
Cu cițiva ani in urmă, tinăru! strungar Vasile Ch'creanu, de 
la Uzinele ..Strungul» din B'C șov studia cu pasiune tainele 
meseriei. Cu dragoste și pricepere muncitorii mai virstnici 
s-au ocupat de pregătirea - Azi, tinărul strungar a devenit 
el însuși profesor : iată-1 pregătindu-i pe tinerii loan Flican, 
Constantin Mănoiu și Undergen Friedha I, elevi la școala pro 
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' Celui de-al XVI-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez

•7•MS ■ '

Muncitor

Vineri 12 mai IQol

Prin muncă 
patriotică

SUCEAVA. - Din cele 118 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică înființate in primele 4 
luni ale acestui an in regiunea 
Suceava fac parte 5.000 de ti
neri. Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din această 
regiune au colectat în acest 
an 228 tone fier vechi, au îm
pădurit 885 ha. au executat lu
crări de întreținere și curățire 
a izlazurilor pe 20.215 ha și 
au amenajat pentru irigări o 
suprafață de 215 ha.

Pentru copii
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Dragi tovarăși,
!-> numele întregului nostru 

pa-4d, al oameni or muncii din 
Rec-O. za Populară Romină, Co- 
— ’etul Central al Partidului Mun
citoresc Romin trimite Congresu- 
- al XVt-lea al Partidului Comu- 

ntsf Francez, tuturor comuniștilor 
S' ero cei dese muncitoare france
ze in fierbinte salut frățesc.

Demn continuator al tradițiilor 
g'cricase de luptă ale proletaria
te ui francez, a e nemuritoarei 
Comune din Paris, Partidul Comu
nist Francez stă cu cinste in avan
garda luptei clasei muncitoare, a 
maselor populare pentru apărarea 
intereselor lor vitale, pentru în
făptuirea ce:or mai nobile aspi
rații-de progres ți libertate ale 
întregii națiuni.

Strîns unit în jurul Comitetului 
său Central în frunte Cu tovarășul 
Maurice Thorez, partidul vostru 
desfășoară o acfivita‘e neobosită 
în vederea unirii tuturor forțelor 
muncitorești și democratice pen
tru apărarea și lărgirea democra
ției, mobilizează masele largi ale 
poporului împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialismului și a 
pericolului pe care-l reprezintă 
militarismul revanșard vest-ger- ’ 
man, împotriva armelor afomice, 
militează pentru coexistență paș
nică, încetarea războiului colonia

list din Algeria și înfăptuirea rea» 
iă a dreptului poporului algeria*  
la autodeterminare.

Prin devotamentul său față de 
învățătura marxist-leninistă, prin 
aportul pe care îl aduce la cauza 
unității mișcării comuniste inter
naționale, Partidul Comunist 
Francez și-a cîștigaf stima ți pre
țuirea partidelor frățești.

Regretăm mult faptul că efirț 
motive independente de Voința 
noastră, delegația Partidului Mun? 
citoresc Romin nu poate asista la 
lucrările Congresului vostru. Vă 
asigurăm că ne simțim din tof su\ 
fieful alături de voi ți vă exprw 
măm calda simpatie și solidarita
tea frățească a Partidului Munci*  
toresc Romin, a întregului nostru 
popor cu lupta plină de abnegație 
a Partidului Comunist Francez 
pentru cauza păcii, democrației ți 
socialismului și vă urăm din foafă 
inima succes deplin în această 
luptă.

Trăiască Partidul Comunist Fran*  
cez, avangarda călită a clasei 
muncitoare franceze 1

Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a mișcării comuniste interna
ționale I

Trăiască pacea în- lumea în
treagă 1

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMIN

o încălțăminte
frumoasă și durabilă!

u „Ce propuneți pentru îmbunătățirea calității încălțămintei
pentru copii produsă de Fabrica Carmen?"

Oe-a lungul unei zile obișnuite de muncă, vinzătorii din raioa
nele de incălțăminte pentru copii sint asaltați cu nu
meroase cereri :

- O pereche sandale nr. 26...
- O ghetuță nr. 22...

Un pantori o ghetuță, o sanda. Cită bucurie produc acestea 
opiilor, cindMhtt frumoase, cind le vin bine. Și cite mici necazuri 
e pricinuiesc copiilor cind sint urite sau neglijent lucrate. Firește, 
cazurile din urmă sint mai rare, dor din păcate mai sint

O mare parte din încălțămintea pentru copii poartă marca 
fcbricii „Carmen" din Capitolă. In legătură cu calitatea încălță
mintei pentru copii produsă de fabrica „Ccrmen", ziarul nostru a 
întreprins o anchetă. La întrebarea noastră : CE PROPUNEȚI PEN
TRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAUTĂȚ1I ÎNCĂLȚĂMINTEI PENTRU COPII 
PRODUSĂ DE ÎNTREPRINDEREA „CARMEN", ------ 1------- —:
mulți cumpărători, vinzători, 
ministere.

Astăzi publicăm părerile 
vinzători din magezine.

au răspuns mai 
muncitori, specialiști, cadre din

și propunerile unor cumpărători și

se găsea in toate magazinele. 
Din această ccuză am cumpărat 
ghetuțe bej dar după o săptâ- 
mină vopseaua s-a umflat ți s-a 
jupuit Nu ștu cine fabrică vop
seaua cu care se colorează in- 
cclțom ntea copiilor, dar cred 
că nu foc acest lucru cu tragere 
de imă și răspundere. Și fa- 
orica ar trebui să fie mai exi
gentă atunci cind primește vop
selele și mai cu seamă să vop
sească în mod 'uniform pantofii. • . ,___ _ ___
Am luat intr-o vreme iricâl- cusută strimb, pantofi cu cop- 
țăminte pentru copii cu talpă li
pită. Nu 
copil

.. .
;e nu nume: frumoasă ci și du
rabilă.

bucurăm ori de cite ori consta
tăm că cei ce le lucrează se 
gi-desc ia copii, și ne mâhnește 
rrutt ușurința cu care uneori 
pleacă din fabrică produsele. 
Lucrez ia Magazinul universal 
„Victoria" de 3 ani. Nu de mult 
primeam de la fabrica „Car
men» pe lingă încălțăminte fru
moasă, lucrată cu gust, și pro
duse pe care evitam să le pre
zentăm cumpărătorilor, ghetuțe 
șcilciate, cu pielea încrețită sau

este practică pentru 
Se dezlipește ițite. Pentru 
'-.ce țomintea trebuie să

Șl FRUMOASA 
Șl DURABILĂ

Copilul meu a împlinit 3 anî. 
La această virstă copiii ver cei 
mai frumoși pantofi, cele mai 
frumoase ghetuțe. Ne este foarte 
greu să ne decidem care pro
duse să Ie cumpărăm, pentru că 
trebuie să recunoaștem cj

bucjrie că in ultimul timp se 
găsesc în magazine produse me
reu mai bune și mai frumoase. 
Totuși aș vrea să arăt că 
de - mu-lte < 
mente de incălțăminte 
copii tocmai de care nu 
voie. De pildă acum. Am 
ghetuțe albe nr. 21. N-am găsit 

in schimb astă ic'nă cind nu
prea trebuiau, această culoare

NINA DREJOIU
sir. Aviator Peneș nr. 1 

raionul Lenin — București

ori. găsești sorti-
pentru 
ai ne
căutat

O COMBINAȚIE
NEPOTRIVITĂ

Prin miinile noastre, ale vin- 
zâtorilor, trec zeci, sute și mii 
de perechi de încălțăminte. Ne

tușala mai înaltă decit fața 
■■ etc. In ultimul timp s-cu fă

cut mulți pași incinte !n ce 
privește calitatea. Acest lucru 
i| dovedește și faptul că tot mai 
mi/lți cumpărători preferă să 
qumpere produsele acestei fa
brici. Cu toate acestea, există 
încă unele neajunsuri în ce pri-, 
vește calitatea încălțămintei 
pentru copii. Eu am să mă refer 
la un singur produs — ghetuțe 
de lac cu combinație de piele. 
Este un sortiment nou, căutat și 
apreciat de cumpărători. . Com
binația de piele dă o mai mare 
finețe ghetei, o mulează mai

bine pe picior. Cele mai multe 
ghete ora fă insă tare unt Lacul 
nu se combină cu orice piele. La 
„Carmen" se combină cu șevro, 
pie’e foarte subțire și de cali
tate necorespunzotoare. cere se 
sbircește. Părerea mea este că 
fabrica ar trebui să renunțe la 
această combinație, înlocuind 
șevroui cu boxul și năbucul. piei 
netede cu aspect foarte plăcut 
Direcția generală tjteloră 
minister, cred eu, trebuie 
sprijine mai mult fabrica, 
se.nsui de a-i asigura 
prime de cea mai bună calitate.

Am o observație și în ce pri
vește lipsa de grijă a celor care 
dau drumul la produse. Fiecare 
pereche de incălțăminte poartă 
în interiorul ei urt număr care 
indică că este lucrată pe un a- 
numit calapod, Sînt rare insă 
cazurile'cînd atest lucru se res
pectă, Care sînt consecințele 
pentru copii ? Un pantof are un 
bombeu mai ascuțit și altul mai 
plat, un toc mai ilat și altul mai 
îngust, un carîmb mai înalt și

din 
să 
in 

materii

(Continuare în pag, a 3-a)

Semnificația 
unor însemnări

pionierești
Mihu Draqomir

Există pe lingă volumele ti
părite, un număr impresio
nant de cărți, deocamdată nu
mai în manuscris, în paginile 
cărora se ascund nenumărate 
povestiri, poeme și romane, 
trăite și relatate fără pretenții 
literare, și. poate tocmai din 
această cauză vii și palpitante 
ca viața însăși. Am citit cîte- 
va din aceste cărți intitulate, 
școlărește, „jurnale de unita
te". Unele dintre marile per
sonalități ale istoriei ne-au o- 
bișnuit cu jurnalele, scrise de 
cele mai multe ori pentru 
uzul posterității, jurnale in 
care conturile personale sînt 
mistificate mai mult sau mai 
puțin abil și în care subiecti
vismul se plimbă ca la el aca
să. Fără să cunoască existen
ța acestui pretins gen literar, 
pionierii noștri țin sute și sute 
de jurnale din care posterita
tea va putea reconstitui cu 
ușurință viața tumultoasă și 
fericită pe care ei o trăiesc as
tăzi.

Iată jurnalul unui detașa
ment, luat la întâmplare. Uni
tatea de pionieri nr. 18 de la 
Școala 101 din București. Pri
mul capitol al romanului încă 
nescris: ..A început școala". 
Simplu, mina unui pionier a 
înscris in jurnal: „Pe fiecare 
ne-a așteptat în clasă o mare 
bucurie. Fiecare dintre noi a 
primit cărți in mod gratuit. E 
darul primit din partea parti
dului iubit, - din partea între
gului popor". Un fapt în care 
simți înălțimea unui principiu 
din care vor- decurge, logic și 
creator, toate capitolele urmă
toare. Capitolul al doilea : 
„Zi de sărbătoare". Jurnalul 
capătă accente de maturitate 
firească : „Astăzi, pentru uni
tatea noastră de pionieri a fost 
zi de sărbătoare ; am ales noul 
președinte al unității" Viața 
micului colectiv începe să se 
organizeze- în fața noastră, 
pregătind bucuriile unui an 
întreg. Dacă in rîndurile ce 
urmează, am înlocui numai câ
teva cuvinte, am crede că sin- 
iem în fața unui raport dat de 
colectivul bine închegat al 
unei mari întreprinderi. „Au 
luat apoi cuvîntul peste 20 de 
pionieri care au arătat alte 
activități făcute de către deta

șamente, au criticat unele lip
suri și au făcut unele propu
neri. In cuvîntul lor, pionie
rii Hînsu Valentin, Șerbu Cris- 
tea, Bobocel Jenita, Ștefănes- 
cu Anca și alții au scos în evi
dență faptul că pionierii au 
mers în întreprinderi unde au 
dat audiții muzicale, au vizio
nat în colectiv spectacole pen
tru copii, au organizat intere
sante adunări cu temă, ca „Să 
fii mereu în frunte", „Octom
brie roșu", „Literatura pentru 
copii" etc. (Atenție, tovarăși 
scriitori pentru copii! Citito
rii dvs. discută despre litera
tura pe care le-o oferiți 1 Și, 
după cit se vede din seriozita
tea relatării, se pricep să-și 
spună părerea!). Au făcut și 
interesante propuneri : să se 
viziteze mai multe întreprin
deri, să se facă o excursie „tu
rul orașului București" și al
tele în afara Capitalei, la Dof- 
tana. Sinaia, Bușteni. Sînt 
numai dorințe ? Citim mai de
parte citeva pagini. Deși scris 
zi de zi, jurnalul pare a fi gin- 
dit in întregime, după ce toa
tă acțiunea a fost perfect con
turată. La numai o lună, după 
rîndurile de mai sus, autorul 
jurnalului notează la fel de 
lapidar ca rezolvarea unei 
probleme de aritmetică: „Am 
organizat o excursie. cu tema 
„Turul orașului București". 
Am călătorit cu mașina timp 
de 6 ore. Participanți: 50 de 
pionieri din clasele V-VII. Am 
vizitat monumente istorice, 
muzee, locuri și case legate 
de lupta din ilegalitate a 
partidului". Planurile colec
tivului se realizează unul 
după altul : „19 noiembrie
1960. La ora 10 diminea
ța. 130 de pionieri de la, școala 
noastră pleacă în trei mașini 
într-o excursie de 2 zile. E 
multă veselie la plecare, se 
cintă. După ce ieșim din Ca
pitală ne pregătim jurnalul de 
excursie". Alături o hartă pe 
care este trasat cu roșu iti- 
nerariul: București, Ploiești, 
Cimpina, Doftana. Sinaia, Buș
teni. Impresiile au, în lapida- 
ritatea lor, toată autenticita
tea momentului : ,.Cind am a- 
juns la celulele H, se făcuse

(Continuare în pag. a 3-a)

Succese ale 
laminoriștilor 

timișoreni
Continuind ou însuflețire întrecerea socia

listă organizată în cinstea aniversării înfiin
țării partidului, laminoriștii de la Uzinele 
„Oțelul Roșu" au produs în ziua de 11 mai 
cea de a 1.200-a tonă de laminate peste sar
cina planificată. în perioada care a trecut 
din această lună, în fruntea întrecerii s-au 
situat laminoriștii de la linia de platine, care 
au sporit în acest timp indicii de utilizare a 
agregatelor cu 9 la sută, față de plan, reali- 
zînd în plus 800 tone laminate de bună cali
tate.

Succese de seamă au obținut laminoriștii 
de la Uzinele „Oțelul Roșu" și în ceea ce pri
vește economisirea metalului prin extinderea 
metodei de laminare la toleranțe negative. 
Aplicînd această metodă echipele care lucrea
ză Ia linia de platine, de exemplu, au econo
misit în primele patru luni ale anului 872 tone 
de metal. în același timp, rebuturile au fost 
reduse cu 44 la sută sub procentajul admis, 
față de 20 la sută, cit prevede angajamentul 
luat.

(Agerpres)’

Sprijinul colectiv 
ia învățătură a 
devenit un bun 
obicei al elevi
lor din clasa 
X-a de la Școa
la Medie nr. 1 
„Gheorghe La- 
zăr» din Sibiu

Feisaj nocturn in piața lolbuhin.
Foto : V. RANGA

Fruntași în acțiunea 
de întreținere a culturilor

Colectiviștii din ra
ionul Adamclisi, regiu
nea Dobrogea, cu 
sprijinul mecanizatori
lor din S.M.T. au ter
minat prima prașilă pe 
întreaga suprafață cul
tivată cu sfeclă de 
zahăr și au executat 
această lucrare pe 
mai mult de jumătate 
din cea însămînțată 
cu tloarea-soarelui. 
Lucrările de îngrijire 
a culturilor au fost in
tensificate și de gos
podăriile agricole co

lective din celelalte 
raioane ale regiunii. 
Prima prașilă a fost 
efectuată pînă acum 
în proporție de peste 
30 la sută, la tloarea- 
soarelui și de aproape 
80 la sută la sfecla de 
zahăr. Au fost de ase
menea executate lu
crări de întreținere a 
culturilor de porumb 
pe mai mult de 22.000 
de ha.

Pe cea mai mare 
parte din suprafața 
prășită în gospodării

le colective, lucrările 
au fost executate de 
mecanizatorii din 
S.M.T. Un volum mai 
mare de. lucrări au 
realizat S.M.T. Caste- 
lu, Adamclisi, Sibioa- 
ra, Cobadiri, Cogea- 
lac și altele. Anul a- 
cesta mecanizatorii 
fac lucrări, de întreți
nere a culturilor care 
însumează aproape 
144.000 ha arătură 
normală, cu 14 la sută 
mai mult decit în anul 
trecut.

CONDUCĂTORI DE PARTID

Șl DE STAT

/V VIZITĂ LA EXPOZIȚIA
J»

INDUSTRIALA
Tovarășii Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej, Chivu Stoica și Gh. 
Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, au vizitat joi dimineața 
expoziția industrială austriacă 
deschisă în Capitală.

La sosire oaspeții au fost 
întîmpinați de ministrul Aus
triei la București, Franz Her- 
batschek. Erau prezenți Mihai 
Ciobanu, președintele Came
rei de Comerț a R. P, Romîne,

AUSTRIACĂ
Sergiu Bulgacoff, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării și Alexandru 
Ivancenco, vicepreședinte al 
Comitetului pentru tehnica 
nouă.

Atașatul comercial al lega
ției Austriei, Hermann Com- 
menda și reprezentanții firme
lor austriece au prezentat 
oaspeților produsele expuse, 
dînd explicații.

(Agerpres)

Munca controlorului de cali
tate cere O înaltă răspundere 
și o mare exigență. De aces
tea este întotdeauna con
știentă tînăra Elena Caracaș, 
controloare de calitate la Fa
brica de rulmenți din Bîrlad

Foto : N. STELORIAN

lin succes al tării noastre 
la expoziția internațională 

Horticola
a țarilor socialiste

La expoziția internațională 
horticolă a țărilor socialiste 
organizată la Erfurt — R.D. 
Germană — a avut loc cel 
de-al doilea concurs pentru 
produse hortiviticole. Produ
sele țării noastre au fost una
nim apreciate și de data a- 
ceasta de juriu. Țării noastre 
i s-au acordat încă, 4 medalii 
de aur. S-a primit „Medalia 
de aur cu mărețe premiu al 
expoziției" pentru roșiile obți
nute de gospodăria agricolă de 
stat Flavia din regiunea 
Ploiești; s-au decernat meda
lii de aur pentru struguri și 
castraveți, medalii de argint 
pentru garoafe, iar mențiuni 
pentru gladiole și conopidă.

In total, la cele două concur
suri ^ținute pînă acum țara 
noastră a primit 8 medalii de 
aur, 2 de argint și 3 mențiuni.

Sîmbătă, 13 mai, se va des
fășura cel de-al treilea con
curs de produse horticole-

------•------

DECADA 
DRAMATURGIEI 

ORIGINALE 
CONTEMPORANE

Joi a început în Capitală 
Decada dramaturgiei originale 
contemporane, organizată de 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii în cinstea celei de a 
40-a aniversări a înființării 
partidului.

La decadă participă 22 de 
colective teatrale djn Bucu
rești și din alte orașe ale 
țării.1 Un juriu alcătuit din 
fruntași ai scenei noastre, re
gizori, critici dramatici, va 
aprecia spectacolele prezen
tate din punctul de vedere al 
interpretării, regiei, și sceno
grafiei., Pentru cele mai bune 
realizări se vor acorda la sfîr- 
șitul decadei premii și men
țiuni.



Cercetarea șiim^îfică in 
sprijinul luptei pentru calitate

în îumîna sarcinilor trasa
te de partid, cercetătorii noștri 
și-au îndreptat eforturile spre 
studierea unor importante pro
bleme economice pe care le 
ridică dezvoltarea transportu
rilor și telecomunicațiilor.

Printre temele importante 
care vor fi rezolvate cu pre
cădere menționăm: stabilirea 
vitezelor optime în circulația 
trenurilor de marfă și de că
lători ; determinarea 
{eristicelor de tracțiune 
locomotivelor 
ce ; utilizarea păcurei în lo
cul motorinei, drept combus
tibil la motoarele Diesel; a- 
plicarea soluțiilor stabilizării 
complexe a pămînturilor cu 
var, ciment, bitum și alte 
substanțe chimice și moder
nizarea proceselor tehnologi
ce de execuția . drumurilor : 
studiul conlucrării spațiale 
la podurile metalice etc., etc.

Să încercăm să dăm din a- 
ceastă gamă de probleme pe 
care le vor rezolva cercetă
torii noștri cîteva detalii a- 
supra a două chestiuni prin
cipale :

Pe lingă alte teme de cer-

cetare ale Institutului de cer
cetări care sînt astfel alese 
încît aplicate în procesul de 
producție să ducă la îmbu
nătățirea permanentă a caii- • 
tății muncii, este și problema 
determinării parametrilor op
timi în dirijarea vagoanelor 
cu ajutorul mașinilor electro
nice de calcul.

Mașinile electronice
calcul construite în prezent 
in țară, au posibilitatea să

de

carac- 
ale 

Diesel electri-

tiv și cu eficiență economică, 
dată fiind valabilitatea tem
porară a fenomenelor si di
versitatea lor.

Fenomenul din această pro
blemă se prezintă în mod a- 
proximativ astfel: Vagoanele 
descărcate într-un punct oa
recare al rețelei de cale fe
rată, se caută să fie încărcate 
în același loc sau în apropie
rea locului de descărcare, 
pentru ca parcursul lor în

determină luîn.du-se în con
siderare numai parcursul mi
nim în stare goală al vago
nului.

In concluzie, sarcina ce re
vine personalului de exploa
tare în urma rezolvării pro
blemei prin tema de cerce
tare în această direcție, este 
de a'repartiza grupele de va
goane de mărime dată, dis
ponibile în mai multe puncte 
geografice cunoscute, satisfă-

La Institutul de cercetări, 
transporturi și telecomunicații

efectueze mii de operații arit
metice pe secundă, să memo
reze constantele necesare 
calculului.

Aceste posibilități ale mași
nilor electronice de calcul 
șl-au găsit aplicare în multe 
domenii de activitate precum 
și în probleme de exploatare 
feroviară, care în cele mai 
multe cazuri reclamă un mare 
volum de calcule, care chiar 
dacă pot fi rezolvate prin alte 
mijloace, rezultatele nu se 
mai pot folosi în mod opera-

stare goală să se mențină la 
o valoare minimă; pe de altă 
parte, după descărcare ar pu
tea fi nevoie de vagon într-un 
alt punct al rețelei care ar 
reclama un parcurs gol mai 
mic, dar acest lucru ar în
semna un consum, de vagoa
ne ore de așteptare neproduc
tive.

Soluția cea mai avantajoa
să între cele două condiții 
contrare, plecîndu-se de la 
timpii maximali admisibili de 
așteptare a vagoanelor,

gerontologice

Monumentul ridicat lui G E. Jiolkovski în orașul Kaluga. 
Foto: TASS-MOSCOVA

în țara în care nu cu mulți ani 
în urmă un medic de plasă deve
nit apoi celebru, dr. Ulieru, în
semna intr-un jurnal groaznicele 
condiții sanitare în care trăia ță
rănimea, în această țară, azi, se 
deschid centre de gerontologie 
pe lingă uzine și fabrici. Adică 
te vei duce la doctor nu numai 
pentru că ai să-fi plombezi un 
dinte, nu numai pentru a-ți face 
un pansament ci și pentru a-fi 
trata... bătrînețea. Nu e o glumă. 
Nu e previziune știinfifică, ci 
realitatea zilelor noastre.

Centrul luptei împotriva geria- 
triei este Institutul de gerontolo
gie din București. Dar clădirea din 
strada Căldărușani 9, nu este numai 
un centru național.Intr-o singură zi, 
prima cursă a poștei a adus 17 
scrisori, venite din Uniunea Sovie
tică, Polonia, R. D. Germană, Bul-

cînd necesitățile în așa fel 
încît cheltuielile de transport 
și timpul fplosit să fie mi
nime.

Economia ce se va realiza 
prin punerea la punct a noii 
metode de lucru cu ajutorul 
mașinilor 
ce, va fi 
cu cît ea 
un volum 
însemnat și va conduce la îm
bunătățirea unor indici teh- 
nico-economici de bază la 
calea ferată — rulajul vago
nului.

Iată acum și o altă pro
blemă pe care o vor rezolva 
cercetătorii noștri.

Aplicarea în practică 
construcțiile de drumuri în 
cursul anilor 1957—-I960, mai 
întîi cu titlu experimental și 
apoi pe scară industrială, a 
rezultatelor cercetărilor în 
domeniul fundațiilor de pă- 
mînt stabilizat, a condus la 
realizarea de importante re
duceri ale prețului de cost pe 
km. de drum și la obținerea 
unor strate rutiere rezistente, 
de calitate superioară.

Ca urmare a avantajelor 
tehniico-eeonomice pe care le 
prezintă fundațiile stabiliza
te. în anul 1961 
ceastă soluție pe 
diaș—Sighișoara,

de calcul electroni- 
cu atît mai mare, 
va face disponibil 

de muncă destul de

la

se aplică a- 
traseul Me- 
pe o luagi-

1 mi.. h ța• • J. - r-Știmta

garia, Italia, Anglia, R. F. Germa
nă, India, Filipine, și din Sta
tele Unite. In camera de oaspeți 
am stat de vorbă cu un african, 
doctorul Chamsedine Raad venit 
din Liban.

Doctorul Raad a făcut călătoria 
pe cont propriu special pentru a 
vizita institutul de geriatrie. Dr. 
Raad are la Tripoli un mic sana
toriu. Aproape zece luni a stră
bătut Europa avind o bursă a Or
ganizației Mondiale a Sănătății. A 
lucrat, pentru specializare, în spi
tale din Danemarca, Suedia, El
veția și Franța. Dar acum iată-1 
oaspete al Institutului de 
riatrie.

Am discutat îndelung. Mi-a 
vestit că în S.U.A cercetările 
mînești în domeniul geriafriei. 
foarte bine cunoscute și 
Gerovitalul este mereu mai cerut. 
Că în Suedia cînd a cerut infor
mația în problema luptei împotri
va bătrîneții a fost sfătuit să se 
adreseze Institutului de geriatrie 
din București. Dar am reținut în 
mod special o altă afirmație a 
doctorului libanez.

Reproduc schimbul de fraze :
— Vrefi să deschideți o cli

nică de geriatrie la Tripoli ?
— Da, dar nu la Tripoli, ci la 

Beirut I
— De ce ?
— Clientela. De bătrinețe 

tratează doar oameni bogaji, cei 
care au bani,.. (Fără replică căci 
tocmai intra în cameră unul din 
pacienți, în vîrstă de peste 100 
de ani. Meseria înainte de inter
nare : muncitor in portul Con
stanța). Prof. Aslan îl informează 

Raad despre proiectul

I 
I eonstrucfii de mașini grele din 

mașină de săpat avind o cupă cu

avut

• Uzina de 
Ural a fabricat o 
o capacitate de 25 metri, cubi și un braf lung da 
î00 m. Cu ajutorul ei se pot cava în fiecare minut 
45 tone de minereu și transporta la o distanță de 
un sfert de km. In decursul unul an acest agregat 
poate cava peste 7 milioane mc de grund.

pe dr.
înființării de centre gerontologice 
pe lingă marile uzine. Am 
senzația că medicul libanez nu a
fost convins că proiectul va de
veni realitate. Aceasta se întimpla 
la 8 februarie 1961. La 29 
martie 1961 „Informația Bucu- 
reșfiu.'ui" publica în pagina 
întîia, prima știre în cap de co
loană, comunicarea despre înfiin
țarea primelor centre gerontolo
gice și organizarea unui nou sis
tem experimental de evidență 
medico-socială a populației vîrst- 
nice la Cimpulung Muscel și 
Rîmnicu Vîlcea.

Aceasta în țara care a cunoscut 
jurnalul doctorului Ulieru.

Aceasta în țara unde la înmor- 
mîntarea marelui savant de repu
tație mondială Victor Babeș, „au
toritățile fiind cu fotul absente 
nu a fost nici afîta asistență cit 
ar fi avut un comisar de politie". 
(revista „Cultura proletară").

• Oamenii de știință sovietici au stabilit că une
le plante, în special agrișul negru, pot rezista la 
temperaturi foarte scăzute.

• Oamenii de știință sovietici studiază posibili-

Mulți oameni își pun a- 
desea întrebarea : s-a 
schimbat cumva clima 

în țara noastră? Asemenea 
întrebare este legată mai a- 
les de faptul că în ultimii ani 
lunile de iarnă s-au caracte
rizat printr-o frecvență mai 
mare a zilelor călduroase.

Pentru a ne da seama în ce 
măsură este just a • se consi
dera asemenea fenomene ca 
schimbări ale climei, este ne
cesar să ne oprim puțin asu-

me de cea. 25 km. utilizînd 
un proces tehnologic perfec
ționat constînd în amesteca
rea în stații fixe a materia
lului local nisipos ce se gă
sește din abundență pe am
bele părți ale drumului, cu 
ciment și apă, iar punerea în 
operă a amestecului se face 
între longrîne metalice cu a- 
jutorul unor finisoare vibra
toare. Acest mod de lucru a- 
sigură o calitate ridicată a 
materialuliii stabilizat, pre
cum și respectarea cu stric
tețe ă grosimilor și pantelor 
prevăzute în proiect.

Fundații din materiale sta
bilizate cu ciment se execută 
și pe șantierul Eîrlad—Cras- 
na, precum și la executarea 
fundațiilor străzilor din noile 
cvartale de locuințe afectate 
Centrului Siderurgic Galați.

Se studiază în prezent fo
losirea fundațiilor stabilizate 
cu ciment, și pe alte trasee 
din țară.

în vederea lărgirii câmpu
lui de .aplicare a metodelor 
stabilizării pămînturilor, cer
cetătorii noștri se preocupă în 
prezent cu studiul stabilizării 
complexe, utilizînd varul ca 
adaos prealabil de ameliorare 
a materialelor, înainte de sta
bilizarea propriu zisă cu bi
tum sau ciment, precum și 
cu stabilirea condițiilor teh
nice ale materialelor stabili
zate cu bitum în vederea în
tocmirii. unor „Instrucțiuni 
provizorii" privind introduce
rea în practică a acestei me
tode de stabilizare.

Acestea sînt numai două 
din problemele pe care le vor 
rezolva cercetătorii institutu
lui nostru care-și vor dărui 
toate forțele pentru a sprijini 
lupta oamenilor muncii pen
tru o calitate cît mai bună a 
produselor.

Ing. GH. DIMA
Directorul Institutului 

de cercetări, transporturi 
și telecomunicații

SIMFONIA
ULTRASUNETELOR

în mai puțin de 
o jumătate de veac, 
ultrasunetele și-au 
găsit aplicația în 
aproape toate do
meniile de activi
tate. Ele controlea
ză și măsoară, îm
bunătățesc calitatea 
produselor, pun 
diagnostic și vin
decă.

Astăzi ultrasu
netele constituie o 
lume care își lăr
gește necontenit 
hotarele. Despre a- 
ceastâ lume se ocu
pă cartea „Simfo
nia ultrasunetelor" 
de ing. M. Grumă- 
zescu.

Fără a face abuz 
de noțiuni abstracte 
de fizică sau de 
date tehnice aride, 
autorul reușește să 
prezinte viu și 
trăgător, 
pectul teoretic, 
și cel aplicativ al 
problemei.

Pentru început 
cititorul este con
dus în domeniul su
netelor perceptibile 
simțurilor omenești, 
în felul 
trarea 
liniștii" 
netelor 
directă

acesta in
to „lumea 
a ultrasu- 
- este mai
și drumul

Ce să citim

a- 
atît as- 

cît

cunoașterii mai 
ușor de străbătut- 
în capitolele urmă
toare („De la fluie
rul care nu se aude 
la cristalul care 
cântă" etc.) este 
dezbătută problema 
producerii și recep- 
ționării ultrasune
telor.

Cea mai mare 
parte din lucrare 
este destinată apli
cațiilor ultrasune-

telor. In capitole 
intitulate sugestiv, 
ca : „Ultrasunetele 
scrutează adânci
mile", „Aer curat", 
„O unealtă de 
preț", etc., cititorul 
face cunoștință cu 
diverse domenii în 
care pot interveni 
cu folos ultrasune
tele — medicină, 
biologie, agrotehni
că etc. în acest 
sens, lucrarea cu
prinde cete mai noi 
realizări m ultra- 
—c —J ".x-a

Prin problemele 
interesante și deo
sebit de actuale pe 
care le abordează, 
precum și prin ac
cesibilitatea ei, 
„Simfonia ultrasu
netelor" este o va
loroasă lucrare de 
popularizare, un 
succes al colecției 
i,Știința învinge".

In

Vulcanologi sovietici pregâ- 
tindu-se pentru un zbor cu 
elicopterul deasupra vulca
nului Mutnov din Kamciatka 

aflat in curs de erupție 
Foto : TASS-MOSCOVA

tatea aplicării sistemelor de radio-navigafie prin 
faze de impuls pentru flota fluvială.

® La Institutul de cercetări științifice în 
domeniul sudurii. electrice „Evghenii Paton “ 
din R.S.S. Ucraineană s-a construit un com
plex de mașini destinate mecanizării lucrări
lor de sudură.

Noile mașini se aseamănă cu tractoarele 
obișnuite, în miniatură. Ele sînt prevăzute cu 
motoare, au două perechi de roți, puțind fi 
mutate din loc în loc. Cu ajutorul lor se poate 
realiza sudura automată și semiautomată sub 
flux, sudura cu arc electric și alte lucrări de 
sudură.

Mașină de calculat
foto : AGERPRES
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DRUMURI NOI 
ÎN CIBERNETICA

După cum se știe, una din 
direcțiile în care ciber
netica a introdus o con

cepție cu totul nouă, este a- 
ceea a automatizărilor totale. 
Este vorba de fabrica automa
tizată complet, care, practic, 
lucrează fără oameni.

Această problemă a automa
tizării totale nu este foarte 
nouă. De cîțiva ani, funcțio
nează la Moscova Fabrica de 
rulmenți nr. 1, unde întregul 
proces de fabricare a rulmen
ților decurge fără intervenția 
omului.

Aci avem însă de-a face cu 
un proces tehnologic relativ 
simplu, la care calitățile ma-
zeriei prime nu variază în

I timp. Cu totul altfel se
pune însă problema în ca

I zul ■sei rafinării de pe-
1 Aici. comDOzitia ch>
J rueâ • fiteisliH rcriază in

hap. deoarece petrolul ext 
dtn diferite scttț le vț xșmpo
ziții chimice diferite. De ase
menea, chiar petrolul provenit 
de la o singură sondă poate 
să-și varieze în timp compozi
ția. Cu toate acestea, procesul 
tehnologic din rafinărie tre
buie astfel condus incit să se 
obțină produsele finale care 
au compoziții bine precizate, 
în același timp, întregul 
proces trebuie să se desfă
șoare în condiții optime 
din punct de vedere economic. 
Ne dăm ușor seama că. în ge
neral, această problemă se pu-

Prof. univ. 
Ed. Nicoîau

ne pentru toate industriile chi
mice și metalurgice.

Astăzi există întreprinderi 
care lucrează complet automa
tizat, deși în ele au loc pro
cese tehnologice complexe de 
tipul celor amintite mai sus. 
Aceasta grație calculatoarelor 
electronice. Să ne imaginăm, 
de exemplu, cum se procedea-

ul rind, la labo
rator se determină compoziție 
chimică a fontei, stabilțndu-se 
procentul de carbon, sulf, fos
for. In funcție de rezultatul 
analizei și de calitatea oțelului 
care trebuie produs, se stabi
lește cantitatea de minereu de 
fier, nisip de cuarț etc., ce tre
buie introduse în cuptor. A-_ 
ceste cantități ss determină 
rezolvînd un sistem de ecuații 
algebrice la care coeficienții 
sînt dați de rezultatul anali
zei și de compoziția oțelului 
final, iar mărimile necunoscu
te sînt tocmai cantitățile deA. CHIȚU

CHIMB AT CLIMA?
t

pra noțiunilor de timp și cli
mă.

Pj-in noțiunea condiții de 
timp (sau vremea), într-un 
moment dat sau într-un in
terval de timp, se înțelege 
starea atmosferei, care este 
caracterizată prin totalitatea 
elementelor și fenomenelor 
meteorologice

In decursul timpului, toate 
aceste elemente și fenomene 
meteorologice sînt într-o con
tinuă variație, adică sufesă

I. MĂNESCU

•------

modificări de la un moment 
Ia altul. Aceste variații sînt 
de două categorii: periodice și 
neperiodice.

Variațiile periodice, sînt 
provocate de schimbarea pe
riodică a cantității de energie 
solară, care la rîndul ei de
pinde de rotația Pămîntului 
în jurul axei sale (în 24 ore) 
și în jurul Soarelui (365 zile).

Variațiile neperiodice Sînt 
determinate de deplasarea 
maselor de aer dintr-o regiu
ne a globului pămîntesc în 
alta sub acțiunea circulației 
generale a atmosferei,, și de 
aceea ele nu au nici o legătu
ră cu mersul zilnic sau anual 
al elementelor meteorologice.

Regimul condițiilor de timp 
pe o perioadă de mulți ani 
care este caracteristic într-o 
regiune sau într-un loc anu
mit se numește climă sau 
condiții climaterice.

Se poate vorbi de o schim
bare a climei numai atunci 
cînd se observă o încălzire

continuă sau o răcire conti
nuă în decursul secolelor și de 
asemenea dacă avem de aface 
cu o creștere sau o scădere 
continuă a cantităților de pre
cipitații atmosferice.

Asemenea schimbări s-au 
produs în trecutul îndepărtat 
al Pămîntului cînd clima a 
suferit modificări destul de 
importante de la o epocă la 
alta sub acțiunea schimbări
lor oare au survenit în fluxul 
de radiații solare și în repar
tiția oceanelor și uscatului pe 
globul pămîntesc.

In ceea ce privește epoca 
actuală, din analiza diferitelor 
letopisețe vechi și ale altor date 
bibliografice precum și din 
măsurătorile elementelor me
teorologice făcute de mai bine 
de un veac, se constată că în 
decursul secolelor nu s-a ob
servat în general nici o 
schimbare a climei, ea rămî- 
nind aceeași ca și acum 2000— 
3.000 ani. în mersul elemen
telor meteorologice care ca-

racterizează clima (temperatu
ra. precipitațiile etc.) s-au ob
servat numai oscilații de o 
durată mai 
mică.

Pentru a 
cru trebuie 
sul temperaturii medii 
aerului în luna ianuarie 
București, începând din anul 
1857 și pînă în anul 1961. Me
dia temperaturii în ianuarie 
pe toți acești ani, este 
egală cu -3°. De la început 
vedem că nu este vorba de 
nici o răcire sau vreo încăl
zire, ci numai de o variație 
continuă care în anumite pe
rioade se caracterizează prin 
mari deosebiri de la un an la 
altul (de exemplu: minus 8,9 
grade în 1947 și plus 4,0 gra
de în 1948). De asemenea se 
observă mai multe perioade 
reci: de la 1888 la 1894, 1903 
la 1909, 1940 la 1947, și mai 
multe perioade calde: de la 
1895 la 1900, 1915 la 1921 și

mare sau

ilustra acest 
să analizăm

mai

lu- 
mer- 

a 
la

1955 la 1961. După cum se ve
de ultima perioadă caldă care 
s-a observat nu este unica și 
nici cea mai caldă întrucît în
tre 1915 și 1921 temperatura a 
fost mult mai ridicată.

Mersul secular al celorlal
te elemente meteorologice de 
asemenea arată că nu este 
cazul de nici o creștere sau 
scădere continuă ci numai de 
oscilații sau fluctuații de la 
un an la altul sau de la o 
perioadă la alta.

Deci, în concluzie trebuie să 
spunem cu certitudine că în
călzirile din lunile de iarnă 
în ultimii ani nu constituie o 
schimbare a climei, aceasta fi
ind numai o creștere tem
porară a temperaturii, eareîn 
anii următori va fi urmată de 
dte ierni mai reci.

TÎȘTEA DUMITRU
Director Adjunct Știin
țific Institutul Meteoro

logic

Astăzi 
creeze 
numite 
cărora

însă s-a 
niște ele- 

parame- 
viteza de

diferite substanțe ce trebuit 
introduse în cuptor.

înțelegem însă ușor că as
tăzi acest proces poate fi com
plet automatizat. Analizele 
chimice pot fi efectuate în . 
mod automat ffație aparatelor 
electronice. Rezultatul anali
zei este, dat sub forma unor 
semnale electrice. Aceste me
tode de analiză electronică 
sînt astăzi foarte sigure.

Revenind la problema fabri
cii complet automatizate tre
buie să spunem că rezolvarea 
sistemelor de ecuații se face 
astăzi ușor grație calculatoare
lor electronice. Semnalele elec- - 
trice ce vin de la aparatele de 
analiză dau datele inițiale ale 
problemei. Calculatorul elec
tronic rezolvă ecuațiile și sta
bilește cantitățile de substanță 
ce trebuie introduse îir cuptor. 
Aceste rezultate se prezi«:c . 

sixă ț or ti vrot
electrice, care comandă niște • 
cîntartri automate în legătură ■ 
cu depozitele de materiale.

Iată cum, grație calculatoa
relor electronice, se ajunge 
automatizarea proceselor in
dustriale complexe.

4 stăzi, calculatoarele elec- 
tronice sînt în plină 
dezvoltare. Domeniile 

lor de aplicare se extind me
reu. iar viteza lor de lucru a 
crescut considerabil. Trebuie 
spus că fiecare calculator se 
caracterizează printr-un așa 
numit ritm de bază, care re
prezintă în fond frecvența cu 
care se realizează operațiile 
fundamentale, adică ritmul în 
care se transmit impulsurile 
electrice în mașină. La primele 
calculatoare cu tuburi, acest 
ritm era de citeva mii de cicli 
pe secundă, 
reușit să se 
mente noi, 
troni, grație
lucru este sensibil mai mare, 
atingîndu-se ritmuri de ordi
nul zecilor de milioane de cicli 
pe secundă.

Desigur că ritmul de efec
tuare a operațiilor aritmetice 
este ceva mai mic, totuși în
mulțirea a două numere avîitd 
fiecare cite 10 cifre se poate 
face într-un interval de timp 
de ordinul milionimii de se
cundă, adică astfel de înmul
țiri pot fi făcute cu sutele de 
mii pe secundă.

O viteză atit de mare a ma
șinii impune și adoptarea unor 
dispozitive cit mai rapide de 
introducere a datelor in mași
nă ca și de extragere a rezul
tatelor din mașină.

Și în această direcție s-au 
realizat progrese foarte impor. 
tante.

La primele mașini electroni
ce, introducerea datelor iniția
le se făcea manual. S-a trecut 
apoi la introducerea lor prin 
intermediul benzilor perforate. 
Aceasta permite o 
citire de cîteva cifre 
pe secundă.

Actualmente ' s-a 
se facă un aparat 
care citește singur Cifrele scri
se în registru și aceasta cu o 
viteză ce poate să atingă 400 
de cifre sau litere pe secundă,

4 stăzi calculatoarele elec- 
tronice au aplicații din
tre cele mai diverse. A- 

mintim astfe. de exemplu 
că un —- 
ticieni _
ca prin utilizarea calculatoa
relor electronice să descifreze 
textele rămase de la vechea 
civilizație Maya.

★

Zn ultimul 'timp s-om 
făcut experiențe inte
resante pentru ■.tra

ducerea calculatoarele e- 
lectronice și în procesul de r*  
vățămînt. Astfel, există wOri»*  
tenți electronici". La cursul de 
logică, studenții primesc nu
mite probleme spre a fi re
zolvate. Ei soluție-.eczd aceste 
exerciții și prezintă răspunrul 
lor unui calculator electronic, 
care verified dacă răspunsul 
dat este eorea mu ks.

viteză de 
sau litere

reușit s8 
electronic

grup le ciberne- 
sovietici au reușit



Cursa Păcii

TRACTOARE ȘI POEZII
Pe scurt

® Astă seară de la ora 
19 sala sporturilor Dinamo 
va găzdui întîlnirea inter
națională de lupte clasice 
dintre echipele selecționate 
ale orașelor București și 
Berlin. Această întîlnire 
constituie un ultim criteriu 
de verificare a luptătorilor 
noștri in vederea campio
natelor mondiale de la Yo
kohama (Japonia). Echipa 
bucureșteană va avea ur
mătoarea componență în 
ordinea categoriilor: D. 
Pîrvulescu ; I. Cernea; M. 
Sultz; M. Bolocan ; V. Bu- 
larca; I. Țăranu; Gh. Po- 
povici; N. Martinescu.

O In cea de-a 12-a rundă 
a turneului internațional fe
minin de șah de la Batumi, 
Ceaikovskaia a pierdut cu 
negrele la Hugașvili, iar 
Kozlovska a învins-o pe 
Lâtvinska. S-a terminat re
miză partida Iovanovici- 
Eretova. Alexandra Nicolau 
a întrerupt intr-o poz-.-ție 
complicată partida sa cu 
Stilly, campioana R. P. 
Ungare.

1

SI

La cercul de muzică de la Casc de cultură a Sindicatelor din Baia Mare, tov, maistru Bedo- 
bozy Govriî împreună cu elevii Brincoveanu Radu și Marco Gavril, învață după partitură un 

nou cîntec. Foto , N. STELORfAN

Lucrările sesiunii a treia a Comisiei mixte guvernamentale
dMQlatorarț economică rornî no-ungară A.

ii mai 1961 au 
București lucră- 
a treia a Comi-

Intre 9 și 
avut loc la 
rile sesiunii 
siei mixte guvernamentale de 
colaborare economică rocnino- 
ungară.

Cu acest prilej s-a analizat 
modul fii care au fost înde
plinite hotărîrile sesiunii pre
cedente, precum și noile posi
bilități de lărgire a colaborării 
economice și a schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări.

In legătură cu dezvoltarea 
colaborării economice dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară. 
Comisia mixtă guvernamen
tală a stabilit măsurile pen
tru adîncirea specializării in 
producție, îndeosebi. în con
strucția de mașini și industria 
chimică.

Comisia a constatat că exis
tă noi posibilități de lărgire 
a schimbului de mărfuri din
tre . cele două țări pentru pe
rioada 1962-1965, în comple

O ÎNCĂLȚĂMINTE 
FRUMOASĂ SI DURABILĂ!

PENTRU COPII

.. (Urmare din pag. l-a)

altul mai scurt etc. Cred că to
varășii din conducerea între
prinderii, întregul colectiv tre
buie să țină seama- de aceste 
lucruri și să le rezolve.

ARITON MITRICA 
responsabilul raionului 

de încățăminte pentru copii 
Magazinul universal „Victoria"

Mai multe modele

Nu există părinte care să nu 
dorească să-și îmbrace copilul 
numai cu lucruri frumoase. De 
multe, ori tovarășii de la „Car- 
men’-‘‘ uită acest lucru. Prin na
tura profesiei mele îmi dau sea
ma ca-re produse plac și care nu. 
In primul rînd aș vrea să spun 
cîteva cuvinte despre modele. 
Fobrica ,,Carmen" are încă o 
gamă săracă de -modele și nu 
dovedește întotdeauna suficien
tă fantezie. Produce multă în
călțăminte prea montantă, cu 
o tehnologie foarte simplă, de 
obicei cu șiret. Am să dau cîte
va exemple. Deși nu mai este 
cerut - fobrica produce in can
tități destul de mari, pantoful 
model 522 - față dreaptă, cu 
carimbul întreg. Ce propun eu 
în acest sens î Să se confecțio
neze pentru copii ghetuțe, pan
tofi și sandale (pentru acest 

să 
linii frumoase, 
lucrate în ba
rs sanda cind 

d intr-o bu- 
altfel cînd e

sezon) moi primăvăratece, 
fie perforate, cu 
Sandalele să fie 
rete. Altfel arată 
fața se compune 
cată de piele și 
formată din barete frumos îm
binate, La modele să se facă 
distincție în funcție de virsta 
copiilor; de genul lor.

Cicliștii partiăpanți la cea 
de-a 14-a ediție a „Cursei Pă
cii" au avut joi un program 
foarte încărcat. In cursul di
mineții ei s-au întrecut în di
ficila semieiapă contracrono- 
metru individual, intre Leip
zig și Halle, (40 km>. iar după- 
amiază au parcurs un traseu 
muntos de 143 km pină la 
Karl Marx-Stadt. Cursa con- 
tracranometn a scos încă o 
dată în evidenta pregătirea 
excelentă a rutierilor sovietic; 
care au ocupat prunele trei 
locuri. Cel mai bun tunp a 
fost realiza: de Alexei Petrov 
- lh 9T9r\ Et a tat vnoat 
de Meiencv — lh 94Tf. SaxS 
hujin — lh Oi 41". danezul 
Bangsborg — lh M44'. Gus
tav Schur — lh C-4 Cx±3-
tii rom ini au obținut rezu - 
tate ceva mai slabe in această 
probă: Cosma s-a clasat al 
15-lea — lh 
pe tara! Ti — lh CfflT. Za- 
noni pe locul 2t cu lh 08 iâ .

O ploaie rece pe alocuri cu 
lapoviță a însoțit caravana a- 
'.ergâtorilor in senuetapa des
fășurată după-amtază. Dm 
cauza timpuhii nefavorabil 
nici un concurent nu a îndrăz
nit să părăsească phrtamxu 
doar pe urcușul de la Meera 
ne S-a detașat Saidhujin care 
a ciștigat sprintul de cățărare

lagăr so-

tarea prevederilor Acordului 
comercial privind schimbul 
de mărfuri dintre Republica 
Populară Romînă și Republ tea 
Populară Ungară pentru ani: 
1961-1965.

Lucrările 6-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
tovărășească. îndeplinirea ho
tărârilor sesiunii va însemna 
o contribuție la întărirea eco
nomiei celor două țări și, prin 
aceasta, o contribuție la întă
rirea întregului 
cialist.

Protocolul de 
lucrărilor sesiunii 
nat din partea romînă de to
varășul Alexandru Bîrîădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romi
ne, iar din partea ungară de 
tovarășul Apro Antal, prim- 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Ță- 
rănesc Ungar.

La semnare au fost de față 
tovarășii Gh. Gaston Marin,

încheiere a 
a fost sem-

O altă problemă pe care 
vreau să o ridic este aceea a 
execuției. Zilele trecute am re
tur nat fabricii din pricina execu
ției neglijente cîteva perechi de 
încălțăminte. Sînt cazuri cind 
vin pantofi cu găuri în tocuri 
astupate cu ceară, încălțăminte 
la care căputa nu este egală cu 
fața. Finisajul interior de la 
spate este neglijent, tighelurile 
sint prost trase. Toate acestea 
nu aduc de ioc fabricii cuvinte 
de laudă. Am mai observat un 
lucru. Se știe că sint anumite 
părți ale încălțămintei care ne
cesită piele de cea mai bună 
calitate. Uneori se întîmplă însă 
invers, tovarășii pun această 
piele în interiorul încălțămintei, 
și în exterior piele mai puțin re
zistentă. Acesteo sînt cele cîteva 
lucruri pe cate cred că trebuie 
să le rezolve colectivul fabricii.

ALEXANDRU DIACONESCU 
vînzător

Magazinul „Romarta copiilor"

Corijenți la culori

Vreau să vorbesc despre cu
lorile pantofilor. Se știe că co
piilor le plac culorile pastelate. 
Care fetiță nu vrea să poarte o 
sanda bieu, roz, galbenă etc ? 
Sint culori tinerești și dacă ele 
se folosesc pe scară largă la 
încălțămintea pentru femei de ce 
să nu le folosim în primul rind 
la cea pentru copii ? Fabrica' 
produce și încălțăminte colora
tă. Gama culorilor este însă 
foarte redusă. Cind însă se fac, 
tovarășii nu dovedesc prea mul
tă inițiativă. Combinația culorii 
sandalei cu a ramei este de-a 

Ciclistul romin Mo:ceanu 
fost al cincilea. Un pluton de 
peste 20 de alergători a intrat 
in orașul Karl Marx-Stadt 
unde purtătorul tricoului gal
ben, Melehov, a ținut să se 
remarce și de data aceasta, 
trecînd primul linia de sosire 
pe stadionul ..Emst Thăl- 
mann“. El a fost crorxxnetrat 
cu timpul de 3h 45'46"’. Au 
sosit în ordine la diferență de 
cîteva secunde Petrov. Kapi
tonov, Cerepcvid. Cosma, 
Schur. Zazxzni a fost al 10-lea. 
iar Moiceanu pe locul 19 în 
același timp cu Cessna. Stoica 
s-a clasat pe locul 31 la 41’’ 
față de învingător.

Etapa a 9-a a fost ciștigată 
:n ansamblu de Alexei Pe- 
taoar.

în ciasamentul 1 in- 
ccrxfrjce Melebcv, 

JLSSJ. -czînat de Kapito- 
iv (UJLSSJ la fa-, Eck- 

(RDG) la l’ M '; Cere- 
«iti (UJLSS) la 1411’’; 

la 
■JT*;  Goracnon «Suedia) la 
W”; Coena ?_PR.) la 
U~-, SOsxr <RJ).G.) la 
U"; Poppe IFrasița) la

A APĂRUT 
„PRESA NOASTRĂ"
REVISTA UNIUNII 
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pa corespunzătoare, sau pie
lea este bună și talipa tare.

în momentul de față, nu gre
șesc dacă spun că de mult© ori 
pantofii sau sandalele de copii 
se confecționează din cea mai 
slabă piele. Din această cauză 
primim pantofi sau ghete cu pie
lea încrețită, piele care crapă 
ușor, care stă țeapănă și jenea
ză piciorul copilului. Dat fiind că 
la noi este depozitul central 
avem posibilitatea să cunoaș
tem cel mai bine felul cum 
s© prezintă produsele din 
punct de vedere al execuției 
și mai cu seamă al aspec
tului comercial. De multe ori 
nu se respectă prevederile 
STASS-uiui. La multe perechi de 
pantofi sau 
mai scurt cu 
acest lucru i 
care jenează, 
scapă din picior. Se căptușesc 
pantofii cu material foarte gros, 
care pe lingă că dă un aspect 
urît pantofului jenează la purtat 
Noi nu putem trece cu vederea 
acestea. In luno februarie cm 
respins pentru diferite defecte 
1200 perechi ghete de lac com
binate cu piele de șevro, iar Io 
începutul lui martie 4000 pe
rechi. Personal consider că tre
buie să existe o mai mare grijă, 
mai multă răspundere din partea 
controlorilor tehnici, atît în ceea 
ce privește calitatea execuției 
cit și mai cu seamă la recepția 
materiei prime p© care o pri
mesc.

MIRICĂ BOȚEA
șeful depozitului 
de încălțăminte 

„I.C.TR.T.L* «• București

tal

ir

ir
1TT

xt* iar

de 
Ră-

președintede Comitetului 
Stat al Planificării, Gogu 
dulescu, ministrul Comerțului. 
Constantin Tuzu. ministrul 
Metalurgiei și Construcțiilcr 
de Mașini, Valentin Steriopol, 
adjunct ai mialstruhii Co
merțului, Maurxîu Novac, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și 
funcționari superiori din mi
nistere economice.

Au Î06t prezenți membrii 
delegației guvernamentale e- 
conomice a R. P. Ungare, care 
a participat la lucrările se
siunii, tovarășii Csergo Jânos, 
ministrul Industriei Siderur
gice și Constructoare de Ma
șini, Karădi Gyula, prim-loc- 
țiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior, și Valyi Peter, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, precum și 
Bela Nămety, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres) i

Și tot cu privire la cu- 
offl o sesizare. Pantofii, 
de lac nu au culoarea 
sint sau fumurii sau alț

dreptul bătătoare la ochi. De 
exemplu la sandale bleu se pune 
ramă verde, Ia sandale albe ra
mă gri etc. Sint de părere ca 
rama să fie in ton cu încălță
mintea, 
lori mai 
ghetele 
neagră;
ceva care insă nu este negru. 
Trebuie rezolvată problema vop
selelor.

încălțămintea albă, mai ales, 
acum vara, este foarte solicita
tă. Se găsește însă în cantități 
foarte mici. Cind primim aseme
nea produse multe sint pătate, 
murdare, așa că nu prea incintă 
nici pe copii, nici pe părinți. 
Aici se pun deci două proble
me: fabrica să se aprovizioneze 
cu mai multă piele albă (să ia 
măsuri și direcția 
minister în acest 
umble cu aceste 
mai multă grijă 
lorilor de calitate 
muncitorilor).

Deocamdată 
„Carmen" sint 
telul „culori".

generală din 
sens); să se 
produse cu 
(aviz contra

și tuturor

tovarășii de la 
corijenți la copi-

HARAPUMARIA
responsabila magazinului 

de incițăminte pentru copii 
str. Lipscani nr. 34

încălțămintea 
să fie ușoară

La mulți pantofi pentru copii 
e$te o problemă greutatea lor, 
în special pentru copiii de vîrstă 
mică. De fapt ce duce 
greunarea încălțămintei 
copii ? In ’ primul rind 
Vreau să spun însă cîteva 
și despre durabilitatea

Io în- 
pen tru 
talpa, 
lucruri 
tălpii.

Tmăra muncitoare Maria Dejica 
de la Fabrica de ciorapi „Pavel 
Tcacenco" d’n București lună de 
lună își realizează și-și de
pășește angajamentele. In apri
lie * * -
cu

tinora muncitoare a produs 
500 perechi ciorapi mai mulți 

ți de bună cătate
---------•----------

Înmînarea 
Ordinului Muncii" 

clasa I tov. 
Gyorgy Kovâcs
Joi la amiază a avut loc la 

Consiliul de Stat al R.P. Ro
mine. solemnitatea înmînării 
„Ordinului Muncii” clasa I 
tovarășului Gyorgy Kovacs cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani, 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea obștească și creație 
literară.

La solemnitate au partici
pat tovarășii Ștefan Voitec, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ilie Murgulescu, minis
trul învățămîntului și Culturii, 
Mihai Beniuc, prim-secretar al 
Uniunii Scriitorilor, membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai 
Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă.

După citirea decretului de 
decorare tovarășul Ștefan 
Voitec a înmînat tovarășului 
Gyorgy Kovacs înalta distinc
ție.

Cel prezenți l-au felicitat 
călduros pe tov. Gyorgy Ko
vacs pentru distincția primită.

(Agerpres)

••---------

Spectacol de gală 
cu filmul 

„Principiul suprem

I

Cu prilejul celei de a 16-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii a organizat joi seara, 
la cinematograful Republica 
din Capitală, un spectacol de 
gală cu filmul „Principiul su
prem", producție a studiouri
lor cinematografice din R. S. 
Cehoslovacă.

La spectacol au luat parte 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Învățămîntului și 
Culturii. Ministerului Afaceri
lor Externe, Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Joi s-a deschis în sălile ex
poziției permanente a R.D. 
Germane din Bd. Dacia o ex
poziție cu aparate fotografice 
și cinematografice, realizate 
de industria 
cialitate.

germană de spe-

★

jumătate a aces-în a doua 
tei luni ne va vizita țara ve-

Copiii se joacă mult, aleargă. 
Se înțelege de aceea că talpa 
trebuie să fie foarte rezistentă 
Or, am cumpărat cu puțin timp 
în urmă o pereche de pantofi 
și acum nu mai au talpă, deși 
pielea fețelor este încă bună. 
De ce ? Pentru că pe deoparte 
ața cu care sînt cusute tălpile 
are o slabă rezistență, iar, pe 
de altă parte însăși talpa e de 
slabă calitate. Or, trebuie să se 
țină seama că talpa este cea 
care se strică în primul rind la 
încălțămintea copiilor.

Pentru vară ar fi necesară mai 
multă încălțăminte decupată. 
Ar trebui mai multă încălțăminte 
confecționată din berete pentru 
copii și aceasta ar duce de ase
menea la ușurarea încălțămin
tei pentru copii.

SANDU LUXA
str. Soimuș nr. 93 București

Recpect pentru „Marca 
fabricii”

Fabrica de încălțăminte pen
tru copii „Carmen- lucrează 
produse frumoase, bune. Ne-a 
dovedit-o î-n atitea rtnduri. Sînt 
insă destul de dese cazurile cind 
produsele sale nu dovedesc că 
întregul colectiv a| fabricii ma
nifestă prea mult respect pen
tru cumpărători, pentru presti
giul mărcii fabricii, lată un 
exemplu. Fabrica produc© în
călțăminte flexibilă. Ce în
seamnă flexibil știe fiecare. 
Pantoful se confecționează din 
piele moale, se mulează bine pe 
picior, este elastic, ușor, comod, 
la purtat. Se întîmplă însă multe 
surprize : sau pielea este prea 
tare, de proastă calitate, și tal-

4 colo unde se făuresc trac
ul toarele e foarte firesc 

să se făurească și poe
zii. In ritmica de poem ho
meric a modernelor Uzine de 
tractoare din Brașov se în
scrie împletirea pasiunii oa
menilor de a construi mașini 
complicate cu aceea de a da 
aripi sentimentelor lor de 
mîndrie pentru opera minții 
și mâinilor de aur, opera 
unuia din cele mai harnice 
colective de constructori ai 
socialismului din țara noastră.

Fiecare tractor care iese pe 
poarta uzinelor brașovene 
poartă cu el sensul marii poe
zii a muncii creatoare și chiar 
imaginea centrală și plastică 
a plugului cu trei virfuri de 
oțel ce scriu pe coala nesfir- 
șită a timpurilor colectiviste 
versurile, clasic aliniate, ale 
brazdelor pline de adincime 
și avînt.

CIMTEC DE UZINĂ
Eu cintul din uzină ii respir 
Și simt fugar o tremiuare-n gene 
Cind trec printre nămeți de trandafir 
Cu susur de fintini arteziene.

Cind turnul răzimaz cu frcnsea-n cer 
A înflorit o stea eu purpurii petale 
De veghe peste uriași de fier 
Și peste schela halei siderale.

Da- dacă pot înspre tării acum 
Să și-nalte fumul pârii noi cuptoare 
E c-a tăiat Partidu-n beznă dram 
Cu săbii de lumini biruitoare.

criunde-n jur : in ochii ce scinteie. 
tunetul ciocanelor de tone, 
lava de stihii și curcubeie. 
zumzetele line, monotone, 
simfonia roților cu zimți, 
forța miinii temerare.

De-aci
Din stupul străjuit de munți și conifere 
Pornesc albine roiuri pe cimpti 
Nectarul țării să-l prefacă-n miere.

CO JAN GRIGORE

Primii pași spre înălțimi.
Foto: V, RANGA

INFO RM AȚII
nind. din R. P. Polonă, colecti
vul Teatrului ..Vladimir Maia- 
kovski" din Moscova.

ghete ștaiful este 
4-7 mm. Concret, 

înseamnă, pantofi 
, sau ghete care

I
ț

Poate că nici n-ar fi nece
sară o digresiune lirică pen
tru a înțelege de la bun în
ceput toată frumusețea preo
cupărilor literare ale unor 
muncitori, ingineri, tehnicie
ni și funcționari membri ai 
cercului literar de la Uzinele 
„Ernst Thalmann" și mai ales 
semnificația activității lor de 
10 ani,' ca o manifestare spe
cifică revoluției noastre cul
turale.

Cei peste 30 de membri ai 
cercului literar scriu poezii 
reportaje, schițe, piese de tea
tru, scenarii de film și ierte 
pentru brigăzile artistice de 
agitație. Tematica acestor lu
crări ? Viața de fiecare zi a 
constructorilor de tractoare. 
lupta pentru realizarea une, 
înalte calități a producției, 
promovarea concepțiilor noi. 
înaintate și satirizarea celor 
care mai șchioapătă.

Poezii, da — reportaje și 
schițe, da — dar piese de tea-

Semnificația unor însemnări pionierești

prezentat
Prieteniei Romino-

însă, a fost tabăra

deplină. Priveam cu 
tații t» ce condiții erau ținuți 
luptătorii pentru fer-.cirea po
porului. comuniști**-  Fără să 
vrei, gtndul te poartă la pri
mul capitol a! jurnalului, la 
momentul cind pionierii pri
meau cărțile gratuit, «Daru: 
Partidului", și intre cele doua 
momente consemnate de ace
eași mină copilărească se sta
bilește o legătură indestructi
bilă.

Următorul capitol — ,’In va
canță". Simplu, ca un raport, 
jurnalul consemnează o adevă
rată avalanșă de fapte: „In 
ziua de 25 decembrie I960. 
peste 70 de pionieri și elevi au 
vizitat Muzeul de artă al 
R.P.R. Un număr de 40 de pio
nieri, în ziua de 27 decembrie, 
au participat la un spectacol 
muzical-coregrafic 
la Casa
Sovietice. Cea mai frumoasă 
acțiune, 
excursie de 7 zile organizată 
cu 100 elevi la Bușteni".

Cu numai un sfert de veac 
în urma, numai una din aces
te zile ar fit fost de ajuns să 
umple viața unui copil pentru 
un an întreg. Cine nu este im
presionat de aceste scurte rân
duri, pline de sensuri: „In cin
stea alegerilor de la 5 martie, 
pionierii școlii noastre au dat 
mai multe spectacole muzicale 
pentru părinți. In acest fel am 
cinstit și noi marele eveni
ment". Dornici de mai mult, 
pionierii unității nr. 18 trec, 
nu numai cu imaginația, în 
lumea comunismului: „între 
2—7 aprilie 1961, un nu
măr de 32 pionieri, înso
țiți de cadre didactice de 
la școala noastră și de to
varășul instructor superior, au 
petrecut zile de neuitat în U- 
niunea Sovietică, în mijlocul 
dragilor pionieri sovietici". O- 
desa, Ialta, Soci apar pe filele 
jurnalului ca o încununare a 
întregii activități pionierești de 
aproape un an. ..Legăm noi 
prietenii, luăm adrese de la 
pionierii sovietici". Adrese 
care nu sînt uitate, deoarece, 
atunci cînd maiorul Iuri Ga
garin înfăptuiește zborul său 
epocal în Cosmos, pionierii 
bucureșteni trimit o telegramă 
de felicitare prietenilor lor de 
la Soci, care le răspund : „Vă 
mulțumim pentru felicitările 
în legătură cu sărbătoarea ști
inței sovietice și a faptei eroi
ce a lui luri Gagarin. Sîntem 
mîndri de ceea ce a realizat 
poporul sovietic pentru pro
gresul omenirii. Vă dorim 
multă fericire și succese".

Iată, rezumat la extrem, jur
nalul unei activități pionie- 

(Agerpres)

tru ? Și piese de teatru ! Tî- 
nărul strungar Daniel Drăgan 
a scris (în colaborare cu A. 
Socaciu) ,,Procesul milimetri- 
,or“ jucat pe scena Teatrului 
de stat din Brașov.

Scenarii de film ? Și scena
rii de film, pentru numeroșii 
membri ai cineclubului de la 
uzină, care au realizat pînă a- 
cum trei filme de scurt me- 
■raj, bine înțeles, inspirate din 
viața constructorilor.

Multe, foarte multe texte 
pentru cele 13 brigăzi artistice 
de agitație au scris cenacliștii 
iin uzină, care se mândresc 
cu faptul că in urmă cu nouă 
jiu prima brigadă de acest fel 
iin țară iși prezenta progra
mul, direct in hală, tot cu 
.-ersuri și cintece de-ale lor.

Printre cei harnici — și la 
muncă și Ia scris — se numă- 
-i muncitorii Ion Țirea. Flo
rin Befa- Alexandru Roșea. 
Alexandru Barna, inginerul 

Stmion, dispecerul ION BRAD

Luceferii mei sint in lirica vieții.
In saltul măreț de la vorbă la faptă.
Sint raze trimise in prag dimineții
Prin zimbetul celui din schimbul de noapte.

In 
ta
Ia
Acolo, acoio-s luceferii met 

mina din care mai crește un bloc, 
noul din viață, in patosul ei. 
veghea sub care oțeluri se coc.

Tărie turnind spre mai mult și mai bine 
Sint faptele versuri, iar omul e bard - 
Acolo se nasc conștiințe depline
Acolo in muncă luceferii ard.

tn zunbetul celui din schimbul de noapte 
Sint raze trimise in prag dimineții, 
tn saltul măreț de la vorbă Ia fapte 
Luceferii mei. sint in lirica vieții.

u •A

rețti. însoțiți acest tablou de 
carnetele de note, de lozinca 
revenind mereu, la fiecare an
gajament al unității „Nici un 
elev cu nota 7~. de cântecele și 
jocurile pionierești, de răpăi
tul tobelor și sunetul primă 
ciratec al trompetelor de a- 
lamă. de cărțile citite. de 
larma recreațiilor și liniștea o- 
relor de curs și veți avea o 
imagine a copilăriei fericite 
din țara noastră. Adăugați și 
faptele care se pierd în tumul
tul acestei activități, și pe care 
jurnalele de unitate, le con
semnează cu zgîrcenie și nai
vitate. Iată jurnalul unității 
nr. 2 de la Școala 171. La ca
reu a participat
muncitor
C.F.R. Un 
mărunt, O

te tovarăș 
de la Atelierele 
fapt în aparență 

gospodină își pier-

Viziteîe acâdemiciânului 
D. V*  Skobelțîn

Joi la ora 12, acad. D. V. 
Skobelțîn, președintele Comi
tetului pentru Premiile inter
naționale Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare", di
rectorul Institutului de Fizică 
al Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, a făcut o 
vizită la Academia R. P. Ro
mine. Aci, a avut o întreve
dere cu academicienii Atana- 
se Joja, președintele Acade
miei R. P. Romîne. Horia Hu
lubei, V. 
dărău, Ș.
Novacu, membru 
dent al Academiei R. P. Ro
mîne și cu alți oameni de ști
ință. întrevederea a decurs

Malinschi, E. Bă- 
Țițeica, prof. V.

corespon-
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a magazinele O'C.Lj 
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se/e :Turda,C TurziișiOcna 
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preparate de carne

proaspătă -
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Cojan Grigore, controîonR 
Ștefan Croitoru, economis
ta Valeria Coliban, dispecerul 
Voiculescu Elefterle și alții.

Cuvîntul lor a putut fi au
zit la reuniunile tineretului, 
Ia festivaluri artistice și seri 
literare în uzină, în oraș sau 
in satele din împrejurimi, la 
stația locală de radioficare, a- 
dică peste tot unde îi stă bine 
poeziei, artei, să cinstească 
munca și muncitorii care sînt 
astăzi, prin grija partidului 
nostru, și poeți.

Ce putem să le dorim, după 
zece ani de activitate acestor 
■onstructori care dau tractoa
relor miile de cai putere, iar 
acestor cai aripile năzdrăva
nului Pegas din poveste ?

Să dea și mai mare strălu
cire peniței ca odată cu cele 
trei virfuri de oțel ale plugu
lui să înscrie brazde adinei în 
pămîntul mănos al vieții de 
fiecare zi!

ȘTEFAN CROITORU

de actele pe stradă. Venind 
acasă, găsește un bilet la
conic: „Nu fiți îngrijorată. 
actele se află în păstrare la 
soțul dv la uzină. Două pio
niere". Numele celor două pio
niere : Alexandru Georgela și 
Angelescu Aneta. Adăugați 
excursiile cu mașina, trenul 
sau vaporul și „călătoriile 
imaginare" pe care pionierii le 
fac în fața hărții. Adăugați... 
ar fi însă, prea mult de adău
gat. Jurnalele unităților adau
gă mereu pagini noi acestor 
romane adevărate. Ele con
semnează un fragment din is
toria acestor ani. Sfi mai fdcem 
comparație cu ceea ce a fost 
odinioară ? Nu, mai bine să ne 
gîndim la zilele de mîine, la 
generația care va construi co
munismul, generație pregătită 
azi de partid.

Țițeica și 
Ciorăscu, 
reactorul 
labora te

și alte la- 
institutului.

într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

în continuare acad. D. V. 
Skobelțîn a făcut o vizită la 
Institutul de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romine. în
soțit de academicienii Horia 
Hulubei, Șerban 
prof. univ. Florin 
oaspetele a vizitat 
atomic, ciclotronul, 
rul de raze cosmice 
boratoare ale _________
Acad. Skobelțîn s-a interesat 
de rezultatele obținute de co
lectivul institutului în dome
niul cercetării și al aplicații
lor pașnice a energiei nuclea
re.

La cinematograful 
„MAGHERU“

O producție 

a studiourilor 
cehoslovace

„Principiul 
suprem"



răbufnește in IranÂ
înaintea deschiderii Conferinței internaționale „Pravda“ a publicat un amplu rezumat 

al raportului prezentat

pentru reglementarea problemei laoțiene de tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Adunarea festivă din 8 mai

S. U. A. încearcă tărăgănarea
GENEVA j1' (Agerpres). — 

Pină la deschiderea Conferinței 
internaționale pentru reglementa
rea problemei Laosului a mai ră
mas o singură zi. Conferința este 
chemată să ajute poporul laoțian 
să obțină pacea care, firește, 
poate să fie asigurată numai cu 
condiția ca acest regat să scape 
de orice amestec străin în trebu
rile sale interne. Cea mai bună 
cale spre aceasta este în primul 
rînd respectarea strictă a acordu
rilor încheiate încă în perioada 
conferinței pentru Indochina care 
a avut loc acum 7 ani tot în Palatul 
Națiunilor unde la 12 mai urmea
ză să se întrunească din nou toa
te părțile interesate.

Aceste acorduri au pus temelia 
Independenței și neutralității Lao
sului, au servit la rîndul lor de 
bază pentru încheierea acordurilor 
de la Vientiane din anul 1957, 
care prevedeau unificarea tuturor 
forțelor naționale pe baza creării 
unui guvern de coaliție în frunte 
cu prințul Suvanna Fumma. Dar, 
din cauza uneltirilor dușmanilor 
din afară și din interior, care și-au 
pus drept țel să atragă Laosul în 
sistemul blocurilor militare agre
sive, în țară a izbucnit războiul. 
Continuarea lui amenința să se 
transforme într-un incendiu pericu
los nu numai pentru Asia de sud- 
est, dar și pentru întreaga lume. 
Numai datorită vigilenței forțelor

★

GENEVA 11 (Agerpres). — 
La 11 mai au sosit la Geneva 
pentru a participa la confe
rința în problema Laosului 
delegațiile Republicii Popu
lare Chineze și Republicii 
Populare Polone.

Luînd cuvîntul la aeroport 
ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze, Cen I, a de
clarat : „In conformitate cu 
politica externă neabătută de 
pace a țării noastre, cu prin
cipiile și spiritul acordurilor 
de la Geneva din 1954, dele
gația guvernului chinez va 
depune eforturi împreună cu 
'delegațiile celorlalte țări pen
tru realizarea unui acord, 
care să garanteze suveranita- 
țeâ, independența, unitatea și

Kennedy îngrijorat de creșterea 
delicvenței juvenile în S. U. A.

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — La 11 mai președin
tele S.U.A.. Kennedy a adresat 
Congresului un mesaj în care 
cere aprobarea unui plan fe
deral de cinci ani de luptă 
împotriva delicvenței juvenile 
în creștere. După cum trans
mite agenția United Press In
ternational, în mesajul . lui 
Kennedy se arată că dacă nu 
vor fi luate din timp măsuri, 
„în viitorii 10 ani numărul 
copiilor care voi- apare în 
fața tribunalelor se va ridica

hi adeziuni la Forum
După cum s-a mai anunțat, la 25 iulie, la Moscova se va 

deschide Forumul Mondial al Tineretului. Acesta va fi cel mai 
important eveniment în mișcarea internațională a tineretului 
din anul acesta. Scopul lui constă in a acorda tineretului posi
bilitatea ca în condițiile unor discuții libere să dezbată acele 
probleme care frămintă în prezent tineretul lumii, să pună o 
tribună la dispoziția diferitelor tendințe și păreri pentru a 
elabora apoi o platformă comună pe baza căreia să se dezvolte 
colaborarea internațională a tineretului în numele păcii și 
progresului.

De pregătirea Forumului se ocupă secretariatul internațional, 
alcătuit din reprezentanții organizațiilor de tineret din cele 
mai diferite țări. Iacob Stephens, membru al secretariatului, 
reprezentant al tineretului din Ghana a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că pînă în prezent organizații de tineret 
din peste SO de țări și-au anunțat participarea la Forum. Astfel, 
la această nouă formă de întilnire a tineretului din toate con
tinentele, vor participa printre altele organizații din India, In
donezia, Birmania, R.A.U., Pakistan, S.U.A., Argentina. Bolivia 
Chile, Columbia. Ecuador, Po Ionia, Romînia etc.

Ideile Forumului sint de asemenea sprijinite de o serie de 
organizații internaționale.

VENIND ÎN SPRIJINUL FORUMULUII ZIARUL „KOM- 
SOMOLSKAIA PRAVDA" ORGANIZEAZĂ UN CONCURS 
FOTOGRAFIC INTERNAȚIONAL PE TEMA: „TINERETUL 
SECOLULUI XX". CELE MAI BUNE FOTOGRAFII VOR FI 
PUBLICATE ÎN ZIAR ȘI VOR FI PREMLATE.

Membrii Secretariatului permanent s-au adresat tineretului 
din întreaga lume să sprijine și mai activ Forumul, în scopul 
găsirii căilor de unificare a eforturilor depuse in slujba păcii.

O
Billy Barton are 20 de 

ani și îndrăgește profe
siunea de ziarist. Vara 
trecută, tînărul student al 
universității din Mississippi 
a izbutit să fie admis 
chiar ca „ucenic" în re
dacția ziarului „The Atlan
ta Journal". Cînd s-a 
înapoiat la universitate el 
era înarmat cu o scrisoa
re de recomandare din 
partea redactorului șef al 
ziarului care îl lăuda pen
tru munca lui excelentă. 
Bifly Barton a cerut a- 
tunci să fie admis să lu
creze ca redactor la zia
rul studențesc „The Missi
ssippi". Cererea lui a 
fost însă respinsă.

După cum relevă săpr.' 
fămînalul american „New- 
tweek", Billy Barton „ig
nora stările de lucruri 
din statul său natal. Vara 
— scrie zia’rul — el era 

iubitoare de pace astăzi se iau 
măsuri pentru a stinge scînteile, 
peste care turnau gaz Statele Uni
te și unii din partenerii lor din 
S.E.A.T.O.

Apelul neutrilor de a se întruni 
și a lua măsuri imediate spre re
glementarea problemei Laosului 
a fost susținut de Uniunea Sovieti
că și celelalte țări socialiste, la 
care s-au alăturat țările iubitoare 
de pace din Asia. Ulterior această 
inițiativă a fost sprijinită de Lon
dra și Paris și numai in ultimul 
moment, cind nu mai exista nici 
o alternativă — Washingtonul a 
acceptat conferința. Văzînd că 
clica rebelilor se află în pragul 
zdrobirii definitive de către tru
pele guvernamentale, sprijinite de 
forțele armate ale Neo Lao Hak- 
sat, S.U.A. au considerat că este 
bine să facă acest pas. La aceasta 
a contribuit înfr-o măsură impor
tantă și faptul că Anglia și Franța 
nu s-au solidarizat cu partenerul 
lor major într-o aventură cere nu 
le promitea nimic bun.

Declarația făcută de secretarul 
de Stat al S.U.A., 0. Rusk, la so
sirea pe aeroportul de la Geneva, 
dovedește intenția S.U.A. de a 
face ca tratativele să se tărăgă
neze. „Am sosit la Geneva, s-a 
trădat el, pentru că — dacă acest 
lucru îl vor îngădui informațiile 
din Laos cu privire la încetarea

★

integritatea teritorială a Lao
sului.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Poloniei. A. Rapacki, a 
declarat: „Sperăm că parti
cipant» la conferință vor pu
tea ajunge la un acord.

★
PNO'M-PENH 11 (Ager

pres). — Agențiile de presă 
transmit că la Pnom-Penh 
s-a anunțat în mod oficial că 
șeful statului cambodgian, 
prințul Sianuk, a revenit asu
pra hotărîrii sale de a nu 
participa la Conferința de la j 
Geneva pentru reglementarea j 
problemei laoțiene. S-a anun
țat totodată că prințul Sianuk 
urmează să sosească la Ge
neva la începutul săptămînii 
viitoare.

la patru milioane". Exprimin- 
du-și „serioasa îngrijorare" 
față de creșterea delicvenței 
juvenile președintele S.U.A. 
subliniază că a primit rapoar
te din care rezultă o creștere 
a delictelor comise de tineri 
ațît în centrele urbane cît și 
rurale.

Ca o măsură imediată Ke
nnedy a anunțat instituirea 
unui comitet pentru delicven
ta juvenilă și crime comise de 
tineri, comitet care este con
dus de Robert F. Kennedy.

de neiertat• '-ii 
„vina

mindru pentru meseria 
care și-a ales-o dar după 
ce s-a lovit de practicile 
rasiale a suferit o cruntă 
deziluzie". Ce s-a în- 
tîmplat ?.

In calea tinărului stu
dent din Mississippi s-a 
interpus Consiliul cetățe
nesc al statului. Onora
bilele personalități care 
fac parte din acest con
siliu veghează cu strășni
cie ca nici un negru sau 
chiar alb care se împo
trivește segregației rasia
le să nu ajungă într-un 
post cit de cit oficial. 
„Pericolul" era deci mare 
atunci cînd s-a pus pro
blema alegerii redactori
lor unei reviste studen
țești. Nu cumva aceștia 
să influențeze prin cu- 
vînful scris asupra educa
ției, în cel mai autentic 
spirit rasist, care este asi-

gurată studenților univer
sității Mississippi. Și a- 
tunci, membrii Consiliu
lui au întocmit la mare 
repezeală un „raport con
fidențial" adresat Comi
siei pentru suveranitatea 
statului în care arată 
„vinile" de neiertat ale 
lui Billy Barton pentru 
care tinărul student nu 
are dreptul să devină 
ziarist.

Prima „vină" este a- 
ceea ca Barton „a luat 
parte la demonstrațiile 
negrilor din Atlanta îm
potriva segregației ra
siale". A doua, mai „gra
vă", este legată de fap
tul că tînărul de 20 de 
ani „face parte din Aso
ciația națională pentru 
propășirea populației de 
culoare". In sfîrșit, cea de 
a treia, consideră că

tratativelor
focului — să mă alătur celorlalți 
în tratativele internaționale, meni
te să asigure pacea și indepen
dența Laosului*.  Aceasta consti
tuie o aluzie fără echivoc la fap
tul că S.U.A. nu vor începe 
tratativele cît timp Comisia inter
national de supraveghere și con
voi nu va atesta ceea ce... a și 
devenit tapf pentru toți. Cu alte 
cuvinte, se întreprinde de pe 
acum o manevră cu scopul evi
dent de a ciștiga timp... Nu fără 
motiv rebelii nu și-au trimis pînă 
acum reprezentanți la Geneva, 
cu toate că aici au și sosit delega-

‘e guvernului regal și al Partidu
lui Neo Lao Haksat.

După cum s-a mai anunțat, Ia 
Geneva sint prezente delegațiile 
Uniunii Sovietice (condusă de A. 
A. Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.), Republicii De
mocrate Vietnam (condusă de | 
Ung Van Khiem, ministrul Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam). I 
La 11 mai urmează să sosească j 
cu avionul miniștrii Afacerilor 
Externe Cen I (China), Rapacki 
(Polonia), Home (Anglia), Couve I 
de Murville (Franța), Sao Hkun ! 
Hkio (Birmania), Green (Canada). I 

Se crede că prima ședință va 
avea loc la 12 mai, ora 17 G.M.T. |

ANGOLA: Lupte 
singeroase intre 

răscuiați și trupele 
coloniale

PARIS 11 (Agerpres). - 
TASS transmite: in colonia 
portugheză Angola cuprinsă 
de flacăra luptei de eliberare 
națională, continuă să aibe 
loc lupte singeroase intre răs
cuiați și trupele coloniale. 
Lupte deosebit de încordate 
au loc în regiunile din nordul 
coloniei. Corespondenții de 
presă relatează că colonialiștii 
portughezi duc lupte cu uni
tățile organizate și discipli
nate ale răsculaților, înzestra
te cu arme automate și gre
nade.

în ultimele zile se observă 
o intensificare a activității 
răsculaților angolezi în punc
tele strategice importante de 
pe căile de comunicație și 
aerodromuri. Potrivit știrilor 
sosite din Angola s-au obser
vat concentrări importante de 
forțe ale răsculaților in regiu
nea Nenage (Angola de nord).

După cum anunță co'espon- 
dentul din Lisabona al agen
ției France Presse. portughezii 
au evacuat centrul populat 
Kaiongo, în regiunea de nord- 
est a țării. Se subliniază de 
asemenea că răsculații au în
trerupt legătura cu punctul de 
sprijin portughez Bungo.

Respingînd atacurile trupe
lor coloniale în regiunea Sao- 
Salvador, răsculații au do- 
borît cu mitralierele un avion 
portughez.

■lin "viața, și lupta tineretului lumii

Fapta eroică a unui comsomolist Tineretul englez împotriva 
înarmării nucleare

In noaptea de 1 spre 2 mai, 
la mii de kilometri de- 
părtcre de patrie, un ti- 

năr medic sovietic, detașat pe 
lingă stația „Novolazarevskaia , 
a expediției științiiice sovietice 
din Antarctica, a săvirșit o mi
nunată faptă de eroism. Avind 
drept ajutoare pe colaboratorii 
științifici ai stațiunii, el s-a 
operat singur de apendicită, 
reușind să-și salveze viața după 
un efort de peste două ore. 
Pentru curajul, voința și dirzenia 
lui, Comitetul Central al Comso 
molului l-a distins cu Diploma 
de Onoare a CC al Comsomo- 
lului. lată cum s-au petrecut 
faptele :

Personalul stațiunii „Novolo- 
zarevskaia sărbătoarea Ziua 
Internațională a Muncii, cind 
medicul Leonid Rogozov, in 
virstă de 27 de ani, a suferit 
un atac puternic de apendicită. 
In condiții normale, extirparea 
apendicefui este o operație

„Barton sprijină elemen
tele destînga din Atlanta"

Pentru aceste „vini" 
Billy Barton a fost cali
ficat drept „un element 
extrem de periculos" și. 
în consecință, ușile re
dacției revistei studen
țești „The Mississippi*  
i-au fost închise.

Desigur, acum, membr 
Consiliului cetățenesc a 
sfatului Mississippi se fe
licită pentru „vigilența" 
lor. Ei au distrus în nu
mele legilor barbare ale 
segregației rasiale, spe
ranțele unui tînăr ameri
can de a-și croi un drum 
în viață. Și toate acestea, 
bineînțeles, fără a uita să 
proslăvească „meritele" 
mult frîmbițatei „demo
crații" americane.

I. RETEGAN

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— în numărul său de joi, zia
rul „Pravda" publică un am
plu rezumat pe patru coloa
ne al raportului „40 de ani

Zi consacrată R. P. Romîne 
la Tîrgul international de la Goteborg

STOCKHOLM 11 (Ager
pres). — în cadrul târgului in
ternational de mostre de 
la Goteborg a fost orga
nizată o zi a R. P. Ro
mîne. Cu această ocazie, de
legația romînă Ia tîrg a oferit 
o recepție la care au partici
pat reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri și ai presei. Recep
ția s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială. Presa suedeză 

De pe pdmînturile desțelenite

Pe șantierul marelui combinat ce csbest de 'a Djet-gar din 
ținuturile aes'ee-- te

obișnuită și deloc periculoasă. 
Medicul Rogozov era insă sin
gur, iar transportarea lui cu 
elicopterul la stațiunea științi
fică „Mimii“ devenise imposi
bilă din cauza unei violente 
furtuni de zăpadă. Leonid Ro
gozov a hotărit atunci să în
cerce să se opereze singur.

La pregătirile in vederea o- 
perației a luat parte întreg 
personalul stațiunii. Conducăto
rul stațiunii V. I. Gherbovici, 
cercetătorul F. Kcbot și ingine
rul aerolog R. Pijov au sterili
zat instrumentele medicale, in
ginerul meteorolog A. Artemiev 
și mecanicul Z. Teplinski l-au 
pregătit pe Rogozov pentru o- 
perație in timp ce restul mem
brilor stației au transformat un 
oat in masă de operație in ju
rul căreia au instalat mai multe 
lămpi puternice.

Cind totul a fost gata, tină
rul medic Leonid Rogozov a 
inceput să se opereze, supra- 
veghindu-și mișcările intr-o o- 
glindă. Două ore a durat acea

De strajă cuceririlor revoluționare ale poporului cuban

de luptă sub steagul atotbi
ruitor al marxism-leninismu- 
Iui“, prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la aduna
rea festivă din 8 mai de la 
București.

reproduce diferite fragmente 
din cuvântarea rostită Ia re
cepție de către directorul pa
vilionului R. P. Romîne la 
Tirgul internațional de mostre 
din Goteborg, subliniind posi
bilitățile de dezvoltare a co
merțului romîno-suedez și a 
schimburilor turistice dintre 
cele două țări.

stă operație neobișnuită, in 
cursul căreia Rogozov era intre 
viață și moarte. Personalul sta
țiunii l-a ajutat in permanență 
și, in sfirșit, operația s-a inche- 
iat cu succes. Spre dimineață, 
iinărul medic a căzut intr-un 
somn odihnitor, iar in prezent 
el este in convalescență.

Leonid Rogozov este de 13 ani 
membru al Comsomolului leni
nist. El a terminat institutul de 
medicină din Leningrad, in 
timpul studiilor lucrind in același 
timp ca sanitar și apoi ca fel
cer. începind din anul al treilea, 
Rogozov a fost membru al Con
siliului științific studențesc, pu- 
biicind mai multe Lucrări științi
fice. Anul trecut, Leonid Rogo
zov și-a scris dizertația de can
didat in științe medicale.

Tinărul medic comsomolist 
iubește fierbinte viața. In nu
mele vieții, el a dus o luptă 
crîncenă împotriva bolii și a în
vins-o vitejește.

/ranul este zguduit de eve- 
, nimente care se impun 
atenției opiniei publice 

'internaționale.
Actualul val de tulburări 

a început în ziua de 2 moi. In 
această zi învățătorii din șco
lile de stat din Teheran au or
ganizat o demonstrație pașnică 
în fața Medjlis-ului (parlamen
tul — n-n.) iranian cerînd îm
bunătățirea condițiilor de 
viață. Demonstranților li s-a 
răspuns... prompt. La fața lo
cului au apărut sute de poli
țiști, care la comandă au apă
sat pe trăgaciul armelor au
tomate. Gloanțele au nimerit 
bine țintele. Zeci de demon
stranți au fost răniți. Unul 
dintre ei, învățătorul Abol- 
hasan Han Aii. în vîrstă de 
27 ani, a murit după cit ev a 
ore.

Represiunea sălbatică a au
torităților iraniene împotriva 
acestei demonstrații pașnice a 
stîrnit minia maselor popu
lare. Un val de demonstrații 
și mitinguri antiguvernamen- 

| tale a izbucnit la Teheran, 
I precum și în alte localități de 
j pe cuprinsul țării. Zeci de mii 
j de învățători și studenți, că- 
i rora li s-au adăugat muncito- 
: ri, țărani și alte paturi ale 
I populației, s-au ridicat împo- 
i triva samavolniciei autorități- 
I lor iraniene. Învățătorii din 
i Iran continuă de două săptă- 
i mini greva generală în semn 
I de protest față de condițiile 
i mizere de viață în care tră- 
! iese. Intr-un mare miting al 
: învățătorilor, care a avut loc 

la Teheran, participanții au 
! cinstit memoria învățătorului 
I asasinat de către poliție și au 
■ hotărit ca ziua de 2 mai să 
! fie declarată „Ziua învățăto

rului", care va fi anual săr
bătorită ca zi de solidaritate 
șl luptă a învățătorilor pentru 
drepturile lor. Învățătorii au 
hotărit continuarea grevei lor 
generale pină la satisfacerea 
revendicărilor.

Amploarea pe care au 
luat-o demonstrațiile an
tiguvernamentale a silit 

guvernul S. Emani să demisio
neze. Cu formarea noului gu
vern a fost însărcinat dr. Aii 
Amini. Agenția „France Pres
se" amintea că Amini „a ac- 

I tivat ca ambasador al Iranu
lui în S.U.A. cu cîțiva ani în 

I urmă". Prima declarație ofi
cială a noului șef al guvernu
lui a fost că „visteria statului

O declarație 
a lui Giirsel

_ ANKARA 11 (Agerpres). — 
IASS transmite: înainte de a 
pleca iz concediu, ambasade- . 
r=î U RS.S in Turcia. N. S.
R-xw. a făcu: o vizită gene- ! 
rahtiu; G_r»sl. șeful statului j 
și guvernului turc. cu care a 
avut o convorbire.

Prietenia noastră cu rușii 
este foarte bună. Ea va deveni 
și mai bună, a declarat gene- 

( j-alul Giirsel ziariștilor după 
l convorbire. El a comunicat 
I totodată că l-a rugat pe am- 
j basador să-i transmită lui N.

S. Hrușciov felicitări în legă
tură cu primul zbor al omului 
in Cosmos.

Z"*  n Anglia, lupfa
tineretului pen
tru dezarmare, 

pentru coexistentă 
pașnică, pentru pace 
in întreaga lume ca
pătă o fot mai largă 
amploare. Tineretul 
englez, conștient de 
pericolul pe care îl 
prezintă înarmarea a- 
tomică pentru pacea 
și securitatea Angliei 
și a lumii întregi, își 
ridică cu hofărîre gla
sul în sprijinul păcii.

De curînd, tineretul 
din Glasgow a orga
nizat o demonstrație 
cu forțe în fața clă
dirii consulatului S.U.A. 
Demonstranții au pro
testat cu vehemenfă 
împotriva instalării pe 
teritoriul Angliei a 
bazelor pentru sub
marine americane în
zestrate cu rachete 

„Polaris". Pe pancar
tele pe care le pur
tau tinerii participant.! 
la demonstrajie se 
putea citi„Rachete
le Polaris nu ne vor 
salva, ci ne vor dis
truge", „Interziceți ra
chetele Polaris". Re
cent la Londra a avut 
loc Congresul orga
nizației „Tinerii socia
liști", care, deși este 
organizația de tineret 
a partidului laburist, 
se opune politicii, 
reacționare a liderilor' 
de dreapta ai acestui 
partid. In rezoluția a- 
doptafă la congres, 
tinerii cer să înceteze 
producția și experi
mentarea armei nu
cleare, să se lichideze 
bazele americane de 
pe teritoriul englez, 
să înceteze zborurile 
pe care le efectuiază

este goală". în legătură cu a- 
ceasta este cazul de pomenit 
urmărite „ajutorului" finan
ciar acordat Iranului de către 
S.U.A. Considerăm edificator 
următorul comentariu al co
respondentului din Teheran al 
ziarului vest-german „Șt. Gal- 
ler Tagblatt" ; „Dacă ar fi să 
se facă astăzi bilanțul milioa
nelor de dolari pompați în 
Iran. în ultimii 50 de ani ar

Puternicele demon
strații ale cadrelor 
didactice și studen

ților e De ce a demi
sionat guvernul e O 
mizerie îngrozi

toare e Basmul 
„alegerilor libere"

trebui spus că ele n-au gene
rat nici un fel de recunoștință 
în rîndul populației. Datorită 
acestor ajutoare, doar cîțiva 
oameni bogați au devenit mi
lionari".

Faptul că in Iran „nemulțu
mirea este notorie", după cum 
remarcă și corespondentul zia
rului amintit, se datorește fără 
îndoială situației economice și 
politice a țârii. Iranul, care 
este legat strins de carul poli
ticii agresive imperialiste prin 
blocul C.E.N.T.O. și prin acor
dul militar cu S.U.A., este în
glodat pînă in git în datorii, 
trebuind să suporte povara 
cheltuielilor militare, ce apasă 
din greu pe umerii poporului.

„Economia iraniană se află 
intr-o stare haotică, și este a- 
proape de faliment" — scrie 
corespondentul ziarului „St. 
Galler Tagblatt". Mizeria în 
care trăiesc masele populare 
din Iran este de mult timp 
binecunoscută. Această mize
rie apare și mai izbitoare în 
contrast cu strălucirea și risipa 
ce domnesc în palatele latifun
diarilor și virfurilor guver
nante. Iată cum este descrisă 
în revista vest-germană „Der 
Stern" viața în Iran: „în spa
tele fațadei sclipitoare (de la 
curtea șahului n.n.) trăiesc la 
marginea înfometării 15.000.000 
de iranieni care plătesc cu mi
zeria lor această strălucire. 
15.000.000 de oameni care poa
te odată pe săptămână mănîn- 
că o mâncare calda și care în 
mod obișnuit se hrănesc cu 
pîine și ceapă; oameni care 
n-au fost încă niciodată con
sultați dă un medic ; copii din 
care fiecare al doilea moare

CONGO: Marionetele colonialiste
să se răfuiască intre ele

LEOPOLDVILLE 11 (Ager
pres). — Răfuiala dintre ma
rionetele colonialiștilor din 
Congo continuă. Postul de ra
dio Bruxelles a anunțat joi că 
Chombe a fost transferat de

'deasupra Angliei bom
bardierele americane, 
purtînd la, bord bom
be cu hidrogen, re
tragerea Angliei din 
N.A.T.O. Congresul s-a 
pronunțat pentru re
nunțarea la politica 
bazată pe așa-numita 
strategie nucleară. Un 
delegat a declarat că 
Anglia trebuie să re
nunțe la arma nu
cleară și că ea este 
legată de prea mult 
timp la carul politicii 
externe americane.

Lupta tineretului en
glez dovedește că el 
este pe deplin con
știent de importanța 
pe care o au în zilele 
noastre acțiunile me
nite să contribuie la 
dezarmare, la înțele
gere între state

I. D. GOIA 

din cauza subalimentațieij iaj 
acei care supraviețuiesc jiu 
știu ce înseamnă copilăria ; ei 
încep să lucreze la vîrsta de 
8 ani". Situația în agricultură
— ocupația a 80 Ia sută din 
populația țării — este deosebit 
de grea. Moșierii au în pro» 
prietatea lor zeci de sate, a,- 
jungînd chiar uneori Ia 100 de 
sate. 60 la sută din numărul 
familiilor țărănești nu posedă 
nici o palmă de pămint, iar 
23 la sută posedă mai puțin de 
un hectar. Moșierii stăpînesc 
85 Ia sută din pămînturile cul- 
tivabile.

Iranul nu este o țară săracă. 
Dimpotrivă. Dar bogățiile sale 
naturale — în special petrolul
— se află toate în mâinile mo
nopolurilor străine, americane, 
și engleze. Aceste monopoluri 
jefuiesc și exploatează nemi
los masele populare. Iată din 
ce cauză Iranul „se află într-o 
stare de înapoiere", caracteri
zare ce aparține ziarului „New 
York Herald Tribune".

Zabloul succint descris mai 
sus este suficient să ex
plice nemulțumirea ce 

domnește în Iran. Autoritățile 
iraniene caută prin mijloace
le cele mai brutale —intensi
ficarea represiunilor și a te
rorii — să înăbușe nemulțumi-, 
rea maselor populare. Meto
dele prin Care cercurile reac
ționare reușesc să se mențină 
la cirma țării sînt de notorie
tate publică. Este binecunoscut 
felul cum s-au desfășurat de 
două ori, în decurs de numai 
cîteva luni, alegerile în Iran. 
Arestări în masă, escrocherii 
și falsuri au însoțit de fiecare 
dată alegerile pentru parla
mentul iranian. Cu toate că 
înaintea ultimelor alegeri au
toritățile au promis că ele 
..vor avea loc într-o atmosferă 
de deplină imparțialitate și 
neamestec" s-a dovedit tocmai 
contrariul. La 9 mai șahul Ira
nului a dizolvat cele două ca
mere ale parlamentului ira
nian, Medjlisul și Senatul, pe 
baza faptului că și ultimele a- 
legeri au fost falsificate.

Ziarul iranian „Narhibe Az- 
adi“ scria că : „Acum fiecare 
iranian își dă seama limpede 
că alegerile libere în Iran... 
nu sînt decît un basm".

Evenimentele din Iran dove
desc că politica de represiune 
și teroare, politica de subor
donare față de cercurile. im
perialiste din S.U.A., este sor. 
tită eșecului. Poporul iranian 
dorește să trăiască în condiții 
demne și lupta sa capătă o 
amploare crescîndă.

LUCIAN ROLEA

Ia. Coquilhatville la Leopold
ville, păzit de jandarmii lui 
Mobutu, dar corespondenții 
occidentali au relatat că nu au 
izbutit să obțină confirmarea 
acestei știri.

Confuzia în jurul celor ce se 
petrec la Coquilhatville a fost 
sporită de anunțarea că j.cdh- 
ferința mesei rotunde nu s-a 
terminat", iar participanții la 
conferință sînt doar „seches
trați" pînă la sfârșitul ei.

Fe de altă parte a izbucnit 
o dispută între mercenarii din 
Katanga și cei din Kasaiul de 
sud.

Corespondentul agenției 
France Presse anunță că tru
pele O.N.U. dislocate în Ka
tanga au efectuat diferite de
plasări, ceea ce indică „în
cheierea conflictului" dintre 
comandamentul O.N.U, și „au
toritățile" katangheze..

Pentru atitudinea subordo
naților lui Hammarskjoeld 
care se ocupă de problema 
congoleză este semnificativ 
faptul că au anunțat apropia
ta întrunire a comisiei de an
chetă însărcinată să stabileas
că condițiile, morții lui Patrice 
Lumumba. Deși de la asasi
narea primului ministru al 
guvernului legal al Republicii 
Congo au trecut luni de zile, 
întrunirea comisipi a fost sta
bilită abia după ce cei de la 
Leopoldville l-au arestat pe 
rivalul lor Chombe,

--------•----------

PE SCURT
TBILISI. N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S. și preșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a sosit la 11 
mai la Tbilisi pentru a lua 
parte Ia festivitățile consacra
te împlinirii a 40 de ani de la 
instaurarea puterii sovietice 
și fondarea Partidului Comu
nist din Gruzia.

PARIS. In dimineața zilei 
de 11 mai. in cartierul mun
citoresc Saint Denis din Paris, 
s-a deschis Congresul al 16-lea 
al Partidului Comunist Fran
cez,

MOSCOVA - Ministrul A- 
părării al U.R.S.S. a instituit 
insigna „Pilot cosmonaut". In
signa va fi inminată persona
lului navigant, însoțită de or
dinul comandantului suprem 
al forțelor aeriene militare re
feritor la numirea in funcția 
de pilot-cosmonaut.

BRASILIA. După cum rela
tează agenția Asociated Press, 
Sukarno, președintele Indone
ziei, a sosit la 10 mai într-o 
vizită oficială in Brasilia.
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