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Proletari din toate fările, uniți-vă!

DATORIE A TÎNARULUI MUNCITOR

cînteia 
tineretului

Muncitor
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In pas Locul de muncă
cu tehnica nouă o școală

Înzestrată cu utilaje dintre cele mai moderne, ca de altfel întreaga 
uzină de la Govora, secfia de sodă caustică își aduce din plin 
contribufia la îndeplinirea sarcinilor de plan ale întreprinderii In 

fotografie : un aspect interior al acestei secții.
Foto : I. CUCU

Cuvintul

nostru
de pace

n partea de sud a 
lașului, în cartie
rul „Nicolina”, ală
turi de blocurile 
muncitorești se 
înalță halele largi 
și luminoase ale

noii fabrici de mobilă.
în fabrică lucrează mulți ti

neri. Ei se străduiesc ca tot 
ceea ce produc să fie de ca
litate superioară. Printre prin
cipalele lor preocupări se află 
și ridicarea calificării, îmbo
gățirea cunoștințelor profe
sionale. în legătură cu condi
țiile create în acest sens în 
fabrică ne-am adresat tovară
șului NICOARĂ DUMITRU, 
inginer șef al întreprinderii.

— Fabrica noastră — ne-a 
spus dînsul — este foarte tî- 
nără ; a fost construită în anul 
1960, și este înzestrată cu uti
laje și mașini moderne de 
înaltă tehnicitate. Este necesar 
deci ca nivelul profesional al 
muncitorilor sa fie în pas cu 
această tehnică nouă. Ridica
rea calificării profesionale a 
tinerilor este un element in
dispensabil pentru utilizarea 
judicioasă a mașinilor, folo
sirea cu randament sporit a 
timpului de lucru, îndeplini
rea și depășirea planului de 
producție la toți indiciL Iată 
de ce în întreprinderea noa
stră s-au organizat pe schim
buri șase cursuri de ridicare 
a calificării .profesionale pen
tru tîmplari mecanici, tîm- 
plari manuali și muncitori de 
la finisaj.

— în ce fel s-au stabi
lit tematicile cursurilor ?

— La baza lor au stat dis
cuțiile purtate cu ingineri, 
maiștri și cu muncitori. Am 
reușit astfel să cunoaștem în
deaproape nivelul de cunoștin
țe al muncitorilor, cerințele

secțiilor, să stabilim temele 
cele mai potrivite care să-i 
ajute în mai buna rezolvare 
a problemelor de producție. 
Se poate deci spune că baza de 
la care am pornit au fost ce
rințele producției, Să dau un 
exemplu. S-a observat de
seori că la uscătorie nu 
se respecta regimul de uscare 
a lemnului ce trebuia prelu
crat. Muncitorii nu stăipîneau 
bine operațiile și din această 
cauză în celelalte secții, unele 
piese finisate se cojeau după 
cîtva timp. In acest caz s-a 
hotărît să se predea „Usca
rea materialului lemnos și 
consecințele nerespectării re
gimului de uscare, ca și pre
lucrarea materialului cu o u- 
miditate neadmisă".

La întrebarea noastră : 
Cum au fost ajutați tine
rii să-și însușească noți
unile predate la curs, 
ne-a răspuns tovarășul 
GHEORGHE -------------
secretar al 
U.T.M.

— Pe lingă explicațiile date 
de tovarășii ingineri care sînt 
lectori, s-au organizat consul
tații 1$ cabinetul tehnic și labo
rator. s-au amenajat pe secții 
biblioteci tehnice care asigură 
material documentar pentru 
fiecare lecție predată. în fie
care zi, în timpul liber, la bi
bliotecă, în laborator și la ca
binetul tehnic întâlnești nume
roși tineri care vin cu între
bări în legătură cu lecțiile pre
date și cu mașinile la care 
lucrează.. Conducerea fabri
cii se străduiește să creeze 
tinerilor cele mai bune con
diții pentru ridicarea califi-

MOMIȚA, 
comitetului

AURELIA POPESCU

(Continuare in pag. a III-a)
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ÎNVĂȚAM
PENTRU A SPORI RODUl

OGOABELOB ImÂIlIE
Telegrama adunării studenților 

din Institutul agronomic din Craiova
Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Exprimînd sentimente de a- 

dîncă bucurie și dragoste, noi, 
studenții Institutului agrono
mic din Craiova. întruniți în 
adunarea pentru dezbaterea 
sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile plenarei C.C. al 
P.M.R. și ale sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Na
ționale, aducem Partidului 
Muncitoresc Romîn și Comi
tetului său Central recunoș
tința noastră profundă pen
tru înțelepciunea cu care a 
condus poporul spre încheie
rea colectivizării agriculturii, 
spre vi/ctoria definitivă a so
cialismului în orașele și sa
tele patriei noastre.

In frumoșii ani ai studen
ției noastre simțim în. per
manență grija părintească a 
partidului și poporului nostru. 
Ni s-au creat condiții minu
nate de studiu și viață. Avem 
cămine și cantine moderne, 
săli de curs spațioase, labora
toare înzestrate cu aparatură 
de înaltă tehnicitate, ceea ce 
ne permite să ne pregătim te
meinic pentru nobila noastră 
muncă de ingineri agronomi. 
Institutul se mîndrește cu cei 
peste 2 000 de specialiști ie- 
șiți de pe băncile celor două . 
facultăți ale sale, care își 
aduc contribuția la consolida
rea economico-organizatorică, 
la sporirea producției vege
tale și animale în unitățile so
cialiste în care lucrează.

Ne îndreptăm gîndurile și 
sentimentele noastre sincere 
către Partidul Muncitoresc 
Romîn, către Comitetul său 
Central, cu deosebită recu
noștință pentru minunatele 
condiții care ne-au fost crea
te, pentru grija cu care ne 
sînt călăuziți pașii spre a de
veni specialiști cu o înaltă

pregătire, cadre de nădejde 
pentru agricultura socialistă.

Îndemnurile adresate de 
partid specialiștilor în agri
cultură sînt pentru noi, stu
denții, un program concret 
de muncă și luptă, un prețios 
îndreptar în întreaga noastră 
activitate.

Ne angajăm să muncim cu 
perseverență pentru a ne în
suși temeinic cunoștințele de 
specialitate, iar prin rezulta
tele pe care le vom obține la 
apropiata sesiune de exame
ne să dovedim încă o dată că 
am înțeles pe deplin sarci
nile ce ne stau în față. în 
timpul practicii în producție, 
pe care o vom efectua încă 
dim acest an, pe baza indica
țiilor date de partid, vom 
participa efectiv la muncile 
agricole, alături de țărănimea 
colectivistă, convinși fiind că 
numai în acest fel ne vom 
pregăti cu temeinicie pentru 
viitoarea noastră activitate 
în producție.

Asigurăm partidul nostru 
drag, Comitetul său Central 
și pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, că după 
stitutului, vom 
unde este mai 
de noi, că vom _  _ ,
însușită în' falcultate pentru a 
obține producții tot mai mari, 
pentru dezvoltarea unităților 
agricole socialiste, aducîn- 
du-ne astfel aportul la desă- 
vîrșirea construcției socialiste 
în scumpa noastră patrie, Re
publica Populară Romînă.

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, conducătorul în
cercat și iubit al poporului 
nostru !

Trăiască scumpa noastră 
patrie, Republica Populară 
Romînă l

absolvirea in- 
munci acolo 

mare nevoie 
aplica știința

Citiți în pag. a III-a relatarea de 
studenților Insitutnlm agronomic

la adunarea 
din Craiova

e față era întrea- 
ga brigadă a lui 
Gheorghe Gagiu. 

f! Inginerul Ion 
' Stanciu îi privi 

pe rînd apoi în
cepu să explice :

— Acum să aplicăm în 
practică ceea ce am învățat 
la cursul de ridicare 
lificării profesionale, 
el, să facem un calcul, 
mea coloanei o știm, 
tența admisibilă a oțelului la 
întindere de asemenea, greu
tatea nu-i greu de aflat- 
După ce termină, îi privi a- 
tent pe sondorii din jurul său.

— Deci putem trage cu o 
putere mult mai mare. Ca
blul va rezista. Apoi luă chiar 
el conducerea lucrărilor. Re
partiza pe fiecare sondor la 
postul sau și făcu semn me
canicului. Motorul pomi. Ca
blul se întinse iar turla în
cepu să dea semnele caracte
ristice unui mare efort 
Totul decurgea normal. Lecția 
practică însă, a mai continuat 
încă cîteva ore, pînă cînd s-a 
convins că fiecare din cei 
prezenți era în stare sa rezol
ve și singur asemenea pro
bleme.

Aceasta a fost doar o singu
ră lecție practică predată de 
tînărul inginer. Asemenea 
lui și ceilalți lectori au folo
sit diverse forme de a de
monstra practic cele învățate 
la cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale.

Au trecut multe luni de 
cînd a fost predată prima

a ca- 
spune 

Lungi- 
Rezis-

lecție la aceste cursuri. Sub 
îndrumarea permanentă a or
ganizației de partid, cu spri
jinul conducerii schelei, co
mitetul U.T.M. de la schela 
Băicoi a mobilizat la cursuri
le de ridicare a calificării 
profesionale, aproape pe toți 

. tinerii.
Pe zi ce trece, în schelă sînt 

aduse utilaje modeme, se fo
losesc metode înaintate atît 
în sectorul foraj cît și în sec
toarele anexe. Forajul cu 
turbina necesită o cunoaștere 
temeinică a instalației și în 
ultimă instanță a meseriei de 
sondor.

Aceste lucruri au stat la 
baza activității comisiei pen
tru organizarea acțiunii de 
ridicare a calificării profesio
nale, care a alcătuit planul 
tematic pentru fiecare secție 
în parte. Cele 17 cursuri care 
sînt frecventate de peste 250 
de tineri petroliști, au contri
buit la însușirea de către ti
neri a cunoștințelor valoroase 
în domeniul forajului și ex- 

. tracției țițeiului.
Din totalul metrilor forați 

în primul trimestru al anului 
acesta, 42 la sută au fost exe
cutați cu turbina. Tocmai în 
acest sene a fost alcătuit pla
nul tematic pentru cursurile 
de ridicare a calificării profe
sionale a sondorilor. La orga
nizația U.T.M. nr. 12 foraj, al 
cărei secretar este Alexandru 
Moșoroi, s-a urmărit în mod

A

încheierea lucrărilor Consfătuirii••

și muncitorești ale tarilor membre ale C.A.E.R.
MOSCOVA 7 (Agerpres) — TASS transmite: La 7 iunie, 

la Moscova și-a încheiat lucrările Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și muncitorești din țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S.. au 
oferit ia 7 iunie la Kremlin 
o masă în cinstea reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești care participă 
la Consfătuirea în problema 
colaborării economice a țărilor 
membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

--------

A.

în

GH. NEAGU

Citiți
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Maistrul Nicolae Buzei de la Uzina „Steagul Roșu" din Brașovse preocupă cu multă dragoste 
de pregătirea viitorilor muncitori, lată-l în fotografie, dînd îndrumări ucenicilor Deszd Laszlo și 

Laczai Gyula,
Fofo i N. STELORIAN

iecare gest al mun
cii noastre se în
scrie în marea miș
care a progresului 
uman. Fiecare nou 
adevăr descoperit 
de mintea noastră 

sporește capacitatea de cunoaș
tere a întregii omeniri. Fiecare 
sentiment înalt, fiecare iubire ve
ritabilă a noastră adaugă o tră
sătură și o adîncime în plus fru
museții sufletului omenesc.

Nimeni nu poate distruge a- 
ceasta coeziune a umanității și 
înaintarea ei istorică spre feri
cire. Dar flagelul războaielor a 
întîrziat-o vremelnic, fixînd pe re
tina lumii imaginea unor distru
geri tot mai cumplite și amin
tirea unor grave amputări.

In ultimul război mondial, zeci 
de milioane de inimi au încetat 
să simtă bucuria, zeci de mi
lioane de minfi au încetat sa 
gîndească, tinerețea a fost opri
tă la mijlocul înfloririi, maturita
tea — împiedicată să-și dea mă
sura forjei (ei creatoare ; s-au 
numărat zeci de milioane de 
victime civile, femei și copii, 
gingășii strivite, viefi înghejate 
în mugure. în ultimul război 
mondial, poporul nostru a cu
noscut ororile acestui măcel fără 
precedent ; aproape fiecare că
min a resimțit un gol ireparabil, 
o pierdere de neînlocuit.

E limpede că un nou război 
ar fi o neasemuită lovitură dată 
umanității.

De aceea, glasul locuitorilor 
pămîntului, voinfa lor de pace 
răsună astăzi în mii de limbi și 
dialecte, cu o amploare nemai- 
întîlnită și cu neputință de igno
rat și de stăvilit.

Patria noastră și-a spus în re
petate rînduri cuvîntul, militînd

consecvent pentru es>e= ] 
pașnică și dezarmare, peunu - 
cetarea războiului rece : î : =1 
ror manifestări care ar-e---- 1 .
bera dezvoltare a omen--

Glasul patriei noastre soc *- 
liste se unește cu marea voce 2 
popoarelor. Glasul patriei noastre 
include timbrul măreț al metale
lor devenind unelte în ojelărie, a 
motorului de tractor dominînd 
ogorul obștesc, încordarea maca
ralei pe șantierele de construcfii, 
foșnetul paginilor răsfoite de cei 
ce învață, in glasul patriei noa- 
tre.L__ “ , '
lui și declamafia poetului, sonata 

pil înzestrat și ciocănitul migălos 
al altuia care construiește ma
cheta unei rachete.

Cu gesturile cele 
ale muncii noastre 
noii vieji, cu ideile 
mai îndrăzneje, cu 
noastre cele mai pure și 
adînci — salutăm Adunarea re
prezentanților mișcării pentru 
pace din Republica Populară Ro
mînă, care se deschide asfăzi.

Cu toată încrederea în triumful 
rațiunii, cerem să înceteze expe
riențele morjii la mare altitudine; 
cerem ca marea altitudine să fie 
atinsă exclusiv de capacitatea 
creatoare a omului, de înțelep
ciunea și de etica lui, de navele 
minunatelor lui călătorii*’ în Cos
mos.

Poporul romîn vrea să respire 
în ritmul acfivităjii lui pașnice ; 
vrea să creeze și să se bucure 

roadele creajiei lui. împreună 
celelalte popoare, va izbuti 
apere bunul nostru cel mai 
prej : pacea.

NINA CASSIAN

răsună prelegerea savantu-

Mozart descifrată de un co-

mai eficiente 
de făurire a 
noastre cele 
sentimentele 

mai

de
cu 
să 
de

așteptarea
oaspeților dragi

—- Ați așteptat desigur, nu 
o dată, un oaspete drag. Cunoa
șteți nerăbdarea, emoția care vă 
stăpînesc tot timpul și devin cu 
atît mai puternice cu cit se a- 
propie ziua întîlnirii. Nerăbdarea 
aceasta o trăim și noi acum.

Aceste cuvinte le-a spus tînă
rul muncitor Spirea Zaharia de 
la Uzinele „Grivița Roșie" din 
Capitală. Și pentru el, ca și pen
tru ceilalți muncitori ai uzinelor, 
apropiata sosire in țara noastră 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice, 
în frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov, constituie o adevărată 
sărbătoare.

Comunicatul care a anunțat vi
zita inalților oaspeți a fost citii 
în fața tuturor tinerilor din secția 
montaj-locomotive. Explozia de 
aplauze, ovațiile îndelungi pentru 
marea țara a constructorilor co
munismului, pentru poporul so
vietic, pentru P.C.U.5. au fost o 
vibrantă manifestare de dragoste.

— Noi acordăm o înaltă pre
țuire ajutorului pe care ni l-a 
acordat și ni-l acorda poporul so
vietic în opera de făurire a so
cialismului — a spus Ion Oprea. 
Multe din întreprinderile patriei 
noastre sînt înzestrate cu utilaj 
tehnic sovietic de înaltă produc
tivitate, tineri și tinere din țara 
noastră au învățat și continuă să 
învețe în Uniunea Sovietică, spe
cialiști sovietici ne-au dat sfaturi 
foarte utile, ori de cîte ori au fost 
în întreprinderea noastră. Colec
tivul nostru a primit și primește 
o bogată documentație tehnică 
sovietică, ajutor prețios în pro
ducție.

— Ma bucur că-l voi vedea pe 
tovarășul Hrușciov. Trebuie să-l 
văd — a spus tînărul muncitor 
fierar Cornel Cîmpeanu. Vreau 
sa-i mulțumesc pentru eforturile 
deosebite pe care le depune 
personal pentru ca 
fie pace.

A ținut să ne 
gîndurile sale și

DE VORBĂ CV TINERII 
DE LA VZINELE „GRAVI
TA ROȘIE" DESPRE A- 
PROPIAT A SOSIRE A DE
LEGAȚIEI DE PARTID $1 
GUVERNAMENTALE SO

VIETICE.

bucuroși am fi să-1 
oaspeți ai uzinelor 
Cuvintele acestea au 
de aproape toți ține
am stat de vorbă ș’i

ca-Coleașa, șef de echipa la 
zangerie.

— L-am mai văzut pe tovarășul 
Hrușciov și în urmă cu cîfiva ani 
— a spus el. Am avut\fericirea 
să fiu invitat la o recepție oferi
tă de guvernul nostru în cinstea 
lui Nikita Sergheevici. M-au im
presionat din prima clipă simpli
tatea lui, căldura și înțelegerea 
cu care știe să te asculte. In 
inima mea el a ocupat un ioc 
pentru totdeauna.

Am discutat cu mulți tineri 
muncitori de la Uzinele „Grivifa 
Roșie" din Capitală. De la tofi 
am aliat numai gînduri de caldă 
și sinceră prietenie fața de 
marea Uniune Sovietică, față da 
P.C.U.S.

„Cît de 
primim ca 
noastre", 
lost spuse 
rii cu care 
ele exprimă dorința tuturor mun
citorilor și tehnicienilor acestei 
uzine.

— Cinci ani de zile am petre
cut în Uniunea Sovietică. In tofi 
acești ani, ani de studiu, am 
tost înconjurat cu căldură și 
dragoste — spune inginerul Con
stantin Văsîi. Numai aceasta și ar 
fi suficient pentru a 
nerăbdarea cu care

i sirea înalfilor oaspeți, 
legafiei sovietice în 
tovarășul Hrușciov.

Voi ti unul din mulțime, 
unul din marea de oameni care 
va întîmpina delegația sovietică 
— spunea tînărul muncitor Nico
lae Petcu. Vreau să fiu printre 
primii care vor spune : „Bine ați 
venit dragi oaspeți în capitala 
patriei noastre. Vom face totul 
ca să vă simțifi în mijlocul nostru 
ca la dumneavoastră acasă“,

se înțelege 
aștept so- 

sosirea de- 
Irunte cu

PETRE ISPAS

în lume să

împărtășească 
tînărul Aurel

CU ACAD. J. A. AMBARJUMIAN
DESPRE PROBLEMELE

C0SM0G0MEI MODERNE
cademicianul Victor A. Ambarțumian, președintele 
Academiei de Științe a R.S.S. Armene și președintele 
Uniunii Astronomice Internaționale este unul din marii 
savanți contemporani. In foarte multe domenii ale 
astronomiei, lucrările lui au un rol primordial. Meritul 

1 său deosebit constă în crearea a o serie de noi direcții 
de orientare in astrofizica teoretică. Vasta gamă de

preocupări a acad. V. A. Ambarțumian a cuprins compartimente 
foarte variate ale astronomiei contemporane, începînd cu astrono
mia stelară, asociațiile stelare, astronomia extragalactică și termi- 
nînd cu problemele de cosmogonie.

Bucurîndu-ne de prilejul oferit de vizita făcută zilele acestea în 
țara noastră de eminentul savant sovietic, l-am rugat să ne răspundă 
la cîteva întrebări privind principalele probleme ale cosmogoniei 
moderne.

— In astronomia contem
porană încep să se accentu
eze din ce în ce mai mult 
preocupările legate de legile 
apariției și dezvoltării corpu
rilor cerești. Care sînt prin
cipalele probleme ale cosmo
goniei evolutive contempo
rane ?

— La început, preocupările 
cosmogonice s-au concentrat a- 
supra lumii înconjurătoare, a- 
dică sistemul solar din care face 
parte și planeta noastră. Așa 
s-au născut cunoscutele ipoteze 
bazate pe mecanica lui Newton, 
ai căror autori au fost Kant,

Laplace și alții. Cu timpul, o- 
dată cu dezvoltarea cunoștințe
lor noastre asupra alcătuirii 
Cosmosului, astronomii au încer
cat să caute rezolvarea proble
melor cosmogonice în lumea ste
lelor. S-a născut întrebarea : 
cînd și cum a apărut majorita
tea stelelor din galaxia noastră, 
care este durata vieții lor, dacă 
există o relație evolutivă între 
stele și alte corpuri din galaxie, 
cum ar fi, de pildă, nebuloasele 
gazoase. Se înțelege că cele mai 
mari dificultăți în elucidarea a- 
cestor probleme sînt legate de 
faptul că procesele evolutive 
care au loc în galaxia noastră se

desfășoară, de regulă, foarte în
cet în comparație, de pildă, cu 
viața oamenilor în general.

Pentru a avea o imagine a 
celor ce se întîmplă a fost ne
cesară acumularea unui vast ma
terial faptic privind starea fizi
că a multor stele, care ștudiat 
și comparat, să permită descope
rirea legilor acestei evoluții.

cîte știm (turn
ați fost acela

— Dună 
neavoastră 
care ați indicat un criteriu 
de determinare a vîrstei ste
lelor. Vreți să ne spuneți ce 
idei au stat la baza concep
ției dumneavoastră ?

— Către sfîrșitul deceniului 
al IV-lea al secolului nostru, 
s-au acumulat deja suficiente 
date importante privind studie
rea originii stelelor și a siste
melor pe care ele le alcătuiesc. 
Au fost cunoscute mai precis 
procesele fizice care au loc în 
stele și în spațiul interstelar. Un 
ajutor deosebit de prețios a a- 
dus și dezvoltarea fizicii teore
tice contemporane, care a per
mis să se explice datele obser
vate, să se înțeleagă adevăratul 
sens al proceselor evolutive. Ast-

fel, s-a născut astrofizica teore
tică, cafe permite expunerea 
mecanismului desfășurării mul
tor fenomene care- au lob în 
corpurile cerești și chiar să se 
prevadă noi fenomene, neobser
vate înainte,

Aplicînd metodele mecanicii 
statistice la unele grupări de 
stele, am ajuns la concluzia că 
poate fi rezolvată problema ur
mătoare : cît timp este necesar 
pentru ca repartiția acestor o- 
hiecte cerești conform poziției, 
vitezelor și proprietăților lor să 
fie aceea pe care o observăm în 
prezent ? Această ipoteză s-a 
confirmat de-abia peste 11 ani, 
adică în anul 1947, cînd am ară
tat că între grupările de stele 
observate de noi, pot fi distinse, 
unele care formează asociații și 
a căror yîrsta poate fi evaluată 
doar la cîteva milioane de ani, 
adică ele constituie formațiuni 
de aproximativ 1.000 de ori mai 
tinere decît obișnuitele stele ale 
galaxiei noastre. Ultimii 15 ani 
au confirmat aceste idei și au

T. MEȚAC

(Continuare în pag. a Il-a)

Tînăra crescătoare de păsări Aurica Cristea de la G.A.S, CuparuM 
regiunea Argeș, are de ce să fie bucuroasă. Ea are în primire, im-i 
preună cu o altă tînăra, 2.000 de pui de găină pe care-i îngri
jește cu dragoste. Și rezultatele muncii ei sînt dintre cele mai 

bune: puii cresc sănătoși și frumoși.
Foto : I. CUCU

Se construiesc încă 12000 
de apartamente

In întreaga țară continuă în 
ritm intens construcțiile de lo
cuințe. Recent au fost luate mă
suri pentru construirea a încă 
12 000 de apartamente în 16 
orașe și centre muncitorești. O 
parte din șantiere au și fost 
deschise, altele sînt în curs de 
pregătire.

La București, noul cartier de 
pe șoseaua Giurgiului 6e va com
pleta cu blocuri însumînd 3 000 
de apartamente. în acest an în
cepe Ia Craiova, peste prevede
rile inițiale, construcția a circa 
1400 de apartamente pentru

muncitorii de la complexul in« 
dustrial care se ridică în apro
pierea orașului. Cu tot atîtea 
apartamente se va dezvolta și 
cartierul Steagul roșu II din 
Brașov. La Ploiești și Buzău se 
deschid noi șantiere pentru a- 
proximativ 1 000 de apartamen
te. Cu cele 600 de apartamente 
va începe reconstrucția cartie* 
rului Donath din Cluj.

Proiectele acordă o atenție 
deosebită calității, îmbunătățirii 
confortului, în condițiile redu
cerii prețului de cost.

(Agerpres) j



n Siberia au propus un 
v nou și anume „un brăz- 

r cilator” cu ajutorul căruia 
«și din pămînt pot fi culeși 

eficient.
irul, care seamănă cu două 

pre obișnuite culcate, are în spate 
,'ătar special. El ridică cu ușurință 

rtul afinat de pămînt cu tuberculele 
rîl împinge la dispozitivul de cură

țare. în acest timp, grătarului i se im
primă o mișcare oscilatorie și o mare 
parte a pămîntului se cerne prin el în 
așa fel îneît pe transportor nu rămîn 
decît numai tuberculele-

Cu ajutorul „brăzdarului oscilator” 
cartofii pot fi culeși de mașină, care 
dezvoltă o viteză de 5—0 km pe oră în 
locul vitezei obișnuite de 4 km. Re
zistența la tracțiune nu este mare și de 
aceea în acest scop pot fi folosite trac
toare medii și mici. „Brăzdarul osci
lator” poate fi folosit în orice condiții 
de sol și de climă.

77 ari Bartos și lvan Kruih, de la In* 
stitutul experimental de tricotaje 
din Brno, (Republica Socialistă 

Cehoslovacă), au construit prototipul 
unei noi mașini deștinate industriei tex
tile, care a fost prezentat la expoziția 
organizată în luna mai la Brno de că
tre Ministerul Industriei de Consum,

Noua mașină va forma fibrele arti
ficiale de opt ori mai repede. In ce pri
vește capacitatea de producție și cali
tatea, ea este superioară tuturor con
strucțiilor de acest fel cunoscute pînă 
in prezent. Filarea fibrelor chimice se 
va face pe fusuri cu 160.000 turații pe 
minut. Cea mai mare viteză cunoscută 
pînă acum era de 18 000—22 000 turații 
pe minut.

întreprinderile industriei textile șt de 
tricotaje din Cehoslovacia vor fi înzes
trate cu noul tip de mașini.

Lg stațiunea centrală de combatere 
a incendiilor pentru industria mi
nieră și a cărbunelui din Bytom 

(R. P. Polonă) a fost elaborat un tip 
de stingător universal, care folo
sește o pulbere specială. Pulberea 
stingătorului denumită „Doton-60”, se 
compune dintr-o serie de substanțe 
anorganice cu un punct de topire scăzut. 
Pulberea este expulzată din stingător 
cu ajutorul unui jet de bioxid de car
bon comprimat. Obiectul care arde se 
acoperă cu un strat izolant subțire, dar 
relativ rezistent, sub forma unui înveliș 
mineral care face cu neputință reînce
perea incendiului chiar și după scurge
rea unui timp îndelungat. Un adaos de 
substanță hidrofobă la pulbere ferește 
conținutul stingător de umiditate, asi
gură posibilitatea păstrării îndelungate 
și garantează o funcționare eficientă 
chiar și în condiții grele.

7“ abrica ungară de produse farma- 
JJ ceutice „Chinoin” a început să 

producă noul preparat antineo- 
plaztc „Merapttz”, creat de dr. Istvan 
Vaida.

Pe baza experimentării acestui pre
parat în decurs de aproape zece ani, 
Consiliul științific al Ministerului Sănă
tății a ajuns la concluzia că preparatul 
dr. Vaida este util ca mijloc terapeutic 
suplimentar în tratamentul chirurgical 
și cu raze al tumorilor.

Concomitent, continuă experiențele 
pentru a extinde sfera aplicării acestui 
preparat.

La mulți bolnavi socotiți incurabili 
și neoperabili, tratarea cu preparatul 
dr. Vaida s-a soldat cu un cîștig de 
greutate, ameliorarea stării psihice ge
nerale, atenuarea durerilor, precum și o 
încetinire în evoluția maladiei în com
parație cu datele statisticii internațio
nale.

Întreprinderea . constructoare de 
mașini electronice de calcul din 
Karl-Marx-Stadt (R. D. Germană) 

în colaborare cu Uzinele constructoare 
de mașini de scris „Mercedes” din 
Zella-Mehlis au construit noul tip de 
mașină electronică automată de calcul 
„Cellatron S.E.R. 2”.

La construirea acestei noi mașini de 
calcul, constructorii au rezolvat o serie 
de probleme privind automatizarea 
muncii de birou cu ajutorul electroni
cii. în acest scop, ei au proiectat și au 
construit o mașină de calcul digitală de 
mic format, care poate fi folosită, în 
special, de întreprinderile care nu au 
nevoie să-și creeze un număr mare de 
cartele perforate.

Primele experiențe au 'arătat că „Ce- 
Ilatron S.E.R. 2” poate fi folosită atît 
pentru calcule în economie, pentru cal
cule în domeniul tehnico-științific, cît 
și în școlile superioare și de speciali
tate pentru învățămînt.

Profesorul Ivan Maximenko, stu
diind minuțios zeci de mii de hi
brizi obținuți prin încrucișarea 

diferitelor varietăți de bumbac cu fi
bre albe, a descoperit la anumite specii 
dintre acestea fibre în culoare verzuie, 
foarte pală. încrucișînd apoi între ele 
varietățile astfel obținute, el a reușit să 
obțină fibre mai puternic colorate.

Bumbacul, colorat natural în verde, 
se deosebește de bumbacul obișnuit 
prin însușiri biologice superioare: o 
mare soliditate și o impermeabilitate 
sporită.

Profesorul Maximenko a devenit cu
noscut mai de mult prin selecționarea 
varietăților de bumbac cu fibre lungi, 
cu un randament ridicat și prin des
coperirea unei specii ale cărei frunze 
cad natural atunci cînd începe perioa
da deschiderii capsulelor, fapt care îl 
face mult mai potrivit pentru recolta
rea mecanizată.

ȘTIINȚA ȘTIINȚA

In laboratorul de microscopie electronică al Institutului de Fi
zică al Academiei R.P.R.

Foto: AGERPRES

Hrănirea raț 1

a
atclnile trasate de 
Directivele celui 
de-al III-lea Con
gres al P.M.R. 
prevăd pentru sec
torul creșterii a- 
nîmalelor din țara 

noastră, folosirea pe scară 
largă a metodelor tehnice cele 
mai avansate și mai eficiente, 
în vederea sporirii permanen
te a producției și productivi
tății animalelor și a reducerii 
prețului de cost al produse
lor obținute de la ele.

Experiența gospodăriilor a- 
gricole de stat și colective 
fruntașe în creșterea păsărilor 
arata că acest sector este adu
cător de venituri însemnate 
atunci cînd hrănirea, întreți
nerea și îngrijirea efectivelor 
se fac în mod rațional, baza
te pe realizările științei. Pre
vederile mobilizatoare stabili
te în planurile de producție, 
de a crește cel puțin 500—600 
de păsări la 100 de hectare 
au fost transpuse în viață la 
multe din gospodării, fiind 
chezășie că acești indici pot 
fi depășiți acolo unde se cre
ează condițiile necesare. Este 
cunoscut faptul că păsările și 
în special găinile pot să 
dea producții ridicate de
pășind într-un an prin ouăle 
produse de 6-10 ori greutatea 
corporală proprie. Tot secto
rul avicol este acela care ne 
furnizează, într-o perioadă 
scurtă de timp, o cantitate 
mare de carne de calitate su
perioară.

Ritmul de creștere a păsă
rilor este foarte rapid, astfel 
că de la puii de o zi din ia
nuarie se obțin ouă chiar în 
luna iunie, iar sporul de 
1,0—1,5 kg greutate vie nece
sită doar 75—90 de zile.

Componentele necesare unei 
rații alimentare pentru găini 
sînt grăunțele cerealelor ad
ministrate sub formă de boa
be sau uruieli, nutrețurile bo
gate în proteină vegetală și 
animală (rezidurile de la fa
bricile de ulei, abatoare etc.) 
nutrețuri bogate în vitamine 
(făină de lucernă sau trifoi, 
morcovi, silozul, grăunțele în
colțite, drojdia etc.) și sub
stanțele minerale (cretă fura
jeră, făină de oase, de scoici 
etc.).

Dăm mai jos rații orienta
tive pentru găini ouătoare cu 
o producție medie de peste 15

Semnificațiile unor mari descoperiri 
----- arheologice rominești -—

Spre centrul Pămîntului

■
 rivind volumul săpă

turilor arheologice, 
saltul din ultimii 10 
ani este considera
bil. Față de 256

I de mp săpați între 
anii 1891—1951, su

prafețele săpate în 1951—1961
însumează 6 590 de mp. Dacă 
am fi păstrat ritmul săpăturilor 
arheologice din trecut, pentru a 
atinge această suprafață, ar tre
bui să trăim pînă- în anul... 
3495. Și aceasta numai pentru 
cercetările paleolitice.

De la simple afirmații neînte
meiate în ceea ce privește exis
tența paleoliticului inferior, a- 
dîncind cunoașterea evoluției 
paleogeografice a pămîntului 
patriei noastre în anthropozoic 
(era vieții omului), ș-a ajuns la 
unele previziuni științifice. S-a 
reconstituit configurația paleo- 
geografică a lacului getic, insis- 
tîndu-se cu deosebire asupra for
mațiunilor deltaice ale marilor 
ape (Dunărea, Oltul, Jiul) și a 
principalelor golfuri ale lacului 
de pe țărmul său nordic, la în
ceputul anthropozoicului. Ince- 
pînd din 1951, s-au cartografiat 
punctele în care s-au aflat res
turi fosile din această perioadă

șî acolo unde ele au fost mai 
numeroase ne-arn concentrat și 
noi cercetările.

Marele lac de la sfîrșitul pe
rioadei terțiare care ocupa o 
bună parte din Oltenia, Munte
nia și sudul Moldovei, își re- 
strîngea apele spre miazăzi, re- 
trăgîndu-se parcă sub amenința
rea , Carpaților, al căror lanț 
muntos a suferit în anthropozoic 
o înălțare impunătoare de peste 
1 000 m, începută și desăvîrșită 
în prima parte a acestei pe
rioade.

prund descoperite întîi în Afri
ca de Sud, la Kafu și apoi în 
Africa răsăriteană la Oldoivay — 
locuri spre care s-a îndreptat 
atenția oamenilor de știință în 
căutarea leagănului omenirii — 
au fost considerate drept cele 
mai vechi unelte de muncă crea
te și folosite de primii înaintași 
ai omului, așa cum s-a dovedit 
în 1959 prin descoperirea epo
cală a unui craniu de australa- 
pitec, într-un strat cu unelte 
de prund la Oldoway, descope
rire ce a încununat eforturile

partea

onală
păsărilor
ouă pe lună și pui crescuți 
pentru frigare (carne).

Găini ouătoare
Grăunțe %
porumb 22
orz 5
ovăz 6

33
Grăunțe uruite %
porumb 25
orz 9
mazăre 3

37
Nutrețuri proteice %
tărîțe de grîu 9.4
șrot floarea-soarelui 6,2 
frăină de carne 4- oase 5,0
făină de lucernă 4,4

25.0
Nutrețuri minerale 
cretă furajeră sau făină
de scoici 4,5

sare de bucătărie 0,5

5,0

Total 100,0
Fui pentru frigare (carne)
Grăunte uruite %
porumb 42
orz 10
ovăz 10
mazăre 10

72
Nutrețuri proteice %
tărîțe de griu 5
șrot de floarea-soarelui 7.
drojdie de bere 5

lină de carne sau de
sînge 6

făină de lucernă 2

25
Nutrețuri minerale %
cretă furajeră 2,2
făină de oase 0,5
sare de bucătărie 0,3

3,0

Total 100,0
Atunci cînd unul din aceste

sortimente de nutrețuri lip
sește se poate înlocui cu altul 
din aceeași categorie. De 
exemplu : din nutrețurile 
proteice, care se găsesc mai 
greu, în lipsa făinei de carne 
se poate folosi făină de pește 
sau făină de sînge; în lipsa 
drojdiei de bere uscate 
poate folosi drojdia de 
proaspătă sau drojdia 
jeră.

se 
bere 
fura-

Soluție originală
La construirea ter

mocentralei din Ko- 
morjan (Cehoslovacia) 
s-a recurs la o solufie 
originală. Edificiul ad
ministrativ se va afla 
în partea inferioară a 
unui coș de 180 de

metri (canalul de 
evacuare a fumului 
începe la 40 m de la 
temelie). Sub încăpe
rile administrative vor 
fi amplasate depozi
tele și alte servicii.

Această variantă eco
nomicoasă este deo
sebit de avantajoasă 
la construirea de ter
mocentrale pe un loc 
unde șe află construc
ții numeroase.

Cînd păsările nu primesc 
nutreț verde (lucerna, trifoi) 
care constituie o sursă impor
tantă atît de proteină cît și 
de săruri minerale și vitami
ne (caroten, vitamina E, K, 
vitaminele din complexul B) 
ele trebuie asigurate fie cu 
morcovi și siloz, fie cu untură 
de pește și drojdie de bere. 
De asemenea, este recoman
dabil ca la fiecare 100 kg din 
amestecul de hrană uscată să 
se adauge 50 g Vitaurom-40, 
care conține aureociclină și vi
tamina B12.

în toate rețetele de hrană 
pentru păsări, porumbul boa
be are o pondere mare, așa 
cum reiese și din exemplele 
de mai sus, deoarece este o 
sursă bogată în energie pro
ductivă și este ușor digestibil. 
în special în hrana puilor de 
frigare, pentru ta asigura o 
came fragedă, este necesar 
ca, cu 12—14 zile înainte de 
livrare, să se introducă în ra
ție cantități mai mari de po
rumb, ajungînd pînă la 70—75 
la sută din rație.

Hrănirea rațională a păsă
rilor, prin asigurarea unei 
baze furajere bogate, variate 
și consistente va contribui, 
într-o măsură considerabilă, 
la creșterea producției de ouă 
și came, la îmbunătățirea a- 
f)rovizionării oamenilor mun
cii, la sporirea veniturilor bă
nești ale gospodăriilor agri
cole de stat și colective.

Vegetația bogată din 
litorală a lacului getic a atras 
aici nenumărate specii de ani
male, iar colectivitățile oroto- 
umane își puteau asigura o hrană 
îndestulătoare pe aceste melea
guri, mai ales în 
primitoarelor golfuri.

Putem afirma, fără îndoială, 
că prin cunoscutele descoperiri 
de pe valea Dîrjovului, din 
preajma Slatinei, teritoriul de 
astăzi ‘ al țării noastre face par
te ^neîndoios din zona pe care 
s-au petrecut fazele timpurii ale 
anthropogenezei, adică desprin
derea omului din 
înconjurătoare.

Precum se știe, . 
perirea culturii de 
leoliticul de pe Valea Dîrjovului, 
începuturile istoriei țării noa
stre au coborît la peste o ju
mătate milion de ani în urmă. 
Este fără îndoială o descoperire 
care a alcătuit un puternic în
demn pentru extinderea acestui 
soi de cercetări care a dus la 
noi descoperiri, între care la 
loc de cinste se înscriu descope
ririle de la Fărcașele de pe va
lea Oltului.

Asemenea unelte de piatră 
ciqplită, aparținînd culturii de

unui veac de cercetări asupra 
originii omului.

Asocierea acestor unelte cu 
resturile fosile ale unei forme 
de australopitec care le-a creat 
și folosii, au îndreptățit pe oa- 

vecinătatea • menii de știință să-l scoată din 
rîndul maimuțelor și să-l consi
dere om, denumindu-l Zinjan- 
thropus adică omul Africii 
săritene.

PROBLEMA PE CARE AU 
DICAT-0 DESCOPERIRILE 
PE VALEA DÎRJOVULUI ESTE 
CĂ PE O ÎNTINDERE VASTĂ, 
CUPRINZÎND AFRICA, SUDUL 
EUROPEI IN CARE SE IN
CLUDE ȘI TERITORIUL ȚĂRII 
NOASTRE ȘI SUD-VESTUL 
ASIEI, PESTE TOT UNDE 
S-AU DESCOPERIT ASEME
NEA UNELTE PRIMITIVE A- 
PARȚINÎND 
PRUND. AU 
ȘI OAMENI
TIPUL AUSTRALOPITECILOR 
PREMERGĂTORI PITECAN- 
TROPILOR.

Ținînd apoi seama că. în peș
terile din sudul Africii s-a do
vedit că australopitecii, înainte 
de a deveni făuritori de unelte 
de piatră foloseau, cum era și 
firesc, unelte mai primitive fă
cute din oasele animalelor vî-

animalitatea

prin desco- 
prund, eopa-

ră-

RI- 
DE

CULTURII DE 
TRĂIT SIGUR 
MAIMUȚE DE

nate, cercetările noastre s-au ex
tins și în această direcție.

Ca urmare a acestor cercetări, 
făcute în strînsă colaborare de 
Institutul de arheologie, Centrul 
de cercetări! antropologice și 
Muzeul regional al Olteniei, cer
cetări la care au participat mai 
apoi și Comitetul geologic și 
Institutul de geo-geografie și 
geofizică, s-a ajuns la o nouă 
descoperire care după părerea 
noastră, va mai coborî mult în 
timp, începuturile istoriei pe te
ritoriul patriei noastre. Este 
vorba de urmele unei tabere vî- 
nătorești din vremea omului- 
maimuță o descoperire recentă, 
rezultat al unor cercetări de te
ren începute de Centrul de cer
cetări antropologice încă din 
1952, în zona fosiliferă a raio
nului Oltețu din regiunea Olte
nia, fost golf al lacului getic, 
cuprins între deltele Oltului și 
Jiului, descoperire încă în stu
diul specialiștilor de la Centrul 
de cercetări antropologice, de 
la Institutul de arheologie și 
Muzeul regional al Olteniei.

Rezultatele preliminare ale 
acestor studii, vor fi comunicate 
de către descoperitori în cadrul 
sesiunii Centrului de cercetări 
antropologice ce va avea loc în 
a doua jumătate a lunii acesteia.

Dacă noua metodă prin care 
se caută stabilirea unei crono
logii absolute — metoda pota- 
siu-argon — în curs de experi
mentare — se va dovedi exactă, 
atunci începuturile omenirii și 
inclusiv începuturile istoriei pa
triei 
celei 
pînă 
ma 
ținute pritPâceastă metodă 
vorbesc de nu mai puțin de 
1 750 000 de -ani vechime a Zin- 
jantropului* de Ig. .Oldowaj,,

C. S. NICOLAESCU- 
PLOPȘOR

la Institutul de arheologie al 
Academiei R.P.R.

noastre, vor depăși limitele 
mai largi vechimi acordate 

ținînd sea- 
ob- 
ne

în prezCnt, 
că primele rezultate

de

dr. EFTIMIE PALAMARU 
șeful secției „Alimentație și 
tehnologia nutrețurilor** din 

l.CJZ.

(Vrmare din pag. I)

permis extinderea lor Ia altei 
domenii ale Cosmosului.

— Putem deci afirma că 
și astăzi continuă acest pro
ces de formare a stelelor ?.

—- Considerațiunile de ordin 
teoretic impun această conclu
zie. Lucrul cel mai important 
însă este să aflăm din ce apar 
aceste stele, care este starea ma
teriei din care ele se formează, 
care este originea energiei ra
diată de ele ?

Descoperirile care au avut loc 
în ultimele decenii în domeniul 
fizicii nucleare au permis să se 
explice care este izvorul uriașei 
energii pe care stelele o emit. 
Totuși, anumite procese, mai cu 
seamă cele din domeniul fizicii 
atmosferei stelelor, nu pot fi 
explicate în suficientă măsură 
prin procesele de fuziune nucle
ară, adică acelea în care hidro
genul stelelor se preface în he
liu.

— După cum știm, o nouă 
ipoteză asupra originii acestei 
energii uriașe a stelelor a 
fost emisă de dumneavoastră, 
atunci cînd ați expus teoria 
stelelor hiperonice* M

La Institutul de 
geologie al U.R.S.S., 
au fost puse la punct 
instalații care permit 
studierea condițiilor 
existente la mare a- 
dincime în vederea 
stabilirii posibilități
lor de foraj la aceste 
adincimi. Instalația

este capabilă să re
producă condițiile 
care există în inte
riorul pămîntului la o 
adîncime de 20 km.

Aparatul poate mă
sura cu precizie de
formarea la care sînt 
supuse rocile. In felul 
acesta s-a stabilit că

rezistenta mecanică 4 
tuturor rocilor spo
rește proportional cu 
presiunea și că la o 
adîncime de 10 km, 
unde temperatura este 
mai mare de 200°Ct 
rezistența mecanică a 
unui mare număr da 
roci începe să scadă.

Producîhd preparate radioactive.
Foto: TASS-MOSCOVA

Fibrolit acustic

Pe unul din terenurile de experimentare ale Institutului de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice.

Foto: AGERPRES

Materialul de construcții „fi- 
brolit” confecjionat din 
„lînă“ de lemn și ciment 

portland dispune de o nouă 
proprietate prețioasă și anu
me : de o mare capacitate de 
absorbfie a sunetului. Acest ma
terial dispune de admirabile pro
prietăți termo-izolante și are o 
greutate mică.

Noua proprietate a acestui ma
terial face posibilă folosirea lui 
la construirea clădirilor publice, 
în particular a sălilor de teatru și 
concerte unde va contribui la 
ameliorarea acusticii.

Coeficientul de absorbție a su
netului la lemn este de aproxi
mativ 5—6% în timp ce la fi- 
brolijul acustic, el atinge aproa
pe 70%, ceea ce se realizează 
prin micșorarea dimensiunilor 
„fibrelor” de lemn.

------ •-------

110 metri
în anii viitori se va da în 

exploatare la COTTBUS (R.D. 
Germană), un rezervor de 
apă în formă de turn, con
struit din beton armat; acest 
rezervor va avea un volum 
de 3 000 m? apă. Noul rezervor 
va sluji totodată ca un punct 
de atracție pentru turiști, căci 
înălțimea sa va fi de 110 m ; 
de pe terasa amenajată ime
diat sub vîrful turnului, pri
veliștea este minunată.

Producția industrială a noului 
material este proiectată să încea
pă în acest an la Combinatul 
pentru construcfia de clădiri da 
locuit de la Kunțevo, în apropiere 
de Moscova.

Interviul nostru
cu acad.
— într-adevăr, încercînd să 

explicăm natura legilor care 
duc la apariția stelelor, împre
ună cu colaboratorul meu, G. S. 
Saakian, am emis în urmă cu 
cîțiva ani ipoteza existenței 
unei materii prestelare, deosebit 
de dense, formate nu din atomi, 
ci din particulele elementare 
grele ale materiei, care se află 
concentrate în nucleele stelelor, 
datorită unei presiuni uriașe. 
Aceste considerente s-au născut 
din greutățile întîmpinate în 
explicarea condițiilor în care 
din materia difuză interstelară 
s-ar putea forma stelele tinere. 
Este mult mai 
tăm ca stelele 
înconjoară să 
stare aparte a 
tul că stelele 
vecinătatea nebuloaselor poate 
fi interpretat astfel : stelele și 
nebuloasele apar simultan din 
materia prestelară. Proprietățile 
fizice ale acestei materii preste
lare reușesc să explice atît fe
nomenele cunoscute din atmos-’

simplu să accep- 
și materia care le 
se nască dintr-o 
materiei, iar fap- 
tinere se află în

V. A. Ambarfumian
fera stelelor, cît și 
de ce stelele apar în 
grupe care manifestă apoi o ten
dință de expansiune.

întrebarea
grupe,

— Mi se pare că această 
ipoteză capătă o deosebită 
actualitate dacă o aplicăm la 
galaxii.

— De altfel acest lucru a și 
fost făcut. Dacă diferitele stele 
se nasc din materia prestelară 
(de origine hiperonică), atunci 
tot dintr-o materie prestelară 
ar putea să se nască întregi 
galaxii. Întrucît această materie 
se caracterizează printr-o pro
prietate care determină ca ste
lele ce apar din ea în grupuri 
să se împrăștie în toate direc
țiile, atunci și galaxiile născute 
în aceleași condiții trebuie să 
manifeste tendința îndepărtării 
reciproce. într-adevăr, pe aceas
tă cale pot fi indicate anumite 
sisteme de galaxii care, pe baza 
calculului probabilităților, pot 
fi considerate că nu s-au întâi-

nit întâmplător în spațiu și că 
este vorba mai de grabă de 
galaxii cu o origină comună.

Interesul mare de care se 
bucură astronomia extragalactică 
se datorește faptului că datele 
ei pot să servească la rezolvarea 
problemelor cosmologice moder
ne. Originea și evoluția stelelor 
sînt strîns legate de problema 
originei si dezvoltării galaxiilor, 
în plus în acest domeniu de 
cercetare, pare-se că ne apro
piem de unele fenomene ale na
turii necunoscute încă, de o 
grandoare și însemnătate deose
bită.

Aplicînd concepțiile privind 
evoluția asociațiilor stelare la 
unele din roiurile de galaxii 
am ajuns la concluzia că ele 
trebuie să 
zitivă și 
spațiu. Aceste sisteme trebuie 
considerate ca fiind tinere și ele 
apar ca rezultat al diviziunii 
unor nuclee formate dintr-o 
substanță ultradensă. Fragmen
tele acestei substanțe ultradensq

aibă o energie po- 
că se extind în

din interiorul diferitelor galaxii, 
care s-au divizat, sînt capabile 
să se dividă din nou.

— Dacă am înțeles bine, 
ideea principală a concepți
ilor dumneavoastră constă în 
expunerea unui mecanism al 
extinderii tuturor formațiu
nilor din Univers, cunoscute 
pînă în prezent ?

— Chiar așa gîndesc. Majori
tatea concepțiilor cosmogonice 
s-a bazat pe ideea că stelele și 
celelalte formațiuni pe care le 
întîlnim în Univers ar fi apărut 
pe calea concentrării materiei 
difuze. Părerea care s-ar des
prinde pe baza datelor observa
țiilor este că procesele întâlni
te în Universul cunoscut pînă în 
prezent de noi sînt de altă na
tură. Nu există dovezi convin
gătoare cum că materia difuză 
s-ar concentra.

Ținînd seama de progresul 
mijloacelor de cercetare a Cos
mosului putem aștepta într-un 
viitor apropiat elucidarea unora 
dintre cele mai pasionante pro
bleme ale științei contemporane.

Această victorie a cunoașterii, 
bazată pe concepția materialist 
dialectică asupra lumii, dă o pu
ternică lovitură tuturor concep
țiilor idealiste din cosmogonia 
contemporană.

SILICALCITUL
Ing. Johanes Hint, șeful labora

torului fabricii de cărămizi 
„Quarf“ din Estonia, este desco
peritorul unui nou material de 
construcjii cu proprietăfi deose
bite.

Preocupîndu-se de felul cum 
ar putea contribui la grăbirea 
ritmului construcțiilor, inginerul 
estonian a ajuns la concluzia că 
în locul cărămizilor și betonului 
ar fi nevoie de un material re
zistent și ieftin care să poală 
concura nu numai cu betonul 
dar chiar și cu piatra naturală. 
Pentru găsirea acestui material, 
el a făcut cercetări numeroase și 
îndelungate, legate îndeosebi de 
cunoașterea cauzei pentru care 
cărămida nu este destul de re
zistentă. După o serie de analize 
chimice a ajuns la concluzia că 
în decursul timpului, apa și aerul 
acoperă firele de nisip cu un 
strat care împiedică aderența 
bună între nisip și var.

Hint s-a hotărît apoi să găsea
scă o posibilitate de a elimina 
acest strat dăunător, servindu-se 
de dezintegratoarele care sînt fo
losite în special în industria ce
ramică.

Fiind adus un dezintegrator în 
laboratorul fabricii de cărămidă 
silicocalcară, el și cu colabora
torii săi l-au reconstruit complet 
pentru a-l face să corespundă 
nevoilor lor. După ce trec prin 
dezintegrator, varul și nisipul sr 
amestecă, constituind un pra 
complet omogen.

Primele cărămizi fabricate cu 
aceste amestec și tratate cu abur 
în autoclave s-au dovedit a fi de 
opt ori mai rezistente decît cără
mizile silicocalcare. Noul mate
rial a fost denumit silicalcit. 
Creatorii săi au continuat cerce
tările și au reușit să-i sporească 
rezistenta cu încă 150 la sută. 
Un cub de silicalcit rezistă la o 
presiune de peste 50 t. El este 
deosebit de practic.

Noua piatră artificială a atras 
imediat afenfia specialiștilor so
vietici și de peste hotare. Acest 
interes deosebit se explică prin 
faptul că construirea unei fa
brici de silicalcit reclamă mult 
mai pufine resurse și mai puțin 
timp decît construirea unei fa
brici de beton și ciment. Fabri
carea silicalcitului este extrem 
de simplă, iar materia primă, 
nisipul și varul, se găsesc din a- 
bundență aproape peste tot. Im
portant este, de asemenea, faptul 
că silicalcitului i se pot imprima 
calitățile dorite.



La ordinea zilei!

întreținerea culturilor

La timp 
și de buna calitate

In fiecare seară la sediu! 
gospodăriei agricola co
lective „Drum nou” din 

Becicherecul Mic, regiunea Ba
nat, se ține un consiliu. între 
participant sînt și cei doi briga
dieri de cîmp — Diaconu loan și 
Marcov Vasile — și brigadierul 
legumicol. Dacă-i asculți pe cei 
doi brigadieri de cîmp cum își 
dispută înfîieiatea în executarea 
la timp a lucrărilor de întreținere 
a culturilor, cum discută despre 
stadiul de vegetație a plantelor, 
zici că-s agronomi cu școală înal
tă. Intr-adevăr, fiecare din ei lu
crează ca brigadier în gospodărie 
de mai bine de 7 ani. E un sta
giu destul de serios, care le-a 
dat putința să acumuleze o bo
gată și valoroasă experiență. Au 
înalta școală a producției. Asta 
se oglindește, cum e și firesc, în 
realizările celor două brigăzi, în 
rezultatele obținute de gospodă
rie. Colectiviștii din Becicherecul 
Mic sînt la zi cu întreținerea cul
turilor. Ei știu foarte bine că nu
mai așa vor putea să traducă în 
viață obiectivele propuse în pla
nul de producție. De pildă, de 
pe 480 de ha însămînțate cu po
rumb vor să recolteze 5 000 de 
kg boabe la ha, de pe 800 de 
ha, vor să obțină 2 100 de kg grîu 
la ha, de pe 100 de ha, vor să 
realizeze o producție medie de 
25 000 da kg sfeclă de zahăr și de 
pe 60 de ha cu floarea-soarelui, 
o producție de 1 800 de kg la ha. 
Sînt obiective care-i mobilizează 
și-i însuflețesc în muncă. înfăp
tuirea lor va spori avuția gospo
dăriei, și, ca urmare, va spori și 
belșugul în casele lor. De fiecare 
dată, consiliul, despre care am 
vorbit la început, discută planul 
de acțiune pentru a doua zi. 
lată cîfeva cifre din bilanțul mun
cii lor. Pe întreaga suprafață în- 
sămînțată cu porumb s-au execu
tat prașilele întiia și a doua. La 
sfecla de zahăr și la floarea-soa
relui, apoi în grădină, au fost 
executate pînă în prezent trei 
prașile. Un volum important de 
lucrărj de întreținere s-a efectuat 
la culturile destinate bazei fu
rajere.

Cît e ziua de mare, bat 
timpul de la o tarla la 
alta, de la o echipă la 

alta. Îndrumă, dau sfaturi. 
Ba, uneori, tind e cazul, mai 
pun și mina pe sapă. Așa că 
cei trei tineri brigadieri de 
timp nu se văd decît seara. 
Atunci, la consiliul de condu
cere al gospodăriei, împreună 
cu tehnicianul agronom pun 
la cale treburile pentru a doua 
zi- In carnetele lor, brigadierii 
au trecute însemnările zilni
ce : tit s-a prășit la fiecare 
cultură, ce echipă e fruntașă, 
cum a fost calitatea muncii 
fiecărui colectivist. Oamenii 
se informează reciproc. Cele 
trei brigăzi de timp de la 
G.A.C. „7 Noiembrie" din sa
tul Ciorani, raionul Adjud, 
sînt în întrecere. Ținta e ace
eași : producții tit mai mari 
la fiecare cultură. Iată de ce 
candidații de partid Ștefan Ro
bu, Emil Ghiuș și Aristică Si- 
mionescu, brigadierii de timp 
ai colectivei, n-au astimpăr 
tit e ziua de mare- Să obții 
2 000 de kg grîu, 2 700 de kg 
porumb boabe, 22 000 de kg 
sfeclă, 1 600 de kg floarea- 
soarelui la hectar, nu-i o trea
bă ușoară. Și 
gospodăria e 
acesta 
coltă.
gadă 
șească
Fiecare colectivist știe că cu 
cît se vor face mai multe și 
mai bune lucrări de întreține
re, cu atit culturile vor rodi 
mai bogat. Fină acum, sfecla 
de zahăr de pe cele 34 de 
hectare a fast prășită de trei 
ori. Tot atiîea prașile s-au 
dat pe cele 35 de hectare cu 
floarea-soarelui. Porumbul, 
care cuprinde 170 de hectare,

adună 
Totuși, 

și-u

mat ales că 
tînără. Anul 
a doua re- 
fiecare bri-

propus să depâ- 
producțiile planificate.

C. VASILE

e la a doua prașilă- E cultu
ra căreia i se acordă o aten
ție deosebită.

— Am trecut azi pe la tar
laua cu „porumb 5 000“ de 
care răspunde brigada ta, i-a 
zis Ștefan Robu lui Ghiuș

— Și cum
— Frumos 

nul e curat 
nici cel de 
nu e mai prejos. Cum termi
năm praștia a treia la sfe
clă, îl luăm din nou la sapă. 
Pînă începem recoltatul griu
lui vrem să fim gata cu patru 
prașile.

ți se pare ? 
porumb! Tere- 
ca-n palmă. Dar 
la brigada mea

B. COSTEA
La schela de prins și legat 
plute Floreni a întreprinderii 

‘'4 ~ ’"aForestiere „Vatra Dornei" 
sosit presa.

Foto : AGERPRES
Campionatul mondial

de fotbal
Miercuri a fost o zi decisivă în campionatul mondial de fotbal. 

Patru ecb/pe europene au primit replica altor patru formații 
americane, toate 8 angajate într-o confruntare directă pentru 
cerea in sferturile de t.nală. Rezultatele scontate și în general 
rable echipelor europene au marcat eliminarea definitivă din 
petiție a ech'peior Uruguayului și Spaniei, două selecționate 
porniseră cu pretenții mai meri în acest campionat.

După meciul egal cu Columbia, echipa U.R.S.S. și-a cucerit pe 
mer:t dreptul de a pari ci pa ia sferturile de finală, învingînd repre
zentat I/a Urugja.j'.j , Brazilia a cîștigat mai greu decît se aștepta 
mec ul cu Spania , R.P. Ungară și-a realizat obiectivul. propus, un 
meci nu! cu Argentina, iar R.F. Germană a cîștigat la un scor destul 
de concludent ia Chile. Jocurile au fost de un bun nivel tehnic, pa
sionante ca des’ășurare și disputate într-o atmosferă mai sportivă de
cît p:r,â ecutn, pe un timp însorit și răcoros. Publicul chilian și-a ma- 
nitecîat un plus de '■te'es odată cu începerea partidelor hotărîtoare, 
asisTînd în număr mare la jocurile din cele patru orașe, lată o scurtă 
relatare a evoluției celor opte '“

GRUPA I (Arica)
U.R.S.S.—Uruguay
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sud- 
califi- 
iavo- 
com- 
care

Ju ci nd fără patru titulari 
fundașul Oubmski, interul 
nevski și extremele Mefreveli

Baza experimentală Fundulea, regiunea București. Șeful de brigadă 
Dan C. Ion măsoară înălțimea la cultura de floarea-soarelui.

Foto ; AGERPRES

INFOR
Joi dimineața a plecat la 

Varșovia delegația U.A.S.R. 
condusă de tov. Marțian Dan, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M., secretar al 
Comitetului U.T.M. al centru
lui universitar București, care 
va participa la lucrările celei 
de-a IV-a întîlniri ~ 
zațiilor Studențești 
ropa, care are loc 
11 iunie a.c.

*
Ministrul S.U.A. la Bucu

rești, William A. Crawford, a 
oferit joi o recepție, cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
delegației de cineaști ameri
cani care participă la prezen
tarea filmului artistic ameri
can „Bătrînul și marea".

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Comitetu-

a Organi- 
din Eu- 

între 8 și

MATH
lui de stat pentru cultură și 
artă, I.R.R.C.S., oameni de 
artă și cultură.

Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la București.

*
Concertul de joi seara al 

orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii, dirijat de 
lae Boboc, a avut ca solistd 
pe pianista Joanna Hodges 
din S.U-A.

Programul concertului a cu
prins simfonia nr. 36 in do 
major de Mozart, suita sim
fonică „Munții Apuseni" de 
Marțian Negrea, concertul 
pentru pian și orchestră de 
Aram Haciaturian, solistă 
Joanna Hodges și Cavalcada 
Walkiriilor din opera „Wal
kiria" de Richard Wagner.

(Agerpres)

Ka< 
-Medii — echipa U.R-S.S. a reu

șit totuși să-și impună superiorita
tea tehnică și tactică în fața echi
pei Uruguayului. Joc închis, de 
apărare în primele minute aîe 
parjideț, apei sovieticii declanșea
ză4 ofenkîvă'^i în minutul 5. Hu
sainov face o cursă pe extremă, 
pasează înapoi lui Ponedelnik 
care trage. So sa apără. De o 
parte și de alta atacuri precise 
dar lipsite de rapiditate, ceea ce 
permiie apărătorilor să intervină.

pin minutul 20 pînă în minu
tul 25 domină uruguayenii. Apoi 
inițiativa trece de partea echipei 
U.R.S.S. Mamîkin, care a fost 
unul din ței mai buni jucă
tori .ai eojiipei sovietice, des
chide scorul în minutul ,37, cu 
un șut plasat. După pauză a- 
tf^ruj^^ryreș1 ale jucătorilor 
scrvieficu-Jn .^plinului 47 cen
trul alacanf Fonedelnik pătrunde, 
fundașul Troche îl oprește nere
glementar la 6 metri de poartă, 
insă arbitrul nu acordă lovitură 

la 11 metri. Jocul devine din 
în ce mai intens, și în mtnu- 
54 sud-americanii 
o lovitură

Alvarez frage 
coșează, Sos » 
fui de sus al 
tează o mare 
74. După 2 minute lașin apără 
excepțional un șut al lui Cubillas 
care putea • fi gol. Uruguayul 
forțează ritmul, insă sovieticii 
sînt cei ca-e înscriu, cu două 
minute înainte de srirșit. Husai
nov pasează lui Mamîkin, acesta 
suiaază la poartă foarte puternic, 
Sosa nu poate decît să boxeze 
și Ivanov bine plasat înscrie. Vic
torie logică și meritată, subliniază 
corespondentul agenției France 
Presse.

chipe în meciurile de miercuri:

a acordat fără să ezite lovitură 
de la 11 metri, transformată apoi 
de Szymaniak. Chilienii au atacat 
după acest gol, ratînd prin San
chez și Contreras. Repriza a 
doua s-a rezumat la un duel în
tre înaintarea chilienilor și apă
rarea echipei R.F. Germane. La 
unul din rarele contraatacuri ale

R.F. Germane, Seeler marchează 
din nou, la o pasă a luî Bruâlles.

GRUPA A III-A (Vina del 
Mar) Braziliau-Spania 

2—1 (O— 1)

Nico-

In pas
cu tehnica nouă

(Urmare din pag. I)

carii profesionale. Organizația 
U.T.M. are sarcina să spriji
ne cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale. Birourile 
organizațiilor de bază U.T.M. 
pe secții mobilizează tinerii la 
cursuri. Comitetul U.T.M. are 
o strînsă legătură cu lectorii, 
urmărește frecvența și pregăti
rea la seminarii. în adunările 
generale ale organizației 
U.T.M. și în adunări deschise 
ău fost puși în discuție tinerii 
Ardăoaiei Mihai, Marcoviciuc 
Cicerone și alții care absentau. 
Li s-a arătat că nu cunosc încă 
bine mașinile la care lucrează, 
nu știu să-și organizeze bine 
întotdeauna locul de muncă 
și că au nevoie să învețe con
tinuu.

— Ce eficacitate au avut 
aceste cursuri?

— Privind producția întregii 
fabrici, reia discuția tovarășul 
inginer șef NICOARĂ DUMI
TRU, cursurile de ridicare a

calificării constituie un pas 
hotărîtor spre îmbunătățirea 
calității produselor noastre. 
A crescut precizia cu care lu
crează tinerii din secția de 
preparație, se respectă tehnolo
gia prevăzută în documentația 
tehnică, s-a micșorat foarte 
mult numărul pieselor defecte. 
De asemenea, s-a îmbunătățit 
calitatea finisajului, aspectul 
mobilei. Pe lingă cunoașterea 
procesului tehnologic, s-a în
tărit disciplina în muncă și 
grija față de mașini și utilaje.

— La ce vă gîndiți în 
ceea ce privește organiza
rea viitoarelor forme de ri
dicare a calificării tineri
lor?

— Fabrica noastră se dez
voltă continuu. Se construiesc 
secții noi, primim mereu ma
șini moderne deci va trebui 
să avem muncitori mai bine 
pregătiți, care să stăpînească 
tehnica nouă. Vom continua 
să organizăm cursuri de ridi
care a calificării în toate sec

egalează, 
indirectă Enrico 

în zid, mingea ri- 
reia direct în col- 
porț'i. Ivanov ra- 
ocazie în minutul 

ținute

GRUPA A II-A (Santiago)
R. f. Germană—Chile 

2—0 (l—O)

Prima înfr’.ngere în campionat 
echipei țării gazdă. Dar scorul 

i reflectă întru totul fizionomia
a
r.u _____
jocului. Chile a dominai, a tras 
mai mult la poartă, a jucat mai 
rapid. Fotbaliștii vest-germani 
mai atletici și cu un joc mai or«i 
donat în apărare, cu atacuri di
recte pe poartă au obținut totuși 
victoria. Din echipa Chile au 
lipsit doi alacanji titulari : Toro 
și Fouilloux. Portarul german Fah- 
rian a apărat foarte bine. Scorul 
a fost deschis în minutul 22, 
cînd Navarro l-a faultat pe See- 
ler și arbitrul scoțian Davidsson

țiile fabricii. Vom organiza 
astfel cursuri cu muncitorii 
de la întreținerea și ascuți
rea sculelor, de la mașini-u- 
nelte și cu muncitorii de la 
depozitarea și ambalarea mo-

PENTRU A SPORI RODUL
OGOARELOR ÎNFRĂȚITE

Adunarea studenților 
de la Institutul agronomic 

Tudor Vladimirescu^ 
din Craiova

Condusă cu 1-0 pînă în minu
tul 72, Brazilia era pe punctul 
sa rateze calificarea dar cu un 
finiș puternic și datorită celor 
două goluri înscrise de Amarildo, 
înlocuitorul lui Peie, a obținut 
în cele din urmă o victorie me
ritată. Spaniolii au dominat 
mai mult în primul sfert de oră,

★

cînd Gilmar a apărat două șu
turi
Brazilienii 
cioare. 
Pele. 
trac și 
trimise 
înscrie 
dreaptă a echipei spaniole, Ade- 
lardo, trece de cîțiva jucători și 
șufează plasat în colțul din 
stînga.

în repriza a doua, atacul bra
zilian leagă mai bine jocul. 
Didi, excelent coordonator, îl 
lansează pe Amarildo și Garrin- 
cha care va fi cel mai bun ju
cător brazilian în acest joc. In 
minutul 54, Amarildo primește o 
pasă de la Didi, dar trage peste 
bară. Egalarea se produce în 
minutul 72. Zito trimite lung pe 
extremă lui Zagallo. Un dema
raj scurt, o centrare precisă și 
Amarildo, cu un șut sec de la 
10 metri egalează. In minutul 86, 
Garrincha fuge pe extremă, face 
o serie de driblinguri scurte, 
apoi servește pe Amarildo, care, 
demarcaf, înscrie cu capul.

periculoase ale lui Genio. 
se pun greu pe pi- 

Atacul resimte lipsa lui 
Tînărul Amarildo joacă cu 
pierde cîfeva pase bune 
de Didi. în minutul 34 se 

primul gol. Extrema

il

GRUPA A IV-a (Rancagua)
R. P. Ungară—Argentina 

O—O

.Meci fără goluri, determinat de 
jocul de strictă apărare practicat 
de formația maghiară, care 
atins scopul de a obține 
punct și primul loc în seria res
pectivă. Această tactică a 
impusă și de faptul că din mi
nutul 18, formația maghiară a 
jucat practic în 10 oameni, deoa
rece Gorocs s^a accidentat (în
tindere jtnușculară ța. coapsă) șt 
a fost simplu figurant în tot 
restul partidei. F.plQsind. 
tare două rezerve: Kuharski și 
Monostori în locdl lui Sandor și^ ' 
Albert, formația maghiară nu >, 
putea să riște un joc deschis. In 
aceste condiții, argentinienii au 
dominat, însă forma slabă a îna
intării lor s-a evidențiat din nou. 
O singură dată, în minutul 82, 
Grosier a fost pus la încercare, 
însă el a deviat în corner mingea 
expediată puternic de San Fi
lippo.

★

și-a
un

fost

SANTIAGO DE CHILE 7 (Agerpres). — Ultimele patru meciuri 
din cadrul grupelor preliminare ale campionatului mondial de fot
bal s-au încheiat cu următoarele rezultate: Iugoslavia—Columbia 
5—0 (2—0); Italia—Elveția 3—0 (1—0) ; Mexic—R. S. Cehoslovacă 
3—1 (2-1); Anglia—^R. P. Bulgaria 0—0.

Clasamente finale: Grupa 1:1. U.RS.S. 5 puncte ; 2. Iugoslavia 
4 puncte; 3. Uruguay 2 puncte; 4. Columbia 1 punct; Grupa a Il-a: 
1. R. F. Germană 5 puncte; 2. Chile 4 puncte ; 3. Italia 3 puncte ; 
4. Elveția 0 puncte; Grupa a III-a : 1. Brazilia 5 puncte ; 2. R. S. 
Cehoslovacă 3 puncte; 3. Spania 2 puncte; 4. Mexic 2 puncte; 
Grupa a IV-a: 1. R. P. Ungară 5 puncte ; 2. Anglia 3 puncte; 3. Ar
gentina 3 puncte; 4. R. P. Bulgaria 1 punct.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică pentru sfertu
rile de finală, care se vor disputa duminică 10 iunie după cum ur
mează : La Arica: U.R.S.S.—Chile : la Santiago: R. F. Germană— 
Iugoslavia; la Vina del Mar: Brasilia—Anglia; la Rancagua: R. P. 
Ungară—R. S. Cehoslovaci.

PE S

Manifestări 
consacrate 
comemorării 

lui 1.1. Caragiale
In fara noastră continuă să aibă 

loc numeroase manifestări consa
crate comemorării a 50 de ani 
de la moartea lui Ion Luca Ca
ragiale.

In Capitală, la Teatrul Muncito
resc C.F.R., a avut loc joi seara 
un festival „Caragiale" alcătuit 
din dramatizarea schijelor : „Ar
ticolul 214", „Diplomație", „Five 
o'clock”, „Justiție'' și piesa „Conu 
Leonida tată cu reactiunea".

In cadrul fazei regionale a 
Festivalului bienal de teatru 
„L L. Careqiale",, la Casa de cul
tură a raionului „23 August” au 
prezentat spectacole echipele de 
teatru de la Uzinele de mecanică 
fină și căminul cultural din co
muna Pantelimon.

La Casa de cultură a studenților 
din București și la căminul cultu
ral din comuna Voluntari, echipa 
de teatru'a Casei de cultură a ra
ionului „1 Mai” a dat spectacole 
cu un montaj despre 4.- L.- Câ^a-i 
grale. Piesa „Conu Tkbni&gbfațf 
cu reacțiunea" a foV jbreiânfaW 
Iar Dobroești de către^ echipă d^ 
teatru a sindicatului lucrătorilor 
din învățămint al raionului „23 
August”.

Numeroși tineri au luat parte 
la un proces literar pe marginea 
schijei „p-l GoeM, organizat la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul „Hicolae Bătcescu**. de 
biblioteca raională și țbmisiă de 
temei.

La laȘi, actori ai Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" au pre
zentat la cluburile

deri fragmente drarnarisafe^fiupă 
„Momente și schițe” de.-lo.n: Luca 
Caragiale. La biblioteca regio
nală din lași și la bibliotecile 
raionale din Bîrlad, Huși și Paș
cani au tost amenajate expoziții 
de cărți cu tema „Vfya și opera 
artistului cetățean Ion • Luca Cara- 
gialeu. In peste 50 de cămine 
culturale din satele regiunii s-au 
organizat seri literare ^Caragiale”, 
iar casele raionale 'de cultură, 
împreună cu bibliotecile raionale, 
organizează procese literare după 
lucrări reprezentative ale scriito
rului.

n sala noului ci
nematograf „Pa
tria" din Craiova 
s-a desfășurat 
miercuri, 6 iutjie, 
adunarea studen
ților institutului 

agronomic din localitate în 
cadrul căreia au fost dezbă
tute sarcinile ce retiin stu
denților institutului din hoță- 
rîrile plenarei C.C. al P.M.R. 
și ale sesiunii Marii Adunări 
Naționale, In sală, alături de 
studenți erau profesorii lor, 
și invitați din rindul maeștri
lor recoltelor bogate din gos
podăriile agricole colective, 
gospodăriile agricole de stat, 
S.M-T,-uri. Entuziasmul tine
resc a caracterizat dezbate
rile ce au avut loc, propune
rile cu caracter creator ale 
numeroșilor participant la a- 
dunare.

Hot ărîrtle plenarei C.C. al 
P.M.R. și ale sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Na
ționale creează perspective 
noi și ridică cerințe noi. și în 
fața institutelor de învăță- 
mînt superior care pregătesc 
cadre pentru agricultura so
cialistă- La aceste, probleme 
s-a referit, în. raportul său, 
tovarășul prof. dr. Alexandru 
Buia, rectorul institutului a- 
gronomic, care a vorbit des
pre sarcinile ce revin student 
ților, despre măsurile pe care 
le va lua institutul1 pentru 
buna desfășurare a '&ocesu- 
Idi de învățămint, pentru 
dezvoltarea activități^., de cer
cetare științifică, pentru o 
mai bună organizare și des
fășurare â practicii.

— Din numărul de 9 400 de 
cadre cu pregătire supericară 
care trebuie formate pînă în 
1970. Institutului agronomic 
„Tudor Vladimir eseu" îi revi
ne misiunea de a pregăti cir
ca 3 000 de ingineri agronomi 
și horticoli. Hotărirea C.C. al 
R.M-R. și a Consiliului de 
Miniștri au privire la dezvol» 
ttPfeh și îmbunătățirea învă< 
^mîntufdF agricol deschide 
p&tâpetfive deosebite activi
tății institutului, mareînd o 
etapă nouă în munca de pre
gătire a viitorilor specialiști 
cu intiltă calificare pentru a- 
gricultură. Sarcinile stabilite 
de recenta plenară a C,C. al 
P.M.R. și de sesiunea extraor
dinară a Marii A'dunări Na- 
ționale^ a spus în .încheiere 
tov- Alexandru Buia, se re- 

Md nemijlocit la cei^ 
&ire--gg pregătesc să lucreze^ 
ca.; specialiști în agricultura. 
Ei sînt chemați să-și dăruiască 
energia și talentul cauzei în- 
flpririi patriei, bunăstării și 
feritifii poporului.

Ion Pirvu, student ân anul 
V, fiu de colectivist din Ușu
rei, raionul Drăgășani^ a spus 
printre altele : „Nici.oudată nu 
au existat asemenea posibili
tăți minunate de a aplica pe 
scară largă, pe ogoarele co

Pe ecranele Capitalei rulează incepînd 
de sîmbătă 9 iunie

lectivizate, cunoștințele înain
tate în domeniul științei și 
tehnicii agricole. . Ce . fericirp 
mai mare poate fi pentru un 
agronom decît să practice 
meseria aleasă alături de har
nica noastră țărănime colec
tivistă". .' ;

In continuare, au luaț cu» 
vîntul studenții Ar on. David^ 
din anul IV, Ion Stănculele 
din anul II. Ei s-au referit Up 
problemele pregătirii profe
sionale a viitorilor șpetiâliști 
din agricultură, la necesitatei 
de a-și însuși temeinic, ală-, 
turi de cunoștințele de spei 
cialitate, învățătura marătțșt-; 
leninistă. După ce au. 
cuvîntul conf. Vțsile 
și studentul Ion Dănilă.. $1% 
anul IV, a urmat la tfituiiÎL 
tovarășul Ion DeIcea,. &rou 
Muncii Socialiste, director 
S-M.T. din Cîrcea. țî.lă :.ăW: 
tat că în^ condițiile înche^TJ^ 
colectivizării. agricuUufnt 
te continuu necesarul 
dre de specialiști .cu 
calificare pentru ujițtăfilp' -fff.- 
gricole. Vorbitorul a remark 
cat faptul că mvj.ți i 
specialiști care au .veni 
ultimii ani în agricultură, 
legat puternic de unitățile 
care muncesc împreună 
familiile lor. „Să mergeți 
același elan în unitățile de 
producție în care veți fi re
partizați. Veți primi tot spri? 
jinul de care aveți nevoie" 
a încheiat vorbitorul.

Ca un răspuns la acest în
demn, au venit cuvintele stu
dentei Elena Orza, din anul 
III, care a spus: „Gînduriie 
noastre se îndreaptă pline de 
dragoste către partid așa cum 
florile își îndreaptă fața spre 
soare. Cauza partidului este 
cauza noastră. Planurile .„L 
înțelepte sînt programul nos? 
tru de muncă și viață. Pen-, 
tru îndeplinirea lor ne vom 
închina întreaga mufâcă, toa
tă priceperea, talentul și en
tuziasmul i «întreaga
viață", ai i
țAy? urcat avoț la ..tribună 
GhebFgHeJ Stăian," ' ‘directorul 
G.A.S. din Afumați, absolvent 
al Institutului < agronomic din 
Craiova, studentul llarion Tîr- 
că, din anul IV, Oprea Că
lin, președintele ’ G.A.C din 
Gighera, deputat în Murea A- 
dunare Națională, Tiberiu Ni
cola, secretar al comitetului 
de partid din institut, stu
denți. Au mai vorbit Gheor- 
ghe B&lteanul. -direetgr in ^Mi
nisterul învățărriihtului și iu- 

^®^u^.sCR- 

In încheierea - -adulării, au 
luat cuvîntul Mihai fDănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.TM. Oltenya, șiVaL 
ter Dinescu, membru al Birou
lui Comitetului ■; regional 
P.M R. Oltenia.

In aplauzele entuziaste ale 
asistenței, studentul. Nicolae 
Voica, din anul II, a dat citire 
telegramei adresată de către 
studenții institutului, Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, -tovarășu
lui Gheorghe Gheorfihiu-Dej.

CURT

Bătrînul și marea

'' ■s-aU

cu
cu

sale

• Joi, pe stadionul „Republi
cii" din Capitală s-a desfășurat 
un interesant program polisportiv, 
organizat în cinstea Adunării re
prezentanților mișcării pentru pace 
din R. P. Romînă și a Congresu
lui Mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace de la Moscova.

• Teri, pe poligonul Tunari s-a 
Încheiat proba de skeet (talere a- 
runcate din turn) din cadrul in- 
iîlnirii internaționale de tir din
tre echipele U.R.S.S; și R. P. Ro

mine. Sovieticul Losev s-a com
portat remarcabil ți în manșa a Il-a 
a probei, ocupi nd primul loc In 
clasamentul individual cu 198 de 
puncte din 200 posibile. El a lost 
urmat de ceilalți trei țintași so
vietici : Durnev, Vorobiov și Țu- 
ranov, cu cite 196 de puncte fie
care. Primul dintre concurența 
romi ni s-a clasat St. Popovici cu 
194 de puncte.

Mîine se dispută proba de ta
lere aruncate din șanț (200 bu- 
citi). (Agerpres)

<

■

O producție a studiourilor americane cu Spencer Tracy

bilei. Numai prin ridicarea 
calificării profesionale vom 
reuși ca mobila produsă, pur- 
tînd marca fabricii noastre, 
să satisfacă cerințele și exi
gențele cumpărătorilor.

Locul de munca 
o școala

(Urmare din pag. I) 

special legarea lecțiilor preda
te de demonstrații practice. 
La predări, lectorul folosea 
scheme, grafice și alte mate
riale care-i ajutau pe tineri 
să înțeleagă mai bine proble
me de chimia țițeiului, teh
nologia metalelor etc.

Organizația U.T.M. contro
lează cu regularitate frecven
ța la cursuri a tinerilor, iar 
atunci cînd constată unele de
ficiențe ia măsuri practice 
pentru remedierea lor. Așa, 
de exemplu, unii tineri ca 
Stelian Dogaru, Iulian Petcu 
și alții, socoteau Că stăpînesc 
bine meseria de sondor, deci 
pot să nu mai vină la cursuri. 
Ei au fost chemați. în fața, bi-

roului organizației U.T.M. 
unde au fost ajutați să înțe
leagă necesitatea ridicării 
continue a calificării profe
sionale pentru a putea stă- 
pîni tehnica modernă.

Datorită calificării înalte a 
muncitorilor, sonda 295 a fast 
forată cu turbina cu 8 zile 
înainte de termen, realizîn- 
du-se economii de 200.000 lei.

— La obținerea acestui 
succes — spunea brigadierul 
Ion Vlaicu, au contribuit în 
mare măsură cele învățate la 
cursuri.

Membrii comitetului U.T.M. 
de la schela Băicoi au urmă
rit atent cum se desfășoară 
cursurile, cum învață tinerii, 
cum sînt predate lecțiile, dar 
au pierdut din .vedere unele

lucruri deosebit de impor
tante. Astfel, pînă în prezent, 
pentru tehnicieni și ingineri 
nu a fost organizată o formă 
de specializare profesională. 
Motivul e acela că tovarășii 
din comitetul U.T.M. au con
siderat că inginerii și tehni
cienii sînt bine pregătiți. în- 

: tr-adevăr așa este! Dar în 
fiecare zi tehnica forajului și 
extracției evoluează, sînt apli
cate noi procedee de muncă, 
care trebuie bine însușite, a- 
profundate.

De asemenea, nu s-a făcut 
nimic în acest sens pentru ti
nerii care învață la școala se
rală. Pentru aceștia, s-ar fi 
putut organiza în perioada 
vacanței conferințe tehnice, 
concursuri, care să le îmbo
gățească cunoștințele profe
sionale. Membrii comitetului 
U.T.M. cunosc roadele ridi
cării calificării profesionale 
a tinerilor din schelă, 
ba chiar se mîndresc cu ele. 
Aceste rezultate ar fi fost în
să și mai bune dacă toți ti
nerii — atît din sectoarele 
productive cît și din sectoa
rele auxiliare ar fi urmat 
cursurile respective, lucru 
care nu trebuie pierdut din 
.vedere în viitor.

Sîmbătă 9 iunie pe ecranele Capitalei 
premiera comediei muzicale

Raze pe gheață
fi

y-
W-

O producție a studiourilor din R. P. Ungară, <ru concursul 
baletului pe gheață maghiar

în completare „Scoicile n-au vorbit nici odată” o producție 
a studioului cinematografic „AI. Sahia”

In întîmpinarea 
Co nferinței 
naționale 

a femeiior 
din R.P. Ro mînâ

In întîmpinarea apropiatei 
Conferințe naționale a femei
lor din R. P. Romină activi
tatea pe tărim obștesc a 
meilor se extinde sub diferite: 
forme. -

în întreaga țară au .ipqzțic^ 
pat la diferite acțiuni.de ifor-.- 
los obștesc -aproape (țouă^njl^ 
lioane de femei, care au efec^ 
tuat peste 6 200 OQO 'ore^d^ 
muncă patriotică. Economiile 
realizate pe această cale te 
bugetele sfaturilor populare: 
se cifrează la aproape 17 mi
lioane lei. i

Peste 2 000 de, străzi din 
Capitală au fost luate în grijă 
de comisiile de femei pentru 
întreținerea curățeniei și buna 
lor gospodărire- Femeile din 
cartierul Militari au amena
jat, prin mijloace proprii, sere 
din care se împrospătează cu. 
flori spațiile verzi din cartier.-.

în regiunea Banat, femeile 
au plantat în primăvara a- 
ceasta 350 000 de porni, în 
frunte situîndu-se cele din 
raibanele Bozovici și Caran
sebeș.

în regiunea Eacău, nume
roasele consfătuiri cu locata^ 
rii din noile blocuri, organiza
te din inițiativa comisiilor de 
femei din orașele Bacău, O- 
nești, Roman, Piatra Neamț, 
au contribuit la buna întreți
nere a locuințelor.

în raioanele Rădăuți, Vatra 
Dornei, Fălticeni au fast an
trenate la muncă patriotică 
peste 42 000 de femei de la 
sate, care au curățat de spini 
o suprafață de 4 500 hectare 
izlaz.

Sute de femei din regiunea 
Cluj participă activ la munca 
echipelor de control obștesc 
pe lingă unitățile de produc
ție și desfacere a plinii și u- 
nitățile comerciale de stat.

ac%25c8%259biuni.de


Omenirea condamnă hotărirea S. U. A.
de a efectua experiențe nucleare

la mare altitudine
Reacția opiniei publice americane ea

NEW YORK 7 (Agerpres). - 
TASS transmite: Oameni de 
știință și fruntași ai vieții 
publice din S.U.A., americani 
de rînd trimit la Casa Albă 
scrisori și telegrame în care 
cer sa se pună capăt experien
țelor nucleare și să se renun
țe imediat la planul efectuării 
de explozii atomice la mare 
înălțime. Pînă nu de mult, 
urmînd exemplul Casei Albe, 
care nu publică aceste scri
sori, nici presa S.U.A. nu a 
publicat scrisorile cititorilor 
săi care protestează împotriva 
exploziilor nucleare efectuate 
de S.U.A. Acum însă neli
niștea în legătură cu aceste 
explozii a luat asemenea pro
porții încît unele ziare ameri
cane influente au rupt com
plotul tăcerii și au început să 
publice aceste scrisori.

„New York Times", a publi
cat scrisoarea cititorului Ken
net Ellsworth din orașul Ma
dison (statul New Jersey) 
care amintește că, după pă
rerea multor oameni de știin- 

exploziile nucleare la 
pot provoca 

atmosferă și 
radiații peri- 

100

ță,
mare înălțime 
schimbări în 
în centurile de 
terestre și că vor trebui 
și chiar mai multi ani pen
tru a restabili starea lor nor
mală. Kennet Ellsworth cere 
autorităților americane să re
nunțe la efectuarea acestor 
experiențe nucleare pericu
loase.

Comentatorul de probleme 
științifice al ziarului „New 
York Times", Walter Sullivan, 
subliniază că în urma explo
ziilor nucleare la mare înăl
țime vor avea loc schimbări 
în timpul magnetic al globu
lui pămîntesc. Intr-un articol 
redacțional, „New York Ti-

pe care o 
de expe-

Importanți

stcx rnerraurluecontinuă atentatele singeroase
al tri-

O crimă care trebuie împiedicată

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
In cadrul ședinței de încheie
re a celui de-al 15-lea con
gres unional de terapeutică, 
cosmonautul sovietic Gher
man Titov, referindu-se la ex
periențele nucleare proiectate 
de S.U.A. în păturile superi
oare ale atmosferei, a spus 
printre altele: „Dacă abordez 
această problemă din punct 
de vedere uman și îndeosebi 
din punctul de vedere al unui 
cosmonaut, consider că ase
menea explozii aduc prejudi
cii întregii omeniri și consti
tuie o agresiune directă îm
potriva cosmonauților. Aceste 
explozii pot provoca radiații 
foarte puternice care să peri
cliteze sănătatea multor oa
meni și care ar fi fatale pen
tru piloții cosmonauți”.

’ALGER 7 (Agerpres). — 
După cîteva zile de liniște 
relativă, în după-amiaza zilei 
de miercuri elementele ultra- 
colonialiste ale O.A.S. și-au 
reluat activitatea lor tero
ristă împotriva populației 
pașnice algeriene.

După cum relatează cores
pondentul din Alger al agen
ției France Presse, în seara 
zilei de 6 iunie un crainic al 
postului de radio pirat „Vocea 
O.A.S.** a făcut cunoscut că, 
întrucît în rîndul șefilor 
O.A.S. continuă să domnească 
divergențe asupra hotărîrii de 
a. depune armele, O.A.S. își 
va relua activitatea sa crimi
nală împotriva populației al
geriene și atacurile împotriva 
principalelor edificii publice 
ale Algeriei.

Primele semne ale reluă
rii atacurilor banditești ale 
O.A.S. au și apărut în cursul 
serii de miercuri și al nopții 
de 6 spre 7 iunie. Potrivit bi
lanțului transmis de agenția 
France Presse, în ultimele 
24 de ore au avut loc la Al
ger, Oran și Bone cinci explo
zii cu bombe. în urma aten
tatelor directe asupra popu
lației musulmane au fost uci
se 5 persoane și rănite grav 
alte 7. _

Agenția Algerie Presse Ser
vice a dat publicității un co
municat în care arată că 
este împuternicită din nou să 
arate că între O.A.S. și Fron
tul Național de Eliberare al 
Algeriei nu au avut loc nici, 
un fel de tratative. Singurul 
fapt semnificativ care de alt
fel a fost făcut cunoscut la 
timpul său este că de cîteva 
zile F.L.N. a desfășurat o lar
gă campanie de explicare a 
prevederilor acordului de la 
Evian în rîndurile populației 
europene din Algeria. Rezul
tatul acestei campanii a făcut 
ca numeroși europeni din 
Algeria să încline spre o coo
perare rodnică cu poporul 
algerian.

Tot mai mulți europeni care 
locuiesc în Algeria și-au dat 
seama că urmînd O.A.S. 
totul 
resul 
porul 

au 
de pierdut și că inte- 
lor este să sprijine po- 
algerian împotriva ac-
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mes“ condamnă :n gtod direct 
politica guvernului azncnczn 
de continuare a expr^rx^lor 
nucleare tn pofida protestelor 
care sosesc din toate ță-.ie 
lumii. „Statele Unite, scrie 
ziarul, se pregătesc pentru «- 
ceste explozii în pofida pro
testelor multor astronomi 
astrofiziceni de seamă 
din SU.A., cit fi din 
țări, inclusiv din Anglia*.

Reacția cercurilor largi ale 
opiniei publice americane 
la hotărirea nesăbuită a gu
vernului S.U.A. de a ezttn- 
de cursa înarmărilor nu
cleare și in Cosmos, dovede
ște nemulțumirea profundă 
provocată în țară de politica 
cercurilor guvernante. Acea
sta confirmă încă o dată ca
racterul profund fundamentat 
al protestului și avertisiaenbs- 
lui hotărît adresat de gu
vernul Uniunii Sovietice Sa
telor Unite în legătură cu ho
tărârea acestora de a efectua 
explozii nucleare la mare 
altitudine. In S.U.A. acest a- 
vertismenț a produs o uriașă 
impresie, deoarece americanii 
își dau seama că Uniunea 
Sovietică, principala putere in 
domeniul energiei atomice 
cercetării ( 
să judece 
care altă 
consecințe 
periculoase 
efectuate de clica militaristă 
americană în Oceanul Pacific.

Cosmosului, poate 
mai 
țară 
ale experiențelor 

> cu arma nucleară,

Relatările presei italiene
ROMA 7 (Agerpres). — 

Toate ziarele din Italia scriu 
despre eșuarea încercării Sta
telor Unite de a experimenta 
un dispozitiv atomic lâ mare 
âltitudine. Numeroase ziare 
subliniază primejdia deosebi
tă pe care o reprezintă pen
tru omenire nechibzuința ato- 
miștilor americani.

„Insuccesul experienței a- 
mericane, scrie ziarul „Giu- 
stizia“ trezește o serie de în
trebări îngrijorătoare, iar de
clarația autorităților ameri
cane provoacă o nouă neli
niște”. „Sfîrșitul catastrcX al 
primei încercări, declară „Giu- 
stizia**, aruncă o nouă lumini 
asupra primejdiei 
reprezintă astfel 
riențe...“.

„Incident de 
cosmică*4 — astfel califică zia
rul „Paese“ nereușita expe
riența americană. „Oare n-a 
fost preîntîmplnat în ultimul 
minut un conflict atomic ? 
se întreabă ziaruL

Sesiunea congresului 
Comitetului olimpic internațional

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
In ziua a treia a lucrărilor 
celei de a 59-a sesiuni a con
gresului Comitetului olimpic 
internațional (CI .O.) a fost 
ascultat raportul delegatului 
japonez cu privire ta pregăti
rile ce se fac in vederea Jocu
rilor Olimpice de vară din 
1964. Cu acest prilej a fost 
luată o hotărî re importantă: 
C.I.O. a acceptat ca voleiul 
feminin să fie inclus in pro
gramul jocurilor olimpice de 
la Tokio. Totodată C.I.O. a re
comandat ca numărul echipe
lor participante să fie limitat 
la 16. In eventualitatea că se 
vor înscrie mai multe echipe, 
se vor organiza jocuri preli
minarii.

Participanții la sesiune au 
purtat discuții însuflețite în 
legătură cu discriminarea ra
sială din Republica Sud-Afri- 
cană. Reprezentantul U.RS^-, 
N. Romanov, a arătat că toate 
încercările de a lichida această 
situație incompatibilă cu ide
ile olimpice s-au lovit de îm
potrivirea politicii.de segrega
ție rasială dusă de guvernul 
Republicii Sud-Africâne. N. 
Romanov a cerut să fie exclus 
din C I.O. comitetul olimpic

si-a reluat lucrările

tXMTK>Kk

re a li-

bine ca ori- 
eventuaiele

Sesiunea Adunării Generaie a O.N.U.

de la Geneva

u 3LS,S a

ate RLJL

SuJ

ia amploare
Ziarul „Unita* scrie că în

cercarea americană ..ar fi pu
tut avea consecințe grele 
pentru omenire*. Nu trebuie 
să dăm cratere declarațiilor 
oficiale americane că distru
gerea rachetei nu va aduce 
nici un prejudicru.

(VJi-SS.) diploma 
de onoare pentru ac- 
depută in sprijinul 

olimpice.

Tratativele pentru dezarmare

fact =

pexrfesor «i trei staâesU A2ți 
opt srader.ți aa fost condam- 
riați de ace-lasi tribana- spe
cial Ia rilnieă- wVma*
acestor tineri este de a se fi 
prooasțat fățiș împotriva in- 
tervesției americane în Viet- 
sam^I de Sad.

Uniunea Studenților Viet
namezi a lansat un ape! că
tre studenții și tineretul din 
întregul Vietnam pentru a a- 
juta la salvarea tinerilor pa
trioți md-vietnamezi.

Zeci de mii de locuitori ai 
orașului Hanoi — capitala 
R. D. Vietnam — s-au întru
nit in adunări și mitinguri 
protestînd împotriva odioasei 
sentințe de la Saigon.

Studenții și profesorii din 
Hanoi au organizat un mare 
miting la care au participat 
40 000 de persoane. Profesorul 
Pham Huy Thong, președin
tele Federației Tineretului 
din Vietnam și fost secretar

«e

b BiresaLi La 38

Odioasa sentință 
împotriva onor tineri 
patrioți sud vietnamezi

sud-vietnameze, ară-

mai Comisiei Internaționale 
de Supraveghere «i Control 
din Vietnam. împotriva ac
țiunilor arbitrare ale autori
tăților 
tind că acestea înseamnă o 
serioasă violare a acordurilor 
de la Geneva din 1954 deoa
rece, chiar legea fascistă 10- 
59, pe baza căreia au fost 
condamnați tinerii patrioți, 
este o încălcare a articolului 
14 (c) al susmenționatelor a- 
corduri.

Asociația 
vietnamezi 
a cerut, de 
rea acestor condamnări ilega
le. Tntr-o declarație a asocia- 

studenților sud- 
pentru eliberare 
asemenea, anula-

Reluarea tratativelor 
ca privire la formarea 

unui guvern 
de coaliție al Laosului

VALEA ULCIOARELOR 7 
(Agerpres). — Agențiile de 
presă anunță că la 7 iunie, la 
mtitația prințului Suvanna 
Fumma ou fost reluate tra
tativele as privire la forma 
ren nxi guvern de coaliție 
acșicrzală al Laosului, între
rupte îb decembrie anul 
trecu:

La tratutiaeia din Valea Ul- 
csocrtior ion parte prințul 
Sxcctbb Fuuh, fnsoțîx de 
Qzxxck FoUtbb. șeful delega-

VKxerxMâ -epsl laoțian 
rr’X'ie Lc t»

Adevăratele motive
ale „operațiunii Tailanda

Srid ratul lurritorijor din 

Sud a lansa: un apel către 
sindicatele lucrătcril-jr din in- 
i-âțs-rvnt din ?..mea Întreagă 
pentru a trece de urgență la 
acțiune cerind punerea în li
bertate a profesorului și stu
denților sud-vietnamezi.

Federația vietnameză a ti
neretului a dat publicității o 
declarație în care cere elibe
rarea imediată a celor patru 
tineri patrioți sud-vietnamezi 
condamnați la moarte și 
cheamă tineretul și toate po
poarele din lume să-și ridice 
glasul în apărarea tineretului 
sdd-vietnamez împotriva că
ruia s-a pornit un val de te
roare și represiuni.

A. B.

Oțelari din Volgograd (U.R.S.5.) 

upă cum anunță agenfia 
Prensa Latina, în urma in
tervenției sîngeroase a po

liției de reprimare a studenților 
columbieni din orașul Barranquilla, 
care manifestau împotriva guver
nului, (intervenție care s-a soldat 
cu 50 de răniți) valul de proteste 
ia amploare.

Pablo Martinez, conducător al 
mișcării studențești din Columbia, 
a trimis în numele colegilor săi 
un mesaj pe adresa președintelui 
A hero Ueras Camargo în care 
p-c-eresiă Împotriva faptului că 

a fes» r* ce des 
•ov-jrJor puse la cale 

lorfele armate’*. Tot- 
studenții cer destituirea gu- 

• departamentului At

ciil s-a invocat ca motiv 
■uterii ^pentru prima dată pe o 
scară atît de largă” a unor uni
tăți combatante americane în A- 
ria d* sud-est, faptul că unită
țile Patet Lao ar fi capturat 
fortul Hoei Sal, în nord-vestul 

fai, în apropiere de flu
vial Mekong, care constituie li
nia de frontieră cu Tailanda. 

A reiețit însă, scrie „News- 
erk” că unitățile Patet Lao 
ici măcar nu s-au apropiat vreo

dată de H aei Sai sau fluviul 
Mekong”. In realitate trupele 
crapârii rebele Bonn Oum—Fumi 
Noaavan infrînte în timp ce în- 
treprindeau prin încălcarea acor
dărilor de încetare a focului „ac. 
tiani de curățire” pe teritoriul 
ce revine guvernului legal al lui 
Savanna Fumma, au luat-o la 
sănătoasa.

In mod oficial s-a mai spus 
eâ Tailanda a fost cea care a 
cerat intervenția americană. De 
ee să se teamă însă armata de 
80 000 de oameni 'a lui Sărit 
Thanarat, înarmată pînă în dinți 
o armament american ' (s-au 
cheltuit în acest scop 350 de 
milioane de dolari) de armata 
mult inferioară numericește a 
Patet Lao, se întreabă „News
week”. cu atît mai mult „cu cît 
nu exista nici ce! mai mic semn

pp scurtUMjTȚii pp scurt
BERLIN. — După cum 

transmite postul de radio 
^Freibeitosender 904“ a avut 
toc o plenară a C.C. al Parti
dului Comunist din Germa
nia. La plenară tovarășul 
Max Reimann a prezentat un 
raport.

Plenara a adoptat o decla
rație in care cheamă pe mun
citori, toți oamenii muncii din 
Germania occidentală să se 
unească cu comuniștii în ve
derea luptei comune pentru 
schimbarea liniei militariste a 
guvernului Adenauer, pentru 
promovarea unei politici noi 
a păcii și rațiunii.

SOFLA. — La Sofia a avut loc 
zilele acestea o conferință, a ac- 

r

lanfico în care se află orașul 
Barranquilla și imediata sancțio
nare a celor ce s-au făcut vino- 
vafî de dezlănfuirea evenimente
lor sîngeroasa de la Barranquilla.

Studenții din alte localități ale 
tării își manifestă solidaritatea cu 
studenții de la Barranquilla. După 
cum relatează agenția Associated 
Press, pe străzile principale din 
capitala Columbiei — Bogota — 
a avut loc în seara zilei de 6 iu
nie o puternică demonstrație 
studențească în sprijinul studenți
lor de la Barranquilla. Participan
tei la demonstrație au atacat cu 
pietre mai multe clădiri între care 
redact a ziarului „El Tiempo". 
Ei scandau ; „Revoluție” și „Jos 
guvernul 4

al unui atac comunist iminent”» 
De altfel, cînd S.U.A. au făcut 
apel la aliații lor din S.E.A.T.O. 
să furnizeze și ei trupe pentru 
Tailanda, pe Sărit Thanarat l-a 
luat gura pe dinainte și a 
spus ,,că nu are nevoie de așa 
ceva”. Bineînțeles, după ce a 
fost readus la ordine de „con
silierii” americani el și-a schinr* 
bat părerea.

Atunci, dacă pericolul unei 
„invazii din nord” este inexis
tent, dacă regimurile care in
vocă acest pericol sînt „corup
te”, de ce s-a produs intervenția 
americană? Chiar și pușcașii de 
marină, menționează „News
week”, „nu prea erau lămuriți 
de natura misiunii lor”. Natura 
acestei misiuni o precizează des
chis, cu mult cinism, însăși re
vista americană citată : „Asia 
de sud-est este o regiune de o 
imensă importanță... Cu uriașe 
bogății naturale. Aici se găsesc 
rezervele cele mai bogate în co
sitor ale lumii, jadul și rubinele 
cele mai frumoase, cauciuc și 
orez în cantități abundente și 
tot soiul de alte resurse de la 
piper pînă la stibiu”.

Iată, așadar, expuse dintr-o 
sursă atît de autorizată ca 
„Newsweek”, adevăratele motive 
ale „operațiunii Tailanda4*.

tîvului de partid, obștesc și eco
nomic, convocată de C.C. al P.C. 
Bulgar.

Conferința a fost deschisă de 
A. Iugov, membru al • Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B. și președin* 
te al Consiliului de Miniștri.

T. Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., a prezentat un raport 
cu privire la sarcinile actuale în 
domeniul agriculturii, industriei, 
construcțiilor și comerțului.

MOSCOVA. — La 7 iunie a 
avut loc la. Kremlin o întrevedere 
între N. S. Hrușciov și Wladys- 
law Gomulka.

întrevederea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă caldă, cordială.
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