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In cinstea 
Congresului

Succese 
în producție

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Tineretul întîmpină cel de-al 
III-lea Congres al U.T.M. cu 
importante realizări în 
ducție, contribuind activ 
îndeplinirea mărețelor 
cini trasate de cei de-al III- 
lea Congres al P.M.R. pentru 
dezvoltarea economiei și cul
turii patriei noastre.

Un aport însemnat Ja rea
lizarea de tot mai multe pro
duse și de mai bună calitate, 
la un preț de cost cît 
scăzut, îl aduc brigăzile 
producție a’e tineretului 
industrie. Numeroase brigăzi 
de producție ale tineretului 
din Capitală au realizat săp- 

•tămîna trecută importante 
economii de materii prime 
și materiale. Brigada de la 
secția croit a întreprinderii 
..Kirov", condusă de Gh. 
Pană, de exemplu, a econo
misit o cantitate de piele din 
care se pot confecționa 5.000 
perechi fețe de pantofi.

In regiunea Iași brigăzile de 
nroducție ale tineretului de 
la Atelierele C.F.R. „Ilie Pin- 
tilie" au obținut în aceeași 
perioadă 13.250 Iei economii, 
prin recondiționarea unor pie
se și organizarea mai bună a 
locurilor de muncă, iar la Fa
brica „Țesătura" brigăzile de 
tineret au dat peste sarcinile 
de plan 1.500 kg fire de bum
bac și 7.000 m.p. de țesături.

...în munca 
patriotică...

La acțiunile de muncă 
triotică participă zeci de 
d? tineri de ne întreg 
prinsul țării. Numai în ult’ma 
«ăptămînă. membrii brigăzi- 
1or utemiste de muncă patrio
tică din regiunea Ploe*H  au 
realizat mai mult de 228.000 
’ai economii. Peste 500 tineri 
din orașul Constanța au con
tribuit în aceeași perioadă la 
lucrările de canalizare a ora
șului. La acțiunile de muncă 
voluntară din regiunea Bucu
rești au participat peste 14.000 
de tineri. Printre realizările 
’or se numără și 168 tone de 
metale vechi feroase și nefe
roase colectate pentru oțelă- 
riile și turnătoriile patriei.
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Utemistul Constantin Dragomir, responsabilul brigăzii nr. 3, de la Fabrica de hîrtle „Steaua 
Roșie"-Bacău, dâ îndrumări utemistei Aurica Stan despre felul cum trebuie folosita la maxi

mum mașina.

Vineri 5 august 1950

Succese
ale minerilor

Apropiata sărbătorire a Zilei 
de 23 August și a Zilei mineru
lui a imprimat un nou avint în
trecerii ce se desfășoară in ex
ploatările miniere din țari pen
tru sporirea productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor da 
producție.

★
PETROȘANL - Minerii din 

Valea Jiului sporesc continuu 
producția de cărbune cocsifi- 
cabil pentru centrele siderur
gice din țară. Prin extinderea 
armării și susținerii moderne 
în abataje, prin creșterea in
dicelui de mecanizare a mun
cii în subteran, precum și 
prin aplicarea unor metode 
înaintate de lucru, au fost ex
trase peste planul lunii iulie 
aproape 3.800 tone de cărbune 
de bună calitate.

BAIA MARE. - Acțiunea 
inițiată de echipa minerului 
Ghecrghe IIea de la întreprin
derea „Petre Gheorghe" din 
orașul Baia-Mare, de a spori 
productivitatea la perforare

pe fiecare schimb și*  perfora
tor, a fost însușită pînă acum 
de peste 100 echipe din acest 
bazin minier. în exploatarea 
„Drapelul Roșua-Herja, de 
pildă, printr-o mai bună apro
vizionare a locurilor de mun
că cu sfredele automate și 
aer comprimat, echipele con
duse de minerii Gheorghe 
Ciumutuc, Tudor Tudor, Ște
fan Coh, Iosif Racz și alții 
perforează în medie pe 
schimb și perforator cu 8—10 
m. liniari mai mult decît îna
inte de aplicarea acestei ac
țiuni. Rezultate similare au 
fost înregistrate și la celelal
te exploatări ale Trustului mi
nier Baia-Mare, fapt care a 
contribuit ca planul de pro
ducție pe întregul trust să fie 
depășit, de la începutul anului 
și pînă acum, cu 27.840 tone 
de minereu. Prin reducerea 
prețului de cost, în primul se
mestru s-au realizat economii 
peste plan în valoare de a- 
proape 5.000.000 lei.

(Agerpres)

Foto : D. CONSTANLNESCU

In întîmpinarea 
Zilei marinei

..-și în activitatea 
educativă

sînt 
nu-

în toate regiunile țării 
organizate de asemenea 
mrroase acțiuni educative, 
cultural-artistice Și sportive 
de masă. în Capitală 309 de 
tineri au vizitat în săptămîna 
trecută Muzeul de istorie a 
partidului, iar la discuțiile 
concursului „Iubiți cartea" au 
participat peste 500 de tineri 
care urmează să primească 
insigna de „Prieten al cărții", 
în organizațiile U.T.M. din 
regiunea Stalin s-au ținut în 
ultima săptămînă peste 40 de 
adunări pe diferite teme eco
nomice și social-culturale.

Mii de tineri participă la 
concursurile cultural-sportive 
ale tineretului. în regiunea 
Craiova, de exemplu, faza a 
Ii-a a acestor concursuri s-a 
desfășurat pînă acum în 51 
centre de comune. Au parti
cipat aproape 400 formații ar
tistice de amatori : coruri, e- 
chipe de teatru, brigăzi artis
tice de agitație, formații de 
dansuri, cuprinzînd peste 3.000 
de tineri. Alți peste 15.000 de 
tineri au luat parte la întrece
rile sportive : atletism, volei, 
fotbal, ciclism, tir, oină etc.

CE VĂ PROPUNEȚI PENTRU
Înțelegînd că una din sar

cinile lor cele mai importante 
este de a lupta necontenit 
pentru promovarea continuă 
a tehnicii noi, pentru moder
nizarea proceselor de produc
ție, automatizare și introdu
cerea celor mai înaintate me
tode do lucru, tinerii ingineri 
de la Uzinele „Grigor.e Preo
teasa*  din București se înca
drează din plin alături de în
tregul colectiv în lupta pe 
care acesta o duce pentru în
făptuirea sarc’nilor 
de cel de al III-lea 
al partidului.

— Cine dacă nu 
noi, inginerii, teh
nicienii și maiștrii
— ne spunea ingi
nerul Nicolae Rusu
— sîntem primii 
chemați să ne ocu
păm de dezvolta
rea nivelului tehnic 
ducției ? Asta nu e 
obligație profesională, ci și o 
datorie de onoare, de con
știință.

— Deci, am intervenit, cum 
vă achitați de această... obliga
ție și datorie ?

De la primul nostru interlo
cutor, inginerul Nicolae Rusu, 
am aflat că lucrează îm
preună cu un colectiv la ela
borarea unei centrale telefo
nice de un nou tip, superior. 
Și pentru reușita acestei 
munci tînărul inginer se a- 
pleacă sîrguincios asupra do
cumentațiilor științifice.

— Bine dar centrala aceasta 
este totuși o chestiune 
de perspectivă — încerc 
remarc.

— Firește, nu obiectează 
ginerul Rusu. însă omul 
buie sâ se gîndească de astăzi 
ce va face mîine.

Și acest tînăr care se gîn- 
dește avîntat, înainte, se ocu
pă cu aceeași pasiune de pro
blemele legate de producția

stabilite 
Congres

actuală și de îmbunătățirea ei 
continuă. în momentul de 
față, cu ajutorul inginerilor 
din alte întreprinderi, el pune 
la punct producția indigenă a 
cablului panglică de mătase 
pentru centrale.

— Inginerul trebuie să caute 
în jur atent și ceea ce frî- 
nează producția, ce este înve
chit, să înlocuiască și să facă 
loc tot mai mult tehnicii îna
intate — conchide inginerul 
Rusu.

Iar ca o sublin’ere a acestei 
idei inginerul Anca Cristea,

Convorbire cu un grup de tineri 
ingineri de la Uzinele 

„Grigore Preoteasa" din Capitală

al pro- 
numai o

mai 
să

in
tre-

șeful secției aparate de măsu
ră, îmi povestește necazul său,

— Cadranele aparatelor de 
măsurători electrice se execută 
manual și cu ajutorul 
mașini vechi. Un sistem 
dimentar. Uneori literele 
strîmbe sau șterse iar despre 
productivitate, ce să mai vor
bim... Mă gîndesc și lucrez la 
un sistem modern, un aparat 
care să imprime automat toa
te cifrele și literele de pe ca
dran. Și mai trebuie făcut 
ceva. Un lucru de altfel foarte 
simplu. Arcurile spirale ale 
aparatelor se confecționează 
manual. Un motoraș și un sis
tem de ghidare ar putea în
locui munca manuală. Trebuie 
să rezolv cît mai iute aces
te probleme.

„Trebuie44 este și cuvîntul 
inginerului Virgil Popescu, șe
ful secției bachelită. Da, acum 
nu se mai poate — își spune 
el. Muncitorul care acționează 
presa de polimerizare, oricîte 
bune intenții ar avea, tot poa
te greși în aprecierea timpului

unei 
ru
les

de coacere. Și cînd piesa este 
scoasă prea devreme din 
presă cu ochiul liber nu se 
observă dacă s-a greșit ceva, 
dar montată la aparat poate 
să producă scurt circuit.

Făcîndu-și astfel de socblieli, 
inginerul a ajuns la o hotărî- 
re :

— Trebuie să găsim mijloa
cele pentru semi-automatiza- 
rea operațiilor de la mașinile 
de presare a bachelitei. în fe
lul acesta, cînd deschiderea 
presei va fi acționată mecanic, 
sub controlul unui releu de 
timp, calitatea pieselor va fi 
_______ asigurată și bineîn

țeles munca ma
nuală va fi redusă. 
Colectivul secției 
noastre a și început 
un studiu în acest 
sens.

— Iar noi — spu
ne inginerul Pană Alexan
dru, conducătorul secției de 
finisaj, vom căuta să In
troducem finisarea cu cele 
mai noi vopsele și lacuri. 
Cercetez și intenționez să ex
tind vopsirea cu un nou lac 
care Pe lingă faptul că asi
gură o protecție foarte bună 
și are un aspect frumos, eli
mină o serie de operații me
canice de chituire și șlefuire 
sporind astfel productivitatea 
muncii.

— La sporirea productivității 
muncii contribuie în mare mă
sură și inovațiile; Ele repre
zintă doar un element de teh
nică nouă. Și pentru ca lno- 

‘vațiile să intre cît mai repede 
în producție

Sărbătorirea Zilei marinei 
prilejuiește muncitorilor por
tuari și marinarilor flotei noa
stre comerciale o trecere in 
revistă a succeselor dobindite 
în dezvoltarea transportului 
naval. Bilanțul realizărilor ob
ținute in primul semestru a- 
rată că planul a fost depășit 
atît la transporturile maritime 
și fluviale, cît și la reparațiile 
navale. Datorită preocupării

mai buni a

-----•-----

pentru folosirea 
capacității de încărcare a na
velor și pentru reducerea sta
ționării acestora la încărcare 
și descărcare, flota noastră co
mercială a transportat în pri
mele 6 luni cu 167.000 tone de 
mărfuri mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Față de aceeași pe
rioadă, volumul de 
manipulate în 
vești a fost 
1.3C0.000 tone.

mărfuri 
porturile romi- 
mai mare cu

T.

(Continuare

trebuie scurtat

MIRONESCU

în pag. 3-a)

T elegrame
Tovarășii Gheorghe Gheor- 

gh’u-Dej, prim-sccretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio- 
na’e a R.P. Romîne, au pri
mit telegrame din partea to
varășilor Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
Aleksander Zawadzki, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, 
și Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, prin care se transmit 
mulțumiri pentru felicitările 
și urările de bine ce le-au 
fost adresate cu ocazia săr
bătorii naționale a Poloniei.

„Poporul polonez — se spu
ne în telegram) — este pro
fund convins că dezvoltarea 
permanentă a frăției și cola
borării cu poporul romîn și 
cu toate țările lagărului so- 
clal'st constituie cea mai 
bună garanție pentru realiza
rea rapidă a țelului comun, 
construirea socialismului in 
țările noastre și o contribuție 
la întărirea forțelor păcii și 
progresului în lume.

Vă dorim din toată inima, 
dv. dragi tovarăși, și poporu
lui romîn, succese continue 
in construirea socialismului 
și in lupta pentru pace".

V emiți(Agerpres)

Nolîe ortere ale Galopului sînt foarte animate.

îngrijitor de animale — iată 
o meserie de cinste care este 
tot mai mult îndrăgită și îm
brățișată de către tinerii din 
unitățile socialist-cooperatiste 
din agricultură. Cînd afirm a- 
ceasta mă bizui pe fapte con
crete. Sectorul zootehnic al 
gospodăriei noastre, care nu
mără peste 330 de bovine, din
tre care 132 vaci cu lapte, pes
te 600 de porcine, sute de pă
sări, este deservit aproape în 
întregime de tineri.. Cunoscînd 
tainele meseriei și manifestînd 
mult interes față de aceasta, 
tinerii noștri îngrijitori de a- 
nimale au obținut pînă acum 
rezultate bune. Așa, de pildă, 
producția de lapte pe primele 
șapte luni ala acestui an a 
fost depășită cu aproape 100 
de hectolitri, iar sporul de 
greutate la porcine, pe primul 
semestru, cu aproape două to
ne. Aceste rezultate sînt rodul 
conștiinciozității cu care tineri 
ca utemiștii Alexandru Nico- 
lescu, Aurel Enache, Sinica 
Bogdan, Elena Sultana și cei
lalți își practică meseria.

Dar nu numai la noi lucrea
ză tineri în sectorul zootehnic, 
în gospodăriile colective din 
jurul G.A.S Rătesti (Topolo
veni, Teiu, Golești, Leordeni),

tot mai 
dreaptă 
nic, spre meseria aceasta fru
moasă. Este un lucru bun. Ce 
se întîmplă însă ? Din lipsă 
de experiență, de cunoștințe și 
metode practice înaintate, 
mulți dintre îngrijitorii de a- 
n.imale de la gospodăriile co
lective obțin • încă producții 
slabe. In meseria asta, ca în 
oricare alta, nu-i suficient nu
mai să ai tragere de inimă. 
Ea cere c calificare înaltă, cu
noștințe bogate, multilaterale.

Ce trebuie să facă deci ti
nerii crescători de animale din 
gospodăriile colective din ra
ionul nostru ? Să învețe, să în
vețe continuu, cu perseveren
ță. în această îndeletnicire 
frumoasă, tinerii trebuie aju
tați cu dragoste și stăruință. 
Conducerea gospodăriei de stat 
Rătești s-a gindit să le dea o 
mină de ajutor Iată, propu
nem conducerilor gospodări
ilor colective din apropiere 
să-i trimită pe tinerii crescă
tori de animale ca să-și îmbo
gățească cunoștințele, să-și ri
dice calificarea, pentru 15—20 
de zile să lucreze în gospodăria 
noastră, alături de crescătorii 
de animale de aici. Fiecare 
gospodărie nu va avea decît

mulți t’neri se în
spre sectorul zooteh-

Utemistul Constantin Panțiru, strungar, este unul dintre tinerii 
fruntași de la fabrica de țevi de la Roman, Piesele executate 

de acest tînăr sînt întotdeauna de buna calitate.
Foto : C. DUMITRU

O întîlnire
neașteptată

dar firească
Pe lungile culoare ale Uni

versității „C. I. Parhon**  
din București m-am întîl- 

nit, nu de mult, cu un bun prie
ten din copilărie. Nu-I văzusem 
de ani și era atît de schimbat 
îneît aproape nu-l mai cunoș
team. Il lăsasem in sat la noi, 
cu oile pe dealul Șlungului, in
tr-o toa-mnă din vremea războ
iului : pe cer încremenise negu
ra și ceața, pe pămînt împovă
rați de griji și amaruri, oamenii 
se mișcau greu, nesiguri prin 
glodul ploilor. Femeile co
seau, mergeau la plug și 
la tăiat de lemne în pădure. 
Copiii, de la zece ani, țineau(Agerpres)

STELORIAN
Pe nisipul cald din Cișmigiu activitatea e intensă. 

Foto : N.

de cîștigat din asta, pentru că 
noile cunoștințe căpătate de ei 
vor ajuta serios la sporirea 
producției animalelor.

Ce' ar avea de învățat aici 
la noi, tinerii îngrijitori de a- 
nimale din G.A.C. ? După pă
rerea mea, multe lucruri folo
sitoare. Mai intii, ei ar putea 
să vadă cu ochii lot cum se 
desfășoară o zi de muncă în 
sectorul zootehnic, cum sînt 
furajate și îngrijite animalele 
după regulile științei înainta- 

Ei ar căpăta deprinderea 
lucreze după program fix. 
furajeze animalele în func- 
de producție Desigur, nu 

in sectorul 
treburile

te.
să 
să 
ție 
putem spune că 
nostru zootehnic 
sînt perfect organizate, dar a- 
vem aici crescători de anima
le pricepuți. de la care ar pu
tea învăța multe. Maiștri în 
obținerea unor producții .mari 
de lapte din gospodăria noas
tră, Teofil Roșea, Alexandru 
Niculescu și alții, le-ar îm
părtăși multe din tainele a- 
cestei meserii pe care ei o cu
nosc foarte bine. Tinerii colec
tiviști vor învăța de la ei în 
mod practic care sînt „secre
tele" unor producții de 35G0 
litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Ei, tinerii colectiviști,

aici cunoștin
ța cursurile

locul oamenilor maturi. N-apu
cau sâ invețe a-și scrie numele 
cînd nevoile familiale îi împin
geau în valurile vieții și copiii 
aceștia fără copilărie, înainte de 
a fi elevi, erau agricultori, tă
ietori de lemne, muncitori cu 
sapa, ca urgisitul săvîrșit pe To- 
polog, din balada lui Topircea- 
nu. Ei alimentau enormul con
tingent de analfabeți și sporeau, 
fârâ voia lor, rușinea Romîniei 
burghezo-moșierești.

— Nu ne-am văzut de cînd e- 
ram copii, ii spun cu înfrigurare.

- „Eheu fugaees, Postume, 
Postume, labuntur anni"... îmi 
răspunde prietenul, scandind 
vesel și familiar versurile din 
melancolica oda horațianâ.

Cuvintele n-ar putea să-ml 
mărturisească emoția. II lăsa
sem pe dealul Șlungului mur- 
murînd o doină amară și-acum 
l-aud scandind celebre versuri 
latinești.

Surpriză ?... Nu I
Trăim de mulți anî în mijlocul 

unei uimitoare revoluții cultura
le. Repetăm mereu cuvintele c- 
cestea d:n urmă și cîteodatâ, 
pentru că ne-am obișnuit atit 
cu ele, nu le eîntârim îndeajuns 
înțelesurile. Totul pare astăzi 
atît de normal, îneît nu se mai 
miră nimeni cînd un muncitor 
termină studii politehnice, un 
țăran absolvă conservatorul, 
cînd un zidar trece cu brio exa
menul de stat al unui institut de 
construcții. Apariția intelectua
lilor noi, din rîndul oamenilor 
muncii, e atît de firească, cum 
e firesc sâ răsară soarele în 
fiecare dimineață.
- Ce sâ fac și eu ? - mă în

trebă, mai mult pentru a răs
punde curiozității mele. Atunci, 
cînd mi-a fost vremea, nu s-a pu
tut, știi cum era ; atunci m-om 
grăbit cu bătrlnețea, acum mai 
intîrzii puțin cu tinerețea. 
Trăim Intr-o lume tînârâ ; dacă 
aș fi procedat altfel, eram prea 
bătrîn pentru ea.

— După eliberare, continuă 
el, am urmat concomitent cu 
munca în fabrică liceul seral, 
am lucrat apoi în învâțâmînt și 
acum... iată-mă student Fără 
să exprime în cuvinte, prietenul 
meu lăsă să se înțeleagă prin 
intonație că cele întimplate nu-s 
rodul unui joc de sorți.

In modul cei

tineri

își pot îmbogăți 
țele profesionale 
și consfătuirile pe care avem 
de gînd să le organizăm, la 
lecțiile practice și teoretice pe 
care să le lină fruntașii noștri, 
inginerul zootehnist. Personal, 
aș fi bucuros sâ lin cu
care acumse inițiază în taine
le acestei meserii, lecții 
monstrații practice.

Lucrătorii din sectorul zoo
tehnic al gospodăriei noastre 
au experiență în aceasta pri
vință, deoarece anul trecut au 
mai fost la noi vieo 40 de în
grijitori de animale din regiu
ne pentru a-și ridica nivelul 
calificării. Avem condiții opti
me pentru ca tinerii care vor 
veni la noi să învețe în mod 
organizat, temeinic. Și, cred 
că fiecare dintre cei care vor 
veni să învețe aici, va fi 
bucuros să știe că mergînd 
apoi în gospodăria colectivă 
va munci mai bine, va ajuta 
cu mai multă pricepere la 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic.

și de-

ing. NICOLAE CROICU 
directorul G.A,S.-Rotești, 

raionul Topoloveni, 
regiunea Pitești

I.

mai firesc,

D. BALAN
(Continuare in pag- 3 a)

------•-------

Guvernul R, P. Romîne 
a recunoscui Republica

Niger
-Printr-o telegramă a tovară

șului Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
adresată lui Hamani Diori, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Niger, 
guvernul Republicii Populare 
Romîne declară că recunoaște 
Republica Niger ca stat inde
pendent. Transmițînd felicită
rile guvernului și poporului 
romîn cu prilejul acestei săr
bători, în telegramă se expri
mă convingerea că între R. P. 
Romînă și Republica Niger se 
vor dezvolta relații de prie
tenie.



Sarcini de mare răspundere
în fata cercetătorilor

zootehniști

in anul 1965 de la 
circa 7.500.000. 
principală pentru 
sarcinilor mari in

otărîrile Congresului al 
III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn au 

pus în fața tuturor muncitori
lor și specialiștilor, ca și în 
fața cercetătorilor din orice 
domeniu, sarcini deosebit de 
importante pe linia introduce
rii în toate ramurile economiei 
naționale a cuceririlor științei 
și tehnicii.

Așa cum prevăd Directi
vele Congresului al III-lea al 
P.M.R., cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965 și la 
schița planului economic de 
perspectivă pe 15 ani, în anii 
1960—1965 se va acorda in 
continuare atenție dezvoltării 
zootehniei pentru car$ există 
condiții deosebit de favorabile 
în țara noastră. Astfel, pînă in 
1985 numărul bovinelor tre
buie să ajungă la 5.800.000, 
numărul oilor va spori de la 
11.200.000 in 1959 la 13 milioa
ne, iar numărul porcinelor va 
crește pînă 
4.300.000 la

Condiția 
realizarea
domeniul dezvoltării creșterii 
animalelor și ridicării produc
tivității lor, este asigurarea 
unei bogate baze furajere.

Cercetătorii Institutului nos
tru au obținut in această di
recție o serie de succese pe 
linia îmbunătățirii bazei fu
rajere și alimentației anima
lelor (s-au elaborat printre al
tele, metode economice și 
practice de însilozare a nu
trețurilor, s-au dat practicii 
zootehnice metode economice 
de însilozare a porumbului 
simplu sau în amestec cu alte 
plante, s-au dat soluții prac
tice pentru însilozarea plan
telor leguminoase și pentru 
realizarea conveierului verde 
etc.).

Ce acțiuni vom întreprinde 
noi pentru a contribui la dez
voltarea zootehniei ?

Cîteva din aceste acțiuni aș 
vrea să le amintesc in artico
lul acesta.

Din acest punct de vedere o 
problemă în care cercetările 
continuă, va fi aceea de a 
elabora în condițiile țării 
noastre, metode cît mai eco
nomice și practice de prepa
rarea nutrețurilor combinate 
pentru speciile și rasele noas
tre de animale. Primele rezul
tate obținute ne demonstrează 
că, administrate la porci și 
păsări, acestea au dat un spor 
de creștere cu 13—25 la sută 
mai mare față de loiul martor.

Cercetătorii Institutului nos
tru sînt hotăriți sâ-și aducă 
întregul lor aport, atit la popu
larizarea și aplicarea metode
lor 
rea 
tru 
tre 
tribul în mai mare măsura la 
realizarea sarcinilor prevăzute 
de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

în această direcție vom con
tinua, printre altele, lucrările 
pentru perfecționarea taurine
lor roșii de lapte din sud-estul 
țării, ca și a celor din rasele 
brună și bălțată rominea^că 
din zonele indicate de creștere 
și acțiunea pentru ameliora
rea conținutului in grăsime al 
laptelui la rasele noastre de 
bovine, prin folosirea repro
ducătorilor din rasa Jersey, 
rasă cunoscută prin procentul 
mare de grăsime in lapte.

In cadrul lucrărilor de per-

avansate pentru amcliora- 
bazei furajere, cit și pen- 
ameliorarea raselor noas- 
de animale, pentru a con-

•--
„Elefanți*
mecanici

Dr. Virgil Gligor 
directorul Institutului de 

cercetări zootehnice

tau-fecționare a raselor de 
rine, la bălțata romînească 
s-au obținut producții medii 
de peste 4.400 1. lapte.

Tot la taurine vom studia 
în continuare aclimatizarea 
noilor rase Hereford, Aber
deen-Angus. Ostfriză, Santa 
Gertruda etc. pentru a se găsi 
cele mai indicate metode de 
întreținere și folosire econo
mică a lor. In problema per
fecționării raseior de porcine 
și crearea de tipuri noi. se 
vor încheia lucrările privind 
perfecționarea porcului Alb 
de Banat in rasă pură și se 
vor face încrucișări ale a- 
cesteia cu porcul Landrace. 
Se va continua răspîndi- 
rea porcului romînesc de 
carne format la stațiunea 
I.CJ5. Rușețu și se va trece la 
consolidarea noului tip de 
porc de carne, format prin în
crucișarea Marelui Negru 
cu Marele Alb. Se continuă 
studiile asupra aclimatizării 
și folosirii porcului Edel- 
schwein. în același timp se 
continuă lucrările privind 
acțiunea amelioratoare a por
cului Lan drace asupra raselor 
albe de porcine din țara noas
tră și mai ales asupra Marelui 
Alb. Menționăm că metișii din 
prima generație de încruci
șare Landrace eu Marele Alb, 
au o dezvoltare cu 18—20 la 
sută mai bună decit produșii 
din rasa Marele Alb. Pe baza 
acestor rezultate, se va 
la folosirea largă a 
Landrace in țara 
pentru precoci zarea 
noastre de porcine și 
da mai multă carne, mai puțin 
îmbibată cu grăsime.

In problema creșterii ovine
lor, continuă lucrările de per
fecționare a merinosului de 
Pai as și acțiunea lui amelio
ratoare asupra ovinelor. Tre
buie să amintim că in acest 
an. prin selecție continuă, la 
stațiunea experimentală zoo
tehnică I.C.Z. P21as. pe un 
efectiv de 2.944 oi s-a obținut 
pe cap de oaie o producție 
medie de 84 kg. lină brută.

Din acest efectiv, la 600 ca
pete miori și mioare produc
ția realizată pe cap a fast de 
10.02 kg. Pe baza acestei rea
lizări, turma de oi merinos de 
Ia stațiunea Palas s-a impus 
ca una din cele mai bane din 
lume.

De asemenea vom continua 
printre altele lucrările de for
mare de noi tipuri de ovine 
pentru lină fină și carne.

finind seama de importanța 
care trebuie acordată anima
lelor de o deosebită valoare 
zootehnică din stațiunile ex
perimentale ale LCZ, dintre 
care multe dețin recorduri pe 
țară, vom extinde acțiunea de 
insămințări artificiale, folo
sind cei mai buni reproducă
tori din aceste stațiuni.

în afară de cele arătate, în 
munca noastră de viitor ne 
vom continua eforturile pentru 
a dezvolta mai mult cercetările 
de genetică, de fiziologie ani
mală, biochimie și vom con
tinua munca de selecție.

Tot in cadrul preocupărilor 
de cercetare ale Institutului, 
menționăm și sistemul de 
creștere al taurinelor in sUbu- 
lație liberă și ai creșterii

trece 
porcului 
noastră, 
raselor 

pentru a

îngrășării porcilor în 
continuu, în care scop 
studiat și avizat o serie de 
proiecte de adăposturi, care 
vor fi construite și experimen
tate incepînd din acest an.

Vom continua de asemenea 
cercetările privind economia 
creșterii animalelor pentru ca 
printr-o justă îmbinare a sec
torului vegetal cu sectorul 
creșterii animalelor, dezvol
tând cele mai rentabile culturi 
vegetale și cele mai productive 
specii și rase de animale, în 
condițiile pedoclimatice ale 
diferitelor zone naturale, să 
ajungem la produse de origine 
animală la cel mai scăzut preț 
de cost, asigurindu-se astfel o 
cit mai mare rentabilitate în 
unitățile agricole socialiste.

Ne vom intensifica 
turile pentru sporirea 
nuă a producțiilor la 
nile experimentale ale 
ului pentru ca unitățile 
cialiste să aplice larg 
dele noi avansate, atît 
tru

efor- 
conti- 

stațiu- 
I.C.Z.- 
! 80- 
meto- 

pen- 
asigurarea bazei fura

jere (amintim doar că sta
țiunea experimentală zooteh
nică Rușețu a obținut, în acest 
an, peste 5.000 kg. orz la hec
tar pe un lot de 30 ha.), cit și 
de creștere și întreținerea ani
malelor. Aceste metode le 
vom răspindi și populariza în 
masa largă a crescătorilor de 
animale. Vom face de aseme
nea cit mai multe demonstra
ții practice cu participarea 
largă a lucrătorilor din secto
rul creșterii animalelor din 
gospodăriile de stat și colec
tive, astfel ca ele să fie bine 
cunoscute și larg aplicate in 
masele de crescători de ani
male.

Cercetătorii și toți lucrătorii 
Institutului nostru, conștienți 
de menirea lor și însuflețiți de 
programul grandios trasat de 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului, se vor strădui me
reu sâ găsească cele mai efi
ciente metode pentru sporirea 
numerică a șeptelului in timp 
scurt și ridicarea productivi
tății lui. pentru a obține cit 
mai multe produse de origină 
animală pentru consum, la un 
preț de cost cit mai scăzut

Foto s TASS

flux 
s-au

Vă prezentăm aparatul portativ „DP-2 pentru respirație artificială, construit la Uzina 
„Respirator" din Orehovo-Zuevo (U.R.S.S.)

Inginerul sovietic M. Vasiliev 
de la filiala din Ural a Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a pro
pus ca elicopterele să fie folo’ 
site la transportul minereurilor 
din cariere.

Această idee a apărui in le
gătură cu creșterea continuă a 
adincimii carierelor in care ex
ploatarea se execută după meto
da la zi, adâncimi care în ulti
mul timp ating 400—600 metri. 
Prețul de cost al transportării 
minereurilor de la o asemenea 
adîncime crește de 1,5 ori și re. 
prezintă aproape 70 la sută din 
totalul cheltuielilor.

Elicopterul permite ca fără 
mari cheltuieli de timp și mij
loace să se organizeze ridicarea 
la suprafață și transportarea mi
nereurilor din carierele adinei și 
ou o suprafață limitată. Ingine
rul Vasiliev a propus ca mine, 
reul să fie transportat cu elicop
tere prevăzute cu containere cu 
o capacitate de încărcare de 
5—15 tone.

„...Credem că peste 50 de ani 
nu vor mai exista nici mine 
de fier sau de cupru și nici 
saline. In zilele noastre, a 
început să se obțină sulful 
printr-o metodă ce nu mai 
necesită munca oamenilor 
sub pâmint. După cum știți, 
sulful se extrage fără a mai 
fi nevoie să coborim în 
adincul pămîntului : prin 
sonde, se injectează sub pă
mînt vapori supraîncălziți, 
care topesc sulful, iar lichi
dul galben și greu este apoi 
pompat prin conducte. Sarea 
gemă se extrage de aseme 
nea prin introducerea unui 
curent de apă și pomparea 
saramurii concentrate. Pro
babil, printr-o metodă ana- 
loagă — injectînd prin sonde 
acizi sau baze corespunză
toare - vor fi dizolvate și 
minereurile altor elemente 
necesare economiei națio
nale..." scriu autorii cunos
cutului „Reportaj din secolul 
al XXI-lec" recent apărut și 
in limba romină. lata cum iș 
imaginează desenatorul GH. 
BUȚU o asemenea sondă.

Mușchi artificiali
într-o povestire științifico-fan- 

tastică a 
Aleksandr 
despre un 
omului putința să se înalțe în 
viaduh fără ni ci un fel de efort.

Beleaev 
amănunte 
care le-ar

Dar să 
Realitatea 
atit de fantastică : 
temporană 
crea mușchii artificiali.

De mult timp, numeroși sa- 
vanți se străduiesc să pătrundă 
tainele activității musculare. Miș
cările omului și ale animalelor 
«int produse de contracțiile muș
chilor stria ți — un sistem de o 
complexitate extraordinară.

Ce se întîmplă cind un mușchi 
se contractă ? Cum se produce 
energia necesară pentru munca 
musculară ? Care este ..mecani
ca**  mișcărilor produse

scriitorului sovietic 
Beleaev, se vorbește 
aparat oare dădea

descrie ou mult lux de 
marile avantaje pe 

fi adus aceste aparate, 
revenim la realitate ! 
este de altfel, tot 

știința con- 
este pe calea de a

mușchi ? Iată numai cîteva din 
problemele care au pasionat zeci 
de ani pe oamenii de știință.

Mușchii lucrează cu un randa. 
ment uimitor. Dacă s-ar ține 
seama doar de caloriile conți
nute în rația lor alimentară și 
caloriile corespunzînd energiei 
mecanice a mușchilor, randamen
tul este enorm. Cum este posi
bil acest „raport“ atît de favora
bil muncii omului ? Fiziologii și 
fizicienii au arătat că randamen
tul mușchiular depinde de mai 
mulți factori.

O contribuție excepțională la

Ștefănescu
înaripat luptător pentru pro

gresul științei romînești, Gr. Ște
fănescu este unul din cei mai 
de seamă reprezentanți ai știin
ței noastre, unul dîn întemeieto
rii științei romînești, numit pe 
drept cuvînt „părintele geologiei 
romînești".

Cunoscut prin lucrările sale în 
toate cercurile științifice ale vre
murilor sale, vicepreședinte al 
tuturor celor 11 congrese geolo
gice internaționale la care a par
ticipat, membru activ al celor 
mai mari societăți științifice din 
lume ca Societatea naturaliști- 
lor din Moscova și Kiev, societă
țile geologice din Franța, Italia 
și Belgia, membru corespondent 
a! Societății geologice din Lon
dra, Gregoriu Ștefănescu primul 
profesor de geologie și paleon
tologie al universității bucureș- 
tene a fost una din cele mai 
de seamă personalități științifice 
ale vremii sale.

Trimis la studii în capitala 
Franței el nu pierde aici nici o 
clipă în zadar. îndeosebi cursu
rile renumiților Claude Bernard, 
Isidore Geoffroy St Hillaine, Her
bert și alții pe care îi are ca 
profesori, le soarbe cu aviditate 
asigurîndu-și astfel o temeinică 
pregătire științifică. întors in 
țară, Gr. Ștefănescu desfășoară 
o rodnică și multilaterală activi
tate științifică și didactică.

Gr. Ștefănescu este numit rind 
pe rînd într-o serie de funcții 
care îi reclamă competența do- 
bînditâ în decursul anilor. în a- 
nul 1866 devine directorul Mu
zeului de științe naturale - core 
ulterior se desparte în Muzeul de 
istorie naturală a cărui condu
cere o primește Gr. Antipa și 
Muzeul de Geologie șî Paleonto
logie de oare se ocupă Gr. Ște
fănescu. Tot în acești ani, punîn-

Alți savsnți, printre oare firio- 
logul sovietic Kacialski, au con
fecționat recent materii plastice 
care reproduc acțiunea fibrelor 
musculare. Aceste fibre muscu
lare artificiale, de lungimi și 
grosimi diferite se pot alungi sub 
acțiunea unei soluții acide și se 
pot contracta sub 
soluții bazice.

O altă cale pe 
pentru realizarea 
tificiali, este cea 
datele fizice cu cele biologice. 
Un colectiv de tehnicieni ai uzi
nei pentru aparate medicale din 
Harcov a pus astfel la punct 
cei mai mici „mușchi fizici" 
existenți pînă în prezent. Cinci 
din aceste biomotoare minuscule 
încap ușor într-o mînă. Fiecare 
aparat nu eîntărește mai mult 
de 140 grame dar e capabil să 
ridice o greutate de 5—6 kgr.

în sfîrșit, un nou tip de 
mușchi artificiali la care lucrea
ză savanții sovietici se bazează 
pe existența biocurenților din 
organism. După cum se știe, în 
urma activității țesuturilor vii 
din corpul nostru, apar un nu
măr de impulsuri electrice foar
te slabe. numite biocurenți. 
,.Mina biofizică**  realizată de sa- 
▼•■ții sovietici atiliaeaaâ tocmai 
aceste fenomene fiziologice.

într-o brățară pe'care o putem 
purta la mina noastră sînt ins
talate receptoare de biocurenți 
foarte sensibile. Aceștia sînt 
transmiși prin fir la un ampli
ficator electronic. De aci im
pulsurile amplificate pun în miș
care dispozitive speciale care 
string și destind articulațiile de
getelor mîinii artificiale.

Aceste sisteme de mușchi ar
tificiali vor putea fi utilizate în 
moduri diferite. Unii savanți so
vietici vorbesc de folosirea bio- 
motorilor drept „membre supli
mentare" cum sînt de pildă, a- 
ripile.

Mîini artificiale perfecționate, 
înzestrate cu simț tactil, vor pu
tea fi folosite cu succes în labo
ratoarele atomice sau în batis- 
cafurile care cercetează străfun
durile submarine.

Fiziologii sînt de părere că 
mușchii artificiali vor putea fi 
utilizați de bolnavii suferinzi de 
paralizie infantilă sau alte tipuri 
de boli paralitice.

Perspectivele folosirii mușchi
lor artificiali, sînt vaste, și pu
tem avea toată certitudinea că 
oamenii de știință sovietici vor 
rezolva toate problemele științi
fice, pentru ca toate aceste mă
rețe perspective să fie traduse 
în viață.

influența unei

care se merge 
mușchilor ar- 
care îmbină

Luptători pentru 
progresul științei 

romînești

du-se bazele Societății academi
ce romîne, alături de alto nume 
de seamă, Gr. Ștefănescu se nu
mără printre fondatorii ei.

In toți anii activității sale 
științifice, pe care n-a părăsit-o 
decit în 1911 odată cu moartea 
sa, marele savant a depus o 
uriașă muncă științifică la cate
dră, în laborator, pe târî mul or
ganizării muncii geologice sau 
în conferințe publice pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice 
în masă.

Incepînd din anul 1864, cind 
întocmește lucrarea științifică 
„Calcarul numulitic de la Al
bești-Muscel", care împreună cu 
lucrarea lui Gr, Cobălcescu 
asupra calcarului de la Repedea- 
lași, reprezintă primele lucrări 
geologice privind țara noastră, 
scrise de oamenii de știință ro- 
mini. Gr. Ștefănescu a dat 
la rvec’â de-c lungul vieții sale 
zeci oe udări in gec’-ogte, pa
leontologie, cc-tognsfie gedo- 
g>co și geografie. El a studiat 
printre altele geologia fostelor 
județe Vilcea, Muscel, Suceava 
și Dorohoi, deseifrînd pe baze 
paleontologice alcătuirea geolo
gică a acestor regiuni șl virstele 
depozitelor cercetate. Lucrarea 
sa în domeniul paleontologiei 
vertebratelor publicată în 1872 
găsește un larg ecou în întreaga 
lume științifică. Curînd marele 
savant romîn își înscrie numele 
in istoria științelor naturii prin 
două descoperiri : resturile de 
Dinotherium și de cămilă în te
renurile geologice din țara noas
tră. (Rezultatele studiilor pri
vind prima descoperire au format 
obiectul a numeroase comunicări 
științifice făcute la Academia 
Romînă, la Academia de Științe 
din Paris, la Societatea geolo
gică din America, la mai multe 
congrese geologice internațio
nale).

lmbrățișînd cele mai înaintate 
concepții științifice ale vremii 
sale, propagind cu căldură dar- 
winismul militînd cu curaj împo 
triva obscurantismului promovat 
de cercurile reacționare, luptînd 
pentru valorificarea practică a 
cercetărilor geologice, înfăptui
tor al primei instituții geologice 
romînești, consecvent populariza
tor al științei în rîndurile ma
selor largi populare, talentat 
pedagog, numele prof. ~
Ștefănescu — se înscrie 
fel în rîndurile celor mai de 
mă oameni de știință pe 
i-a dat poporul nostru.

descifrarea acestor procese inti
me au adus-o biologii sovietici 
acad. Vladimir Enghelhardt și 
M. N. Liubimova. Ei au desco
perit că miozina — principala 
proteină a mușchiului — posedă 
o activitate chimică. Transforma
rea energiei în mușchi, poate fi 
astfel comparată cu ceea ce se 
întîmplă într-un motor cu explo
zie : în mușchi, substanța chi
miei ATP (acidul adeailpirofos- 
forie). fiind nm imediată de 
etferxie stiuari pentru mișcare, 
corespunde cu amestecul explo
ziv, iar miozina, cu pistonul. 
Aici „analogia" se sfîrșește. în. 
trucît în ,.mașina musculară" 
miozina. ..pistonul" constituie tot. 
odată sistemul de aprindere. De 
aceea mușchiul 
comparat cu un 
original, în care 
este încălzit la o temperatură la 
care el reușește să aprindă ames
tecul gazos. Apoi. produșii de 
ardere fac să acționeze pistonul 
și să producă mișcarea.

Lămurirea acestor probleme, a 
făcut posibilă „imitarea" lor în 
laborator. Primul model de 
mușchi artificial a fost realizat 
in mod experimental încă din 
anul 1939 de Enghelhardt. 
Mușchiul artificial creat atunci 
era format din fibre de miozina. 
Aceste fibre musculare artificiale 
introduse în gue muscular fiert, 
9c contractau puternic, devenind 
mai scurte și în același timp ceva 
mai groase. Componenții din su
cul muscular responsabili de a- 
ceastă contracție wnt substanțele 
chimice : ATP, cloruri de po
tasiu și magneziu. Dovada ? O 
soluție conținind aceste substanțe 
în proporții adecvate, are un 
efect asemănător cu sucul extras 
din mușchi.

mai poate fi 
motor termic 

însuși pistonul

Oamenii de științe din R. P. 
Ungara folosesc izotopi de 
fosfor 32 in studiu! copa

cilor.

Foto: M.TJ.-BUDAPESTA

Dr. I. ROMAN

Uzina de construcții de utilaje 
autodescărcătoare din Lvov a 
construit o macara hidraulică 
pentru descărcarea și încărcarea 
autocamioanelor, denumită „ele. 
fantul mecanic", datorită „săge
ții" în forma trompei unui ele
fant.

Macaraua hidraulică este mon
tată între cabina și cutia autoca. 
raionului, fără a micșora capa
citatea lui de încărcare.

Savanp remarcabili din 
numeroase țări ale lu
mii, medici și astro

nomi. fizicieni și biologi, me
teorologi și chimiști. electro- 
niști și astronauți urmăresc 
în prezent cu mult interes 
un eveniment dintre cele mai 
pasionante: apariția unei noi 
științe — heliogeofizica — 
fruct al îmbinării meteorolo
giei terestre cu heliofizica.

Iată, foarte pe scurt, des
pre ce este vorba.

Uriașa importanță a soare
lui pentru viața planetei noa
stre este bine cunoscută. In 
fiecare secundă, Pămmtul 
primește de la Soare o canti
tate de căldură corespunză
toare unei puteri de 150.000 
milioane kilowați.

Tocmai această gigantică 
cantitate de căldură a fost 
considerată multă vreme 
drept singurul factor cosmic 
care influențează viața pe 
Pămînt. Se știe însă în pre
zent cu certitudine că un rol 
de importanță covîrșitoare 
pentru dirijarea celor mai fe
lurite procese de pe planeta 
noastră îl joacă diversele ra
diații emise de Soare, radiații 
a căror intensitate variază 
odată cu petele solare.

Se știe că activitatea erup
tivă a soarelui crește șî des
crește periodic, ca o respi
rație lentă a astrului, după 
un ciclu de 11 ani. Această 
activitate se manifestă prin 
celebrele pete, adică virte- 
juri uriașe formate din mase 
incandescente, care apar la 
suprafața astrului în regiuni 
bine determinate. Ele au di
mensiuni atât de uriașe, incit 
întregul Pămînt ar putea să 
încapă într-o pată solară de

CIND IN SOARE B1NTUIE 
FURTUNA

Se știe de citva timp 
perioada intensificării 
vității solare, procesele 
au loc in Soare sînt însoțite 
de puternice fenomene elec- 

. magnetice și că din 
regiunile active ale astrului 
țîșnesc cu viteze colosale flu
xuri uriașe de particule. Dacă 
Pămintul nimerește într-un 
astfel de flux, atunci starea

că în
acti- 
care

sebit de interesante din a- 
ceastă activitate.

In ultimii ani, catastrofele 
meteorologice s-au ținut lanț, 
în anul 1957 pe Pămînt au 
bîntuit 100 de mari catastrofe 
meteorologice, în 1958 numă
rul lor a scăzut la 70, iar în 
1959 au fost „doar*  50.

Reprezentanții noii științe 
sînt convinși că aceste cifre 
nu sînt de loc întîmplătoare, 
planeta noastră „respiră" și 
ea în ritmul ciclurilor de 11

Timpul probabil

trec 
des- 

lor

i-au

„PISTRUII" ASTRULUI 
DE FOC

Faptul a devenit indiscuta
bil : petele solare, aceste gi
gantice cataclisme ce se des
fășoară la suprafața soarelui, 
au repercusiuni directe asu
pra climei Pămîntului și chiar 
asupra materiei vii !

dimensiuni mijlocii. La fie
care 11 ani. numărul și di
mensiunile acestor pete, 
printr-un maxim, apoi 
cresc pînă la dispariția 
aproape totală.

Observații ulterioare
adus pe oamenii de știință 
la concluzia că, în afară de 
ciclurile de 11 ani, activitatea 
solară prezintă și cicluri mai 
lungi mergînd pînă la 90 de 
ani ! Protuberantele din cro- 
mosfera soarelui, adică imen
sele jeturi de electroni, ase
mănătoare flăcărilor. care 
pot atinge înălțimi de 700.000 
de kilometri, urmează ace
lași ciclu ca și petele solare.

următorul
magnetică și starea electrică 
a atmosferei terestre se 
schimbă foarte mult. De obi
cei. se perturbă atunci în pri
mul rînd activitatea normală 
a radio-comunicațiilor, recep
ția pe anumite game de unde 
devenind aproape imposibilă, 

în ultimul timp s-a mai 
constatat faptul neașteptat că 
procesele care au loc în soare 
influențează în 
și fenomenele 
de pe Pămînt. 
cauză soarele 
permanență sub observație.

Recent, profesorul Vladimir 
Krat de la Observatorul din 
Pulkovo a relatat unui cores
pondent al revistei „Uniunea 
Sovietică* 1 unele aspecte deo-

mare măsură 
meteorologice 
Din această 

este ținut în

secol...
și 90 de ani ale respirației 
electrice a soarelui. Numai așa, 
afirmă numeroși oameni de 
știință, se poate explica perio
dicitatea marilor catastrofe 
meteorologice ale Pămîntului.

Prof. L. Rakipova a stabilit 
că torenții de particule solare 
încălzesc păturile ionosferei la 
o înălțime de peste 100 km. 
Schimbările de temperatură 
din păturile superioare se răs- 
frîng și asupra atmosferei Pă
mîntului, ca și cum ar răsco
li-o. De aceea, în anii de ac
tivitate maximă circulația ma
selor de aer se intensifică, pu
terea ciclonilor și anticicloni- 
lor sporește, iar în regiunile 
de mică latitudine se dezlăn
țuie furtuni năprasnice.

De curînd la Observatorul 
geofizic principal din Uniunea 
Sovietică au fost elaborate 
primele concluzii despre for
marea regulată a anticlcloni- 
lor din Atlantic, în funcție de 
activitatea solară. Observațiile 
permit de asemenea să se 
tragă concluzia că în anii în 
care are loc această activitate, 
deasupra Pămîntului se dez
lănțuie mult mai multe fur
tuni.

Heliogeofizica se pregătește 
să ofere specialiștilor cele mai 
moderne și sigure metode de 
cercetare în vederea elaborării 
prevederilor meteorologice 
pentru intervale de timp ex
trem de lungi. Savanții au și 
pornit la lucru. Astfel stu
diind viața agitată a soarelui, 
oamenii de știință sovietici 
M. Gigenson și N. Tiabin au 
întocmit o prognoză a oscila
țiilor nivelului Mării Caspice 
pe mulți ani înainte și au 
căutat să analizeze și să pre
zică pe o perioadă îndelun
gată schimbările condițiilor în 
regimul ghețurilor din Antar- 
tica.

în curînd, grație acestei noi 
științe atît de promițătoare, 
care se află încă la începutu
rile ei, e posibil că meteoro
logia și climatologia vor cu
noaște mai bine legătura din
tre fenomenele din atmosfera 
terestră și respirația electrică 
a soarelui și poate că în cu
rînd în locul „timpului pro
babil" vor apare buletine cu 
prognoza timpului pentru pe
rioade oricît de îndelungate...

Intr-unui din laboratoarele 
Institutului de Cercetări 

Electrotehnice

Gr. 
est- 
sea-

Ing. I. IONESCU

Foto : N. STELORIAN
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Lucrărilor agricole de vară 
un ritm tot mai intensI

Ce vâ propuneți 
pentru introducerea 

tehnicii noi ?
.Spic cu spic, 
patriei snop"

Pionierii și școlarii din raio. 
nul Calafat, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
desfășoară în acțiunea patriotică 
de stringere a recoltei la timp 
o intensă activitate. Pînă la 31 
iulie, ei au strîns o cantitate 
de peste 30.000 kg. boabe 
din spice.

în fruntea acestei acțiuni 
situat pionierii și școlarii 
comunele Ciupercenii Noi, 
glavit, Poiana Mare, Seaca 
Cîmp, precum și unitățile 
pionieri din comunele Moțăței 
și Tunarii Vechi.

Organizațiile U.T.M. din ra. 
ionul Calafat sînt hotărîte să ra
porteze în ziua deschiderii celui 
de ' ‘
pe 
un

s-au 
din 
Ma- 

de 
de

! al Ill.lea Congres U.T.M. că 
! ogoarele lor n-a rămas nici 
i epic necules.

NICOLA MIRCEA 
activist al Comitetului Re

gional U.T.M. Craiova

O dilemă care ar trebui
repede lămurită

că pen

din 
Cîl- 
Plo- 

de
Si

calmul, 
nu se 
repede, 

zilele 
în sac, 

chiar 
co- 

raion nu

Se pare 
tru conducerea gos
podăriei colective 
și cea a întovără
șirii agricole 
comuna Poșta 
nău, regiunea 
ești, campania 
vară implică 
probleme de tacti
că. Astfel, tactica 
aplicată pînă acum 
în privința seceri
șului și trăierișu- 
lui a fost 
Nimic să 
facă prea 
pentru că 
n-au intrat 
sînt destule, 
dacă locul de 
dsș pe 
e de natură să-i 
bucure. Astfel, du
pă ce-au sfîrșît 
secerișul s-au gîn- 
dit că nu-i nici o 
grabă să 
treierișul, 
snopii nu

clăi. Iar de cînd a 
început, — cu în
târziere, — totul e 
făcut cu........ calm".
Problemele cele 
mai complicate de 
tactică 8-au pus 
însă în legătură cu 
arăturile. Condu
cerea gospodăriei a 
căzut în grea cum
pănă. Ce să facă ? 
Să are ? Bine, să 
are. dar cum, pen
tru că paiele au ră
mas pe cîmp ? S-ar 
putea ara și prin
tre ele, desigur. Da, 
dar asta n-ar fi a- 
rătură. Dacă ară 
printre paie, rămîn 
securi de arătură, 
se denivelează 
renul. Și decît așa. 
mai bine fără.
se poate ara,și așa 
fără să se denive
leze. asta e altă 
poveste, dar totuși, 
— au stabilit ei. — 
nu e cazul să riște.

te-

C&

înceapă 
că doar 
fug din

O întâlnire neașteptată 
dar firească

(Urmare din pag. l-a)

aflîndu-ne la interferări de gin- 
duri cu rezonanțe adinei in con
științe noastră, am ajuns sâ 
discutăm despre planurile ela
borate de partid, in cifrele că
rora noi vedem cum se îmbogă
țește sufletul oamenilor, cum se 
înalță visurile și năzuințele lor, 
de Io savantul ce-și trimite gîn- 
dul în Cosmos, la omul care în
grijește o 
mulge o 
colectivă, 
sălilor de 
strui, se văd elevi care, invățînd 
mîine tabla înmulțirii, vor fi în 
stare poimiine sâ înmulțească 
bucuriile, belșugul, orele libere 
rezervate culturii celor mulțl. Ci
frele comuniste au suflet, în ele 
pulsează însăși viața oamenilor.

Pentru mine, mi-a spus prie
tenul meu, hotârireo privitoare 
la gratuitatea manualelor pen
tru clasele I—VII și prevederea

mașină, o casă, sau 
vaca în gospodăria 
In numărul imens al 
clasă, ce se vor con-

Paleta bogată 
a Văii Jiului

In țara noastră există un fe
nomen cultural de masă, care ar 
merita să se numească alfabeti
zarea artistică, întreprinsă prin 
cercurile de amatori din între
prinderi. școli, cluburi sindicale 
ele Rezultatul cerț și general al 
mișcării de amatori este de a fi 
dezvoltat în mare măsură capa
citatea de a gusta, de a discerne, 
de a căuta și înțelege opera de 
artă. Amatorul e insa nu numai 
un post receptor ci adesea și un 
emițător de artă, in cercuri s-au 
relevat talente autentice și nu o- 
dală lucrările amatorilor au tre
cut cu succes prin juriile expo
zițiilor de „profesioniști". Efec
tul mișcării de artiști plastici a- 
matori se poate măsura foarte 
bine la Lupeni. Aici, unde func. 
ționează un cerc fruntaș, graficul 
dezvoltării suiP abrupt, Saltul fi
ind făcut, la propriu vorbind, din 
abisuri. Odinioară ochii mineri
lor se istoveau. în pîcla adîncului 
în care își petreceau viața după o. 
rarul explolării capitaliste și le
gile lucrului primitiv. Mina era 
neagră, mizeria neagră, doliul ne
gru Astăzi la Lupeni arta se 
face cu o seriozitate care te is
pitește să scrii patetic. Cer
cul de plastică are vîrsta de 
14 ani : ceea ce înseamnă că, în
dată după eliberare, au început 
ochii să-și exercite drepturile. A- 
tunci cercul avea 7 membri, as
tăzi are peste 100. l-a crescut și 
o mlădiță, cercul de copii, o pe
pinieră" cum se spune acolo. Cei

După 
imediat

recoltat, 
la arături

La G.A.C. Baba Ana zumze
tul atit de cunoscut al combi
nelor nu se mai aude. Cele 
șase lebede metalice se odihnesc 
acum la umbra remizelor. Co
lectiviștii din Baba Ana, raionul 
Mizil, au cîștigat bătălia sece
rișului din mers. Ei au reușit 
să strîngă in timp optim în
treaga producție de grîu și orz 
de pe cele 386 hectare. Secre
tul succesului ? Buna organizare 
a muncii, antrenarea tuturor 
forțelor pentru reușita deplină 
a recoltării. Colectiviștii nu au 
lăsat totul pe seama mașinilor. 
Au ieșit la lucru cu toate for
țele de care dispun. Echipele 
de cosași și seceră tori, în majo
ritatea lor alcătuite din tineri, 
au strîns singure recolta de pe 
110 ha., ușurînd astfel sarcina 
combinelor și grăbind termina
rea campaniei. Și munca corn-

ar

terenului

tn con- 
hotărît 

pe toate 
lor", 
cînd

Singura soluție 
fi să le transporte 
de pe cîmp. Da, 
dar acum e treabă 
la treieriș, e greu 
să organizezi în 
așa fel treburile în- 
cît să asiguri mij
loace și pentru tre
ieriș și pentru eli
berarea 
de arat.

Așa că, 
cluzie au 
să le facă 
la „timpul 
Adică atunci 
au să poată. Acum 
sînt liniștiți. Timpul 
e răbdător, mai 
așteaptă. E limpe
de însă cine va 
păgubi de pe urma 
așteptării, 
desigur mai 
zuit să se înlăture 
dilemele și să se 
înceapă arăturile 
deîndată.

Ar fi 
chib-

N. FATU

de a se extinde în anii viitori Io 
toate rechizitele necesare ele
vilor, a fost profund răscolitoare.

— Ti-aduci aminte - am con
tinuat eu - ce-nsemna în anii 
copilăriei noastre cumpăratul 
cărților și al rechizitelor școla
re ? însemna zile lungi de va
ră, ti rite după oile vreunui bo
gătan, însemna în casă o pere
che de opinci mai puțin, o lam
pă stinsă mai multe seri, și-o 
mică dramă familiară. O văd pe 
mama desculță, toamna, ofilită 
ca frunza din frăgari, desfacîn- 
du-și colțul năframei, in 
împăturise cine 
cîțiva leișori. Mă durea 
cînd mama-și „rupea de la gu
ră” ca să ne cumpere cărți.

Scîrțîitul ușii unui „seminar* * 
ne-a

în urma tratativelor care au 
avut loc la București s-a sem
nat la 4 august a.c. Acordul 
privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1961 între 
R.P. Romînă și R.P. Mongolă.

Acordul marchează o creș

Tovarășul Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Romine, a primit o 
telegramă din partea tova
rășului Adam Rapacki, mini
strul Afacerilor Externe al 
R.P. Polone, prin care trans
mite mulțumiri pentru felici
tările ce i-au fost adresate 
cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului polonez.

★
Comitetul național pentru apă

rarea păcii din Republica Popu
lară Romînă a trimis Consiliului 
japonez împotriva bombelor a. 
tomice și cu hidrogen o telegra
mă în care se spune :

Mișcarea pentru pace din Re
publica Populară Romînă trans
mite călduroase urări de succes 
lucrărilor celei de-a 6-a Con
ferințe internaționale pentru in
terzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen și pentru dezarmare.

Regretăm că delegatul nostru 
a fost împiedicat să participe la 
această importantă conferință, 
deoarece nu i s-a acordat la 
timp viza japoneză.

Urmărim cu multă simpatie 
marile succese dobîndite de for
țele păcii din Japonia, în lupta 
lor dreaptă împotriva tratatului 
militarist impus de imperialiștii 
americani, împotriva armelor 
nucleare, pentru pace. Sîntem 
profund convinși că în actualul 
raport de forțe pe plan mondial, 
războiul nu este inevitabil și că, 
unite, forțele păcii din lumea în
treagă pot ține la respect pe 
agresorii imperialiști, pot asigura 
victoria principiilor coexistenței 
pașnice.

Luptătorii pentru pace din Re

dustrial, vigoarea epică anunțată 
în compozițiile de muncă ale lui 
Szilagy Bela etc. După părerea 
publicului local și după mărturi
sirile artiștilor, expoziția se pri
menește însă cam rar.

In ultimul an, toată activitatea 
cenaclului e concentrată în jurul 
unor proiecte de compoziții pen
tru pictura murală, concepute 
spre decorarea câtorva săli de 
cluburi și instituții din regiune. 
„Atil ?" am întrebat, și tinerii 
artiști s-au înverșunat să-mi de
monstreze că e destul. Așa să 
fie ?

Cînd spui la București „cena
clul din Valea Jiului1' te gîndești 
la o artă a tipicului local. Tipi
cul acesta există acolo în toate : 
în peisajul natural, arhitectonic 
și uman, în spectacolul muncii și 
al vieții, cu o pregnanță cere își 
așteaptă pictorul. (La actuala ex
poziție de la Casa Scinteii, Ethel 
Lukacs B'.ieș, cea mai tînără 
membră a cenaclului, a trimis de 
pildă două gravuri în care se

Un 
du-și 
dent 
meu, 
studentul de acum.

care
știe de unde 

inima

întrerupt discuția.
muncitor ieșea privin- 

nota din carnetul de stu- 
șl urma să intre prietenul 
ciobanul de altădată și

mai talentați tint îndrumați spre 
școli de artă.

Succesele din ultimii ani ale 
cercului, la expozițiile din țară și 
de peste hotare, fac ca activita
tea lui artistică să ceară a fi 
privită îndeaproape. A adunat 
oare aici natura oamenii cei mai 
înzestrați ? Probabil că nu. Alta 
e explicația : aici, artiștii ama
tori fac o continuă legătură în
tre artă și viață. Creația lor e 
hrănită din realitatea imediată, 
din experiența proprie. Meșteșu
gul lor se maturizează, limbajul 
lor plastic capătă suplețe în actul 
de evocare a lucrurilor trăite și 
simțite. Tinzînd spre expresivi
tate. lucrările lor acumulează ca
lități artistice. Unii membri ai 
cercului au luat parte la expoziții 
de profesioniști, rezistînd la 
comparație cu ale pictorilor con- 
sacrați cum s-a întâmplat la Ex
poziția tineretului din București 
în 1959. Arta e concepută ca o 
necesitate, nu ca o distracție. In
structorul povestește că un mem
bru al cercului și-a luat concediu 
de odihnă ca să se poată dedica 
unei lucrări care îl preocupa.

Acești iubitori de artă sînt ca
pabili de o disciplină in munca 
de creație, care le îngăduie să 
lucreze, după orele de producție, 
cu o prospețime neobosită a spi
ritului, așa cum se vede în afi
șele recent făcute de cerc în cin
stea aniversării a 16 ani a FS.M. 
Artiștii amatori sînt adesea și 
propagandiștii muncii de creație. 
Fostul elev al cercului din Lupe
ni, Katz, mutîndu-se la Brad., a 

binarilor a fost sprijinită din 
plin. Cei 12 tineri care au lu
crat pe combine au fost instruiți 
în prealabil la S.M.T. Inotești, 
astfel că ajutorul pe care l-au 
daț ei mecanizatorilor a fost 
foarte prețios. Tinerii au spri
jinit inițiativa organizației de 
partid din C.A.C. de a se trans
porta imediat paiele de pe su
prafețele recoltate, permițind 
astfel efectuarea arăturilor a- 
dînci de vară imediat după 
stringerea recoltei. Așa se face 
că din întreaga suprafață culti
vată cu păioase au mai rămas de 
arat doar 120 de ha., adică 
treabă de dteva zile pentru cele 
10 tractoare de care dispune 
brigada care deservește gospo
dăria. Toate acestea vorbesc des
pre preocuparea colectiviștilor 
pentru stringerea la timp a re
coltei, pentru pregătirea terenu
lui in vederea recoltei viitoare. 
O preocupare care a dat roadele 
așteptate.

De la Ministerul 
Invătămîntului și Culturii
Examenele din sesiunea de 

toamnă a anului I960 se vor 
desfășura după cum urmează :

A. La școlile de cultură ge
nerală cursuri de zi, serale și 
fără frecvență :

— examenele de corigentă 
la clasele V. VI, VIII. IX și 
X : între 1—5 septembrie a.c. ;

— examenele de corigentă 
la clasa a Vil-a și examenul 
de absolvire a școlii de 7 ani : 
între 15—30 august a.c. ;

— examenele de corigență 
la clasa a Xl-a : între 25—30 
august a.c. ;

— examenul de maturitate : 
între 1—10 septembrie a.c. ;

— concursul de admitere în 
clasa a VIII-a a școlii medii 
de cultură generală cursuri 
de zi : intre 1—6 septembrie 
a.c. ;

— proba de verificare a cu
noștințelor pentru admiterea 
elevilor-muncitori în clasa a 
VIII-a la învățămîntul seral 
și fără frecvență : între 20—28 
august

B. La școlile pedagogice de 
Învățători și educatoare și Ia 
institutele pedagogice de învă
țători :

— examenele de corigentă 
la anii I, II și III (cursuri de 
zi) de la școlile pedagogice de 
învățători și educatoare și la 
anul I de la institutele peda
gogice de învățători : între 
1—5 septembrie a.c. ;

— examenele de corigență

Activitate culturală 
pe litoral

Activitatea ce o desfășoară 
cele 2 cluburi centrale și 11 
puncte culturale din stațiunile 
balneare Vasile Roaită și Efo
rie e apreciată de oamenii 
muncii veniți la odihnă. Ei pot 
petrece aici în fiecare zi cî- 
teva ore in mod plăcut și in
structiv. Sînt organizate dife
rite concursuri, seri literare, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
jurnale vorbite etc. De o largă 
participare se bucură scurtele 
conferințe cu teme variate ca 
„Fauna și flora Mării Negre", 
„Dobrogea o regiune în plină 
înflorire", „Despre apropiata 
călătorie a omului tn Cosmos" 
și altele.

(Agerpres)

inițiat acolo un curs de amatori. 
Vasile Viorel e elev la cercul din 
Lupeni și instructor la cercul din 
Aninoasa, Amatorii de aici expun 
mereu în cluburile muncitorești 
din alte localități, iar la clubul 
lor din Lupeni e o permanentă 
expoziție de lucrări ale cercului. 
„Mă simt într-un mediu de ar
tiști", caracterizează instructorul 
(care e un grafician cunoscut — 
T. TeUman) această preocupare 
pentru creație.

Dar în Valea Jiului există și un 
cenaclu de artiști profesioniști. 
Rînd pe rînd, doisprezece tineri 
absolvenți ai institutelor din Cluj 
și București au venit să se sta
bilească aici, voind să se dezvol
te, ca artiști, în mediul munci
toresc. Au făcut o ucenicie a vie

însemnări despre tinerii artiști plastici
ții fără să ofteze, după București. 
Inițiativa lor a fost privită cu 
entuziasm și cu speranță. Ani 
de-a rîndul tinerii au trimis la 
expozițiile din Capitală gravuri 
înfățișind in imagini plastice 
viața grea de odinioară o mineri
lor. scene din lupta lor împotri
va blestematei orînduiri burghe- 
zo-moșierești, precum și imagini 
viguroase despre viața și munca 
actuală din mine. O parte din a- 
ceste gravuri au fost adunat» în 
albumul ..Lupeni 1929 1959" pu
blicat la București.

Cenaclul dispune de la o vre

ln vacanța,

pe Valea Timișului

Foto : AGERPRES 

la anul II de la institutele pe
dagogice de învățători, la a- 
nul IV fără frecvență și exa
menele de corigență la dife
rență de la școala pedagogică 
de învățători : între 25—30 au
gust a.c. ;

— examenele la anii III șl 
IV, Cursuri fără frecvență și 
examenele de diferență la 
școala pedagogică de învăță
tori : între 15—30 august; exa
menele de corigență pentru 
anii II și III, cursuri fără 
frecvență: între 10—15 august 
a.c. ;

— examenul de stat: între 
1—10 septembrie a.c.

— concursul de admitere în 
anul I la școlile pedagogice 
de învățători și educatoare : 
între 1—6 septembrie ;

— concursul de admitere în 
anul I la institutele pedago
gice de învățători: între 11— 
15 septembrie.

C. La învățămîntul profesio
nal și tehnic :

La toate școlile din învăță
mîntul profesional și tehnic, 
examenele de corigență se 
dau cu o săptămînă înainte 
de deschiderea anului școlar.

Examenul de muncitor cali
ficat și examenul de absolvire 
pentru elevii corigenți, amî- 
națj sau respinși se ține între 
15—30 septembrie.

Examenele de admitere pen
tru aceste școli se dau după 
cum urmează :

— la școlile profesionale, 
școlile agricole și școlile de 
meserii, între 5—14 septem
brie a.c.

— la școlile tehnice de per
sonal tehnic : între 25—30 sep
tembrie ;

— la școlile tehnice de maiș
tri : între 1—10 septembrie.

Gravură de SCHEAU MARCEL (miner).
me de o sală de expoziții în care 
își înfățișează lucrările. Acolo am 
văzut ceva din producția curentă 
a pictorilor, studii de compoziție 
și peisaj, reprezentînd aspecte 
din regiune. Se vede și ceea ce 

știu și ceea ce mai trebuie să în
vețe tinerii artiști, dar lucrul cel 
mai evident e că cei mai m uiți 
sînt atașați Văii Jiului ex- 
plorîndu-i sobra frumusețe cu un 
lirism pe care uneltele lor încă 
nu îl pot deplin comunica. Ce
naclul își conservă individuali
tățile, variind după temprrament 
și școală : coloritul pasional, e- 
xaltăt, împingînd peisajele lui 
Fodor Kalman dincolo de reali
tatea priveliștii locale, care e fu
murie și severă, stilizarea geo\ne- 
trizantă in care Băiașu caută să 
exprime caracterul peisajului in

Semnarea Acordului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1961 

între R. P. Romînă și R. P. Mongolă

INFORMA ȚII

tere simțitoare a volumului 
schimburilor comerciale în
tre cele două țări față de a- 
nul 1960.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de înțelegere reci
procă.

publica Populară Romînă vă 
asigură că vor lupta și mai de
parte, cu hotărîre, alături de for
țele păcii din lumea întreagă, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
pentru interzicerea armelor nu
cleare, pentru apărarea păcii.

★
Președintele Comitetului de 

Stat al Planificării, Gh. Gas
ton Marin, a primit joi la a- 
miază pe dl. Kitamura Toku- 
taro, deputat, fost ministru de 
Finanțe al Japoniei, președin
tele Asociației pentru sprijini
rea dezvoltării comerțului Ja
poniei cu Uniunea Sovietică și 
țările din Europa răsăriteană 
precum și pe alți membri ai 
delegației comerciale japone
ze.

La primire au fost de față 
Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului, și Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Romîne.

S-au discutat posibilitățile 
schimburilor comerciale între 
R. P. Romînă și Japonia.

Tot joi, dl. Kitamura Toku- 
taro și alți membri ai delega
ției însoțiți de Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Came
rei de Comerț a R. P. Romîne 
au făcut o vizită la Banca de 
Stat a R. P. Romîne. Oaspeții 
au fost primiți de Emeric 
Deutsch, vicepreședinte al 
Băncii de Stat a R. P. Romîne.

Ceilalți membri ai delegației 
comerciale japoneze au avut 
convorbiri la întreprinderi de 
stat pentru comerțul exterior.

★
Zilele trecute au sosit în 

țara noastră mai multe gru
puri de turiști din R. S. Ce
hoslovacă pentru a-și petrece 
vacanța în stațiunile de pe li
toralul Mării Negre. La Ma
maia au venit noi grupuri de 
turiști din R. P. Polonă și 
R. D. Germană, precum și 
numeroși studenți din R. D. 
Germană și R. P. Ungară.

în cursul zilei de joi au so
sit de asemenea turiști din 
U.R.S.S. Oaspeții sovietici au 
în program vizitarea Capitalei 
și a stațiunilor din Valea 
Prahovei.

Sînt așteptate de asemenea 
grupuri de turiști din R. D. 
Germană care vor face 
excursii în masivul Făgăraș.

(Agerpres)

poate vedea dt de plastica e nota 
caracteristică din aspectele locu
lui). Și totuși nu s-a creat încă 
— fi nu se lucrează cu destulă 
consecvență la crearea unei ima
gini vii, convingătoare a Văii 
Jiului de astăzi, cu oamenii fi 
realizările ei de seamă, atît de 
vizibile la tot pasul. însăși evo
luția artistică a cenaclului, per
sonalitatea creatoare a membri
lor ei s-ar dezvolta mai ar
monios dacă s-ar concentra 
în studiul realității imediate, 
ale cărei dimensiuni — în 
suprafață și în adîncime — sînt 
departe de a fi fost parcurse de 
pictori. Realitatea construirii so
cialismului, sub diversitatea ei 
de aspecte, e inepuizabilă.

Se simte nevoia unui sfat 
de artist matur, nevoia unui 
schimb de opinii cu artiștii 
și publicul, nevoia unei legături 
mai concrete și mai organizate cu 
Uniunea artiștilor plastici. O vi
zită a maestrului Baba, de pildă, 
care știe să pledeze în cuvinte și 
în fapte, atît de convingător pen
tru necesitatea muncii zilnice, 
pentru abnegația creatorului ar 
fi foarte nimerită. Prezența tine
rilor artiști în Valea Jiului tre
buie să se facă mai puternic sim
țită atît local, ca factor cultural 
(dincolo de orele de instructaj 
artistic pe care noii membri ai 
cenaclului le depun la Școala 
populară de artă din Petroșani) 
cit și în țară ca aport artistic spe
cific acestei regiuni în stare să 
inspire o operă substanțială și 
emoționantă. Avîntul tineresc cu 
care a debutat acest grup de pic
tori trebuie întreținut, prin pro
pria muncă și prin sprijinul or
ganizației U.T.M. din cadrul U- 
niunii artiștilor plastici»

ANCA ARGHIR

(Urmare din pag. l-a) 
timpul de pregătire a dosaru
lui de inovație, de avizare etc.

Sigur că ați ghicit: cuvîntul 
acesta este al responsabilului 
cabinetului tehnic, ing. Vasile 
Calotoiu. Și el, ca și ceilalți 
tineri interlocutori, vorbind 
despre preocupările și planu
rile lor, au discutat despre 
problema ridicării continue a 
calificării profesionale a tine
rilor muncitori.

— Tehnica nouă cucerește 
fronturi tot mal largi în în
treprindere.

— Noi o ajutăm să înainte
ze...

— Dar cine o folosește în 
primul rînd ? Nu muncitorul?

— Atunci el nu poate rămî- 
ne în urmă față de această 
tehnică. Dacă lupți pentru in
troducerea tehnicii noi trebuie 
să ai în vedere în primul rînd 
ridicarea continuă a calificării 
tinerilor muncitori.

Interlocutorii noștri ne-au 
vorbit despre două forme de 
ridicare a calificării. O formă 
cu cursuri la care să se pre
dea cunoștințe generale tine
rilor noi veniți în fabrică. Și 
alta, ale căror cursuri să fie 
organizate pe specific de me
serii. Fiecare s-a angajat să 
predea lecții la aceste cursuri. 
Inginerul economist Aurel Mi- 
hăilă s-a gîndit că la unele 
cursuri cu cadre de bază în 
producție — responsabili de 
brigăzi, șefi de echipe etc. — 
trebuie să se predea și noțiuni 
economice. Iar șeful cabinetu
lui tehnic a propus direcției 
uzinei ca să se organizeze 
cursuri specifice unor meserii 
pentru care școala profesiona
lă nu pregătește cadre.

Iată dar propuneri și proiec. 
te diverse, multilaterale; toate 
insă urmărind același scop : 
dezvoltarea continuă a nivelu
lui tehnic al producției, tn 
ce măsură sînt ele cele mai 
actuale, cele mai acute pentru 
nevoile reale ale producției 7 
Fără îndoială că cei mai în 
măsură să aprecieze aceasta 
sînt tovarășii din conducerea 
uzinei.

— Toate aceste preocupări

SPORT
• Iot seara, pe velodromul din 

Leipzig, în cadrul campionatelor 
mondiale de ciclism, s-au dispu
tat recalificările la proba ds vi- 
teză-amatori. Printre cei califi
cați în optimile de finală se află 
și ciclistul rotnîn Ion Ioniță.

• Tn cel deual 6-leia tur iaî 
meciului de șah dintre echipele 
U.R.S.S. și R. F. Germane, șa
hiștii sovietici au învins cu 
6V2—U/2 puncte. Scorul meciului 
duipă 6 ture este de 38—10 
ipuncte în favoarea echipei 
U.R.S.S.

• 7n zilele de 5, 6 și 7 august 
se va desfășura pe lacul Bă- 
neasa, la baza Clubului nautic 
A.V.S.A.P., cel de-al 4-lea con
curs republican de navomodele, 
organizat de Asociația Voluntară 
pentru Sprijinirea Apărării Pa
triei.

Vor participa navomodeliștii 
din întreaga țară, care se vor 
întrece la următoarele categorii 
de modele: veliere, hidroglisoa- 
re, autopropulsate, teleghidate, 
experimentate și machete de vi
trină.

Atențiune!
<Jn autoturism Moskvici a fost obținut de buletinul 

cu participație nr. 17.305 depus la Craiova. De asemenea 
au fost distribuite următoarele premii din fondul supli
mentar Pronosport al lunii iulie: 3 premii a cite 12.541 
lei, 38,8 premii a cite 1.163 Iei și 551 premii a cite 122 lei.

Nu lipsiți de la concursul Pronosport de duminică 7 
august!

pentru introducerea tehnicii 
noi și ridicarea continuă a ca
lificării tinerilor muncitori 
sînt în genere foarte valoroa
se pentru uzină — a spus ca o 
concluzie la încheierea discu
ției noastre tovarășul Corneliu 
Andriescu, inginer șef al în
treprinderii. Ele țin seama de 
nevoile reale și acute ale uzi
nei. Dar firește, se mai pot 
face unele recomandări, se mai 
pot cere și alte lucruri din 
partea tinerilor noștri ingi
neri. Inginerul Virgil Popescu 
de la secția bachelită ar fi 
bine astfel să se ocupe în co
lectivul său și de găsirea unon 
mijloace care să asigure men
ținerea unei temperaturi opti
me la mașini. Degeaba asi
guri cu cronometrul timpul de 
polimerlzare dacă temperatu
ra va oscila. La secția finisaj< 
inginerul Pană Alexandru, 
care dorește să introducă cele' 
mai noi lacuri, trebuie să știe 
că poate face acest lucru doar 
în condițiile în care personal 
se va ocupa cu mai multă răs-, 
pundere de pregătirea profe
sională a muncitorului și nu 
se va mal gîndi să lase acest 
lucru pe seama școlii profesio
nale așa cum o face acum. D« 
asemenea, tot el se poate ocu
pa de introducerea încălzirii 
la băile galvanice pentru al 
ridica astfel randamentul lor*  
Dar în general, așa cum anf 
mai spus, preocupările tinerii 
lor ingineri sînt juste și toc4 
mai pe linia necesităților înJ 
treprinderii noastre. Numai că' 
pentru a duce la bun sfîr-it 
proiectele, pentru desfășurarea 
fructuoasă a diferitelor preo
cupări privind introducerea 
tehnici noi, tinerii ingineri 
trebuie ajutați, sprijiniți.

Acest lucru este adevărata 
întregul colectiv de cadre teh
nice și economice, sprijinite 
puternic de conducerea uzineL 
trebuie așa cum arată nou< 
hotărîre a partidului și guver
nului, să militeze puternici 
pentru introducerea tehnicii 
noi. Organizația U.T.M. — în 
special în legătură cu proble
ma ridicării continue a califi
cării tinerilor — are datoria de 
a susține ideile valoroase ale 
tinerilor ingineri, să-i sprijin 
în realizarea lor.

...Am plecai din întreprins 
dere cu convingerea că nul 
numai tinerii ingineri cu care 
am discutat ci toți ceilalți to
varăși de-al lor stau aplecați1 
acum zi de zi asupra planșe
lor și schemelor, caută, cer-, 
cetează, descoperă noi căi, 
noi posibilități de a-și înde*  
plini cît mal bine sarcina pa 
care partidul le-o pune în 
față.

Conservatorul 
„Ciprian 

Porumbescu“ 
din BUCUREȘTI 

sir. Știrbei Vodă nr. 33 
organizează In luna august 
1960, cursuri de pregătire 
in vederea examenului de 

admitere.
Pentru cei din provincie se 
asigură contra cost, masă 

81 cămin.
Informații suplimentare 

la telefon 14.74.90
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mare. La 
cu Coasta

Togo și 
cu Fede- 

și cu Ni-
de 

are 
din

în noaptea de 4 spre 5 
august va avea loc ceremonia 
proclamării independenței Re
publicii africane Volta Su
perioară. Aceasta este cea 
de.a treia republică din A- 
frica Occidentală care, capătă 
independență în cadrul Co
munității Franceze în luna 
august; între I si 3 august au 
mai ccpătat independență Da
homey și Niger.

Volta Superioară este si
tuată înăuntrul continentului 
și nu are ieșire la 
sud se învecinează 
de Fildeș, Ghana, 
Dahomey, la nord 
rația Mali, Sudan
ger. Suprafața țării este 
370.000 km p., populația 
cea mai mare densitate 
Africa Occidentală: 3.500.000
de locuitori. Capitala republi
cii este orașul Wagadugu,

Condițiile naturale ale Vol
tei Superioare sînt propice 
dezvoltării agriculturii și in
dustriei prelucrătoare. Dar 
îndelungata dominație a co
lonialiștilor francezi nu a a- 
dus prosperitate economiei 
țării. Populația cultivă orez, 
arahide, manioca, palmieri, 
bumbac. Agrotehnica are un 
caracter primitiv. Există ci- 
teva mici întreprinderi pen

tru prelucrarea materiei pri
me agricole. Principala ra
mură a economiei este creș
terea vitelor. Există peste 
2.000.000 capete de animale 
cornute mari și 2,500.000 oi 
și capre. Zăcămintele de mi
nereuri utile nnt foarte pu
țin explorate.

Din cauza jugului colonial 
nivelul de trai al populației 
băștinașe este foarte scăzut. 
Pentru nevoile ocrotirii sănă
tății și 
ritățile 
fonduri 
sent în
vață numai 6 la sută clin co
piii de virstă școlară. Un me. 
die revine la 77.000 
cuitori.

Actualul guvern al 
Superioare, in frunte
mul ministru M. Yameogo, 
liderul Partidului -Uniunea 
Democrată din Volta Supe
rioară, a elaborat un plan de 
lichidare a înapoierii econo
mice, culturale și sociale a 
țarii.

învățămîntului auto- 
franceze au alocat 

neînsemnate, în pre- 
Volta Superioară în-

de lo-

Voltei
cu pri-

Uneltirile imperialiste împotriva
poporului congolez

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Marii Britanii

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite:

Guvernul sovietic a adresat 
guvernului Marii Britanii o 
nouă notă in problema violă
rii spațiu7ui aerian al U.ILS.S. 
de către avionul militar ame
rican „RB’47‘. care a decolat 
la 1 iulie de la o bază situată 
P3 teritoriul englez.

în nota sa din 19 iulie gu
vernul Marii Britanii, stră- 
duindu-se să justifice acțiu
nile agresive ale aviației mi
litare americane împotriva 
Uniunii Sovietice, a repetat 
versiunea născocită a guver
nului S.U.A. că avionul mili
tar american doborit in spa
țiul aerian al U.RS.S. „nu s-a 
apropiat niciodată cu mai 
mult de circa 30 de mile de 
teritoriul terestru sovietic".

Guvernul Marii Britanii, se 
spune In nota sovietică, a a- 
doptat o poziție cit se poate 
de ciudată. Fără să dispună. 
In mod evident, de informa
ții proprii cu privire la acțiu
nile bombardierului american 
„RB-47", care a decolat de pe 
teritoriul britanic, a conside
rat totuși cu cale să nesoco-

teas că datele 
referitoare la 
împrejurările 
lui zerian al 
tje acest avion m, 
S.U.A., doborit după 
lass frontiera de stat 
tici.

Versiunea guvernului S.U.A. 
nu are nimic comun cu rea
litatea, se spune in notă, e3 
fiind născocită numai pentru 
a camufla noua acțiune agre
sivă întreprinsă împotriva U- 
n nnii Sovietice.

în notă se amintește că gu
vernul S.U.A. a încercat să 
deruteze opinia publică mon
dială și după distrugerea avio
nului militar de spionaj 
„U-2" deasupra teritoriului 
U.RS.S. în notă se constată 
că, punîndu-și semnătura pe 
afirmațiile vădit false ale gu
vernului S.U.A., guvernul Ma
rii Britanii se prezintă ca o 
parte care aprobă acțiunile a- 
gresive ale aviației militare 
americane Împotriva Uniunii 
Sovietice.

Guvernul sovietic, se spune 
in notă, a mai avertizat gu
vernul Marii Britanii asupra

concrete precise 
locul, timpul ți 
violării spațiu- 
U.R.S.S. de că- 

militar al 
t ce vîo- 

sovie-

răspunderii grave pe care și-o 
asumă Iuînd asupra sa rolul 
de complice al acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. Reafirmînd 
protestul hotărî t exprim? t in 
no a sa din 11 iulie in legă
tură cu punerea 4a dispoziție 
a terito-iu'ui Marii ♦ Britanii 
pentru înfăptuirea unor acți
uni agresive împotriva Uniu
nii Sovietice de către avioane 
mil tcre americane, guvernul 
sovietic așteaptă să se pună 
capăt acestei stări de lucruri. 
In caz contrar, se spune in 
închrierea noteî, el va avea 
grijă să asigure securitatea 
popoarelor Uniunii Sovietice 
prin toate mijloacele pe care 
le are la dispoziție.

La tabăra internațională de 
pionieri din apropierea satu- 
lui Kranevo (R. P. Bulgaria) 
pe malul Marii Negre se 
odihnesc copii din diferite 

țâri ale lumii.

De ce cercurile guvernamentale 
ale S.U.A. se opun unei reale 

dezarmări
Comentariu TASS

MOSCOVA 4 (Agerpres). Co
mentatorul agenției TASS, Igot 
Orlou, scrie :

în timp ce comentatorii ziare, 
lor și ai posturilor de radio dez
bat problema adevăratelor moti
ve pentru care guvernul S.U.A. 
nu vrea să accepte examinarea 
multilaterala a prohlemei dezar
mării cu participarea șefilor de 
guverne in cadrul apropiatei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.Udin Washington parvine 
o informație care aruncă lumină 
asupra acestor dezbateri

M. Higgins și alți ziariști a- 
mericani. inspirați de cercurile 
oficiale americane, relatează că 
guvernul Eisenhower intențio
nează să sporească considerabil 
bugetul militar miertcan. Se a- 
rată că vrind „să facă un servi
ciu*  candidatului Partidului re
publican la președinție, cabine, 
tul Eisenhower ,,intenționează să 
o ia înaintea" acelor lideri ai 
Partidului democrat care insistă 
pentru sporirea cheltuielilor mi
litare.

Nu trebuie uitată firește nici 
tranzacția mult comentată in 
presă pe care a încheiat-o în a- 
junul congresului Partidului re
publican vicepreședintele Richard 
Nixon și concurentul său Nelson 
Rockefeller, guvernatorul statului 
New York.

Declarația purtătorului de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe

al R. D Germane
BERLIN 4 (Agerpres). - 

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al 
S.U.A.. White, a declarat că 
staționarea trupelor puterilor 
occidentale în Berlinul Occi
dental s-ar baza nu pe acordul 
de la Potsdam, ci pe înfrînge- 
rea militară totală a guvernu
lui hitlerist. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Germa
ne a făcut în legătură cu a- 
ceasta o declarație în care a 
subliniat că trupele puterilor 
occidentale nu au participat la 
cucerirea Berlinului și la li
chidarea definitivă a guver
nului hitlerist de la Berlin. 
Ele au intrat abia după două 
luni în sectorul occidental al 
Berlinului pe baza acordului 
dintre aliați.

După cum a arătat purtăto
rul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D.

Germane, în acordul de la 
Potsdam se spune în mod clar 
că staționarea trupelor occi
dentale în Berlinul Occidental 
este justificată exclusiv de 
scopurile coaliției antihitleris
te : denazificarea, lichidarea 
monopolurilor, demilitarizarea 
și democratizarea. Nemaifiind 
justificată de aceste țeluri, o- 
cupația occidentală s-a trans
format într-o intervenție care 
contravine dreptului interna
țional.

Referirea permanentă la ca
pitularea necondiționată arată 
că reprezentanții forțelor 
agresive de la Washington nu 
sînt in stare să găsească o 
justificare în baza dreptului 
internațional pentru prezența 
în continuare a trupelor lor 
de ocupație în Germania. De 
aceea, fără să țină seama de 
nimic, ei nesocotesc acordul 
de la Potsdam.

date publlcită- 
_ . mai important 

al acesiei tranzacții a fost satis- 
facerea cv/eriioi lut Rockefeller 
in ceea ce privește sporirea bu
getului militar al S.U.A cu ci- 
leva . miliarde. Dacă știrile rela
tate de M Higgins și de alți co
respondenți americani corespund 
realității, și In această privință 
nu există se pare met un motiv 
de îndoială guvernul Eisenhower 
intenționează, probabil, in pre
zent să înceapă să plătească po
lița pe care R. Nixon i-a dat-O 
lui N' Rockefeller cu prilejul dra. 
maticei lor intilniri nocturne de 
pe 5-th Avenue din New York, 
puțin timp înainte de deschide
rea congresului oartiduîui de la 
Chicago.

Potrivit mărturiilor lui M. Hig
gins, la Washington s-au înre
gistrat „reacții entuziaste*  la 
„știrile răspindite pe cale neofi
cială in legătură cu tendința de 
sporire a cheltuielilor miliiare". 
Singurul lucru care nu i>e Știe 
este cum intenționează propa
ganda oficială de ia Washing.on 
să pună de acord aceste planwi 
cu proclamațiile ei despre dorin
ța fierbinte de a se relua cit mai 
curind cu putință tratativele pen
tru dezarmare La 3 august Lin
coln White, purtătorul de cuvînt 

■ al Departamentului de Stat, i-a 
asigurat pe corespu tdenți că 
„problema dezarmării este atît de 
importantă pentru omenire*,  in
cit guvernul american nu vrea să 
aștepte nici măcar o lună pină la 
convocarea sesiunii ordtni'e a 
Adunării Generale și insistă pen. 
tru reluarea de urgență a exami. 
nării prob'emei dezarmării în 
cadrul Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare.

Cine să-l creadă însă pe Whi
te ? Foarte recen-, congresul a» 
merican a votat pentru reparti. 
zarea unei sume cu 600 milioane 
dolari mai mare pentru nevoile 
militare dedt ceruse inițial gu
vernul Dupâ aceea, actualul oi- 

l cepreședinte fi împreună cu el 
întreaga conducere a Partidului 
republican au ’încheiat susam-n- 
ti’az tranzacție cu Rockefeller^ A- 
ceastd tranzacție Se ia o
ridicare a .^afonului" cheitu.e- 
liior militare Acum se relatează 
că la 9 august cind congresul își 
va relua ăicrăr^ ca anun’̂ i 
oficial o nouă sporire a cheltuie
lilor militare.

Dac A, după părerea propagan
diștilor de ia Washington, toate 
acestea dovedesc înțelegerea ,,pn. 
portanței problemei dezarmăru 
pentru omenire*  putem oare a- 
junge la altă concluzie In afară 
de acena că forța cu care cercu
rile guvernante amencane se im. 
potnzesc adevăratei dezarmări 
este direct cropr rționaiă cu cu. 
noațterea ae dtre ele a impor
tanței pe care o are această pro
blemă pen^u întreaga omenire ?

Potrivit știrilor 
fii. elementul cel

LEOPOLDVILLE 4 (Ager
pres). — TASS transmite : In 
atmosfera de indignare cres- 
cîndă a opiniei publice mon
diale, provocată de tergiver
sarea înfăptuirii hotăririlor 
Consiliului de Securitate cu 
privire la retragerea de ur
gență a trupelor belgiene de 
pe teritoriul Republicii Congo, 
secretarul general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, a anunțat a- 
propiata intrare a forțelor ar
mate ale O.N.U. în provincia 
Katanga, pe care cercurile im
perialiste ar fi 
smulgă Congo-ului, 
textul proclamării 
denței" ei. Prin aceasta re dă 
o lovitură intențiilor forțelor 
colonialiste care scontau că 
vor reuși și pe viitor să ig
noreze hotărîrea Consiliului 
de Securitate care a confirmat 
integritatea teri’orială și in
dependența politică a tinerei 
republici africane.

Luînd cuvîntul la postul de 
radio congolez, Hammarsk
joeld a declarat că O.N.U. „a 
făcut ceea ce părea imposibil 
și eforturile sale au fost încu
nunate de succes". Totuși se
cretarul general al O.N.U. 
care a fost Însărcinat cu apli-

vruț să o 
sub pre- 

„indepen-

deja peste 
și of.țeri al 
ale O.N.U..
continuă sî

numai de retragerea 
acele locuri în care 
trupele O.N.O.".

Rețete
tn piața ideologică a Americii 

monopolurilor e mare zarvă, A- 
colo dai de oameni de tot felul : 
prin mulțimea pestriță mișună 
indivizi în haine la modă sau in 
toge profesorale, in fracuri de 
diplomați sau în uniforme de ge
nerali. în odăjdii preoțești ba 
chiar și in hlamide regești. Cu 
glasuri răgușite ei își laudă mar. 
fa lor de două parale : formule 
magice și amulete care apără — 
chipurile — de revoluții și de 
lupta de clasă, tomuri sociologice 
despre veșnicia capitalismului și 
despre superioritatea rasială a 
anglo-saxonilor. ode filozofice în
chinate .,democrației**  americane 
și madrigale închinate cursei 
înarmărilor ,

Pa această piață sînt foarte 
solicitate proiectele și rețetele de 
stăvilire a mișcării de eliberare 
națională a popoarelor. Cererea 
stimulează oferta, din care cau
ză * au ivit o sumedenie de ne
gustori de vechituri ideologice. 
Printre ei se remarcă generalul 
filipinez Carlos Romulo.

Generalul Romulo a acumulat 
o bogată experiență în lupta îm
potriva mișcării de eliberare na. 
țională a popoarelor din Asia. în 
Filipine el a participat activ la

înăbușirea acestei mișcări cu «- 
jutorul baionetelor americane. 
Pe arena internaționali — inee- 
pind cu tribuna O.N.U. și ter~ 
minînd cu diferite conferințe in
ternaționale — el s-a manifestat 
mereu ca un dușman înverșunat 
al libertății și independenței po
poarelor Asiei.

Titlul oficial al lui Romulo 
este actualmente de ambasador al 
Filipinelor în S.U A. Prin activi
tatea ce o desfășoară el este un 
reprezentant al imperialismului 

american pentru problemele A. 
siei.

Iată însă că îndelunga.i expe
riență l-a făcut pe general si a- 
iungă la concluzii cit se poate de 
triste pentru protectorii lui.

Prima concluzie : „Statele U- 
nite și.au atras ura aproape ge
nerală a asiaticilor**.

A doua concluzie : „Statele U- 
nite trebuie să adopte o atitudine 
noua față de popoarele Asiei 
pentru a le abate de la lupta 
de eliberare națională**.

Definirea acestei ..atitudini noi**  
și învățămintele pe care Carlos 
Romulo le trage pentru Statele 
Unite din evenimentele petrecute 
în ultimii 1.5 ani in Asia alcă
tuiesc o carte întreagă publicata

------•------

TRUJILLO 4 (A- 
In legătură cu de-

CIUDAD 
gerpres). -r- 
misia dictatorului Republicii 
Dominicane, Hector Trujillo, 
agențiile occidentale de presă 
subliniază că această demisie 
a constituit o ..surpriză totală". 
Potrivit agenției UP1 mesa
jul lui Trujillo prin care el a 
anunțat hotârlrea sa de a de
misiona a fost trimis parla
mentului convocat cu numai 
o zi înainte intr-o sesiune spe
cială pentru a adopta linia 
politică in vederea apropiatei 
conferințe a miniștrilor de 
Externe ai țărilor membre ale 
OSA. (Organizația Statelor 
Americane). Această confe
rință — subliniază agenția — 
urmează să analizeze piînge- 
rea guvernului Venezuelei îm
potriva Republicii Dominica
ne pe care o acuză de organi
zarea recentului atentat la 
viața președintelui Betancourt

Corespondentul din Ciudad 
Trujillo al agenției Associated 
Press relevă că demisia lui 
Trujillo are loc după ce in ul
tima vreme în rîndurile 
populației dominicane a cres
cut opoziția față de regimul 
său. Agenția menționează că 
la Ciudad Trujillo a fost des
coperită o mișcare avînd 
drept scop răsturnarea lui 
Trujillo. Cu acest prilej peste 
100 de persoane au fost con
damnate la închisoare pe ter
mene de cite 30 de ani.

fără v a1o a r
de editura americană John Day**,  
Cartea lui Romulo a atras imr 
di at atenția cercurilor diriguitoa
re de la Washington. Inci îna
inte de apariția ei. pe la mijlo
cul lunii mai. rerisla JJnstet Sta
tes Neics and W orld Report*  
care are strinse legături cu De
partamentul de Hat a publicat 
extrase ample din cele nouă ca
pitole ale cărții. Titlul cărții lui 
Romulo este jCruăadi in Asia**.  
Principala idee expusă de beheo-

sul crucial esl*  următoarea : 
se creeze un nou corp de cru- 
ciați alcătuit din afaceriștii a me. 
ricani cei mai price puți in ale 
reclamei.

,.Cea mai mare ironie a vre
murilor noastre — scrie Romulo 
— este că americanii care au a- 
cumulat în domeniul reclamei o 
experiență mult mai mare decit 
oricare altă țară, n-au știut si.și 
facă reclama cuvenită țelurilor 
lor în zona Oceanului Pacific**.  
Iată prin urmare care este pri
cina nenumăratelor eșecuri sufe

carea rezoluției Consiliului de 
Securitate, nu a spus nimic 
despre data la care. în sfîrșit, 
va fi pus în aplicare punctul 
principal al acestei rezoluții, 
referitoare la retragerea ur
gentă din Congo a trupelor 
belgiene care au pătruns 
acolo. Atîta timp cit trupele 
belgiene rămîn pe teritoriul 
Congo este cel puțin prema
tur să vorbim despre „succe
sele O.N.U.".

Faptele arată că guvernul 
belgian, cu sprijinul vădit al 
S.U.A, și al celorlalți aliați 
din blocul agresiv N.A.T.O., 
își permite să ignoreze cu în
căpățînate cererea Consiliului 
de Securitate. Cu toate că în 
Congo au sosit 
11.0C0 de soldați 
forțelor armate 
trupele belgiene
ocupe teritoriul statului inde
pendent Congo. Nu are loc 
decît o transferare a soldaților 
belgieni din punctele ocupate 
de trupele O.N.U. în alte re
giuni ale țării.

Hammarskjoeld a făcut co
municări puțin încurajatoare 
și in ce privește retragerea 
trupelor belgiene din Katanga, 
în locul retragerii urgente a 
trupelor belgiene ce pe terito
riul Congo, cerută de rezoluția 
O.N.U., Hammarskjoeld n-a 
făcut decît să promită că va 
trimite la Elisabetville la 5 
august pe adjunctul său care 
..va începe tratative cu privire 
la retragerea trunelnr belgiene 
Ia baze’e lor". Secretarul ge
neral al O.N.U. vorbește nu 
despre plecarea trupelor bel-

giene, ci 
lor „din 
vor sosi

Amenințarea imperialistă la 
adresa libertății și indepen
denței poporului congolez nu 
a fost încă îndepărtată. Nu 
încetează manevrele în jurul 
problemei separării provinciei 
Katanga. Adeptul monopoluri
lor imperialiste, Chombe, a 
amenințat din nou că „va îm
piedica- intrarea trupelor 
O.N.U. în Katanga, Washing
tonul a răspuns imediat

Secretarul de stat Herter a 
avut o întîlnire cu reprezen
tanții diplomatici ai Angliei și 
Franței in timpul căreia, după 
cum relatează agenția United 
Press International, a fost 
dezbătută „posibilitatea unor 
ciocniri armate- în timpul in
trării trupelor O.N.U. în Ka
tanga. în loc să curme de
clarațiile provocatoare ale lui 
Chombe, persoanele oficiale 
americane ațîță artificial 
„problema Katangăi", vor .să 
agraveze situația din Congo.

Primul ministru Lumumba, 
a declarat că „nu există și nu 
a existat niciodată o problemă 
de sine stătătoare a regiunii 
Katanga. Esența acestei pro
bleme constă în aceea că im
perialiștii vor 
bogățiile țării 
continue să exploateze 
porul nostru". Cea mai mare 
primejdie în această privință 
o prezintă uneltirile imperia
liștilor americani care s-au 
demascat ca fiind cei mai hră
păreți acaparatori de bunuri 
străine.

Foto : B.TA - SOFIA

Apelul C.G.M. din Italia 
adresat tineretului 

italian
ROMA 4 (Agerpres). - 

Confederația Generală a 
Muncii din Italia a adre
sat tuturor tinerilor din ța
ră un apel in care atrage 
atenția asupra însemnătă
ții excepționale pe care a 
avut-o participarea mase
lor largi ale tineretului la 
recentele acțiuni antifas
ciste.

„Voi sînteți aceia care 
ați asigurat continuitatea 
istorică a unității mișcării 
democratice și antifasciste 
de rezistentă, a luptei pen
tru o constituție republica
nă, pentru dreptul la mun
că, pentru reorganizarea 
școlii, pentru o cultură li
beră, se subliniază in apel.

In prezent, se subliniază 
în continuarea apelului, 
„trebuie să se asigure tutu
ror de lucru, un salariu 
mai mare, respectarea 
demnității personale și a 
drepturilor cetățenești.
Școala și invățămîntul pro
fesional trebuie să fie ac
cesibile tuturor".

Subliniind că înfăptuirea 
acestor sarcini nu este po
sibilă fără o luptă fermă 
împotriva monopolurilor și 
claselor reacționare, Con
federația Generală a Mun
cii din Italia cere tineretu
lui să participe activ la a- 
ceastă luptă.

■Observațiile delegației*  sovietice 
în problema aderării la tratatul 

cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclearăarma nucleară

să acapareze 
noastre și să 

po-

Lumumba cere retragerea trupelor 
belgiene pînâ la 8 august

RABAT 4 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 4 august a 
sosit ia Rabat venind de la .Tu
nis. Patrice Lumumba, primul 
ministru ai Republicii Congo, 
care va face o vizită în Maroc.

înaintea plecării sale ia Tu. 
nis, Lumumba a ținut o confe
rință de presă. Ei a declarat că 
dacă p‘nă la b august, data în
toarcerii sale la Leopoldville, nu 
vor li retrase toate trupele bel.

liafr’ene din țară, „se va trece 
uarea unor măs iri radicale**.
Primul ministru congolez a ce. 

rut evacuarea bazelor militare 
belgiene de la Kitona și Ka- 
rnina.

In cadrul conferinței de presă 
Lumumba a declarat că poporul 
congolez urmărește cu simpatie 
lupta poporului algerian și că 
guvernul congol»z „este pentru 
independența Algeriei".

Reorganizări în armata turcă
ANKARA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: Generalul 
Fahri Ozdilek, membru al 
Comitetului Unității Naționa
le și ministru de Război al 
Turciei, a comunicat în cadrul 
unei conferințe de presa că, 
potrivit unei hotărîri a Comi
tetului, în seara zilei de 3 au
gust, 235 de ofițeri superiori 
ai armatei și flotei turce au 
fost trecuți în rezervă. Prin
tre aceștia se află șeful statu
lui major, general R. Gumus- 
pala. însuși Ozdilek a hotârit 
să treacă în rezervă, râmînînd 
totuși în funcția de ministru 
de Război pînă cind „Cornite-

tul își va fi îndeplinit misi
unea pînă la capăt".

Ozdilek a declarat că aceas
tă hotărire are la bază faptul 
că ofițerii superiori din ar
mată nu corespund- cerințelor 
actuale și ca atare se impune 
„o Largă reorganizare a ar- 
matei“. Comitetul a hotărît 
să „întinerească" corpul de 
comandă 'al armatei turce și 
să numească în posturile ocu
pate de generali trecuți în re
zervă ofițeri mai tineri.

GENEVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite : în ședința 
din 4 august a conferinței ce
lor trei puteri delegația so
vietică a făcut observații în 
problema aderării la tratatul 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

La 26 iulie, reprezentantul 
S.U.A. la conferință a prezen
tat un proiect privind două 
puncte suplimentare ale arti
colului cu privire la partici
panții la tratat încă de a- 
tunci, delegația sovietică și-a 
exprimat îndoieli în legătură 
cu faptul că în proiectul ame
rican sînt prevăzute proceduri 
diferite 
care ar 
tat.

La 4 _ ,
vietică a făcut o declarație în 
care arăta că procedura pro
pusă de delegația americană 
este nejustă și, de aceea, inac
ceptabilă. Propunerea S.U.A. 
ar? un caracter vădit discri
minatoriu care își gâseș.e ex
presie în faptul că, toate sta
tele, fie că vor adera la tratat 
din proprie inițativă, fie că 
vor fi invitate să adere la a- 
cesta de către comisia de con
trol, se vor împărți în două 
categorii : state cu drepturi 
depline și state fără drepturi 
depline așa-zise state de cate
goria a doua, care în propu
nerile S.U.A. nici nu sînt 
numite state, ci „autorități**  
Sau „regimuri".

Caracterul discriminatoriu 
al proiectului american își 
găsește de asemenea expresie 
în faptul că comisia de control 
este învestită cu dreptul de a 
alege după bunul ei plac sta
tele care urmează să fie invi
tate să devină membre ale 
tratatului și statele urmînd 
să fie excluse de la participa
rea la acest tratat. Această a- 
titudine față de problema 
participanților la tratat, a 
subliniat în declarația sa dele
gația sovietică, contravine 
normelor și practicii dreptului 
internațional.

In continuare, delegația so
vietică a subliniat că explica
țiile reprezentantului ameri
can au dezvăluit caracterul 
reacționar al formulării pro
puse de S.U.A. în ceea ce pri
vește procedura aderării la 
tratat. De fapt, S.U.A. încear-

față de diversele 
dori să adere la

august, delegația

țări 
tra-

so-

că să strecoare și în tratatul 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară 
ostilitatea sau ura lor față de 
diferite state. Ele încearcă să 
impună celorlalți pârtieipanți 
la tratat propriile lor norme 
de conduită în relațiile cu 
alte state.

Delegația sovietică a subli
niat că nu se poate tolera ca. 
problema recunoașterii unui 
guvern de către altele sau 
problema diferitelor simpatii 
și antipatii politice să se re
flecte în textul unui tratat 
semnat de mai mu.lte părți.

Uniunea Sovietică, se spune 
în continuarea declarației de
legației sovietice, nu poate fi 
de acord cu o propunere dis
criminatorie fată de alte sta
te. U.R.SS, consideră că par
ticiparea la tratat trebuie să 
se bazeze pe egalitate, fără 
nici un fel de d: seri mi nări, 
față de toate statele fără ex
cepție. După părerea delega
ției sovietice trebuie să fie a- 
trase la participarea la tratat 
toate statele și, cu cit vor ade
ra la tratat mai multe state, 
cu atît cauza păcii va 
trainică.

Delegația sovietică a 
următorul proiect 
punctul 2 al articolului 
privire la participanții la tra
tat: „Tratatul este deschis tu
turor statelor care își vor a- 
suma obligațiile prevăzute de 
acesta și care vor prezenta 
documentele cu privire la a- 
darare în conformitate cu pre
vederile articolului../.

Delegația sovietică a subli
niat în declarația sa că pro
punerea pe care o face este 
pe deplin corespunzătoare 
principiilor și normelor drep
tului internațional, că ea co
respunde prevederilor Cartei 
O.N.U. și practicii existente și 
înlătură definitiv orice | 
bilitate de discriminare 
de state pe un criteriu 
altul, sub pretext

fj mai

propus 
pentru 

cu

pos:- 
față

i sau

rite de diplomația și de dica mi. 
litaristâ americană in Asia I 
După Romulo nenorocirea este 
ei „nimeni nu-și asumă sarcina 
de a explica asiaticilor in ce con
stă esența politicii americane'*...

Intr-aderâr, este uimitor cum 
de nu ți-a dat seama Romulo de 
toată ironia cuprinsă in aceste 
cuvinte ale sale, la adresa impe
rialismului american. E limpede 
că „a explica asiaticilor in ce 
constă esența politicii america
ne**  e tocmai lucrul de care se 
tem mai rău ca de foc făuritorii 
acestei politici și slugile lor pe 
tărîmul propagandei. Căci aceasta 
este o politică de jaf colonial și 
de înrobire a popoarelor asiatice 
(și nu numai a acelor asiatice).

Se ințelege că Romulo nu pro
pune guvernanților Statelor .Uni. 
te să renunțe la planurile de în
robire a Asiei, la înjghebarea de 
blocuri agresive (gen S.E.A.T.O. 
sau C.E.N.T O.). Nu, el reco
mandă cruciada**  ideologică în 
Asia ca un fel de „plan de secu
ritate**  suplimentar și recomandă 
politicienilor și generalilor de la 
Washington să nu.și arate prea 
mult colții și ghiarele, ci să ducă 

• politica lor colonialistă în Asia 
sub steagul... anticolonialismului.

Prinderea popoarelor Asiei in 
mrejele „marii minciuni**  — iată 
panaceul răsuflat pe care-l pro
pune Washingtonului generalul 
Romulo. Nu se poate spune că 
bagajul ideologic al propagandiș
tilor imperialismului este prea 
mare !

,,Cruciada**  propusă de Carlos 
Romulo nu valorează nici cit o 
ceapă degerată. Popoarele Asiei 
s.au convins pe propria lor piele 
de „bunele intenții*'  ale imperia
liștilor americani, s-au convins că 
monopoliștii din Wall-Street sînt 
cei mai înrăiți jandarmi colo, 
niali, cei mai cinici jefuitori.

într o incidentală efuziune de 
„lirism**,  cruciatul filipinez a lă
sat să-i scape următoarea mărtu
risire : „Uneori mă simt atras pe 
panta iluziilor. Ele mă fortifică**.  
Teoriile răsuflate ale lui Romulo 
despre „cruciada ideologică ame. 
ricana în Asin**  arată că obiceiul 
de a se hrăni cu duzii a devenit 
la el o a doua natură.

Pentru orice om cu rațiune este 
limpede că nimeni și nimic nu 
va putea salva de la dispariție to
tală rușinosul flagel al colonialis
mului.

EM. RUCAR

Principala sursă de minereu 
de fier din U.R.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 august 
la sediul Comitetului de 
al Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S. pentru legăturile 
turale cu țările străine a 
loc o conferință de presă la 
a luat cuvîntul Piotr Antropov, 
ministrul Geologiei și Protec
ției Subsolului al UJLS.S. Mi
nistrul a arătat că după părerea 
geologilor sovietici in regiunea 
anomaliei magnetice de la Kursk, 
se găsesc aproximativ 30 mi
liarde de tone de minereuri de 
fier bogate și aproximativ onrt 
miliarde de tone dacă se 
seama și de mineralele mai 
țin bogate în fier.

Anomalia magnetică de 
Kursk, a spus Piotr Antropov, 
va ocupa primul loc sub rapor
tul rezervelor de minereuri de 
f er ale Uniunii Sovietice, care 
reprezintă actualmente circa 40 
la sută din rezervele mondiale. 
Antropov a amintit .că înainte 
de 1917 Rusia dispunea de nu
mai 1,5 la sută din rezervele 
mondiale cunoscute.

în regiunea anomaliei, la o 
adinei me de 400—500 metri, 
geologii sovietici au pus în evi
dență așa-numite magnetite de 
fier cu un conținut de 56* —69 la 
sută metal Pină în 1953 se cre
dea că la baza anomaliei s-ar

Stat 
al 

cui- 
avut 
care

200 
ține 
pu-

la
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afla cuarțitele feruginoase cu un 
conținut de 33—37 la sută fier. 
Antropov a arătat că magneti- 
tele de fier sînt așezate în stra~ 
turi groase la o adîncime cu
prinsă între 230 și 350 metri.

Referindu-se la perspectivele 
de dezvoltare a regiunii ano
maliei magnetice de la Kursk 
in anii îndeplinirii planului 
scptenal, ministrul a declarat că 
în 1965 din minele ei se vor 
extrage 36 milioane tone de mi
nereuri de fier de calitate 
perioară, aplicîndu-se in 
cial metoda 
carieră.

Antropov

de exploatare

a subliniat că

SIL— 
spe- 

in

____  . in
tr-un viitor apropiat anomalia 
magnetică de la Kursk va de
veni principala sursă de mine
reuri de fier din țară. Perspec
tivele ei de dezvoltare sînt ne
limitate. în 1980 se vor extrage 
60 milioane de tone de 
reuri de fier, udică atît 
extrage in prezent din 
minele din S.U.A,

Piotr Antropov a arătat 
clteiere că pină acum 
explorat pentru punerea in evi
dență a substanțelor 
utile 42 la sută d' 
U.R SS. Explorarea 
rii va deschide noi 
strălucite economiei 
Uniunii Sovietice.

STAS 3152 52.

mi ne- 
cîț se 
toate

in în- 
a fost

r minerale 
din teritoriul 

restului ță- 
perspective 

naționale a

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
La 4 august în clădirea par
lamentului ungar s-a deschis 
sesiunea Adunării de Stat a 
R. P. Ungare. Pe ordinea de 
zi a sesiunii figurează darea 
de seamă a Consiliului Pre
zidențial al R. P. Unga
re, raportul de activitate 
al lui Ferenc Munnich, pre
ședintele Guvernului revolu- 

‘ ționar muncitoresc-țărănesc. și 
aprobarea proiectului de lege 
cu privire la executarea bu
getului de stat pe anul 1959.

QUITO 4 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon. 
dentul agenției Prcnsa Lati
na, Uniunea Tineretului Re
voluționar din Ecuador a ales 
în cadrul primului său con. 
greș național pe primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, 
președinte de onoare al aces
tei organizații

LONDRA - Ziarul „Times9 
relatează că în curind clădirea 
in care se afla școala in care a 
învățat marele scriitor englez 
Charles Dickens va fi probabil 
dărîmată. deoarece a ajuns a- 
proape în rună. In această clă
dire nu locuiește acum nimeni, 
toate ferești ele au fost astupate, 
iar grădina a fast invadată de 
buruieni ..Times*  menționează 
că Dickens a imortalizat această 
casă în amintirile sale precum 
și în ,,David Cooperfield"

COLOMBO — Ințr.un comuni» 
cat dat publicității de Departa
mentul de Informații ceylonez se 
arată că datorită faptului că re
vista americană a publi
cat în ultimul său număr un 
articol calomnios la adresa pri
mului ministru al Ceylonului, ea 
a fost interzisă in această țară.

9


