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Tineretul muncitor întîmpină
cu noi realizări Congresul partidului 

Tinerii raportează 
îndeplinirea 

angajamentelor

40 de tone metal economisit și 14.000 lei economii, - acestea sînt rezultatele obținute pînă in 
prezent de brigada de muncitori turnători condusă de candidatul de partid Ștefănoiu Ion de la 

Atelierele „9 Mai“ din București in întrecerea in cinstea Congresului Partidului
Foto: P. POPESCU

O lecție de conștiință
care nu o voi uita

Era după miezul nopții cină 
am primit acasă i^n. .. telefon. 
„Se surpă pragul la cuptorul 
4" — m-a anunțat șeful de tu
ră. In cîteva minute am fost 
la fabrică. Cu șeful de tură, 
cu fochiștii, am cercetat cup
torul, ne-am sfătuit ce-am 
putea să facem ca să-l 
Am fost de părere că 
e de făcut nimic.

— Să mergem cu el 
nă dimineața și apoi 
prim, am hotărit. Hotărîrea 
era dureroasă, pentru colecti
vul nostru. Doar ne aflăm in 
plină întrecere in cinstea Con
gresului partidului. Altă cale 
însă nu era. Ctiptorul urma să 
fie oprit o zi-două să se ră
cească apoi rezidit complet.

Cînd aproape terminasem 
discuția pe platformă sosește 
maistrul șamotor Nicolae Chi
riei. Nu știu cine il anunțase. 
Nu știu ce simțuri îl conduc 
pe acest om, dar întotdeauna 
se află acolo unde este nevoie 
de el. In calitatea mea de șef 
al secției, de inginer cu o 
oarecare experiență in produc
ție, îmi dădeam seama că ho
tărîrea luată de mine era sin
gura posibilă în această situa
ție. Totuși văzîndu-l pe Chiriei 
pe platformă m-am dus repe
de să-l consult, să-i cer păre-

salvăm. 
nu mai

așa pî- 
să-l o-

La Expoziția sovietică
din Capitală

Expoziția sovietică, care se 
va deschide duminică, va o- 
glindi diferite aspecte ale in
dustriei bunurilor de consum.

Vizitatorii vor putea ve
dea, de pildă, 15 tipuri dife
rite de televizoare, precum și 
12 tipuri de radio. Dintre a- 
ceste exponate se remarcă 
televizoarele cu ecran mare. 
Un amănunt interesant : cei 
care se vor opri la acest 
stand vor putea vedea pe 
ecranele televizoarelor aspec
te din timpul vizitării ex
poziției luate în acel moment 
de camera de televiziune.

în sectorul 
uz casnic sînt 
mele modele 
și „Saratov", 
de 240 și 175 
mașină de 
care în cîteva minute 
2 kg de rufe, mașina de cu
sut electrică „Tuia" de greu
tate redusă, aspiratoare de 
praf de diferite tipuri și alte 
produse.

Un ștand este consacrat 
blănurilor. Vizitatorii vor pu
tea aprecia numeroase țesă
turi de bumbac, in, mătase, 
lină și din fire sintetice, di
ferite modele de pantofi, len
jerie și alte bunuri de consum 
industriale.

De asemenea sînt expuse 
diferite modele de covoare, 
dintre care unele lucrate ma
nual.

Variat reprezentate sînt și 
produsele alimentare.

articolelor de 
expuse ulti- 

de frigider „Zii" 
cu o capacitate 
litri, o modernă 
spălat „Sibir", 

spală

rea. Am avut întotdeauna 
foarte multă încredere în el. 
îndată ce am venit la fabrică, 
direct de pe băncile institutu
lui primul om care s-a apro
piat de mine, primul care m-a 
ajutat cu sfaturi și îndrumări 
a fost comunistul Chiriei. 
L-am găsit și atunci — cu cîți- 
va ani în urmă tot aici în sec
ție. Cite am avut de învățat 
de la el mai ales din dirzenia, 
din tenacitatea lui.

Dar să revenim la întîmpla- 
rea noastră. Nicolae Chiriei, 
maistrul nostru șamotor, s-a 
apropiat de cuptor. Apoi a în
tors capul, s-a uitat la mine, 
și m-a întrebat calm:

— Ce-ai hotărît ?
— Oprim! Lăsăm să se ră

cească și rezidim. Pierdem, 
dar n-avem ce face.

— Să rezidim, zici ? Și cu 
angajamentul ce faceml Cu 
producția de 
klincherul in

Am înțeles 
mară, că nu 
hotărîrea mea.

— Altă cale nu 
neata ce propui ? 
la vreo salvare ?

— Eu ? Propun să te mai

v f
♦

gîndești tovarășe inginer. Să
salvăm cuptorul. Păcat de
bani, de material și de atîta
timp pierdut.

Trebuie să mărturisesc că 
oricît m-am gîndit n-am mai

Ing. C. VALENTIN 
șeful secției cuptoare, 

membru al comitetului U.T.M.
Fabrica Cimentul Păcii** 

Medgidia
(Continuare în pag. 3-a)

MORARU VICTOR, secreta
rul comitetului U.T.M. de lu 
Combinatul chimic ,1. V. Stalin 
din Orașul Victoria, ne-a de
clarat următoarele :

— Antrenați în întrecerea so
cialistă pe brigăzi și profesii, 
tinerii noștri au muncit cu râv
na pentru ca angajamentele lua
te în cinstea celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. să fie înde
plinite. Astfel, pînă în ziua de 
13 iunie a.c. brigăzile de tine
ret din combinatul 
nostru, mobilizate de 
organizațiile U.T.M. 
sub conducerea orga
nizațiilor de partid 
au dat peste plan 
700 tone îngrășămin
te chimice, azotoase, 
350
110 
ric 
nea, 
au fost obținute economii 
valoare de 685.000 lei. La ob
ținerea acestor rezultate un a- 
port deosebit a fost 
inovațiile propuse de 
din care fac parte 
Uarie Ștefan, Stîngă 
Tudoran Iacob, Costea Leonida, 
precum ?i de inovațiile realizate 
de tinerii Gune Valter, Popa 
Elena și alții.

In timpul lor liber. tinerii 
muncitori au colectat șt predat 
I.C.M.-ului pentru a fi trimis 
oțelăriilor, 180 tone de fier ve
chi și au efectuat aproape 45.000 
ore muncă patriotică la diferite 
lucrări cu caracter obștesc. în 
aceste acțiuni s-au evidențiat 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică conduse de tinerii Țer- 
bea Roman, Druș Vasile, Loghin 
Constantin, Bica Ion și alții.

Toate aceste rezultate sînt o 
mărturie a dragostei cu care ti
nerii din combinatul nostru în- 
tîmpină cel de al III-lea Congres 
al P.M.R.

de tine-

tone amoniac, 
tone acid sulfu- 
etc. De aseme-

tot pînă la această

Ancheta noastră 
în cîteva 

fabrici din 
regiunile 

Stalin 
și Craiova

dată 
în

adus de 
brigada 

inginerul 
Olimpiu,

ciment ? Prăjim 
tiffăi ?
din ironia lui a-
era de acord cu

este. Dum- 
Te-ai gîndit

lată două aspecte de la Ex
poziția sovietică din Capi
tală. In prima fotografie, 
standul de aparate optice de 
mare precizie destinate in
dustriei. In a doua fotografie, 
o parte din standul de utilaj 

medical.

Foto : P. POPESCU

CHIVU ȘTEFAN, secretarul 
comitetului U.T.M. de la Fa
brica de scule „Rîșnov", regiu
nea Stalin, ne-a spus printre 
altele :

— Ne-am angajat să reali
zăm 150.000 lei economii pînă 

la 20 iunie și am 
realizat această sumă 
cu 10 zile mai devre
me. Brigăzile ute
miste de muncă pa
triotică și-au propus 
să presteze 10.000 
ore muncă voluntară 
și au 
17.000 
brigăzi 

strîngă
15 tone fier vechi,

să

prestat peste 
ore. Aceleași 
care s-au an- 
și să predeagajat

l .C .M.-ului 
au predat pînă la 10 iu
nie 16 tone. Iată numai cîteva 
din realizările tineretului din 
fabrica noastră, ele fiind rezul
tatul dragostei cu care tineretul 
nostru întîmpină cel deal III-lea 
Congres al partidului.

în obținerea acestor rezultate 
importante s-au evidențiat tine
rii strungari Vlădeanu Gheor- 
ghe, Savu Victor, Șerban Con
stantin și alții. Prin recupera
rea materiei prime, prin redu
cerea consumului specific acești 
tineri și-au depășit angajamen
tul inițial de a economisi 1.000 
lei în cinstea Congresului par
tidului, realizînd cite 4.000— 
5.000 lei fiecare. De asemenea, 
in această perioadă s-au eviden-

peste 
fami-

Pînâ la 1 martie a.c. 
76 la suta din totalul 
liilor țărănești au fost cuprin
se în gospodării agricole 
colective și întovărășiri, lată 
cea mai vie dovadă a încre
derii cu care țărănimea 
muncitoare urmează drumul 

arătat de partid.

Desen de N. POPESCU

500.000 ore de muncă 
voluntară

Tineretul din raionul 23 Au
gust din Capitală mobilizat, de 
organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid 
a obținut, in cadrul întrecerii 
în cinstea celui de al III-lea 
Congres al Partidului însemnate 
succese.

Cele peste 400 brigăzi de 
muncă patriotică care cuprind 
12.500 tineri au efectuat peste 
500.000 ore muncă voluntară pe 
diferite șantiere la amenajarea 
diferitelor baze sportive, la 
curățirea parcurilor, construirea 
podului Pantelimon, la blocurile 
din Bulevardul Muncii și altele, 
în afară de aceasta de la 1 apri
lie pînă acum tineretul din ra
ion a colectat și predat cantita
tea de 1 087 tone de fier vechi, 
în această acțiune s-au eviden
țiat organizațiile U.T.M. de la 
I.C.M.A. care au strins 113 
tone și cele de la Uzinele „Re
publica." 500 tone(Continuare în pag. 3-a)

Proiectul Directivelor celui de al III-lea 
în dezbaterea oamenilor

Zilele trecute lucrătorii de 
la T.R.C.L. și de la Întreprin
derea de Construcții-Montaj 2 
din Tg. Mureș au dezbătut în 
cadrul unor 
țite proiectul 
Congresului 
P.M.R. Atît 
crătorilor de 
la adunarea 
ginerilor și funcționarilor de 
la Întreprinderea de Construc
ții-Montaj 2 Tg. Mureș, vor
bitorii și-au exprimat satis
facția și bucuria pentru mă
rețul program elaborat de 
Partid, care prevede crește
rea în ritm rapid a producției 
industriale și agrare, pe baza 
dezvoltării cu precădere, a in
dustriei grele. Vorbitorii au 
făcut numeroase propuneri

adunări însufle- 
de Directive ale 
al III-lea al 

la adunarea lu- 
la T.R.C.L. cit și 
muncitorilor, in-

pentru îmbunătățirea muncii 
întreprinderilor de construcții, 
organizarea muncii pe șan
tiere.

Arătînd că în prezent nu 
sînt folosite toate atelajele și 
mașinile cu care au fost do
tate întreprinderile de con
strucții, inginerul Kopping La- 
dislau a arătat că munca pe 
șantiere va trebui ^ă fie mai 
bine organizată.

— Pe șantierele de con
struit locuințe, cu volum mai 
mic de lucrări — a arătat in
ginerul Kopping — nu putem

ST. NECANIȚKI 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru Regiunea 
Autonomă Maghiară

La Atelierele C.F.R,
Muncitorii, inginerii și teh

nicienii de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" au dezbătut

(Continuare în pag. 3-a)

„Grivița Roșie1li
cu multă însuflețire proiectul 
Directivelor celui de al III-lea 
Congres al partidului. în adu-

nările care au avut loc în a- 
teliere, secții și sectoare, ei 
și-au exprimat 
ne de căldură 
și recunoștința 
față de partid, 
fața poporului 
tor un program cu astfel de 
obiective mărețe. Discuțiile 
au subliniat în unanimitate 
caracterul profund științific al 
politicii partidului nostru, 
clarviziunea sa înțeleaptă. 
Cu un sentiment de justifi
cată mîndrie, vorbitorii, tineri 
și vîrstnici, și-au exprimat ho
tărîrea lor fermă de a lupta 
pentru aplicarea în viață a po
liticii partidului.

Dezbaterile au constituit și 
un prilej de analiză atentă a 
posibilităților pe care le au 
pentru a ridica pe o treaptă 
superioară întreaga lor activi
tate. In cadrul adunărilor s-au 
făcut și numeroase propuneri

O parte dintre propuneri se 
referă la executarea unor lu
crări care să ducă la sporirea 
productivității muncii, la ri
dicarea calității reparațiilor, 
la reducerea prețului lor de

în cuvinte pli- 
devotamentul 
lor profundă 

care a pus în 
nostru munci-

cost. Astfel, colectivul de mun
citori din secția sudură loco
motive a propus să se ‘constru
iască în secția lor, un cuptor 
pentru preîncălzirea pieselor. 
Acest cuptor va economisi o 
importantă cantitate de oxi
gen și, încălzind uniform pie
sa înainte de sudură, evită 
spargerea pieselor de fontă 
din cauza încălzirii parțiale. 
Interesante propuneri s-au fă
cut și în sectorul II locomoti- 

Montorul Ion Slave a ară- 
necesitatea construirii unei 
pentru spălarea locomoti- 
înainte de a intra în hala 
demontare pentru repara- 
iar montorul Constantin

ve. 
tat 
băi 
vei 
de 
ții, ____
Cismaru a propus ca ștandul 
de spălat locomotivele să fie 
acoperit cu tablă. Astfel se vor 
asigura condiții optime pentru 
lucrul pe orice vreme.

în dezbaterile lor, muncito
rii de la „Grivița Roșie" au a- 
cordat o^deosebită atenție și

ION ȘINCA

(Continuare în pag, 3-a)

Certitudinea
împlinirii

în lungul șir al 
anilor, n-am avut 
niciodată atît de 
puternică ca astăzi 
certitudinea împlinirii tuturor 
visurilor și aspirațiilor poporului 
nostru.

Viața, toate faptele care s-cu 
petrecut în anii regimului demo
crat popular, arată că tot ce se 
stabilește de către Partidul Mun
citoresc Romîn spre înfăptuire în 
toate ramurile economiei națio
nale, în toate domeniile de pro
ducție poate fi considerat, încă 
din clipa aceea ca o realitate ce 
se va vedea și pipăi după o se
rie de ani.

Mi-a fost drag întotdeauna să 
mă aplec asupra studiului vieții, 
a felului de-a trăi, de-a gîndi 
și de-a munci al poporului. Ob
servația cea mai realistă, atît 
de necesară scriitorului - și nu 
numai lui — m-a ajutat să văd 
că în condițiile de muncă so
cialiste, de azi, nu mai poate fi 
vorba de întrebarea dacă se va 
ajunge sau nu la țelurile 
fixate prin calcule în pro
iectul de Directive. Rezultatul 
e sigur. Lucrul ccesta admirabil 
nu se poate face decit într-d e- 
conomie in care toate pute.-ile 
de producție și muncă, toate ma
terialele, toate fabricile și uzine'e 
sînt pornite de una și aceeași 
voință : a poporului muncitor, 
a partidului care-l conduce. 
Azi cine cunoaște proiectul Di
rectivelor pentru planul de dez
voltare a economiei naționale 
pe onii 1960—1965 și pentru pro
gramul economic de perspectivă 
— cunoaște și realizările ce se 
vor ivi kj sfîrșitul acestei pe
rioade. Realitatea aceasta este 
de cea mai mere importanță» 
îndeosebi pentru tineretul din 
țara noastră ; producția națio
nală creste odată cu tineretul 
nost'u, el poate intra cu tot o- 
vintul în lupta ce il așteaptă, 
core-i deschide uriașe 
pectrve de împlinire, 
economie neplanificată, 
hico și parazitară, 
tul nu va fi niciodată s:gur 
docâ la sfîrșitul studiilor va afla 
un post în specialitatea lui, un 
mijloc sigur de existentă. In cite 
țâri din apus, ca și altădată la 
noi, tinerii chiar specialiști și ti
trați nu aleargă ani de zile 
fără speranță după un post liber 
în specialitatea lor. Pentru că 
nu ou nki o siguranță a felului 
in care se va dezvolta fiecare 
ramură din economia națională.

acad.
I. Agirbiceanu

pers-
lntr-o 
onar- 

tinere-

Congres al P.M.R.

Cită energie tine* 
rească se risipește 
în societatea bătrî- 
nei burghezii hră

părețe și cinice în care oamenii 
'muncitori, tineretul, nu sînt ii-, 
guri pe ziua lor de mîine.

In programul de muncă atît de 
luminoasă cuprins în pro
iectul de Directive ale Con
gresului al III-lea ol P.M.R, 
este evidențiat progresul în toa
te ramurile de activitate, și e 
prevăzut și procentul cu care va 
crește și numărul tinerilor mun
citori, al specialiștilor, inginerilor 
chimiști, electrotehniști etc. Așa 
că tînărul muncitor, elevul sau 
studentul știe de pe acum ce 
să-și aleagă drept specializare 
în studii, pentru ce categorie de 
producție să se pregătească, si
gur fiind că la sfîrșitul pregătirii 
științifice va avea un loc de ac
tivitate în specialitatea lui.

Pentru tineretul școlar este de 
mare importanță să poată mer
ge de la început către un scop 
bine stabilit, să se pregătească 
încă din anii școlii pentru o ca
rieră in care se va perfecționa 
in producție sau la universitate.

Realizările din viitorii 6 ani 
sînt și ale generației ce crește și 
studiază Gcum și de aceea în 
primul, rînd tineretul de azi tre
buie să lupte cu tot entuziasmul 
pentru ceea ce va avea în ziua 
de mîine. Ca un gospodar clar
văzător și ca un bun părinte ol 
tinerilor, partidul le-a pus în 
față toate aceste posibilități. Cei 
din școli, mai mult decit pinâ 
acum, vor intra după program și 
în munca productivă, iar cei din 
uzine și fabrici vor popula tot 
mai mult cursurile serale.

Rec! zările prevăzute la sfîrși
tul anului 1965 presupun o pri
cepere tinerească evoluată și 
teoretic și practic. Tineretul are 
toate posibilitățile să se dăru
iască cu toată însuflețirea mun
ci ce il așteaptă. Nici o piedică, 
nici o opreliște nu i se pun 
in cale, au dispărut greutățile 
de cită dată, o mie și una de 
teribile greutăți rareori învinse și 
adesea nimicitoare.

Tineretului de azi i-au fost 
deschise toate porțile. Prin pla
nul realizărilor pentru viitorii 6 
și 15 ani, drumurile se avîntă 
mai sus, mai largi.

Tineretul nostru vede limpede 
oceasta, și e conștient că iu- 
crind cu entuziasm și pricepere, 
lucrează pentru însuși viitorul lui 
-tot mai omenesc, tot mai frumos, 
mulțumit că poate merge și îna
inta pe un drum sigur, drumul 
comunismului, bine fixat, fără 
primejdia de a rătăci sau chiar 
a cădea in prăpăstii.

muncii
La Uzina nr. 2 

din Orașul Stalin
ORAȘUL STALIN' (de Ia 

corespondentul nostru). — În
suflețiți de mărețele prevederi 
ale proiectului de Directive, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Uzinei nr. 2 din Orașul 
Stalin și-au manifestat în auu- 
nările de dezbateri încrederea 
nemărginită, profundul lor a- 
tașament față de politica înțe
leaptă a partidului nostru. Ei 
au venit cu propuneri pentru 
mai buna organizare a locului 
de muncă, pentru continua re
ducere a prețului de cost.

Utemistul Nicolae Uscoiu, 
lăcătuș, a propus să se studie
ze înlocuirea cutiei contorului 
de gaze construită din tablă 
ambutisată printr-o cutie tur
nată sub presiune din silumi- 
nium.

— Această schimbare a. spus 
Uscoiu, va contribui la redu
cerea manoperei. Prin elimi-

narea a circa 8 repere, se va 
obține anual economii de pes
te 1.500.000 lei.

Nicolae Pădure a propus ca 
la reperele contoarelor de 6 
metri cubi/oră să se extindă 
înlocuirea matrițelor simple 
cu matrițe complexe așa cum 
s-a aplicat la reperul întări- 
tură. în felul acesta producti
vitatea muncii va crește cu 
peste 5 la sută.

Propuneri importante a fă
cut și inginerul Andrei D’Al- 
bon. El a propus ca atelierul 
de mase plastice să fie utilat 
cu o mașină de tabletat prevă
zută cu curenți de înaltă frec
vență, datorită căreia se va 
înlătura risipa de materiale 
și va crește productivitatea 
muncii cu 10 la sută.

Colectivul de muncă de aici 
studiază noi posibilități care 
să-1 ducă la o productivitate a 
muncii mereu mai mare.

—e—.

strungârîe a FabrkilIn 
de 
de 
de

secția strungârîe a Fabricii 
Rulmenți din Bîrlad, maistrul 
schimb notează pe graficul 
producție un nou succes în 

muncă.

Foto ; P, POP
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Acad. praf. Or. M:'cu împreună cu cițivo dintre colaboratorii răi.

Ce a însemnat materialismul dialectic
pentru munca mea științifică

Omul de știință totdeauna e 
dornic să împărtășească altora și 
mai ales celor tineri din cunoș
tințele și experiența sa. Aceasta 
dorință devine și mai vie atunci 
cînd are ocazia sâ povestească 
despre evoluția gîndirii sale 
științifice,

îmi amintesc cum în vremea 
tînd eram încă student, făceau 
Vilvă lucrările profesorului fran
cez S„ Leduc, care încerca să 
creeze un nou curent în biologie, 
după care organismele vii erau 
considerate ca un fel de mașini 
a căror funcționare depinde nu
mai de aranjarea și îmbinarea 
reciiprocă a părților componente 
și nu de un anumit specific le
gat de natura chimică a aces
tor părți.

Dar cum se face că timp 
decenii o serie 
știință reoumiți 
efectuarea unor 
riențe ?

De ce și-au . ,
timpul în căutarea unei himere?

Aceasta se explică prin faptul 
că acești oameni de știință 
erau siăpîniți de o concep
ție mecanicistă și situîndu-se 
pe un drum ‘ , _ r.
teau să ajungă la scopul urmă
rit. Dacă ar fi cunoscut concep
ția materialist-idialectică despre 
lume, și ar fi, înțeles că mate
ria vie se deosebește profund și 
calitativ de cea lipsită de vifță, 
n-ar fi persistat în greșeala lor.

Acum totul e limpede, dar a- 
tunci cînd eram student, proble
mele legate de natura materiei

de 
de oameni de 
au perseverat în 
asemenea expe-

irosit energia și

fals, nu pu-

Acad. prof. dr. EUGEN MACOYSKI
viu de modul apanua vieța. e- 
rau destul de conteze, m * te 
puteai orienta in ele «în de •- 
șor. Este adevărat că din dura
ți i le pe care le-am purtai ca 
foștii mei profesori teotogi pro
gresiști pnntrc care. ves&tal 
speolog Emil Racovițâ, am aflai 
multe lucruri interesante ia »- 
ceastă privință, dar Ia o lămuri
re completă și sistematică tre
buia să ajung singur. Na era 
însă atit de simplu. Tratatele 
de biologie erau pline de con
cepții idealiste, explicațiile me
caniciste erau la modă, iar căr
țile din care puteai afla bazele 
filozofiei marxiste nu le aveai la 
îndemmă, așa că du aveai posi
bilitatea să aprofundezi mate
rialismul dialectic și istoric, 
singura filozofie in stare 
determine pe un om de știință 
să înțeleagă in mod just legile 
dezvoltării naturii.

Au trebuit să vină anii putem 
populare, pentru ca să pot începe 
aprofundarea sistematică și mul
tilaterală a cunoștințelor mele 
rn domeniul filozofiei și să trec 
la aplicarea acestor cunoștințe in 
activitatea mea științifică. Dar 
odată trecută această etapă, am 
ajuns la concluzia concretă că 
numai materialismul dialectic a- 
jută omului de știință să găseas
că calea justă spre rezolvarea 
problemelor cared preocupă, fe- 
rindu-1 de cercetări inutile și de 
concluzii eronate.

Partidul Muncitoresc Romîn a

• atenție deosebită o. 
rieoîân •etnitâții oamenilor 
de ștmță. însușirii de către ei 
a fjiozobei marxist leniniste 
care Lărgește perspectivele ori
cărei acTiv ițiți științifice.

€■ grea s-ar putea cuprinde 
iatr-sa articol de ziar uriașa tm- 
porvaala pe care a avut-o filozo 
ba «aanxs:-leninistă in dezvolta
rea bwdamKi nminești. in dez- 
wftarea aar.iUpi mele științifi
ce. Putea ca
că mie rea-i linie 
rmseșn dm aitimn 
cahtxm ^art a avut 
■■ aai fa faodvrma

CînJ știi că știința ta
folosește poporului

La baza succeselor noastre — 
însușirea învățăturii partidului

Teoria reacționară, retrogradă 
a „artei pentru artă" care are 
un echivalent identic în teoria 
„științei pure“ urmărește în so
cietatea capitalistă izolarea și 
limitarea cunoașterii științifice.

— „Teoria a așa-zisudui „turn 
de fildeș*' al artistului are un 
echivalent identic în „omul 
științei pure** izolat de popor 
într-nn fund de laborator sau 
într-un raft de bibliotecă. Cei 
care au studiat dezvoltarea ști
ințifică în anii regimului capi
talist știu dît >de sterilă este cer
cetarea științifică făcută de pe 
aceste poziții, cîte talente, cite 
forțe creatoare se disitrug dato
rită acestei poziții.

Cită diferență între îndruma
rea dată astăzi de partidul no
stru omului de știință și deru; 
tarea, disprețul, defăimarea și 
îngrădirea de care se ciocnea 
omul de știință în regimul tre
cut.

Partidul a fost acela care a 
arătat clar tuturor oamenilor de 
știință, în numele cui, pentru 
cine și pentru ce își ’duc ei mun
ca, le-a arătat necesitatea vi
tală pentru orice fel de activi
tate în domeniul științific, de a 
fi strâns legată de popor, de ne
voite și realitățile dezvoltării 
impetuoase a forțelor de -produc
ție, a culturii, a tehnicii și ști
inței în țara noastră.

Arătîndu-i că scopul final al 
cunoașterii este satisfacerea ce
rințelor practice ale poporului în 
drum spre socialism', teoria 
marxist-leninistă filează obiecti
vele. ținta de realizat în viitorul 
imediat, descliizînd perspective
le unei activități nelimitate în 
dezvoltarea științelor.

(Sercetătorii noștri, îndrumați 
de partid, au înțeles că legătura 
cu practica constituie una din 
cerințele principale ale științei 
noastre, că unitatea dintre 
teorie și practică constituie o 
puternică pîrghie a progresului.

Legînd cercetarea științifică de 
practica construcției socialiste, 
noi, noua generație de cercetă
tori avem fericirea de a milita 
alături de întregul popor pen
tru continua înflorire a econo
miei naționale. Noi avem posi
bilitatea să vedem roadele mun
cii noastre științifice folosite în 
practică, ajutând întregului po
por, Aceasta este o mare wtis-

facție pentru omul de știință, un 
puternic stimulent.

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al IlI-lea Congres a<l 
P.M.R. pentru planul de dezvol
tare a economiei naționale pe 
ami.j 1960—1965 și pentru pro
gramul economic de perspectivă, 
chemimd cercetarea șitdmțifică să 
dea o contribuție importantă la 
introducerea tehnicii noi și la 
soluționarea problemelor tehni- 
co-economice pe care le ridică 
dezvoltarea economiei nați^nate, 
a deschis imense perspective în 
fața oamenilor de știință din 
țara noastră pe linia elaborării 
unor lucrări menire să ducă l,a 
continuul avînt al economiei 'na
ționale-

9*f
Ing. ILIE BARBU 

de laborator la Institutul 
cercetări metalurgice 

și miniere

de

certitudine 
btodnrmei 

ani, saltul 
loc in ulti- 
rominească 

se daMresc nu -?umai excepțio- 
nateter ooodrtn materiale pe 
care pofarea popolară le-a pus 
ia drspocriri oameratar de Știin
ță a și grijii deosebite a par- 
tââoli pentru înarmarea oame- 
■dar de !OmU ca poiermce au 
noști-jCe fiforofRy. ideologice.

Matenahsanl djatectK a re
prezentat ia namea noastră aa 
iar căibantor uKepwd de fa 
piobiinfk de pfaa^care a ■mo
di noastre. pmâ ia «egerea 
probleme: o- umefar de cer.e- 
tare. dirijarea lucrărilor experi
mentale și pină la interpretarea 
rezultatelor obținute Ca siguran
ță că noi btochimiștn romi ni na 
am fi putut aborda și rezolva 
probleme de prim ordin in bio- 
chimia contemporană, dacă mun
ca noastră nu ar fi fost -ominată 
de marile idei aie filozofiei 
marxist-leniniste.

Ne-ar putea insă, un neinițiat 
întreba : Ce legătură există intre 
biochimismul celular de pildă și 
problemele filozofiei ? Răspunsul 
este foarte simplu.

Evidențiind legile fundamenta
le ale mișcării materiei, maîer.i- 
lismul dialectic ne dă posibilita
tea să judecăm asupra factorilor 
contrari care intervin în stabili
rea echilibrului final al reacțiilor, 
ne ajută să înțelegem mecanis- 
mul de interacțiune dintre acești 
factori, ne ajută să înțelegem 
modul de evoluție a fenomenelor 
și procesele biochimice. Materia
lismul dialectic ne permite să ne 
orientăm în lămurirea aspectelor 
privind variațiile calitative și a 
momentelor cînd se produc, sal
turi ce duc la apariția a noi ca
lități în evoluția materiei vii.

în această ordine de idei, s-ar 
putea aduce multe exemple în 
privința modului în care cerce
tătorii noștri au ajuns la rezol
varea problemelor lor sprijinin- 
du-se pe concepția materia list- 
dialectică. Din acest punct de 
vedere un exemplu edificator îl 
constituie ipoteza pe care am 
publicat-o de curind cu privire la 
natura și structura materiei vii.

Pe baza unor cercetări am 
ajuns la concluzia că deși 
ambele feluri de materie «nt 
formate principial din ace-

leași particuie materiale, deosebi
rea calitativă dintre materia vie 
și cea nevie constă în natura 
lor internă diferită, care condi
ționează deosebirile fundamenta
te dintre structurile lor. Din a- 
cest punct de vedere se înțelege 
că materia vie, fiind alcătuită 
din aceleași particule materiale 
ca și materia nevie, se supune 
in fond acelorași legi chimice și 
fizice, ca și aceasta din urmă ; 
totodată devine limpede că, da
torită structurii speciale a ma
teriei vii, diferită de aceea a 
materiei nevii, legile chimice Și 
fizice i aplică în alte condiții 
decit la materia nevie și tot da
torii! acestei structuri manifes
tările materiei vii, pe lingă legi 
chimice și fizice, urmează și alte 
tegi. legi biologice, care nu se 
întâlnesc in cadrul manifestări
lor materiei nevii.

lată deci cum matertalismul- 
tfiatectK mi-a deschis dnmuri 
n« spre cunoașterea mai pro
fundă atit a materiei vii cit ș; a 
kgâxariior diEî>re ea și materia 
nevie. depășind concepția idea- 
hsU dapa care viața și teoome- 
r«eie e vai coc?e*cui»ete mani
festării aani prăncîpm supra- 
natsral. și concepția niateriaHst- 
■KcaniQsQ care dnanind spe- 
afaaU taotogK reduce toiul la 
• nnscare mecanică,

lată deci cum cunoașterea filo- 
zohcă lărgește perspectivele îeo- 
rence ate cercetărilor de specia- 
Ixate cum practica cercetării 
științifice ne dovedește că intre 
știiniete natum și filozofia 
marxist-leninistă există o core
lat»

Acad. prof. dr. 
ȘT. MILCU

Filozofia este absolut indis
pensabilă omului de știință în 
orientarea sa, în selecționarea 
direcțiilor de cercetare, în in
terpretarea rezultatelor acti
vității sale științifice.

Fără o concepție științifică 
generală, oricare cercetător 
devine un empiric al științei. 
Fără o concepție generală, 
oricare știință se transformă 
într-o factologie, care poate fi 
haotică deseori cu toate că 
omul de știință desfășoară o 
activitate susținută.

In această ordine de idei 
putem afirma că cunoașterea 
și însușirea concepției mate
rialist dialectice ne-a ajutat 
pe noi endocrinologii în mod 
hotărîtor în alegerea dome
niului de cercetare, în orien
tarea generală a cercetărilor 
noastre, în interpretarea și fo
losirea lor practică.

întreaga dezvoltare a endo
crinologiei romînești în anii 
puterii populare — cînd parti
dul nostru a acordat o deose
bită atenție înarmării ideolo
gice a oamenilor de știință — 
verifică din plin aceste lucruri, 

în ceea ce privește orienta
rea cercetărilor, noi am tre
cut astfel de pe pozițiile hor- 
monalismului îngust, care con
sidera în mod metafizic feno
menul endocrin în organism, 
la concepția care situează fi
ziologia și fizioipatologia endo
crină în unitatea organismului 
în dependența sa de sistemul 
nervos, și în unitatea organis
mului cu mediul.

De pe această bază am ata
cat problemele puse în fața 
medicinei noastre pentru apă
rarea sănătății — gușa ende
mică, patologia endocrină în 
general și patologia endocri
nă în legătură cu creșterea și 
imbătrînirea.

în ceea ce privește interpre
tarea fenomenelor, rezultate
lor muncii noastre, trebuie 
subliniat faptul că ea nici nu 
poa:e fi concepută fără o te- 
meinică bază filozofică mate
rialist dialectică.

în endocrinologie ca și în 
oricare altă disciplină științi
fică, materialismul dialectic 
reprezintă singura bază știiți- 
fică, teoretică și metodologică

a științelor contemporane, fi
lozofie absolut indispensabilă 
omului de știință, care vrea să 
desfășoare o activitate științi
fică creatoare.

Acad. prof. 
GR. C. MOISIL

Ar trebui un spațiu mult 
mai larg ca sâ arat mul
tiplele laturi ale raportului din
tre filozofia marxist-leninistâ și 
științele particulare, rolul pe 
cane l-a avut filozofia clasei 
muncitoare în desfășurarea ac
tivității mele sau al celorlalți 
oameni de știință. Voi insista 
de aceea numai asupra unei 
singure probleme : legătura din
tre teorie și practică.

Unitatea dintre teorie și prac
tică, deziderat de prim ordin ol 
filozofiei marxist-leniniste ne-a 
făcut să dăm o atenție deose
bită aplicațiilor practice ale lo
gicei matematice.

Punînd la baza activității sale 
acest principiu, colectivul nostru

Acad. prof. dr.
A. KREINDLER

Aspectele experimentale și cli
nice noi ale neurologiei ridică 
probleme filozofice de mare a- 
cuitate. Intr-adevăr, interpreta
rea datelor privind fiziologia 
organelor de simț și problema 
conștiinței în neurofiziologie și 
neurofiziopatologie nu pot fi re
zolvate în mod științific fără a 
se face apel la principiile filozo
fice ale materialismului dialec
tic.

Influența neopozitivistă asupra 
cercetătorilor din apus, se face 
îndeosebi simțită prin aceea că 
absolutizează faptele experi
mentale pe care ei le dobîndesc 
în diferitele lor domenii de ac
tivitate. Renunțarea acestor cer
cetători la sinteza materialului 
lor experimental, la generaliza
rea datelor brute într-o teorie 
care să confere perspective largi 
și sa deschidă noi drumuri, îi 
face să nu-și poată valorifica în 
întregime creația și să rămînă 
izolați la date izolate. Absența 
unei teorii filozofice valabile face

cercetării științifice ne-a dovedit 
că cercetarea neurologică nu 
poate fi rodnică, dacă oamenii 
de știință nu-și însușesc în pro
funzime mărețele idei ale filozo
fiei marxist-leniniste.

Toomaj de aceea, neurologii 
noștri acordă o atenție deosebi
tă studierii materialismului 
dialectic și istoric, aplicării sale 
creatoare în toate ramurile cer
cetării noastre .

Acad. prof.
MIRON NICOLESCU

ANCHETA NOASTRA
r- format din matematicieni, in* 
gineri din producție șl tineri cu 
formație matematică și ingine
rească — a ajuns la fru
moase rezultate practice despre 
care am vorbit cititorilor „Scîn- 
teii tineretului" cu alte prilejuri.

Acum încercăm să extindem 
domeniul preocupărilor noastre 
în două direcții noi în care este 
de asemenea vizibilă această 
unitate între matematica cea mai 
abstractă și aplicațiile ei. Astfel, 
pe de o parte colectivul nostru 
a început să abordeze împreună 
cu Institutul de lingvistică al A- 
cademiei R.P.R. o serie de pro
bleme de lingvistică matema
tică printre care și problema 
traducerilor automate, iar pe de 
altă parte, aplicațiile teoriei 
corpurilor convexe și sisteme
lor de inegalități la probleme 
de economie matematică, ne-au 
făcut să dăm ajutor efectiv teh
nicii.

Oamenii de știință își vor dă
rui toate forțele pentru a con
tribui prin cercetările lor, 
înarmați cu învățătura despre 
natură și societate a partidului, 
la opera întregului popor pentru 
desăvîrșirea construirii socialis
mului în R.P.R.

ca ei să cadă victimă mecanicis
mului și idealismului. Savanții 
idealiști sînt de fapt sub 
dominația celei mai proaste 
filozofii de catedră și a prejude
căților curente din societatea 
burgheză în care trăiesc. Clasicii 
marxism-leninismului au demon
strat imposibilitatea unui savant 
de a fugi de filozofie. Așa cum 
arată Lenin în geniala sa lucrare 
„Materialism și empiriocriticism“ 
pretenția unor savanți de a se ri
dica deasupra opoziției dintre 
materialism și idealism, în orice 
ramură științifică este minci
noasă.

Renunțarea le materialism, fri
ca de dialectică, frîncază rezolva. 
rea problemelor teoretice ale 
științei concrete. Exemplul fizicii 
unde sinteza dialectică a aspec
telor corpuscular și ondulatoriu 
al materiei constituie o cerință 
importantă, este un exemplu ab
solut concludent în această pri
vință.

Cercetarea științifică ne.a do
vedit că neurofiziologia trebuie 
să admită, pentru a putea fi efi
cientă. postulatul fundamental al 
materialismului filozofic marxist 
care afirmă primordialitatea ma
teriei față de conștiință. Practica

Acad. prof. dr. Eug. Ma- 
covski îneereînd noul po
lo log raf al Institutului de 

Biochimie.
P. PAVEL

Inlr-'un moment în care lupta 
ideologică dintre forțele progre
sului fi forțele reacțiunii este în 
plină desfășurare în lume, în 
care clasa muribundă a burghe
ziei cheamă în ajutor toate doc
trinele filozofice idealiste pentru 
a o salva de Iq pieire, omul de 
știință adevărat trebuie să se 
înarmeze cu singura concepție 
științifică despre lume, 
cepția marxist-leninistâ, 
feră cunoașterea legilor 
ale naturii, societății și

Cunoașterea filozofiei .._ 
leniniste mi-a dat, personaj în
credere în munca mea de crea

CU con- 
care o- 
generale 
gîndirii. 
marxist-

ție științifică — întrucît mi-a 
devenit cit se poate de clar fap
tul că pot, jmn activitatea mea, 
să fac un pas spre pătrunderea 
tainelor naturii.

însușirea și aprofundarea filo
zofiei marxist-leniniste de către 
matematicienii noștri a avut ca 
consecință ridicarea pe culmi noi 
a matematicii romînești. însușirea 
materialismului dialectic mi-a
permis, de pildă, mie personal, 
să extind anumite cercetări par
ticulare făcute timp de 20 de 
ani în domeniul funcțiilor poliar- 
monice și policalorice într-o lar
gă sinteză constituind așa-numi- 
tele funcții analitice dintr-un 
spațiu Banach. Pot deasemenea 
să spun că la realizarea tratatu
lui de analiza matematică (cel 
de-al 3-lea volum a apărut zilele 
acestea in cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.), rodul 
muncii cîtorva decenii, un rol în
semnat l-a avut înțelegerea ma
terialist dialectică a cercetărilor
matematice.

Realizările matematicienilor 
noștri, binecunoscute și peste ho
tare, se datoreze nu numai excep
ționalelor condiții create în țara 
noastră pentru dezvoltarea știin
ței, ci și orientării cercetării ști
ințifice, înarmării oamenilor de 
știință cu filozofia marxist-leni
nistă — concepția despre lume a 
clasei muncitoare.

i

Cînd de la primii pași
mergi pe drumul cel bun

Crescută de partid în spiri
tul marxism-leninismului, tî- 
năra noastră generație de cer
cetători științifici, a fost înar
mată încă de pe băncile fa
cultăților cu temeinice cuno
ștințe filozofice marxist-leni
niste, care le luminează dru
mul cunoașterii științifice, 
drumul unor rodnice cercetări, 
însuflețiți și îndrumați de fi
lozofia clasei muncitoare, tî- 
năra generație de cercetători 
din țara noastră a reușit să 
pătrundă adînc în cercetarea 
fenomenelor naturii și socie
tății, a găsit fără ocolișuri dru
mul unei cercetări științifice 
reale, creatoare.

Tînăra generație de cerce
tători mulțumește din inimă 
partidului că ia dăruit o că
lăuză de preț în munca știin
țifică.

Succesele tinerei generații 
de cercetători științifici se 
explică, în cea mai mare 
măsură prin faptul că noi, 
tinerii, am beneficiat de la 
bun început de învățătura 
marxist-leninistă, că am avut 
posibilitatea să ne călăuzim de 
la primii pași după principiile 
materialismului dialectic.

Filozofia materialist dialec
tică ne-a pus la dispoziție cea 
mai eficace metodă de studiu, 
de gîndire și interpretare a fe
nomenelor sau a rezultatelor 
obținute în munca științifică.

Cunoaștem cu toții greută
țile enorme pe care le aveau 
de înfruntat în 
tătorii științifici 
un drum greșit 
ție falsă asupra 
generația tinerilor cercetători 
de astăzi, aceste greutăți nu 
există, deoarece materialismul 
dialectic le-a luminat adevă
rata cale a unei fructuoase 
cercetări științifice.

Lucrările tinerilor cercetă
tori din domeniul științelor a- 
gricole, sînt bazate integral 
pe cunoașterea și folosirea 
practică a materialismului 
dialectic. Iată, de pildă, lucra
rea unui colectiv larg din care 
fac parte numeroși tineri, in
titulată „Zonarea ecologică a 
plantelor agricole în R.P.R.". 
Această lucrare, de o impor
tanță deosebită pentru agri
cultura țării noastre, este re
zultatul unor studii bazate pe 
principiul interdependenței, a 
legăturii reciproce dintre or-

trecut, cerce- 
călăuziți pe 

de o concep- 
lumii. Pentru

-Acolo unde savantul orbecăie în negura idealismului

ganismul vegetal și mediul 
înconjurător. Organismele ve
getale ca toate organismele vii, 
au apărut și s-au perfecționat 
într-un permanent schimb de 
substanțe cu mediul înconju
rător. Analizînd cerințele di
feritelor plante, față de con
dițiile ecologice și confruntînd 
aceste cerințe cu factorii pe
doclimatici de pe întreg teri
toriul țării, s-au putut deli
mita cele mai favorabile zone 
de cultură a plantelor agricole 
precum și zonele mai puțin 
favorabile. Lucrarea aceasta 
care oferă perspectiva utili
zării cît mai raționale a con
dițiilor naturale de cultură, nu 
ar fi fost posibilă în sistemul 
gîndirii metafizice idealiste, în 
care fenomenele sînt analiza
te în mod izolat, pierzîndu-se 
din vedere faptul că organis
mul vegetal este rezultatul ac
țiunii reciproce dintre el și 
mediul înconjurător.

Experiența ne arată că pen
tru noi tinerii, realizările pe 
tărîmul științei, sînt condițio
nate de mai multă învățătură, 
mai multă străduință în însu
șirea materialismului dialec
tic și istoric — măreața învă
țătură a partidului care dă 
aripi gîndirii științifice, între
gii noastre activități.
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„Ignoranța — scria Marx în
tr-un articol de fond publicat 
în „Kolnische Zei tun g" — este 
un demon care va mai pricinui 
multe tragedii ; pe bună drep
tate au înfățișat-o cei mai mari 
poeți greci, in înfricoșătoarele 
drame ale caselor regale din Mi- 
cena și Teba. ca destin tragic", 
în epoca noastră cuvintele lui 
Marx ne oferă „cheia" pentru 
înțelegerea situației precare a 
oamenilor de știință idealiști din 
țările capitaliste.

într-adevăr. ignorarea dialec
ticii materialiste nu explică nu
mai „criza științei" în societatea 
capitalistă, ci și tragedia savan
tului occidental. (Bineînțeles, a- 
ceastă afirmație nu se referă la 
cercetătorii în domeniul științe
lor sociale — care sînt simpli 
„lachei di-plomați ai imperialis
mului", propagînd în mod deli
berat voluntarismul și fideismul 
făcînd în mod conștient apolo
gia capitalismului muribund. Ea 
nu se referă nici la acei pretinși 
savanți din domeniul științelor 
naturii — apăruți pe arena is
toriei în epoca crizei și destră
mării capitalismului, care sAnt de 
fapt vampiri ou titluri științifice

dar cu conștiințele pustiite, mu
tilate de instincte bestiale).

întrucît in țările capitaliste 
forțele reacțiunii au la dispozi
ția lor aproape toate mijloacele 
materiale pentru difuzarea idei
lor și dau amploare uriașa pro
pagării ideilor care le servesc, 
ideologia clasei dominante este 
ideologia dominantă, pălrunzînd 
în știință îndeosebi sub masca 
pozitivismului — adică a pre
tinsei renunțări la ideologie — 
și flaiind astfel înclinațiile unor 
savanți de a disprețul filozofia.

Oricit de abile ar fi raționa
mentele. aricit de „elegante"' ar 
fi soluțiile, acești oameni nu pot 
atenua consecințele raporturilor 
sociale în care iși desfășoară ac
tivitatea și ale acelor interese 
obtuze de clasa ale exploatato
rilor care anchilozează spiritul, 
le paralizează efortul spre ade
văr. Iată izvorul cel mai adine 
al cumplitei tragedii a acelor cer
cetători cărora burghezia le ali
mentează iluzia ,,gratuității", a 
„științei dezinteresate", dezorien- 
tîndu-i, transformîndu-i astfel în 
oameni lipsiți nu numai de po
sibilitatea de a da o justă inter
pretare teoretică propriilor cer-

cetări. dar totodată și lipsiți de 
simțul de răspundere pentru 
consecințele sociale ale activită
ții lor.

însăși activitatea concretă de 
cercetare științifică ridică în e- 
poca actuală probleme teoretice 
complexe, a căror soluționare 
are o mare importanță pentru 
progresul științelor. Iată de ce 
„eliberarea" de filozofie este o 
minciună. Engels arăta în „Dia
lectica naturii" referindu-se la 
„cercetătorii naturii care iși în
chipuie că se eliberează de fi
lozofie ignorînd-o sau înjurînd-o" 
că „orice ar spune, orice ar face 
cercetătorii naturii, ei sînt do
minați de filozofie. întrebarea e 
numai dacă ei preferă să fie do
minați de vreo filozofie la 
modă, de proastă calitate, 
sau de o formă de gîn
dire teoretică bazată pe cu
noașterea istoriei gîndirii, și a 
cuceririlor ei". în epoca noastră, 
situarea conștientă și consec
ventă pe pozițiile dialecticii ma
terialiste constituie un impera
tiv izvorît nu numai din necesi
tățile desfășurării unei lupte 
eficace împotriva idealismului și 
fideismului — ci, în primul

rînd, din necesitatea unui răs
puns adecvat la marile proble
me pe care le pune dezvoltarea 
impetuoasă a științei, din nevoia 
unei „metode de explicare a 
proceselor de dezvoltare care au 
loc în natură, a legăturilor ge
nerale din natură, a punctelor 
de trecere 
cercetare 
lipsit de semnificație faptul 
că Louis ’ ” ”
din fondatorii 
tice — nu a mai 
nici o idee valoroasă atit 
timp cît a fost sub influența 
concepțiilor indeterministe ale 
școlii de la Copenhaga. In ul
timii ani, ruptura definitivă cu 
aceste concepții și însușirea dia
lecticii materialiste a contribuit 
la fertilizarea gîndirii științifice, 
ducindu-l la elaborarea teoriei 
„dublei soluții" care a deschis 
mari perspective pentru cercetă
rile contemporane în domeniul 
mecanicii cuantice și al teoriei 
cuantice a cîmpului.

în condițiile ignorării dialecti
cii unii oameni de știință din ță
rile capitaliste văd în matema
tizarea proceselor fizicii „dispa-

de la un domeniu de 
la altul". Nu este

de Broglie — unul 
mecanicii cuan- 

putut emite 
valoroasă

riția obiectului" și pornind de 
la constatarea relativității cu
noștințelor noastre, ej „alunecă 
— așa cum spune Lenin — da
torită necunoașterii dialecticii, 
prin intermediul relativismului, 
spre idealism". Este plină de 
dramatism munca unor fizicieni 
care prin întreaga lor activitate 
demonstrează materialitatea lu
mii, pentru ca apoi — sub pre
siunea ideologiei clasei dominan
te — să practice cu ei înșiși o 
comedie și, cu ceilalțit o înșelă
torie mutuală afirmînd că „re
ligia a devenit acceptabilă pen
tru știință" (Eddington), că „ste
lele apar din nimic" (Jordan), 
că „atomii elementelor chimice 
au apărut la șapte secunde după 
crearea lumii" (Gamow), că 
„dumnezeu gîndește matematic" 
(Jeans) etc.

Dramatismul situației savanți- 
lor care fac concesii idealis
mului este exprimat și prin aceea 
că unii oameni de știință vor
besc despre „criza științei" în- 
tr-un ton elegiac cu accente de 
apocalips într-un nimic justifi
cată. Lichidarea „crizei" științe
lor naturii în țările capitaliste 
presupune folosirea conștientă fi

consecventă a metodei dialectice 
de oamenii de știință. Este drept 
că unii, savanți remarcabili ca 
Joliot-Curie, Bernal, Bohm, Vi- 
gier. Schatzman etc. s-au situat 
conștient pe pozițiile dialecticii 
materialiste. Dar realitatea epo
cii noastre confirmă indicația le
ninistă că înlocuirea metodei me
tafizice prin cea dialectică pe 
întregul front al științelor naturii 
este posibilă numai în condițiile 
victoriei orînduirii socialiste care 
lichidează cauzele sociale ale 
crizei științelor naturii. In aceste 
condiții — așa cum demon
strează și exemplul țării noastre 
dialectica materialistă fertilizea
ză gî ndir ea științifică.

Cercetătorii științei din țara 
noastră își exprimă recunoștința 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn — conducător încercat al 
poporului nostru pe calea socia
lismului — și pentru faptul că 
a creat condițiile ca la noi să dis
pară definitiv marea tragedie a 
acelor oameni de știință care ig
norează cea mai mare cucerire a 
gîndirii umane : filozofia mar
xist-leninistă.

L. GRUNBERG 
lector universitar

îng. VARGA PAUL
Institutul de cercetări 

agronomice

în laboratorul de izotopi a 
al I.C.A.R.-ului.



Proiectul Directivelor
celui de al lll-lea Congres al P. M. R. 

în dezbaterea oamenilor muncii
întreprinderi din Tg. MureșLa două

(Urmare din pag, l-a)

jsi în condiții avantajoase 
punct de vedere economic 

onierele mari de 250 litri, 
laxoarele de mortar de 
litri, greoaie, a căror ma

culare și transportare este 
rte anevoioasă. în schimb, 
im puține betoniere și ma- 
oare cu volum mai mic, 
e se pot manipula și trans
la ușor de la un loc la al- 

Propun ca șantierele de 
istruit locuințe să fie dotate 
betoniere ușoare, cu capa- 
ite mai mică, de 70—100 li- 
pe pneuri și cu malaxoare 
75-100 litri. Aceste utilaje 
t foarte avantajoase pe 
itierele cu volum mai mic 
lucrări.
:himistul Radvanyi Iosif a 
tat că înlocuitorul de var 
ntul I. V.) — care a fost 
a experimentat și a dat

bune rezultate — trebuie in
trodus pe scară mai largă în 
producție. El a arătat de ase
menea că o parte din utilajul 
și aparatele cu care au fost 
dotate întreprinderile — de 
pildă, zeci de radianți infraro- 
șii de uscare — au fost utili
zate doar în mică măsură deși 
folosirea lor — îndeosebi în 
timpul iernii — ar permite 
accelerarea lucrărilor de con
strucții.

Subliniind importanța in
dustrializării construcțiilor, în 
primul rînd prin folosirea 
largă a prefabricatelor, ingi
nerul Solymosi Ștefan a pro
pus ca unitatea de prefabri
cate de la Ungheni (din cadrul 
I.L.M.C.) să fie lărgită și spe
cializată pentru producerea de 
panouri mari prefabricate în 
serie (a unor elemente tipiza
te ușor montabile). De ase- 

a Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie"
(Urmare din pag. ha)

surilor ce trebuie luate 
itru pregătirea în viitor a 
lrelor de muncitori. Poate 
amintită în acest sens pro- 
lerea comunistului Ion A- 
andru de la mecanică-loco- 
tive cu privire la organiza- 
i unor cursuri de calificare 
>erioară a muncitorilor, 
pă cum se știe, proiectul 
'ectivelor celui de-al lll-lea 
ngres acordă o mare aten- 
sarcinilor ce stau în fața 

nsporturilor feroviare în 
ierea extinderii acțiunii de 
ocuire a tracțiunii cu abur, 
n tracțiune diesel-electrică. 
eastă sarcină îi preocupă 
irte mult și pe ceferiștii de 
„Grivița Roșie“. O expre-

sie a acestei preocupări o con
stituie propunerea făcută de 
inginerul comunist Mărgărit 
Mehedințeanu și tînărul tehni
cian Gheorghe Timoftei, de a 
se lua măsuri urgente în ve
derea pregătirii cadrelor nece
sare pentru conducerea și de
servirea locomotivelor diesel- 
electrice.

Propunerile făcute dovedesc 
cu putere că muncitorii „Gri- 
viței Roșii" privesc sarcinile 
proiectului de Directive ale 
celui de-al lll-lea Congres 
cu un înalt simț de răspunde
re, cu dorința și hotărîrea de 
a contribui prin munca lor 
entuziastă alături de întregul 
nostru popor la înfăptuirea 
lor.

0 lecție de conștiință 
ie care nu o voi uita niciodată!

(Urmare din pug. l-a) 

sit nimic. La 7 dimineața 
t oprit cuptorul. Pe la ora 

mă trezesc insă cu un ti- 
r că dă năvală in biroul 
tu.
-Nea Chiriei a intrat in 
ptor!
Xm alergat repede pe plat- 
•mă. La ușa cuptorului nr. 4 
iu adunați oamenii din 
limb. Am rămas năuc. Co- 
mistul Nicolae Chiriei îm- 
icat cu o șalopetă de pro- 
'.ție intrase în cuptor. Mi-am 
rsat o căldare cu apă pe 
ne și am intrat după el. 
am tras după mine afară.
- Ești nebun omule!...
Jar n-am apucat să termin, 
ivirea ochilor lui Chiriei 
■au ars mai rău decit dogoa- 
i din cuptor.
Nicolae Chiriei este un sim- 
L muncitor, un maistru șa- 
)tor, om care a învățat me- 
ria aici, în fabrică la noi. El 
\e insă un comunist încer- 
t. Pentru a cita oară eu, in
terul, primeam o asemenea 
:ție de la el ?

tratat de specialitate 
-a spus mie că reinzidirea 
ui cuptor poate fi evitată 
in intrarea unui om în zona 
ardere la peste 100 de gra- 
temperatură ? Da, în trata- 

e noastre trebuie să se țină 
imă și de dîrzenia, de forța 
orală a comuniștilor, a mun- 
orilor de tip nou educați de 
rtid.
Chiriei a intrat din nou în 
ptor. Ideea lui era extraor

dinară, salvatoare. Să rezidești 
pragul înainte ca cuptorul să 
se răcească pentru a evita 
surparea in întregime, e un 
lucru extraordinar ! Ceea ce 
făcea Chiriei era un act de 
înaltă conștiință comunistă, 
un act de eroism impus de o 
situație deosebită în muncă, 
era o acțiune, o încercare te
merară a unui om cu un ca
racter ferm, curajos.

Exemplul comunistului Chi
riei ne-a însuflețit pe toți. 
Cîțiva muncitori au intrat du
pă el în cuptor. In cîteva ore 
de muncă pragul a fost împă
nat iar o mare parte reînzidit. 
Cuptorul a fost salvat. 
Schimbul II a aflat despre 
reinzidirea pragului de la 
cuptorul 4 numai din povesti
rile oamenilor. Ce a însemnat 
fapta eroică a comunistului 
Nicolae Chiriei ? Evitarea a 
12 zile de oprire a cuptorului, 
economisirea a 100.000 lei, 
producerea de klincher pentru 
4.200 tone ciment. Și ceea ce 
nu se poate calcula, valoarea 
mobilizatoare a faptei lui de 
eroism pentru întregul nostru 
colectiv de muncă, valoarea 
extraordinară a acestei lecții 
de viață pentru mine, tînăr 
inginer, lecție pe care nu o voi 
uita niciodată.

Șamotorul Chiriei a rămas 
și după aceea același om, mo
dest, disciplinat, prezent întot
deauna acolo unde este nevoie 
de el, un comunist încercat, 
săritor, care nu-și precupețește 
eforturile cînd sînt în joc bu
nurile materiale care aparțin 
țării, poporului.

Tinerii raportează îndeplinirea 
angajamentelor

(Urmare din pag, l-a)

it brigăzile utemiste de mun- 
patriotică conduse de Ilie 

rgiu, Dogaru Alexandru și 
ții, care in timpul lor liber 
>, muncit la desecarea de te
nuri. la plantarea a 6 ha. cu 
.ieți de rușinoase, la curățarea 
5 ha. cu pășune etc.

MATACHE LEONIDA, se- 
etar al comitetului U.T.M. 
» la Fabrica de confecții 
. C. Frimu "din orașul Cra- 
va ne-a răspuns:
Membrii brigăzii de produc-
> a tineretului nr. 3 împre- 
iă cu tinerii șabloneri au 
alizat economii în valoare
> 151.300 lei în loc de 100.000 
t le era angajamentul luat
cinstea Congresului parti

dului. Acest lucru a fost po
sibil datorită faptului că ti
nerii au folosit lățimile la țe
săturile de lînă și bumbac 
printr-o amplasare mai rațio
nală a șabloanelor. Din ma
terialele economisite se pot 
confecționa circa 600 de uni
forme școlare complete. O 
altă brigadă de producție a 
tineretului, brigada nr. 1, 
s-a angajat să economisească 
lunar 2.000 lei prin înlocuirea 
bandei pentru confecții cu 
marginile deșeului de la lăți
mea unor țesături de bumbac 
și lînă. Pînă azi brigada a 
realizat în acest fel, economii 
*de 13.000 lei. Pînă la Congre
sul partidului tinerii fabricii 
noastre sînt hotărîți să trans
forme activitatea fiecărei zile 
în adevărate schimburi de 
onoare. 

S. Loto Pronosport organizează 
un nou concurs:

si alte numeroase 
prentii J^vo/oare.

Aio Excursii hoiiiwixoa^rom* 
68 MOTOCIClETEfr SCUTIRE / 
60 Aragsze /

130 Aparate de radio / 
10 Râcitoare /

120 Cea$ornice„w>beda7 
290 Garnituri TAciNURi 
100 Aparate foto /

menea, tov. Solymosi a pro
pus extinderea metodelor in
dustriale la lucrările de fini
saj care necesită în prezent 
multă muncă manuală, adică 
extinderea utilizării prefabri
catelor (producerea de pe
rechi finisate din materiale 
ușoare) și mecanizarea lucră
rilor de finisaj.

Zugravul Morvai Ștefan și 
Molnar Iosif, secretarul orga
nizației de partid de la între
prinderea de construcții-mon- 
taj 2, au subliniat importan
ța gospodăririi cu mare grijă 
a materialelor de construcții 
pe șantier.

— Acum fiecare echipă de 
constructori ia din magazie 
multe materiale după ochi. De 
multe ori, în felul acesta se 
face risipă de materiale. Cred 
că ar trebui introduse cîntare 
pe toate șantierele, pentru ca 
să putem gospodări cu mai 
mare grijă fiecare kg de ci
ment, mozaic, bitum și alte 
materiale — a spus tov. Mol
nar. Pe fiecare șantier trebuie 
să ținem o evidență precisă a 
consumului de material lem
nos, de cărămizi pentru a 
evita orice risipă.

Mai mulți vorbitori, printre 
care tov. Benke Iosif, directo
rul T.R.C.L. au mai subliniat 
necesitatea mecanizării pe 
scară largă a lucrărilor, folo
sirea de elemente prefabrica
te—pentru ca astfel termenul 
de dare în folosință a con
strucțiilor de blocuri să se 
reducă de la 6—8 luni — cit 
durează în prezent — la 4—5 
luni — cum prevede proiec
tul de Directive.

Constructorii din Tg. Mureș 
s-au angajat ca în cinstea 
Congresului P.M.R. să reducă 
timpul de executare a lucră
rilor, să dea locuințe mai 
multe, mai confortabile și 
mai ieftine pentru oamenii 
muncii.

Se împlinesc anul acesta 
50 de ani de la primul zbor 
cu avionul înfăptuit de către 
inginerul romin Aurel Vlaicu, 
unul din marii fii ai poporu
lui nostru care în ciuda opre
liștilor puse de regimul bur- 
ghezo-moșieresc dezvoltării 
științei și tehnicii a dovedit 
întregii lumi capacitățile cre
atoare ale poporului nostru.

Aurel Vlaicu s-a născut la 
6 noiembrie 1882 în comuna 
Binținți, lîngă Orăștie din pă
rinți țărani. A urmat școala 
primară în satul natal, liceul 
în Orăștie și Sibiu, iar Poli
tehnica la Budapesta și Muin- 
chen.

Problema zborului l-a preo
cupat pe Vlaicu încă de cînd 
era copil, și pretutindeni pe 
unde a trecut, a întocmit pla
nuri și a construit modele de 
aparate de zbor mai grele de
cât aerul. Astfel, în anul 1903, 
la Miiinchen în Germania, a 
construit printre altele mache
ta unui elicopter cu două e- 
lice, cu care a uimit pe pro
fesorii săi și care a fost păs
trat în Muzeul tehnic din acel 
oraș.

După terminarea școlii, 
Vlaicu este primit ca inginer 
la o fabrică de automobile, 
unde dă dovadă de o deose
bită pricepere în problemele 
de motoare.

Preocuparea sa de bază ră- 
mîne însă tot problema zbo
rului. Curînd se reîntoarce a- 
casă. „Am venit și nu mai 
plec pînă nu dau gata ma
șina de zburat" îi spuse el 
tatălui său care nu. putea în
țelege rostul unei asemenea 
reîntoarceri neașteptate.

Cu banii adunați prin multă 
trudă, Vlaicu, construiește în 
anul 1909 un planor, pe care 
îl numește „gîndacul zbură
tor".

întrucât în acel timp nu e- 
xistau dispozitive de lansare 
a planoarelor în aer, așa cum 
există în zilele noastre, Vlai
cu a rezolvat această proble
mă într-un mod cu totul ori
ginal, pe care, vorbind despre 
primul său zbor din luna iu
lie 1909, el îl descrie astfel: 

„Impresia cea mai puternică 
am simțit-o cînd am zburat 
pentru prima oară la Binținți, 
în Ardeal. Bleriot încă nu 
trecuse Canalul Mînecii. Pri
mul meu aparat era în între

In timpul liber tractoristul Brenndorfer Alfred și șeful de bri
gadă Patincu Ion de la S.M.T. Hărman raionul Codlea sînt buni 
prieteni, lată-i în timpul liber discutînd despre „Notița teh

nică" a tractorului U.T.O.S. 27 primit recent în S.M.T.

In campionatul mondial 
feminin ae handbal

R. P. Romînă—Danemarca 6-1
în preliminariile campiona

tului mondial feminin de 
handbal, joi la Assen, echipa 
selecționată a R. P. Romine a 
învins cu scorul de 6—1 (3—3) 
echipa Danemarcei. In urma 
acestui succes, echipa romînă50 de ani de la primul zbor al lui Aurel Vlaicu

Ședința festivă a
Academia R.P. Romîne a 

ținut joi dimineața o ședință 
festivă consacrată sărbătoririi 
a 50 de ani de la primul zbor 
al inginerului Aurel Vlaicu, 
membru de onoare post
mortem al Academiei R. P. 
Romîne.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R.P. Romîne.

Acad. Elie Carafoli, direc
torul Institutului de mecanică 

Aurel Vlaicu
gime din lemn și nu avea 
motor. Am legat trei cai de 
el, trei flăcăi au prins a pocni 
din bice și aparatul s-a ridi
cat la vreo 15 m. înălțime, 
după ce a alergat cîțiva km. 
pe pămînt. De atunci, de cite 
ori mă urc în a Dar at, zbir- 
nîiala motorului mi-aduce a- 
minte de aeroplanul fără mo
tor și dinaintea ochilor fas
cinați de nemărginirea văz
duhului îmi răsar cei trei flă
căi chiuind și pocnind cu foc 
din bice".

Trebuie să avem în vedere 
că prin o asemenea idee cu 
totul nouă, de a începe încer
cările Drin zboruri fără mo
tor, pentru a observa mai u- 
șor comportarea aparatului în 
aer, Vlaicu s-a situat în pri
mele rînduri ale experimen
tatorilor din acel timp.

încurajat de succesele ob
ținute prin zborurile fără mo
tor, Vlaicu se decide să trea
că la construcția avionului

CALE
complet, cu motor. în acest 
scop, trece munții și merge la 
București pentru a cere spri
jinul guvernului de atunci.

El n-a găsit însă înțelegerea 
necesară la guvernanții bur- 
ghezo-moșierești. El a întâm
pinat mari greutăți și numai 
cu sprijinul unor oameni de 
cultură progresiști, reușește 
să capete un ajutor bănesc 
minim.

Înfrîngînd nenumărate greu
tăți Vlaicu reușește să cons
truiască în primăvara anului 
1910 primul său avion. La 11 
iunie 1910 el execută primul 
său zbor cu motor.

„Nu m-am ridicat mai sus 
de 4 metri, cu toate acestea 
nici Alpii nu mi-i închipuiam 
mai înalți decît înălțimea la 
care mă ridicasem eu. înălți
mea de 4 metri era atunci, 
pentru mine, un record 
care-mi consacra mașina. 
Zburasem și asta era princi
palul" — spunea Vlaicu des
pre acest zbor.

După acest succes Vlaicu 
își perfecționează continuu 
măiestria de zburător, obți- 
nînd performanțe din ce în 
ce mai frumoase, astfel încit 

va întîlni astăzi în semifinale 
echipa Olandei. Echipa unită 
a Germaniei a întrecut cu sco
rul de 7—4 echipa R.P. Polone 
și va juca în cealaltă semi
finală în compania echipei 
Danemarcei.

Academiei R. P. R.
aplicată „Traian Vuia" al A- 
cademiei R.P. Romîne a pre
zentat apoi comunicarea „Au
rel Vlaicu. Cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la primul 
său zbor".

General maior C. Șandru 
a vorbit despre : „Ziua avia
ției Republicii Populare Ro
mîne".

Expunerile au fost audiate 
cu mult interes.

(Agerpres)

la 16 august 1910 zboară cu 
un deosebit succes la înălți
mea de peste 100 metri.

La 23 august 1910 se ia la 
întrecere cu pilotul francez 
Michel Molia și cu George 
Bibescu, care veniseră din 
Franța cu avioane considera
te drept ultim cuvânt al teh
nicii. După un zbor spectacu
los, Vlaicu îi depășește pe a- 
ceștia, ieșind învingător. Pu
blicul care asistase la acest 
concurs, îl poartă pe Vlaicu 
în triumf. Numele lui flutură 
pe toate buzele și devine cu
noscut pînă în cele mai în
depărtate colțuri ale țării.

în decembrie 1910 Aurel 
Vlaicu începe — la Școala 
pentru Arte și Meserii din 
București — construcția unui 
nou avion, avionul „Vlaicu II“, 
care este terminat într-un 
timp foarte scurt.

Cei care priveau avionul 
„Vlaicu" erau stăpâniți de o 
deosebită admirație. într-ade- 
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văr, în afară de silueta zveltă, 
acest avion se mai distingea 
prin o serie de caracteristici 
constructive absolut originale. 
Toate organele lui erau rezul
tate din calculele și experien
țele făcute personal de Vlaicu, 
constituind invenții ale sale, 
din care cauză el era cu totul 
diferit de alte avioane ale a- 
celei epoci.

Cu avionul acesta, Aurel 
Vlaicu întreprinde un turneu 
triumfal în majoritatea orașe
lor țării. Pretutindeni el este 
întîmpinat cu entuziasm de 
nedescris.

In anul 1912 Vlaicu ia parte 
la concursul internațional de 
aviație de la Aspern (Austria), 
unde în fața a peste 200.000 
de spectatori se ia la întrecere 
cu cei mai mari piloți ai lu
mii, clasîndu-se primul la pro
ba de viraj strîris, alături de 
pilotul francez Roland Garros, 
primul la proba de aruncare 
a proiectilelor și al doilea la 
proba de aterizare la punct 
fix. Prin asemenea rezultate el 
a adus multă cinste patriei 
sale.

„De cîte ori se învîrtea apa
ratul acestuia, întocmai ca o

Conferință de presă 
cu membrii deiegației 

parlamentare 
finlandeze

Joi la amiază, ia Casa zia
riștilor din Capitală a avut 
loc o conferință de presă cu 
membrii delegației parlamen
tare finlandeze, care ne vizi
tează țara, la invitația Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro
mine.

Au participat reprezentanți 
ai ziarelor centrale, radiotele- 
viziunii și Agenției Romine de 
Presă — Agerpres.

In cadrul conferinței de 
presă, conducătorul delegației, 
Paavo Johannes Aitio, prim- 
vicepreședinte al Parlamentu
lui finlandez, a spus printre 
altele : în cursul celor 10 zile 
de cînd sintem în Romînia, 
am călătorit mult și am avut 
prilejul să cunoaștem țaradv., 
natura ei, bogățiile și harni
cul ei popor. Impresiile culese 
sînt foarte bogate. Mă voi re
zuma însă doar la cîteva din 
cele mai importante. In dome
niul construcțiilor putem spu
ne în mod sincer că realizări
le dv. sînt remarcabile. Am 
văzut un mare număr de con
strucții de locuințe și aceasta 
nu numai la București, ci și în 
alte regiuni ale țării.

O mare importanță — a 
spus oaspetele — s-a acordat 
locurilor pentru odihna și re
creația omului. In acest scop 
s-a construit foarte mult.

Impresia noastră unanimă, 
a spus vorbitorul în continua
re, este că rezultatele obținute 
de poporul român sînt gran
dioase. Eu personal am mai 
fost în Romînia în anul 1953 
și pot sipune că față de atunci 
țara dv. s-a dezvoltat puter
nic.

Peste tot oamenii pe care 
i-am întâlnit au fost foarte 
prietenoși și ospitalieri.

Răspunzînd la întrebările 
puse de ziariști cu privire la 
relațiile dintre Romînia și 
Finlanda, Paavo Johannes 
Aitio a arătat că sînt toate 
posibilitățile ca relațiile co
merciale, culturale, sportive 
dintre cele două țări să se 
dezvolte continuu.

Răspunzînd la o întrebare 
cu privire la importanța legă
turilor între parlamente, vor
bitorul a subliniat că schim
burile de vizite între delega
țiile parlamentare pot contri
bui la lărgirea relațiilor dintre 
popoare și întărirea prieteniei 
dintre ele.

Sîntem convinși, a declarat 
Paavo Johannes Aitio, că vi
zita delegației noastre parla
mentare va contribui la întă
rirea bunelor relații existente 
între Finlanda și Romînia. De 
asemenea, pentru a da prilej 
parlamentarilor romîni să 
poată cunoaște mai bine țara 
și poporul nostru, noi am in
vitat o delegație a Marii Adu
nări Naționale a R. P. Ro
mine să facă o vizită în Fin
landa. (Agerpres)

Voință, curaj, dirzenie. A- 
ceste cuvinte simple ne apar 
în gind ori de cite ori privim 
o fotografie a unui grup de 
parașutiști. Fotografic noa
stră vă prezinte un grup de 
parașutiști sportivi gata de... 
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roată, aproape dîndu-se peste 
cap, publicul făcea românului 
ovații furtunoase, aclamîn- 
du-l...“ scria în legătură cu a- 
ceste zboruri ale lui Vlaicu, 
ziarul german „Neue Freie 
Presse“.

întors la București, Vlaicu 
începe imediat calculele pen
tru un nou avion, „Vlaicu III“, 
care urma să fie și mai per
fecționat și urma să aibă 
două locuri, adică ar fi putut 
transporta și un pasager.

în acest scop, la începutul 
anului 1913 Vlaicu pleacă în 
Anglia pentru a-și comanda 
unele piese necesare noului 
avion. Firma engleză „Marco
ni", dîndu-și seama de valoa
rea invenției lui Vlaicu, în
cearcă să-i cumpere brevetul, 
pe care el însă nu îl cedează.

întors în țară, Vlaicu începe 
să fie frămîntat în mod deose
bit de un vechi gînd al său, 
acela de a trece Carpații în 
zbor.

In ziua de 31 august 1913, 
Aurel Vlaicu decolează de pe 
cîmpul Cotroceni din Bucu
rești, pentru a înfrunta înălți
mile Carpaților. Acesta a fost 
ultimul său zbor !

Avionul s-a prăbușit în a- 
propierea satului Bănești lîn
gă Cîmpina, îngropînd sub 
sfărîmături pe făuritorul său.

Vestea acestei năpraznice 
pierderi a zguduit întreaga 
țară.

După moartea lui Vlaicu 
guvernele burghezo-moșierești 
care au urmat, au avut o ati
tudine cu totul indiferentă 
față de opera lăsată de el: 
avionul „Vlaicu III" nu a mai 
fost terminat, iar în timpul 
primului război mondial avio
nul „Vlaicu 1“ a fost lăsat să 
fie capturat de către armatele 
inamice.

Poporul nostru cinstește me
moria lui Aurel Vlaicu și pre
țuiește în mod deosebit reali
zările sale. în 1948 inginerul- 
aviator Aurel Vlaicu a fost 
proclamat membru de onoare 
post-mortem al Academiei Re
publicii Populare Romîne.

Astăzi, la o jumătate de se
col de la primul zbor al lui 
Vlaicu, poporul nostru, în plin 
avînt al construcției socialis
mului, își îndreaptă cu recu
noștință gîndul către acest 
mare fiu al lui.

Ing S. IONESCU

Sosirea unor delegații 
ale partidelor comuniste frățești 

la cel de al lll-lea Congres al P. M. R.
In ‘ Capitală au început să 

sosească delegații ale partide-; 
lor comuniste și muncitorești 
invitate să participe la lucră
rile celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Au sosit delegațiile 
Partidului Comunist din Uru
guay, Partidului Comunist din 
Chile și Partidului Comunist 
din Izrael.

Din delegația Partidului Co
munist din Uruguay fac parte 
Massera Lerena Jose Luis și 
Cesar Teofilo Reyes Daglio, 
membri ai Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Uru
guay și Eduardo Ruselino 
Viera Ruiz, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Uruguay.

La aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii Vasile 
Patilineț și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Necula, membru su
pleant al C. C. al P.M.R. și ac
tiviști de partid.

Din delegația Partidului Co
munist din Chile fac parte 
Luis Corvalan Lopez, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Chile și Jose Diaz 
Iturrieta, membru al Comisiei 
Naționale de Control și Cadre

închiderea lucrărilor consfătuirii 
internaționale privind „Punerea 

în valoare a terenurilor în pantă 
prin cultura viței de vie”

Joi s-au terminat lucrările 
consfătuirii internaționale pri
vind „Punerea în valoare a te
renurilor în pantă prin cultura 
viței de vie", organizată potri
vit recomandării Comitetului 
pentru coordonarea cercetărilor 
științifice în agricultură și sil
vicultură.

La consfătuire au participat 
specialiști din R.P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R.P. Chineză, 
R.P. Ungară, R.P. Romînă, 
U.R.S.S., precum și reprezen
tanți ai Comisiei permanente 
pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul 
agriculturii — C.A.E.R.

Timp de 10 zile participanții 
la consfătuire au avut schimburi 
de păreri și au prezentat refe
rate cu privire la complexul 
de măsuri din țările lor pentru 
organizarea teritoriilor desti
nate culturii viței de vie pe te
renurile în pantă, pentru pre

Cocteil cu prilejul vizitei delegației 
parlamentare finlandeze

Joi seara. însărcinatul cu a- 
faceri al Finlandei la București, 
Matti Pyykko, a oferit un coc
teil cu prilejul vizitei pe care 
o face în R.P. Rominâ delega
ția parlamentară finlandeză in 
frunte cu Paar o Johannes Aitio, 
prim-vicepreședinte al Parla
mentului finlandez.

Au luai parte Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Anton Moisescu, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale. Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Petre 
Drăgoescu și Tiță Fior ea, vice
președinți ai Marii Adunări Na- 

i ționzi/e, Gheorghe Diaconescu, 
Voinea Marinescu. Ilie Murgu- 
lescu. Gogu Radulescu și Aurel 
Vijoli. miniștri. Alexandru Li- 
zăreanu adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Dumitru 
Diaconescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
tion^, de putuți. conducători ai 
unor instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, ziariști. 

A Z I
PREMIERĂ
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Cinematograful „Republica" și J. C. Frimu,,

:ins cu „Premiul pentru înalt umanism și excepționale 
alități artistice* și cu „Premiul Tinereți!" la Festivalul * 

Internațional al filmului de Ia Cannes — 1960
cu

VOLODEA IVAȘEV, JANNA PROHORENKO, ANTONINA 
MAXIMOVA. NICOLAI KRUICIUKOV, EVGHENI 

URBANSKI
Scenariul: V. EJOV, G. CIUHRAI

Regia: G. CIUHRAI
Imaginea: V. NICOLAEV, E. SAVELIEVA

Muzica: M. ZIV

a Partidului Comunist din 
Chile.

La aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii Dumi
tru Coliu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Mihai Burcă, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., 
Ion Vințe, vicepreședinte al 
Comisiei Controlului de Par
tid, Gheorghe Dragomir, șef 
de secție la C.C. al P.M.R.* 
precum și de activiști de par
tid.

Din delegația Partidului Co
munist din Izrael fac parte 
Samuil Mikunis, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Izrael și El-Gasem Sa
leem, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Izrael și secretar al 
districtului Nazareth al P.C. 
din Izrael.

La aeroportul Băneasa* 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii Ale
xandru Moghioroș, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Gheorghe Hossu, 
membru al C.C. al P.M.R., Va
sile Malinski și Anton Moi- 
sescu, membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R., și de activiști 
de par tid.

(Agerpres)

venirea și combaterea eroziunii 
solului, elaborarea de noi mă
suri agrotehnice specifice cul
turii viței de vie pe terenv.rile 
în pantă și mecanizarea lucră-, 
rilor pe aceste terenuri.

Pe baza referatelor și discu
țiilor care au avut loc consfă
tuirea a făcut o serie de reco
mandări cu privire la alegerea 
terenurilor în pantă pentru plan
tările de viță de vie, proiec
tarea și executarea lucrărilor de 
amenajare a acestor terenuri, 
executarea diferitelor lucrări 
pentru prevenirea și combaterea 
eroziunii solului, cu privire la 
unele probleme de cercetare 
legate de valorificarea judicioasă 
a terenurilor în pantă prin plan
tații de viță de vie.

Lucrările consfătuirii s-au des
fășurat într-o atmosferă dc co
laborare și înțelegere reciprocă 
între țările participante.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat intr-ă 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

-------- ----- •-----

Informații
Joi la amiază s-a întors în Ca* 

pildă, venind din R. P. Polona, 
delegația guvernamentali a RP. 
Romîne. condusă de tovarășul 
Gherasim Popa, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a 
participat la deschiderea Tirgu* 
lui internațional de la Poznan.

t
In legătură cu deschiderea 

expoziției sovietice de la 
București, joi la amiază a so
sit în Capitală tovarășul M. V. 
Nesterov, președintele Prezi
diului Camerei Unionale de 
Comerț a Uniunii Sovietice.

(Agerpres)
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Lucrările Comitetului 
celor 10 state

pentru dezarmare
GENEVA 16 

Ședința din 15 ____
tetului celor zece state care 
s-a desfășurat sub președinția 
reprezentantului U.R.S.S., V. 
A. Zorin, a început prin cu
vântarea delegatului Franței, 
Jules Moch.

Delegatul francez, abia după 
două săptămîni de la prezen
tarea noilor propuneri sovie
tice, a expus în sfîrșit, în șe
dința din 15 iunie, poziția 
guvernului francez fața de 
măsurile prevăzute pentru 
prima etapă în planul sovietic 
al dezarmării, măsuri care țin 
seama, după cum se știe, de 
punctul de vedere al Franței 
cu privire la necesitatea li
chidării în primul rînd a mij
loacelor de transport a armei 
nucleare. In legătură cu acea
sta, Jules Mocn s-a referit la 
declarațiile președintelui de 
Gaulle în care a fost arătată 
atitudinea Franței față de a- 
ceastă problemă și a recunos
cut importanța noilor propu
neri sovietice care țin seama 
de poziția Franței.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Cehoslovaciei. J. N’c- 
sek, care a criticat afirma;.ue 
delegaților occidentali potri
vit cărora propunerile Uniu
nii Sovietice uin 2 iunie nu 
ar asigura în egalA misură 
securitatea tuturor statelor. 
Nosek a subliniat că aseme
nea afirmații și îndeosebi ce- 
clarația delegatului american. 
Eaton, că îh procesul iniâp- 
tuirii planului sovietic al ce- 
zarmării, țările N.A.T.O. vor 
fi lipsite, chipurile, „de posi
bilitatea de a se apăra", nu 
au nici un temei. în propune
rile sovietice, a arătat delega
tul cehoslovac, măsurile pen
tru dezarmarea atomică și 
clasică sînt echilibrate ia așa 
fel îneît se asigură t-*.-._.' 
țărilor garantarea securi:ă;n.

Nosek a declarat in cor.u- 
nuare că noile propuneri so
vietice țin seama oe dorința 
exprimată mai înainte ce re
prezentanții puterilor occiden
tale. A devenit iasă o recolâ 
că puterile occidentale 
schimbe poziția de indatâ 
Uniunea Sovietică le ac 
propunerile.

Acum noile propuneri 
Uniunii Sovietice țin 
din nou de roodiLc 
ziției Occidenxuh-i ș. 
lichidarea mijloac-icr de 
sport a armei 
în prima etapa. PuterJe 
cidentale însă au iir. 
nou cotitura bruscă ac 
ceput sâ discute despre : 
cerea armamer/.ei: 
lor armate clasice 
etapă.

Venind în intim; 
rințelor exprimate de 
ții occidentali, repex 
țărilor socialiste cec 
sînt gata să țină seo: 
această poziție a Occjos 
dacă ea presupune ir 
reducerea forțelor a. 
armamentelor in pr. 
a programului de dezx: 
Puterile occidentale s 
zintă însă nici ui 
puneri concrete ii 
vință.

în cursul ultimekr

(Agerpres). — 
iunie a Corni-

luni, a subliniat Nosek, pu-4 
terile occidentale și-au schim
bat de trei ori poziția. Acest 
lucru se face cu scopul de a 
împiedica în general rezolva
rea problemei dezarmării ge
nerale și totale.

Justețea concluziei reprezen
tantului Cehoslovaciei a fost 
confirmată de cuvin tarea de
legatului american 
care s-a ocupat de 
Statelor Unite față 
nerea sovietică cu 
lichidarea mijloacelor de tran. 
sport a armei nucleare și cu 
privire la retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile 
țări.

Eaton a afirmat că 
măsurile propuse per.tru 
ma etapă a planului sovietic 
trebuie adopta:e ce către toa
te statele, ele nu ar prezenta 
o egală însemnătate pentru 
țăriie socialiste și pentru ță
rile parfic.par.te la grupâr.;e 
mill taro-pc?t:ce ale Occiden
tului. Totodată, delegatul a- 
mertcan a repetat fa^nosul 
argument că partener.: euro
peni ai S.U.A. ar potea în
timpina o ,pmnta;dte'* 
trupde amer.cane vor 
trase din Europa

Eaten a dedarat în 
scare că pen7u Scate e 
este nacrepranr'ă fi 
rea care prevede jterzxerea 
imediat a m_>tecdsoe de 
transport a armo nucleare, 

ha ador muxtare 
atrdr-e retragerea trupe&or 
de pe ter'^ru strâ-ne. Aceste 
măsu-u c- pă cunt afirmă re- 

ajerxaa. ar cocr- 
! un_laterale Uni- 
ice ta -ar s'teC.i

F. Eaton 
atitudinea 
de propu- 
privire la

altor

deși 
pri

daci 
fi re-

ecefi- 
Ucite 

xpopese-

.carea

șt,”’■* 
pap S.U.A. continuă 

să încalce libertatea 
de navigație

„Pace și prietenie" cu aceste 
cuvinte îl vom întimpina 

pe N. S. Hrușciov"
O broșură austriacă consacrată vizitei 

lui N. S. Hrușciov în Austria
VIENA 16 (Agerpres). — E- 

ditura „Globus" din Viena a ti
părit broșura „O vizită de prie
tenie", consacrată apropiatei 
zi te in Austria a lui N. 
Hrușciov.

,^4ceasta vizită va fi prima vi
zită a unui șef al guvernului so
vietic în Austria, se spune in par. 
tea introductivă a broșurii. Hruș
ciov este primul mare om de 
stat din lume care ne va vizita 
țara. Noi, austriecii, avem toate 
motivele să-i facem primului mi
nistru sovietic o primire tot atit

vi- 
s.

ti-

în

V.R.S.S. acorda indici 
nn important ajutor tehnic

Acest acord va permite In
diei să rezolve sarcinile le
gate de prospectarea și ex
tracția de petrol și gaze în 
sectorul de stat al țării. Exis
tența acestui acord va permi
te guvernului Indiei să plani
fice pe termen lung lucrările 
de dezvoltare a industriei 
sale petrolifere. Acest acord 
prevede de asemenea pregăti
rea de cadre naționale indie
ne de petroliști, atît în India,- 
cît și în Uniunea Sovietică. 
Potrivit acordului, U.R.S.S. va 
pune la dispoziție Indiei do
cumentația tehnică și îi va 
împărtăși experiența între
prinderilor sovietice în pro
ducția de subansambluri și 
piese de schimb pentru utila
je destinate industriei petroli
fere.

DELHI 16 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 16 iunie 
la Delhi s-a semnat între gu
vernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Indiei, un acord 
potrivit căruia U.R.S.S. va 
acorda Indiei un ajutor tehnic 
în efectuarea unor lucrări 
complexe de prospectări geo
logice, precum și în domeniul 
extracției de petrol și gaze.

Toate lucrurile decurgînd 
din atest acord, precum și fi
nanțarea livrărilor de mașini, 
utilaje și aparatură din Uniu
nea Sovietică pentru construc
ția de întreprinderi în cadrul 
planului cincinal de dez
voltare a Indiei, se vor 
face în contul creditului de 
1.500.600.000 ruble acordat an
terior Indiei de către Uniunea 
Sovietică.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Vod- 
nîi Transport44 din 16 iunie 
scrie despre noi cazuri de în
călcare a libertății de naviga
ție de către avioane militare 
americane pe care le-a relatat 
căpitanul motonavei sovietice 
„Dolinsk14 care a transportat 
zahăr din Cuba în portul Riga.

„Cînd ne aflam la 10 mile 
de țărmurile Cubei, 
căpitanul Dmitriev, 
vasului a apărut un 
litar american care
aproape pînă la înălțimea ca
targelor și a început să se ro
tească deasupra punții încer- 
cînd vădit să ne intimideze".

Căpitanul Dmitriev a mai 
relatat că la întoarcere în re
giunea bancurilor de nisip 
New Foundland vasul sovietic 
a fost ajuns de un alt avion 
militar al S.U.A. Acesta s-a 
îndreptat asupra punții și a 
fotografiat vasul în zbor ra
zant.

de cordială ca cea făcută 
Uniunea Sovietică președintelui 
federal al Austriei, dr. Schărf.., 
„Pace și prietenie" cu aceste cu
vinte de salut îl vom întimpina 
pe primul ministru al Uniunii 
Sovietice".

Broșura se ocupă pe larg de 
voiul Uniunii Sovietice și al lui 
N. S. Hrușciov personal în lupta 
pentru menținerea păcii in în
treaga lume, precum și de dez
voltarea relațiilor austro-sovie- 
tice după cel de-al doilea răz
boi mondial.

ternațional un rol pasiv, dîn- 
du-i posibilitatea să verifice 
numai datele care îi vor fi co
municate de state și că orga
nele de control nu vor avea 
posibilitatea sâ verifice din 
proprie inițiativă îndeplinirea 
de către state a obligațiilor 
asumate în domeniul dezar
mării. Moch a afirmat de ase
menea că Uniunea Sovietică 
ar accepta să acorde organelor 
de control dreptul de a veri
fica numai armamentul care 
urmează să fie distrus și că se 
împotrivește controlării arma
mentului rămas după dezar
mare. Făcind această afirma
ție atit de nefundamentată, 
Moch a nesocotit răspunsul 
dat la ședința precedentă de 
V. A. Zorin care a arătat că 
problema controlului nu tre
buie privită in mod abstract 
$: a subliniat că propunerile 
soriedee prevăd posibilitatea 
controlării a ceea ce va ră- 
mine cupă dezarmare. Astfel, 
de pildă. în prima etapă se 
oferă posibilitatea deplină de 
a verifica distrugerea tuturor 
xr»;loacelor de transport, li
chidarea tuturor bazelor străi
ne de pe teritoriile altor țări 
F retragerea tuturor trupelor 
stră_r.e de pe aceste teritorii.

Delegând Poloniei, M. Nasz- 
kowski. a arătat că discursul 
reprezentantului francez dove
dește încă o dată că puterile 
occidentale nu vor să discute 
fondul noilor propuneri sovie
tice și se străduiesc să abată 
comitetul de la discutarea pro
blemelor principale indrumin- 
du-4 spre discutarea unor pro
bleme secundare cu caracter 
tehiuc.

Naszkoarski a criticat de a- 
seoenea afirmațiile reprezen- 
tantdor S.U-A. și altor puteri 
occdenta^e câ propuoerije so- 
Vjecce eu ar asigura ia sufi- 
Cterttâ măsură seeurttetea tu- 

țărdoc după ce se va 
Cui dezarmarea generală 
ca'â Dunpocriră. unde 
catu aLe : apr > zttatar. tuluă 

Es ccextet. F. Eatar. 
a ară tet NaszKt'arsă^. permxt 
să se creadă că S.VJL xa aa 
de să rer-xte U m-.-ua- 
ede otesusa*-e. m_ zare asur-
pca atee

uicra'â ie de j>-

Conferința statelor independente

ADDIS ABEBA 16 (Ager
pres). — La ședința din după- 
amiaza zilei de 15 iunie a celei 
de-a doua conferințe a statelor 
independente ale Africii, după 
adoptarea ordinei de zi. au în
ceput dezbaterile generale. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Ni
geriei și Liberiei.

Pentru dezbaterea problemelor 
corespunzătoare de pe ordinea 
de zi a conferinței au fost create

trei comitete: comitetul pentru 
problemele politice și probleme
le securității, comitetul politic 
«pecial și comitetul pentru pro
blemele economice și sociale.

Președinți ai comitetelor au 
fost «Ieși respectiv vicepreședin
ții conferinței și miniștri ai Afa
cerilor Externe ai Ghanei, Su
danului <i Kamerunului. Ședin- 
țele comitetelor vor fi închise.

a declarat 
deasupra 

avion mi- 
a coborît

,,Casca de ofel“ 
recrutează tineri

BERLIN. — Ziarul „Berliner 
Zeitung** informează că or
ganizația de tineret a orga
nizației militariste și revan
șarde „Casca de oțel44 este 
folosită pentru recrutarea ti
nerilor din Berlinul occiden
tal în Bundeswehr. Ziarul 
subliniază că, cu îngăduința

In urma presiunii maselor populare

Vizita Iui Eisenhower in Japonia
a fost contramandată

taluL Kiși a refuzat însă să 
indice data ratificării.

în timp ce premierul 
răspundea la întrebările 
respond esților, clădirea
a im; loc conferința de pre
să «i clădirea parlamentului 
s luate alături erau pur și 
simpla asediate.

Kiși 
co- 

unde

Consiliului municipal al Ber
linului occidental, organiza
ția „Casca de oțel“ dispun® 
de material propagandistic și 
în special de filme propa
gandistice care indeamnâ ti
neretul să intre in Bundes- 
wehr. Acest material este di
fuzat pinâ și in școlile vest- 
berlineze.

La adunările organizației 
de tineret „Casca de oțel“ 
iau cuvîntul adesea foști ofi
țeri ai armatei hitleriste care 
indeamnâ tineretul să se pre
gătească pentru revanșă.

-----•-----
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ROMA, 
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internați» 
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nucleare cx

Scrisoarea adresată de I. B 
lui N. S. Hrușciov

★

MANILA 1« (Agerpres). — 
Qxespondentul agenției Reu- 
ter anunță din Manila că Ha- 
fecry secretarul Casei Albe 
pentru problemele presei, a 
dedarat la 16 iunie câ vizita 
pcesed. n tel ui Eisenhower in 
l<xxra se contramandează. 
E. a spus câ președintele este 
Lacra tocul de acord cu hotări-

„S.LLA. au suferit 
o întringere rușinoasă** 

— Reacția provocată în S.UA. —

a

BELGRAD lf (Aff 
După cum anunță ag 
niug, președintele R 
goslavia,

Teller nevoit 
să recunoască-.
NEW YORK. - După 

relatează agenția U.P-L, cu
noscutul savant atomist o- 
merican, Edward Teller, vor
bind la Chicago, a declarat 
că dacă Statele Unite nu-si 
vor intensifica eforturile in 
domeniul științelor cosmice, 
„rușii vor fi primii in lună, 
primii pe fiecare planetă, 
primii in știință*'.

„Uniunea Sovietică este 
cu mult înaintea noastră in 
ce privește formarea cadre
lor științifice și de ingineri*4, 
a spus Teller subliniind ; „Or, 
noi știm ce ou realizat rușii 
în domeniul cercetărilor cos- 
mice“.

Pope- 
i v.a_ se 
acorda.

pe ter.-ur—e

Johr.scr. Lder-2 d<rxcAb- 
k>r in sesaz. a cooeniat ia 
aceLaj. spent stzrea cu prrrire 
la iiiitf —Mm® r_r.teî fai 
Eisenb-i wer. ^.Ace®® lucra ▼« 
crea • oare deratâ". a spus 
eL Arătind câ «de la bas in- 
cepat s-aa eipriaaaî malie 
indeieli scriease ia iețâxarâ cm 
această vmtâ*. Joaeson a 
spus : —Aceasta pr®5 «acâ • 
mare incareâxnri*.

Senatorul rețxih' can Aiken 
(din partea stauxlu: Vermoc’i, 
a sublinia: câ ccarramanda- 

bun guvernului Kiși*.
După cum anur.țâ agec^a 

United Press Intema^ccal, 
Adlai Stevenson, cm poetic 
de seamă din S.U-A-, a decla
rat la 16 iunie câ nu4 miră 
faptul că Kiși a ctHibramandat 
vizita președintelui Eisenho
wer in Jajonia.

„M-am temut, a spus eL cA 
vizita in Japonia in aceste 
condiții va duce la căderea 
d-lui Kiși și la «minarea ra
tificării tratatului de secu
ritate*4.

--------•---------

Guvernul RPF 
își exprimă deosebita 
facție în legătură cu 
câ ultimele propuneri 
tice referitoare la dezarmare
înlesnesc considerabil sarcina 
încheierii unui acord, venind 
în în timpi narea pozițiilor ce
leilalte părți-

HAVANA. — Du?i cum 
tează ziarele. în Cuba au 
arestate 12 persoane car« 
gitea-j Tn colaborare cu Depar
tamentul de Stat al S.U.A. o 
provocare militară împotriva sta
tului Nicaragua. Potrivit planu
rilor comp’otiștilor provocarea 
trebuia să slujească drept pre
text pentru a învinui guvernul

inie. preș- 
. a deschis 
î expoziție 

îă de electronică, fi- 
ă. televiziune, radio 

și cinematografe. La expoziție 
participă U.R.ÎS. ■ S.U.A., An- 
glia. Franța. Ttaîla. Cehoslova
cia. Polonia. Ungaria Pom-n’a, 
Iugoslavia. Japonia, Argentina, 
Chile și alte țări.

lui
Scopul 
Strauss

vizitei 
in S. U. A.

lie.

in fotografi® i Bulevardul Lenin din Moscova

f •"înh’FTh is m i î i 
Oiniimipus >hh» 
iwtuiutîL.-jam ..
'''"•gl'iiHJkH, siîriu"... .

lG (Agerpres).
Strauss, minw-

WASHIN’GTON
♦—• La 15 iunie, ______ ____
trul de Razboj de la Bonn, a- 
fl-at într.o v>zită în S.U.A.. a or
ganizat o conferință de presă. 
Răsptmzînd la o înrrebare des
pre scopurile vizitei lui în S.U.A. 
Strauss a declarat că această vi
zită este legată de „crearea și 
extinderea“ forțelor armate, vest, 
germane și că a venit în Ame
rica pentru a luat personal cu
noștință de tipurile de arme exis
tente aici.

'Ministrul de la Bonn a căutat 
prin toate mijloacele să se es
chiveze de la un răspuns direct 
la întrebările puse de corespon. 
denți în legătură cu stadiul înar
mării armatei vest-germane ou. 
arma atomică și rachetă. Strauss 
nu a vrut să vorbească despre 
această problemă. Judecînd, însă, 
după relatările presei americane 
adevăratul scop al vizitei lui 
Strauss în S.U.A. sînt tratati
vele în legătura cu cumpărarea 
de către R.F.G. a rachetelor a- 
mericane de tip „Polar;s“.

Răspunzînd la o altă întreba, 
■re, Strauss a comunicat că for
țele armate vest-germane inten
ționează ca în viitorul apropiat 
să creeze o serie de „baze de 
aproviziona re “ proprii pe terito
riile a liter state.

în Japonia. Deși el dorea să 
pună în aplicare vechea sa 
dorință de a-și exprima stima 
față de împăratul și poporul 
acestei mari țări frățești, alia
tă Statelor Unite, el este, de
sigur, întru-totul de acord cu 
hotărîrea autorităților japone
ze și, de aceea, nu 
Japonia în

va vizita
momentul de față“.

★

16 (Agerpres). — 
joi s-a caracterizat

TOKIO 
Ziua de 

în întreaga Japonie prin bucu
ria zecilor de mii de mani- 
festanți din diferite orașe la 
aflarea știrii că Eisenhower 
nu va mai sosi duminică la

Tokio. Totodată, manifestațiile 
au continuat cu aceeași am
ploare pentru a obține anu
larea alianței militariste cu 
S.U.A. și demisia guvernului 
Kiși.

Joi, manifestațiile de la 
Tokio s-au desfășurat în două 
locuri : în fața clădirii parla
mentului și în fața reședinței 
premierului Kiși.

Aceeași amploare o cunosc 
manifestațiile din întreaga 
Japonie. Agenția France Pre
se relatează că 4.500 de japo
nezi au manifestat pe stră
zile orașului Fukushima din 
nord-estul Japoniei, fiind ata
cați cu brutalitate de poliție.

„La Pensee" despre 
succesele arheologiei 

în R. P. Romînâ
PARIS. — Ultimul număr al 

revistei teoretice franceze „La 
Pensee “ publică un studiu con
sacrat arheologiei tn R. P. Ro. 
mină, în care se subliniază dez- 
voltare^ pe care au cunoscut-o 
studiile arheologice în tara noa
stră în anii regimului de demo
crație. oculară. „Este 
Republicii Populare — 
ne în articol — de a fi 
pe plan arheologic un 
decisiv pas înainte pe 
eliberării acestei științe _  -
țările material? și ideologice care 
au paralizat-o timp îndelungat 
sub vechiul regim*4.— --•--

meritul 
se spu- 
realwat 
nou ?i 
drumul 

de linii-

VIZITĂ INOPORTUNĂ"
C*d îi urmă cu crteva zii® 

Ks- periei si'n'.stru al Japoniei 
c c'^tct că renunță cu părere 
Oe vă® c pragrc^cta partxîă 
oe gof ir hă Eaeohc-
wer, j*oeo că esoe 3 vc 3-'-e 
■c oocock pe p eșec -te de fu
ra wwt-taa și că oceasx va fi 
i-r^ocată cu ocest «socrificiu* 
tfo portio lui. Credea câ tra- 
tind ușor p-cb<errxj vizitei lui 
Ese--a*er in Japonia va împă
ca spiritele și va izbuti ca pină 
la vz-ta de inspecție a mai ma
re- său. sâ ratfee „pactul ne- 
gru* jepono-american. Dar Kiși, 
ca și toț reocțonorii japonezi și 
asssnoani ce-l susțin, _s-a înșe
lat fi încă amomk.
te e cu
Mcsee pepuore oj 
cu ctta vehemență 
tact i 
t-t crt
CC 
Tel

Evenimen- 
cmploare. 
manifestat 
pe străzi, 

p*esc mondială s-au pu- 
pe pri*nele pagini titluri 

ocestec : „Bătălia de la 
r* - „Daily Mail". „Guver- 

asedsot de către de- 
■Bonstrontri — „News Chronicle- 
„Retorte și teroare la Tokio'*, 
. Do hr Expres". Guvernul lui 
Kv, v- nd să c credea scă fideli- 
tutac iată de mai marele său 
c*n O‘C~tă. încăpățînat, cu toa
ta că vedea mii ocnele de ma- 
rnesto-L, c continuat să se pre- 
gâsec sen pentru v z ta lui Eisen
hower. pe de o parte se pre- 
cătac Cși. oe de arta poporul 
-roc_er Nume că intre teme- 
neee s ugcmice o'e iui Kiși, și 
wheawnțo man -‘estatiJor popu- 
•c-e existe o propeste.

V^nd să vodă cam cum ar sta 
lucrur-e cu Eisen bower in vizită 
prin «muieie nipone, Kiși i-a 
primit mc «ntu pe Hcgerty, în- 
tr-o m*sh.ne de «sondaj*. Numai 
că ocest „sonda** era cit poci 
să se te'm -~e cu suprimarea 
•epreaentontu ui american ce 
către muhîmeo furioasă împotri
va poH< americane. Noroc de 
be'îcoptarul oftat în apropiere 1

„.Dcr Kiși s-a încăpățînat. 
Credea că mobilizind zeci de 
mii de polițiști, armata și pom
pierii va reuși să pună stavilă 
mișcări: populare deslănțuite îm
potriva vizitei lui Eisenhower. Și 
au urmat evenimentele de la 15 
iunie, cind șase milioane de oa
meni au participat la cea de a 
doua grevă generală, cind ac
țiuni e populare s-au extins in 
800 de orașe, cind parlamentul 
din Tokio a fost asediat. Despre 
aceste evenimente ziarul brita
nic „Guardian44 a scris sugestiv 
„Este ceva simbolic in forma de
monstrațiilor din 15 iunie. Ma
nifestanții au spart porțile parla
mentului*1. De data aceasta, în 
ultima instanță, Kiși a înțeles că 
se joacă cu focul. Și, se pare 
că într-o străfulgerare de luci
ditate, a înțeles gravitatea situa
ției, și a anunțat: Guvernul 
japonez consideră câ vizita pre
ședintelui Eisenhower este ino
portună și cere guvernului S.U.A. 
sâ anuleze invitația. Cine a 
rostit aceste cuvinte ? însuși Kiși, 
sluga prea supusă a Washing
tonului, cel care pină mai ieri 
pe un ton sigur apela la trupe 
împotriva poporului și provocind 
victime, care la rîndul său po
zează în... victimă. Fiind unul 
dintre politicienii ce și-au do- 
bîndit meșteșugul de a induce în 
eroare, pe culoarele Departa
mentului de Stat, de îndată a 
și încercat să salveze aparen-

crescut in
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Și cum ! In cadrul confeJ 
de presa in care a anun-t

țel®, 
rinței 
țct oficiol câ se renunță la vi
zita lui E senhower, a încercat 
să înv novătească poporul japo
nez. o— „-ninontote*. după cum 
s-o exprimat el, care reprezintă 
o piedică in calea ratificării tra
tatului militar și a vizitei lui 
Eisenhower. De moment ce este

Comentariul zilei
vorba de o „minoritate", atunci 
de ce s-a speriat domnul Kiși? 
Cum, adică, guvernul japonez, 
„majoritatea14 deci, se teme de 
...o „minoritate" ?

Și pentru a-și menține presth 
g ul șifonat în fața Departa
mentului de Stat, a început să 
amenințe : nu va demisiona și 
nu va dizolva parlamentul îna
inte de ratificarea tratatului 
japono-american. Poate că ar fi 
îndrăznit să meargă mai depar
te cu amenințările, dacă în 
timp ce vorbea, clădirea unde 
se desfășura conferința de presă 
nu ar fi fost literalmente ase
diată de zeci de mii de de- 
demonstranți.

Și după cum era firesc, în an
turajul lui Eisenhower aflat în 
Filipine, s-a vădit o mare neli
niște față de cele petrecute. A- 
tunci, același Hagerty, care în 
urmă cu citeva zile se cățărase 
de scara de frînghie a helicop
terului pentru a-și salva pielea,

în 
lui 
iși 
nu 
de 
la

a adus la cunoștință presei, 
mod dramatic, o declarație a 
Eisenhower in care acesta 
exprimă părerea de rău că 
poate vizita Japonia. Și cit 
vnult „țin*4 guvernanții S.U.A.
poporul japonez I Ar fi vrut Ei
senhower să-și exprime direct 
„stima și considerația*4 sa. 
Numai câ poporul japonez i-a 
întors spatele și a preferat să-i 
audă asigurările de bună inten-i 
ție de la distanță, deoarece sim
te pe propria sa piele roadele 
„colaborării*4 japono-americane.

Indiscutabil, anularea vizitei 
lui Eisenhower reprezintă o vic
torie a poporului japonez în 
lupta împotriva imperialismului 
american. încercările guvernan
ților japonezi de a sugera ideea 
că prin anularea vizitei lui Eisen
hower doleanțele populare ar fi 
fost satisfăcute nu au găsit 
ecou, teren prielnic. Așa după 
cum arăta agenția „France 
Press44 „dacă manifestanții din 
fața parlamentului nu mai de
monstrează împotriva venirii în 
Japonia a președintelui Eisenho
wer, ei continuă totuși să ma
nifesteze împotriva politicii gu-' 
vernului și mai ales împotriva 
tratatului de securitate japono- 
american precum și pentru de
misia lui Kiși și dizolvarea par
lamentului**.

Poporul japonez se dovedește 
mult mai tare decît Kiși, un pig
meu...

CAROL ROMAN
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