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de dezvoltare

muncii; pentru

lucrind cu voio-

Un
O clipă nu are 
tovarăș îmi ex-

de la fabrica 
din Turda, 
de proiectul

izolatorii 
verificînd ames-

Pe tî nărui din fața 
cheamă Ion 
ușor alungită, 
timpărat în 
cum a primit

miliarde 
kilovați oră și 23.000 

rețele electrice de trans-

Organ Central al Uniuni) Tineretului Muncitor
Vineri 27 mai 1960

Al. Ivan Ghilia

70 000

8000

ce învață

in ritmul șesenalului!
Cînd înțelegi exact 
ce trebuie să faci

Aplecați deasupra planșei, tinerii lacobuț Nicolae și Duris Dușar» 
de la Uzinele „losif Rangheț“-Anad, lucrează la o nouă inovația

Foto P. POPESCU

Din rezultatele întrecerii
O Muncitorii de la 

Complexul de indus
trializare â lemnului 
din Reghin și-au 
propus să obțină un 
randament' superior 
în prelucrarea buște. 
ni’.or. Pri*îtr-o sorta
re atentă a bușteni
lor, gateriștii au rea
lizat un randament 
record de 68,3 la su
tă la fabricarea che
restelei din lemnul 
de rășinoase, In a- 
cest fel, din aceeași 
cantitate de lemn, 
ei au scos mai multă 
cherestea, economi-

sind 550 mc. bușteni 
de rășinoase.

• In vederea spo
ririi continue a indi
celui de utilizare a 
mașinilor, la Fabrica 
Țesătura" din lași 

s-a organizat ridica
rea cunoștințelor te
oretice și practice 
ale tuturor muncito
rilor care lucrează 
la războaie. Ingine
ra Nadia Lămășanu, 
ca și alfi ingineri* 
tehnicieni și maiștri 
cu experiență, arată 
muncitorilor mai ti-

să 
execute , unele opera
ții, cum se organi
zează în condiții bu
ne locul' de muncă 
etc. Ca urmare a 
aplicării acestor mă
suri, cea mai mare 
parte a țesătoarelor 
care înainte foloseau 
mașinile sub posibi
litățile lor au izbu
tit să sporească indi
cele de utilizare & 
războaielor, dînd tot
odată 
bună

neri cum trebuie

produse de 
calitate.

(Agerpres)

Congre- 
mărețul

mea îl 
Suciu. Are o față 
ochi vioi, e neas- 
mișcări. 11 întreb 

proiectul Direc
tivelor celui de-al II 1-lea Con
gres al P.M.R. Ochii lui, expresia 
feții vor parcă să-mi vorbească 
despre multe lucruri deodată.

— Dar cum aș putea să spun 
dintr-o dată totul ? Le-am primit 
cu mare bucurie, tovarășe. Mă 
gindesc la prevederile privind 
ramura noastră. , 18,5 
de 
km.
port în 1965 — sînt cifre la 
care cînd te gîndești ți se par 
minuni. Un ritm 
nemaivăzut.

Pentru, tinerii 
„Electroceramica" 
acest ritm aratat _ r-------
de Directive ale celui de-'ol HI- 
lea Congres al partidului con
stituie prilejul unei analize se
rioase a activității de pînă 
acum și stimulentul pentru a 
întreprinde cît mai multe acțiuni 
care să le ridice nivelul muncii. 
Ion Suciu s-a angajat să lupte 
pentru descoperirea de noi re
zerve interne în vederea creșterii 
productivității 
îmbunătățirea calității produ
selor.

Iată-l acum .
șia caracteristică tinereții. Tran
sportă niște cilindri de pastă 
ceramică, din care, la strunguri 
speciale, se strunjesc 
electrici. Iată-l
tecul de pastă din presă, cali
tatea hublilor... ~ 
astimpăr.
plică :

— A propus o măsură de îm
bunătățire a procesului tehho- 
logic de elaborare a hublilor. 
Înainte, în hubli rămâneau niște 
sucituri de pastă. Acestea făceau 
ca la strunjire sau la ardere, 
izolatorii să se crape. Se produ
ceau multe rebuturi din cauza 
aceasta. Acum asemenea rebuturi 
au fost reduse aproape la zero.

— De mult a făcut propu
nerea ?

— Nu, de câteva zile. Măsura 
se experimentează acum, de aceea

se uită atît 
hubli.

Cum i-a venit ideea ? Cum a 
reușit să îmbunătățească proce
sul tehnologic ? Bucuria pe care 
a simțit-o la apariția proiectului 
de Direttive ale Congresului 
partidului s-a contopit cu hotă- 
rîrea del., a munci mai 
bine. Suciu vrea să se încadreze 
cît mai bihe' în ritmul uimitor 
prevăzut în documentele parti
dului, să realizeze și el înalți 
irtâiei . de calitate și de producti
vitate, să aducă mari economii. 
Și a înțeles exact ce trebuie să 
facă pentru a se încadra în acest 
ritm. Suciu a calculat și și-a dat 
seama că, la strunjirea izolato- 

1 rilor din' hubli cantitatea de 
pastă care sie înlătura era prea 
mare. „Daca dimensionăm hublii 

• mai^texact .—’ a propus el — noi 
putem ^reduce aceste pierderi în 
așa felîn^ît la 13 izolatorii elec
trici, de stîlpi produși, putem 
realiza unul in plus din eco
nomii". . . C i *:

Bineînțeles că măsura a și 
‘ fost aplicată. Economiile ce se 
' vor obține pînă-la Congresul 
L partidului numai la acest sorti

ment, sînt însemnate. Cabinetul 
.. ț tehnic. studiază 'acum, reducerea 
u consumurilor specifice de pastă 
. și la celelalte sortimente.

L-am lăsat lucrind pe tînarul 
candidat de partid Ion Suciu. 
La ieșirea schimbului. din lucru 
a plecat grăbit împreună cu alți 
tineri. Trebuia să-și prepare 
lecțiile pentru după-amiază. E 
în clasa a Vili-a la școala medie 
serală. Notele, lui sint numai de 
9 și 10. Ritmul muncii în șese- 
noi cere muncitorilor . o înaltă 
pregătire profesională. Suciu :își 
potrivește pașii după ace^y ritm 
și pentru acest lucru învață — 
vrea să devină un muncitor cu 
o înaltă pregătire

— Numai în felul acesta qoi 
putea să contribui cu toate pu
terile mele la realizarea gran
dioaselor perspective date de 
partid poporului nostru — mi-a 
spus tînărul candidat de partid 
Ion Suciu după una din orele de 
curs de la școala serală.

ION ȚÎRLEA

Festivitatea 
înmînârii diplomelor 

unor difuzori fruntași
Joi după-amiază, în sala Tea

trului C.C.S. a avut loc festivi
tatea inminării diplomelor acor
date de Ministerul Invățămintu- 
îui și Culturii unui număr de 35 
de difuzori fruntași din Capitală 
în acțiunea de răspindfre a 
cărții.

Cei distinși au fost felicitați 
de acad. Mihai Beniuc, prim- 
secretar al Uniunii scriitorilor 
din R. P. Rornînă, A. Fotache, 
șeful Secției propagandă și a- 
gitație a Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., și V. Oitea- 
nu, director în Ministerul învă- 
țămintirfui și Culturii.

Pentru cîștigarea 
titlului de „Cel mai bun 

tractorist'*
Luptînd pentru cîștigarea tit

lului de „Cel mai bun tracto
rist". mecanizatorii dig ce’e 12 
S.M.T.-uri din Regiunea P’.oești 
aplică un regim sever de eco
nomii, întrețin cu grijă tractoa
rele și mașinile agricole și fo
losesc din plin fiecare zi bună 
de lucru în cîmp. In acest fel 
ei au reușit să execute pînă a- 
cum un volum de lucrări echi
valent cu aproape 160.000 de 
ha arătură normală, depășind 
planul actualei campanii agri- 
co'e cu 37.321 ha-

Acum mecanizatorii efectuea
ză lucrări de întreținere a cul
turilor pe terenurile contractate 
cu unitățile agricole cooperatis
te și totodată pregătesc utilajul 
necesar campaniei de vară.

(Agerpres)

La Școala media au încăput tezele, lată un grup de tinere muncitoare de la „Industria Linei < 
Timișoara, eleve la cursul seral, recapitulind împreună materia
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MECANIZAREA
AGRICULTURII

Proiectul Directivelor 
sului partidului prin 
său program, arată clar fiecărei 
uzine cum va arăta în anii vii
tori, îi fixează locul în realiza- , 
rea sarcinilor prevăzute. Indu
stria constructoare de mașini 
urmează să crească pînă în 
1965 de 2,2 ori fața de anul 
1959, să realizeze un ritm me
diu anual de creștere de peste 
14 la sută. Prin natura produc
ției sale, uzina noastră este che
mată să înfăptuiască 
vederi mărețe. în 
ce fel ? în primul 
rînd prin obținerea 
unei productivități 
superioare.

Ca să obții o 
productivitate me
reu mai înaltă a 
muncii este nece
sar să stăpînești 
tehnica, să cunoști 
mașina, să aplici 
tot ce este nou în 
tehnica înaintală. 
bază dobîndești o 
care profesională fără de , care . 
nu se poate vorbi de o produc
tivitate sporită.

Uzina noastră lucrează pro
duse de mare importanță eco
nomică. Foarte tnulți muncitori 
sînt tineri. Mulți au terminat 
școala profesională în urmă cu 
5—6 ani. Alții, tnai recent. în 
colectiv, 
muncitorii perfecționați, cu ex
periență, au acumulat noi cu
noștințe, au căpătat deprinderea 
de a munci bine și repede. 
Acum, cînd sarcinile au crescut, 
cînd industria constructoare de 
mașini va atinge un nivel de 
tehnicitate tot mai înalt, sint 
oare suficiente cunoștințele 
care le au tinerii ? Evident că 
nu. 
azi âpare 
este depășită de o altă cucerire. 
Tehnica avansează cu pași ra
pizi și ești dator să mergi în 
pas cu ea. Să luăm de exemplu 
uzina noastră „23 August**. în 
ultimii ani ea a fost înzestrată 
cu mașini moderne, perfecțio
nate, cum sînt mașinile radiale 
de găurit cu comenzi automate, 
mașină de danturat de 5000 
modul 50. La propunerea ti
nerilor ingineri Gheorghe Ma
ior. luliu Lupescu și V asile 
Veleescu, la cazangerie se intro
duce linia de sudură automată 
care va îmbunătăți calitatea su
durii. va crește productivitatea 
muncii cu 8—10 la sută, va re
duce prețul de cost cu 30 la 
sută și va îmbunătăți substan
țial condițiile de lucru.

Așa cum prevede proiectul 
Directivelor, uzina noastră va 
produce utilaj tehnologic speci
fic pentru furnale, aglomera- 
țoare4 cuptoare de oțel^ păr|i

aceste pre-

de laminoare. Vom fabrica mo
toare rapide cu greutate speci
fică pe H.P. mică, agregate pen
tru chimie necesare fabricilor 
de superfosfați, de cauciuc, de 
fibre sintetice etc. Sînt produse 
care reclamă un nivel ridicat 
de pregătire profesională. în a- 
ceste condiții, cunoștințele acu
mulate pînă acum trebuie să 
constituie începutul perfecționă
rii. în anii următori uzina va 
primi mașinile modeme printre 
care mașini 
de găurit în

Propuneri 
pe marginea 
proiectului 

Directivelor 
Congresului al 
Ill-lea al P.M R.

Pe această 
înaltă califi-

de danturat, mașini 
coordonate, mașini 
de frezat prin copie
re, mașini de găurit 
și alezat orizontal 
precise, diferite apa
rate de control mo
derne. Se vor in
troduce noi meto
de de prelucrare 
moderne. *" 
acestea ccr 
specializare, 
noașterea ț 
pînirea 
Uriașa 
se care

noastră națională 
ani demonstrează 
că ridicarea califi- 

profesionale trebuie să 
o chestiune vitală.

s-au făcut

Toate
o mare 

cu- 
și Stă- 
tehnicii, 

dezvoltare 
o va lua 

în 
ti- 43.000»

Alții, tnai recent. în 
lucrind- alături de

pe

în zilele noastre ceea ce 
ca o noutate, mîine

economia 
viitorii 
nerilor 
carii 
devină

în uzina noastră 
multe lucruri în acest sens.* Au 
fost organizate cursuri de minim 
tehnic, care au dat rezultate. 
Ca să fie însă mai eficace, .aș

■ propune ca lectorii să nu mai
■ predea noțiuni elementare pe 
• care tinerii le-au învățat • în

școala profesională. Să predea, 
la un nivel mai înalt, uoțitini 
de tehnologie, de construcții de 
mașini, să le vorbească tinerilor 
despre noutățile din tehnica

1 mondială. De asemenea tineri
lor să li se dea noțiuni supe
rioare de citit desenul, noțiuni 
de calcul. în afară de aceste 
cursuri propun ca serviciul per
sonal și învățămînt, cabinetul 
tehnic să organizeze cursuri de 
specializare, în cadrul cărora ti
nerii să facă cunoștință cu mași
nile moderne, să-și însușească 
principiile de funcționare a aces
tora, Un asemenea curs este foar
te necesar în primul rînd, pentru 
pregătirea sudorilor cai$ yor lu
cra la linia automată.

Sînt și alte posibilități ce tre
buie valorificate. Periodic, ingi
nerii și tehnicienii să informeze 
pe tineri cu progresele reali
zate în tehnica mondială, să-i 
ajute să aplice unele noutăți 
la specificul muncii lor. Pînă

Proiectul Directivelor Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R. prevede 
câ pentru mecanizarea agricul
turii producea de tractoare va 
spori de la 11.000 bucăți in 1959 
la circa 25.000 in 1965. De ase
menea, mai prevede câ pînâ la 
sfirșitul perioadei 1960—1965 în 
agricultura vor lucra un număr 
de peste 70.000 de semănători, 
peste 43.000 de combine de ce
reale păiogse, peste 8.000 com
bine de porumb, precum și alte 

mașini agricole.

Pag. 2-a:

legături 
intre

DE LA PLUGUL DE LEMN
LA 100.000 TRACTOARE

Viața noastră a devenit în- 
tr-atit de plină de miracolul 
schimbărilor incit neobișnuitul nu 
mai surprinde și nu ne mai 
miră.

De la plugul de lemn — în 1938 se foloseau 
încă în agricultură un număr de 25.000 pluguri 
de lemn — pe care singera palma căptușită cu 
bătături a țăranului, am ajuns la tractoarele 
UTOS de 45 c.p. pline de suplețe și forță care pot 
răsturna țelina împietrită pină-n afund.

De la primele IAR. uri greoaie, încărcate-n fier 
ca intr-o carapace de broască țestoasă, ieșind 
pentru prima dată pe porțile larg deschise ale 
unei fabrici rominești, cm ajuns la universa
lele ușoare și elegante, pe cere le-am văzut săl- 
tind in cirduri ca niște vietăți inteligente pe cîm- 
puriîe prăfoase ale Bărăganului și Dobrogei, și 
le-ați văzut și dumneavoastră desigur răspindite 
in toată țara.

Străinii, domnii capitaliști occidentali cu sim
patia binecunoscută pe care ne-o purtau, ne-au 
ris în nas cînd ne-am apucat să plămădim și să 
coacem în cuptoarele minții și apoi să-l realizăm 
efectiv primul tractor rominesc - și acum trac
toarele noastre au escaladat granițele țării, au 
primit viza de ieșire.

Recentul proiect de Directive alo Congresului al 
llî-lea al P.M.R. arată că pînă in 1965 — se 
prevede încheierea procesului de colectivizare a 
agriculturii - producția de tractoare să sporească 
de la 11 mii bucăți in 1959, la circa 251000 în 
1965.

„La sfirșitul perioadei 1960—1965 in agricultură 
vor lucra un număr de circa 100.000 tractoare fi
zice, peste 70.000 semănători, peste 43.000 com
bine de cereale pâioase, peste 8.000 combine

de porumb precum și alte ma
șini agricole. Ca urmare, în anul 
1965 vor reveni pe un tractor 
fizic 100 ha. teren arabil...".

Nu știu exact, - în istoria tehnicii mondiale — 
cînd s-a creat tractorul, cînd a intrat prima com
bină într un lan -de griu, dar țăranul romîn, tru
dind pe brîhci și muncind mai mult cu mîinile 
pămintul, s-a servit cam vreo 2.000 de ani de uni
cele lui cunoscute unelte — sapa, plugul de lemn 
și îmblăciul. Tractorul ara dear cite unul, risi
pit pe-un bărăgan de moșie boierească : și el 
părea mai degrabă o dihanie apocaliptică. O 
batoză treera o vară întreagă griul din trei-patru 
sate vecine și pînâ dispărea, la sfirșitul toamnei, 
ultimul stog de griu, znopii erau negri de udeală, 
paiele putrede și boabele mucegăite. In 1944 
moșierii și chiaburii dețineau 4.858 tractoare con
venționale de 15 c.p. un tractor revenind la 
peste 2.000 ha. teren arabil, iar în unele părți ol® 
Dobrogei și < Moldovei batoza nu era cunoscută. 
Nu era nici jO combină-*De la nimic la tractoarele 
fabricate în serie e mai mult decît un salt

Prin conducerea’ înțeleaptă a partidului, agri
cultura noastră Io sfirșitul lui 1965 în mare parte 
mecanizată, .pămintul lucrat științific, rațional, va 
da un belșug de produse «aproape inimaginabil : 
14—16 milioane tone cereale și leguminoase 
boa.be,

Cînd la fiecare 100 de hectare va lucra un trac
tor; cînd însămințatu'l de primăvară va fi efectuat 
în 8-10 zile iar recoltatul în și mai puține zile, 
munca pămîntului va înceta să fie o trudă chi
nuitoare, continuă și epuizantă, devenind o 
chestiune de știință, pasiune, spirit gospodăresc.

100.000 tractoare I O cifră — un crîmpei de vis; 
un crîmpei din marele vis comunist care va lărgi 
și mai mult dimensiunile timpului contemporan.

Mecanizarea 
agriculturii

* în 1938, în țara noas 
tră nu s-a fabricat nici un 
tractor, nici o semănătoare > 
cu tracțiune mecanică, nici 
o combină cerealieră sau de 
porumb.

* în 1958 s-au produs 
7003 tractoare, 4496 semănă
tori cu tracțiune mecanică, 
5901 combine cerealiere.

& Pentru mecanizarea a- 
griculturil, se arată în pro
iectul Directivelor Congresu
lui partidului producția de 
tractoare va spori de la 11-000 
bucăți in 1959, la circa 25.000 
în 1965 ; se va perfecționa, 
în continuare, tractorul Ui OS 
de 45 C. P. prin scăderea 
greutății și a consumului de 
carburanți. ,. -

în ce privește mașinile 
agricole, se vor perfecționa 
tipurile fabricate In prezent; 
și se va lărgi sortimentul 
prin însușirea tipurilor care 
se vor justifica din punct de 
vedere economic.
* La sfirșitul perioadei 

1960—1935 in agricultură
vor lucra un număr de circa 
100.000 de tractoare fizice, 1 
peste 70.000 de semănători, 
peste 43.000 de combine de ■ 
cereale păioase, peste 8.000 
de combine de porumb, pre- , 
cum și alte mașini agricole.

Ing. CORNEL RIZESCU 
membru în comitetul U.T.M. 

al Uzinelor 
| ,^3 August"-București

(Continuare tn pag, 3-a) _j

Statornicirea unor 
permanente, organizate, 
școală și uzină se realizează în- 
tr-o bună măsură prin patrona
rea școlii de cultură generală 
de către o uzină. Școala medie 
nr. 1 din 
de Uzina 
litate.

In anii ... 
școală și uzină consta numai in 
ajutorul material pe care uzina 
II acorda școlii. Patronarea era 
înțeleasă unilateral. în 
an, însă., lucrurile s-au 
bat mult. In toamnă, la 
derea anului școlar s-a , 
Bacău — oigan zată de secția 
de învățămînt a sfatului popu.ar 
și comite.ul orășenesc U T.M. 
— o consfătuire la care au par
ticipat conducerile școlilor me
dii și întreprinderilor industria
le din oraș și care a dezbătut 
problemele legate de îmbunătă
țirea legăturilor dintre între
prinderi și școli. S-a subliniat 
în această consfătuire că între
prinderile trebuie să ajute 
școlile să-și înzestreze atelierele 
cu cele necesare desfășurării în 
condiții optime a orelor de Iu-

Bacău este patronată 
metalurgică din loca-

trecuți. legătura între

acest 
schim- 

desch:- 
tinut la

crări practice, dar., mai ales ele 
au sarcina de a conțribui, la 
munca de educație desfășurată 
in școli. Hotărîri.e luate la con
sfătuire au fost'traduse in via
ță.

La Școala medie nr. 1, pe 
lingă ajutorul material acordat 
în continuare școlii (recondițio- 
narea sculelor de către tinerii 
din uzină pentru atelierul șco
lar. diverse reparații făcute șco. 
Iii), s-a mers pe drumul creă
rii unor legături mult mai pro
funde intre școală și uzină. S-a 
pus problema ca elevii să fie 
cit mai mult in uzină, alături 
de muncitori, $ă cunoască atmo
sfera muncii din uzină. în co
laborare, școala și uzina au ho- 
tării. de aceea, ca practica ele
vilor din clasele a IX-a să se 
facă direct in secțiile produc
tive ale uzinei Mai mult decît 
atît : școala și uzina și-au pro
pus să-i pregătească cît mai 
bine pe elevi pentru viață, pen
tru muncă, să-i îndrume din 
școală spre meserii practice, 
spre școala producției înainte 
de a merge la facultate. Elevii 
sînt crescuți, învață la două

școli —7 uzina și școala. Pînă 
• ia absolvirea celor 11 clase, e-
■ levii yor, primi noțiunile = ce.e 

mai; importante în anumite 
meserii și. in măsura posibili

tăților, ei se vor califica intr-o 
-anumită meserie. Pe această li
nie. muncitorii, inginerii și teh-

■ nicienii uzinei îi ajută in per
manență pe elevi, ii fa6 să în

drăgească munca, uzina. Diri
gintele clasei a IX-a B„ prof. 
Sergiu Fostohche spunea: „Pen. 
tru elevii mei uzina este a doua 
școală. Ii observ cum așteaptă 
nerăbdători orele de lucrări 
practice, cînd urmează să-și re a 
locul de muncă la mașină, ală
turi de muncitorii care-i îndru
mă cu multă dragoste $i rezul
tatele sînt bune : Grapă Elena. 
Afloarei Gheorghe din clasa a 
IX-a B. Popa Gheorghe din cla
sa a IX-a A minu esc bine 
strungul, lucrează singuri pie
se, unele destul de complicate.

Elevilor le place uzina nu 
numai pentru că învață o me
serie ci și pentru că văd In 
muncitori, în cei care-i sfătuiesc, 
îi îndrumă cu grijă, pe cei mai 
buni prieteni, model de viață.

■de muncă, de disciplină. Un 
-singur exemplu.-în clasa a IX-ă 
B există un elev care la 

-practică s-a dovedit a fi 
-foarte sîrguincios. La școa
lă. însă, nu Invața, nu avea o 

■comportare frumoasă.c Din dis
cuția cu dirigintele clasei .mun
citorii! a aflat că elevul pe ca- 
ve-Lîndruma la practică nu este 

■un elev de frunte in școală. In- 
tr-una din zile, așa ca din în- 

.lîmplare.
și i-a vorbit 
i-a povestit 
meserie in 
mult ar fi vrut să învețe 
dar că.
era un vis irealizabil Deodată 
l-a întrebat d? elev : ..Tu de ce 
nu înveți ?’* Elevul a simțit în 
întrebarea muncitorului că 
cesta îi dezaprobă atitudinea, și 
s-a rușinat. Discuția a avut un 
efect bun asupra lui. Astăzi are 
note bune și e un elev discipli
nat.

Toți muncitorii se ocupă cu 
grijă de elevii veniți la prac-

DOINA N1ȚESCU 
(Continuare în pag. 3-a)

l-a luat la o parte 
ca un părinte, 

cum a învățat el 
trecut, cit de 

carte, 
pe atunci acesta

a- Comunistul Huber Ladislau din 

atelierul de gravură al Fabricii 

de Sticlă-Pădurea Neagră, se o- 

cupă de creșterea cadrelor tine

re. Iată-| in clișeu explicînd ute» 

mistei Szabo Olga modul d$ 

gravură la o vază de flori.

II



Proiectul de Directive ale Congresului al 111-lea al P. M, R. deschide

Largi perspective în fața științei românești
Oameni die știință ne prezintă cîteva proiecte die viitor

GEOLOGIA
Acad. prof. Al. Codarcea

prejedinJe al Comitatului Geologic

Mărețul program economic 
elaborat de partid, întocmit cu 
deosebită minuțiozitate, reflec- 
tînd în mod științific proble
mele esențiale ce stau în fața 
economiei noastre naționale, 
cere din partea noastră, a geo
logilor un efort susținut pentru 
sporirea și folosirea la maxi
mum a resurselor de substanțe 
minerale utile, pentru a acoperi 
intr-o măsură cit mai mare ne
voile producției din resurse pro
prii.

■ Tn ce direcții își vor îndrepta 
geologii noștri atenția în anii 
1960—1965 pentru a traduce în 
viață sarcinile reeșite din pro
iectul de Directive care prevăd 
un volum de lucrări, de cerce
tări geologice cu 65—70 la sută 
mai mape decît In cei 6 ani 
anteriori.

Fondurile destinate pentru lu
crările geologice vor fi folosi
te în primul rind pentru pune
rea în evidentă a rezervelor de 
minereuri de fier Și minereuri 
neferoase, de țiței, gaze natu
rale, cărbuni cocsificabili și 
energetici.

Accentul principat :al activi- 
lății noastre in,, perioada 
1960—1965 va cădea pe lucră
rile menite sa pună în evidență, 
rezervț cît. mai.'mari de mine
reu de fidr, care să asigure 
necontenita dezvoltare a side
rurgiei noastre, a industriei 
noastre grele. In această direc
ție, în afara faptului că vom 
executa lucrări importante pen- 
,tru mărirea rezervelor Ia zăcă
mintele de minereu, vom da o 
deosebită atenție zonelor de 
perspectivă din masivul cris
talin al Poienii Rusce și din 
Dobrogea centrală, precum și 
unor zone cu posibilități de mi
nereu de fier din Carpații Me
ridionali și Carpații Orientali.’

Dezvoltarea impetuoasă a si
derurgiei în țara noastră pune 
în fața noastră sarcini deose
bite pe linia extragerii unor 
cantități tot mai mari de căr- 
bune cocsificabil. In această di- 
recție o atenție deosebită vom 
acorda bazinelor purtătoare de 
huilă, zăcăminte, din Valea 
Jiului și din Banat unde lucră
rile de sondaj pentru creșterea 
rezervelor de cărbuni de cali
tate superioară, sînt în curs.

Geologii noștri vor acorda o 
atenție deosebită zăcămintelor 
de petro! și de gaze naturale 
combustibile foarte importante 
pentru economia țării noastre.

In această direcție se Vor 
continua lucrările de foraj la 
nivele mai adinei, la zăcămin
tele de petrol cunoscute sau 
exploatate astăzi. De asemenea, 
se vor executa lucrări de pros
pectare și explorare în zonele 
de perspectivă ■ deja conturate 
din regiunile ■ Graiova. Pitești, 
București. și slin alte părți afe 
țării. O serie de indicații ne în

FIZICA
Aead. prof. Eug. Bădărâu

director ol Institutului de

Oamenii de știință, au Inttm- 
pinat alături de toți ' oamenii 
muncii din tară noastră cu 
deosebită bucurie proiectul de 
Directive ale celui de-al IlI-lea 
Cdngres al partidului văzind in 
el un măreț program de dezvol
tare a economiei noastre socia
liste,-un program care va duce 
la desăvirșirea construirii so
cialismului in patria noastră, la 
ridicarea bunăstării materiale și 
culturale a întregului popor 
muncitor.

Cercetătorilor care lucrează 
tn Institutul de Fizică al Aca
demiei R.P.R. le revin sarcini 
de mare însemnătate pe linia 
introducerii tehnicii celei mai 
noi în toate ramurile școjwiiei 
naționale.

Tn rindurile ce urmează eu aș 
vrea să arăt cîteva dih proble
mele ce se pun tn fața cercetă-

Intr-uriul din foboratoorefe Insti
tutului de. Cercetări Zootehnica 

fotografiile ; N. STELORIAM 

curajează astfel să cercetăm cu 
asiduitate rezervele de petrol 
nu numai din formațiunile ter
țiare ci și din formațiunile meso- 
zoice din care unele s-au do
vedit a fi chiar productive.

Trebuie să subliniem de ase
menea faptul că lărgirea gamei 
de instalații de foraj pină la 
adincimi de 6.000 m deschide 
largi perspective in domeniul 
cercetărilor geologice

In centrul cercetărilor noas
tre vor mai sta probleme le
gate de lărgirea rezervelor de 
gaze naturale combustibile 
care au întrebuințări foarte 
variate și tot mai importante 
In industria chimică, ta side
rurgie, în centralele electrxe. 
în diverse întreprinderi indus
triale și la încălzitul noilor 
construcții de locuințe.

Geologii și inginerii noștri 
vor executa un volum impor
tant de lucrări miniere și de 
foraj pentru stabilirea de noi 
rezerve de minereuri neferoase 
și aurifere. Țara noastră este 
bogată și în asemenea mine
reuri. fapt dovedit de rezervele 
importante puse pină In pre
zent in evidentă prin lucrările 
geologice și geofizice execu
tate în ultimii ani tn diferitele 
regiuni ale țări.

Se vor intensifica, de ase
menea, lucrările pentru crește
rea însemnată a rezervelor de 
bauxită din care să extragem 
aluminiu! necesar multor ra
muri industriale.

Prin bogata dotare ta apa- 
rataj nou de cercetări științi
fice și utilaj tehnic modern, pe 
care l-am primit și-1 vom primi 
cu ajutorul generos al matei 
noastre prietene. Uniunea Soviet 
tică, partidul a asigurat geo
logilor și inginerilor, cele mai 
eficiente mijloace pentru duce
rea la bun sfîrșit a muncii lor 
de descoperitori ai bogățiilor 
subsolului.

Nu aș vrea să închei această 
extrem de sumară expunere a 
citorva dintre direcțiile viitoa
rei cercetări geologice din tara 
noastră, fără a sublinia că acest 
minunat program de cercetare 
pe care-1 pune partidul tn fața 
geologilor noștri deschide de 
asemenea, imense perspective 
pentru oamenii de știință pe li
nia studierii amănunțite a 
formațiunilor geologice și a 
structurii subsolului țării noa
stre, și a necontenitei dezvol
tări a științelor geologice ro- 
mînești.

Oamenii de știință, geolo
gii, inginerii și tehnicienii 
din țara noastră, luptînd 
alături de muncitorii de pe 
șantiere își vor dărui în
treaga putere de muncă pen
tru a înfăptui și a depăși 
grandiosul program de dezvol
tare a economiei și culturii în 
patria noastră.

f taică al Academiei R.P.R.

torilor noștri pentru folosirea în 
largă măsură a semiconductors 
lor.

După cum se știe, semicon- 
ductorii, respectiv aparatele 
construite pe bază de semicon
ductor: și-au găsit un loc im
portant In tehnica modernă. 
Problemele care se pun astăzi 
tn fața tehnicii de automatizare 
a proceselor de producție, de 
perfecționare a utilajelor folo
site tn tehnică, de obținere a e- 
nergiei electrice necesare anumi
tor aparate prin transformarea 
directă a energiei radiante nu 
pot fi rezolvate practic fără a 
folosi semiconductors

O simplă enumerare a citorva 
domenii mai importante în care 
se aplică astăzi pe scară largă 
semiconductor» poate să ne dea 
imediat o imagine asupra im
portantei semiconductorMor pen
tru industria modernă. Apara
tele cu semiconductor: transfor
mă curentul alternativ în cu
rent continuu, amplifică oscila
țiile de Înaltă frecvență și ge
nerează radiounde înlocuind a- 
paratele cu vid, reglează inten
sitatea curentului și tensiunea, a. 
pară de supratensionare și de 
descărcări electrice liniile de 
înaltă tensiune, permit rezolva
rea diferitelor probleme de au
tomatică și telecomunicații, mă
soară temperaturi și iluminări, 
semnalizează la zeci de km. 
existența unor obiecte lumi
noase sau încălzite, transformă 
energia termică tn energie elec
trică, direct fără ajutorul unor 
mașini intermediare, transformă 
energia sonoră în energia elec
trică și reciproc, au o largă fo
losire în construirea unor apa
rate de larg consum etc., etc.

In fața cercetătorilor din In
stitutul de Fizică se pune deci 
problema ca în colaborare cu o 
serie de ramuri industriale inte
resate să perfecționeze și să pună 
la punct aceste dispozitive și a- 
parate care să poată fj folosite 

' imediat în industrie.

Cercetătorii din Institutul de 
Fizică și din cîteva Institute de
partamentale au obținut pină in 
momentul de față multe rezul
tate valoroase în domeniul se- 
miconductorilor, atît în ceea ce 
privește obținerea de .rnateriale 
semiconductoare, de crearea de 
dispozitive cu semiconductor!, 
pe baza materialelor și proprie
tăților deja cunoscute în știin
ță. cît și în domeniul creării de 
noi materiale semiconductoare 
și dispozitive cu semiconductor! 
care vor avea aplicații impor
tante în viitor Succesele obți
nute în domeniul semiconducto- 
rilor în tara noastră au fost 
remarcate la consfătuirea de 
semiconductor: și aplicațiile lor, 
care s-a ținut tn decembrie 
1959 la București.

Faptul că la această consfă
tuire a fost prezentat un număr 
mare de comunicări originale și 
de referate de ansamblu, cali
tatea acestor lucrări ne permit 
să susținem că avem cadre bine 
pregătite, care pot face față sar
cinilor mărefe puse în prezent 
in fata noastră.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de Fizică al Academiei 
R.P.R.

AGRICULTURA
Prof, univ G. Obrejanu

membru corespondent al Academiei R.P.R., director adjunct al 
Institutului de Cercetări Agronomice

Proiectul de Directive ale 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
creează condiții pentru ridica
rea producției la un nivel la 
care in trecut nici n-am fi în
drăznit măcăr să ne gindim.

Sintem convinși că prevede
rile proiectului de Directive sint 
absolut perfect realizabile.

Marea gospodărie agricolă 
socialistă, dotată cu o tehnică 
modernă și cu numeroase ca
dre de o bună calificare, va da 
posibilitatea să aplicăm in pro
ducție. pe o scară tot mai largă 
cuceririle tehnicii și științei și 
prin urmare să realizăm in în
tregime sarcinile prevăzute in 
directive la toate plantele de 
cultură. Analizind. in lumina 
Directivelor, ce au obținut pină 
in prezent cei care lucrează ca 
cercetători în sectorul agricol pu
tem arăta numeroase rezultate 
pozitive: în domeniul creării de 
soiuri de plante mai productive, 
in elaborarea metodelor de fo
losirea îngrășămintelor și lu
crarea rațională a solului. în 
combaterea bolilor și a dăună
torilor, In stabilirea regimului 
de irigare la principalele plante 
de cultură, în ridicarea produc
ției pășunilor și finețelor natu
rale din toate zonele pedoclima. 
tice ale țării, în valorificarea 
pentru agricultură a terenurilor 
sărăturate. combaterea eroziu
nii ek.

Aceste rezultate nu sînt insă 
de natură a ne satisface- Soiu
rile de plante de care dispunem 
astăzi nu vor putea valorifica 
cu mare randament cantitățile 
mări de îngrășăminte pe care 
industria ni Ie va pune la dis
poziție. De asemenea, pentru 
valorificarea rațională a apei în 
cadrul extinderii suprafețelor de 
culturi irigate ne trebuie so
iuri pretabile pentru acest sis
tem intensiv de cultură.

Dacă producțiile prevăzute în 
proiectul de Directive pentru

ZOOTEHNIA
Dr. Gligor Virgil

director al Institutului de Cercetări Zootehnice

Față de condițiile deosebit de 
favorabile pentru creșterea ani
malelor în țara noastră, așa cunt 
se menționează în proiectul de 
Directive, problema centrală în 
acest sector de activitate, este 
creșterea numărului de animale 
și sporirea productivității lor, 
mai ales la vacile de lapte. Pină 
în anul 1965 vom avea aproxi
mativ 5,8 milioane bovine, din

Cercetătorii din Institutul de 
Fizică sînt mîndri de sarcinile 
mari pe care le au de îndepli
nit și vOr face toate eforturile 
pentru a le îndeplini cu cinste.

Pentru a traduce țn viață a- 
ceste sarcini ce ne revin, Insti
tutul de Fizică va ține o legă
tură strînsă cu toate ramurile 
industriei noastre care folosesc 
aparatele cu semiconductor! și 
cu cele care produc semiconduc
tor!. De altfel țin să arăt că 
Institutul de Fizică are în pro
iect organizarea unei unități in
dustriale care va corespunde ca 
mărime una' secții de cercetare, 
care va funcționa direct in u- 
zină. Această secție va avea ca 
obiect cercetarea la un nivel 
inalt a procesului tehnologic de 
producție a semiconductorilor și 
a calității acestora.

Cercetătorii Institutului de Fi
zică se angajează să-și dăruiască 
toate forțele pentru a contribui 
la lupta în vederea asigurării 
treptate a producerii în țară a 
elementelor de automatizare, în 
special a celor electronice, fo
losind în largă măsură semicon- 
ductorii.

producția vegetală pe perioa- 
da 1960—1965 se pot rea
liza chiar si cu soiurile 
raionate astăzi tn țară. îrtsă 
cu o simțitoare îmbunătățire a 
agrotehnicei, pentru îndeplini
rea sarcinilor de perspectivă tre
buie să creiem soiuri cu o pro
ducție mai -ridicată.

Țara noastră dispune de nu
meroase cadre de specialiști, ti
nere și mai in vlrstă, capabile 
să ducă la îndeplinire cu cin
ste această sarcină. Se cere nu
mai o mat bună organizare și 
îndrumare a acestei munci. ■

Un alt mijloc de bază în ri
dicarea producției îl constituie 
lucrarea solului și aplicarea în
grășămintelor. In viitor se pune 
problema să cultivăm atît în 
cultură neirigată olt și în cea 
irigată soiuri de mare produc
tivitate. capabile să valorifice 
doze mult mai mari de îngrășă
minte. Este necesar deci să sta
bilim prin cercetare științifică 
cum trebuie date aceste cantități 
de îngrășăminte pentru ca plan
tele să le folosească cit mai e- 
conomic și cu un randament cît 
mai mare- De asemenea, se 
pune problema că tn viitorul cel 
mai gpropiat să trecem la o a- 
rătura mult mai adincă decît 
cea pe care o facem astăzi. îm
binarea arăturilor ad-înci cu fo
losirea rațională a îngrășămin-, 
telor și cultivarea de soiuri pro-' 
ductive va asigura obținerea- 
producțiilor prevăzute în direc-j 
five și în programul de pers* 
pectivă. Numeroase probleme se 
pun și în. celelalte sectoare de 
cercetare.

Tineri și vîrstnici, colabora
tori ai I.C.A.R.-ului, vor munci 
cu devotament și își iau anga
jamentul de a-și înzeci puterile 
pentru introducerea în viață a 
sarcinilor puse de partid în fața 
științei agricole, de a răspunde 
cerințelor producției.

care 2,9 milioane vaci de lapte. 
Numărul de ovine cu lină fină 
și semifină aproape se dublează, 
efectivul de porcine crește cu 
cca 75°h>. Ca urmare, producția 
totală dc carne și lapte, se va 
dubla față de 1959. Va crește 
pină in 1965 mult producția de 
lină, asigurindu.se integral ne
voile industriei noastre textile, 
iar producția de oua, va crește 

de la 2,2 miliarde în 1959 la 
4,5—5 miliarde bucăți in 1965.

Pentru specialiștii Institutului 
de Cercetări Zootehnice, proiec
tul de Directive înfățișează într-o 
lumină nouă tabloul realizărilor 
obținute în creșterea animalelor, 
pentru asigurarea populației cu 
carne, lapte, ouă și alte produse 
de origină animala. Aportul pe 
care ei îl vor aduce, va influența 
realizarea și depășirea acestor 
sarcini mărețe, care încă odată 
demonstrează ce lucruri minu
nate putem realiza în patria 
noastră.

Cu entuziasmul cu cure toți 
oamenii muncii au primit pro
iectul Directivelor, ei sînt 
hotărîți să-și aducă întreaga 
lor contribuție, la progresul zoo
tehniei, trecind la o largă ac
țiune pentru îmbunătățirea ba
zei furajere și alimentației anima
lelor precum și la ameliorarea și 
perfecționarea raselor noastre.

Astfel încă începînd din anul 
1960, sc vor desăvîrși lucrările 
privind elaborarea de norme și 
rații pentru tineretul taurin.

O altă problemă de care ne 
vom preocupa, va fi aceea de a 
elabora în condițiile țării noa
stre cele mai economice și prac
tice metode de prepararea nutre
țurilor combinate (mineralo-vita- 
minice și antibiotice), pentru 
speciile și rasele noastre de ani
male.

Ținînd seama de rolul micro- 
elementelor, vom continua stu
diul acestora pentru a vedea in
fluența lor în creșterea și dez
voltarea organismului diferitelor 
categorii de animale.

De asemenea, se vor continua 
lucrările pentru perfecționarea 
taurinelor roșii de lapte din înd
estul țării, studiindu-se totodată 
și aclimatizarea noilor rase 
importate în țara noastră : He
reford, Abeerden-Angus, Ost- 
friză etc.

In continuare; vom urmări ri
dicarea procentului de grăsime 
din laptele de vacă, printr-o ali
mentație diferențiată și prin în
crucișarea unor rase de la noi cu 
rasa Jersey din import.

In problema perfecționării ra
selor de porcine și crearea de 
tipuri noi, se vor încheia lucră
rile privind perfecționarea porcu
lui Alb dc Banat și se va trece 
la consolidarea noului tip de 
porc de carne, format prin încru
cișarea Marelui Negru (Corn
wall ) cu Marele Alb. !n același 
timp se continuă lucrările pri
vind acțiunea amelioratoare a 
porcului Landrace, asupra unor

bunăstarea celor ce muncesc.rase de porcine din țara noastră.

Intr-unui din la bo rated refe Institutului de Cercetări Metalurgice 
șî Miniere.

CHIMIA
Dr. G. Murețan

ditector al Institutului

Pentru fiecare dintre chimlștij 
noștri, prevederile proiectului de 
Directive ale Congresului al 
II 1-lea al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă, reprezintă un uriaș 
orizont de activitate, care depă
șește cele mai îndrăznețe visuri 
pe care și le-au putut face vreo
dată oamenii de știință din țara 
noastră cu privire la dezvoltarea 
chimiei.

Un program de activitate care 
prevede o dezvoltare susținută a 
industriei chimice, astfel incit 
producția globală a industriei 
chimice, cauciucului, celulozei și 
hîrtiei să crească de .3,3 ori în 
1965 față de 1959, pune în fața 
cercetătorilor noștri sarcini de 
mare importanță,

în rindurile acestea aș vrea să 
subliniez cîteva din cercetările 
pe care le vom întreprinde în vii- 
tor pentru a traduce in viață 
chemările din proiectul de Direc
tive care cer cercetătorilor în

In problema ovinelor, se con
tinuă lucrările de perfecționarea 
merinosului de Palas și acțiunea 
lui amelioratoare asupra ovine
lor din regiunile Constanța, 
Galați, București și Timișoara. 
De asemenea $e continuă lucră
rile de formare de noi tipuri de 
ovine, pentru lină fină și carne.

Intre preocupările de cercetare 
în avicultura ,menționăm pe cele 
privind producerea hibrizilor in
dustriali și lucrările de amelio
rarea raselor de păsări și iepuri 
de casă din țara noastră.

Ținînd seama de importanța 
ce trebuie acordată animalelor de 
o deosebită valoare zootehnică 
din stațiunile experimentale ale 
Institutului de Cercetări Zooteh
nice, dintre care multe dețin re
corduri pe țară, vom extinde ac
țiunea de însămînțări artificiale.

tn afară de cele arătate, în 
munca noastră de viitor, ne vom 
spori strădaniile pentru a dez
volta mai mult cercetările de ge
netică, de fiziologia animală și 
biochimie. Ne vom intensifica 
eforturile noastre pentru a spori 
continuu producțiile la stațiunile 
experimentale ale Institutului de 
Cercetări Zootehnice, pentru a fi 

?un îndemn pentru unitățile so
cialiste să aplice larg metodele 
noi. avansate, de creșterea și în
treținerea animalelor. Aceste me
tode le vom răspîndi și popu
lariza în tiraj de masă și prin 
broșuri, articole etc. și vom face 
cît mai multe demonstrații prac
tice, cu participarea largă a lu
crătorilor din sectorul creșterii 
animalelor din gospodăriile de 
stat și colective, astfel ca, NOUL 
în zootehnie să poată deveni un 
bun accesibil masselor largi de 
crescători de animale, mai ales 
celor tineri, de care noi ne legăm 
mari speranțe în viitor.

Am arătat doar cîteva din 
preocupările noastre de azi și 
din viitor. Lucrătorii Institutului 
de Cercetări Zootehnice, animați 
de un nestăvilit imbold și însu
flețiți de programul grandios al 
proiectului de Directive ale celui 
de al IlI-lea Congres al Parti
dului, se vor strădui să găsească 
cele mai noi metode și totodată 
cele mai economice, pentru a 
contribui la sporirea rapidă a 
șeptelului și la ridicarea produc
tivității lui.

Ei nu vor precupeți nici un 
efort, pentru îndeplinirea și de
pășirea prevederilor proiectului 
de Directive în sectorul zooteh
nic, pentru a da patriei un vo
lum sporit de produse, pentru 

de Cercetări Chimice

domeniul chimiei să dea soluții 
practice, economice, în vederea 
fabricării materialelor plastice, a 
fibrelor și firelor sintetice, îngră
șămintelor. pentru perfecționa
rea procedeelor de sinteză și po- 
limerizare, lărgirea cercetărilor 
în domeniul radiochimiei și a hi
drocarburilor de bază ale petro
chimiei.

In institutul nostru se va 
acorda astfel o atenție deosebită, 
problemelor de cercetare în le
gătură cu masele plastice. Pro
ducția de mase plastice și 
rășini sintetice trebuie să a- 
jungă în 1965 la 95 000 
tone lărgindu-se sortimen
tul, astfel îneît cel puțin 30 la

într-unul din laboratoarele l.C.A.R.uluî

sută din producția totală să fie 
folosită pentru înlocuirea meta
lelor feroase și neferoase și 20 
la sută în industria lemnului și 
mobilei.

In acest domeniu, cercetătorii 
noștri lucrează in prezent la pu
nerea în funcțiune a unei stații 
semiindustriale de polietilenă pe 
baza căreia se va construi o cen
trală de mare capacitate. Este de 
asemenea în curs de montaj, o 
instalație de prolipopilenă. Se va 
pune de asemenea în funcțiune 
într-una din unitățile noastre, o 
instalație de rășini epoxidice ne
cesare industriei electrotehnice.

Una din problemele capitale de 
care se pot ocupa cercetătorii 
noștri este legată de elaborarea 
unui proces tehnologic pentru ob
ținerea cauciucului sintetic. Nouă 
ne revin, de asemenea, sarcini 
deosebite pentru stabilirea produ. 
selor auxiliare din industria cau
ciucului sintetic și în industria 
maselor plastice.

în domeniul îngrășămintelor, 
noi lucrăm la obținerea îngrășă
mintelor lichide care reprezintă 
forma cea mai modernă de ad
ministrare a acestor substanțe.

Tot în sprijinul agriculturii 
cercetătorii noștri vor elabora 
procesele tehnologice pentru ob-
ținerea unor antidăunători cu 
eficacitate ridicată și adaptate 
condițiilor noastre pedoclimatice.

In domeniul fibrelor sintetice 
vom continua cu intensitate lu
crările pentru punerea in func-
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Cercetători: institutului nos. 
tru au primit cu deosebită min- 
drie sarcinile pe care partidul 
le pune in fata noastră prin mă
rețul proiect de Directive ale ce. 
lui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. pentru pianul de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și 'pentru pro
gramul economic de perspectivă 
care reflectă problemele de prim 
ordin ce stau în fata economiei 
naționale. Cercetătorii noș- 
trii trebuie să-și aducă astfel în
treaga contribuție la lupta pen
tru ca în anul 1965 producția 
de fontă să ajungă la circa 2 
milioane de tone fa(ă de 846 mii 
tone in 1959. producția de otel 
la 3.3 milioane tone fată de 1.4 
milioane tone in 1959. produc
ția de laminate finite pline (in
clusiv bare pentru otel) să a- 
jungă la peste 2 milioane tone, 
iar produciia de țevi de otel la 
peste 500 000 tone, pentru ca ex
tracția totală de cărbune să 
crească in 1965 la 11.5—12.5 
milioane tone .

Pentru a-și aduce aportul la 
Îndeplinirea acestor sarcini, pen
tru a traduce în viată sarcinile 
pe care le pune partidul in fata 
cercetătorilor ce lucrează în do
meniul metalurgie' și mineritu
lui. cercetătorii institutului no
stru. își vor îndrepta atenția 
principală in primul rind spre 
problemele valorificării și lăr
girii bazei de materii prime din 
tară, în al doilea rind spre 
elaborarea de procese tehnologi
ce noi și de îmbunătățire a ce
lor actuale, iar în al treilea 
rind spre o serie de cercetări 
menite să contribuie la fabrica
rea de produse noi și econo
mice .

Astfel, pentru valorificarea 
lignitilor vom cerceta condiți

țiune a unor instalații experi
mentale în vederea producției in 
țara noastră a fibrelor polieste- 
rice cunoscute sub denumirea de 
tergal. Sarcini deosebite ne re
vin în domeniul radiochimiei 
unde printr-o serie de cercetări 
vom contribui la reducerea con
sumurilor specifice, la reducerea 
și la îmbunătățirea calității pro
duselor.

Cercetătorii noștri își vor 
aduce de asemenea aportul la 
lupta generală pentru progresul 
tehnic, pentru introducerea teh
nicii celei mai noi în diverse ra
muri ale economiei naționale. 
Din acest punct de vedere, cer
cetătorii noștri vor rezolva pro
blema adezivului necesar pentru 
producerea circuitelor imprimate 
în țară, și vor introduce cu aju
torul radiochimiei, un procedeu 
nou la fabricarea acizilor grași 
sintetici obținuți prin oxidarea 
parafinei.

Programul de cercetări card 
stă în fața noastră — din care 
am expus în rindurile de mai 
sus numai cîteva din direcțiile 
viitoare, cere din partea noastră 
eforturi deosebite.

Entuziasmul cu care cerce lăto- 
rii noștri au întimpinat proiectul
de Directive oferă certitudinea că 
ei își vor dărui toate eforturile 
pentru continua dezvoltare a in
dustriei chimice, chemată să 
asigure o valorificare superioară 
a resurselor naturale ale țării.

ile de înnobilare prin spălare în 
medii dense hidrociclonare și 
zetaj, de uscare prin pat fluidi
zat și de brichetare cu și fără 
lianți. Pentru prepararea semi- 
cocsului și cocsului mărunt se 
vor încerca procedee moderne 
în pat fluidizat și de recuperare 
a produselor secundare In ve
derea asigurării materiilor pri
me pentru fabricarea cocsului.

Pentru a traduce în viată pro
iectul Directivelor cu privire Ia 
dezvoltarea extracției, institutul 
nostru va studia problema recu
cerii directe a minereurilor de 
fier, precum și metodele mo
derne de valorificare a mine
reurilor de fier.

Dintre procesele tehnologice 
noi care vor contribui ia ridi
carea nivelului tehnic, trebuie 
menționate extinderea folosirii 
gazului metan tn furnal, fotosț- 
rea oxigenului la elaborarea o- 
telului in cuptoare Slmens-Mar- 
fin electrice, turnarea sub vid-

Fată de nevoile crescinde de 
otel și laminate ale economiei 
naționale, vom definitiva tehno
logiile de obținere a profilelor 
prin extruziune, a profilelor e- 
conomice. vom face determinări 
științifice pemru valorificarea 
rezervelor instalațiilor de lami
nare Se vor studia de aseme
nea noi produse in domeniul re
fractarelor. a pieselor obținute 
prin metoda metalurgiei pulbe
rilor (aliaje dure, contacte elec
trice) și noi aliaje pe bază de 
aluminiu.

însuflețiți de grandiosul pro
gram de activitate pe frontul e- 
conomiei și culturii noastre, ex
pus în proiectul de Directive, 
cercetătorii institutului nostru 
se angajează să-și aducă din 
plin contribuția la lupt» pentru 
dezvoltarea industriei noastre.

asigurindu.se


Sfatul 
secretarului de

Secretarul organizației noas- 
■e de pgrtid, tovarășul Gh. 
taria, este maistru la sec(ia 
arnituri pentru oarde, dar îl 
unosc la tel de bine și strun- 
a-rii, și lăcătușii, și muncitorii 
e la sculerie. Intr-un cuvînt, 
>ți muncitorii tineri și virst- 
ici din fabrică. Este și firesc 
i fie așa. Secretarul organi- 
ației de partid împreună cu 
silalti membri ai comitetului 
e partid, ou ceilalți comuniști, 
articipă zi de zi la tot 
eea ce facem. sfaturi- 
; sale sint ascultate și ur
late întotdeauna cu încredere. 
1 ia deseori parte nu numai la 
adintele comitetului U.T.M., 
ar . și la adunările generale ale 
rganizațiilor U.T.M. de sec- 
e, la seminariile cercurilor po- 
tice și la reuniunile tovără- 
ești. Utemiștii și tinerii îl 
ibesc și 11 stimează pentru 
îodestia, pentru firea lui des- 
hisă și prietenoasă. El se pri- 
epe ca nimeni altul să discute 
hiar și cu omul cel mai tăcut. 
Iu scapă ocazia să-1 felicite pe 
n tînăr ..proaspăt căsătorit". 
ă-1 întrebe pe altul cum stă 
u învățătura, iar de la un al 
reilea să afle ce greutăți are 
i muncă și să-i dea îndrumă-- 
ile de care are nevoie.
La una din ședințele noastre 

e comitet la care a participat, 
ecretarul organizației de par
’d, ne-a dat sfaturi privind or- 
lanizarea și desfășurarea șe- 
ințelor noastre Cum procedam 
înă atunci ? De obicei vorbea 
proaDe tot timpul secretarul 
omitetului U.T.M El „preiu- 
ra" planul de muncă și, apoi, 
uoă o lună, tot el făcea ,.ana- 
za*‘ modului In care s-a în- 
epiinit dună principiul „asta 
• a făcut asta nu s-a făcut", 
.cum ne dăm seama că de fapt 
șa nu reușeam să analizăm 
emeinic munca noastră de or- 
:șnizatie.
— Nu este. bine cum proce- 

at> — a spus atunci tovarășul 
taria. El ne-a explicat cum 
rebuie pregătită o ședință a 
omitetului U.T.M. pentru ca 
a să-și atingă scopul, să stabi- 
•ască cele mai bune măsuri 
entru îmbunătățirea muncii 
ntr-un domeniu sau altul.

El ne-a arătat atunci care 
înt problemele cele mai impor- 
ante care se cereau a fi discu- 
ate, cum trebuie pregătită ana- 
izarea lor de către toți mem- 
rii comitetului, ce trebuie fă- 
ut apoi pentru ca hotăririle sta-, 
.ilite să nu rămină pe bir tie, ci 
ă fie traduse in viată.
Noi. membrii comitetului 

J.T.M.. ne adresăm cu cele mai 
iferite probleme secretarului 
Organizației de partid și de fie- 
are dată din discuțiile pe care 
a purtăm cu ei, din sfaturile 
i 'îndrumările sale avem 
oarte mult de învățat. Eu, 
ersonal am învățat deosebit 
e mult și din felul de a fi al 
ovarășului Maria, din modes- 
ia. simplitatea și principia- 
itatea cu care rezolvă toate 
roblemele, din felul cum știe 
ă se apropie de oameni. Cind 
ie critică, o face cu mult tact, 
n mod tovărășesc și după o 
stfel de discuție cu el plecăm 
u și mai multă încredere în 
orțele noastre.

Anul trecut, cind eram secre- 
arul organizației U.T.M. de la 
culerie, aveam de pildă mult 
le furcă cu utemistul Kiss 
■răncisc. Nu-și tndeplinea nor- 
na, era indisciplinat la locul 
le muncă, obraznic, cite odată 
lici nu se putea disouta cu el. 
,a o consfătuire de producție 

grupei sindicale în care se 
liscuta despre premierea unor 
nuncitori, a fost propus spre 
iremiere, poate dintr-o simplă 
ntîmplare, și Kiss Francisc. 
iu am fost atunci împotrivă ca 
î să fie premiat, pentru că nu 
nerita.

A doua zi, afiînd cele tntîm- 
>late, el s-a supărat grozav pe 
nine și mi-a adresat chiar clteva 
uvinte jignitoare. Noi, cei din 
omitetul U.T.M. am încercat 
lă-i explicăm că nu are drep- 
ate. L-am pus apoi în discuția 
idunării generale U.T.M., unde 
i fost aspru criticat. Totuși 
:rancisc nu s-a schimbat. Peste 
liteva săptămini trebuia să plece 
a un concurs de canotaj. Kiss 
iste un bun sportiv. Pentru a- 
iest concurs trebuia să lipsească 
rei zile din fabrică. S-a dus să 
liscute despre acest lucru cu to- 
rarășul Maria.

Cei ce învață la două școli
(Urmare din pag. I-a)

ică nu numai să-i învețe me- 
eria, ci Și de educarea lor, de 
urmarea lor morală- Deseori, 
n pauze, elevii care fac prac- 
ică la turnătoria de metale ne- 
eroase stau grămadă în jurul 
laiștrilor care le vorbesc des- 
re felul cum își organizează 
i locul de muncă, despre meto- 
ele lor de muncă, despre viata 
or.

încă de pe acum conducerea 
colii, profesorii, maiștrii, diri- 
inții se ocupă de organizarea 
-racticii în producție a elevilor, 
are se va desfășura la uzina 
netalurgică, la sfîrșit de an. 
mpreună cu conducerea, uzinei, 
coala a și întocmit, planul de 
lesfășurare a practici] de către 
levi. Se știe precis î.n ce sec
ii vor lucra elevii, cine Ii va 
ndruma. Mulți elevj au cerul 
ă lucreze în uzină Și în pe- 
ioada de vară, în vacanță, să 
e califice. Această cerere a fost 
iprobată.

Legăturile statornicite între, 
coală și uzină sînt un început 
iun pe calea legării tot mai 
itrînse a invățămîntului de prac

— Dar la comitetul U.T.M. ai 
fost? Doar o să reprezinți tine
retul nostru acolo.

— N-am fost.
— Și totuși, va trebui să 

discuți mai intii cu tovarășii din 
comitetul U.T.M. — i-a spus se
cretarul organizației de partid.

In cele din urmă .a venit. Am 
discutat cu Francisc. I-am spus 
deschis că nu merită să repre
zinte tineretul fabricii noastre la 
acest concurs, că mai intii să lu
creze bine în producție și apoi 
să se gîndească la sport. A ple
cat supărat. S-a dus din nou să 
se plîngă la secretarul organi
zației de partid.

— ...Vasăzică tovarășii din 
comitetul U.T.M. sint de părere 
că nu meriți să pleci la concurs, 
Cred că au dreptate.,.

— Mi se pare că băiatul su
feră cu adevărat, mi-a spus după 
citeva zile secretarul de partid. 
Poate că de data aceasta critica 
a avut totuși efect. Trebuie să-i 
ciștigăm insă încrederea. Am 
ascultat sfatul secretarului orga
nizației de partid și am hotărit 
să facem o încercare: să-l re
comandăm pe Kiss să plece la 
concurs dar cu condiția să se 
îndrepte. I-am adus la cuno
ștința această hotărire a comite, 
tului U.T.M. Kiss a fost de 
acord. Intr-adevăr. așa s-a Și în- 
timplat. Mai tîrziu Kiss Francisc 
a devenit unul din cei mai 
buni muncitori de la scu
lerie. A fost premiat de 
mai multe ori pentru munca sa, 
iar organizația noastră a găsit 
in el un bun activist. L-am ales 
de curind responsabilul gazetei 
P.U.C. din secție și iși îndepli
nește conștiincios sarcinile. Dar

De Ia Ministerul
Invățămîntului și Culturii

partid
secretarul organizației de partid 
ne-a ajutat nu numai cu sfatu
rile și îndrumările sale prețioase, 
ci și prin propriul său exemplu.

Anul trecut, de pildă, s-a pus 
problema înființării unei echipe 
de dans.

— Avem prea puține fete în 
fabrică. ne plîngeam noi...

— Și atunci să renunțăm la 
echipă ? Ne-a întrebat secretarul 
organizației de partid.

Lucrurile au fost tărăgănate 
un timp.

Intr-o zi ne-am pomenit la 
clubul fabricii noastre cu citeva 
fete de la o întreprindere vecină. 
Ne-au spus că au venit la repe
tiția echipei de dansuri. Ne.am 
mirat, firește. Abia pe urmă am 
aflat că secretarul organizației 
noastre de partid discutase cu 
ele și le-a invitat să joace in 
echipa de dansuri a fabricii noa
stre.

A fost o mică lecție pentru 
comitetui nostru U.Ț.M. dar 
ne-am bucurat totuși. împreună 
cu fetele de la întreprinderea 
„Internaționala" am reușit să 
formăm în scurt timp o echipă 
de dansuri populare compusă 
din 12 perechi și să prcgat'm 
multe și izbutite programe artis 
tice.

...Iată pentru acestea și pen
tru altele pe care spațiul arti
colului nu-mi permite să le 
amintesc, îl iubesc și-l sti
mează utemiștii și tinerii de la 
„Encsel Mauriciu" pe secretarul 
organizației noastre de partid.

KEREKES ANTON
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Fabrica „Encsel Mauri- 

ciu“ Tg. Mureș

Elevii vor ti examinați din 
materia claselor V—VIL

3. Concursul de admitere în 
cl. a VIII-a și în anul I al școli
lor pedagogice se va desfășura 
între 18 și 26 iunie (sesiunea de 
vară) pentru ocuparea a 70 la 
sută din locurile planificate și 
intre 1 și 6 septembrie (sesiunea 
de toamnă) pentru ocuparea 
restului de locuri.

In sesiunea de vară, probele 
scrise se vor da după cum ur- 
mează ■

— limba și literatura romi ni
— 18 iunie :

— matematica — 19 iunie;
— limba și literatura maternă

— 20 iunie;
Examenul oral începe în ziua 

de 21 iunie la școlile cu limba 
de predare romină șl la 22 iunie 
la școlile cu limba de predare 
ale naționalităților conlocuitoare

4. Examenul de absolvire și 
concursul de admitere se vor 
desfășura în conformitate cu 
prevederile Regulamentului pen
tru organizarea și funcționarea 
școlHor de cultură generală.

comune între școală și uzină, 
accentul trebuie să cadă pe ac
țiunile cu caracter educativ. E- 
levii trebuie să-ți petreacă cît 
mai mult timp în uzină. în mij
locul muncitorilor, să cunoască 
munca, viața acestora- In acest 
sens se pot organiza acțiuni 
culturale comune între munci
tori și elevi, cum ar fi: serj li
terare, simpozioane, concursuri 
..Cine știe oîștigă". vizite la 
muzee, excursii, reuniuni tovă
rășești etc. De asemenea tinerii 
muncitori din uzină să-i invite 
pe elevii utemiști la adunările lor 
generale pentru ca aceștia să-și 
Însușească spiritul combativ al 
muncitorilor, spiritul lor de răs
pundere față de sarcinile încre
dințate, să ia exemplu de la. ei. 
La rîndul lor elevii să-i invite 
la adunările lor generale pe ti
nerii muncitori.

Un astfel de plan trebuie să 
fie pus în aplicare. In perioada 
practicii in producție a elevilor și 
în vacanța de vară, elevii să fie 
cît mai mult alături, de munci
tori, în cadrul unor acțiuni in
teresante. care să contribuie 
mai mult la educarea comunistă 
a elevilor.

Zilnic, tinerii vizitează cu ‘interes biblioteca volantă a Fabricii de 
confecții din Botoșani.

Astăzi începînd de la ora 19 
sala sporturilor Floreasoa va 
găzdui întâlnirea Rapid-Levski 
Sofia, contând pentru semifina
lele ,.Cupei campionilor euro
peni" la volei. Oaspeții vor pre
zenta la București o formație 
puternice din oare fac parte și 
internaționalii Danilov și Ruski. 
Echipa Rapid s-a pregătit in
tens in vederea acestui meci. Din 
rindurile ei nu vor lipsi nici de 
data aceasta jucătorii Ponova, 
Nicolau, Drăgan, Pavel și Plocon.

*
Pe stadionul „Dinamo" din 

Capitali va avea loc duminică 
de la ora 10 un interesant 
concurs de motociclism cuprin- 
zînd probe de dirt trak și ob
stacole. La acest concurs și-au 
anunțat participarea cei mai va
loroși alergători din București, 
reprezentând cluburile C.C.A., 
Dinamo, Voința, Metalul, Con
structorul și Rapid. Pe lista par
ticipanților figurează numele 
unor alergători consacrați ca M. 
Popa (Dinamo), M. Cernescu 
(Dinamo), Gh. Ion (C.C.A.), 
Gh. loniță (C.C.A.). St. Ioana- 
viei (Metalul), N. Niculici (Vo
ința) și alții.

■ , *
Joi la amiază a părăsit Capi

tala plecînd cu avionul la Bra
tislava echipa selecționată de 
fotbal a R.P. Romine care va 
întâlni duminică echipa R. 
Cehoslovace intr-un meci con
tînd pentru „Cupa Europei". 
Din lotul echipei fac parte Mîn- 
dru, Toma, Popa, Fronea, Soare, 
Al. Vasile. Nunweiller, V. An- 
ghel. Constantin. Dinulescu. Ma- 
teianu, Tătaru și alții.

Peste 80 de spectacole - 
acesta e pînă în prezent bi
lanțul de activitate al An
samblului de cîntece și dan
suri populare ,,N. Bălcescu" 
din Craiova, lată în fotogra
fie : o parte din membrii an
samblului pregătindu-se să 
plece prin satele regiunii.

Foto : P. POPESCU

O excursie interesantă
Din dorința de a cunoaște cit 

mai bine regiunea natală, elevii 
Școlii medii mixte din Curtea de 
Argeș, îndrumați de profesori, 
au organizat nu de mult o inte
resantă excursie la Uzinele 
„Vasile Tudose" din C'olibași, 
regiunea Pitești. Excursia a 
avut un dublu scop : cunoaște
rea de către elevi a uneia din 
importantele realizări ale re
gimului democrat-popular și a- 
profundarea cunoștințelor teo
retice predate in școală.

Această excursie a trezit 
în rindurile elevilor dragostea 
și mai mare țață de munca fi
zică.

GH. UNGUREANU 
elev

în Capitala UR.S.S. a început 
un mare turneu internațional de 
șah la care participă mari mae
ștri și maeștri internaționali din 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.P. Bulgaria, R.P- Ungară, R.P.F. 
Iugoslavia și U.R.S.S. In prima 
rundă Holmov a câștigat la Bad- 
jirov in timp ce partidele Polu- 
gaevski-Uhlman și Simaghin- 
Minev s-au terminat remiză. 
Deosebit de interesantă a fost 
partida dintre fostul campion al 
lumii Smîslov și tânărul șahist 
cehoslovac Vlastimil Horta în 
vîrstă de 16 uni. în prima jumă
tate a partidei Smislov a obți
nut un avantaj pozițional dar 
șahistul cehoslovac s-a apărat 
foarte bine și a obținut remiză 
la mutarea 41-a. Antoșin a în
trerupt cu șanse de câștig la 
Simaghin.

*
In campionatul unional de 

fotbal, Dinamo Moscova a în
vins cu scorul de 4—0 echipa 
Kales Tallin, iar Zenith Lenin
grad a terminat nedecis : 0—0 
cu Spartak Erevan. în prima 
grupă conduce Torpedo Moscova 
cu 15 puncte din 16 posibile, 
urmată de S.KA. Rostov pe 
Don cu 10 puncte. Pe primul 
loc în grupa II-a se află Belarus 
Minsk — 12 puncte, urmată de 
Lokomotiv Moscova și T.S.K.A. 
cu 11 puncte fiecare.

( Ager preș)

însușirea tehnicii noi 
cere o înaltă calificare
(Urmare din pag. l-a)

acum anele conferințe aveau un 
caracter general ..realizări în 

1 domeniul X sau Y“ etc. Trebuie 
făcută o cotitură în acest sens. 

' Să nu mai repetăm tinerilor cu- 
! noștințele pe care ei și le-au 

însușit din lectura tehnică. Să 
să le prezentăm noutăți, noutăți 
din tehnica țărilor socialiste. 
Noj am fi foarte bucuroși, de a* 
semenea să primim în rîndul no* 
stru academicieni, profesori uni
versitari, înalț! specialiști — de 
pildă, am fi buctiroși să-1 pri
mim în mijlocul nostru pe to
varășul academician Gr. C. Moi- 
sil specialist în teoria mecanis
melor automate — să cunoaștem 
cu ajutorul acestor tovarăși o 
seama de probleme care se pun 
acum în acest domeniu, cum se 
pot ele rezolva. Am dori să as
cultăm pe tovarășul profesor 
universitar Edmond Nicolau de 
la Institutul Politehnic, specia
list în cibernetică, pe tovarășul 
profesor doctor inginer Remus 
Răduleț, membru corespondent 
al Academiei R.P.R. care să ne 
vorbească despre problemele ce 
stau în prezent în fața energe
ticii. Tinerii noștri ar dori să 
se întîlnească în cadrul uzinei 
cu diverși specialiști de la Insti- 

' tutui de fizică al Academiei 
R.P.R. care să le vorbească des-

In atenția participanților ia „Pronosport"
Concursul Pronosport de duminică 29 moi este ultimul din 

luna mai. El intră in seria celor ce beneficiază de fondul supli
mentar de premii in valoare de 200.000 lei dintre care un auto
turism „Moskvlci*. Nu lipsiți de la acest concurs 1

Vizitați orașul și raionul Turda care vă oferă posibilități turis
tice interesante.

Cabanele Muntele Bâișorului și Cheile Turzii sint deschise tot 
timpul anului.

Stațiunea balneară Turda cu băi sărate, băi de nămol și 
ștrand (băile romane) este deschisă pină la 30 septembrie.

Parcul Zoologic din stațiunea balneară are peste 40 specii 
din fauna patriei noastre.

Autobuse moderne circulă permanent. Pentru excursii in grup 
se asigură transport cu autobuse speciale.

efNreu commwh
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INFORMAȚII
Joi dimineața s-a înapoiat In 

Capitală, venind de la Geneva, 
delegația R. P. Romtne care a 
participat la lucrările celei de-a 
XlII-a Adunări a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

Delegația a fost condusă de 
ministrul Sănătății și Prevede
rilor Sociale Voinea Marinescu.

*
In cursul zilei de joi, membrii 

delegației agricole din R. P. Po
lonă, în frunte cu Miecsyslaw 
Jagielski, ministrul Agriculturii 
R. P. Polone, cafe se află in 
țara noastră la invitația Minis
terului Agriculturii, au vizitat 
însoțiți de Eugen Alexe, adjunct 
al ministrului, stațiunea experi
mentală viticolă Valea Călugă
rească și gospodăria agricolă de 
stat Odobești.

Oaspeții s-au interesat de or
ganizarea cercetărilor in această 
ramură de producție, metodele 
folosite in viticultură și vinifi- 
cație, recoltele realizate, precum 
și de sprijinul acordat de sta
țiunile experimentale și gospodă
riile agricole de stat pentru ex
tinderea rezultatelor cercetărilor 
științifice Și a experienței înain
tate in gospodăriile colective.

★
Joi după-amiază a avut loc 

cea de-a 8-a sesiune a Sfatului 
Popular al Capitalei care a 
dezbătut problemele strîngerii 
legături cu masele de oameni 
ai muncii și antrenarea acestora 
la îndeplinirea sarcinilor ce 
î-au revenit Comitetului execu
tiv în perioada mai 1959 — 
mai i960.

★
Joi după-amiază, Teatrul Na

țional „I. L. Caragiale" din 
Capitală a prezentat în sala 
noului club al Uzinelor „Repu
blica" un spectacol cu comedia 
„Omul cu mîrțoaga“ de G. 
Ciprian, în regia lui Al. Finți. 
Acesta este primul din seria de 
spectacole pe care, pînă la sfir- 
șitul acestei stagiuni, Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" le 
va da pe scena noului club 
muncitoresc.

★
Joi dimineața, prof. univ. 

Csanadi Gyorgy, prim-locțiitor 
al ministrului Comunicațiilor și 
Poștelor din R. P. Ungară, care 
se află în țara noastră, a vi
zitat Institutul politehnic din 
Capitală unde a avut convor
biri cu cadre de conducere și 
profesori ai institutului.

In cursul dupa-amiezii, oas
petele a luat parte la conferin
ța cu tema ..Coordonarea trans
porturilor în R. P- Romină ți
nută de prof. ing. Dumitru Mo- 
canu. secretar general al Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, în sala de 
festivități a Serviciului de do
cumentare tehnică din transpor
turi și telecomunicații.

(Ageipres)

pre folosirea semiconductorilor 
în tehnica modernă. In acest fel 
vor avea posibilitatea să cu
noască o seamă de cuceriri ale 
tehnicii moderne mondiale, să 
primească ajutor calificat în a- 
plicarea lor la specificul uzinei 
noastre.

Cred, de asemenea, ca ar tre
bui ca „Editura Tehnică" să 
editeze mai multe cărți și cule
geri în care să prezinte procese 
de automatizare, linii de fabri
cație semi-automate și automate, 
care să ne dea posibilitatea să 
ne însușim din vreme caracte
risticile mașinilor moderne, teh
nologia modernă, principiile de 
funcționare a liniilor auto
mate. Făcînd din vreme acest 
lucru vom avea posibilitatea să 
folosim mașinile și agregatele 
de înaltă tehnicitate încă de la 
început, de la introducerea lor, 
cu maximum de randament.

Nouă, comitetului U.T.M. ne 
revine sarcina să ne ocupăm 
în mod permanent de ridicarea 
calificării tinerilor, să găsim 
cele mai eficace forme de răs
pândire a tehnicii, să urmărim 
în ce măsură tinerii aplică no
țiunile acumulate prin diferite 
forme. Aceasta, pentru ca fiecare 
tînăr să-și ridice pregătirea pro
fesională la nivelul tehnicii noi 
în plin progres.

Pe urmele materialelor 
publicate

In ziarul „Scînteia tineretu
lui" nr. 3334 la rubrica „Nici 
un leu risipit, fiecare leu fruc
tificat" a apărut articolul „Să 
gospodărim cu grijă materialul 
lemnos". Articolul făcea unele 
propuneri privitoare la mai bu. 
na organizare a muncii tineretu
lui pentru sporirea contribuției 
lui la lichidarea oricărei risipe 
(în parchete) și pentru o mai 
bună gospodărire a lemnului. Se 
recomanda, de asemenea. în mod 
specia! brigăzii de tineret din' 
parchetul Mocirloasa, să se pre
ocupe mai îndeaproape de folo-, 
sirea și descoperirea rezervelor 
interne din exploatările forestie
re, să folosească rațional fiecare 
metru cub de material lemnos...

★
Prin adresa nr. 1741, înlre. 

prinderea forestieră din Reghin, 
ne comunică măsurile luate în 
urma publicării acestui articol. 
S-au creat — se menționează 
in adresă — cercuri de minim 
tehnic in cadrul cărora ingineri 
și tehnicieni cu bogată expe
riență în producție ajută pe 
tineri muncitori să-și ridice 
calificarea profesională, le fac 
cunoscute metode superioare în 
exploatările forestiere, ca de 
pildă: metoda tăierii în rind, 
scoaterea buștenilor din par. 
chete în trunchiuri și catarge, 
prelucrarea stas-urilor princi
pale specifice locurilor de mun
că etc. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru o mai bună orga
nizare a locului de muncă, pen
tru extinderea metodelor avan
sate și pentru organizarea de 
schimburi de experiență, con. 
sfătuiri de producție cu partici
parea maiștrilor și șefilor de 
brigăzi în care se analizează 
realizarea planului pe sectoare, 
parchete și brigăzi. Alături de 
brigada de tineret din parche
tul Mocirloasa — se menționea
ză în adresă — toate celelalte 
brigăzi îndrumate și ajutate de 
organizațiile de partid, luptă 
în prezent cu mult succes 
pentru reducerea prețului de 
cost, pentru realizarea de cît 
mai mari economii.

★

In nr. 3334 al ziarului 
„Scînteia tineretului" în artico
lul „Nu se poate extinde ini
țiativa tinerilor de la G.A.C. 
„Scînteia." ?“ se critică faptul că 
multe organizații U.T.M. din 
G.A.C. din raionul Botoșani, 
nu privesc cu spirit de răspun
dere sarcinile pe care le au ute- 
miștii și tinerii colectiviști față

O vizită la casa muzeu 
„N. Grigorescu“

Cu ocazia împlinirii a 122 
de ani de la nașterea marelui 
pictor Nicolae Grigorescu, stu
denții Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din Bucu
rești au făcut o excursie la casa 
muzeu din Cimpina, unde artis
tul a lucrat în ultima perioadă 
a vieții safe.

Studenții s au interesat aici tn- 
deaproepe de viața și activitatea 
pictorului.

Nemuritoarele ptnze: „®ar cu 
boi", „Atacul de la Smirdan", 
„Vechilul". „Gonvoi de prizo

Cumpărați ciocolată, șerbeturi, drageurl, rahat, 

dropsuri, bomboane umplute, care se găsesc In sorti

mente bogate in magazinele alimentare.

de dezvoltarea șeptelului, mi 
combat concepțiile. înapoiate ale 
unor tineri față de profesia de 
crescător de animale. In înche
iere, articolul recomanda Corni; 
tetului raional U.T.M. Botoșani 
Să facă o largă popularizare în 
organizațiile de bază U.T.M. de 
la sate, a inițiativei tinerilor 
colectiviști de la G.A.G. „Scîn
teia", îndrumindu-le să trimită 
pe cei mai buni tineri să lu
creze în sectorul zootehnic, în- 
grijindu-se apoi ca aceștia să-și 
ridice Calificarea.

In scrisoarea de răspuns, so
sită lă redacție, Comitetul 
raional LLT.M. Botoșani comu
nică redacției: ’ „...organizațiile 
U.T.M. din G.A;e..urite raio
nului au fost ajutate prin mem
brii comitetului raional U.T.M. 
să-și stabilească sarcini con
crete pe baza unei analize te- 
meinice privind contribuția pe 
care trebuie s-o aducă tinerii 
la asigurarea hranei animalelor * 1 2 
și la ridicarea de construcții 
zootehnice la prețuri de cost cît 
mai scăzute". In continuare seri- 
soarea ‘menționează că laG.A.C. 
Roma — organizație de bază 
U.T.M. criticată în mod special 
în articol, tinerii colectiviști, 
sub conducerea organizației de 
partid, au analizat intr-o adu
nare generală deschisă contri
buția pe care au adus-o la dez
voltarea sectorului zootehnic. Pe 
baza analizei făcute, adunarea 
a stabilit ca un număr de ti
neri — dintre cei mai buni — 
să fie recomandați să lucreze in 
sectorul zootehnic. Astfel, ute
miștii Nichifor Dumitru, Puiu 
Ioan și Adumitracesei Dumitru 
s-au angajat să lucreze la ferma 
de vaci, Puiu Sava, Adumitrace
sei Gheorghe și alții s-au anga
jat să muncească în sectorul 
ovin. In aceeași adunare gene
rală tinerii au hotărit să îngri
jească cultura a 60 ha cu po- 
rumb pentru siloz, să contribuie 
prin acțiuni voluntare la însilo- 
zarea unei cantități de 2.400 tone 
porumb și alte nutrețuri. Tinerii 
s-au angajat de asemenea să 
contribuie prin muncă voluntară 
la terminarea maternității de 
scroafe și a unui saivan pen
tru oi.

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii anunță că examenul de 
absolvire a școlii de 7 ani 
(cursuri de zi. serale și fără 
frecven(ă) și concursul de ad
mitere în clasa a Vlll-a (anul 
I școli pedagogice) se vor des
fășura după cum urmează:

1. Cursurile școlare la cl. a 
VII-a — învâțămintul de zi și 
seral — se vor încheia in seara 
zilei de 4 iunie 1960.

2. Examenul de absolvire a 
școlii de 7 ani la invățămintul 
de zi. seral și fără frecvență se 
va desfășura intre 9 și 14 iunie 
1960 și va consta din examinarea 
orală la următoarele obiecte :

— Limba și literatura romină;
— matematica ;
— istoria R.P.R.;
— Geografia R.P.R.;
— fizica — elevii școlilor din 

orașe — sau științe naturale — 
botanica și zoologia — elevii 
școlilor din mediul sătesc ;

— Limba și literatura maternă 
— pentru elevii școlilor și sec
țiilor cu limbi de predare ale na
ționalităților conlocuitoare.

tică. Evident se pot face mult 
mai multe lucruri în această 
direcție. Conținutul patronării 
școlii de către uzină nu se li
mitează doar la atît. Legătu
rile școlii cu uzina pot fi 
și trebuie să fie mult mai 
complexe. Este vorba mai 
ales de activitatea organizați
ilor U.T.M. — a școlii și a uzi
nei — care aveau datoria să 
întregească munca desfășurată 
de școală și uzină, să organi
zeze acțiuni cultural-sportive 
comune ale tinerilor muncitori 
cu elevii, să realizeze u-n schimb 
de experiență între cele două 
organizații- Toate aceste3 ar fi 
putut foarte bine să se reali
zeze dacă comitetul U.T.M. al 
uzinei ar fi dat importanta cu
venită sarcinilor ce-i revin în 
•e privește întărirea legăturilor 
jcolii cu uzina care o patronea
ză, ar fi întocmit un plan de 
nuncă comun cu comitetul 
U.T.M. al școlii.

Cele două comitete U.T.M 
— al școlii și al uzinei — tre
buie să se întrunească pentru a 
discuta și elabora un plan de 
acțiuni comune intre muncitori 
și elevi.

In organizarea activităților

Mulțumind pentru critica și 
recomandările făcute in articol, 
membrii biroului Comitetului ra
ional U.T.M. Botoșani se anga
jează ca inițiativa tinerilor de 
la G.A.G. „Scînteia* să fie ex
tinsă în cel mai scurt timp în 
toate G.A.G. urile din raion.

nieri turci", „La izvor" pe
nultima lucrare care a rămas 
neterminată — precum și noile 
achiziții de desene și schițe, au 
fost studiate cu multă atenție de 
vitorii artiști plastici.

Printre obiectivele care au mal 
fost vizitate, a fost și Castelul 
Hașdeu din Oîmpina, care ac. 
tualmente va fi restaurat și 
socotit monument de artă.

IUSTIN BRATB
student
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Telegrama adresată 
de rl. 5. Hrușciov 

lui Ciu En-lai

Muncitorii austriac! saluta 
apropiata vizitâ 

a lui N. S. Hrușciov

Acțiunile provocatoare 
împotriva Uniunii Sovietice continuă 

să fie politica oficială a S. U. A.
NEW YORK 26 (Agerpres). 

—- TAsS transmite : La 2b mai, 
în cadrul ședinței de dimineață 
a Consiliului de Securitate a 
luat cuvîntul A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. In discursul său el a 
demascat inconsistența încercă
rilor reprezentanților S.U.A. și 
acelora care le sprijină de a 
justifica politica provocatoare 
americană față de U.R.S.S.

Guvernul S.U.A. afirmă in
clusiv prin reprezentantul său în 
Consiliul de Securitate că, pa
sămite, zborul unui singur a- 
vion, și încă neînarmat, cu un 
singur motor, cu un singur a- 
viator pe bord, în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice nu es.e 
nici decum un act de agresiu
ne.

Raționament ciudat și absurd. 
Poate că guvernul S.U.A. ne 
va explica cîte avioane sint ne
cesare pentru ca prin încălcarea 
de către ele a frontierelor unui, 
stat, mai ales printr-o încăl
care premeditată, sa fie jorba 
de o agresiune ? Reiese că vio
larea frontierelor de către un 
singur avion nu constituie o a- 
gresiune- Dar încălcarea fron
tierelor de către două, trei sau 
patru avioane — 
nu o agresiune ?

A. A. Gromîko 
acei care afirmă 
frontierelor altui 
un singur avion nu

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko

constituie sau

a subliniat că 
că violarea 
stat de către 
,.j constituie 

încă o agresiune ocolesc faptul 
bine cunoscut ca au avut ioc în 
repetate rînduri violări aie fron
tierelor sovietice de către avi
oane americane.

Intrucit unii reprezentanți din 
Consiliul de Securitate au sub
liniat importanța declarației 
președinterui Eisenhower cu pri
vire La sistarea pătrunderii a- 
vioanelor americane in spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice, este 
cazul sâ amintim că în cadrul 
Intiinirii preliminare a conducă
torilor ce.or patru puteri la care 
am avut ocazia să as-st, el a 
declarat fățiș că promisiunea lui 
este valabilă numai pentru pe
rioada râminerii sale la Casa 
A.bă, adică pină in ianuarie 
1961. Dar în declarația sa de 
ieri președintele n-a adus ia 
cunoștința opiniei publice d:n 
S.U.A, această clauză. In ila
ră de aceasta el a sublimat in 
expresii și mai categor.ee că 
guvernul S.U.A- va continua 
activitatea de recunoaștere și 
spionaj împotriva Uniunii So
vietice folosind orice. at:t mij
loace vechi cit și noi, adică a 
confirmat că el personal apro
bă și pe viitor programul ac
țiunilor provocatoare împotriva 
Uniunii Sovietice.

Declarațiile șefului guvernu
lui S-U.A, dovedesc un singur 
lucru, și anume; pieședin.e;e 
însuși și guvernul condus de el 
nu renunța la linia agresivă a 
politicii față de Uniunea Sovie
tică. nu condamnă această po
litică .și caută să se descotoro
sească printr-un gest formal 
față de Uniunea Sovietică.

Așa cum a spus ciar șeful gu
vernului sovietic la Paris, gu
vernul U.R.S.S. și întregul po
por sovietic nu au nevoie de 
astfel de gesturi și nu le pre
tind din partea guvernului 
S.U.A. sau a președintelui Ei
senhower. Guvernul S.U.A., de
sigur, poate să hotărască dacă 
sa trimită sau să nu trimită a- 
vioane în spațiul aerian al U*» 
niunii Sovietice. Dar, după cum 
se știe, nu depinde totul de el. 
Muite depind și de Uniunea So
vietică care va distruge aceste 
avioane și va da agresorului 
riposta cuvenită.

Astfel — a subliniat A. A. 
Gromîko — nota guvernului 
S.U.A. și declarația președinte
lui Eisenhower confirmă că ac
țiunile provocatoare împotriva 
Uniunii Sovietice continuă sa 
fie politica oficială a. S.U.A. și 
că, prin urmare, pericolul pe 
care îl implică aceste acțiuni 
nu este înlăturat. Și dacă este 
așa, guvernul S.U.A. trebuie să 
știe că el va purta întreaga răs
pundere pentru continuarea a- 
cestei politici. Am spus, spunem 
și vom spune acest lucru cît nu 
este prea tîrziu.

A- A. Gromîko a declarat în 
continuare că încercările repre
zentantului guvernului S.U.A. 
de a explica acțiunile agresive 
față de U.R.S.S. prin refuzul 
guvernului sovietic de a ac
cepta așa numitul plan al „ce
rului deschis** sînt absurde și 
periculoase.

Dacă guvernul S.U.A. ar fi a- 
vut o poziție mai mult^sau^mai 
puțin obiectivă în legătură cu 
problema „cerului deschis** și 
dacă el ar fi căutat într-adevăr 
posibilitatea de a se ajunge la 
un acord cu Uniunea Sovietică 
în ce privește problema arză. 
toare — dezarmarea Și încetarea 
cursei înarmărilor, atunci, după 
ce a devenit cunoscută reacția 
Uniunii Sovietice la această 
propunere, el ar fi trebuit s-o 
retragă și să declare că deoa
rece această cale nu poate con
stitui o bază pentru încheierea 
unui acord, este necesar, prin 
urmare, să se caute o altă cale 
care să fie acceptabilă tuturor 
statelor și care să nu prejudi
cieze securității niciunui stat: 
fie el mare sau mic.

Dar după cum se știe, acest

lucru nu s-a întîmplat. Nu s-a 
întîmplat pentru că obiectivita
tea și dorința de a se ajunge la 
o înțelegere în problemele de
zarmării pe baza unor propu
neri reciproc acceptabile — sint 

■ noțiuni 
S.U.A., 
câni.

A. A. 
clarațjle reprezentanților S.U.A. 
în care, politica provocatoare 
promovată de guvernul ameri
can fată de Uniunea Sovietică 
este justificată prin aceea că 
aceste acțiuni sint întreprinse 
datorită refuzului guvernului 
sovietic de a accepta propunerea 
cu privire la „cerul deschis**.

Nu este greu de înțeles, a de
clarat reprezentantul U.R.S.S., 
unde ar fi ajuns lucrurile în re
lațiile dintre state dacă această 
„concepție*4 a guvernului S.U.A. 
în ce privește relațiile interna
ționale ar fi fost recunoscută 
într-o formă sau alta.

In momentul în care acest lu
cru s-ar fi întîmplat, dreptul in
ternațional, principiile imuabile 
ale suveranității statelor ar fl 
fost încălcate, fapt în urma că
ruia ar fi avut de cîștigat a- 
gresorul și numai el.

Apoi A. A. Grormîko a răs- 
puns la declarația reprezentan
tului american că guvernul 
S.U.A. își exprimă uimirea în 
legătură cu faptul că problema 
acțiunilor agresive ale aviației 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice nu a fost ridicată de gu
vernul sovietic atunci cînd șe
ful guvernului N. S. Hrușciov a 
dus tratative confidențiale cu 

la

străine guvernului 
imperialiștilor ameri-

Gromîko a criticat de-

dus tratative confidențiale 
președintele Eisenhower 
Camp David.

Da, într-adevăr, a spus A. 
Gromîko, șeful guvernului 
vietic nu a ridicat atunci acea
stă problemă. Pentru ce nu a ri
dicat această problemă? Pentru 
că cunoștea bine moravurile și 
firea celor cu care ducea tratati
ve. Doar timp de cițiva ani gu
vernul sovietic a atras atenția 
S.U.A. asupra caracterului inad
misibil și asupra primejdiei pe 
care le comportă zborurile pro
vocatoare ale avioanelor ame
ricane în spațiul aerian al V- 
nîunii Sovietice.

El a protestat a avertizat 
guvernul SULA. de râs ponderea 
pe care acesta din armă ș»-o 
asumă in legătură cu aceste 
zboruri. Șeful guvernului so
vietic a considerat atunci câ in 
ciuda dovezilor neîndoielnice 
și a faptelor incontestabile de 
violare grosolană a frontierelor 
U.R.S.S. de către avioane ame
ricane guvernul S.U.A. a refu
zat să recunoască acest lucru. 
Procedînd în acest fel. guvernul 
S.U.A. a ignorat cerințele ele
mentare ce se pretind oricărui 
guvern cu răspundere, cu atit 
mai mult guvernului unei mari 
puteri.

Se ridică întrebarea, putem 
oare în asemenea condiții să 
contăm pe faptul că dacă șeful 
guvernului sovietic ar fi ridi
cat această problemă în con
vorbirile confidențiale cu pre
ședintele Eisenhower, partea a- 
mericană ar fi încetat zboru
rile provocatoare ale aviației 
sale împotriva Uniunii Sovie
tice ? Se poate spune cu sigu
ranță că guvernul S.U.A. ar fi 
procedat așa cum a procedat 
în nenumărate rînduri, desco- 
torosindu-se prin răspunsuri 
formale, lipsite de conținut, la 
avertismentele și protestele se
rioase ale Uniunii Sovietice.

Președintele S.U.A. ar fi tre
buit să se scuze singur pen
tru acțiunile amintite și sâ a- 
sigure guvernul U.R.S.S. și pe 
conducătorul său că în viitor ele 
nu vor mai fi admise. Preșe
dintele Eisenhower a considerat 
probabil că provocările avia
ției americane împotriva Uniu
nii Sovietice chiar vor întări 
poziția S.U.A. în tratativele cu 
Un unea Sovietică.

Răspunzînd la încercările 
stingace de a zbate atenția 
de la problema ridicată de gu
vernul sovietic prin tot felul 
de născociri despre așa-numi- 
tul spionaj sovietic în S.U.A., 
A. A. Gromîko a declarat: Tot 
ceea ce s-a spus aici de câtre 
reprezentantul S.U.A. în legă
tură cu spionajul sovietic nu 
merita atenție și este mai cu- 
rînd demn de paginile revis
telor polițiste ieftine decît de 
tribuna Consiliului de Secu
ritate.

Guvernul sovietic, a subli
mat A. Gromîko, ca răspuns 
la pretențiile guvernului S.U.A. 
a declarat și declară din nou 
că atît agresorului care va în
drăzni să pătrundă pe teri
toriul statului sovietic cît și 
complicilor lui care voluntar 
sau involuntar sînt în cîrdășie 
cu el li se va da riposta cu
venită.

Subliniind că reprezentantul 
S.U.A. nu a făcut nici un fel 
de declarații în legătură cu 
faptul că încălcarea de către un 
stat a frontierelor altui stat 
este o chestiune inadmisibilă, 
A. Gromîko a declarat în con
tinuare:

Este semnificativ că repre
zentanții unor state, și acea
sta se aplică în primul rînd 
aliaților S.U.A. în cadrul

A.
so-

N.A.T.O., recunoscînd impor
tanța principiului suveranita- 
ț.i, din anumite motive, cînd 
s-au referit la încălcarea su
veranității Uniunii Sovietice 
de către Statele Unite, au de
clarat că nu văd nimic îngro
zitor în aceasta. Cu alte cu
vinte, principiul suveranității 
este un lucru bun, dar nu
mai al suveranității propriei
țări. In măsura în care este
vorba de alte state, în cazul 
respectiv, despre U.R.S.S., în
călcarea acestui principiu este 
un fenomen de mică importan
ță și mai merită oare să se 
manifeste neliniște ?

Referindu-se la cuvîntările 
reprezentanților Franței și An
gliei, A. A. Gromîko a decla
rat că, probabil, consideren

tele de grup ale membrilor blo
cului militar N.A.T.O. predomi
nă asupra conștiinței răspun
derii pentru menținerea păcii 
care revine fiecărui stat — 
membru al Consiliului de Secu
ritate — și cu atît mai mult 
membrilor săi permanenți.

Guvernele ai căiror repre
zentanți s-au ridicat îrr Con
siliul de Securitate în apă
rarea agresorului, a declarat în 
continuare A. A. Gromîko, tre
buie să știe că, dînd dovadă de 
lașitate și tolerind agresorul, 
ele îl încurajează la provocări 
și mai primejdioase.

In încheiere A. A. Gromîko 
a spus:

Uniunea 
tînd Consiliului de 
problema acțiunilor 
ale S.U.A., ș -a dat 
sigur, că aici există 
cători nedrepți, ale căror 
cepții despre drept și legalitate 
nu se deosebesc de loc de con
cepțiile agresorului însuși. Dar 
guvernul sovietic a pornit de 
la premisa că, refuzind să con
damne pe agresori și punîndu- 
se de fapt în situația de com
plici ai acestuia, acești jude
cători își 
toriu k»r
sovietici, 
popoarele 
vxb trage ie aici 
cerescznzâ  loare. La actism a- 
gresive vom răspeode așa cum 
se cuvine pentru a asigura secu
ritatea atit a tării noastre dt 
și a aliaților noștri.

Se poate af:nra cu 
tudine câ neîndeplinirea 
câtre Consiliul de Securitate 
a datoriei ce-i revine in mod 
direct poate duce Ia situația 
cînd unele state sau aHe’e. 
poate chiar d ntre acelea re 
prezentate astăzi în Consiliu 
de Securitate, vor privi după 
un timp oa-ecare spre Kremlin 
așteptind ajutor, așteptlnd a- 
pârare knpctriva agresnarî 
așa cum s-a întîmplat na 
dată în trecut

MOSCOVA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dată publicității telegra
ma adresată de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R-S.S., Nikita Hrușciov, pre
mierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, ca 
răspuns la telegrama de felici
tare primită cu prilejul lansării 
de către Uniunea Sovietică a 
navei cosmice-satelit In tele
gramă se spune printre altele :

,.Această măreață victorie a 
poporului sovietic în cucerirea 
spațiului cosmic va constitui o 
nouă dovadă convingătoare că 
eforturile creatoare ale țărilor 
socialiste sînt îndreptate spre 
construcția pașnică și asigura
rea progresului omenirii**.

Lansarea navei cosmice-sate- 
lit, se spune în telegramă, vine 
să demonstreze puterea în per
manență crescîndă a forțelor 
socialismului, capacitatea lor de 
a apăra pacea și de a înfrîna pe 
aventurierii imperialiști dacă ei 
vor îndrăzni să dezlănțuie un 
nou război.

Nikita Hrușciov a urat po
porului frate chinez noi victorii 
în opera măreață și nobilă a 
construirii socialismului și co
munismului;

VIENA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Muncitorii de 
la o serie de mari întreprinderi 
din Austria au trimis pe adresa 
ambasadei sovietice de la Viena 
scrisori în care salută pe șeful 
guvernului sovietic. N. S. Hruș
ciov, în legătură cu apropiata sa 
vizită în Austria și îl invită să 
viziteze întreprinderile lor. Ase
menea invitații au trimis printre 
altele, colectivele muncitorilor 
și funcționarilor de la o serie 
de întreprinderi petrolifere și 
metalurgice, de la Uzina de 
automobile „Fiat“ ș.a.m d

„Timp de 15 ani noi am în
treținut legături economice cu

Uniunea Sovietică ceea ce a 
contribuit într-o mare măsură ca 
tovarășii noștri de muncă să 
aibă de lucru, se spune în scri
soarea muncitorilor de la uzina 
de automobile. Cu ajutorul 
shimbului de delegații noi am 
stabilit contact direct cu munci
torii Uzinei de automobile din 
Moscova „Lihaciov".

Vizitarea uzinei noastre în 
timpul șederii dv. în Austria ar 
fi pentru noi o mare cinste și 
sîntem convinși că aceasta ar 
constitui o nouă contribuție la 
cauza întăririi înțelegerii și 
prieteniei noastre reciproce. Vă 
urăm călătorie plăcută 1“

Pregătiri în vederea primului congres 
al tineretului din America Latină

Sovietică, prezen-
Securitate 

agresive 
seama de
și jude- 

con-

vor face un rechizL 
iașiși. Noi. oamenii 
și prietenii noștri — 
statefc** soc afiste — 

conchuEle

*
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— TASS transmite: Li 26 -a: 
după ravintarea rostii de șe
ful delegație sovietice și inter
vențiile reprezentanților S-L’A. 
și Republicii Populare Polone, a 
avut loc votarea proiectului de 
rezoluție sovietic care condam
nă S-L’.A. pentru pătrunderea 
avioanelor americane în spațiul 
aerian al «Itor state. Pentru a- 
cest proiect de rezoluție au vo
tat U-R.S.S, și Republica Popu
lară Polona. Reprezentanții Cey
lonului și Tunisiei s-au abținut 
de la vot Șapte delegații 
(S-LA.. Anglia, Franța, Argen. 
tina. Ecuadorul. Italia și Cean- 
kaișistul) au votat contra.

Senatori americani 
critică politica guvernului 

Stassen: „A izbucnit o criză în 
domeniul politicii externe a S.U.A.11

MONTEVIDEO. Organiza
țiile de tineret din Uruguay 
se pregătesc in vederea pri
mului congres al tineretului 
din țările Americii Latine 
care va avea loc la Havana 
in luna iulie. In Uruguay a 
luat ființă un comitet națio
nal de pregătire in care au 
intrat reprezentanți ai dife-

ritelor organizații de tineret.
Federația muncitorilor 

industria linii a adresat 
intermediu! ziarului 
popular" un apel în 
cheami tot tineretul 
să-și unească eforturile 
tru a asigura succesul 
mului congres al tineretului 
din țările Americii Latine.

din 
prin 
„El 

care 
țării 
pen- 
prl-

NEW YORK 26 (Agerpres).— 
TASS transmite : Miliardarul
Nelson Rockefeller, guvernatorul 
statului New York, a declarat 
în cadrul unei conferințe de 
presa care a avut loc în capitala 
statului Albany că Va accepta să 
candideze din partea Partidului 
republican la postul de pre
ședinte dacă i se va propune. 
Deși Rockefeller a declarat că 
„va trebui probabil să se aștepte" 
ca din partea Partidului repu
blican să fie propusă candidatura 
lui Nixon, el a subliniat că 
S.U.A. trec în prezent printr-o 
„epocă de schimbări**.

Rockefeller a repetat că în 
nici un caz nu va fi de acord 
să candideze din partea Partidu
lui republican pentru postul de 
vicepreședinte,

Comentînd această declarație 
a lui Rockefeller numeroși ob-

servatori americani își exprimă 
părerea că ea dovedește slăbirea 
serioasă a situației politice a 
Nixon, ca urmare a faptului că 
a luat apărarea acțiunilor agre
sive ale avioanelor americane 
deasupra teritoriului sovietic.

Corespondentul din Philadelp
hia al agenției United Press In
ternational anunță că fruntașul 
Partidului republican Harold 
Stassen, delegat din partea Penn- 
sylvaniei la Congresul din iulie 
al Partidului republican, a de
clarat că „sprijină mișcarea pen
tru aprobarea de către congres a 
candidaturii lui Nelson Rockefel
ler la postul de președinte".

Stassen a refuzat să sprijinit 
candidatura lui Nixon la postul 
de președinte. El a declarat că 
îl susține pe Rockefeller „acumt 
cînd a izbucnit o criză in dome
niul politicii externe" a S.U.A.

Crește mînia poporului japonez
Mari demonstrații de protest împotriva

TOKIO 26 (Agerpres). — La 
26 mai au avut loc în întreaga 
Japonie in cadrul unei acțiuni 
de luptă unită împotriva ratifi
cării forțate a „tratatului de 
securitate** japono-american. nu
meroase mitinguri și demon
strații sub lozincile: „Jos tra
tatul de securitate ! Jos car
netul reacționar al lui Kiși 1 
Să fie dizolvat parlamentul !**

Potrivit relatărilor corespon
denților agențiilor de presă. în 
după-amiaza zilei de 26 mai, 
oamenii muncii din Tokio au 
.pornit în numeroase coloane 
spre centrul capitalei. Lor H 
s-au alăturat delegați sosiți din 
aproape toate regiunile Japo
niei.

Demonstranții masați în P- 
rul clădirii parlamentului au 
cerut cu insistență demisia lui 
Kiși și anularea tratatului mi
litarist încheiat cu S.U-A. După 
cum menționează agenția Uni
ted Press International. Kiși a 
fost nevoit să rămină „prizo
nier4* in clădirea parlamentu’ui 
mai mult de 12 ore neputinl 
ieși de teama defnonstranțikr. 
El a reușit sâ se strecoare spre 
mașină noaptea t:rzhi din c’-ă- 
direa paria men*.ului pe o BȘă 
dosnică sub o puteircă escortă 
poIitieDeascâ- După ram re 2- 
teazâ corespoaden'u’. agenției 
—e-prrate. desronsrranțB neou- 
tiod intra !a ciad rea parta- 
mentu’.ui au a rusca: cu p’.et.re 
în poliVști care au fost nevoiți 
sâ se ascundă îndărătul cam.-

tratatului militarist
oanelor ce baricadau intrarea 
principală. Peste 30 de polițiști 
au fost răniți. 5 dintre ei fiind 
în stare gravă.

La demonstrația de masă de 
la Tokio au luat parte peste 
150-000 de persoane.

In timpul demonstrației din 
fața parlamentului, mai multe 
e emente din organizația fas
tis.ă „Partidul patriotic al ma
rii Japonii" reușind să se stre
coare printre demonstranți au 
încercat să săvirșească un atac 
împotriva conducătorilor Parti
dului Socialist Japonez. Asanu- 
mt. președintele partidului și 
Sudzuki fostul președinte. Aceș
tia se aflau la o masă in fața 
clădirii parlamentului unde 
stringeau semnături ale demon
stranților pe o petiție cerind a- 
nularea ratificării Tratatului mi
litarist. Unul dintre agresorii 
fasciști a aruncat asupra lui A- 
sanuma și Sudzuki sticle cu a- 
moniac. iar un altul |-a atacat 
pe Asanuma. Demonstranții au 
dat riposta cuvenită agresorilor 
fasciști- Poliția a intervenit lu- 
:-d sub apărarea sa pe agreso
rii fasciști-

In cursul aceleiași după-amie- 
ae. 300 ‘ ■
sîți din 
tării au 
oasadei

cursul aceatei zile, pește 
4.500.000 de muncitori din in
dustria chimică, muncitori por
tuari. metalurgiști, m'neri, fero
viari și muncitori din celelalte 
ramuri ale industriei Japoniei au 
declarat greve parțiale, iar stu
denții de la toate instituțiile de 
învătămint superior din tară au 
organizat la rîndul lor mitin
guri ds protest.

Potrivit datelor furnizate de 
Consiliul National de luptă îm
potriva „Tratatului de securi
tate" iapono-american, la 26 
mai, 17 milioane de persoane au 
semnat petiții care cer respin
gerea și anularea Tratatului 
militar dintre S.U.A. și Ja

ponia.
Potrivit ultimelor știri sosite 

de la Tokio, valul mîniei po
porului este în continuă creș
tere.

Morse: „Se alocă cu prea mare 
ușurință sume colosale 

spionaj11
porului american schimbarea 
efectivă a politicii impli- 
cînd primejdia izbucnirii unui 
război.

Referinduse la incidentul cu 
avionul „U-2", Morse a recu
noscut că Senatul alocă cu prea 
multă ușurință sume colosale 
pentru activitatea de spionaj a 
Agenției Centrale de Investiga
ții, fără să controleze cum sînt 
ele cheltuite. Senatorul a criti
cat și „poziția Statelor Unite 
față de incident, care este con
siderat în lumea întreagă drept 
o formă de agresiune. Astfel 
trebuie considerată trimiterea 
avionului de spionaj în spațiul 
aerian al Rusiei. Aceasta a fost 
o formă de agresiune".

„Generația noastră, a decla” 
rat in încheiere senatorul, are 
de rezolvat o mare problemă — 
să fie război sau pace. Dacă va 
fi război America va inceta să 
mai existe. Dacă va fi pace, 
atunci în fața omenirii se va 
deschide posibilitatea ridicării 
pe acele culmi ale civilizației 
care mai sînt încă inaccesibile 
pentru noi‘\

pentru
WASHINGTON 26 (Ager

pres). — Buletinul oficial al 
Congresului S.U.A. — „Con
gressional Record" — a publi
cat o amplă cuvîntare a senato
rului democrat Morse (din par
tea statului Oregon), în care 
acesta critică politica externă a 
Statelor Unite și cere să se re
nunțe la „bipartizanism" în po
litica externă americană, adică 
la sprijinul de către partidul 
democrat a politicii externe fa
limentare a guvernului republi
canilor. Morse a cerut ca poli
tica externă să fie dezbătută de 
popor în cadrul apropiatei cam
panii electorale și „să i se dea 
acestuia posibilitatea să aleagă 
in ceea ce privește orientarea 

politicii externe".
Morse l-a acuzat pe Eisenho

wer că desfășoară o „cursă imo
rală a înarmărilor nucleare, care 
nu poate fi compatibilă cu nici
unui din acele principii morale 
în fața cărora ne plecăm cape
tele în zilele de duminică".

Morse a cerut Partidului de
mocrat să elaboreze un program 
constructiv care să promită po-

Discursul radiodifuzat
de țărani japonezi so- 

i diferite prefecturi ale 
i demonstrat in fata Am- 
i aaericane la Tokio ex- 
lu-și protestul hapotnva 

Ha te vizite a lui Eisenho- 
in JaxHDa și cerind reira- 

de 
In

awl 
wer I 
ge-ea aroanefcr americane 
spioaaj JJ-Z" din Japonia.

KIȘI : Pe ochii mei câ nu vad ce-î supârâ pe manifestanți I...

Desen de V. TIMOC

al președintelui Eisenhower
WASHINGTON 26 (Ager

pres). — La 26 mai președin
te E’seflhower a restit un 
discurs radiodifuzat in care a 
încercat să dea un răspuns la 
criticile tot ma: intense aduse 
în ultimul timp în S.U.A- și 
în străinătate politicii externe a 
guvernului și, îndeosebi repeta
telor acțiuni de spionaj ale avia
ției americane care au dus la 
torpilarea conferinței la nivel 
înalt.

Președintele și a început dis
cursul amintind că S.U.A. duc 
o politică de pe poziții de forță, 
al cărei scop ar fi... realizarea 
„unei păci îndelungate pe baze 
echitabile**. Incercînd să justi
fice activitatea de spionai pen
tru „obținerea de informații în 
legătură cu posibilitățile mili
tare ale celorlalte țări puter
nice", președintele a declarat că 
această activitate „constituia 
încă de mult una din preocu
pările mele serioase (ale lut 
Eisenhower — n.r-)*4, îmi asum 
răspunderea deplină,’ a spus d, 
pentru aprobarea diferitelor 
programe adoptate de guvernul 
nostru (al S.U.A.) pentru asi
gurarea spionajului militar și 
evaluarea datelor furnizate de 
acesta".

Zborul „întreprins la 1 mai 
departe în adîncul Rusiei*4, a 
spus în continuare președintele 
— „din păcate, nu a reușit". 
Răspunzînd Ia critica făcută de 
politicienii americani că zborul 
Iui „U-2“, care a eșuat, a fost 
întreprins în preajma conferin
ței la nivel înalt, Eisenhower a 
spus: „In ceea ce privește data 
cînd a fost înt-eprins acest 
zbor, se punea problema dacă 
este cazul să oprim realmente 
programul stabilit și să renun
țăm Ia stringerea de informa
ții importante, care erau extrem 
de necesare și de care, după

toate probabilitățile, noi nu am 
mai fi putut dispune mai tîr
ziu". Răspunzînd la această în
treba, e, el a declarat că „pro
gramul trebuia continuat*4,

Căutînd să justifice explica
țiile la care a recurs guvernul 
american după ce faptele privi
toare la zborul de spionaj de
veniseră cunoscute întregii lumi, 
Eisenhower a declarat că afir
mațiile inițiale ale guvernului 
S.U-A. au constituit o „declara
ție de acoperire**. „Cînd, ulte
rior, s a stabilit in mod defini
tiv situația pTotului și cînd nu 
mai exista nici o posibilitate de 
a se evita demascarea proiectu
lui, a spus el, noi am expus 
amănuntele faptice". Eisenhower 
a repetat că „programul de 
spionaj aerian al o.U.A.“ se 
aplică cu aprobarea lui per

sonală.
Amintind de declarația sa fă

cută Ia Paris ca zborurile avi
oanelor „U-2" „încetează** de
oarece „utilitatea lor a scăzut**, 
Eisenhower a. subliniat totodată 
că în „domeniul spionajului se 
elaborează permanent metode 
noi, în afară de folosirea 
aviației".

Referindu-se la starea de 
alarmă declarată de ministrul 
de Război Gates în momentul în 
care șefii de guverne erau în
truniți la conferința de la Paris, 
președintele a declarat că el în-

stiși a aprobat „verificarea pre
gătirii de luptă** și că S.U.A. 
vor continua și pe viitor ase
menea „verificări".

Președintele a consacrat o 
mare parte a discursului său 
încercărilor de a se dezice de 
răspunderea pentru torpilarea 
conferinței de la Paris a con
ducătorilor celor patru puteri.

Re.ferlndu-se la politica de 
viitor a S.U.A., președintele a 
declarat că aceasta politică in
clude în primu'l rînd programul 
,.metiținer.i fo.ței** armate a 
S.U.A. și „întărirea" ei.

Incercînd să liniștească opi
nia publică americană, preșe- 
din*ele a declarat că intențio
nează „să mențină legăturile 
concrete cu conducătorii sovie
tici asupra problemelor nere- 
zolvațe“. in ce privește cea de-a 
doua parte a politicii noastre, 
relațiile cu Uniunea Sovietică, 
a spus Eisenhower, noi și în
treaga lume ne dăm seama că 
în pofida recentei dezamăgiri, 
programul spre o înțelegere re
ciprocă, spre slăbirea cauzelor 
care dau naștere la încordare 
și spre reducerea armamentelor, 
continuă să fie la fel de nece
sară, Vom continua aceste efor
turi pașnice și, inclusiv, vom 
participa la tratativele care se 
duc acum cu Uniunea Sovietică".

Elsenhower și-a încheiat dis
cursul dînd asigurări că ar ii 
devotat cauzei păcii.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
SPARGATORUL DE GHEAȚA 

ATOMIC MLENiN" IN PRIMA SA 
CURSA IN ARCTICA

In cur iod vasul amiral al Ho
tei sovietice din Arctica, spărgă
torul de gheață atomic „Lenin®, 
va pleca din Murmansk în prința 
cursă în Arctica. In bazinul po
lar. în locuri unde în această 
perioadă a anului nu a mai na
vigat pînă acum nici o navă, 
vor fi efectuate importante cer
cetări științifice în vederea stu
dierii stării ghețurilor pentru na. 
vigația în Arctica în 1960.

PIANISTUL AMERICAN 
VAN CLIBURN A SOSIT 

IN U.R.S.S.

La 26 mai. cunoscutul pianist 
american Van Cliburn. laureat 
al primului concurs internațio
nal „Ceaikovski® (Moscova, 
1958) a sosit cu un avion „Boe- 
ing-707® la Moscova. El va în
treprinde un turneu de 50 de 
zile prin U.R.S.S., cîntînd în 
orașele Moscova. Leningrad, 
Kiev. Tbilisi. Erevan.

..Au trecut doi ani și o săptă- 
mînă de cînd v.am spus ,.la re- 
vedere**. însă în tot acest timp 
am fost sufletește alături de

dumneavoastră. a declarat Van 
Cliburn la sosirea pe aeroportul 
Vnukovo. Visul măreț al vieții 
mele este să c!nt pentru dum
neavoastră®.

CUTREMURELE DIN CHILE 
CONTINUA

PREMIILE ACORDATE LA 
DE AL lll-LEA FESTIVAL 

FILMULUI DIN U.R.S.S.

CEL 
AL

din 
a șa- 

cum

La 25 mai s-a încheiat cel 
de-al treilea Festival unional al 
filmului și s-a dat publicității 
hotărirea juriului cu privire la 
cele mai- bune filme pe anul 1959.

Au fost distinse cu diplome 
speciale de onoare ale Festiva
lului filmele „Soarta unui om“ 
(Studioul „Mosfiim") și ,.Soarta 
poetului** (Studioul „Tadjik- 
film-)

Diploma de gradul întîi și pre
miul 1 au fost atribuite filmului 
„Balada soldatului**, producție 

a studioului cinematografic „Mos- 
film“. Au fost decernate diplo
me de gradul al ll-lea și pre
miul // trilogiei „Calvarul** 
(„Surorile", „Anul 1918**, .Dimi
neață mohorîtă**)' filmului „Ca
sa părintească" (Studioul „Gor
ki** din Moscova), precum și fil
mului ,,Ivanna" (Studioul cine
matografic de filme artistice 
„Dovjenko** din Kiev).

La 26 mai cutremurele 
Chile au continuat pentru 
sea zi consecutiv. După ___
transmite agenția France Presse 
întregul lanț vuTcanic din mun
ții Anzii chilieni este în plină 
activitate. In regiunea Valdivia, 
unde erup cinci vulcani vechi și 
două cratere noi. pămintul se 
cutremură aproape fără întreru
pere. Nu s-au înregistrat însă 
noi victime deoarece populația 
a părăsit orașele, transformate 
în ruine, și s-a refugiat în cîmp 
deschis.

Potrivit agenției United Press 
International, ultimele cifre ofi
ciale date publicității la Santia
go arată că numărul victimelor 
se ridică la peste 5000. dintre 
care 1800 morți, 2600 dispăruți 
și 660 răniți. Se apreciază că a- 
proximativ 600.000 de persoane 
au rămas fără locuințe. Orașele 
Ancud. Puerto. Montt, Valdivia, 
precum și alte numeroase locali-., 
tăți mai mici au fost distruse în 
întregim^. La 26 mai. Institutul 
de geofizică al Universității chi
liene a făcut cunoscut că înce- 
pînd de duminică a înregistrat 
32 de cutremure puternice dintre

care mei multe au fost de pro
porții „catastrofale**. In urma 
cutremurelor s-au semnalat 
schimbări in regiunea insulelor 
chiliene de coastă mergind pînă 
la strîmtoarea Magellan. unde 
multe insule au fost înghițite de 
apele oceanului și altele -au a- 
părut la suprafață. Navigația 
maritimă a lost întreruptă în a- 
ceastă regiune pînă la întocmi
rea unor noi hărți geografice.

ADDIS-ABEBA - La 25 mai 
delegația guvernamentală so
vietică, care a sosit la Addis- 
Abeba pentru a participa la 
deschiderea Expoziției industri
ale a U.R.S.S., a fost primită de 
împăratul Haile Selasie 1 al Etio
piei, Conducătorul delegației 
sovietice, Al, A. Leseciko, a 
remis împăratului un mesaj 
personal al lui N. S. Hruș- 
c:ov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

din 28 ianuarie 1956, la 25 mai 
a fost semnat la Kabul proto
colul cu privire la acordarea de 
ajutor tehnic de către Uniunea 
Sovietică Afganistanului 
struirea portului fluvial 
Kal.

in con-
Kîzil-

JIGNIRE*

La Curtea de Apel din Copen
haga a început procesul lui Mar. 
tin Nielssen, redactor șef al zia
rului „Lang og Folk**, intentat de 
către generalul V. Jalf, coman
dantul armate<, care îl acuză pe 
Nielssen de jignire a personali
tății sale. „Jignirea** s-a mani
festat prin faptul că ziarul 
„Land og Folk** a demascat ro
lul trădător al lui V. Jalj in 
timpul ocupației hitleriste

Avocatul lui Martin Nielssei 
a declarat tribunalului că inten 
ționează să dovedească justeței 
acuzațiilor împotriva generalulu, 
Jalf publicate în ziar, inclusiv 
acuzația de a fi sabotat lupta 
pentru eliberarea Danemarcei de 
sub jugul ocupanților hitler iști.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că la 26 mai pre
mierul Ciu En-lai a avut o con
vorbire cu mareșalul Montgo
mery. La convorbire au fost 
nrezenți mareșalul He Lun, 
locțiitor al premierului și mare
șalul Cen I, locțiitor al premie
rului, ministru al Afacerilor Ex
terne.

In cursul serii premierul Ciu 
En-lai a dat o recepție in cin
stea mareșalului AÂontgomery. 
Premierul Ciu En-lai și mare
șalul Montgomery au toastat.

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția M.T I„ la 25 
mai cunoscutul financiar și frun- 
■ aș al vieții pubEce din America, 
Cyrus Eaton și soția sa au so
rit la Budapesta la invitația 
preș?diritelui Camerii de Comerț 
din Ungaria.

PRAG A. — în seara
mai la Teatrul Național ___
Smetdna, a fost prezentată opera 
„Don Carlos"
Verdi. Zenaida Palii,
emerită " "____
pretind rolul prințesei Eboli, a 
fost îndelung aplaudată la scenă 
deschisă.

de 25 
—- sala

Carlos" de Giuseppe 
artistă 

a R. P. Romine inter-

ANKARA.
ță agenția _____
primul ministru al Turciei. Men. 
deres. a anunțat la 25 mai în
cetarea activității Comisiei ex
traordinare a Medjilisului pentru 
anchetarea activității partidului 
popular republican de opoziție și 
a ziarelor care au legătură cu 
acest partid.

— Du.pă cum anun- 
oficioasă Anatolia
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KABUL. — Conform acordu
lui sovieto-afgan de colaborare

PEKIN. — După cum trans
mite China Nouă, la 25 mai n - 
navă de război a S.U.A. a pătruns 
în apele teritoriale ale Chinei in 
regiunea Dunin din provincia 
Fuțzian și a rămas acolo de la 
ora 20.22 pînă la 23,15. în le
gătură cu această serioasă pro
vocare militară a S.U.A., pur
tătorul de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze este împuternicit să 
dea un nou avertisment serios.
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