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Brigada de producție a tineretului, conduși de Victor Mallnwsch! de Ia Șantierul Novai din 
Galați este cunoscută ca fruntașă In obținerea de economii in producție.

Foto : N. STELOR1AN

P'roîetarf Bin toate țările, tinițî-vă!
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Azi mai bine ca ieri, 
miine mai bine ca azi!

Agronom—specialist, 
om de teren, pedagog
Proiectul de Directive ale 

Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn con
cretizează o nouă etapă de și 
mai mari izbînzi, în toate sec
toarele vieții economice și cul
turale ale patriei noastre.

In agricultură se va desăvîrși 
colectivizarea integrală ; se vor 
satisface nevoile de utilaj agri
col, tractoare și mașini de tot 
felul ; se va spori considerabil 
aprovizionarea cu îngrășăminte 
chimice, insectofungicide și ier- 
bicide ; 6e vor construi clădirile 
necesare în gospodăriile agricole 
de stat și colective: se vor re. 
cupera întinderi mari de teren 
agricol prin îndiguiri, desecări 
și combaterea eroziunii; se va 
mări suprafața terenurilor iri
gate și se vor crea astfel condi
țiile materiale cele mai favora
bile pentru creșterea puternică a 
producției agricole: cereale, 
plante tehnice, plante de nutreț, 
struguri, vin, fructe și produse 
animale.

Prevederile partidului sînt 
deosebit de însuflețitoare. Va 
trebui să ajungem pină în 1965 
la o producție de cereale și le-, 
guminoase boabe de 14-16 mi
lioane tone, la 5.800.000 bovine, 
la 50 milioane hl. lapte.

Condițiile materiale, create de 
regimul nostru de democrație 
populară își vor da roadele desă- 
vîrșite numai dacă oamenii care 
muncesc în agricultură, de la 
inginerul agronom pînă la ță.

de acad.
G. lonescu-Sisețti

ranul colectivist, vor fi la înălți
mea datoriei lor, căci în ultimă 
analiza, omul e acela care stă- 
pînește utilajul și dirijează na-, 
tura.

In această sarcină de onoare 
un rol deosebit revine tineretu-» 
lui din agricultură.

In fiecare an, noi promoții de 
ingineri, din ce în ce mai bine 
pregătiți, termină studiile în in
stitutele noastre de învățămînt 
superior, li așteaptă o munca 
frumoasă și multilaterală. Fie
care se poate realiza intr-un do. 
meniu de activitate, fiecare își 
poate lega numele de o realizare 
remarcabilă, fiecare poate avea 
mîndria de a fi contribuit la 
perfecționarea agriculturii și la 
ridicarea nivelului de viață ma
terială și culturală a poporului.

In domeniul cercetării știins 
țifice s-au rezolvat multe pro-» 
bleme, și rezultatele core span ză-i 
toare se aplică azi în gospodă-i 
ariile agricole fruntașe, dar da to- 
ria inginerilor agronomi din sec
torul de cercetare ca și a acelora 
din sectorul de producție este șa 
se străduiască ca aceste rezul. 
tate să se generalizeze în toate 
gospodăriile. Știința și tehnica 
înaintează necontenit, noi. pro
grese se obțin in'fiecare an, de

aceea cercetarea științifică tre
buie continuată cu sîrguință spre 
a smulge naturii noi taine, a 
găsi noi mijloace și noi proce
dee pentru ridicarea producției.

Această preocupare trebuie să 
însuflețească nu numai pe ingi
nerii agronomi din institutele de 
cercetare și de învățămînt, dar și 
pe aceia ce lucrează în sectorul 
practic, căci se pot obține rezul
tate tot așa de prețioase d»n ex
periențe sistematice, ca și din 
marea experiență care este pro
ducția.

Partidul pune în fața specia
liștilor sarcini cu adevărat no
bile, și e o cinste, o datorie pa
triotică lupta pentru îndeplinirea 
lor. Iată de ce îi îndemn pe toți 
tinerii specialiști care lucrează 
încă în locuri nelegate sau mai 
'puțm legate de agricultură, prin 
diverse instituții din orașe, să 
părăsească fără nici un regret 
aceste posturi și să plece de în
dată în agricultură, în inima 
problemelor ei. li așteaptă acolo 
mari bucurii și satisfacții morale, 
cunoștințele, aptitudinile lor or
ganizatorice vor g«.si un teren 
foarte fertil pentru a fi aplicate 
și .îmbogățite. ------ ------- •

Tinerii specia/ști au înaintea 
lor probleme in care frecare 
poate să-și aducă o contribuție de 
seamă. Ei vor adinei studiul; so- 
1 ului din stațiunea, gospodăria

■ sau raionul respectiv, precizînd 
condițiile de geneză, textura,

■ structura, 6tarea de • fertilitate și 
eficacitatea îngrășămintelor. Ei

'se vor:strădui să creeze noi so
iuri de plante mai productive, 
mai rezistente la factorii nega- 

7 tivi, sau să stabilească prin ex< 
perietițe comparative care este 
soiul - ce! mai potrivit’ 'pentru 
gospodăria, raionul sau zona 
unde. se experimentează, O sar-,

(Continuare tn pag. 3-a)

6 zile in loc 
de o lună

Existența unui singur pod 
rulant în depozitele exte
rioare ale fabricii de țevi din 
Roman, făcea anevoioasă în
cărcarea țevilor pentru li
vrări in vagoanele de cale 
ferată. Deși de mai mult 
timp se confecționase încă 
un pod rulant, acesta nu pu
tea fi pus in funcțiune deoa
rece întreprinderea construc
toare. grupul de șantiere 
IjCJSJ.M' Roman din lipsa 
unor specialiști nu putea ter
mina instalația electrică ast
fel ci darea in folosință a 
noului pod rulant urma să 
fie a minată cu cel puțin o 
luni de zile.

Aev oile producției cereau 
însă grăbirea lucrării. La che
marea comitetului de partid 
de a se termina instalația 
electrică cu mijloacele între
prinderii, tinerii electricieni 
din echipa condusă de tină- 
rul candidat de partid Marti- 
naș Marcu, s-au angajat să 
termine aceasta instalație in 
cel mult șase zile.

Înfrunți nd ploaia rece care 
cădea necontenit, la o înăl
țime de 12 m., legați cu 
centuri de siguranță tinerii 
Martinaț Marcu, Păduraru 
Gh., Gh. Datcu dînd dovadă 
de abnegație în muncă au 
reușit ca în ziua planificată 
să termine probele pentru 
darea în folosire a noului 
pod rulant. De remarcat este 
că mai mult din jumătate 
din materialele electrice în
trebuințate au provenit din 
materiale recuperate.

Prin darea în folosință a 
noului pod rulant se aduce 
n însemnata contribuție la 
îndeplinirea angajamentelor 
luate de colectivul fabricii de 
țevi din Roman în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului.

MARCEL SCORȚARU 
lăcătuș

O inițiativă bună
După ce am citit in ziar proiectul de Directive ale celui de 

al III-lea Congres al P.M.R., m-am gindft mult ee aș putea face, 
cu ce aș putea contribui și eu mai mult decit pînă acum la 
îndeplinirea mărețelor prevederi.

Mam sfătuit cu întreaga brigadă pe ca-e o conduc și în cele 
din urmă am hotărit să trecem la sistemul de lucru de „deser
vire a mașinilor după operații** fiindcă astfel se poate realiza 
o mai bună organizare la locul de muncă iar calitatea produ
selor se îmbunătățește. Aplicarea acestui nou sistem de lucru 
ne cere și o calificare superioară și de cceea ne-am luat anga
jamentul .să urmăm un curs de minim tehnic.

Rezultatele aplicării noii metode nu cu întirziat să se arate. 
Astfel s-a redus simțitor prețul de cost fiindcă noua organizare 
a permis ca șase membre ale brigăzii, care sint muncitoare califi
cate, să tfeacă la alte ringuri și in locul lor au venit doar trei 
muncitoare necalificate. In clară de aceasta productivitatea 
muncii a crescut cu peste 30 lp sută. Noile rezultate ne-au 
permis să ne sporim angajamentul. Astfel in cinstea celui de ol 
III-lea Congres al P.M.R. vom da zilnic peste plan 18 kg. fire in 
Joc de 15 kg. cit ne-a fost vechiul angajament.

ANA IONESCU 
re*ponsabUa brigăzii Donee Sima* 

Filatura ,, Dacia"-București

1.900 tone laminate peste plan
HUNEDOARA. — 

(prin telefon). — „Ti
nerii muncitori din 
secția noastră î:i 
frunte cu membrii 
și candidații de 
•partid — ne sau
ne Purțuc Mihai, 
secretarul comite
tului U.T.M. de la 

laminorul da 800 mm 
de la Hunedoara —

Minereu de fier

L'n nou lot de troctoare fabricate la Uzinele „Ernst Thâlmann" 
gata să pornească pe ogoarele patriei.

Foto : A. VĂDUVA

Vești 
de pe ogoare
In regiunea Timișoara a în

ceput de cîteva zile recoltatul ra- 
piței. Colectiviștii din comuna 
Gătaia au recoltat intr-o singura 
zi rapița de pe aproape 30 ha., 
iar colectiviștii din comuna Mo- 
ravița de pe 20 hat

In multe gospodării colective 
din regiunea Galați a început în- 
silozarea secarei, borceagului și 
a panei de stuf verde. Cele mai 
mari cantități au fost însilozate 
de gospodăriile colective din ra
ioanele Călmățui, Galați și Bu
jor- * *

Pînă acum colectiviștii din 
regiunea Galoți au însilozat a- 
proape 12.000 tone furaje.

★
Prașila a H-a la sfecla de za

hăr a fost terminată în Raionul 
Segarcea, regiunea Craiova, iar 
la floarea-soarelui este aproape 
de sfîrșit. O atenție deosebită 
acordă țăranii muncitori în acest 
an lucrărilor de îngrijire a cul
turilor de porumb pentru boabe 
și siloz. Prima prașila la aceste 
culturi a fost executată pe 80 la 
sută din suprafețele cultivate, 
iar prașila ll-a este începută pe 
însemnate suprafețe,

( A/erpres)

I

«-au angajat ca pînă 
la 20 iunie să dea 
in cinstea Congre
sului 3000 tone la
minate peste pian.

Intr-adevăr, între
cerea însuflețită care 
se desfășoară în a- 
ceste zile la lamino
rul de 800 mm între 
cele 13 brigăzi de 
producție ale tinere

tului duce la depă
șirea zilnică a pla
nului de producție 
cu 60—70 tone la
minate.

întregul colectiv de 
muncitori ai lami
norului de 800 mm a 
obținut pînă la înce
putul lunii iunie pe
ste 1.900 tone de 
laminate peste plan.

mai mult, mai bun, mai ieftin
„Furnalelor, minereu de fier 

mai mult, mai bun, cu cheltuieli 
mai mici“ — aceasta este lozinca 
sub care minerii din exploatările 
de fier din întreaga țară se în
trec în aceste zile premergătoare 
Congresului partidului.

în primele 5 luni din acest an 
minerii din exploatările de fier 
din țară au extras peste plan 
26.900 tone minereu de fier. în 
fruntea acestei întreceri sint mi

Joi 9 iunie 1960

nerii de la exploatările Ghelar, 
Bocșa și Harghita. Colectivul mi
nei Teliuc, care în ultimul timp 
a sporit indicii de utilizare a ma
șinilor, a dat de la începutul a- 
nului și pînă acum, peste plan, 
circa 6.000 tone de minereu.

Succese de seamă au fost ob
ținute și în direcția îmbunătăți
rii calității minereurilor.

(Agerpres)

Școala elementară de muzică din Galați. în fotografie : un aspect de studiu Ia clasa de pian. 
Foto ; S. N1CULESCU
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Pentru îmbunătățirea 
continuă 

a învățămiDtuIui 
tehnic superior

Să facem orașele și satele patriei cit mai frumoase! Sub a- 
cecstă chemare numeroși tineri și tinere din Cimpina participă 

la acțiunile de îngrijire a spațiilor verzi.
Foto ; V. ANDREI

CE VOM VEDEA LAEXPOZIȚIA SOVIETICĂDIN CAPITALĂ
Ne vorbește directorul expoziției, A. I. Golovkin

Pavilionul din parcul Stalin 
a devenit un adevărat șan
tier. Aici, in mijlocul 

lunii iunie, se va deschide ex
poziția sovietică la București, 
Pregătirile în vederea acestui 
eveniment sint în toi. Sosesc 
mereu exponate : de la fragile 
instrumente medicale pînă la in
stalații petrolifere și autoca
mioane. Specialiștii sovietici și 
tehnicienii romîni lucrează in
tr-un tempo rapid pentru insta
larea exponatelor. Decoratorii 
pregătesc panourile. Pretutindeni, 
pe șantierul viitoarei expoziții 
domnește o atmosferă de muncă 
neobosită.

Am profitat de amabilitatea di
rectorului expoziției, ALEXANDR 
IVANOVICI GOLOVKIN, spre 
a-i solicita o serie de amănunte 
privitoare la expoziția pe care o 
organizează Camera de Comerț a 
U.R.S.S.

— Ce vom înfățișa publicului 
rnmînesc ? Vom prezenta 6.000 
ue exponate^ lit general, ne-am 
străduit ca în această expoziție 
să înfățișăm cîteva din cele mai 
recente realizări ale țării noastre 
în diferite domenii. Avem con
vingerea că această expoziție va 
interesa publicul larg, masele de'- 
oameni ai muncii din țara dum-: 
neavoastră.

îl rugăm pe A. I, Colovkin să1 
ne vorbească despre cîteva din. 
exponatele ce vor fi înfățișate.

— Cu ce să începem ? lată, de 
pildă, la capitolul mașini unelte 
putem pomeni de un strung cil 
comandă și program automat 
de cea mai modernă construcție. 
Vom prezenta mașini industriale 
din cele mai diferite : maștpi 
textile, pentru industria conser
velor, utilaj petrolifer, mat he ta

unei macarale de 120 tone, un 
linotip și o mașină electronică 
de gravat... Credem că va stîrni 
interes instalația de radiolocație 
navală. Vizitatorii vor putea ad
mira televizoare Temp și Rubin 
de o construcție nouă precum și 
televizorul Topaz. Acest televi
zor are un tub care recepționea
ză imaginea și pri>nțr-un sistem 
de oglinzi o proiectează pe un 
ecran luminat, de dimensiunile 
90 x 120 cm. Televizorul Topaz 
este folosit, în special, in cluburi, 
case de odihnă și sanatorii. Nu 
vor lipsi din expoziție aparatele 
de fotografiat, ceasuri, mostră 
ale industriei alimentare și meș
teșugărești, instrumente medi
cale.

Interlocutorul nostru ne comu
nică o serie de amănunte intere
sante în legătură cu expoziția. 
Pe un podium special va fi ame
najat un stand de blănuri cart 
vor interesa îndeosebi partea fe
minină a publicului. De altfel, 
pentru că ne aflăm la acest ca
pitol să adăugăm că vor avea loc 
în timpul expoziției cîteva para
de ale modei sovietice. Nici cei 
mici n-au fost uitați : vor fi ex
puse o serie de jucării sovietice 
interesante și instructive.

Un punct de atracție al expo
ziției îl vor reprezenta sputnicii

M. RAMURA

Erou și faptă eroică
Urmăresc de citva timp dis

cuția deschisa in coloanele zia
rului „Scinteia tineretului" des
pre eroism. Este o discuție pa
sionanta, cu at't mai mult cu 
cit ea răspunde cel mai bine 
gîndurilor și frămîntâriior tine
retului îndrăzneț ol patriei noas
tre. „Cum să ne manifestăm 
capacitatea de eroism ? In ce fel 
putem deveni eroi ?" — iată în
trebări pe care și le pun mulți 
tineri cu o nerăbdare demnă de 
toată lauda. Mărturisesc că eu 
însumi, ca unul ce muncesc in
tr-o întreprindere socialistă, mă 
simt mai plin de viață, mai cu
rajos, văzînd că in juru-mi s- 
află asemenea oomeni.

Cum spuneam, discuția este 
binevenită și interesantă. Aș a- 
dăuga doar că poate din pri
cina unui prea mare entuziasm 
provocat mai întîi de însăși te
ma discuției, unii participant 
au înglobat, în același tot, două 
noțiuni care, după părerea mea, 
nu pot fi confundate ; erou și 
fapt* eroică.

Una este a fi erou și alta a 
săvîrși o faptă eroică.

Cu o lună de zile în urmă 
mi-a fost dat să fiu martorul 
unei întimplări extraordinare. 
Intr-una din secțiile fabricii la 
care lucrez - secția de extrac
te a uleiului — s-a produs pe 
neg indite un deranjament. U le-

deosebit de curajoasă. Dar ori- 
cit de mare ar fi curajul unui 
om el n-ar fi putut înlătura pe
ricolul dacă n-ar fi lucrat cu 
calm și pricepere. $i tocmai de 
asemenea calități a dat dovadă 
maistrul Gheorghe;Andrei. Din- 
tr-u,n minut intr-altul el ieșea 
a fa răx, trăgea cu , putere aer în

iul din rezervor aflat la o pre
siune prea mare, a împins afa
ră copacul de la canalul de 
scurgere. Intr-o singură clipă 
încăperea s-a umplut de gaze 
provenite din vaporii de benzi
nă folosit! ca solvent. $titi dum
neavoastră ce înseamnă asta ? 
Gazele acestea aflate la un 
înalt grad de inflamabilitate. 
erau pe deasupra și toxice I 
Trebuia o intervenție promptă,

piept, intrînd apoi înăuntru 
să desăvîrșească lucrarea ; în
tocmai ca eroul din filmul 
„Pescarii din arhipelaq", Squar- 
cio, care, tinîndu-și vreme înde
lungată respirația, a coborît de 
cîteva ori în fundul mării. Nu
mai că Squarcio și-a impus a- 
ceastă uim:toare putere de vo
ință pentru a-$i salva propria-i 
barcă, pe cînd tovarășul Andrei 
salva avutul poporului.

Am stat după aceea de vor
bă cu el. Iși șterge mîinile de 
halat și»’ clătinind din cap, mi-a 
spus mai mult ca pentru el : ;
- Hm, m-a pus pleacă pe 

fugă capacul ăsta afurisit... De 
mult nu mi-a mai: bătut- inima 
așa de tare I

— Spune-mi . tovarășe Andrei 
- l-am întrebat eu - la ce 
te-at gindit cînd ai acționat 
așa ?

M a privit cu oarecare sur
prindere :
- Păi, cum tovarășe inginer, 

vasăzică, să se piardă uleiul 
iar eu să stau cu m'inile in 
sin ?

Cu toate acestea, nu încape 
nici o îndoială că tovarășul An
drei a sâvîrșit o faptă eroică. 
Dar nici el si nici noi nu i-am 
spus erou. El este unul dintre

Ing. DUMITRU IONESCU
Fabrica de uleiuri 

„Biruința" București

(Continuare în pag, 3-a)

(Continuare in pag. 4-a)

Un grup de eleve de la Școala 
de meserii din Mediaș în vizită 

la Uzinele „ Vitro me ton".
Foto: P. POP



entxii conținu
a învățământului tehnic superior

Proiectul Directivelor celui de al IlI-lea Congres al P. M. R.
în dezbaterea cadrelor didactice din institutele tehnice de învațămînt superior

Cei mai buni muncitori — 
în institutele tehnice superioare

Care dintre noi cei încadrați 
astăzi in frontul uriașei con
strucții socialiste, muncind cu 
brațele și cu mintea nu s-a a- 
plecat cu încordată atenție asu
pra minunatului program al par
tidului — proiectul Directivelor 
Congresului al llî-'ea al P.M-R- 
— de luptă și muncă, de 
transformări continue spre ma« 
bine, spre fericirea deplină « 
fiecărui om al muncii. Fiecare 
ne-am spus: ..aceasta e partea 
noastră de muncă, aceasta e 
sarcina noastră**. Fiecare ne-am 
angajat: „o vom îndeplini bine 
foarte bine, pe măsura măreției 
cerințelor**

Partea noastră de muncă ma
rea noastră obligație este de a 
pregăti cadre pentru epoca noa
stră, pentru fabricile noastre care 
se modernizează, se automati
zează, pentru ritmul construc
ției noastre. Și cine poate înțe
lege ma' bine toate aceste trans
formări decît acei care au por
nit din aceste fabrici. din «ce
ste uzine. Facultățile noastre 
trebuie să aibă mereu mai mn’.ți 
muncitori, crescuți la școala u- 
zinei.

Citind proiectul Directivelor 
ne-a apărut mai clar in minte 
această cerință Va începe cu- 
rînd un nou an universitar Ș> 
acest an care începe trebuie să-i 
cuprindă în facultăți pe cei mai 
buni tineri muncitori. Gindesc 
că altfel trebuie să se facă as
tăzi selecția lor. mai temeinic, 
mai chibzuit. E adevărat, in 
mare parte selecția s-a făcut de 
mult, viitorii candidați la stu
denție din rândul tinerilor mun
citori urmează acum cursul <fe 
pregătire în vederea examenului 
de admitere. Oricum, însă, avem 
nevoia de mii mulți tiaeri mun
ci torf care să candideze la con
curs. Să avem în această pro
moție din anul I. care va fi mult 
mai numeroasă, aH după cum 
prevede proiectul de Directive, 
o majoritate zdrobitoare de stu- 
dențî-muncitori. Pentru aceas»a 
socotesc că institutele de învă- 
tămînt superior, jn colaborare 
gu conducerile uzinelor trebuie 
să desfășoare acum și pe mai 
departe o muncă în acest sens. 
Profesori de prestigiu, dintre 
cei care în mod obișnuit parti
cipă la examenul de admitere 
a studenților în anul I, să mear
gă în uzinele în care există nu
meroși tineri muncitori șl al că
ror specific este pe profilul fa
cultăților din institute, să par
ticipe la munca de selecționare 
a candidaților la concurs. Atît 
pentru cursurile de zi cît șl pen
tru cele de la seral și fără frec
vență.

Colaborarea aceasta, sînt si
gur, va fi foarte rodnică- în 
primul rînd că, discutând cu ti
nerii muncitori, cunoseîndu-i, îi 
putem afla pe cei mai buni pen
tru inginerie. Și cunoștința va 
fl reciprocă. Tinerii muncitori 
sînt foarte dornici de învățătu
ră, dar unora dintre ei cuvântul 
facultate, curs universitar, le 
mai inspiră încă timidrtate, 
ezitări. Le-am putea arăta 
prin pilde din viața institu
tului nostru că tovarăși de-ai 
lor, foști muncitori, minuiesc 
la fel de bine acum ri
gla de calcul ca șl mașina în 
uzină. Ba, alții. învață șl mun
cesc în aceiași timp. Seară de 
seară vin la cursuri, învață după 
cele opt ore de producție ?i nu 
se lasă biruiți de efortul pe ca
re-1 fac.

Practica ne-a dovedit că, 
uneori conducerile unor uzine 
înțeleg greșit interesele uzinei.

Studiind in bibliotecă. 
Foto : S. NICULESCU

prof. univ. dr.
Coriolan Drăqulescu 

membru coretpondenț al 
Academiei H PK, 
decan al Facultății 

de chimie — Timifoara

siM zgirciți cu oamenii lor. 
le vine greu sâ se despart» 
de cei mai bum mănători ai 
lor. și pe unii dintre aceștia 
nu-i reeniteazi pentru invâjă 
mint Or. .cearta este o 
greșeală, deși ea este sivirșită 
dintr-o bună intenție de a avea 
in uzină muncitorii cei mai bum. 
care să ajute la sporirea con 
tinuă a producției.

Cred că prin contactul direct 
al institutelor cu conducerile u- 
ainelor. cu tinerii din uzină, am 
ajunge la o bună înțelegere a 
acestor probleme. In fond cu to
ții trebuie să pnvun lucrurile in 
perspectiva anilor Acești tineri 
muncitori fruntași, care dau as
tăzi uzinelor produse bune, de 
calitate, sînt inovatori, vor da 
peste ani. după terminarea fa- 
cuftiții. mai mult uzine», pentru 
că vor ave, alături de arma 
prețioasă a practicii, arma știin
ței. Fiecare ezini ar treimi de 
aceea, sa-și propună, ca un o- 
băcctiv de mare importanță, pre
gătirea din riadul oamenilor 
sui. pe care i-a crescut din anii 
de școală proiesională. i-a for
mat ca maaciton. speeiahștii 
să. de adine

Na est, așor. desigur, M te 
lipsești ac cule mai capabile e-

prof. univ. dr. inq. 
SILVIU CRIȘAN

șeful catedrei de Tehno
logia construcțiilor de ma
șini Institutul politehnic din 

Orașul Stalin

noastre a 
ca acest 

bine doou- 
noutățile

Predau cursul de mașinl- 
unelte pentru anul IV — secția 
de specialitate: tehnologia con
strucțiilor de mașini la Institu
tul Politehnic di-n Orașul Sta- 
litn. Acesta este un curs de bază, 
deoarece viitorul inginer tehno
log va lucra cu mașini-unelte 
moderne și va trebui să le stă
pânească la perfecție, să le cu
noască în întreaga lor comple
xitate.

Este adevărat că și pî-nă acum 
în cadrul catedrei 
existat preocuparea 
curs să fie cît mai 
mentat, să cuprindă 
științifice don domeniul tehno
logiei construcțiilor de mașini, 
pe măsură ce ele apăreau. Acum 
însă, după ce am studiat cu a- 
tenție proiectul Directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R., 
reflectând îndelung asupra sar
cinilor sporite pe care acestea 
le pun în fața industriei, mi-am 
dat seama de anumite slăbi
ciuni pe care le-a avut cursul 
și am chibzuit asupra posibili
tăților de a le remedia. 

lemente din fabrică, să le cre
ezi celor de la seral și de la 
fără frecventă condiții de învă
țătură din ce in ce mai bune, 
dar este posibil. Conducerile fa
bricilor nu trebuie să piardă din 
vede-e ca mărirea producției și 
productis'itații muncii nu poate 
fi asigurată decit cu prețul a- 
cesior sacrificii. Uni din lozin
cile uzinelor să fie aceasta : 
„Cei mai buni muncitori, la în
vățători, la școala i nai tei califi
cări'.

Pinâ la examenul de admi
tere in facultăți mai este doar 
puțină vreme De aceea, preocu
parea de a completa numărul 
candidaților la acest examen cu 
cit mai mulți tineri muncitori 
cred că ar trebui soluționată 
dt mai curind Ar fi bine ca 
institutele de invățămint supe
rior să ia legătura cu conduce
rile uzinelor. cu comisiile 
de selecționare, să-și trimită 
cadrele didactice pentru a par
ticipa la activitatea acestor 
comisii Tinerii care vor fi re
crutați pentru invățămintul su
perior trebuie să aibă posibili
tatea să participe la cursul de 
pregătire Pentru ei ar fi bine 
să se formeze noi grupe de stu
diu cu cadrele didactice cele mai 
bune, astfel ca aceștia să facă 
față la concursul de admitere, 
la exigențele sporite ale aces
tui concurs Și aceasta să fie o 
preocupare pertn mentă, nu nu
mai pentru acest an universi
tar. Treptat, in institutele de 
invățămint superior vor trebui 
să intre mereu mar mulți tineri 
care au trecut prin școala pro
ducției.

Cursuri la nivelul noilor cerințe
Astfel, țrntre a/.ele, proiec

tai de Directive prevede îndeo
sebi autocnauzarea și mecan za
rea tataror proceselor -.ehrK>o- 
jpee- Aceste probleme trebuie sâ 
fie neapărat oglindite în cursul 
de mașîrK-uneîie. xin introdu* 
ce-va .a icate capitolele -efen- 
toare la diversele tipuri de T.a- 
șÎTTi-unelte a prob.eireîor de me
canizare și automatizare. In a- 
ceastă direcție vom ira*.a m3, des. 
iâșurat problemele tehnoioexe 
ale mașiniioî agregate ale li
niilor automate care erau tra
tate pînâ acum foarte restrâns 
în cadrul cursului.

In cursul pe care-1 refac tn 
prezent, in iumina recentelor 
sarcini reieșite din proiectul de 
Directive, aceste probleme nu 
vor fi tratate ia modul genera^ 
ci legate de realizarea unor mă- 
șini-unelte agregate și Ifnij au
tomate în Uzinele „Emst ‘Rit
ma nn" și „Steagul Roș^“ d n 
localitate.

In cadrul catedrei noastre se 
mai predau, în afară de acest 
curs, și cursurile: „Tehnologia 
construcțiilor de mașini’-. „Aș- 
chierea metalelor și construcții 
de scule’*, „Proiectarea dispozi
tivelor**, ..Ambutisarea și stan
ța rea la rece a tablelor**, mate
rii foarte importante în forma
rea inginerului cu un profil a- 
decvat actualelor cerințe ale in
dustriei constructoare de mașini 
în plină dezvoltare. De aceea ȘÎ

te

Ase cum prevede tro-ect. 
D-rective o* Congres-.- c 
lil-îeo <> P.MJL, sumând to
tal c stade'ițsta' d ' crm! • 
va fi c- 38 <j s-râ ~«c
in 1965 x;tă de 1959, w- 
mânri tasc ©■' -wHor 
ecc^c~c nattaoM ve B de 
ayo —» BC 3CC «■ lîdc
iota de crac S XC > c-- 

1959.

aceste cursor* trebuie revăzute, 
îmbunata?! te. Trebuie introduse 
■nete capi'.o’.e no:, care lipsesc 

v nd me * :e e moderne tehno- 
log-’ce de prelucrare a metalelor 

>rul cărora se poate re- 
dh simtUbr prețul de cost și 
obține ridicarea ca’rații produse- 

am dteva din .ceste ca
pitate : „Introducerea largă a 
prelucrării mecanice a tablelor *, 
„înlocuirea construcțiilor com
pacte metalice prin construcții de 
tablă sudată și ambutisată**. De 
asemenea, studenții vot fi fa- 
mRian'2ati mai mult cu meto
dei e moderne de finisare cum 
sînt : ..superfinisarea. șlefuirea 
electrolitică a metalelor, prelu
crarea anodă mecanică și prin 
scântei electrice a metalelor" 
etc.

Cursul tipărit nu poate fi 
schimbat ori de cite ori apare o 
nouă mașină, un nou procedeu. 
Și totuși el trebuie să prezinte 
sttidențlfbf aceste noutăți. Cum 
putem realiza aceasta ? Iată, 
noi ne-am gîndit să organizăm 
lecții în uzină ou grupele de 
studenți, metodă care trebuie 
cred, generalizată în toarte in
stitutele. De asemenea, mă gîn- 
deam să inițiem discutarea 
cursurilor noastre în colectivul 
de catedră lărgit, cu participarea 
unui însemnat număr de munci
tori fruntași, tehnicieni și ingi
neri din Întreprinderile orașului.

Sînt numai dteva din ches

Specializare mai precisă 
viitorilor ingineri

prof. univ.
ALEXANDRU RĂU 

ieroud Facultății 
da metalurgieBucurești

IrrițiJB’ata! sc verier meta- 
s-a **

as te ii»ie •
\z ave» o evx.’erti 

erm Kîti -» acest âoaem 
De aceea as exdir F =» 
cască o seană ăe toCvseK, -• 
oare Vni(*-mmtort tto^a'xr- 
jk. JUtax. te 'na tfree^recr 
toi ve tare tor-te >'■>l a 

, 'aca wăeuTx» aceste
, me aaer sete car

FaoȘtatea de -c-csAxTi » 
; k--i -ecse iau aecță teeta- 

terr« steeroasâ și metalz'ge 
reroosă Ma siderargie. Aceas-ă 
iremteâ a xgat zârf. țacn'tății 
ie metaimtee ac sir ceres: oa- 
de acum. Secția de oe’ertase, 
care se reserâ in partea exvac- 
tvi. poate ramîoe ia forma ac- 
tulâ se orgamzare. iar secția 
pe meUaargte feroasă — sice- 
i tegw — ca s singuri secție, 
este mstoioentă Ea au acoperă 
cecesă-T»: de cadre, ea număr 
și pregătire, peoteu raimr.ie 
care au aa‘. o mare dezvotare- 
In cne±tii:e evstecte anei sin
gure pecț;: vittorui srtorurg ca
pătă conobtime arca disparate.

Secția arderurgte «ebu.e deci 
să tipdi spre ucE-ttonreie spe
cia! itip • fur-ale. oieiărie. tar- 

■ nătorie. ți o secție de tenășca- 
te. iorjă ș: tratameote tenace. 
Aceasta ese ibsoi-X neceM i. 
pe răni că siderurgui nostru tre
buie să iasă din facultate cu un 
profil bine conturat pentru • a- 
mxmtă specialitate. în timp, sec
ția de lamincare. forjă și tra
tamente termice pot deveni spe
cialități de sine stătătoare. In 
aceste condiț ț ar exista posibi
litatea să se extindă In plan și 
tn adtncime. pregătirea studen
ților tn problems pure de side
rurgie și tie cunoștințelor gene
rale.

tiunile de primă importanță care 
se impun pentru aducerea cursu
rilor la cerințele actuale.

prof. univ.
DUMITRU RUSU 

decajtul Facultății de industrie 
ușoară din Institutul 

politehnic-Iași

Din analiza făcuta în catedră 
a felului cum răspund cursurile 
noastre sarcinilor economiei na
ționale în lumina proiectului 
Directivelor Congresului, a re
zultat că în mare parte cursu
rile noastre sînt în pas cu viața.

Trebuie să arăt însă că a- 
ceastă analiză a scos la iveală și 
anumite deficiențe pe care le 
mai conțin cursurile noastre. 
Bunăoară materialul predat nu 
întotdeauna este bine studiat, nu 
întotdeauna sînt eliminate păr
țile generale, neesențiale.

La disciplina „Fibre textile" 
nu se pune accentul cuvenit pe 
studiul dezvoltat al fibrelor chi
mice, produse din materii prime 
indigene de către tehnicienii 
noștri în întreprinderile ridicate 
în anii puterii populare.

La disciplina „Bazele filaturii" 
nu se insistă pe lingă adincirea 
studiului fenomenelor ce inter
vin în decursul proceselor tehno
logice și asupra însușirii de către

Se cer ți noi cursuri adăuga
rea de noi capitole de studiu 
legat, de introducerea mecaniză
ri: și automatizării complexe, se 
cer cunoștințe asupra proprietă
ților iizico-mecaaice ale metale
le-, asupra tehnologiei tratamen
telor termice, rdr.tsenograf'iei și 
metodelor d, control ale fabri
cației ți calității produselor, 
cursuri care actualmente lipsesc.

Se ridică aPd problema ca
dre .or drdact.ee oen'.ru Faculta
tea de “fi - gie. Tn arest do- 
Bieas. a> seu i~gie. avea te- 
ar-aievte ea putme o*d.-e se 
«xcaiișal To a- trebee făcut 
■c ertrt și as-gurat. ca us nu- 
tsăr dt ara mare de :»dre di
dactice sâ aibă munca de bază 
ia facultate, sâ se dedice mun
cii didsctke De asemenea, va 
teebai sâ promovăm cu mult cu
raj cadre tinere, absolvenți ai 
facultății noastre, sâ-i creștem 
cu grijă, sâ-i oregătim pentru 
munca didactică

P.-obiesne e acestea trebuie 
studiate acum, oină Ia începutul 
aaaha universitar, de către Mi
nisterul Industrie Grele și Mi- 
nUteral învățământului și Cul
turii.

prof. univ.
EDMOND NICOLAU 
catedra de tuburi electronice 

k tehnico nucleari — 
Institut ui politehnic București

In ceec ce privește traducerea 
în viață a p-evederilor proiectu- 

de D -ective, in problemele 
irtroa-cer in procesul de invâ* 
țâ.iSnt a urw profle noi, de a- 
cu^ se ooservâ reolizori impor
tante. Astfe. Ministerul Invățâ- 
minte«ui și Cuhurf q studiat pro- 
p»--e-ec ce i s-a făcut de a 
in- nțo -neie secții noi Cq cele 
de automatică și de ingineri
fîzic»en c't și reînființarea
vech i secțr de electronico in- 
d-st^f'ă.

Aceste secții asigură prof Mul 

studenți a onor cunoștințe cU 
mai largi îx domeniul statisticii 
matematice. ceea ce ar contribui 
la îmbunătățirea controlului fa
bricației. Apoi cursul acesta ar 
trebui audiat de către studenți 
cu un semestru înainte de înce
perea cursului de filaturi. Din 
cursul ..Filaturi de bumbac" lip
sesc capitolele prezentînd ma
șinile noi cu care au fost în
zestrate întreprinderile noastre 
mari: carde cu producția dublă, 
laminoare cu viteze de debitare 
90-140 metri pe minut, mașini cu 
inele cu trenuri de laminat de 
mare întindere și altele. Trebuie 
evitată tratarea proceselor și ma
șinilor perimate ca de exemplu 
destrămătorul pneumatic orizon
tal și camerele de amestec în fi
latura de bumbac cardat. La „Fi
latura de lină" trebuie introduse 
procesele prescurtate de filare a 
linii pieptănate cu laminare cu 
autoreglare. La cursurile de pro
iectare de mașini textile trebuie 
introdusă cunoașterea și proiec
tarea mecanismelor perfecționate 
pentru fabricarea unor mașini 
noi în țara noastră.

De asemenea, propun ca auto
rii de cursuri să petreacă o pe
rioadă in întreprinderi, apoi 
după îmbunătățirile aduse cursu
rilor să le supună unor dezba
teri colective și abia pe urmă, 
după îmbunătățirile aduse în 
urma acestor dezbateri, cursurile 

să fie expuse în fața studenților. 

corespunzător învățămîntului no
stru tehnic superior, pregătind 
cadre tehnice orientate tocmai 
in introducerea în producție a 
realizărilor științei ș! tehnicii 
moderne.

In cadrul acestor secții stu
denții trebuie să urmeze cursuri 
dintre cele moderne : mașini e 
lectronice de calculat, teoria 
sistemelor automate, utilizarea 
rcdioizotopilor, reactori nucleari, 
metode electronice în fizica ex
perimentală etc. pe care noi, 
ccd-ee didoebee, trebuie să le 
Ci gurâm pentru viitorul an. Nu
me prm asigurarea unor profile 
de '-orgă pregătire teoretico și 
practică, obsolvenții acestor sec 
ții vor fi înarmați cu cunoștințele 
necesare pentru a aplica în pro
ducție cele mai noi metode ști
ințifice, la nivelul tehnicii mon
diale.

O problemă care după pâre 
rec mea este deosebit de im
portanta este aceea a pregătirii 
diferențiate a inginerilor. Ac
tualmente Facultatea de electro
nică pregătește un singur tip de 
ingineri, în timp ce după absol
vire ei se specializează. Unii fac 
cercetări științifice, alții proiec
tări, alții construcții de aparate, 
alții exploatează instalații. Nu 
or fi oare cazul să se diferen
țieze și pregătirea lor școlară ? 
Este o problemă asupra căreia 
trebuie sâ reflectăm. Indepen
dent de aceasta, este sigur că 
in noile secții cursurile trebuie 
să fie suficient de variate pentru 
a permite studenților să stăpî- 
nească marea varietate de pro 
bleme pe care le ridică tehnica 
electronică modernă. Numai în 
modul acesta viitorii ingineri vor 
putea să găsească cele mai 
bune soluții tehnico-științifice.

In orice caz, prin crearea a- 
cestor secții, se asigură indus 
triei noastre cadre de specialiști 
de înaltă calificare, care vor fi 
pregătiți să aducă un aport im
portant Ic realizarea mărețelor 
sarcini pe care proiectul de Di
rective ie ridică în fața oameni 
lor muncii din patria noastră.

--------- ----- •-----

Studenții Nicolaescu Dumitru și Lazăr Viorel din anul III al Fa
cultății de construcții din Cluj, determined în laborator coefi
cientul de conductibilitate termică a turfului vulcanic din regiune 

Foto ; P. PAVEL

Cercetarea 
științifică 

conf. univ.
Marin Rădoi 

rector al Institutului politehnic 
din Timișoara

Proiectul Directivelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R. dă 
un puternic impuls cercetării 
științifice care e#te chemată să 
aducă o contribuție importantă 
la introducerea tehnicii noi. 
Experiența anilor precedență 
ne-a arătat că cercurile științi
fice studențești constituie nu nu
mai cadrul în care studenții își 
fac ucenicia științifică, ci și 
cadrul elaborării unor lucrări 
științifice valoroase, cu imediată 
aplicabilitate practică.

în institutul nostru s-a și dez
bătut luarea în studiu a unor 
teme cu o mare valoare știin
țifică și practică.

Socotesc că este necesar ca 
problema orientării cercetării 
științifice studențești să fie dez* 
bătută în cadrul unui schimb de 
experiență între institutele teh-
nice. Eu cred că este necesara 
această dezbatere, ca să coordo
năm munca științifică pe criterii 
mai bune, să nu ne repetăm în 
studierea unor probleme, să ne 
orientăm spre probleme specifice 
profilului facultăților și între
prinderilor care ne sînt mai a- 
propiale, să nu irosim efortul 
creînd paralelisme în cercetarea 
științifică.

Studenții se află în plină se
siune de examene. După exa
mene, ei vor pleca în prac
tică, în uzine și fabrici, pe 
șantierele de construcții. Tema
tica cercurilor științifice studen
țești trebuie să fie definitivată în 
toate institutele de învațămînt 
superior înainte de plecarea stu
denților la practică astfel ca fie
care student să știe de pe acum 
ce lucrare va studia în viitor. 
Numai în producție, participînd 
alături de oamenii muncii la 
traducerea in viață a sarcinilor 
trasate de partid, studenții vor 
avea posibilitatea sâ desfășoare 
o intensă muncă de cercetare, 
sâ-și culeagă date.

In toamnă, după deschiderea 
cursurilor. în toate institutele ar 
fi foarte bine venită o sesiune 
de comunicări asupra primelor 
date obținute de studenți în pe
rioada practicii lor în produc
ție. Noi am organizat anul tre
cut o asemenea sesiune de lucru 
și ea a fost foarte utilă, în sen
sul că ne-a ajutat să vedem 
punctele de plecare pe care și 
le-au ales studenții în cercetarea 
științifică, să constatăm dacă 
temele au fost bine alese.

în acest fel, pentru cele mai 
valoroase lucrări se poate stabili 
direcția de lucru, concret, și a- 
poi să se treacă la studierea do
cumentației de specialitate și la 
elaborarea propriu zisă a lucră
rii. De asemenea, credem că 
este neapărat necesar să se dea 
posibilitate studenților să ex
perimenteze rezultatele cercetări
lor lor în întreprinderi, pe e- 
tape. în decursul întocmirii lu
crărilor.

De asemenea, lucrările științi
fice trebuie sâ fie definitivate 
numai după ce ele au fost dez
bătute în diferite faze, în cercu
rile științifice, la care să fie in
vitați specialiști și muncitori din 
uzină, din secțiile unde lucrarea 
va fi trimisă spre aplicare. A- 
ceste discuții se pot desfășura 
chiar în uzine, ele fiind mult 
mai folositoare pentru studentul 
cercetător.

drdact.ee


Noi masuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de odihna și tratament 

în stațiunile balneo-climaterice
O hotărîre a Consiliatul de Miniștri 

și a Consiliului Central al Sindicatelor

Agronom — specialist, 
om de teren, pedagog

Printr-o recentă Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri și a Con
siliului Central al Sindicatelor 
au fost stabilite o serie de noi 
măsuri pentru ca un număr cît 
mai mare de oameni ai muncii 
să poată petrece concediul de 
odihnă în stațiunile balneo-cli
materice, împreună cu membrii 
lor de familie, în condiții mai 
avantajoase decit pînă in pre
zent, precum și în vederea îm
bunătățirii deservirii și trata
mentului balnear.

Hotărîrea prevede reducerea 
contribuției bănești a salariati- 
lor trimiși în stațiuni balneo-cli
materice prin Consiliul Central 
al Sindicatelor, cu 12—24 la 
sută pentru tratament și cu 
9—21 la sută pentru odihnă.

Totodată, contribuția pentru 
tratament balnear a pensionari
lor de asigurări sociale se redu
ce în medie cu 22 la sută, iar 
pentru cei cu o pensie lunară 
pînă la 350 lei, trimiterea la 
tratament balnear

Contribuția se 
funcție de salariul

este gratuită, 
stabilește în 
tarifar lunar

A-
Ro-

de față 
prezi- 
Națio- 

adjunct

Membrii delegației Parla
mentului finlandez, în frunte cu 
Paavo Johannes Aitio, prirn- 
vicepreședințe al 
lui, au făcut miercuri < 
neață o vizită la Palatul 
rii Adunări Naționale.

Oaspeții au fost primiți 
Petre Drăgoescu și Tiță 
rea, vicepreședinții Marii 
dunări Naționale a R. P. 
mine.

La primire au fost 
Gh. Stoica, secretarul 
diului Marii Adunări 
nale, Al, Lăzăreanu, 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, numeroși deputați.

A asistat Matti Pyykko, 
sărcinatul ou afaceri al 
landej la București.

A avut loc o convorbire 
tenească.

In cursul dimineții 
miercuri, membrii delegației 
parlamentare finlandeze au fă-

Parlamentu-
dimi- ■
Ma-

tn- 
Fin-

prie-

de

Informații
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii a avut loc 
miercuri după-amiază, 
Ateneului R.P.R.,

în sala 
o festivitate 

consacrată aniversării a 150 de 
ani de la nașterea compozitorului 
german Robert Schumann. Mani
festarea a fost organizata de 
Ministerul învățământului și Cul
turii, Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R.P.R, fi 
Uniunea compozitorilor,

★
Miercuri lucrările „Stagiului 

International : Accesul munci
torilor la educație și cultură" 
organizat în București d« Co
misia națională a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O, și 
Consiliul Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă, sub aus
piciile U.N.E.S.C.O., au con
tinua* cu discuții pe marginea 
celor două rapoarte prezen
tate.

★
Marți, T iunie, a avut loc în 

sala bibliotecii ARLUS o întîl- 
nire a cititorilor din Capitală ai 
revistei „Uniunea Sovietică** cu 
O. M. Moșenski, membru îm co
legiul de redacție al revistei.

★
In cinstea celui de-ial iil.lee 

Congres al partidului, ha casa de 
cultură din Deva a avut loc 
miercuri o seară literară orga, 
nizătă de colectivul bibliotecii 
regionale cu tema ..Chipul co
munistului oglindit' în literatura 
noastră“ Au particiipat nume
roși oameni ai muncii din între, 
prinderile și instituțiile din oraș.

★
Marți seara a sosit în Capi

tală. dirijorul albanez 'Mustafa 
Krantja. Oaspetele va dirija un 
spectacol cu opera ..Bărbierul 
din Sevilla** de Rossini pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne și mai multe con
certe simfonice La Bacău, Sibiu 
și Orașul Stalin,

(Agerpres)
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sau pensie și este diferențiată 
după sezon și stațiuni, repre
zentând în medie 25 la sută din 
totalul cheltuielilor de cazare, 
hrană, tratament și transport

Se reduce, de asemenea, cu 
4—40 la sută, față de anul 1959, 
contribuția bănească a părinți
lor pentru școlarii și copiii tri
miși în tabere și colonii. La cal
cularea contribuției se ține sea
ma de salariile părinților sau 
ale celor în grija cărora se află 
copiii.

Se stabilesc o serie de măsuri 
menite să asigure trimiterea în 
tabere a unui număr cit mai 
mare de studenți, în condiții a- 
vantajoase,

Hotărîrea prevede reducerea 
tarifelor și pentru oamenii mun
cii care merg pe cont propriu la 
odihnă și tratament balnear cu 
23—44 la sută, in stațiunile de 
pe litoral și cu 12—46 la sută 
în celelalte stațiuni.

Noile tarife sînt stabilite în 
mod diferențiat după salariu, 
perioade și stațiuni.

cut o plimbare prin oraș, vizi- 
tînd noul cartier de locuințe 
Floreasca, complexele sportive 
„23 August" și „Dinamo", Fa
brica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej",

Miercuri la amiază delega
ția a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Pa
triei.

Du-pă-amiază parlamentarii 
finlandezi au vizitat Muzeul 
de artă al R. P. Romîne și noua 
sală a Palatului Republicii, iar 
seara a-u asistat la o gală de 
filme.

In cursul vizitelor, delegația 
parlamentară finlandeză a fost 
însoțită de 
președintele 
diodifuziune

Ian Pas, deputat, 
Comitetului de ra- 
și televiziune.

(Agerpres)
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Brigodc de tineret legumicola condusa de utemista Weldi Barbara fruntașa în G.A.S.
Beșenova Nouă, regiunea Timișoara, ki dișeu citevc tinere din brigadă |a legatul roșiilor pe 

șpaliere.
Foto : V. ALEXANDRU

QaneetluL CfAlarmoțiieii bueuzeștene
— Mai există unii tineri care 

consideră muzica simfonică fără 
nici o rezervă, drept „muzici 
grea", și deaceea o ocolesc, nu 
se încumetă să se apropie de ea.

— Nici nu se termină bine 
anunțul crainicului de la ra
dio... „transmitem simfonia..." 
că aparatul a și fost închis.

— Trăiam un sentiment de 
compătimire pentru aceștia, care 
se lipsesc de minunatele satis
facții pe care ni le poate pro
cura arta sunetelor, ascultând 
de curînd Simfonia Hoffner 
de Mozart, înscrisă la începu
tul programului viitorului con
cert simfonic al Filarmonicii 
din București. O audiam la un 
prieten care, intr-un colț al bi
bliotecii. alături de cărțile sale 
despre muzică a amenajat un 
loc pentru o „bibliotecă sonori''. 
Fiecare disc pe care și-l procură 
— fie că e vorba de o simfonie 
de Beethoven, un concert de 
Ceaicovski sau o sonată de E- 
nescu, — îi este la fel de drag 
ca un volum din Shakespeare, 
Tolstoi ori Eminescu.

Abia aștept să reascult simfo
nia, de data aceasta în interpre
tarea Filarmonicii bucureștene. 
Este o lucrare minunată, în care 
genialitatea mazartiană își dă 
mina cu accesibilitatea desăvâr
șită.

— Totuși... este o simfonie — 
își vor zice cu gravitate cei care 
ocolesc „muzica grea".
- P°‘ 

muzică 
adică de 
cucerește 
început. O face prin 
ei 
mecăloare, prin armoniile ei bo
gate.

— Știi că simfonia Haffner a 
fost la obîrșie o serenadă ? Că 
ea a fost scrisă pentru a fi ân- 
tată ca un mic concert în casa

spune că e vorba de o 
simfonică — „ușoară", 
o muzică simfonică ce 
pe oricare de la bun 
~ ‘ melodiile

ba dinamice ba liniștite, fer- 
coloare prin armoniile ei bo-

Pentru membrii de familie 
(soț, soție, copii peste 14 ani) 
tarifele sînt diferențiate după 
salariul soțului sau soției în 
cîmptil muncii. Sînt prevăzute 
reduceri simțitoare pentru copiii 
pînă la 14 ani.

Regimul stabilit pentru sa- 
Iari ații care pleacă la odihnă 
sau tratament pe cont propriu 
se aplică și pensionarilor, elevi
lor și studenților, membrilor 
uniunilor de artiști, scriitori și 
ziariști și membrilor colegiilor 
de avocați, membrilor coopera
tivelor meșteșugărești, membri
lor gospodăriilor agricole colec
tive și ai cooperativelor agricole 
de producție, precum și mem
brilor de familie ai acestora.

întreprinderile balneo clima
terice vor putea închiria locuri 
în camere, fără masă sau servi 
numai masă pentru una sau 
mai multe zile, vor organiza 
bufete, unde să se servească la 
cerere peste meniul fix al can
tinei diferite mîncăruri și bău
turi, vor asigura, la cerere, 
hrană rece, pentru una sau mai 
multe zile, în cadrul alocației 
de hrană (în stafiunile de mun
te) etc.

Oamenii muncii au posibilita
tea de a pleca în stațiuni pe 
cont propriu, fie individual, fie 
prin întreprinderi și instituții, 
care pot contracta locurile 
ponibile cu întreprinderile 
nomice balneo-climaterice. 
asemenea, ei pot pleca, în 
diții avantajoase, pentru 
sau mai multe zile prin 0NT- 
„Carpați**.

Sînt prevăzute sarcini pentru 
comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale cu privi
re la organizarea activitățM 
cultural-sportive în stațiuni, 
buna aprovizionare a stațiuni
lor, extinderea funcționării în 
tot timpul anului a stațiunilor 
de tratament șl odihnă, care au 
condiții corespunzătoare etc.

Consiliul Central al Sindica
telor va organiza în mod per
manent controlul asupra felului 
în care sînt deserviți oamenii 
trimiși ia odihnă și tratament.

dis- 
eco-

De 
con- 
una

unei familii — Haffner — din 
Salzburg ?

— Am aflat ; ascultând-o mi- 
am dat seama, ca și acum o 
lună cînd am audiat într-un 
concert al Filarmonicii „Mica 
Serenadă" de același Mozart, că 
atunci cînd se adresa genurilor 
accesibile prin însăși natura lor 
(din categoria acestora face par
te serenada populară prin obir- 
șie) ilustrul compozitor nu le 
făcea concesii calitative. Lucră
rile de divertisment, agrement, 
menite să acompanieze și să în
frumusețeze reuniunile famili
are ale timpului — de cele mai 
multe ori întovărășite de muzică, 
—nu au constituit pentru Mozart 
simple compoziții ocazionale ci 
tot atîtea prilejuri de a da li
teraturii muzicale piese foarte 
valoroase, durabile în timp, care 
incintă și astăzi, după mai bine 
de 17 decenii de la apariția lor.

— O primă parte luminoasă, 
(ivînlată, o mișcare liniștită — 
de la un capăt la celălalt duioa
să, asemenea unei poetice sere
nade — apoi un menuet, în care 
vigoarea bărbătească a dansului 
alternează cu grația feminină și 
un final strălucitor, ca o scenă 
veselă de operă cîntată pe două 
melodii înaripate, iată carac
terizate in cîteva cuvinte cele 
patru capitole, cele patru părți 
ale Simfoniei Haffner, a 35-a din 
cele 41 de simfonii ale lui Mozart.

— în legătură cu piesa a doua 
a programului — Variațiunile 
de Brahms pe o temă de Ilaydn 
— aș vrea să știu de ce oare 
Brahms a preferat să pornească 
în lucrarea sa de la o melodie, 
de la o temă de Haydn și nu a 
folosit o temă proprie. Marele 
compozitor și-a dovedit doar ca
pacitatea de a zămisli melodii 
de o nespusă frumusețe.

— Arătam altădată că Brahms

Brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna Dragalina, raionul Călărași, pre
gătind un program artistic cu tema „In sat la noi“.

Foto j AGERPRES

Repetifie gen

mult ireal al celor

Trei momente festive în ulti
mele zile. Să recapitulăm :

S îmbăta: Elvira Ozolina
(U.R.S.S.) stabilește un nou re
cord mondial Ia suliță, la cîteva 
palme numai de hotarul socotit 
pînă nu de 
60 de metri

Duminică : 
rugbi silește 
al lumii să

Luni : Iolanda Balaș 
peste 1,85. depășindu-și propriul 
record mondial.

Iată așa dar Bucureștiul nos
tru gazdă a celor mai importan
te evenimente mondiale din ulti
ma săptămînă sportivă. Le-am 
văzut, le-am trăit. După amără
ciunea ce ne-a lăsat-o în suflet 
apatia fotbaliștilor, succesele de 
mare prestigiu din ultimele zile 
ne-au dat bucuria estivală a unei 
recolte sportive excepționale.

Cite concursuri de talia cam

echipa noastră de 
cel ma bun „15“ 

plece steagul ;
~ ’ zboară

Dirijor: Janos Ferencsik - Budapesta
a fast un admirator al maeștri
lor clasici. în prelucrarea temei 
lui Haydn — aceasta este melo
dia unui coral ce răsună in ar
monii solemne — putem vedea 
un omagiu pe care remarcabilul 
simfonist din perioada roman
tismului muzical. îl aduce „pă
rintelui simfoniei".

— Simt atunci cînd un com
pozitor folosește variațiunea me
lodică dar nu știu în ce constă 
din punct de vedere musical a- 
cest procedeu?

— Tema de la care se por
nește apare transformată, prelu
crată, împodobită mereu altfel,

Avancronica 
muzicală

primenită necontenit prin schim
bările de ritm, armonie, orches
trație, prin fragmentări, prin 
prelungirea unor motive sau re
strângerea altora, prin repetări 
sau omiteri, prin inversări me
lodice etc,

— De curînd mi-a cerut cine
va să-i explic ce înseamnă în 
muzică variațiunea ; i-arn spus 
eu cîte ceva... asemănînd tema 
transformată cu un personaj ce 
apare în scenă mereu altfel cos
tumat, sau cu un personaj care 
intră într-o sală cu fel de fel de 
oglinzi în care prezența sa se 
reflectă metamorfozată în jel și 
chip... Dar in cele din urmă 
l-am trimis la lectura unor po
ezii de Eminescu — variante ale 
b i necu no scutului 
singur dor".

— N-ai făcut nici 
Dimpotrivă, analogiile 
sînt binevenite.

,,Mai unam,

un rau. 
acestea

pionatelor 
lctism ale 
minări cu 
iul celora 
publicii“ ?

internaționale de at- 
țării noastre se pot 

două „eoperți" de fe- 
„imprimate" pe „Re- 
într-adevăr : interna

ționalele din acest an sînt cu
prinse între coperta cu care s-au 
deschis (recordul Ozolinei) și 
coperta de închidere (recordul Iui - ... - ac-Ioli) Ceea ce a conferit

tualei ediții a internaționalelor 
un prestigiu pe care — din a- 
cest punct de vedere: a două 
performanțe absolute în atletis
mul mondial — nu l-a avut nici 
una dintre cele unsprezece ediții 
anterioare.

Din nou Ioli, într-o formă de 
aur, a planat cu siguranță și cu 
o grație de pescăruș (amintiți-vâ 
de poziția ei în clipa supremă, 
deasupra ștachetei) zmulgînd for
ței de gravitație încă un centi
metru. Lăsîndu-și adversarele cu 
cincisprezece centimetri în urmă, 
excepționala noastră atletă s-a 
avîntat, în luptă cu ea însăși, 
spre 1,90 — dovedind curajul 
înotătorului care pleacă de 
unul singur în largul mării. 
Ar fi fost imposibil 1,90? Nu. 
Doar de atîtea ori Ioli a depă
șit pînă acum ceea ce se nu
mește în atletism „limită". E 
imposibil un apropiat 1,90? Nu. 
încă nu ne aflăm la apogeul se
zonului atletic, mai sînt încă 
optzeci și ceva de zile pînă 
la Roma, mai e și cadrul 
stimulator al Olimpiadei...

în lumina recordului stabilit 
alaltăieri, cu atît mai pilduitoa
re apare atitudinea sportivă a 
Iolandei, spiritul de înaltă res
ponsabilitate: atît în clipa deci
sivă a performanței — cînd a 
fost urmărită de privirile zecilor 
de mii de spectatori — cit și 
de-a lungul săptămînilor și luni
lor premergătoare, în anonimatul 
stadionului pustiu din ceasurile 
lungi, grele, obositoare ale an
trenamentului. Imaginea lui Ioli 
este aceea a studentului care-și 
pregătește din vreme examenele, 
cu o rară conștiinciozitate și cu 
o autoexigență continuă. Noi o 
vedem și o aplaudăm în clipa 
stabilirii recordului. Dar — și 
asta ar trebui să învețe toți spor
tivii care nu cunosc încă „se

— După expunerea temei, a 
acelui coral citat după Haydn, 
cite variațiuni conține lucrarea 
lui Brahms ?

— Opt variațiuni urmate de 
un final. în ele Brahms demon
strează, așa cum a făcut și în 
alte lucrări ale sale, o magistra
lă artă componistică în care dis
ciplina riguroasă se îmbină cu 
o fantezie originala.

— Ascultând la radio muzică 
din operele lui Wagner — al 
treilea autor cintat în viitorul 
program al Filarmonicii — mi- 
am dat seama de densitatea scri
iturii lui orchestrale, am fost im
presionat de amploarea mijloace
lor sonore întrebuințate.

— Idila lui Siegfried de Wag
ner pe care o vom asculta, este 
în schimb o lucrare miniatu
rală, cu orchestrație limpede, 
transparentă, o piesă intimă, 
legată de un eveniment din 
viața compozitorului : ea ex
primă muzical bucuria trăită 
de Wagner la venirea pe lume 
a ' ,
de aici denumirea lucrării. Idila 
lui Siegfried a fost cîntată prima 
oară în zorii unei zile de decem
brie din 1870 sub ferestrele unei 
vile ” "
acel timp Wagner și soția sa Co- 
sima. Este un mic poem liric 
care îneîntă prin suavitatea și 
frăgezimea melodiilor, prin ar
moniile lui îmbietoare.

— în legătură cu poemul sim
fonic Till Eulenspiegel de Ri
chard Strauss, piesa cu care se 
va încheia viitorul concert al 
Filarmonicii, îmi aduc aminte 
de acea fază prin care trec și 
alții — cînd ceream muzicii cu 
program, lucrări inspirate de un 
anumit fapt, de anumite situații, 
să le redea întocmai, în cele mai 
mici amănunte și exact în succe- 

lu.i Siegfried — fiul său;

în zorii unei zile de decern

din Elveția unde locuia în

e r a 1 ă
crețul" — un record nu se plă
mădește intr-un moment, să zi
cem, de fantezie, ci cu mult îna
inte, sub semnul unei munci 
stăruitoare și modeste.

De același spirit au fost ani
mați și ceilalți reprezentanți ai 
noștri care au obținut rezultate 
remarcabile, printre care și cîteva 
recorduri republicane, depășind 
uneori adversari de valoare. Cu 
gîndul la marea confruntare o- 
limpică (a cărei repetiție gene
rală pentru noi erau aceste „in
ternaționale") o serie de atleți 
ne-au oferit promisiunea unor 
viitoare afirmări. Nu este însă 
mai puțin adevărat că la anu
mite probe speranțele noastre au 
fost înșelate, prin comportări 
mediocre. Nu este locul aici și 
acum — dealtfel nici nu există 
remedii „peste noapte" — dar 
platitudinea sprinterilor noștri, 
de pildă, ne îngrijorează. Cam de 
prea multă vreme a coborî sub 
11 pe sută înseamnă la noi un 
lux. Dar cum trebuie să te simți, 
ca membru al lotului reprezen
tativ. cînd niște școlari (în fina
la campionatului școlar de atle
tism) realizează 11,2 pe aceeași 
pistă pe care, numai cu o zi îna
inte — în cadrul unor „inter
naționale !“ — n-ai izbutit decît 
un amărît de 11 ? ! Din păcate, 
nu numai sprinterii... Mai sînt 
și alții; se cunosc ei. La prăjină, 
primul nostru clasat, cu 4,15 m, 
se află la un sfert de metru sub 
norma olimpică.

Firește, talente excepționale de 
talia Iolandei nu se pot ivi în 
cadrul fiecărei probe! Dar între 
talentul excepțional și platitudi
ne dezolantă (efect și al unei 
slabe pregătiri, al lipsei de vo
ință) e loc suficient pentru o 
muucă serioasă, exigentă, pusă 
în slujba realizării unor perfor
manțe net superioare celor de 
astăzi.

Manifestare, în unele privințe, 
de înalt prestigiu pentru mișca
rea noastră sportivă, repetiția ge
nerală preolimpicâ de pe „Re
publicii" a ridicat în fața atle- 
ților noștri probleme imediate și 
de răspundere. Pentru spectatori 
performanța lui Ioli e prilej de 
adîncâ satisfacție și entuziasm. 
Pentru unii atleți însă, mai mult 
decît atît: prilej de meditație, 
exemplu. Nu ?

VICTOR VINTU 

siunea lor. Ascultând compoziția 
lui Strauss eram absorbit de gri
ja de a desluși momentele în 
care Till comite o năstrușnicie 
sau alta. Povestea măscăriciului 
flamand îmi era cunoscută a- 
proximativ. Urmărisem foarte 
atent și un montaj radiofonic pe 
muzica lui Strauss dar tot nu 
reușisem să fixez corespondente
le dintre elementul programatic 
și cel sonor. Cînd eram atent la 
subiect îmi scăpa muzica, iar 
cînd eram atent la muzică îmi 
scăpa subiectul,

— Grea dilemă ! Cum ui ieșit 
din ea ?

— Renunțînd la a mai căuta 
în muzică amănuntul.

— Bine, dar e totuși o lucra
re cu program.

— Tocmai de aceea mi-am 
spus : dacă e vorba de o muzici 
cu program, cu argument Hterar, 
trebuie să cunosc cit mai bine 
acest program, acest argument 
literar. Am vizionat filmul des
pre „TUI", am citit cartea lui 
De Coster: „U lens-pie gel" și pe 
urmă am revenit la lucrarea hsi 
Strauss. Totul mi se clarificase 
parcă de la sine, între timp. 
Fondul bogat de imagini pe care-l 
acumulasem, constituia un pa
trimoniu prețios.

— De la acel sugestiv... „a 
fost odată" ce pare spus de viori 
la începutul poemului simfonic 
straussian și pînă la ultimele lui 
acorduri se pot stabili, de bună 
seamă, corespondențe între mu
zică și aventurile lui Till. Este 
bine deci să citim cartea lui De 
Coster, înainte de a asculta po
emul simfonic. Ambele lucrări 
ne povestesc despre același isteț 
erou popular, ce a înfruntat cu 
rîsul batjocoritor nedreptatea și 
meschinăria vremii în care-l pla
sează legenda vieții lui , veche de 
vreo trei secole și jumătate.

EUGEN PRI6OPE

(Vrman din pag. I~n) 

cină analoagă stă In fața ingi
nerilor zootehniști. care sînt che
mați să amelioreze rasele exi. 
sfente sau să creeze rase noi, 
mai productive, mai bine adap
tate la condițiile noastre de me
diu. îmbinarea diferitelor ra
muri dintr-0 gospodărie agricolă, 
organizarea științifică a com
plexului de lucrări pe care _ le 
cere agricultura socialistă sini 
probleme științifice a căror re
zolvare va însemna o mai mare 
productivitate a muncii și o spo
rire a rentabilităitii diferitelor 
ramuri ale agriculturii.

Nenumărate alte probleme 
așteaptă contribuția specialiști, 
lor : adincirea agrotehnicii dife
rențiate pe tipuri de sol și pe 
culturi, condițiile de reușită a 
sistemelor mari de irigație, evo
luția solului sub culturile irigate, 
metode adecuate de cultură pe 
terenurile în pantă, restaurarea 
pentru agricultură, viticultură și 
pomicultură a terenurilor ero
date, îmbunătățirea continuă a 
bazei furajere ?i multe altele 
Încă. .

Dar rezolvarea științifică a 
problemelor este numai primul 
stadiu al progresului. Al doilea 
stadiu este transpunerea rezul
tatelor în practică. Pentru a- 
ceasta este necesar ca experien
țele pe parcele să fie repetate în 
gospodării pe suprafețe mari, în 
condiții de producție, iar rezulta
tele definitive să fie difuzate și 
popularizate prin loturi de
monstrative. In acest al doilea 
stadiu, indispensabil, inginerii 
trebuie să-și asocieze și să-și a- 
propie pe tinerii tehnicieni, tine
rii maiștri și tinerii muncitori 
fruntași din gospodării. Acești 
tineri entuziaști sînt colaborato
rii cei mai activi și cei mai ze

Erou și faptă eroică
(Urmare din pag. l-a)

milioanele de muncitori înain
tați din patria noastră plini de 
hotărîre și curaj care nu stau 
pe gîndurî atunci cînd o anu
mită împrejurare le cere să ac
ționeze într-un chîo deosebit 
eroic.

Dar eroul ? Prin ce se carac
terizează el ? El se caracteri
zează prin aceea câ întreaga lui 
viață este, în esență, o viață 
eroică. Se prea poate co cineva 
să săvirșească o faptă eroică, să 
manifeste pentru aceasta un 
deosebit curaj dar în viața de 
toate zilele, în acțiunile obiș
nuite să i lipsească însă perse
verența necesară, răbdarea, te
nacitatea, calmul, voința de 
fier... In structura sa morală 
eroul înmănunchează toate a- 
ceste calități care-i dau un pro
fil moral stabil. El întruchipează 
punerea în valoare în fiecare 
clipă, în fiecare zî din viața lui 
a celor mai alese însușiri ome
nești.

O faotâ curajoasă sâvîrsîtâ 
spre binele societății definește 
în mod hotărît un om curajos. 
Un erou chiar și atunci cînd se

Urmînd exemplul comuniștilor
Sub îndrumarea comitetului 

de partid, comitetul ’U.T.M. al 
comunei Pădureți din raionul 
Coatești. a hotărît să mobilizeze 
și pe tinerii din comună la ac
țiunea de desecare a unui teren 
cu o suprafață de 10 ha. prin 
construirea unui canal pentru 
scurgerea apei.

Urmînd exemplul comuniști
lor, uteraiștii au răspuns cu în

IN CURÎND Pe ecranele Capitalei 
un nou film rominesc

Vizitați orojul ,i raionul Turda care vi oferă posibilități turii- 
tic. interesante.

Cabanele Muntele Băițorului ?i Cheile Turzli tint dejehise tot 
timpul anului.

Stațiunea balneară Turda cu băi zărate, băi de nămol ,1 
,trend (băile romano) este deschisă pînă la 30 septembrie.

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

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

loși ai cercetătorilor, ai ingineri
lor agronomi, ai inginerilor zoo- 
tehniști, inginerilor mecanizatori 
sau inginerilor ameliorator!.

Sarcina de a duce pretutin
deni rezultatele științifice și mi
siunea de a apropia colaboratori 
activi, cer calități deosebite. In
ginerul sau cercetătorul trebuie 
să aibă o pregătire științifică și 
profesională deosebită, căci nimic 
iui e mai penibil decit faptul de 
a îace greșeli în fața celor pe 
care vrei să-i îndrumi. Mai mult 
decît atît, inginerul și cercetăto
rul trebuie să aibă o largă cul
tură generală și o viziune justă 
a evenimentelor contemporane, 
pentru că ajutoarele sale și ță
ranii cu care lucrează sînt avizi 
de noutăți și abordează în discu
ție subiectele cele mai variate. 
Inginerul sau cercetătorul trebuie 
să dea dovadă că e atașat de 
profesiunea sa, că lucrează cu 
abnegație și entuziasm, să se a- 
propie de colaboratorii săi cu în
țelegere și iubire, pentru ca a- 
ceștia să dobîndească încredere 
și să răspundă cu aceleași senti
mente.

Nu trebuie pierdut din vedere 
așa dar, că inginerul în mijlocul 
țăranilor sau în mijlocul munci- 

. torilor. maiștrilor și tehnicienilor 
din gospodărie nu este numai 
un profesionist al tehnicii agri
cole, ci este un pedagog, un în* 
drumător, care va avea un de
plin succes în munca sa, numai 
dacă se bucură de încrederea tu
turor.

Numai îmbinînd o adîncă pre
gătire profesională cu calitățile 
de pedagog social, rezultatele 
cercetătorilor științifici vor pă
trunde în masa mare a munci
torilor din agricultură, știința 
agricolă va deveni un bun al 
tuturor.

află în împrejurări ce nu par a 
fi excepționale, acționează tot 
într-un chip eroic. Să ne aîndim 
de exemplu, la eroii muncii so
cialiste. Esențe eroismului lor 
stă în faptul câ au dat si dau 
poporului muncitor, întotdeauna, 
mai mult decît li se cere. Con- 
centrwidu-și întreaga voință, ei 
promovează clipă de clipă tot 
ce-i mai îndrăzneț chiar într-un 
loc de muncă ce nu creează, la 
prima vedere, o situație excep
țională. Unul este otelar, altul 
crescător de animale, altul textl- 
list, altul președinte de qosdo- 
dărie colectivă...

Mi s-a părut necesar să dis
cutăm toate acestea pentru că 
în dorința lor de a deveni- eroi, 
se prea poate ca unii tineri să 
uite că nu trebuie să caute- pen
tru aceasta neapărat prjțejurl 
deosebite. Că a fi erou înseam
nă ca în întreaga ta .vîatp /sâ 
te comporți într-un chtp deose
bit, să lupți permanent cu tine 
însuți spre a-ți forma un carac
ter tot mai ferm, tot mai călit; 
într-un cuvînt, sa știi să-tî în
sușești cele mai frumoase tră
sături umane, 

suflețire la această acțiune. Con
tribuind prin muncă voluntară 
la construirea canalului de de
secare tinerii au realizat econo
mii în valoare de 7.950 lei. Pen
tru a împiedica degradarea tere
nurilor din jurul canalului, ti
nerii au plantat 7.000 puieți 
de salcîmi.

BADEA STANEL 
profesor



De peste hotare

propunerilor sovietice 
in problema dezarmării

Receniele propuneri ale guver
nului sovietic privind dezarma
rea generală și totală se bucu
ră de sprijinul țărilor lagăru
lui socialist. Guvernele unor țări 
de democrație populară au dat 
publicității declarații oficiale 
exprimind voința popoarelor a- 
cestor țări de a nu precupeți 
nici un efort în vederea înlătu
rării o dată pentru totdeauna 
a pericolului de război și instau
rării unei păci trainice în în
treaga lume.

In declarația guvernului R.P.

Lucrârile Comitetului 
celor 10 state 

pentru dezarmare
GENEVA 8. — Trimisul spe

cial Agerpres, Tudor Vomicu, 
transmite:

A 34-a ședință a Comitetu
lui celor zece state pentru de
zarmare Și » doua de la re
luarea discuțiilor nu a adus 
nimic nou în ceea ce privește 
concretizarea poziției occiden
tale față de propunerile so
vietice referitoare ta prevede
rile fundamentale ale Tratatu
lui cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Deși majori
tatea comentatorilor occiden
tali sînt de acord asupra ca
racterului constructiv al aces
tor propuneri, despre care in
fluentul ziar francez „Le Mon
de" scria la'6 iunie „că au 
schimbat în mod radical per
spectivele și au permis relua
rea dezbaterilor de la Geneva", 
delegații celor cinci state occi
dentale s-au mărginit miercuri 
la o luare de poziție evazivă.

La ședin|a din 8 iunie a Co
mitetului celor zece state pen
tru dezarmare a luat cuvîntul 
delegatul Poloniei M. Nasz- 
kouTski, care a subliniat că noile 
propuneri sovietice țin seama 
de observațiile concrete ale de
legațiilor occidentale. El a a- 
rătat că măsurile prevăzute în 
propunerile sovietice permit re
zolvarea chiar de la început tn 
modul cel mai radical a proble
mei preîntâmpinării unui «tac 
iprin surprindere.

Delegatul Poloniei a subliniat 
că țările socialiste sînt pen
tru un control internațional 
strict și eficace asupra dezar
mării, dar ele nu vor accepta 
niciodată un control care să 
permită de fapt spionajul.

După cuvîntarea delegatului 
polonez s-a așteptat zadarnic, 
minute în șir, după deschide-

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
TASS transmite :

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a dat publicității o notă 
constituind răspunsul Ia noile 
propuneri ale guvernului sovietic 
cu privire la dezarmare. In 
notă guvernul S.U.A. promite să 
studieze „tn modul cel mai mi- 
nuțios ți serios” noile propuneri 
sovietice cuprinse în scrisoarea 
adresată președintelui Statelor 
.Unite de președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Totodată tn nota sa guvernul 
S.U.A. îți exprimă aperanța că 
Uniunea Sovietică va manifesta 
„o atenție constructivă” față de 
propunerile de dezarmare pre
zentate anterior de puterii» oc
cidentale. Nota exprimă părerea 
că cel mai potrivit loc pentru 
discutarea atît a noilor propu
neri sovietice cit ți a celor oc-

MOSCOVA. ' Le 8 funie, 
Kosîghfn prlm.vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., g oferit un dejun 
Palatul Mare al Kremlinului 
cinstea cunoscutului fruntaș

Expoziția sovietică 
din Capitală

(Urmare din pag, l-a) 

va-ți macheta ultimei trepte a 
chetei cosmice sovietice. Se vor 
prezenta aspecte ale folosirii 
pașnice a energiei atomice.

Pentru vizitatorii expoziției au 
fost pregătite o seamă de surpri
ze. Astfel, 2 helicoptere vor de
cola de pe o platformă în curs 
de amenajare efectuînd zboruri 
de agrement ți demonstrații. In 
timpul expoziției tor fi organi
zate proiecții de filme ți confe
rințe. Un amănunt in plus : se 
vor putea cumpăra bomboane, ți
garete, ciocolată, vinuri ți înghe
țată sovieticii.

Fără îndoială această expoziție 
va fi un nou prilej pentru publi
cul romînesc de a cunoaște mai 
bine mărețele realizări ale Uni
unii Sovietice, țara construcției 
desfășurate a comunismului.

I

Polone se subliniază ci noile 
propuneri sovietice reprezintă 
„o dovadă a faptului că ea este 
gata sâ meargă în întimpina- 
rea puterilor occidentale, să so
luționeze in mod pozitiv proble
ma dezarmării, o nouă dovadă 
a voinței de nezdruncinat a 
Uniuni, Sovietice și a întregului 
lagăp socialist de a acționa in
tens in favoarea slăbirii încor
dării internaționale*.

Intr-o scrisoare adresată de 
primul ministru al R. Ceho- 
slovace Viliam Siroky, președin-

era 
pri-

rea ședinței ca, așa cum 
firesc, după declarația din , 
mi zi a iui V. A. Zorin, să ia 
cuvîntul conducătorul uneia din
tre delegațiile occidentale. Pre
ședintele ședinței s-a văzut o- 
bligat chiar să întrebe dacă este 
necesar oare să propună pro-, 
iectul de comunicat al ședin
ței.

Abia după aceasta a luat cu
vîntul delegatul britanic Qrm- 
sby-Gore. Cuvîntarea sa a a- 
rătat de fapt că reprezentanții 
puterilor occidentale sînt com
plet nepregătiți să treacă la 
discutarea constructivă a noi
lor propuneri sovietice. Invo- 
cind impreciziunea traducerilor 
în Iimba engleză a propune
rilor sovietice, delegatul englez 
a încercat să justifice făptui 
că delegațiile occidentale întir- 
zie să răspundă la propunerile 
sovietice, deși opinia publică 
din lumea întreagă așteaptă a- 
cest răspuns.

La sfîrșttu] ședinței 
cuvîntul șeful delegației 
lice V. A. Zorin. El a 
ci provoacă surprindere 
Tirile delegatului englez 
preciziunea traducerilor, ... 
tît mai mult cu cit guvernul 
englez a primit aceste propu
neri încă acum o săptămînă. 
Considerentele colegului meu 
englez, a spus V. A. Zorin, sînt 
artificiale.

Delegația sovietici, t sub
liniat V. A. Zorin, speră câ 
guvernul englez va studia In
tr-adevăr cu seriozitate propu
nerile noastre. Tn ce ne pri
vește sîntem întotdeauna gata 
să dăm orice explicație în le
gătură cu noile noastre propu
neri și sîntem de mult gata să 
purcedem la o discuție con
structivă în scopul elaborării u- 
nui Tratat cu privire Ia dezar
marea generală și totală.

a luat 
sovie- 

spus 
refe- 

la im- 
cu a-

cidentale este Comitetul celor 
zece state pentru dezarmare care 
și-a reluat lucrările la Geneva.

Rockefeller îl critică 
pe Nfxon

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Agențiile americane de presă re
latează că la 8 iunie. Nelson 
Rockefeller, guvernatorul statu
lui New York, vorbind la o reu
niune liderilor republicani, a 
«dus critic.} vicepreședintelui Ni. 
xon, iacuzîndu.1 că se prezintă 
candidat lia alegerile preziden
țiale fără să aibă un iprognam 
precis.

Agenția UPI afirmă că această 
declarație a lui Rockefeller tn. 
seamnă că liderul republican 
este hotărît să-și pună candida.' 
tura la președinția S.U.A 

viețil politice dîn Gre'cla, S. Va. 
nizelos

HANC1JQU. - Dupc 
transmite agenția China - 
la 7 iunie președintele C.C, 
P.C. Chinez, Mao Țze^jun, l-a 
primit pe Hadji Lleihi, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Albania» care s-a o. 
prit aci .în drum de la Pekin 
spre Hanoi

SOFIA. — La 7 iunie în
ceput la Sofia ședințele Comi
siei mixte bulgaîo-romîne pentr-j 
eplicarea Convenției cu privire 
la transporturile auto. In cadrul 
comisiei vor fi discutate o serie 
de probleme cu privire la comu
nicațiile auto care interesează 
cele două țări.

ATENA. — La 8 iunie ziarul 
„Avghi" a publicat o scrisoare 
trimisă de Manoiis Glezos din in. 
ehisoarea de pe insula Corfa. Gle
zos protestează cu Iiotărlre îm
potriva încercărilor presei gu
vernamentale și c.-e autorităților 
de a denatura istoria luptei îm
potriva ocupanțîlor hitler iști :.n 
Grecia, de a defăima pe partici- 
panții la această luptă — de- 

- mocrații greci, pentru a justiHca 
represiunile împotriva lor. G'e. 
zos prolestează'cu Hotărîre împo. 
triva-faptului că luptătorii din 
rezistență sînt deținuți de 14 ar.l 

.în închisori.. Luptătorii antifas
ciști'din rezistență^ arată el, se 
bucură de respect fn rlndurile 
poporului grec și opiniei publice 
mondiale» iar mișcarea îor este 
un izvor nesecat de forță și în
credere în viitorul poporului și 
al patriei noastre.

)ă cum 
i Nouă.. 

aii

al 
se

:dui Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., N. S. llrușciov, 
spune : ..Daci exiști cu adevă. 
rat dorință și bunăvoință din 
partea puterilor occidentale de 
a se trece la soluționarea pro
blemei dezarmării, noile propu
neri sovietice pot deveni stimu
lentul și baza activității cu suc
ces a Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare și a ela
borării unui acord asupra unei 
dezarmări generale și totale**.

Departamentul Presei de pe 
lingi Președinția Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane a dat 
publicității un comunicat în care 
se spune că poporul german 
es’.e deosebit de interesat in re- 
zo varea problemei dezarmării, 
înfăptuirea propunerilor sovieti
ce ar contribui într-o măsură 
hotărâtoare ia menținerea păcii 
în întreaga lume și ar crea ast
fel premise pentru un viitor paș
nic al întregului popor german.

Guvernul R. P. Bulgaria, a- 
nunța agenția B.T.A., constată 
cu bucurie că noile propuneri 
sovietice sînt sprijinite de po
poarele din toate țările și ex
primă convingerea că ele vor fi 
intîmpinate cu încredere de 
cercurile conducătoare din sta
tele occidentale, precum și de 
aliații lor din Balcani",

Rdevind însemnătatea inter- 
națîonalj și adîncul caracter u- 
manitar al noilor propuneri ale 
Uniunii Sovietice, declarația gu
vernului R.P. Albania arată că 
aceste propuneri constituie un 
nou efort al guvernului sovietic 
pentru a netezi drumul către 
încheierea unui acord in aceas
tă problemă arzătoare.

„Guvernul sovietic — se sub
liniază în declarația guvernului 
R.P.D. Coreene — pornind de 
la politica sa externă consecven
ta și iubitoare de pace, caută 
toate căile pentru a realiza un 
acord cu privire la dezarmare 
în cadrul tratativelor cu Occi
dentul",

De asemenea, guvernele R.D. 
Vietnam și R.P. Mongole au dat 
publicității declarații in sprijinul 
noilor propuneri sovietice 
privire la 
Și totală.

cu
dezarmarea generală

(Agerpres)

Lucrările conferinței O. I. M.
8

GENEVA 8 (Agerpres). — La 
iunie m cadrul lucrărilor celei 

de-a 44-a Conferințe Internațio
nale a Organizației Internațio
nale a Muncii a avut Ioc alege
rea membrilor Consiliului de 
Administrație al Organizației 
Internaționale a Muncii.

R. P. ROMINA A FOST A- 
LEASA MEMBRA TITULARA 
A ACESTUI CONSILIU.

Au mai fost alese în Consiliu 
Ceylonul, Argentina, Tunisia, 
Venezuela, Danemarca, Olanda, 
Uruguay, Panama și Ghana.

GENEVA 8 (Agerpres). — 
Corespondență specială. La lu
crările Comisiei pentru locuin
țele muncitorești din cadrul celei 
de a 44-a Conferințe internațio
nale a muncii care se desfășoară 
acum la Geneva a luat cuvîntul

Relic
Melkul ne intîmpină cu străzi 

in pantă, înguste și contorsio
nate, peste care plutește, mo
lipsitoare, o stranie somnolență. 
In centrul orășelului, spontan, 
încerc senzația irealului. Parcă 
decorurile unei operete vieneze 
uitate acolo, cu prins rădăcini, 
cartonul s-a metamorfozat în 
cărămidă, iar oamenii au în
ceput să trăiască între zidurile 
lor. Căsuțe ghemuite unele în
treitele, cu pereți gălbui stră
punși de cile o ferestruică din 
lemn sculptat, rețin svîcnîrile 
vieții departe de indiscreția 
străzii. Prăvălioarele — pustii - 
nu reușesc să scoată strada 
din amorțeală. O cafenea îm
podobită cu buchete de drapele 
multicolore și-a plantat pe tro
tuar măsuțele pe care, deloc 
grăbită, le șterge o tină.-ă blon
dă. Cred că nu aș fi de'oc sur 
prins dacă tăcerea mcleșitoare 
ar fi tulburată de apariția eroi
lor unei operete ce or pomi să 
cinte și să danseze, iar tină-a 
ce șterge praful de pe măsuțele 
verzui s-ar dovedi a fi 
ni sta unor spumoase 
muzicale.

Tăblițe indicatoare 
duc către expoziția 
evenimentul ce satisface vanita
tea și ne mărturisi te le ambiții de 
celebritate ale localnicilor. In 
minosfrea masivă ca o cetățuie 
medievală, înălțată cu mai bine 
de două secole in urmă, și-a 
găsit locui expoziția ale că.rei 
reclame le-am intilnit incă de 
la distanțe de zeci‘de kilome
tri. Se pare că organizatorilor 
expoziției nu le-a lipsit spiritul 
comercial. N-au. uitat nimic din 
ceea ce trebuie să facă aface
rea rentabilă, bineînțeles nici 
măcar un „espresso*4 instalat 
chiar în incinta preacuviosului 
lăcaș, unde se poate bea un

protego- 
pcnpeți

ne con- 
baroc. E
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I Un dar al R. P. Romîne 
pentru Casa memorială 

„Mark Turniri* din Florida
Manevrele lui Kiși se lovesc 

de împotrivirea poporului japonez

I

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Ministrul R. P. Romîne la 
Washington, G. Macovescu, a 
predat Casei memoriale ,,Mark 
Twain** din Florida, Missouri — 
locul nașterii scriitorului — o- 
perele lui Mark Twain traduse 
in limba romînă, un album cu 
fotografii reprezentînd bustul 
scriitorului din Parcul de Cul
tură și Odihnă, aspecte de la 
festivitățile eu prilejul comemo-

Situa(ia din Turcia
Un interviu al premierului turc

PARIS 8 (Agerpres). — In
tr-un intervii acordat ziarului 
„Le Monde“ generalul Cemal 
Gursel, primu. ministru al Tur
ciei, a declarat: „Dacă intere
sele țării 0 vor cere s-ar putea 
ca eu să consimt sa fiu condu
cătorul noulu' partid care va a- 
păra principiile revoluției**.

Menderes golise 
visteria Turciei...

ANKARA 8 (Agerpres). —
Potrivit agenției France Pres- 

se, după răsturnarea fostului gu
vern Menderes s-a constatat că 
în perioada în care acesta s-a 
aflat la putere el a înșelat în 
mod sistematic toate organizații, 
le economice și financiare inter
naționale din care făcea parte, 
prezentîndu-le date false asupra 
situației financiare a țării.

La preluarea puterii de către 
noul guvern, scrie France Presse, 
toate casele de bani au fost gă
site goale, iar rezervele Băncii 
centrale reduse la minimum.

In legătură cu această situație, 
ziarul vest-german „Deutsche 
VEoche" relatează că S.U.A. au 
acordat lui Menderes ajutoare in 
valoare de trei miliarde dolari, 
iar R.F. Germană încă în ajunul 
căderii lui Menderes un ajutor 
în sumă de 150 milioane mărci 
vest-germane. Ziarul „Deutsche 
JVoche" arată că acest ajutor 
a fost dat de Adenauer ca o do
vadă a „fidelității sale față de 
guvernul Menderes**.

Referindu-se la această tran
zacție, publicația 
vest-germană 
scrie că „Bonul 
păstreze o tăcere 
pra acestui tratat 
guvernul federal 
Menderes. Funcționarii 
nați cu rezolvarea acestei pro
bleme n-au îndrăznit să focă 
cea mai mică aluzie, ba mai 
mult chiar și astăzi această pro
blemă este considerată la Bonn 
ca o problemă secretă**.

comercială 
„Handelsblatt* 
a încercat sâ 
completă asu
de stat dintre 
ți guvernul 

insărci-

C. Alecu. delegatul muncitorilor 
dis R. P. Romini, El s-o pro
nunțat în favoarea acordării unei 
atenții speciale locuințelor pen
tru muncitori, criticind poziția 
unor state occidentale care nu se 
preocupă de această problemă.

Vorbind despre grija deosebită 
acordată în țara noastră con
strucției de locuințe muncitorești, 
delegatul romîn a fâcuț cunoscu
te comisiei prevederile proiectu
lui de Directive ale celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. in a- 
ceastă problemă, arătînd că in 
cursul planului de 6 ani se vor 
construi în țara noastră 300.000 
apartamente .Vorbitorul a subli
niat de asemenea faptul că în 
R.P. Romînă chiriile sînt extrem 
de mici, ele reprezentînd doar 
cîteva procente din salariul unui 
muncitor.

răcoritoarepahar de vin sau o 
sticlă de coca-co la.

Înainte de a intra 
și după aceea, afișe 
de o șchioapă avertizează : fo
tografiatul interzis. Probabil ca 
să nu fie concurat rentabilul 
comerț cu ilustrate. Mă resem
nez și închid aparatul fotogra- 

a

în clădire 
cu litere

fie. Un bărbat uscățiv pare

nu lua în seamă afișele. Foto
grafiază imperturbabil. Este un 
american...

Trecem prin niște curți inte
rioare. Clădirea cu ziduri oste
nite, cu sute de ferestre prăfu
ite, seamănă mai de grabă cu 
o cazarmă. Austeritatea exteri
orului ascunde însă frumuseți 
arhitectonice și superbe opere 
de artă. Expoziția este consa
crată unuia din cei mai de 
seamă crhitecți cf Austriei, Ja
cob Prandtauer de la a cărui 
naștere s-au împlinit 300 de ani 
și prezintă v^ața și activitatea 
acestuia pe fundalul unor im
presionante lucrări în stil baroc. 
Pășim pe cărările timpului cu 
secole în urmă. Săli de •mar
mură încărcate de bogății cre
ează cadrul reconstituirii unor 
epoci trecute. In biblioteca stră
lucitoare, cu podoabele ei au
rite. cm văzut inegalabile co
mori cărturărești, tomuri groase, 
cu paginile ofilite de scurgerea 
a sute de ani. Grupuri de ti
nere însoțite de călugărițe as
cultă cu evlavie profesionalizată 
și contra unei taxe precizată da 
tariful de la intrare, explicațiile 
ghizilor. Mă obsedează într-una 
un vag miros de mucegai... 

rării acestuia și de la punerea 
in scenă la teatrele din Capitală 
a pieselor „Prinț și cerșetor** și 
„Marea aventură a lui Tom Sa
wyer**.

Jameș Blair, guvernatorul sta
tului Missouri, și conducerea ca
sei memoriale au mulțumit pen
tru darul oferit și au apreciat 
în mod deosebit atenția ce se a- 
cordă în R- P. Romînă, operei 
lui Mark Twain.

defi- 
uni-

întrebat care este data 
nitivâ fixată de Comitetul 
tatii naționale pentru organiza
rea alegerilor, generalul Gursel 
a spus : „Nu a fost fixată nici 
o dată. Vrem ca alegerile să se 
țină cit se poate mai curînd. 
Dacă nu vom reuși să rezolvăm 
pină in octombrie sarcinile pe 
care ni le-am propus, alegerile 
nu vor putea avea loc din pă
cate pină în primăvara viitoare 
datorită faptului < 
iernile sînt aspre**.

Turcia

KIȘI: — De dte ori sâ vă tot spun că tratatul e pentru securitatea voastră?!...
Owen de EUGEN TARU ;

Panică in S. U. A.
după accidentul atomic de la Mcguire
Washington s (Ager- 

pree). — Agenția Associated 
Press trznsurite : „Forțele mili
tare aeriese au anunțat că la 
baza militară aeriană „Mcguire“ 
(la 110 km. sud de New York) 
a izbucnit un incendiu care a cu
prins avionul-proiectil cu focos 
atomic ..Bornare-. Datorită in
cendiului r.o cantitate neînsem
nată” de «obstanțe radioactive 
s-au râspîndit ia regiunea bazei 
militare.

La început reprezentanții ofi
ciali au declarat că lx această 
bază s-a produs o explozie, iar 
apoi a izbucnit un incendiu, dar 
mai tirziu au anunțat că potrivit 
informațiilor primite de ei, „nu 
a avut loc o adevărată explozie 
atomică”.

Potrivit altor știri, în regiunea 
bazei militare aeriene „Mcguire”

însfîrșit ajung pa © te*esă da 
unda îmi îndnto ochii o prive
liște superbă : tălăzuirea valu
rilor Dunării și intr-o ciudată si
metrie Meîkul cu ccoperișurile 
țuguiate ale caselor printre care 
răzbat cutezătoare turnurile bi
sericilor.

Dar in Me'k se mai păstrează 
o relicvă a unor ani trecuți. 
Către aceasta nu ne-a condus 
nici o tăbliță indicatoare. La 
marginea orașului, într-o vale, 
se află o căsuță cu ziduri din 
cărămidă roșie și un coș înalt 
de cîțiva metri, in jur doar niște 
barăci cenușii în care s-a insta
lat acum o cazarmă. Către căsu
ța aceasta cu înfățișare blindă 
vin mereu oameni, 
aci nu-i, nici un loc 
ta te turistică și nici 

renume. Nu. Aci,

Vin, deși 
de curiozi- 
un muzeu 

încu anii hi-

Omagiu adus victimelor fu-tcis- 
mului.

17.000 de polițiști îl vor păzi pe Eisenhower de manifestațiile 
de protest ale populației

ritateu, pentru a nu-și pierde po
zițiile actuale intenționează ca 
după ratificare să-l înlăture pe 
Kiși și să aducă apoi la putere 
un nou guvern conservator. In
fluentele ziare burgheze „Yomiu. 
ri" și „Mainițl" relatează că or. 
ganizații ale marelui capital din 
Japonia caută o soluție cit mai 
convenabilă lor pentru „rezolva
rea" situației politice teminduse 
ca mișcarea de protest a poporu
lui japonez să nu ia o asemenea 
amploare incit să le pericliteze 
propriile lor poziții. Agenția Ky
odo relatează că monopoliștii ja
ponezi cor recomanda primului 
ministru Kiși să demisioneze 
după ratificare iar după ce „tra. 
tatul de securitate" va intra în 
vigoare să fie format un nou ca
binet.

TOKIO 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : Poporul japonez pro. 
testează cu hotărîre împotriva 
propiiatei vizite 13 Ini Eisenho
wer în Japonia, punîud această 
vizită în legătură cu ratificarea, 
alianței militare a Ja.pohiei cu 
S.U.Ă., urîtă de popor. Tem-în-' 
du-se de amptoare,a acțiunilor 
a jitia mer ioane ale maselor popu
lare, guvernul Kiși a examinat 
în cadrul-ședinței sale din 7 iu. 
nie problema adoptării unor mă
suri extraordinare în vedere^ ®-

TOKIO 8 (Agerpres). — Tn 
pofida opoziției mereu cresctnde 
a poporului japonez față de po
litica antinațională a guvernului, 
Kiși și acoliții săi au hotărît ca 
Partidul liber al-democrat de gu. 
vernămînt să înceapă dezbaterea 
unilaterală în Corner# superioa
ră a dietei a „tratatului de secu
ritate*1 japono-american în~ sco
pul ratificării acestuia. Tn legă, 
tură cu aceasta, Kiși a convocat 
la 7 iunie pe fruntașii Partidului 
liber al-democrat de guvernămînt 
intr-o ședință extraordinară la 
care s-a hotărît că dacă Parti
dul socialist și Partidul socialis. 
mului-democratic tiu vor ajunge 
la un acord cu partidul de gu- 
vernămint cu privire la așa-nu- 
mita „normalizare a situației die
tei". Partidul Uberai-democrat va 
începe la 8 Iunie dezbaterea uni. 
laterală a tratatului de securita
te și-l va supune spre ratificare 
în Camera superioară a dietei la 
15 sau 16 iunie.

Poporul japonez urmărește cu 
mare îngrijorare manevrele de 
culise ale cercurilor conducătoa
re care caută să forțeze Dieta 
pentru a obține ratificarea cit 
mai grabnică a acestui tratat 
militarist. Căutînd să înșele vi
gilența poporului, cercurile con
ducătoare care vor să impună 
ratificarea „tratatului de secu.

In Japonia continua protestul maselor contra ratificării „tra
tatului de securitate** americano-japonez»

focos atomic „Bo- 
provocat ,.o mare 
Statele Unite** — 

corespondentul din 
al agenției France

an fost luate măsuri în vederea 
evacuării personalului militar. 
Teritoriul din jurul bazei este 
înțesat de poliție, pe o rază de 
opt mile circulația pe șosele 
fiind interzisă.

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — Vestea incendiului care 
a izbucnit la baza militară ae
riană ,,M<țguire“ cuprinzînd ra
cheta cu * . —
marc"* a 
emoție în 
transmite 
M ashington 
Presse. Accidentul produeîndu-se 
la 55 km, de Philadelphia — 
adaugă agenția — s-a crezut că 
acest mare oraș a fost atins de 
radiațiile atomice.

Descriind neliniștea care a cu
prins populația Statelor Unite 

tlerirmuluî, mii de oameni au 
cunoscut îngrozitoare suferințe 
cl căror epilog l-au săvîrșit 
cuptoarele morții. Mii de oa
meni răpiți familiilor lor. Mi' 
de nevinovați. Poate cinci mii, 
poate zece mii, poate chiar 
mai mult SS-ul a fost de astă 
dată grijuliu să șteargă urmele 
crimei. N-au rămas decît pere
ții dezgoliți și cuptorul, un cup
tor din cele mai banale, ca de 
brutărie, dar pe care, privindu l 
simți cum inima e prinsă în că
tușele emoției.

Aci, în încăperea în care 
soarele pătrunde anevoie, ființe 
vii deveneau cenușă. Aci în 
cuptorul acesta vopsit acum în 
alb. Aci contabilitatea era ți
nută nu în oameni, ci în tone 
de cenușă. Aci...

Pașii m-au purtat prin des
tule muzee de-a lungul anilor. 
Dar niciodată n-am fost atît de 
impresionat ca în această că
suță pirpirie în care nu poți 
vedea nimic altceva decît pere
ții dezgoliți și cuptorul, cupto
rul ce-ți răscolește întreaga fi’ 
ință. Dar cuptorul nu era decit 
finalul, punctul terminus al su
ferințelor. Pină a ajunge acolo, 
deportații treceau prin cele mai 
cumplite halte ale monstruozi
tății hitleriste. Ni se arată o 
cameră. Patru pereți, o fereas
tră, podeaua acoperită de ci
ment. Atîta tot. Era camera de 
schingiuire. Sîntem conduși lin
gă fereastră. Zid, un spațiu gol 
și încă un zid ce bandaja pe
reții inițiali.

— Ca să nu răzbată în afară 
strigătele de durere ale celor 
schingiuiți... — șoptește cineva 
temător să nu deranjeze tăce
rea îngîndurată, apăsătoare a 
celor de față.

Cele două ziduri sînt cel mai 
cutremurător și mai convingător 
exponat posibil. Calc cu sfială. 
Am senzația că pășesc pe o 
imensă băltoacă de singe... Aci 
a tronat moartea. Moartea în 
uniformă SS. Moartea ce nu 
lăsa să i scape nici măcar un 
dinte de aur în gurile celor 
azvîrliți în cuptoare.

O austriacă din partea locului 

la aflarea știrii, agenția Associa
ted Press relevă că „milioane de 
oameni care trăiesc pe o supra
față de 83 de mile patrule între 
New York și Philadelphia, una 
din cele mai populate și indu
strializate regiuni din Statele 
Unite, a trăit panica radiațiilor 
nucleare**. în ciuda declarațiilor 
liniștitoare ale reprezentanților 
oficiali, explozia rachetei a pro
vocat — potrivit agenției Asso
ciated Press — „o stare 
de tensiune neobișnuită. O 
regiune largă a fost pusă în 
stare de alarmă, șoselele au fost 
blocate, au fost pregătite avioane 
pentru evacuarea populației și e- 
chipe speciale, înzestrate cu con
toare Geiger, #u început detec
tarea urmelor radiații atomice 
asupra locuitorilor din împreju
rimile bazei aeriene**

MELK t o imagine pitorească.

mi-a povestit că In 1943, de 
crăciun, comandantul lagărului 
a promis deținuților că le va 
face un dar. Și s a ținut de 
cuvînt. A adus un brad. Un brad 
mare, minunat, născut parcă din 
basmele copilăriei. Un brad pe 
care l-a împodobit. Da, l a îm
podobit. Cu trupurile a opt oa
meni spînzurați de crengile lui.

...în dimineața aceasta, lingă 
coșul înalt al cuptorului, în fața 
casei cu ziduri roșii de cără
midă, s-au adunat cîteva sute 
de oameni - austrieci, francezi, 
germani... E prezentă și delega
ția Comitetului foștilor deținuți 
politici antifasciști din țara 
noastră. Facem cunoștință cu 
Schmidt, primarul Melkului și 
alte oficialități locale. Coroane 
de flori astupă gura cuptorului. 
Flori pe o îngrozitoare groapă 
comună. Pe un mormînt risipit 
de vînt în toate punctele cardi
nale. Copleșitor minut de recu
legere.

Se rostesc cîteva cuvîntări. 
Scurte. Fraze puține dar răsco
litoare prin aducerile aminte. 
Vorbesc un pastor luteran din 
Viena, un deputat belgian și un 
fost deportat francez. Vorbesc 

sigwării securității președintelui 
S.U.A.

în urma declarațiilor președin
telui Comisiei pentru problemele! 
securității publice, Isihama, se. 
fului Direcției apărării naționale. 
Akagh.i, și ale altor reprezen. 
tanti ai guvernului a devenit cu. 
noscut că,în ziua sosirii lui Ei
senhower poliția va bloca ae.ro. 
portul mter.naționaJ din Tokio, 
iar dacă demonstranții vor î11” 
cerca să rupă cordoanele și dacă 
se îndreaptă spr€ clădirea aero
portului va recurge la forță. în
tregul drum de la aeroport pîină 
la clădirea ambasadei america, 
ne, unde se va opri președintele 
S.U.A., va fi străjuit de poliție. 
Sînt mobilizați în acest scop 
17.000 de polițiști. La Tokio vor 
fi ad-use unități de poliție din 
prefecturile vecine. O subunitate 
militară specială va ^vea misiu
nea .să apere securitatea lui Ei. 
senhower.

WASHINGTON 8 (Agerpres), 
— La 8 iunie președintele Eisen
hower a avut o întrevedere cu 
Nelson Rockefeller guvernatorul 
statuluj New York. După cum 
relatează agenția France Presse, 
după întrevedere Rockefeller a 
declarat ziariștilor că „a expri- 

. mat președintelui neliniștea P& 
care o încearcă orice american 
de a-l vedea intreprinzînd călă
toria sa tn Japonia".

In presa americană apar tot 
mai des avertismente împotriva 
acestei vizite. Influentul ziar 
,,Țhe Christian Science Monitor'* 
a publicat la 7 iunie un edițo- 

' riad îri care spune: „Cerem in
sistent președintelui să-și amine 
vizitia“. Subliniind că extinderea 
programului vizitei la Okinawa 
și Tai'van „îi dă din nefericire 
aspectul -unei vizite de control 
asupra aliațifor și bazelor mili. 
tare** din această regiune, zia
rul avertizează că guvernul ja
ponez va trebui probabil să
curgă la „măsuri severe și je
nante pentru a-l apăra pe dl. 
Eisenhower**.

„The Wall Street Journal*4, tn. 
tr-un editorial în care pune dei 
asemenea întrebarea dacă nu ar 
fi preferabil ca .președintele 
S.U.A, să renunțe la vizita pro
iectată, își exprimă amărăciunea 
pentru eșecul politicii americane 
de a-șl procura aliiați demni de 
încredere prin folosirea în acest 
scop a sumelor uriașe pus© 
dispoziție pentru ajutorul mili. 
tar și economic acordat străină
tății.

Dezbaterile din Comisia 
senatorială pentru 

relațiile externe a S.U.A.

re-

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— La 7 iunie, Comisia senato
rială pentru relațiile externe a 
trecut la discutarea problemei 
ratificării tratatului americano- 
japonez. Tn ședința deschisă 
d.n dimineața zilei d’e 7 iunie 
a luat cuvîntul în numele gu
vernului secretarul de Stat 
Chr. Herter. In după-amiaza a- 
celeiași zile a avut loc o șe
dință secretă.

După cum rezultă din decla
rația lui Herter și din întrebă
rile puse de senatori, hotărîrea 
de a se ține o ședință secretă 
a fost o urmare a faptului că gu
vernul american se teme să nu 
devină publice o serie de amă
nunte care dovedesc caracterul 
agresiv al acestui tratat înrobi
tor pentru Japonia.

Totuși, după cum rezultă 
chiar și din discursul lui Her
ter, noul tratat reprezintă o 
încălcare flagrantă a constitu
ției japoneze și un instrument 
al imperialismului american 
pentru pregătirea de noi ac
țiuni agresive în Extremul 0- 
rient.

Fotografiile autorului

despre trecut, dar cer ca oa
menii să privească cu vigilență 
viitorul,-să nu permită repeta
rea unor asemenea crime, să 
lupte pentru pace. Cuvîntul a- 
cesta „pace" are un ecou teri
bil în această vale înverzită, 
unde natura proaspătă și îneîn- 
tătoare iți toarnă în vine bucu
ria vieții și în care cu puțini 
ani in urmă se afla pentru mii 
și mii de oameni stația termi
nus pe calea vieții.

★
Din nou către Viena, Străzile 

înguste și somnolente ale Mel
kului, reclamele expoziției ba
roc. încă o privire fugară către 
severa construcție a minăstirii 
ce, ca un Harpagon, nu tră
dează comorile păstrate în să
lile ei. Recapitulez dimineața 
aceasta. Hotărît lucru, cele mai 
prețioase relicve ale Melkului 
se găsesc în căsuța cu zid de 
cărămidă lingă care veghează 
un coș înalt de cîțiva metri, ca 
un semn de strigare la capătul 
unui avertisment dat memoriei 
oamenilor.

EUGENIU OBREA


