
d

Deva Comitetului Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn

4 PAGINI - 20 BANI
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Vă mulțumesc în mod sincer 
pentru urările frățești trimise 
mie și poporului vietnamez cu 
prilej al aniversării zilei* mek de 
naștere.

Fie ca prietenia frățească din
tre cele două popoare ale na»; 
st re să se întărească tot mai 
mult în sîfml mani famiEi £)- 
ciaiiste, la Luate cu Marea Li
ni une So vie tea.

Doresc poporului romîn nu
meroase succese :n construirea 
socialismului și în lupta pentru 
apărarea păci în lume Vă 
dresez cele mai bune urări 
sănătate.

de

întrecerea socialistă ce

în cinstea Congresului P.M.R
Jurnal 

de întrecere
• Constructorii de pe șan

tierele noilor agregate side
rurgice din Hunedoara obțin 
noi succese în întrecerea în 
cinstea celui de-al ll 1-lea 
Congres al partidului. La dis
tileria de gudroane s-au ter
minat lucrările de construc
ție și montaj.

Intr-un ritm rapid avan
sează lucrările la node cup
toare Martin de 400 tone. 
Constructorii de pe acest 
șantier au montai pînă acum 
circa 4000 tone de construc
ții metalice la ridicarea ha
lei pentru noile cuptoare.

• Petroliștii din regiunea 
Ploești știu din propria lor 
experiență că reactivarea 
sondelor vechi este o impor
tantă rezervă de creștere a 
producției de țiței pentru ob
ținerea de 
multe schele au fost 
mite grafice 
sînt prevăzute o serie 
măsuri și procedee eficace de 
reactivare a unor sonde. La 
o parte din sonde, bunăoară 
se folosesc tratări cu sub
stanțe speciale, la altele se fac 
injecții cu gaze pentru refa
cerea presiunii de zăeâmînt. 
Numai anul acesta au fost re
activate 35 de sonde. In fe
lul acesta, producția de țiței 
pe primele cinci luni a cre
scut simțitor.

economii. In 
întoc- 

lunare în care 
de

• Tinerii din brigada 
croit fețe pentru bocanci 
,.l Mai" din cadrul Fabricii 
de piele și încălțăminte „Tu- 
dor Vladimirescu" din Pitești 
s-au angajat ca în cinstea 
Congresului Partidului să 
economisească fiecare cel pu
țin 500 dm.p. de piele. Prin- 
tr-o îmbinare mai judicioasă 
a tiparelor și printr-o croire 
mai atentă, harnicii munci
tori din această brigadă au 
reușit ca în perioada î—20 
mai a- c. să economisească 
7.977 dm. p. piele.

Cele mai frumoase reali
zări le-a obținut comunistul 
Alexandru Berechet și candi
datul de partid Pătru Aris
tide, care au economisit pînă 
acum 1000 din. p-

de

b, -i *

-.g sa . i

„Ai ajuns fruntaș, 
ajută și pe alții“
Ai ajuns fruntaș, ajută și

, i“ — această inițiativă îna
intată de sprijinire de către 
fruntașii în producție a munci
torilor cu mai puțină experien
ță este însușită tot mai larg în 
întreprinderi. în Capitală, peste 
40 de fruntași în muncă au pre
luat pini acum conducerea unor 
colective de muncă cu rezultate 
mai mici. Astfel, de pildă, bri
gada nr. 5. preluată de frun
tașa Maria Duțâ de Ia Fabrica 
de confecții „Gh. Gbeorgîau- 
De]“ realizează acum zilnic 
p.ste plan un număr însemnat 
de articole de îmbrăcăminte de 
calitate mult îmbunătățită.

Brigăzile pe care le conduce 
în prezent textilista Ana Be
gin nâ. Erou al Muncii Socialiste 
care lucrează la „Industria bum
bacului", Nicolae Militară d» Ia 
Fabrica de încălțăminte „N'ico- 
lae Bălcescu" și mulți alți frun
tași în producție se situează 
printre brigăzile fruntașe din 
între prinderile industriale ale 
Capitalei.

pe

Foto : P. PAVEL

(Ager preș)

Noi așezăminte 
culturale

Pentru succese deosebite în muncă brigada de sudorî condusă de Constantin Popescu de la 
Șantierul naval Galați a primit de curind steagul de brigadă fruntașă pe oraș, lată-i în foto

grafie pe membrii brigăzii.
Foto : N. STELORIAN

La odihnă, pe
Tn ecest^ zile stațiunea Vatra 

Dornei găzduiește 500 de oameni 
ai muncii. De la începutul anului 
numărul celor ce și-au petrecut 
aici concediul se ridică Ia peste 
2.700.

întreprindere^ economică bal
neară, serviciul medical balnear

malurile Dornei
clin localitate, sfatul popular, au 
luat, din vreme măsuri pentru ca 
în anul acesta Vatra Dornei să 
utere oaspeților săi condiții cît 
mai bune de tratament și odihnă. 
Pentru sezonul de vară s-au fă
cut fpregătir’ menite să mărească 
capacitatea stațiunii și să îmbu
nătățească condițiile de cazare.
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Dimensiuni 
ale noii științe 

romînești

Ce sînt împrejurările
excepționale

Personalitatea lui Vasile Chin
cea m-a impresionat profund. Pe 
el personal, direct, l-am cunoscut 
prea puțin. Tot ce mi-am putut 
da seama a fost că e un bărbat 
tînăr, în jurul a treizeci de ani.

Chincea Vasile mi-a rămas însă 
profund apropiat sufletește, per
sonalitatea lui a exercitat o 
impresie adincu asu
pra mea, cu toate că 
n-avea nimic ciudat, 
nimic exotic. nimic 
extraordinar în el. Era 
un om simplu. un 
miner, nici prea solid, 
prea mărunțel. n-avea 
tul bombat, lierculian.
mușchii de oțel. N-avea nici mă
car o biografie deosebită. Nu e 
nici măcar însurat, ca să fi aflat 
de la el măcar o poveste de dra
goste emoționantă. N-are nici 
măcar pasiunea fotbalului (deși 
dorește fierbinte ca C.S..M. Baia 
Mare să intre in „A"). Doar 
nătoarea îl atrage uneori.

în ce constă atunci personali- 
taica lui. prin ce impresionează 
ea ?

Fosile Chincea e cunoscut în 
Baia Sprie ca un 
de mîna-niiia. Sfredelind 
tele de piatră. Chincea nu 
ceșle propriu zis, ci face

miner
mun- 
mun- 
artă.

puști „normal", adică cu plafon, 
în unghi drept, trebuie să ur
mezi abatajul, pentru că altfel 
acesta nu rezistă „în picioare". 
Cum se poate renunța la armări, 
cum se pot economisi acești 
zeci de metri cubi de lemn, mun
ca grea și anevoioasă a trei oa
meni ? ~ 'i ?

SCHIȚA PORTRETULUI 
UNUI MUNCITOR COMUNIST

nici 
piep- 

nici

ti*

Fură nici un fel de metafore, 
tot ceea ce face Chincea in a- 
batajul lui e făcut cu o înaltă 
măiestrie. în întrecerea socia
listă în cinstea Congresului par
tidului toate brigăzile din ex
ploatare luptă să scoată la su
prafață minereu cit mai curat, 
fără steril. De ce ? Pentru că 
asta înseamnă o mare reducere 
a prețului de cost. In lupta a- 
ceasta. Chincea e printre cei 
din frunte. Chincea nu vine in 
subteran cu creion și carnețel. 
Nu face nici un fel de calcule 
scrise. Stă insă și chibzuiește 
serios, pipăie ca un specialist 
roca, studiază filonul. Face apoi 
găurile cu o exactitate matema
tică, în așa fel incit atunci cind 
pușcă, din imensul munte să 
nu-i cadă la picioare decit mi
nereu. Piatra rămîne nestinghe
rită. alcătuind pereții și bolta 
abatajului. Asta se cheamă puș- 
care selecționată.

In zilele întrecerii, Chincea 
a mai hotărît să aplice încă o 
metodă înaintată — abatajul cu 
boltă. Ce înseamnă asta ? Dacă

Prin abatajul cu boltă. 
Adică să faci ca aba
tajul să aibă o boltă 
perfectă, care să asi
gure de la sine susține
rea „acoperișului'*. A- 
sta înseamnă insă o 

mare artă în materie de minerit, 
o măiestrie desăvîrșită. Chincea 
Vasile are așa ceva. Abatajele 
lui cu boltă au uimit pînă și 
specialiști cu experiență.

Se recunoaște unanim în în
treaga exploatare că în Chincea 
Vasile „zace" un mare talent 
de pedagog. Dar de fapt 
lentul lui de pedagog
„zace", ci se afirmă
exercită, îmbinindu-se minunat 
cu profesiunea de miner. Chin
cea a învățat meseria de miner 
cu 9 ani în urmă. A fost mai 
întîi trei ani vagonetar, iar apoi, 
șase luni ajutor de miner. L-a 
învățat meseria de miner un co
munist. un fruntaș. Nu peste 
mult timp, a intrat și el în 
partid. De unde s-ar fi putut 
naște în anii aceștia marea lui 
pasiune de a crește oameni decit 
din adînca, comunista înțelegere 
a rostului său de adevărat mun
citor într-o societate socialistă ? 
Meseria de miner e o mesejie

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

La cooperativa de covoare „Textila-Mureș" din Tg. Mureș bri 
gada de tineret condusă de Natalia Drăghici este fruntașă în 
producție, lat-o, in fotografie, împreună cu membrele brigăzii 

sole, discutînd despre calitatea covoarelor.
Foto ; S. NICULESCU

„Nici un leu risipit, fiecare leu 
fructificat"

In urma unui schimb de 
experiență făcut Ic Uzinele „1 
Mai" din Ploești, tinerii de la 
Atelierele de material de cale 
C.F.R. Buzău au început să apli
ce și ei inițiativa „Nici un leu 
risipit, fiecare leu fructificat". In 
vederea atingeri1 acestui obiec-

tiv, ei au întocmit fișe lunare 
de evidență pe ateliere, secț'i 
și echipe, găsind totodată noi 
căi pentru reducerea cheltuieli
lor de producție. *

In vederea dezvoltării acestei 
acțiuni, în ateliere s-au organi
zat cursuri de minim tehnic.

în orașul Iași se construiesc 
noi așezăminte culturale. In car
tierul prof. dr. C. I. Parhon, se 
află in curs de construcție Casa 
de cultură a muncitorilor cefe
riști șj textiliști, care cuprinde, 
printre altele, o sală de spec
tacole cu o capacitate de peste 
1100 de locuri. Tot Ia lași se 
ridică și Casa de cultură a ti
neretului. La air.be',e construcții, 
mii de tineri și vîrstnici au lu
crat voluntar, contribuind astfel 
la realizarea unor însemnate 
economii. In apropierea Palatu
lui culturii se amenajează un 
teatru de vară cu o capacitate 
de circa' 2.500 de locuri ale că
rui lucrări sînt avansate.

Am citit cu mult interes scri
soarea tov. Constantin Dinu, 
publicată de „Scinteia tineretu- 
lui“ in numărul din 25 mai. 
Consider că a procedat cît sa 
poate de potrivit, deschizînd — 
tocmai în 
discuția 
dictoriu 
asupra 
care 
la formarea e- 
roului - căci 
deși nu a putut 
cădza de ccord 
c i tovarășul său 
de muncă - 
Marin Apostol, 

problema rămîne orientată spre 
un obiectiv logic, de interes ob
ștesc.

Se știe prea bine cit de mult 
se simt atrași unii tineri c'e 
aventuri care promit posibi
lități de a săvirși acte de 
eroism răsunător. Nu este intîm- 
plâtoare nici preferința lor pen
tru descrieri de călătorii aven-

ziarul 
purtată 

asupra
situațiilor 

contribuie

tineretului — 
în contra- 

eroismului și 
excepționale

Nagy Istvan
tu roe se, sau pentru romanele 
în care anumite personaje rea
lizează postura de erou, „în vă
zul cititorului". Să adăugăm insă, 
de îndată, că dorința de a de
veni erou nu are drept rezultat 
promt transforma rea reală in 
erou a tînărului minat de aceste 
tendințe ; dimpotrivă căutarea 
aventurii eroice duce uneori pe

viața cotidiană, reală, îl oferă 
cu prisosință.

Oamenii nlJ se ncp* eroi, și 
devin eroi datorită w-uî șir în
treg de încercări mai mărunte, 
care pretind însă și e'e adevă
rat ero!sm.

Simpla viață cotidiană ne o- 
feră nenumărate cstfel de oca
zii începînd de la prima noas
tră tinerețe 
mai tîrzie,

căi greșite, deoarece — în urma 
uror lipsur» manifestate in edu
cație — unii tineri nu se gîn- 
desc în primul rînd la obiective 
menite să slujească interesul 
societății întregi și deci prilejul 
excepțional, prilejul pentru să- 
vîrșirea faptelor c-rc'ce, nu este 
căutat întotdeauna acolo unde(Agerpres)

Un grup de tineri dansatori de la Școala populara de arta din Arad.

și pînă la vîrsta cea 
Ce-i drept, 

încercări 
reclamă 
eroism, 
puțin spectacu
loase și, de cele 
mai multe ori, 
aventura lipseș
te cu desăvîr- 

și.re dintrînsele. Oare din pricină 
că sînt lipsite de caracterul ex
cepțional? Să lămurim așadar 
întîi și întîi această problemă. 
Însăși faptul că azi construim 
socialismul în patria noastră, 
constituie un fapt istoric excep
țional. Firește, no* nc-am obiș
nuit cu această stare de lucruri 
și multora li se v-a fi părut că ea 
nu are nimic deoseb:t. Dar să 
vedem ce spun capitaliștii și 
imperialiștii. Pentru ei faptul că 
pe o mare porte o globului nu 
mai sînt ei stăpîni, ci popoarele 
conduse de partidele comuniste 
și muncitorești — înseamnă o stare 
cit se poate de anormală și de 
excepțională I Situația de a 
nu mai putea menține aceste 
popoare in starea de asuprire 
colonială sau semicolonială, de 
o nu le m?i putea împinge la 
un nou război de jaf este atit 
de neobișnuită pentru ei, incit 
le este imposibil să se resem
neze — și ei, nu precupețesc ni
mic pentru <j lupta împotriva 
acestei situații „excepționale".

Așadar, construirea socialis
mului este o activitate deose
bită și datorită faptului că o du
cem la bun sfîrșit în pofida im
perialiștilor. Excepțională este 
însă această stare și datorită 
noilor sarcini ce trebuie rezolva
te an de an în domeniul econo
miei, tehnicii și culturii, sarcini 
despre care puteam ce| mult să 
visăm od'nioară, într-o țară îna
poiată cum era a noastră, in

aceste 
care 

totuși 
sînt mai

(Continuare în pag. 4-a)

Proiectul Directivelor Congresului Partidului 
în dezbaterea oamenilor muncii

Pentru introducerea tehnicii noi Din scrisorile sosite In redacfie

------•------

Extinderea 
rețetei 

la
electrice 
sate

CLUJ (prin telefon de la co
respondentul nostru). ■—

Adunarea de la Uzinele „Uni- 
rea“ Cluj pentru dezbaterea pro
iectului Directivelor Congresului 
al IlI-lea al P.M.R. a prilejuit 
manifestarea puternicului atașa
ment al colectivului de muncă 
față de înțeleaptă politică a 
partidului privind industrializa
rea țării. Numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri care au luat 
cuvîntul au insistat îndeosebi a- 
supra perspectivelor de dezvolta
re a uzinei lor în următorii ani 
și asupra sarcinilor ce le revin 
în lumina acestora. Pînă in anul 
1965 producția globală a uzinei 
va crește de 2.8 ori, iar produc
tivitatea muncii cu cel puțin 60 
la sută. Se va trece la proiecta
rea mașinilor pentru industria 
textilă în cadrul întreprinderii, 
se va mări capacitatea turnăto
riei cu 50 la sută, se va construi 
o nouă hală pentru strungărie ce 
va fi dotată cu mașini moderne 
etc. Planul șesenalului pune în 
fața colectivului de muncă de la

Uzinele „Unirea**, »arcina de a 
fabrica mașini de înaltă produc
tivitate și de o calitate supe
rioară.

— Faptul că uzinei noastre i 
se încredințează sarcina de mare 
răspundere — a «pus printre al
tele tînărul Lungu Ovidiu de 1« 
secția turnătorie — de a produce 
mașini pentru industria textilă 
de o înaltă tehnicitate, ne deter
mină să punem în centrul aten
ției «i sarcina ridicării calificării 
și specializării noastre. In acest 
scop este necesar să pornim o 
largă acțiune de atragere a tu
turor tinerilor din uzină la 
cursurile de specializare care vor 
fi deschise curind în uzina noa
stră,

Luînd cuvîntul Toma Mendel 
inginer tehnolog, a arătat că în 
proiectul de Directive se acordă 
o mare importanță introducerii 
tehnicii celei mai noi, introduce
rii mecanizării «i automatizării,

(Continuare în pag. 3-a)

Pentru reducerea chel
tuielilor de regie și impli
cit a prețului de cost, propun 
ca responsabilitatea con
trolului tehnic de calitate 
să fie trecută asupra șefilor 
de echipe.

Această 
consider 
încadrarea 
trolori 
pregătire și 
nică bogată, în funcții de 
șefi de echipă, funcții ce le 
permit să ia parte mai 
activă la procesul de pro
ducție.

FLORIAN SA1OO
Uzinele „Semănătoarea"

★

Sticla este un material fo
losit pe scară largă și în in
dustria electrotehnică. Să 
luăm, de exemplu, întrerupă
toarele cu mercur folosite la 
transformatorii de înaltă

propunere o 
realizabilă prin 

actualilor con- 
tehnici oameni cu 

experiență teh- 
bogată. în funcții

Propuneri și sugestii
tensiune. Adeseori, datorită 
calității inferioare a; .sticlei 
folosită la aceste piese, în
trerupătoarele se defectează, 
ceea ce duce la scoaterea din 
funcțiune a transformatorului > 
respectiv.

Pentru eliminarea acestei 
situații propun ca pe lingă 
una din îahriciJe de sticlă 
să se înființeze o secție care 
în mod special să producă 
sticla necesară industriei e- 
lectrotehnice.

1. ANDREI 
întreprinderea „Electrofar" 

București

Telega, raio- 
există un lac 
apă e folosită 
tratarea boli-

★

O cauză 
te mărirea 
ducție la 
din orașul 
tuie
din hale a țevilor 
produc.

care stinghereș- 
ritmului de pro- 
fabrica 
Roman 

evacuarea

de țevi 
o consti- 
neritmică 
care se

Pentru înlăturarea aces
tei situații, propun mări
rea suprafeței depozitelor 
exterioare de țevi

ION MUNTEANU
Fabrica de țevi — Roman

★

în comuna 
nul Cîmpi-na 
sărat a cărui 
cu succes în 
lor reumatice.

Ținînd seama că Telega 
se află situată în apropie
rea unor puternice centre 
muncitorești, că în raionul 
nostru există fabrici de ci. 
ment, var și alte materiale 
de const-ucții. propun a se 
construi în această localita
te ce se bucură și de o pito
rească așezare geografică, o 
stațiune balneoclimaterică.

RADU ALEXANDRU 
C.F.R. — Ploești

Extinderea 
sale ia și în 
tot mai largă 
în ultimii 6 
giune au fost electrificate 
nttițta cr.tn J/mîl on ~ .

rețelei electrice la 
regiunea Oradea o 
dezvoltare. Numai 
ani în această re- 

i mai 
multe sate decîl în 20 de ani de 
regim burghezo-moșieresc.

In anul acesta sumele desti
nate electrificării de noi sate 
alocate din bugetele sfaturilor 
populare cit și din contribuția 
voluntară a cetățenilor, sînt de 
Ș ori mai mari decîl în anul 
trecut.

In acțiunile de electrificare a 
satelor, deputății au antrenat un 
mare număr de țărani munci
tori, în satele Zerind, Alparea. 
Tirnova și Fughiu, aproape toți 
țăranii muncitori au participat 
voluntar la lucrările de insta
lare a stîlpilor, la transportarea 
materialelor etc. Recent in încă 
14 sate și comune rețeaua elec
trică a fost extinsă iar în alte 
23 lucrările de electrificare sînt 
în curs.

(Agerpres)'



Dimensiuni ale noii științe romînești
SUCCESE OBȚINUTE ÎN ANII REGIMULUI 

DEMOCRAT.POPUL AR ÎN ȘTIINȚA NOASTRĂ

FIZICA
Prof. dr. Vaier Novacu

membru corespondent al Academiei R.P.R. 
secretar științific al Academiei R.P.R.

Fiecare dintre cei care au stu
diat dezvoltarea științei romi- 
negii în ultimele două decenii, 
— ne-a declarat prof. dr. Vaier 
Novacu, — își va da imediat 
seama ce pași giganți a făcut fi
zica rominească in anii puterii 
populare, ce succese de mare 
importanță științifică âu fost ob
ținute în laboratoarele institute
lor și universităților noastre.

Acordînd sprijin deplin cerce
tării științifice, chemată să dea o 
contribuție importantă la intro
ducerea tehnicii noi și la solu
ționarea problemelor tehnico- 
economiee pe care le ridică dez
voltarea economiei naționale, 
partidul a ridicat fizica romi- 
nească pe culmi noi, a deschis 
orizonturi largi în fața oameni
lor de știință, Le-a dat posibi
litatea să-și aducă din plin con
tribuția la soluționarea 
probleme esențiale ce stau 
fața științei contemporane.

Citeva comparații sint pe de
plin edificatoare.

Cu toate străduințele unor 
fruntași ai științei noastre care 
prin talentul și strădaniile lor 
încercau în ciuda vicisitudi
nilor orînduirii burghezo moșie
rești să contribuie la promovarea 
științei romînești, fizica — a- 
ceastă importantă ramură a știin
țelor naturii — era slab repre
zentată înainte de 23 August 
1944. In această direcție toată 
cercetarea științifică se rezuma 
la activitatea desfășurată în ci
teva mici laboratoare — slab 
utilate — ale universităților.

Puterea populară a creat oa
menilor de știință care lucrează 
in domeniul fizicii, excepțio
nale condiții de muncă științi
fică. S-au creat facultăți spe
ciale .de fizico-matematici absol
vite anual de zeci și sute de 
speciffyștf. Academia a devenit 
un ppJ.gr ni c for de cercetare 
științi^aj^u fost create, numai 
în Bppjfâțișți, două institute de 
fi.zic<Qtpțiqț.re care Institutul de 
fizica\ .țțtopșică. Laboratoarele in- 
stilul^Jxic^ile fizică, ale institu
telor de învăță mint superior au 
fost utifate cu mijloace tehnice 
modeftie. A crescut o tinăru ge
nerație- de fizicieni care consti
tuie un important detașament al 
științei noastre. Dacă înainte de 
23 August 1944, existau în țara 
noastră maximum 25—30 de fi
zicieni ce lucrau în cele 2—3 la
boratoare ale universităților, as
tăzi (cînd numai la Universita
tea „C. I. Parhon" există 10 ca- 
tedre de fizică) numărul fizicie
nilor care lucrează direct în 
munca de cercetare este de or
dinul sutelor. O largă dezvol
tare au luat-o publicațiile știin
țifice în care se tipăresc rezul
tatele muncii noastre științifice. 
Dacă înainte de 23 August pu
blicațiile de fizică se reduceau 
la cele citeva fascicole editate 
de Societatea de fizică, astăzi fi
zicienii noștri au la dispoziția 
lor o serie de publicații printre 
care „Studii și cercetări de fizi
că" . publicațiile institutelor de 
învățămînt superior, publicațiile 
bazelor de cercetări din orașele 
de provincie unde a înflorit o 
puternică viață științifică și o 
publicație specială de fizică in 
limbi străine. Numai în ultimul 
deceniu au văzut lumina tiparu
lui în publicațiile științifice 850 
de lucrări de fizică.

Rezultatele acestei deosebite 
griji a puterii populare pentru 
dezvoltarea fizicii, s-au materia
lizat în elaborarea unor lucrări 
de mare valoare științifică, în 
apariția unor noi ramuri științi
fice, in adincirea unor teme de 
care s-au ocupat în trecut sa- 
vanții noștri, în contribuția di
rectă pe care o aduc oamenii 
noștri de știință la rezolvarea 
unor probleme tehnice, econo
mice. Succese deosebite în dome
niul fizicii s-au obținut în anii 
de după al ll-lea Congres al 
P.M.R. care a chemat pe oame
nii de știință să-și sporească con
tribuția la dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii și să ri- 

în laboratoarele Institutului de neurologie cercetările științ 
se fac cu ajutorul celor mai perfecționate aparate.

dice prestigiul ei internațional. 
Roadele acestei impetuoase dez
voltări a fizicii s-au concretizat 
în faptul că numai in ultimii 3 
ani Institutul de Fiiici Atomici 
a publicat 150 lucrări, iar Insti
tutul de Fizică numai in ultimii 
doi ani 100 de lucrări.

In această direcție un loc im
portant îl ocupă cercetările de 
mare importanță în domeniul fi
zicii nucleare și semiconductor! 
lor.

Am în fața mea lista de 
comunicări pe care cercetă
torii In stilului ui de fizici o 
pregătesc pentru o proximi se
siune științifici. Cercetătorii in- 
st i tulului vor prezenta numai în 
oceasțâ sesiune 61 de teme — 
multe dintre ele adu ci nd o con

inomtot.

științifică’ mond ialu.

anizotro- 
"P*** — 
impor- 

asemer.ea

în evidență o 
a dezintegrării 

fapt de mare 
........ ... De

tribuție substanțiali la progre
sul fizicii.

Încercînd sa evidențiem citeva 
din direcțiile cercetării noastră 
pe tărimul fizicii nucleare tre
buie să subliniem in primul rind 
faptul că cercetătorii Institutului 
de fizică atomică au reușit să 
construiască o serie de aparate, 
de mare importanță științifici.

Printre problemele rezolvate 
de cercetătorii noștri în acest 
domeniu aș vrea să menționez 
citeva probleme de mare impor
tanță

în problema mezonilor s-a 
pus ~~ —
pie 
„niu 
tanță științifică.
cercetătorii noștri au puiul ob
ține indicații prețioase cu pri
vire la existența unor structuri 
a norului de mezoni oi nucleo- 
nului. Fizicienii noștri au reușii 
de asemenea să lămurească o 
rie de probleme importante 
studiul metalelor și aliajelor 
r o magnetice.

Sub acest aspect lucrările 
zicienilor noștri deschid perspec
tive mari in fața teoriei parti
culelor elementare. in studiul 
structurii metalelor, și în mod 
indirect in tehnica metalurgică.

în institutele noastre, au fost 
de asemenea obținute succese 
excepționale in domeniul con
strucției mașinilor de calcul.

Deosebite sint realizările fizi
cienilor noștri în domeniul fo
losirii izotopilor radioactivi in 
economia națională. Folosirea 
de pildă a radioizotopilor in in
dustria petroliferă — carotajul 
radioactiv — a adus industriei 
noastre economii în valoare de 
zeci de milioane de lei.

Lucrări deosebite au fost de 

in

asemenea realizate in domeniul 
semiconductor Hor. Demonstrînd 
pentru prima oară că pătura sub
țire de plumb preparată în anu
mite condiții are proprietăți se- 
miconductoare rezolvînd alte 
probleme în legătură cu semi- 
conductorii, fizicienii noștri au 
rezolvat probleme importante, în 
acest domeniu de cercetare.

Alături de aceste probleme, ce 
reprezintă noi direcții de cerce
tare în știința rominească, tre
buie să mai remarcăm succesele 
obținute și în alte domenii ca 
spectroscopia, acustica, descărcă
rile în gaze, optica, geofizica, 

Nu aș vrea să închei această 
sumară trecere in revistă a rea
lizărilor fizicienilor noștri — ce 
demonstrează saltul calitativ pe 
care l-au adus anii puterii po
pulare in dezvoltarea științei 
noastre — fără a menționa lu
crările în diversele domenii ale 
fizicii teoretice.

Două exemple sint semnifica
tive din acest punct de vedere. 
De curind, cea mai mare revistă 
de fizici din S.U.A. a publicai

MATEMATICA
Acad. prof. Miron Nicolotcu

„Ținînd seama de rolul deo
sebit de important al matemati
cii în rezolvarea prob.emelor 
puse de cercetarea științifică și 
de proctică în diferitele domenii 
ale științelor naturii, se vor dez- 
voita lucrările de calcul meca
nic, grafic și statistic cu apli
cații în economia națională- se 
spune in proiectul de Directrve.

Reflexiile asupra ocestui pro
gram d« muncă pe care Parti
dul îl pune în fața matemati
cienilor noștri m-ou dus cu gin- 
dul înapoi. Io începuturile mate
maticii romînești.

Oficial. începuturile ocestei 
științe coincid cu înființarea Uni- 
ve^itoților din București și din 
lași. In recitate, nu se poete 
vorbi de cercetări orig oale de 
matematici, a nivel mono «ol. de- 
cit mult mai tirziu, odată cu 
David Emmanuel și Gheorghe 
Tițekc la București, cu Alexan
dru Myller la lași.

Datorită ocestor mari p io nori, 
ca și a o Hora core s-au alătu
rat ceva mai tirziu, co D. Pom- 
peiu. Tratan Lolescu, s-au putut 
crea in ciuda tuturor opreliștilor 
pe care regimul burghezo-mo- 
șieresc le punea in fata științei, 
premisele pentru dezvoitarea 
unei școli matematice romînești.

Puterea populară a deschis 
căi noi în fețe cercetării in do
meniul matematicii. Vechea a- 
cademie, muzeul de „personali
tăți*. a fost reo-ganzetă 
și transformată intr-o insti
tuție vie, într-o uzină de cerce
tare modernă, cu zeci de insti
tute și laboratoare.

Puterea populară a Imprimat 
un avînt nou, fără precedent 
prin amploarea și intensitatea 
sa in cercetarea științifică în 
toate direcțiile.

Astfel, în ce 
maticile, vechile 
preocupare ale școlii 
matice romînești 
salt calitativ considerabil. De la 
geometria diferențială clasică a 
lui Tițekc, Myller și Mayer, 
am trecut astăzi la geometria 
modernă a spațiilor riemaniene 
și cu anexiune, în care cercetă
rile romînești, întreprinse de 
acad. Vrînceanu sînt cunoscute 
oricărui geometru strain. De la 
teoria clasică a ecuațiilor cu 
derivate parțiale am trecut la 
utilizarea metodelor celor mai 
moderne puse la dispoziție de 
algebră și de geometrie și de 
analiza funcțională, pentru re
zolvarea problemelor de existen
ță și de unicitate, metode în 
care excelează tînăra generație 
de matematicieni.

De la cercetările lui D. Pom- 
peiu, rămase multă vreme 
late, am ajuns astăzi la un 
cleu cu totul remarcabil de 

privește mate- 
domenii de 

mcte- 
au suferit un

izo- 
nu- 
cer-

lucrarea de disertație a tînăru- 
lui fizician Mihai Gavrilă ,,Co
recții radiative la efectul foto- 
electric'' subliniind faptul că ea 
corectează lucrările unui mare 
savant englez și aduce un nou 
unghiu de vedere în această pro
blemă. De asemenea lucrarea a 
doi tineri asistenți de la catedra 
de fizică teoretică a Universității 
C. I. Par hon „asupra efectului 
Dehlbriick" a adus o contribuție 

1 importantă în acest domeniu.
Multe dintre realizările știin

ței romînești stirnesc un deose
bit interes peste hotarele țării, 
sint privite cu interes de oame
nii de știință de mare presti* 
giu internațional.

Pe baza succeselor dobîndite 
pînă în prezent, putem avea 
toată certitudinea că oamenii 
de știință din țara noastră care 
Lucrează in domeniul fizicii își 
vor dărui toate forțele pentru 
ca sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, să traducă în viață 
sarcinile ce revin fizicienilor din 
proiectul de Directive al celui 
de al lll-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn, pen
tru dezvoltarea economiei națio- 

cetători tineri in teoria functi or 
complexe oare lucrează sub di
recta conducere o ocod. S. Sto;- 
lov, creatorul teo' e< topologice 
a funcțiilor complexe.

Logice mc tematico, studiată 
incinte de război de acad. Gr. 
Moijil și de cițivc elevi ai săi 
ca un obiect izolat de cercetore, 
este astăzi dirijată, prin lecțiile 
pe care acad. Gr. Moisii le ține 
la universitate ca și prin cursu
rile și conferințele sale ținute 
in fața diverselor colective de 
tehnicieni, înspre problema au
tomatizării, in care își găsește 
aplicație in multe domenii ale 
tehnicii.

Dezvoltarea tehnicii și științei 
au dus la apariția unor discipli
ne noi de cercetare.

Astfel sint de exemplu, topolo
gia. analiza funcțională, alge
bra modernă, geometria alge
brică modernă, teoria plastici
tății. teoria informației, studiul 
calitativ a| ecuațiilor diferen 
țioJe, teor o constructivă a func
țiilor, analiza numerică, lingvisti
co matematică, economic mate
matică etc. Trebuie de ase
menea să subliniem faptul că 
ritmul impetuos al dezvoltării 
tehnicii noastre o pus probleme 
noi in fața matematicii.

Citeva exemple sint pe deplin 
edificatoare și din acest punct 
de vedere. Rezolvarea de către 
matematicienii noștri a 
probleme legate de teoria con
structivă o funcțiilor și in par
ticular dezvoltarea metodelor de 
analiză numerică <ju fost legate 
de necesitățile automatizării in
dustriei noastre.

Controlul calității produselor 
a necesitat dezvoltarea statisticii 
matematice și a calcului proba 
bilitățHor. Dezvoltarea industrie* 
metalurgice, problema construc
țiilor modeme, a «mijloacelor de 
transport, chiar și dezvoltarea 
cercetărilor științifice în dome
niul lingvisticii au pus interesan
te probleme de studii in fața 
matematicii pe care oamenii 
noștri de știință le-cu rezolvat 
cu succes.

Este de la sine înțeles că ni
velul însuși al invățămîntulul 
matematic în universitățile noa
stre, în anii puterii populare, o 
făcut posibil realizarea acestui 
salt calitativ uriaș, fără prece
dent în istoria matematicii ro- 
minești.

Dar această explicație a ex 
traordinarei înfloriri a 
ticii romînești apare cu 
suficientă, dacă am 
numai avîntul și rîvnc 
profesoral, setea de a 
tinerelor generații, 
ce în ce mai mare spre univer
sități și școli superioare a mii
lor de tineri treziți la viață de 
puterea populară. Explicația tu

unor

matema- 
totu| in- 
enumera 
corpului 

învăța a 
afluxul din

turor acestor ,,explicații* este 
mult mai adîncă și, în fapt, mult 
mai firească. Ea $tă în însăși 
schimbarea orînduirii de stat, în 
instaurarea puterii populare, in 
procesul de construire a socia
lismului, în acțiunea de spriji
nire a științei și tehnicii romî
nești, pentru ridicarea ei la 
scară mondială.

Matematicienii romîni, mai ti
neri și mai în etate, sînt la fel

MEDICINA
Acad. prof. Ștefan Milcu

Prim-secretar al Academiei R.P-R.

Este unanim cunoscut că în 
medicina rominească s-ă creat în 
decursul timpului o tradiție va
loroasă, datorită îndeosebi mari
lor personalități ce au determi
nat progresul diverselor ej dome
nii de-a lungul unui secol de la 
organizarea unui învățămînt me
dical autohton.

Noile condiții social-polilice și 
culturale, create de statul demo
crat-popular, și îndeosebi spriji
nul acordat științelor în patria 
noastră de partid și guvern, au 
condus și în medicină la o dez
voltare rapidă și multilaterală.

în anii puterii populare s-a 
produs o schimbare radicală în 
organizarea apărării sănătății 
maselor și a învățămîntului me
dical : au fost elaborate, pe baza 
principiilor revoluționare ale me
dicinii socialiste, noi metode di
rectoare în care locul prim îl 
ocupă principiul curativo-profi- 
lactic în combaterea bolilor ; 
știința a fost pusa la baza ori
cărei acțiuni sanitare, inființîn* 
du-«c în consecință numeroase 
iMtitnie de cercetări științifice.

Adoptind principiul fund a meu. 
tal marxist-leninist despre lega
rea Științei eu practica, s-a ce
rte oamenilor de știință medici 
«â-f> îndrepte interesul și parti
ciparea lor spre studiul și rezol
varea marilor probleme de sănă
tate ale poporului nostru.

Este bine cunoscută tragic^ si- 
tnatie senitsră a țării noastre în 
timpni regimului burțhczo-mo- 
serts-. Romi ni a *e Mina înainte 
de XJ Au*u?î HM printre țările 
cn eea mai ndieată mortalitate 
infantilă din Enrwpa. ea nn 
marv prwrmz de maebidi'-ale pr- 
nesnaâ. camrte r-smâ an pemnoi 
riad pena perdeamanoța bn£har 

pramet eapdâro tentat» ma
mei ă * twpchnJm cens Senate
sag**ate fi te ■■taeTMte rc-
(xwax mdt ate țârii peaetâe
teexoteter.

este Htili ci totul
tehimbată, *ki cum • arata ulti-
■•ele date ale reeew«âmiatuini
aamtzr. prin care s-< evidențiat 
scădere» eu aproape TO* • a 
mortalității infantile, reducerea 
morbidității generale ti a mari
lor boli epidemice, mhninind ni 
final m crederea duratei medii 
a vieții cn 21 de ani.

Aceste rezultate au fost posi
bile da iorită organizării p func
ționării pe baze științifice a 
ocrotirii sănătății, prin punerea 
în aplicare a principiilor funda
mentale ale medicinii intr-na stat 
socialist.

La Institutul de mecanică aplicată se efectuează multiple cercetări cu caracter practic.

Această trecere calitativă s-a 
vădit și în restructurarea ști
inței medicale în anii puterii 
populare. A fosț elaborat un 
plan științific de perspectivă de 
către Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale și Academie, în 
care au fost cuprinse cele mai 
importante probleme ce trebuiau 
rezolvate. Acestea n-au fost alese 
după interesele și predilecția di
verșilor savanți. ci după necesi
tatea impusă de apărarea sănă
tății maselor muncitoare.

Au fost cuprinse astfel pro
bleme de studiu ca : tubercu
loza, reumatismul, virozele, gușa 

de conștienți de sprijinul și de 
încrederea constantă pe care 
partidul le-a acordat-o în tot 
timpul activității lor. De aceea, 
înregistrînd cu mîndrie rolul pe 
care proiectul de Directive î| a- 
tribuie matematicii, în cerceta
rea științifică în general, ei sînt 
ferm hotărîți să aducă la înde
plinire, fiecare în sectorul său, 
aceste sarcini.

endemică, unele boli nervoase șâ 
profesionale, paludismul, can
cerul și bolile cardio-vasculare.

Au apărut noi ramuri ale me
dicinii și noi institute, create spe
cial pentru promovarea învăță- 
mintului și a cercetărilor știin
țifice. Așa a fost cazul cu endo
crinologia, inframicrobiologia, fi- 
ziopatologia ; un întreg complex 
de specialități ale igienii, chi
rurgia cardio-vasculară, psihia
tria infantilă etc.

La catedre și institutele de 
cercetare au fost studiate cele 
mai urgente aspecte ale proble
melor citate. Au fost obținute 
numeroase realizări, care au con
tribuit în același timp la pro
gresul științei și la aplicarea 
lor în practică.

In această acțiune creatoare s-a 
produs acel fenomen cunoscut în 
procesul de producție : formarea 
și educarea prin muncă și acti
vitate conștientă pusă în servi
ciul unor obiective clare, a zeci 
de mii de medici, care au contri- 
huit la obținerea succeselor cu
noscute.

Acest proces de formare a ca
drelor de medici trebuie subli
niat pentru marea lui impor
tanță.

In aceste condiții s-a obți
nut rezolvarea a numeroase pro
bleme de sănătate, în fața cărora 
burghezia a răma« neputincioasă. 
Si amintim astfel de eradicarea 
malariei, de reducere pînă la 
dispariție a bolilor venerice, de 
•căderea importantă a hepatitei, 
a bolilor reumatismale, a gușii 
epdteniea, ea dispariția formeloi 
■roăatecire grave ale acestei boli.

Treăaae 4r aaeseaea cătate

eperirta w prepararea 
•m Astăzi ithi
Bria chimică șî farm aer nti- 
câ prepară sate de medica- 
■eaO. care ic trecut trebuiau 
importate. Daci amintim în a- 
eest «ens numai marea fabrică de 
antibiotice de la Iași, și aceasta 
ar fi îndeajuns pentru a ne face 
• imagine despre realizările obți- 
BDte ia acest sector.

Baza materiali a științelor 
medicale in țara noastră, valoa
rea cadrelor de cercetători și 
mobilizarea întregii rețele sani
tare nu numai in combaterea bo
lilor. dar și în studiul lor, — au 
ridicat pe o treaptă superioară 
pe plan internațional prestigiul 
vechii școli romînești de medi-

Un nomâr de monografii de 
specialitate, ca «Epilepsia**, „Bio

logia viratelor", ..Inframicrobio
logia ", ș.a. au fost traduse în 
limbi străine. Sute de articole au 
fost publicate în marile reviste 
internaționale de specialitate, 
Numeroși medici fac parte din 
comitetele de conducere ale Con- 
greselor internaționale, ale colec
tivelor de redacție sau ale socie
tăților savante.

Un adevărat examen trecut cu 
succes a fost Congresul național 
al științelor medicale din 1957, 
la care au participat aproape 
100 de învățați din cele mai de
părtate țări ale lumii. Larga par
ticipare și valoarea materialelor 

și a discuțiilor prezentate, au 
ridicat acest congres la nivelul 
unei importante manifestări in
ternaționale.

Aceste realizări obținute pe 
toate planurile, creează premisele 
necesare unei dezvoltări rodnice 
în viitor. Proiectul de Directive 
ale celui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R, trasează noi sarcini me
dicinii în țara noastră.

lntr-unu| din laboratoarele institutului de inframicrobiologie.

GEOGRAFIA
Constantin Herbst

șef de secție la Institutul de Geologie, Geofizică și Geografie 
al Academiei R.P.R.

Partidul Muncitoresc Romîn 
și guvernul R. P Romîne, au 
acordat și acorda o grijă deo
sebiți dezvoltării științei noa
stre, asigurind baza mate
rială a cercetărilor. iedru- 
■i«d cercetând șt:J*C‘hce spre 
dec zarea de iocrăn știînț nce 
pese »n scopul construcției so
da.ismuku in R. P. Romină.

In anii puterii populare, geo
grafia rominească a fost ridica, 
tă pe culmi noi, cercetătorii no
ștri obținînd succese de cea 
mai mare importanță în toate 
ramurile acestei științe. Trecînd 
în revistă succesele obținute în 
acest domeniu eu aș vrea în 
rîndurile acestea să vă prezint 
una din marile realizări ale geo
grafiei noastre obținută în anii 
din urmă: Monografia geogra
fică a R.P.R.

In literatura noastră geogra
fică s-a resimțit în mod acut 
lipsa unor lucrări de mari pro
porții care să trateze de pe po. 
zifii știinfifice particularitățile 
condițiilor naturale ale țării 
noastre, în scopul unor cit mai 

juste utilizări a acestora în dez_ 
voltarea economiei noastre na
ționale. S-a simțit nevoia unei 
lucrări fundamentale de geogra
fie în care să se prezinte pe 
lînga numeroasele și variatele 
bogății ale solului și subsolului 
patriei noastre, transformările 
revoluționare și avîntul nestăvi
lit al economiei R.P.R.

Geografii din R.P.R. trebuiau 
să împlinească acest gol și să 
pună la dispoziția diferlților 
specialiști o lucrare de bază în 
acest domeniu.

Inițiativa întocmirii unei Mo
nografii geografice a R P-R. a

Va trebui să se aducă contri
buția necesară la studiul și re
zolvarea bolilor de masă cu marc 
răspîndire în epoca noastră : 
cancerul, bolile cardio-vasculare, 
reumatismul, virozele, etc.

Sînt create toate condițiile ca 
oamenii de știință medici să răs
pundă cu entuziasm la apelul și 
programul cuprins în acest pro* 
ject,

aparținut Academiei R.P.R. care 
în anul 1954, a încheiat un pro. 
tccol cu Academia de Științe a 
U.R.S.S. pentru întocmirea p^ 
baza colaborării dintre geografii 
roaiai și sovietici, a unei ase
menea lucrări. S-a prevăzut ca 
Monografia geografică a R P.R- 
să apară în două volume, pri
mul volum să trateze condițiile 
naturale ale R.P.R, volumul 
II. partea l-a geografia popu
lației și geografia ramurilor e- 
conomiej naționale, iar partea 
II-a a celui de-al doilea volum 
să trateze regiunile administra- 
tiv-economice.

De citeva zile în librării se 
află primul volum din Mono
grafia geografică a R.P.R., Iu. 
crare de o excepțională valoare 
științifică. In acest prim volum, 
care are 742 pagini și un nu
măr de 327 hărți, schițe și fo
tografii în text, cuprinde urmă
toarele 12 capitole : așezarea 
geografică, suprafața și grani
țele R.P.R. ; istoria dezvoltării 
geografiei în Romînîa ; Toponi
mia ; Hipsografia; Geologia:
Geomorfologia ; Clima ; Hidro» 
grafia; Solurile; Vegetația; 
Fauna; Raionarea fizico-geogra- 
fică. Așadar, în marea lor ma
joritate, capitolele din acest vo
lum tratează condițiile naturale 
ale teritoriului R. P. Romîne, 
privite în deZvoltârea lor, in in
terdependența și interconexiu
nea lor, scoțîndu-se în evidență 
în același timp p-anticularltățile 
acestora în diferitele regiuni 
ale țării.

Ultimul capitol tratează •** 
Raionarea fizico-geografică a 
R.P.R care constituie o sinteză 
fizico-geografică bazată pe da< 
tele furnizate de celelalte capi
tole, rezulți nd astfel împărțirea 
teritoriului țării în unități corn, 
plexe fizico geografice de dife
rite mărimi.

Este pentru prima dată în li
teratura geografică rominească 
cînd condițiile naturale ale țării 
sînt tratate de pe poziții meto
dologice științifice, ceea ce © 
putut duce la cunoașterea în ar 
trtănunt a acestora.

Apariția primului volum din 
această fundamentală lucrare 
prezintă și alte aspecte impor
tante. Ea are o importanță prac
tică întrucît cunoscînd în amă. 
nunt condițiile naturale ale ță
rii, se pot lua măsurile cores
punzătoare pentru recuperarea 
terenurilor inundabile sau celor 
supuse eroziunii, se poate asi
gura apa în cantități sporite 
pentru industria noastră soeia. 
listă în continuă dezvoltare cit 
și pentru centrele populate ; cu
noscînd în amănunt condițiile 
naturale, se pot lua măsurile 
pentru combaterea secetei, pen
tru mărirea suprafeței împădu
rită a țării, pentru extinderea a- 
numitor culturi (sfeclă de za
hăr, viță de vie etc.) ; cu alte 
cuvinte apariția acestui volum 
din Monografia geografică a 
R. P Romîne pe lingă impor. 
tanța sa teoretică are o impor
tanța practică deosebită.

Rod al unei intense activități 
creatoare a zeci de oameni de 
știință, Monografia geografică 
a R.P.R. reprezintă o strălucită 
dovadă a succeselor pe care 
le-a obținut știința rominească 
în anii puterii populare.
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Cum ajutăm școala 
în ridicarea nivelului

de învățătură al elevilor

Proiectul Directivelor
Congresului Partidului 

dezbaterea oamenilor muncii

După dezbaterea documente
lor Plenarei a Vil-a a C.C. al 
U.T.M., organizațiile U.T.M. din 
școlile craiovene, au trecut la 
Îndeplinirea sarcinilor reieșite 
din această plenară. Sarcina 
principală era sprijinirea școlii 
în vederea mobilizării elevilor 
la o muncă sistematică, susți
nută, pentru a obține rezultate 
bune la învățătură. Aceasta im
punea intensificarea muncii po
litico-educative, prin întărirea 
vieții de organizație, sporirea 
roiului adunărilor generale 
U.T.M. ca școli de educație co- 
munistă și îmbunătățirea con- 
ținutului învățămîntulul politic 
U.T.M. Organizațiile U.T.M. G'in 
școlile craiovene au tinut sea
ma de aceste sarcini, au mun
cit mai bine. Unele adunări ge
nerale U.T.M. din aceste școli 
au ajutat pe fiecare utemist și 
elev să înțeleagă învățătura ca 
o datorie, ca o chestiune de con
știință. In anul II B tehnic din 
Grupul școlar, profesional „Elec- 
iroputere*. unii elevi rămăse
seră în urmă la învățătură. In 
adunările generale U.T.M. s-a 
realizat un schimb de experiență 
între elevi, s-a pus problema în
trajutorării tovărășești. Astăzi, 
în anul II. B. din cei 30 de elevi 
zece au note numai de 9 și 10, 
iar restul medii peste 7.

Și învătămîntul politic U.T.M. 
a contribuit în unele organizații 
de clasă, la dezvoltarea con
științei politice a elevilor, la 
dezvoltarea răspunderii lor față 
de învățătură.

Procentul de promovați din a. 
ceste școli pe cel de-al II.lea tri
mestru, este o confirmare a fap
tului că organizațiile U.T.M. au 
muncit mai bine, și-au intensifi
cat eforturile pentru Întărirea 
muncii educative. Iată ct- 
teva exemple: la Grupul șco
lar profesional „Eleptroputere" 
numărul de promovați a crescut 
de la 84 la sută (în primul tri
mestru) la 92 la sută (în cel 
de-al doilea trimestru), la Școala 
medie nr. 2 de la 62 la sută pro
centul a crescut la 86 la șută 
In cel de al doilea trimestru.

Dar in spatele acestui procent 
se mai adăpostesc unii chiulan
gii, leneși, elevi care se mulțu
mesc cu note mid, indisciplinați. 
Și aceasta pentru că sprijinirea 
procesului de invățămlnt este 
înțeleasă de către unele cadre 
U.T.M. în mod greșit, rurt de 
munca de educație ce o desfă
șoară organizațiile U.T.M. ta 
școală. Situația Ia învățătură 
este analizată mai mult din 
punct de vedere cifric, se urmă
rește dinamica notelor, dar nu 
se face aceasta în raport cu ati
tudinea tuturor elevilor față de 
învățătură. Un fapt edificator. 
Unele organizații U.T.M. de 
clasă din școală analizează si
tuația la învățătură numai la 
sftrșit de trimestru sau Ia înce
put de trimestru, cînd sînt în
cheiate mediile și există un pro
cent clar al promovaților și co- 
rijenților. Adunarea generală a- 
nalizează în mod obișnuit elevul 
și nota, nu utemistul și modul 
în care își îndeplinește acesta 
sarcinile de organizație. La șco
lile medii nr. 1 și 3, de pildă, 
în numeroase adunări generale 
U.T.M. nu se face altceva decit 
să se discute referate cu situația 
statistică. la învățătură, o cata
logare a unor note, o înșiruire 
a unor exemple pozitive și ne
gative, pe marginea cărora se 
poartă discuții sterile.

Rezultatele Ia învățătură sînt 
strins legate, determinate de ati
tudinea elevilor față de înda
toririle lor de elevi. Și această

IN CURIND Pe ecranele Capitalei 
un nou film rominesc

atitudine se educă. Adunarea 
generală trebuie să caute să afle 
cauzele unor rezultate nesatisfă
cătoare, să privească întreaga 
muncă a elevilor în lumina sar
cinilor organizației U.T.M. din 
școală, a sarcinilor ce le revin 
utemiștilor.

Același lucru se poate spune 
și despre activitatea în cercul 
politic. Cercul politic nu are ro
lul de a da utemiștilor și elevi
lor numai anumite cunoș-tinte 
politice și ideologice, ci trebuie 
să formeze la aceștia convin
geri, să-i determine să înțeleagă 
că munca lor în școală este o 
datorie patriotică. Or, și în pro
blemele de conținut ale activi
tății din cadrul învățămîn- 
tului politic U.T.M. sînt la
cune. Cum se poate spune, de 
pildă, că invățămintul politic 
U.T.M. a mers bine la clasa a 
IX-a C a Școlii medii nr. I cînd 
în această clasă sînt elevi care 
au situație de corijenți. E ade
vărat, frecvența a fost bună la 
cerc, cursanții au răspuns la se
minar. Dar este oare suficient 
că ei și-au însușit în mod ab
stract unele cunoștințe politice?

Discuția noastră cu unii 
membri ai birourilor U.T.M. de 
clasă, cu membri ai comitetului 
U.T.M. din școlile craiovene 
ne-a sugerat următoarea conclu
zie . In școlile medii și profe
sionale organizațiile U.T.M. des
fășoară un volum mare de mun
că Dar activitatea este limitată, 
simplistă. De ce ? Pentru că sint 
birouri U.T.M. de clasă și comi
tete U.T.M. care se pierd 
in activități mărunte.

Obligația de a pregăti activul 
U.T.M. din școli, de a-1 înar
ma cu experiență, invătindu-I 
să acționeze operativ, prompt, e- 
ficace. cu maturitate politică, 
revenea Gomitet-ău: orășenesc 
U.T M. Craiova. Plenara a VlLa 
a C.G al U.TM. arăta clar care 
sînt sarcinile fa ce privește Indru.
marea 
U.T.M
șenese 
pectat

: « SH te 
*•-» fir dbrapâ wirsrni, 

‘ U
activității >n organizațiile 
din școli Cocr.tetu! oră- 
U.T.M. Craiova n-a res- 
Insă aceste sarcini. P'.z-
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Un grup de tineri de Io r.G 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală la cursul de minim 

tehnic.

Foto : N. STELORIAN

se
și iată că viorile,

Cumpărați pro
dusele uzinelor 
TEXTILE 
CISNĂD1E 

stofe, paltoane, covoare persane, 
ți tip moldova, pături ți lodene

nul său în ce privește activita» 
tea în școli este vag, plutește 
in generalități.

Formal, scriptic, comitetul o- 
rășenesc U.T.M. a respectat in
dicațiile plenarei de a repartiza 
pe cei mai buni activiști ai săi 
să se ocupe de munca unor 
școli- Membrii biroului orășe
nesc U.T.M.. în frunte cu pri
mul secretar, au fost repartizați 
pe școli. Ce pot spune ei, însă, 
despre munca în aceste școli ? 
Ei s.au ocupat în general de ac
tivitatea școlii de care răspun
deau. Primul secretar, tov. Gh. 
Stoian, care răspunde de Școala 
medie nr. 3 n-a participat la 
nici o adunare generală U T M. 
în școala de care răspunde, n-a 
stat de vorbă cu birourile 
U.T.M. de clasă, nu cunoaște 
munca ce se desfășoară ia 
velul organizațiilor U.T M., 
clasă nici măcar în școala 
care răspunde. Asemenea 
procedat și ceilalți membri 
biroului orășenesc U.T M. Nici 
un comitet U.T.M. pe școală n-a 
fost chemat ta fata biroului 
orășenesc U.T.M. pentru a-1 in
forma asupra activității desfă
șurat; ta școală.

Comitetul orășenesc U-T-M. 
Craiova trebuie să L-agă con
cluzii din modul ta care a man. 
cit fa perioada pe care a șiră, 
bi'.ut-o și să ia măsurile cele 
mai eficace senini sporirea ro
lului său ta îndrumau activi, 
tatii din școcle orașului. Curtnd 
va începe vacanța, dar aceasta 
M înseamnă și o vacantă fa 
munca educativi. Comitetul o- 
râșenesc U.T-M. trebree să stu
dieze cu atente toate pssib lită- 
tile existente nentru a organiza 
elevilor craioveni o vacanță slă. 
cu'ă și in același timp ins 
tivă. educativă, o vacanță 
tivi De asemenea, să se 
gătească je se aam neetm 
ceperea anula șeo-ar vmor. 
portra tabogilirea S labasă. 
tătirea continuă a actărtât» ar- 
ganizațiilar U.T.M *a școtie 
craiovene.

FLORIAN BORZ

— Slnt bucuri» că, după re
centul Festiva! Ceaicors.-ta, Fi
larmonica de Sta*- .George Enes- 
cu- ne oferă un Festival Schu
mann, cu prilejul împlinirii a 
150 de ant de la nașterea mare
lui compozitor romantic german.

— Iți place acest fel de con
certe -festival, dedicate crea 
ți« unui singur compozitor?

— De bună seamă ; datorită 
caracterului lor unitar eie re
prezintă manifestări artistice de 
mare folos educativ. îmi pare 
rău că ta stagiunea care se va 
încheia curînd asemenea con
certe au fost prea rare. Ar fi 
bine dacă pe .viitor s-ar preve
dea mai multe concerte de acest 
fel

Dragostea față de muzică, do
rința de a cunoaște cit mai adine 
muzica, mă îndeamnă să mă do
cumentez mereu asupra lucrări
lor pe care le ascult.

— Ce ai reținut parcurgfad 
biografia compozitorului ?

— M-a impresionat faptul că 
Schumann, care era fiul unui 
modest librar, a fost Întotdeauna 
un pasionat iubitor al cărților, 
că a urmărit să-și facă o cîț mai 
solidă cultură literară și filozo
fică. Lecturile din Byron, docto
ratul In filozofie obținut la Jena, 
apoi transpunerea versurilor Iui 
Goethe, Heine, Chamisso, Eichen- 
dorff și a altor autori în lieduri 
— acele admirabile miniaturi 
pentru voce și pian — arată 
că Schumann a fost un muzi
cian erudit care, după cum 
spunea purta la brațul său 
poezia ca pe o logodnică iu
bită.

Datorită unei paralizii a mîi- 
nii drepte a trebuit să renunțe 
la pianistică.

— In schimb s-a dedicat acti
vității creatoare — care i-a asi
gurat nemurirea — și publicisti
cii muzicale, ca scriitor militant 
pentru o artă nouă in conținut și 
formă, legată de contemporanei
tate și vrednică de tradițiile ma
rilor clasici ai artei sunetelor.

— Creația lui Schumann e 
destul de restrlnsă.

muncii
*" —« 1-)
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— Nu găsesc. 
Esla completă : 
ne convingem câ tnareie coasere 
zi tor a dat cu mult nui nisi* 
decit ceea ce circulă ia reyenre 
riul cureuL

— Ce vom asculta în concer
tai de duminica al filarmotadi ?

— Concertul pentru p an st 
orchestră și Simfonia a 4-a.

— De cind datează lucrarea 
pe care o vom asculta la nceso- 
tul programului viitor ai Filar
monicii bucureștene?

— Concertul pentru pian ș: or
chestră s-a născut din prelucra
rea și amplificarea, in 1645. a 
unei compoziții mai mici, a ucei 
Piese de concert — datînd ffn 
1841 — și a fost cintat pentru 
întiia oară !n ianuarie 184% la 

Leipzig. de către Glara Schu
mann. soția sa. o excelentă pia
nistă

— Mi-aduc aminte : ciad am 
oară

PIAN 
adine 
intm 
solist

ascultat pentru întâia 
CONCERTUL PENTRU 
de Schumann am fost 
mpresionat. Scurta parte 
ductivă a instrumentului 
te prinde de îndată in iureșul 
ei tineresc, plin de înaripate 
elanuri romantice iar melodia 
duioasă melancolică, expusă 
de suflători în armonii bogate, 
te îndeamnă parcă s-o fredo
nezi. să-ti alături glasul instru
mentelor

— Este tema principală, o 
melodie de factură vocală atit 
de firească, de sinceră, de ex
presivă. incit pare că izvorește 
spontan din propria noastră 
ființă.

— Motivele melodice ce in
tervin pe urmă și dezvoltarea 
lor aduc o continuă îm
prospătare a muzicii, culmi- 
nînd cu cadența de bravură 
a solistului, care intervine că
tre încheierea primei părți.

— Din Intermezzo, acea

Vutor: peisog șa.

- fie al

prin tema tavăkulaare a vțo- 
looctielor. o melodie cursivă, 
de lied, de r'atec.

— Cit despre finalul coocer-

— Este străbătut de optimism, 
de sentimente încrezătoare. 
Tema lui principală e combati
vă. d nautică. conducind in mod 
logic, la sfirșitul triumfal al 
Concertului.

— Aceleași calități le vădește 
și SIMFONIA A 4-A care, ase

menea concertului pentru pian, 
reprezintă o revizuire, făcută In 
1851. a unei lucrări anterioare 
acelei date și anume a unei 
Fantezii simfonice datînd din 
1841.

— Cum se poate recunoaște 
trecerea de la introducere la 
stima parte propriu-zisă a Sim
foniei.

— Concepută înțr-o mișcare 
lentă, introducerea ce exprimă 
o meditație gravă, profundă se 
animă la un moment dat 
luminează . .. _ „
flautul și oboij aduc o melodie 
sprințară, primăvăratică. Așa se 
face deci trecerea la prima parte 
propriu zisă a simfoniei, a cărei 
tematică expri-nâ imagini foarte 
variate ce întruchipează cînd 
gratia tinerească, bucuria, cînd 
visarea poetică

Romanfa, partea a II-a a 
Simfoniei este liniștită, lirică,, o 
melodie suavă plină de căldu 
ră. ce exprimă un dor nesfîrșit. 
In numai citeva pagini „mu- 
zicianul-poet" Schumann ex
primă cu măiestrie o dispo
ziție sufletească nostalgică.

Sporirea indicilor
de utilizare a cuptoarelor
La Combinatul metalurgic dm 

Reșița a început, pe schimburi, 
secții, sectoare dezbaterea pro
iectului de Directive ale celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R.

Numeroși siderurgișd și con
structori de mașini care au lua; 
cuvîntul. au subliniat faptul că 
partidul nostru, aplicînd neabă
tut linia leninistă de industria
lizare socialistă a tării, acordă 
și pe viitor o atenție deosebiră 
dezvoitâni industrie grele, cu 
pivotul ei industria constructoa
re de mașini.

In curtatul lor, sidenirgiștli 
au făcut importante propune.- 
menite să ajute la obținerea u. 
neț producții sporite de oțel. 
I-.g Nlcolae Agache. șeful sec
ție; ofefărie Martin. , arătat că 
prin reconstrucția și moderni
zarea oțelăr.ei. precum și prin 
alte măsuri tehnico-organizato- 
rice, indici: de utilizare a cup
toarelor Martin au crescut în pe. 
rioada 1966—1960 de aoroape 2 
ari. Oțelarii noștri, a spus vor
bitorul acunra'.ind o bogată ex
periență, ș-au propus să spo
rească și in viitor indicii de u- 
b'.izare a cuptoarelor.

In sprijinul aceste: propuneri 
pcm-mast-ul Matei Stuboya 
s-a angajat să asigure o bună 
intreținere a cuptoarelor prin e- 
xecutarea de reparații de bună 
cal late și scurtarea duratei de 
reoarații la rece.

In cadrul dezbaterilor de la 
secția fu.-nale. inginerul Oleg 
Bubkg. șeful secției a arătat că 
fumaiiștii reșiteni au hotârtt să

Mai bine și
„Ne exprimăm din toată inima 

bucuria pentru minunatele per. 
speetive pe care le deschid pa
triei noastre proectul Directive
lor celui de al Ill-lea Congres al 
P.M.R. Noi știm că cifrele prevă
zute ta proiectul de Directive vor 
fi cu siguranță traduse in fapte", 
a spus ti nărui Țau Gheorghe 
șeful unei brigăzi de tineret de 
la secția de bobinaj a Uzinelor 
„Kiemeot Gottwald" in cadrul 
adunării unde s-a dezbătut pro
iectul de Directive.

In diferitele secții ale uzinei, 
ca de altfel în întreaga țară, 
zilele acestea au loc asemenea 
adunări. Colectivele de muncă 
iși exprimă satisfacția in legă
tură cu proiectul de Directive.

„In numele brigăzii pe care 
o conduc — a spus utemistul 
Tau Gheorghe — îmi iau angaja
mentul să ne îndeplinim în fie
care fană planul cu 2-3 zile 
înainte de termen. Ne vom 
organiza ma: bine lucrul. 
Tom da o producție sporită și 
da calitate, realizată la ua preț 
de cos cit ma: scăzut. La fie
care loc de muncă se pol face 
econ^nă. M-am gindit oine la 
aceste obiecLve Rină acum ta 
secția noastră Beșeurile se a run. 
«au, deși inele $e P-deau intre- 
buinta ca de exempta; capetele de 
ba-di. banda ufetonsa. bandă 
aibă eta. Or. acestea Rot fi uti
lizate daci vom sti nge deșeuri- 
ie in fadrte

As: Jttad să «mănm
re.wirei lagindurită
din srtn sâadoaie. A-
ceasta v de aitiel epi
sodic, șă ti xnea a IlI-a a 
rjcrăris bs «Aerzo — care 
Krrt deosewre ie partea ■ ll-a 
— are aa ritm rapetiros. 
de vxată de tarare

— înțeleg egâtiva organică 
pe care o asigură primele 3 
părți ale Siraiome aces'.ei re- 
reniri Ar ma- f> de sâaat cum 
se prezintă fwizlui Sfaiforeei a 
4-a sub acest aspect ai anitătii 
întregului.

— E precedat și ei de o in
troducere lentă. Aceasta e fău
rită de elementele de la începu
tul primei părți a simfonie:.

Mișcarea rapidă care urmea
ză recheamă din nou fragmente 
din prima parte a lucrării sub 
forma unui motiv exuberant 
ce devine purtătorul principal 
a! acțiunii muzicale, condu- 
cînd-o spre o încheiere frene
tică. In cîtcva cuvinte, fmalul 
acestei frumoase simfonii expri
mă aspirația către lumină, către 
fericire a marelui compozitor 
german-

Autorul a dorit ca cele patru 
părți ale simfoniei — pe care 
le vom auzi ta concertul radio
difuzat de duminică — să se 
cînte fără întrerupere întrucît 
compoziția are un caracter uni
tar. Unificarea părților simfo
niei fusese urmărită 
Beethoven.

— Este o referire Ia Simfo- 
nia a 5-a „a destinului"?

— Da ; asemenea acesteia, ta 
Simfonia a 4-a de Schumann ele
mente muzicale din introducerea 
lentă și din prima parte a lucră
rii revin in mișcările următoare.

Revenirile acestea subliniază 
continuitatea logică a unei com
poziții pe cit de liberă aparent— 
căci ea păstrează caracterul a- 
celei Fantezii simfonice de la 
care a pornit — pe atit de so
lid și echilibrat construită. 

obțină prin îmbunătățirea siste
mului de încărcare și a regimu
lui termic al fuma.ului o pro
ducție medie pe m c. volum util 
de furnal cu peste 10 la sută 
mai mare decit prevederile pla
nului.

LaminoriștH Mihai Ponoran. 
Vasile Onofrei. Andras Lepa 
Ion, inginerul Petru Liuba Și 
alții lufad cuvintui cu prilejul 
dezbaterilor, s-au angajat să ex
tindă și la alte profile metoda 
de laminare cu tolerante nega
tive, contribuind prin aceasta la 
sporirea producției de laminate 
finite pline și la economisirea 
unei mari cantități de metal.

Numeroase propuneri a făcut 
și colectivul din sectorul trans
porturi uzinale. Inginerul Fran- 
cisc Schneider a propus, printre 
altele, înlocuirea treptată a va
goanelor mici cu vagoane de 
mare capacitate, ceea ce va duce 
la reducerea manevrelor de cir
culație Și mărirea capacității de 
Încărcare și descărcare.

Cu ocazia dezbaterilor la ser
viciul laboratoare, inginerul 
Gh. Bdboșescu. tehnicianul A- 
dalbert Dewald’ și alți specia
liști ati propus o serie de mă; 
suri pentru introducerea de_ noi 
metode de analizare rapidă a 
minereurilor de fier, a bazicită- 
ții zgurelor și altele, a căror ex
tindere va contribui la îmbună
tățirea in continuare a calității 
metalului, a pieselor turnate, la 
reducerea consumurilor de ma
teriale auxiliare.

mai economic
poate fi recuperat va putea fi 
ușor sortat. Prin aceasta reali
zăm și o mai bună curățenie la 
locul de muncă. Totodată pentru 
o folosire mai rațională a spa
țiului de producție și pentru 
creșterea productivității muncii 
în secția noastră, propun să se 
construiască un banc special 
pentru fixarea rotarilor la cane- 
lat. Pe bancurile normale pe 
care se fixează acum, nu putem 
lucra corespunzător; adeseori 
se produc deteriorări la bobinaj. 
aceste deteriorări vor fi astfel 
înlăturate, și se va putea lucra 
mai bine".

La atelierul de matrițe pentru 
turnatorie, fa cadrul adunării 
care s-a ținut aici, tînărul can
didat de partid Petre Vasile, a 
spus: „Pentru ca acumulările 
bănești să crească, noi trebuie 
să realizăm o producție la un 
preț de cost cH mai scăzut 
Scopul nostru, al celor de la a- 
teiierul de modele pentru matri. 
țe, este să reducem cit mai mult 
adausurile de prelucrare a pie
selor, prin găsirea celor mai co
respunzătoare modele de matri
te. De aceea consider bineveni. 
tă formarea unui colectiv de dis
cutare a tehnologiei modelelor 
pentru fiecare model în parte. 
Acest colectiv va putea găsi so
luții pentru forma cea mai bună, 
cu durabilitatea cea mai mare, 
care să asigure o productivitate 
sporită și o bună calitate a 
pieselor. Eu m-am gîndit să re
ducem adausul de prelucrare la 
motorul de antrenare de 350 A 
prin crearea unei matrițe care 
să permită acest lucru. Știți câ 
in interiorul carcasei sînt niște 
nervuri. Pînă acum ele erau 
drepte. La prelucrare se arunca 
mint span. După noua turnare 
se va prelucra numai o porțiune 
d- 3—4 milimetri, ceea ce va 
ad.Ke o economie de fontă lichi
dă de aproape 1.5 kg. pentru 
f ecare piesă. Și nu numai eco
nomie de fontă vom realiza ast
fel. d și de timp și de energie".

La strungărie, de asemenea, 
cotectivul secției a dezbătut pe 
larg protecții de Directive, ex- 
primi-idu și hotarirea d: » munci 
ca arini pentru înfăptuirea gran
dioaselor perspective ale poporu
lui nostru. Tînărul comunist 
Ghiocei Spin don. in numele ti- 
z-metuhi: din secție, a propus să 
s; reia activitatea cursului de 
minim tehnic pentru ridicarea 
calificării tinerilor „Numai tn- 
soșindu-ne bine tehnica modernă 
vom putea face față marilor 
sarcini care ne revin. Vom pu
tea să ne încadrăm in ritmul 
de muncă af șesenalului*.

E. ȚIRLEA

INFORMAȚII
Joi seara, ministrul Italiei la 

București, Alberto Paveri Fon
tana, a oferit o recepție în sa
loanele legației cu prilejul zi
lei de 2 iunie, sărbătoarea na
țională a Italiei — aniversarea 
Republicii

Au participat Popa Gherasim. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, P. Gonstantinescu- 
Iași, membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Mihai 
Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunci 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, Konstantin Prisnea, ad- 

ministrului învăfă- 
i Giriturii, Dumi- 

președi oțele 
al Capitalei, 

șeful Ceremo. 
Mihail Maca 
onoare al In-

junot al r 
rnîntului și 
tru Diaconescu, 
Sfatului Popular 
Dionisie Ionescu 
nialului de Stat, 
vei, președinte de _____  ____
stitutuluj romin pentru relațiile 
culturale Cu străinătatea, con-

de a se ex-

în sectorul

cheltuielilor pe tractor,

Pentru realizarea 
unor producții 

agricole sporite
Mecanizatorii din S.M.T. Si- 

bioara au dezbătut pe larg pro
iectul de Directive ale Congre
sului al Ill-lea al P.M.R.

Numeroși vorbitori au subli
niat că așa cum se arată în pro
iectul de Directive în viitorii ani 
în agricultură urmează să fie 
transpuse în viață obiective de o 
excepțională însemnătate pentru 
ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. încheierea pro
cesului de colectivizare a agricul
turii va duce la victoria relații
lor socialiste în întreaga econo
mie națională, Numeroși meca
nizatori au scos în evidență sar
cinile mari ce stau în fața S.M.T, 
pentru îndeplinirea prevederilor 
cuprinse în proiectul de Direc
tive și au făcut numeroase pro
puneri

Mulți dintre brigadieri, printre 
care Ion Ciurea, Gh. Diaconu au 
arătat necesitatea 
tinde mai mult în viitor meca
nizarea lucrărilor 
zootehnic

„Ne angajăm — a spus comti’ 
nistul Coman Spătăceanu, vor
bind în numele tractoriștilor dii\ 
brigada I — să menținem combi
nele cu care sîntem dotați în 
bună stare de funcționare în 
tot timpul campaniei de recol
tare, pentru a putea termina re
coltatul în 6-7 zile, să reducem 
consumurile de carburanți și lu- 
brifianți cu 25 la sută, iar la 
piese de schimb cu 45 la sută“.

Stațiunea noastră a acumulat o 
bună experiență în ceea ce pri
vește mărirea randamentului pe 
tractor și reducerea prețului de 
cost al lucrărilor, a spus tracto
ristul lacomi Marin.

El s-a referit în continuare la 
măsurile pe care le va lua în ve
derea folosirii depline a capaci
tății de lucru a tractoarelor, re
ducerii ’ ’ .
realizînd astfel economii în va
loare de 25.000 lei.

însuflețiți de prevederile pro
iectului de Directive, a arătat 
Alexandru Turcitu, organizatorul 
de partid al stațiunii, mecaniza
torii S.M.T.-Sibioara sînt hotărîți 
să-și îndeplinească angajamentul 
luat în cinstea Congresului de a 
depăși planul anual de producție 
cu 6000 hantri, de a realiza în 
acest an o productivitate de SOO' 
hanlri pt tractor convențional ltl’ 
un preț de cost cu 5,7 ti'iuti 
mai mic decît cel planificați*9

x, iși ideeo

Pentru introducerST'. 
tehnicii noi.7'

■ . '■■. * . iinoa on;
(Urmare din pag. l-a) 

folosirii de procedee tehnologica 
din ce în ce mai avansate.

—- Și noi va trebui să acordăm 
o mare importanță îmbunătățirii 
unor procese tehnologice, să sta
bilim un flux tehnologic cît mai 
rațional, cît mai economic. în a- 
cest sens propun să se treacă la 
unificarea organelor similare : 
roți dințate, axe și bucșe. în fe
lul acesta se va mări caracterul 
de serie al fabricației, va crește 
simțitor productivitatea muncii.

— Pentru a ne îndeplini cu 
succes sarcinile — a spus maistrul 
Ion Giurgea — va trebui să fo
losim mai 
suprafețele 
maiștrilor, 
a organiza 
de muncă, 
repartiției __
de muncă corespunzătoare pregă
tirii lor profesionale pentru a 
pune astfel în valoare mai mult 
posibilitățile de creștere a pro
ductivității muncii și de reducere 
a prețului de cost al produselor.

Adunarea colectivului de mun- 
eâ al uzinei a demonstrat că 
există numeroase posibilități 
pentru a îmbunătăți continuu in
dicii calitativi ai mașinilor texti
le, hotărirea tuturor muncitorilor 
de a lupta pentru traducerea în 
▼iațâ a sarcinilor pe oare le 
pune partidul pentru dezvoltarea 
economiei țării.

rațional mașinile și 
de producție. Nouă, 
ne revine sarcina do 
mai bine fiecare loc 
de a folosi principiul 
muncitorilor la locuri

Jucind o combinație din 
broșura tehnică „120 scheme 
reduse la Pronosport", un 
colectiv de participant! din 
București a obținut 102.061 
lei.

Procurați^râ broșurile teh
nice editate de 13. LOTO 
PRONOSPORT I

ducători ai instituțiilor centrale 
de stat, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
La invitația Institutului romin 

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, joi seara a sosit în 
Capitală compozitorul ți diri
jorul Ivo Cruz, directorul Con
servatorului din Lisabona.

A
Membrii delegației agricole 

din R-P. Polonă, in frunte cu 
Mieczyslaw Jagielski, ministrul 
Agriculturii R.P. Polone, care 
se află în țara noastră !a invi
tația Ministerului Agriculturii 
și-au continuat joi vizita în re. 
giunea Constanța,

în după-amiaza aceleiași zile 
oaspeții au vizitat Stațiunea se
ricicolă a Ministerului Agricul
turii și Muzeul Satului din Ca
pitală.



De pe bordul navei 
atomice „Lenin“

BORDUL NAVEI ATOMICE 
,.LENIN" 2 (Agerpres). - TASS 
transmite : La 1 iunie spărgăto
rul de gheață atomic „Lenin“, 
care a plecat în prima sa cursă 
în Arctica, s-a întilnit cu unele 
fișii de ghecță spartă in punc
tul cu coordonatele 77 grade lat 
nord și 55 grade long. est.

Au început lucrările de cerce
tări științifice pentru studierea 
situației ghețurilor. Pe bordul 
navei se recepționează informa
ții de la avioanele care cerce
tează din aer întinderile de 
gheață dintre insulele Novaia 
Zemlea și Țara lui Franz Josef

Reactoarele, întregul sistem 
energetic și dispozitivele de pro
tecție biologică funcționează ire
proșabil.

7 De peste hotare l
Critici 

politicii
aspre la adresa 
externe a S.U.A.

------•------

Nota 
guvernului sovietic 

adresată guvernului 
Olandei

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS; Guvernul sovietic a a- 

„ o
notă în care se subliniază că re
centa trimitere de către guver- 
nul olandez a unor considerabi
le unități maritime militare, 
aeriene militare și terestre în 
regiunea Irianului de vest, nu 
poate să nu ducă la intensifi
carea primejdiei de război 
sud-estul Asiei.

Aceste acțiuni dovedesc 
asemenea în med evident că 
ricolul de război în această 
giune provine nu din partea 
doneziei, așa cuin se susținea 
nota din 12 aprilie a.c. remisă 
guvernului sovietic de ambasada 
Olandei.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că guvernul Oiandei 
nu va întreprinde acțiuni care sâ 
pericliteze pacea ș; sâ contribuie 
la crearea unei situații încorda
te în sud-estul Asiei.

dresat guvernului Olandei

în

de 
pe- 
re-

LONDRA 2 (Agerpres).—„In 
viitorul imediat relațiile anglo- 
americanc se vor înăspri. Lu
crul acesta e sigur și este mai 
bine să privim s.tuația in fața 
și să ne așteptăm la neplăceri**
— iși incepe editorialul de poli
tică externă săptăminalul brita
nic „Sunday Times*, reîerin- 
du-se la nemulțumirile și sus
piciunile trezite in rindurile a- 
hațilcr occidentali ai S.U.A. de 
orientarea spre rigiditate a pou- 
ticii Washingtonului.

Revista se referă de la înce
put la unele semne ale scindării 
tradiționalei unități angîo-sa- 
xone : in primul rind la un a- 
tac împotriva primului ministru 
britanic Macmillan publicat in 
ziarul ,,New York Herald Tri
bune**. „Acest articol acru — 
scrie „Sunday Times** — în care 
se spunea că Macmillan a fost 
prea puțin dur la Paris, a fost 
inspirat, se spune, de cercuri 
din apropierea Pentagonu. 
lui care considerau că englezii 
au dus o politică prea pronun
țată de destindere...**.

Ziarul „Times*4 a publicat 
marți dimineața un lung edito
rial in care atrage atenția cu 
multă seriozitate 
„primejdii reale*4 
mafia occidentală
— explică ziarul — de primej
dia că oficialitățile americane 
de la Pentagon, ostile unui 
acord in prob'ema experiențelor 
nucleare, ar putea profita de 
situația creată prin eșecul de la 
Paris pentru a împiedica activ- 
tatea rodnică a conferinței de 
Ja Genera în acești problemă”.

Ca și alte ziare britanice, ^Ti-

mes“ consideri că se impune 
din partea Mirii Britanii — ca 
și dm partea celorlalte guverne 
occidentale — o acțiune con
cretă pentru a preveni această 
primejdie și pentru a asigura 
continuarea contactelor interna, 
ționale in vederea menținerii și 
consolidării destinderii.

i
urcia

asupra unei 
pentru dip’.o- 

„Este vorba

Subandrio sprijină ideea 
participării țărilor Asiei 

la tratativele

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Mai mulți sena.ori americani 
au supus din nou unor critici 
puternice politica externă a gu
vernului și uitmele declarații 
făcu.e de președintele Eisenho
wer și vicepreședintele Nixon

Corespood-en-ul din Washing
ton al agenției Reute- relatează 
că în cadrul unui dineu oferit 
guvernatorului Californie. Ed
mund Brown, senatorul demo
crat Stuart Symington s-a re
ferit la declarația vicepreședin
telui Nixon care a acuzat pe 
democrați pentru faptul că au 
criticat modul in care guvernul 
a tratat incidentul cu avionul 
,.U-2**. „Este com.c să-l auzi pe 
Nixon apărind, pe de o parte, 
politica lui Eisenhower și. pe 
de altă parte, explkînd de ce 
este împotriva greșelilor care 
s-au comis — a spus Syming
ton. Dacă nu vom modifica în 
smrt timp polifca noastră, vom 
deveni o națiune de categoria 
a doua**.

Un alt eventual candidat la 
președinția S.U.A. Adlai Ste
venson. a atacat de asemenea. 
Intr-o cuvfatare ținuta in fața 
partiopaniilor la convenția Sin- 
cxa'.u4ii miiad.orilor textiLșii 
din S.U-A-, pol-trca guvemu'ui 
E:senbortr. după eșecul cocfe- 
ncȘei I> nivel»mail -StjȚeaU 
cMeaexh -■ J fj’.irr de 

i spus Ste- 
redusă, dacăxe^son — a 

cu dâw fiist

Id nivel înalt £V YOPt 
toscxrul ai

DJAKARTA 2 (Agerpres). — 
TASS : La 1 iunie, Subandrio. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei s-a pronunțat din 
nou în sprijinul propunerii 
N, S. Hrușciov ca la viitoarele 
tratative să participe și țările 
Asiei. Subandrio a declarat că 
orice țară, indepedent de faptul 
dacă este mică sau mare și în
deosebi țările din Asia. Africa 
și America Latină nu pot fi ți
nute departe de lupta pentru
pâce în lumea întreagă.

„Hrușciov înțelege foarte
bine sentimentele de care sint

lui

cuprinse Indoaeziei,
Indiei și R F. Chineze ce nă
zuiesc spre ia kimea in.
treagă-. scrie intr-wn articol de 
fond ziarul -Hanan Fad jar* co
rneal i nd propanere> Ini N. S. 
Hrușciov ci la trata
tive si pariKipe T*nle Asiei. 
Această propunere, conți noi nă
rui. este c t se poale de jastă 
inîrucit lameg aparține na- 
mai celor po.ra raan puteri d 
și țăntor aie căror pnoare lor- 
meazâ majoritarei popolariri 
globului.

șelăciunea duce la o nouă inșe- 
'.ăciune, confuzia — la o confu
zie fi mai mare.

In primul rind ajungi la con
cluzia că actualul guvern, etero
gen în ce privește componența 
sa, și necondus de nimeni, nu a 
știut ce va face nici înainte de 
a pleca !a Paris și nici după ce 
a sosit la Paris și nu știe încă 
nici acum acest lucru. Cu alte 
cuvinte, ajungi la concluzia că 
nu există un șef.

Puteți să nu țineți seama de 
acest lucru și să nu vă neliniștiți 
dacă este vorba de problemele 
interne, deoarece țara noastră 
este puternică pe plan intern. 
Aici este vorba insă de problema 
păcii, care are o însemnătate 
mult prea tnare pentru a putea 
fi ignorată.

Guvernul a mințit prima oară 
lumea cind a declarat la . 7 mai 
că ^președintele nu știa nimic 
despre zborurile avioanelor 
,.U-2U, iar apoi, la 9 șl 11 mai a 
declarat că acesta era foarte bine 
informat despre zboruri.

După ce președintele i-a cerut 
lui Hagerty - (secretarul Casei 
Albe, pentru problemele presei— 
N.R ) să declare la Paris că a 
sistat zborurile avioanelor „U-2* 
la 12 mai printr-un ordin semnat 
de ministrul de Război, Gates, și 
generalul Twining, Pentagonul a 
început să caute acest ordin. El 
nu a putut fi găsit. Mai mult 
decit atit, nici ministrul de 
Război Gata nici g^neraisi 
Twining nu au putut să-și amin
tească despre un asemenea 
ordin. .

Pentagonul a crezut că este 
din nou la mijloc o încurcătură 
și s-a presupus că ordinul s-a 
rătăcii pe undeva. Reprezentanții 
Pentagonului au sosit la Casa 
Albă pentru a ar‘a cind a jost 
dat acest ordin și in ce mod.

Atunci, reprezentanții Casei 
Albe s-au adresat președintelui, 
iar acesta a explicat că ordinul 
a jost dzt verbal de el înainte 
ca ^,U-2* să Ha doborit deasupra 
RusiaL

In or.ee caz, mei ministrul de 
Război Gates, nici generalul Twi
ning nu pot să-și amintească 
despre vreun ordin verbal al pre- 
ședJtteli:! în legătură cu înceta
rea zborurilor avioanelor „U-2*. 
Președintele a declarat că a dat 
u.-. asemenea ordin in cadrul 
ședinței Consiliului Național de 
securitate F ăe aceea au fast re
văzute procesele verbale ale Con
sul» ai O asemenea însemnare 
nu s-a găsit insă, după cum nu 
s-au găsit 'nsemnâ': despre 
vreun orâ-n dat ia 12 mai privi
tor '.z Mteiarea zborurilor ac— 
oaneior ^U-2*, Probab l câ a- 
ceasxâ variaatf e k»l născocită 
la Par_s iipâ ce ce Gaulle și 
Maaxlkaa ceru: ca zborurile 
s i faoeteze.

VIENA 2 (Agerpres). — 
TASS: Austria îl așteaptă pe 
N. S. Hrușciov. In aceste zile 
consiliile de producție dintr-o 
serie de întreprinderi industriale 
austriece au hotărit să solicite 
pe șeful guvernului sovietic să 
ie viziteze întreprinderile. După 
cum anunță ziarul „Volksstim- 
me** o hotărîre in acest sens a 
fost adoptată de consiliul de 
producție al rafinăriei de petrol 
din Mosbirbaum. Consiliul de 
producție al firmei „Neuma-nn** 
din Marktl a discutat și adoptat 
textul unui mesaj de salut a- 
dresat șefului guvernului sovie
tic. în care se urează lui N. S. 
Hrușciov o vizită plăcută în A- 
ustria și se exprimă convinge
rea că această vizită va fi uii-lă 
popoarelor Austriei și Uniunii 
Sovietice.

UENA 2 (Agerpres). — Zia
rul „Volksstimme" informează că 
pe măsură ce se apropie dala 
vizitei lui N. S. Hrușciov în 
Austria crește numărul scrisori
lor în care oamenii muncii din 
Austria invită pe șeful guvernu
lui sovietic să le viziteze între
prinderile.

Posibilitatea de a vă saluta la 
noi ar constitui o mare bucurie 
și cinste pentru noi, îi scriu lui 
.¥. S. Hrușciov metalurgiștii de 
la oțelăria „Scheller-Blăckmann 
lFerke" și muncitorii de la De
pozitul central de petrol 
Lobau.

intr-o scrisoare adresată
N. S. Hrușciov muncitorii de la 
Fabrica de sticlă din orașul 
Aloosbrunn iși exprimă convin
gerea că această vizită va con
tribui la întărirea continuă a 
păcii și înțelegerii, la lărgirea 
legăturilor economice dintre 
Austria și Uniunea Sovietică.

„Fă incităm să vizitați între
prinderea noastră, se spune în 
scrisoare, și pentru faptul că 
fabrica noastră, distrusă pînă la 
temelii de S.S.-iști cu puțin îna
inte de terminarea războiului, a 
fost reconstruită'.cu ajutorul au
torităților sovietice. Numai dato
rită eforturilor oamenilor sovie
tici cei 180 de muncitori și 
funcționari ai fabricii au căpătat 
din nou de lucru și mijloace de 
treF.

din

lui

ANKARA 2 (Agerpres). 
Agenția France Presse transmi
te declarația colonelului turc 
Aladli, membru al ConiMetuiui 
unității naționale în către se a- 
rată că aproximativ 400 de de
putați ' aj Partidului democrat 
(fostul partid de fcuvernămînt 
din Turcia) au fost arestați pen
tru că au violat Constituția țării.

Deputății arestați vor fi trans. 
f iați pe iin-suLa Yassi Ada, unde 
.or rămine pînă la terminarea 
anchetei, care va fi organizată 
de actualul ministru de Justiție.

Colonelul Aladli a făcut de a- 
semenea cunoscută lista ofițeri
lor turci arestați, primire care 
se află 5 generali- „Acești ge
nerali, a arătat Aladli, vor fi 
deferiți tribunaiu.u: militar și 
judecați conform codului mili
tar. Astfel, generalul Erdelhun, 
generalul Kuy.as și genera ul 
Argue sînt învinuuți de a f> or
donat deschiderea focului împo. 
triva manifestanților de la Is
tanbul și Ankara. Generalul de 
aviație Eriburtim este învinuit 
că a dat ordin piloțiior de pe 
avioanele de vînătoare să des
chidă focul împotriva manifes- 
tanților. Generalul Demirdag 
s-a opus mișcărilor revoluționare 
care au avut loc în țară împo-, 
triva vechiului guvern.

Răspunzi nd U o întrebare 
pusă de corespondentul agenției 
France Presse, in legătură cu 
atrocitățile comise sub vechiul 
regim, colonelul Aladli a spus : 
„Noi am găsit cadavre în gropi 
comune la Ankara și Istanbul. 
Alte cadavre au. fost descoperite 
în insta ațiile frigorifice ale în
treprinderilor de produse con
gelate**. A;adli a declarat că un 
comitet special se ocupă cu sta- 
bi-lirea răspunderii pe care o 
poartă fostul președinte Bayar, 
primul ministru Memderes și alți 
foști conducători pentru încăl
carea constituției, precum și răs
punderea lor pentru asasinate, 
corupție și alte crime.

In altă ordine de idei, colo
nelul Aladli referindu-se la com
petența Comitetului unității na
ționale a arătat că „aceasta este 
identică cu cea a Parlamentului 
care a fost dizolvat**. In conse
cință. a declarat el, guvernul 
este răspunzător în fața Comi
tetului unității naționale.

In încheiere colonelul Aladli 
a arătat că Corni!etul unității 
naționale va înceta să funcțio-

va tn- 
a'.es. 

au ju- 
nici o 
vor îi 
își vor 
armată 
sarcina

neze in z:oa m care se 
timni Parlamentul nou 
Membrij acestui comitet 
rat că nu vor accepta 
funcțiune civilă și nu 
candidați în alegeri. Ei 
relua vechea funcție în 
din momentul in care 
lor în acest comitet va fi termi
nată- Comitem! unității națio
nale a subliniat Aiadli nu sus
ține nici un p-artid politic, pe 
nici un om politic4-.

ANKARA 2 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France. Presse, secretarul gene
ral al Partidului Popular Re
publican Ismet Inonu, a dec.a- 
rat corespondenților străini că 
in cazul cind, în urma alegeri
lor, va veni la putere partidul 
său, în politica externă a țării 
nu vor avea loc nici un fel de 
schimbări, mai a'.es in ce pri
vește Orientul Mijlociu, Fostul 
guvern, a declarat Inonu, a 
moștenit politica externă de la 
noii

ANKARA 2 (Agerpres). - 
TASS: La 1 iunie la Ankara a 
avut loc o conferința de presă a 
lui Splim Sarper. ininis'lrul Afa
cerilor Externe al Turciei, pentru 
ziariștii turci și străini.

Sarper a declarat că în poli
tica externă a Turciei nu vor 
avea loc schimbări fundamen
tale. El a subliniat însă că vor 
exista unele nuanțe noi in modul 
de a traduce practic în viață 
această politică. Noul guvern 
intenționează să facă un pas îna
inte in ce privește apărarea in
dependenței și securității țări». 
Turcia iși va întemeia relațiile 
cu toate țările exclusiv pe egali, 
tatea in drepturi.

Răspunzînd la întrebarea refe
ritoare la proiectata vizită a pri
mului-ministru turc la Moscova, 
Sarper a spus: Această proble
mă se află acum în studiul gu
vernului.

Upul-din corespondenții ame
ricani a întrebat „ce atitudine va 
avea noul guvern turc față de 
incidentul cu zborul avionului a- 
merican „U-2" deasupra terito
riului sovietic și față de ultima 
amenințare a lui Malfnovski ?“. 
Ministrul turc l-a întrerupt pe 
corespondent, și a declarat că a 
pune astfel problema înseamnă 
o instigare. După mine cuvintele 
lui Malinovski nu sint o amenin- 
țâre, ci o declarație, a spus el. 
Dind un răspuns asupra fondu-

lui întrebării. Sarper a spus că, 
int'ucit Turcia face parte din 
N.A.T.O, aeroporturile ei pot fi 
folosite de aliați. Acesta este un 
fenomen normal, a continuat mi
nistrul. In ce privește zborul a- 
vionului „Ui". Turcia nu poate 
urmări in ce direcție se îndreap
tă avioanele care iți au baza pe 
aeroporturile sale. Aceasta pro
blemă, după spusele sale, a fost 
epuizată prin declarația guver
nului S.U.A. cu privire la înce
tarea zborurilor avioanelor ame
ricane deasupra teritoriului Uni
unii Sovietice.

Sarper a arătat că pînă în. mo- 
mentul de față noul guvern turc 
a fost, recunoscut de 3Î de țări.

La întrebarea dacă Turcia in
tenționează să aibă un rol activ 
în Orientul Mijlociu, ministrul 
Afacerilor Externe a spus că in 
sens pozitiv și constructiv — 
„da“. Turcia nu se va amesteca 
Insă în treburile interne ale ță
rilor din această regiune,

Sarper a spus că răspunsul la 
întrebarea dacă noul guvern va 
respecta acordul militar bilateral 
turco-american din 5 martie 
1959, împotriva căruia în Medilis 
6-a ridicat Partidul Popular Re
publican, trebuie căutat în decla. 
rația guvernului cu privire la fi
delitatea față de toate angaja
mentele și tratatele încheiate an, 
terior.

Sarper a reafirmat că noul giu 
vern rămine credincios acorduri-- 
lor de la Zurich și Londra cu 
privire la Cip.-u.

La întrebarea privitoare la 
participarea Turciei la „Piața 
comună" europeană, el a decla. 
rat că guvernul va continua să 
lupte pentru admiterea Turciei tn 
această piață. Noul guvern a 
stabilit îușă -. că Turc-a nu este 
încă gata să participe la trata
tivele proiectate ș1 de aceea a- 
cestea ar putea fi aminate.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
Sarper a spus că nu știe sâ se fi 
intenționat ca primul ministru 
al Irakului, Kassem să fie invi
tat in Turcia. In principiu, a 
adăugat el, Turcia este gata să 
se întîlnească cu șeful unei țări 
vecine.

La Moscova vor avea loc ședințele
46„Conferinței de la Pugwash

.MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS: „Literatnrnaia Gazeta** 
publică un articol al corespon
dentului său din Praga, 1. Gavri
lov, care a avut o convorbire 
Cyrus Eaton pț cind acesta 
aCa Ia Praga.

Cyrus Eaton & declarat câ 
*-«ț:oceazâ să viziteze L’nnr 
Sonebcâ

șed: r: ele 
PngwascT

cu 
se

Din toate 
coifurile lumii 

UN NOU AEROPORT 
INTERNAȚIONAL LA MOSCOVA

Aeroportul Șeremetievo, si
tuat la distanța de 28 km do 
Moscova, a devenit aeroportul 
internațional al capitalei sovie- 
tice. La 1 iunie el a primit ‘pri
mele avioane din Berlin, Londra. 
Bruxelles, Copenhaga §i mai 
multe alte orașe.

Avioanele organizației de 
transporturi aeriene „Aeroflot 
U.R.S.S.**, care efectuează curse 
în 21 de țări străine, vor pleca 
de acum înainte de pe aeropor
tul Șeremetievo. în fiecare zi pe 
aeroport vor sosi și vor pleca 
circa 20 de avioane aparținînd 
diferitelor companii de aviație 
printre care „Sas", „Sabena**, 
„Air France**.

BOICOTAREA SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A UNIUNII 

SUD-AFRICANE

Paris, 
fi bucii- 
cuvinte 

în mod

In convorbirea cu corespon
dentul ziarului „Literaturnaia 
Gazeta", Eaton a varo t despre 
necesitatea stabilirii de relații 
prietenești între S.U.A. și țările 
de democrație pcprlarâ. El con
sideră că aceste relații sînt im
portante și necesare, intrucit in- 
fjrmariile de C2ie dispun ameri- 
cânii in legături cu firile de 
democrație populara «Sint de
parte de a fi totdeauna suficient- 
și, din păcate, nu >int totdeauna 
adevărate".

Referindu-se Ia zborurile de 
recunoaștere ale avioanelor ame
ricane deasupra teritoriului Uni
unii Sovietice, Eaton ie.a califi
cat drept o acțiune dușmănoasă 
și dăunătoare. „Ea poate deveni 
seînteia care sâ provoace incen
diul, a spus el. Aș vrea să sper, 
mai mult decit atit. aș vrea sâ 
fiu convins câ pe viitor nu se 
vor mai repeta niciodată astfel 
de zboruri**.

In legătură cu poziția preșe-

dintelui Eisenhower îa 
Eaton a remarcat: „Aș 
ros să spun despre el 
bune, dar consider câ, 
evident, el fiu a avut dreptate. 
Trebuie să se facă aprecieri mai 
profunde asupra consecințelor di
feritelor acțiuni care exercită o 
influență serioasă asupra atmos
ferei internaționale".

Eaton și-a exprimat convinge
rea că „Uniunea Sovietică și ță
rile lagărului socialist nu vor 
război, lupt^ cu toate forțele îm
potriva acestuia. Sper câ acest 
adevăr va^ fi ușor de. asimilat în 
țara noastră după apropiatele a- 
jegeri prezidențiale. Trebuie 
presupus că aceste alegeri vor 
schimba radical componența- De
partamentului de Stat, ministere
lor, ambasadelor și altor instituții 
de conducere*4. Eaton și-a expri
mat părerea că in apropiatele 
alegeri din S.U.A. va învinge re
prezentantul Partidului demo
crat

in- 
sxa 

fa Ism sejiembr.?. 
avei kc !i Moscova 

wConferințs de Ia

american

fi lest, senatorul 
trebui să meargă pe 
ciîorva senatori și să 

examineze cauzele 
sistematice ale poli-

nrrfsrie

fea ce

Un hap din ce m ce mai greu 
de înghițit

(de V. TIMOG)

Ziarul „Al-Ahram" răspunde 
născocirilor calomnioase ale unui 

senator
CAIRO 2 (Agerpres). — Re

fer induse la născocirile calom
nioase ale senatorului american 
Thomas Kurchel — republican 
— privitoare, la activitatea Am
basadei sovietice la Cairo, ziarul 
„Al-Ahram." intr-un articol in
titulat „Amestecul inadmisibil in 
treburile noastre' dă o ripostă 
hotărîtă senatorului american. 
Ziarul relatează că în cercurile 
oficiale din R.A.U., declarația 
senatorului este calificată drept 
„un amestec în treburile interne' 
ale Republicii Arabe Unite.

Comentatorul politic al ziaru
lui „Al-Ahram66 scrie în legătură 
cu aceasta i „Declarațiile pe care 
ie fac unii senatori americani 
fi membri ai Congresului ame
rican sînt absurde. Intr-adevăr 
ar fi timpul ca acești oameni să 
înțeleagă că toate declarațiile lor 
lipsite de răspundere aduc într-o 
măsură mult mai mare prejudi
cii intereselor, și demnității 
Americii însăși decit altcuiva.

In locul încercărilor de a ju
stifica activitatea de spionaj ame
ricană și zborurile avioanelor de 
spionaj „U-2" prin formularea de 
acuzații împotriva ambasadei so-

rietice și in locul încercărilor de 
a atrage Cairo in războiul rece 
dintre Est 
Kurchel ar 
calea altor 
caute sâ 
eșecurilor 
Leii americane.

Am dori ca senatorul american 
să /i pună întrebările : in ce 
constă nenorocirea cea mai mare 
a politicii americane ? De ce 
suferă ea eșecuri unele după al
tele fi de ce prietenii politicii 
americane cad unul după altul ? 
De ce toți cei care au sprijinit 
politica americană în privința 
creării pactului de la Bagdad și 
anume Nuri Said, Feisal Abdul 
Illah, Menderes, Bayar, Suhra- 
vardi și Iscander Mîrza au că
zut unul după altul ? De ce în 
Extremul Orient au eșuat Li 
Sîn'Man și Cian Kai-și ? De ce 
ei au avut parte de așa o soartă 
cu toate că Ș.U.A, le-au dat tot 
sprijinul lor material și moral ?

Toate acestea, scrie în înche
iere comentatorul, au loc pentru 
că în lume s au petrecut trans
formări radicale de care politica 
americană nu ține seama'6.

pe
cjce spre pace.

Actuala stîiu.":» f pactului a- 
g'esiv S.E A T.O, se desfășoară 
sub influența s:a.zdaluiui slfrnit 
de utilizarea de către S.U.A, a 
te'izoriiior oluzților pentru provo- 

S.S. (Ziarele;

Grupări politice japoneze 
cer demisia premierului Kiși

TOKIO 2 (Agerpres). — 
TASS: Ziarul „Asahi" informează 
că in seara de I iunie reprezen- 
tanț-i a patru grupări ale Par. 
tidului liberal-democrat: Aliki- 
Mațunura. Kono, Isîbasi și 
Ono au cerut demisia imediată 
a premierului Kiși. In cadrul 
unei consfătuiri reprezentanții 
celor patru grupări au hotărit 
si înființeze „Liga pentru apă
rarea rinduelilor parlamentare*4 
din care vor face parte deputați 
influenți din grupările mențio
nate.

TOKIO 2 (Agerpres). — La 
2 iunie a avut loc la Tokio adu
narea de constituire a Asociației

naționale a oamenilor de știință 
și a colaboratorilor științifici 
pentru apărarea democrației. La 
adunare au luat parte reprezen
tanți a 62 de universități și 49 
de institute din țară — în total 
aproximativ 2 000 de persoane.

Unul din inițiatorii creării a- 
cestei asociații — profesorul 
Masao Soma a declarat că a- 
ceasta Își propune ca sarcini: 
să apere democrația în țară, să 
lupte pentru demisia guvernului 
Kiși. pentru dizolvarea parla
mentului. Asociația declară 
ilegal votul impus prin violență 
camerei inferioare in problema 
tratatului de securitate.

Ziua de 31 maî, cea de-a 30-a 
aniversare a creării Uniunii Sud- 
Africane, a fost decretată săr^ 
bătoare națională. Data de §1 
mai marchează instaurarea do
minației colonialiste asupra ma
jorității populației. De aceea 
populația de culoare și albii cu 
vederi democratice au boicotat 
sărbătorirea oficială, or 
acțiuni de protest împotriva 
cruntei discriminări rasiale. Pe
ste 10.000 de persoane au de- 
monstrat la Capetown împotriva 
politicii de segregație rasială 
promovate de autoritățile sud-a- 
fricane.

TIBETUL VA AVEA PRIMA UZINA 
METALURGICA

în Tibet au început lucrările 
de construire a primei uzine me
talurgice.

în prima zi, pe șantierul de 
construcție al uzinei au lucrat 
peste 2.000 de persoane — 
muncitori chinezi și tibetani, 

I precum și ostași ai Armatei 
populare chineze de eliberare.

COPENHAGA. — Ziarul „Land 
og Folk” lanunță că în zilele de 28 
și 29 mai a avut Ioc la Copen- 
haga consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste din Sue. 
diia. Norvegia, Finlanda și; Da
nemarca. La consfătuire iau fost 
discutate problema colaborării 
între aceste partide comuniste, 
situația tineretului și poziția ță
rilor nordice în lumina schimbă, 
rilor care -iau intervenit în situa
ția internațională. Asupra tutu
ror problemelor discutate s-a 
constatat o deplină unaniiniitate. 
Participant!! îa consfătuire au 
adoptat o declarație.

MOSCOVA. — La 2 iunie, un 
grup de turiste americane din 
orașul Miami s-a întîlnit 1^ Casa 
prieteniei cu popoarele din țările 
străine cu Nina Hrușciova, 
activistă pe tărîm obștesc, soția 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Convorbirea prietenească a du. 
rat peste o oră.

In încheierea convorbiri! turis. 
tele americane s-au fotografiat cu 
Nina Hrușciova și au primit de 
la ea autografe.

MOSCOVA. — La 1 Iunie ■ so. 
sit la Moscova misiunea guver
namentală comercială a Repu
blicii Cuba în frunte cu Antonio 
Nunez Jimenez, directorul Insti.

tutului național pentru reforma 
agrară.

La Moscova misiunea va duce 
tratative comerciale.

RABAT. — Agenția Associated ! 
Press, anunța că la alegerile ’ 
municipale din Maroc care au ; 
evut loc la 29. mai — primele 
alegerj de la dobTudl-rea indepen- , 
denței- — au participat la vot 
peste 3.000.000 de persoane adică 
75 la sută <Hn alegători..

După cum arată rezultatele I 
preliminare Paitidul „IstiqLa 1" a 
obținut aproximativ 45 la sută ! 
din voturi, „Uniunea națională 
a forțelor populare" — 30 la sută 
iar independenții — 25 la sută.

SEUL. — Lupta populației din 
Coreea de Sud pentru • libertăți 
democratice continuă. .La Taegu 
peste 1.200 de studenți 0'U decla- 
rat grevă cerînd alungarea din 
școli a «genților secrcți lișînma-’ 
niști. Peste 500 de studenți din 
Bongha, provincia Kiungsan de 
nord au declarat grevă cerînd 
demisia principalilor vindvați de 
încălcarea libertăților democrati
ce în școli. Studenții Universită
ții din Pusan au obținut demi- 
terea președintelui universității. 
Studenții școlii. șuperiQare din* 
Cionju 0u oeruWa. profesorii car© 
au colaborat cu cHcțjj’ lui Li Sîn. 
Man să tfie excluși \din învăță- 
mînt. ț

------•------

Sub presiunea opiniei 
publice

Contramandarea 
unei adunări 

neofasciste în R.F.G.
BONN 2 (Agerpres). — Tn 

urma puternicii mișcări de pro
test a cercurilor, largi ale popu
lației vest-germane, adunarea 
organizațiilor neofasciste din 
Germania occidentală, care urma 
sâ aibă loc la Wiesbaden dumi- 

' nica viitoare a fost contraman
dată. La Wiesbaden a fost dat 
publicității un-comunicat în cafe 
unul din liderii acestor orga ni- 

F za ții — Friedrich .Kl^in, fost 
șef al tineretului hiflerist — a- 
nunță revocarea Adunării.

Agenția France Presse trans
mite însă o știre in care, ci- 
tindu-1 pe procurorul general al 
landului Hesse, subliniază câ 
„s-ar putea ca grupurile neo
fasciste să-și țină InUunirca in 

’ ta iha pentru a scăpa, astfel, de 
' măsurile de interdicția sau : de 
eventualele Airmăriri" - pe care 
le>ar .Impune presiunile opiniei 
publice.

Ce sint împrejurările excepționale
(Urmare din pag. l a) 

condițiile exploatării și asupririi 
sociale și naționale de atunci.

Să amintim doar un singur 
fenomen <jl vieții noastre de 
azi ; zeci de mii de utemiști și 
utemiste, dar și numeroși oa
meni ai muncii mai virstnic5, 
care după cce 8 ore de muncă 
obositoare frecventează cursu
rile liceelor serale, înfăptuiesc zi 
de zi un lucru excepțional, un act 
de eroism. Lipsit de caracterul 
excepțional, obișnuit, ar fi fap
tul dacă toți acești oameni 
și-ar fi putut face educația 
școlară în mod normal adică 
pînă la virsta de 20 ce ani !

Nu este care excepțională 
această situație și nu reclamă 
ea o putere de voință cu ade
vărat eroică ? Nu devin eroi a- 
cești oameni ai muncii, atunci 
cind iși înving osteneala zilei 
de muncă și, în loc de odihnă 
sau de distracție, se consacră 
învățăturii ?!

Da, ei devin cu adevărați 
eroi căci știu să-și csurr.e în
cercarea grea care se numește 
eroism ; $înt eroi deoarece și-au 
dat seama că propășirea țării

ca și bunăstarea lor personală 
îi pune în fața unor sarcini ex
cepționale, neobișnuite dar 
reale.

Sute și mii de alte exemple 
s-ar putea cita din viața eroi
lor anonimi. Iar argumentul su
prem este tocmai faptul că sub 
conducerea partidului masele 
largi își dau seama tot mai 
mult de măreții, de caracterul 
excepțional și de necesitatea 
istorică de a-și asuma acel 
eroism cotidian, folositor și real.

Nu putem trece peste măreția 
eroilor care rezolvă sarcinile ex- 
cepționale, destul de grele. - 
deși nu întotdeauna spectacu
loase - ale cotidianului. Cu
nosc, aici în Cluj, un tinăr 
muncitor care, sub influența fil
melor și cărților începuse să do
rească, încă înainte de a f5 
terminat cursul elementar de 7 
ani, să devină și el „un căpi
tan de marină cu uniformă ară
toasă" — ofițer care săși con
ducă nava în expediții polare, 
săvîrșind acte de mare eroism. 
Ei, după ce a ișprăvit cursul 
elementar băiatul s-d înscris la 
școala navală din Galați, dar 
r- după alte cîteva săptămini,

- a dat bir cu fugițiî. De ce ? 
Pentru că patul de la școală 
era mai puțin comod decit cel 
de acasă, și pentru că acolo la 
școală trebuia să frece dușu
melele, să facă prelungi și plic
ticoase exerciții de canotaj și 
multe alte lucruri care nu erau 
pe placul său, lucruri cu care 
nu era obișnuit de acasă. To
tuși, fără de ele, este cu ne
putință să ajungi să comanzi 
un vas. Cum vrei să te bați cu 
urșii polari dacă te sperii pînă 
și de ciupitura unui purice?!

Toate marile figuri ale isto
riei, mari oameni de știință, in
ventatori și descoperitori, ca și 
marii artiști și scriitori au 
avut o viață care dove
dește că niciodată ei nu or 
fi devenit eroi stimați și res
pectați de omenirea întrea
gă dacă nu ar fi rezis
tat încercărilor mai mărunte 
dar nu mai puțin excepționale 
la care te supune viața de toa
te zilele. Or, astfel de încer
cări întilnești încă din copilărie.

Copilul este supus zi de zi unor 
încercări noi, deoarece prima 
ocazie in care trebuie să se 
încalțe singur, să se spele cu 
apă rece fără să fie ajutat de 
cineva, să-și țină lucrurile în 
ordine, să-și însușească alfabe
tul și mai apoi știința superi
oară ori meseria, serviciul mili
tar sau întrecerea socialistă - 
constituie pentru el situații ex
cepționale. Cei care în copilă
rie se sustrag sau sînt lăsați să 
se sustragă acestor probleme 
neobișnuite — deci excepționale 
pentru un copil, cei care nu se 
deprind să le soluționeze sin
guri prin propriile lor puteri, vor 
fi lipsiți în viață de însușirea 
cea mai importantă : voința în 
vederea săvîrșirii actelor de mare 
eroism de mai tîrziu.

In societatea noastră, fondate 
pe muncă este deosebit de 
important c<j oamenii să și cîș- 
tige încă din copilărie antrena
mentul necesar, educarea voin
ței, a spiritului eroic, căci la 
noi nimeni nu poate moșteni de 
la tăticu, nici fotoliul de mi
nistru,, nici bastonul de mareșal 
dar nici rangul și „numirea" de 
scriitor sau excelent strungar,

președinte de sfat popular sau 
artist al poporului. Pentru a cu
ceri stima, încrederea, de care ou 
parte eroii, trebuie să lupți prin 
muncă. Tot în concluzie, deci, 
afirm și eu că eroii se formează 
intra devăr numai în împrejurări 
excepționale. Este însă foartd| 
important să nu considerăm că 
excepționale și interesante ar fi 
numai împrejurările deosebit de 
aspectuoase și de răsunătoare, 
numai situațiile aventuroase 
care ne primejduieșc viața. 
Orice sarcină și orice împreju
rare care îți pretinde mai mult 
și mai excepțional aport, con
știință socialistă, patriotism, de- 
cît ți-a cerut situația anterioară 
presupune și reclamă eroism 
tocmai datorită naturii excepțio
nale a sarcinii, a situației res
pective. Oricare tînăr sau om 
mai vîrstnic capabil să satisfacă 
cerința aceasta permanent, 
poate deveni un erou. Prilejuri 
de eroism ne oferă din belșug 
proiectul de Directive care asi
gură tuturor oamenilor muncii 
animați de strădanii nobile po
sibilitatea reai'zăfîi unor sarcini 
excepționale.
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