
Pests cîteva zile

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ÎNCEPE producția
relonului romînesc

cînreia 
Ineretulul 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

INVITAȚIE
Ia marile serbări
ale închiderii anului universitar

Mai tare ca oțelul * Nylonul e depășit *
Cămăși de mare longevitate

? — Încearcă firul ăsta —
< îmi spune inginerul Octavian 
C Crețu.
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• ■—/»»» rfr •«■wn».f Din ce crezi că e făcut?
Și tînărul inginer depănă po- 

1 vestea* provenienței relonului, 
cu mulți termeni științifici, pe 
unii mi-i explică, pe alții, fu- 

f rat de povestire — nu. Ca să 
r înțeleg mai bine, îl întrerup: 
? — Care este părintele relo-
? fiului ?
' — Caprolactama. Numele o-
? ficial e, de fapt, acidul ami-
r
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Alb, aproape transparent, 
seamănă cu firul de nylon din 
care sînt făcute plasele, dar e 
mai subțire. 11 înfășor pe mîini 
și trag, și trag, dar e gata să-mi 
taie degetul și mă las păgubaș. 
Al naibi nylon!

— Nu e nylon, e ceva mai 
tare, e relon. Firul ăsta, la di
mensiuni similare e mai tare 
decît sîrma de oțel.

Inginerul Octavian Crețu de 
la I.C.E.C.H.I.M.-Dudești e un 
tînăr entuziast. Zîmbește me
reu, plin de încredere, și con- 
ducîndu-mă prin secții îmi 
spune :

— La 1 iulie intră în func
țiune stația pilot pentru fabri
carea relonului.

— Probabil o visați de mult.
— Da. Studiul maselor plas

tice m-a pasionat. Vezi firul 
ăsta de relon ? Nu încerca să -l 
rupi, îți va tăia sigur mina.

X» <X? <X? 'X' AX' ''Xz <X/^
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— De la tăiței la fire de pă
ianjen ?

— Și încă ce fire, rezisten
te — cum ați văzut — de nu 
le poți rupe. ...Firele sînt bo
binate, apoi trec la mașina de 
răsucit și întins, se rebobinea- 
ză, se tricotează și, de aici, ca
lea spre obținerea produselor e 
deschisă. Firele de relon sînt 
foarte rezistente la frecat, așa 
încît ciorapii, cămășile, bluzele, 
mănușile, lenjeria de damă fa
bricate din relon sînt extrem de 
rezistente. ...Iată și instalația 
pentru fire de perii. Vom fabri
ca periuțe de dinți, perii de 
cap și altele. Trecem pe lingă 
instalația de întins fibrele. Re- 
lonul este atît de rezistent la 
întins, incit un fir de un me
tru se întinde pînă la patru me
tri. Din firele astea, ceva mai 
groase, se fac filtre pentru in
dustria chimică, plase pentru 
pescuit, foarte rezistente la u- 
mezeală. Prin presare se obțin 
piepțeni și alte produse. ...Iată 
deci cum se naște relonul, cum 
crește, cum se transformă din 
petrol în cele mai elegante că- 

te măși și lenjerie de damă, în 
cele mai trainice plase de pes
cuit, în cele mai rezistente ar
ticole de îmbrăcăminte.

— Și — nu te superi — cînd 
o să avem și noi cămăși de re
lon ?

— Deocamdată la 1 iulie, in
tră în producție, experimental, 
stația pilot pe care o vedeți. 
In timpul acesta în Moldova, 
se montează instalațiile unei fa
brici care va produce de o sută 
de ori mai mult.

Deci „concret”, în curînd...
String mina tînărului inginer 

și mă îndepărtez încercînd în
căpățînat să rup firul de 
Ion. Inginerul mă strigă 
urmă:

— Cam greu. Relonul e 
tare ca sîrma de oțel I

I nocapronic.
i — Și ea de unde derivă ? 
j — Din fenol, și fenolul —
■ din petrol sau cărbune.

— Și cum arată caprolac
tama ?

— E de culoare albă, în for
mă de solzi cristalizați.

— Dar, mă rog, care este 
drumul pe care-l străbate reLo- 
nul de-a lungul procesului teh- 
nologic ?

— Vedeți topitorul ăsta ? 
Aici, în două malaxoare. capro
lactama se amestecă bine cu 
inițiatorul si stabilizatorul. Dună 
cum îi arată numele, inițiato
rul, care nu e altul decît apa 
sau sarea, inițiază lanțuri c/e xj, »x/*x</x* •'x* >xz/x? »x?
reacții, apoi stabilizatorul — ț 
acidul acetic — limitează în 
timpul polimerizării lungimea ( 
lanțurilor moleculelor. ProcdSul } 
de polimerizare, în fond, este; 
uyirea mai multor molecule de (

i caprolactama pentru a da o ma- < 
I cromoleculă... Produsul tovit e ( 
( trecut cu pompa in reactorul f 

de polimerizare. Aici, la tempe-
1 ratura de peste 250 de grade, î 
i apa, aflată în stare de vapori, 
i produce o mare presiune, care 
, ajută polimerizarea, iar prin ) 

schimbări de temperatură, con-
1 cențrație și timpi de reacție, se j
1 obține policaprolactama \
i Policaprolactama arată ca o 

panglică. Dar nu rămîne așa. ? 
După ce se usucă și se răceș- 
te este tăiată mărunțel. )

— Ca tăiețeii ? J
— Exact, chiar așa se nu- 

mese, tăiței de policaprolacta- l 
ma, pe care îi trecem mai de- f 
parte, la faza de filare. Aici > 
materialul este mai întîi topit \ 
și apoi presat în filtre; fiind \ 
viscos, trece prin ele transfor- ( 
mîndu-se în fire subțiri ca del 
păianjen,

fx/ rx/ /X/ <Xz <Xz <X/ *X/ /V/ *Xz
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Deschiderea Casei 
de cultură 

a studenților 
din Timișoara

Vineri după-amiazii a avut loc 
deschlJerea Casei de cultură a 
studenților din centrul universitar 
Timișoara- Situată intr-o clădire 
modernă cu două etaje în b-dul 
Jdanov, Casa de cultură a stu
denților va oferi celor peste 5.000 
de studenji din cele patru insti
tute de învățămint superior din 
Timișoara condtjii plăcute de 
petrecere a timpului liber. Casa 
de cultură cuprinde printre altele 
o sală de festivități cu 400 locuri 
unde se pot prezenta in condiții 
bune programe artistice și filme, 
săli pentru cercurile de artă — 
teatru, cor, orchestră, dansuri 
etc. — cercul de radio și foto- 
amatori, sală de lectură și jocuri 
de tenis de masă, șah etc. Pentru 
organizarea unor serate dansante 
s-a amenajat o frumoasă terasă. 
De asemenea, se vor mai ame
naja un teren de volei și unul 
de basket.

Pregătiri în vederea 
sărbătoririi

„Zilei învățăioru’ui"
In regiunea Galați se fac in

tense pregătiri în vederea sărbă
toririi „Zilei învățătorului*1. In 
orașele Galați, Brăila, Focșani și 
Tecuci vor avea loc numeroase 
manifestări cultural-artistice și 
sportive.

Astfel, în orașul Brăila, tn ziua 
de 30 iunie se vor reuni la mani
festările ce vor avea loc, cadre 
didactice din oraș și raion. După 
adunarea festivă, aci va avea loc 
un simpozion cu tema: „Figura 
învățătorului tn literatură**, în
treceri sportive între echipele for
mate din cadre didactice și mani
festații cultural-artistice.

( Ager preș)
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SÂ ORGANIZĂM
EDUCAȚIA ECONOMICĂ ȘI ÎN RINDUL
tinerilor de Ia sate

Complexitatea transformărilor 
socialiste din agricultura satelor 
noastre, precum și lupta pentru 
sporirea continuă a producției a- 
gricole și în primul rînd a pro
ducției de cereale, ridică o serie 
de probleme deosebit de actuale 
cu privire la educația economică 
a tineretului sătesc.

Dacă în ceea ce privește învă- 
țămîntul politic există realizări 
evidente, nu la fel se prezintă lu
crurile cu învățămîntul economic 
concret. Or, ca și în industrie, în 
agricultură, se impune ca pv lin
gă cercurile cu caracter politic, 
sau cele de specialitate (agroteh
nic sau zootehnic) să se înființe
ze și cercuri cu caracter econo
mic — respectiv cercuri de eco
nomie agrară concretă.

E adevărat că din propaganda 
desfășurată la sate nu lipsesc cu 
totul temeie cu caracter econo
mic. Totuși, anumite forme care 
se practică și prin intermediul 
cărora se difuzează diferitele cu
noștințe cum sînt conferințele 
S.R.S.C. la căminele culturale, 
cercurile agrozootehnice etc. nu 
pot suplini lipsa unor asemenea 
cercuri, cu atît mai mult cu cît 
chiar atunci cînd acestea răspin- 
dese în sînul tinerilor cunoștințe 
de ordin economic, o fac în mod 
abstract 
drept, tn 
socialiste 
arii unor 
concretă însă aceste cercări nu‘

conf. univ.
Octav Boiangiu

asist, univ.
Constantin Cojocaru

și foarte general. E 
unele unități agricole 

a existat inițiativa cre- 
cercuri de economi^

TINERII PLOEȘTEN1
vor trimite 1000 de cadouri

Priviți cu cită grijă și mi
gală băieții și fetele din regiu
nea Ploești au realizat aceste 
obiecte, destinate a fi dăruite la 
Festival.

Fotoreporterul a surprins cu 
aparatul său momentul cînd o- 
biectele acestea erau selecțio
nate pentru a fi trimise la Bucu
rești.

Pînă acum, de la Comitetul 
regional U.T.M.-Ploești au fost 
trimise aproape 1.000 cadouri din
tre cele mai frumoase și expresive 
pentru a fi date în dar tinerilor 
la Festival. A existat chiar o în
trecere pentru cele mai frumoase 
cadouri care să reprezinte preo
cupările ploeștenilor. Locul I pe 
regiune In ce privește numărul 
și calitatea darurilor îl dețin ti
nerii din orașul Ploești, urmați 
de tinerii din raioanele Ploești și 
Pucioasa^

In fotografia nr. I, vedem son
de petrolifere în miniatură lucra
te de tinerii metalurgiști din uzi
nele Maiu Ploești. Ele poartă 
marca uzinii, cunoscută de mult 
peste hotare. Micile daruri sînt 
lucrate din metal nichelat și 
servesc drept scrumiere. Măes- 
tria și atenția cu care au fost lu
crate, i-au situat pe tinerii uzinei 
,,1 Mai** printre fruntași în reali
zarea celor mai frumoase ca
douri.

In fotografia nr: 2, obiectele 
expuse reprezintă pahare din ce
ramică pentru turiști, ii cusute 
cu fir de mătase, covoare, car
pete cu model local, diverse vase 
din ceramică și multe altele.

atj avut un caracter bine organi
zat, n-au fost generalizate, 
fost mai mult sporadice.

A neglija latura economică 
propagandei la sate echivalează 
cu a lăsa un adevărat gol în e- 
ducația tineretului sătesc, în
seamnă a neglija una din cele 
două laturi indisolubil legate ale 
propagandei: economicul și poli
ticul.
, Invățămîntul economic trebuie 
să se desfășoare paralel cu. cel 
politic. Căci, numai printr-o jus
tă îmbinare a cunoștințelor eco
nomice și politice se poate vorbi 
de o propagandă agricolă com
plectă. A aborda problemele po- 
iitice prin prizma intereselor și 
rezultatelor economice, a le in
clude pe acestea în cercul con
cret al problemelor de producție, 
al vieții de zi cu zi, iată după 
părerea noastră care ar fi cheză
șia asigurării unui succes cît mai 
temeinic al propagandei în rîndul 
tinerilor de la sate.

Necesitatea organizării cercuri
lor de țconomie concretă izvorăș
te din faptul că tinerii țărani 
muncitori și în special tineretul 
cu gospodării individuale nu po
sedă cunoștințe economice decît 
într-o formă extrem de superfi
cială. tn general tineretul satelor 
noastre nu are cunoștințe temei
nice despre prețul de cost, des
pre elementele prețului de cost, 
despre necesitatea și căile redu
cerii prețului de cost, despre im
portanța economică a cerealelor, 
despre rentabilitate, productivita
tea muncii în agricultură și căile 
creșterii ei etc., ceea ce desigur 

‘ constituie o lipsă evidentă a pro
pagandei desfășurată de către or
ganizațiile U.T.M.

Lipsa unor astfel de cunoștințe 
face mai puțin accesibilă însăși 
înțelegerea problemelor politice. 
De asemenea, în mediul tinerilor 
țărani individuali învățămîntul 
economic va crea un teren mai 
favorabil muncii de cooperativi
zare, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, ar contribui la generaliza
rea aplicării măsurilor întreprinse 
de partid și guvern în vederea 
sporirii producției agricole tn 
sectorul micii producții de măr
furi.

Fără Însușirea de către tineri 
a unei culturi economice nici mă
car cunoștințele agro-zootehnice 
care se predau prin intermediul 
diferitelor cercuri nu pot fi va
lorificate decît parțial. Statul de
mocrat popular este vital inte
resat tn lichidarea înapoierii agri
culturii, a inculturii, tn făurirea 
unul țăran muncitor nou, lumi
nat, constructor de nădejde al 
socialismului. Sînt mai actuale ca 
 •

au

oricînd indicațiile date de către 
Lenin în articolul său: „Despre 
Cooperație" unde, vorbind despre 
civilizarea maselor de țărani, a- 
rata că „e nevoie de o întreagă 
perioadă de dezvoltare culturală 
a întregii mase populare".

Bineînțeles că organizarea u- 
nor cercuri de economie concre
tă în rîndul tineretului sătesc nu 
poate avea un caracter închis, în 
sensul excluderii participanților 
mai în vîrstă. Dacă se crează un 
mediu favorabil unei participări 
cît mai largi și împărtășirii ex- 
perinței celor mai vîrstnici celor 
tineri, aceasta este chiar de do
rit. Insă, cercurile de economie 
concretă, ca dealtfel și cele cu 
caracter politic, trebuie să pri
vească în primul rînd tineretul 
— viitorul gospodar al satului 
de mîine.

Economia are un teren extrem 
de vast și de complex, operează 
uneori cu termeni abstracți, mai 
greoi înțelegerii, dar cine alții 
dacă nu tinerii sînt mai dornici 
pentru tot ceea ce este nou, cine 
alții manifestă mai multă recep
tivitate pentru problemele vitale 
ale construirii socialismului ? Ră- 
mine să știm cum să ne folosim 
de elanul nesecat al tinereții, 
să-l antrenăm pe făgașul unei 
munci constructive. Iată de ce 
este necesar îndeosebi să se pună 
capăt subaprecierii muncii de 
propagandă economică agricolă 
în rîndurile tinerilor țărani «iun- 
citeri. <

Care ar fi principalele proble
me care se pun în legătură cu 
organizarea pe scară largă a 
cercurilor de economie concretă? 
In primul rînd se pune întreba-

(Continuare tn pag. 4-a)

Invitația se adresează vouă, tineri prieteni. Și vouă părinți, și vouă 
elevi; vouă muncitori, cetățeni, tuturor...

Sînteți cu toții invitații studentimii noastre. Pentru a fi martorii unei 
grandioase serbări la sfîrșit de an universitar.

Serbarea reușitelor, eforturilor celor zece luni de asiduu studiu.
Ne întîlnim, la ora 16, pe stadionul „23 August“. în a 30-a zi a lui 

iunie 1957.
Să aplaudăm coloanele partlcipanților deschizînd manifestațiile cul

turale și sportive.
Să aplaudăm pe viitorii finaliști ai concursurilor și campionatelor 

universitare.
Să susținem cu febra tribunelor echipa studenților clujeni în disputa 

pentru balon cu Spartak 'Hradek Kralave.
Nu numai stadioanele, bazinele de înot și poligoanele de tir se anun

ță ospitaliere.
Sala de teatru a Casei de Cultură a studenților din Calea Plevnel 

nr. 61 își oferă scena, în zilele de 30 iunie și 1 iulie, formațiunilor artis
tice din centrele universitare Orașul Stalin, Galați, București, Arad, Cra
iova, Cluj, angajate în faza finală a trecerii lor în revistă.

Formația corală a Orașului Stalin a înscris în repertoriu „Serenada" 
de Ciprian Porumbescu, iar orchestra de muzică ușoară selecțîunl din 
opereta „Vînt de libertate" de Dunaevski și selecțîunl din opereta „Silvia" 
de Kalman. Un trio vocal va executa în limba germană melodii de mu
zică ușoară.

Studenții craioveni sînt angajați în concurs cu echipe de dansuri, cor 
și orchestră de muzicuțe. „Suita de cîntece populare oltenești", Cerul 
soldațllor și țăranilor din opera „Ivan Susanin" de Glinka își așteaptă 
aprecierea sălii.

1 și 2 iulie. Teatrul C.C.S., Centrele universitare: Iași, Cluj, Tg. 
Mureș, București II.

Bucureștiul se prezintă în' concurs cu corul șl echipa de dansuri a 
Casei de Cultură a studenților. Așteptată cu interes și emoție, orchestra 
de muzică urcară sub conducerea lui Teodor Cosma va avea prima ma
nifestare publică.

„Siringa în imagini" spectacol în opt tablouri al brigăzii artistice de 
Ia facultatea de medicină din Iași, echipa de dansuri populare a univer
sității ,,Bolyai“-Cluj sau orchestra de mandoline de la I.M.F. Cluj, sînt 
așteptate de spectatori și juriu, pentru aprecieri obiective, exigente, entu
ziaste...

...Surprizele celor patru zile de manifestări sînt greu de cuprins și 
imprudent de desvăluit în numai cîteva rlnduri. Epuizate, consumate în 
întregime, vor fi abia în ultima zi, la 3 iur le, cînd din nou pe stadionul 
„23 August", ne vom întîlni la închiderea festivă a serbării sfîrșitului de 
an universitar.

OAMENII MUNCII
îi solicită în mijlocul lor pe artiștii
Ansamblurilor U. T. M. si C. C. S.

Ne putem mîndri astăzi cu cite- 
va ansambluri artistice fruntașe 
înființate cu ani urmă. Cine 
n-a auzit cu bucurie vorbindu-se 
despre ansamblurile U.T.M., 
C.C.S., ..Ciocîrlia", C.F.R.-Giulești, 
„Doina" etc. ? Clți dintre cei care 
au asistat la bogatele și frumoa
sele spectacole prezentate de a- 
ceste formații artistice nu au în
cercat satisfacția și emoțiile ofe
rite de arta autentică, exprimată 
în execuția măiastră — fie că e 
vorba de un dans ori de o melo
diei

Factori activi In opera de cul
turalizare a maselor largi de »a-

SĂ RESPECTĂM

N. PUIU

liniștea Capitalei
Ca orice mare oraș, Bucureștiul cunoaște în flecare zi o efer- proporții la bufetul „OlăneștT din 

vescență neobosită. Sute și mii de vehicule de toate genurile se Șoseaua Armatei Sovietice, în 
_ _  ' ?t sculată din 

somn o stradă întreagă, și dum
neata Gavrilescu Constantin din 
strada Doamna Ghica nr. 177, ra
ionul 1 Mai, care după ce ai pro
vocat un scandal pe stradă în pu
terea nopții, pentru a-ți. sublinia ie
șirile gălăgioase, ai spart o vitrină. 
Faptele voastre contravin legii. Ele 
sînt înscrise în Codul penal la ca
pitolul huliganisme și se pedepsesc 
cu închisoare. ’ * .

Dar liniștea nopții nu e tulbura
tă numai de cetățeni de soiul ce
lor de mai sus. Nelipsiții bulevar
dieri străjuiesc cu strășnicie pînă 
noaptea tîrziu colțurile străzilor 
debitînd o întreagă gamă de „șme
cherii” ieftine, acostînd femei sau 
bărbați ce se îndreaptă spre ca
sele lor. Printre cei în cauză se 
numără Constantinescu Paul din 
str. Meșterul Manole nr. 7 care 
împreună cu Moța tu Ion din str. 
Carol Davilla a acostat pe stradă 
două fefnei ce venind de la lucru 
se îndreptau spre casă. Faptul că 
acestea au rămas „reci“ la apos
trofările lor i-a îndîrjit făcîndu-i 
să se dedea la expresii injurioase. 
Intervenția miliției i-a temperat 
pentru un moment, iar tribunalul

încrucișează pe căile de comunicație ale orașului respectînd do- .urma căruia a fost 
cil semnalizările stopurilor. Mii de cetățeni se scurg pe străzi 
intr-un continuu dute-vino, sute de fabrici uruie neîntrerupt? Sînt 
•aspecte cotidiene, inerente vieții unui mare oraș. Sirenele, cla
xoanele, clopotele tramvaielor, difuzoarele sau gălăgioșii vîn- 
zători de ziare amintesc la fiecare pas cetățenilor faptul că-șl 
duc viața intr-o Capitală. Bucureșteanul s-a obișnuit cu ele. Dar 
odată cu lăsarea nopții, printr-o subită și uimitoare metamorfoză, 
întreaga animație se stinge brusc, își pierde ca la comanda unei 
baghete magice din intensitatea curentă. Dar dacă cetățenii își 
caută odihna odată cu lăsarea nopții, la casele lor, pentru unii noap
tea oferă un cîmp prielnic de a-și da frîu liber năravurilor zgomo
toase capabile să tulbure pe cei

90 la sută din mașini și tram
vaie se retrag la locurile de par
care odată cu căderea nopții. Șo
ferii nu mai apasă pe claxoane. 
Vatmanii se stăpînesc în manevra
rea clopotelor. Fabricile nu mai fo
losesc sirenele. Pînă și milițienii 
de la stopuri s-au rărit, iar cei ră
mași și-au băgat fluierele în buzu
nare. Ssst 1 E noapte. E ora 2. 
Orașul doarme. Oamenii se odih
nesc. Dar voi tinerilor Matei Ion, 
Toporoc Constantin și Rădulescu 
loan — toți angajați la I.T.B. — 
de ce nu sînteți în paturile voas
tre ? De ce ați consumat alcool 
peste măsură și acum tulburați li
niștea publică pe străzile din ju
rul spitalului „Emilia Irza” provo-*

dornici de liniște.

cînd bătăi cu cetățenii ? Ați aco
stat fără să fi cunoscut măcar, două 
perechi de tineri ce se întorceau 
de la teatru, o femeie care-și a- 
lăptase copilul la spitalul Emilia 
Irza și se îndrepta spre casă. Ați 
cîntat cît vă ținea gura (e ora 2 
noaptea) gălăgioasa simfonie a 
beției. Intr-un cuvînt,’ ați făcut tot 
ce era posibil pentru a deranja li
niștea cetățenilor. Epilogul v-a de
rutat, v-a surprins (de ce ?). Sub 
stare de arest ați fost înaintați 
tribunalului popular care vă va ju
deca pentru huliganism. Nu, vă 
faceți iluzii. Pedeapsa va fi aspră. 
La fel pățești și dumneata Marin 
Truță din str. Brotăcei nr. 20 pro
vocatorul unui scandal de mari

popular îi va tempera poate pfcn» 
tru o perioadă mai îndelungată.

E ora 2 noaptea și mulți stu- 
denți de la căminul nr. 3 din Bu- 
zești nu dorm. învață ? Nu. A- 
tunci de ce nu dorm la aceasta 
oră tîrzie ? Răspunsul îl poate da 
mecanicul Moise Vasile care locu
iește în incinta căminului. Ca a- 
proape în fiecare scară, el și-a în
trecut norma de pahare de alcool 
consumat. Urmarea a fost o gălă
gioasă discuție purtată în compa
nia nevestei sale. Studenții însă 
sînt obosiți, vor sa doarmă și nu-i 
interesează deloc filosofările unui 
bețiv. Pentru aceasta însă cei care 
răspund de cămin vor trebui să 
manifeste mai multă grijă pentru

EUSEBIU PITULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

meni ai muncii, aceste ansambluri 
s-au născut din inițiativa și la 
cerința poporului nostru insetat 
de cultură. In scurt timp de la 
înființare, ele s-au perfecționat, 
au crescut, și-au îmbogățit con
tinuu repertoriul, ajungind să fie 
cunoscute azi pini dincolo de ho
tarele patriei noastre. Zece ani de 
muncă asiduă, de căutări, de iz- 
btnzi, de satisfacții, au la activul 
lor cunoscutele și atit de popu
larele ansambluri C.C.S., U.T.M., 
„Cloclrlia" ,etc.

Bucurîndu-se de o largi simpa
tie de masă, ele au fost șl slnt 
solicitate mereu, pretutindeni. 

Succese răsunătoare au repur
tat aceste ansambluri și în străi
nătate fapt ce le-a ridicat și mal 
mult faima și popularitatea. 
Spectacolele peste hotare au fost 
de fiece dată prilejuri de solie ar
tistică a poporului nostru. Slnt în
deobște cunoscute turneele ansam
blului U.T.M. în Anglia, Franța, 
Germania etc.; ale ansamblului 
„Ciocîrlia“ în China, R.D. Viet
nam, Coreea, U.R.S.S., Ungaria, 
Albania, Polonia, Bulgaria; ale 
ansamblului C.C.S. în U.R.S.S., 
Finlanda, R.D.G., Siria, Liban, 
Egipt, etc. Succesele acestor an
sambluri au stîrnit o vie satis
facție in rindul oamenilor muncii.

Dar, trebuie să constatăm cu 
părere de rău, că în ultima vre
me, unele ansambluri deși dezvol
tate, perfecționate, — au început 
să se prezinte tot mai. puțin în 
mijlocul muncitorilor din între
prinderi, să cam uite scopul pen-

iru care au fost create. Numai 
așa se explică de ce. de pildă, an
samblul U.T.M., (care totalizea
ză în momentul de față un număr 
de 270 de membri), inceptnd din 
anul trecut, a prezentat tot mai 
puține spectacole tn întreprinderi. 
Menirea lui de a susține specta* 
cole pe marile șantiere, în uzine, 
fabrici, și-o îndeplinește cu totul 
insuficient. Dacă din cele 103 
spectacole prezentate în 1955, o 
bună parte au avut loc în diferite 
întreprinderi și fabrici de pe cu
prinsul țării (Orașul Stalin, Plo
ești, Pitești, Clmpina, Filipe știi 
de Pădure, Buzău, Craiova, Giur* 
giu ețc.), în anul următor An
samblul n-a mai dat decît 60 de 
spectacole, dintre care aproape 
jumătate peste hotare. In cuprin
sul țării nu a avut loc nici o de
plasare, iar tn Capitală — majori
tatea spectacolelor au fost pre
zentate doar cu prilejul anumitor 
festivități și manifestații. Anul 
acesta, ansamblul s-a deplasat 
odată la Bicaz și Podul turcului. 
Atît; restul de peste 20 de spec
tacole prezentîndu-le în genere, cu 
aceleași prilejuri ca și în anul 
trecut. Or, credem că nu se poate 
cădea de aQord ca, un ansamblu 
fruntaș, cu prestigiu, cum este An
samblul U.T.M., să uite datoria pe 
care o are față de marea masă 
a tineretului nostru muncitor, din 
fabrici, de pe ogoare, șantiere,

I. MIHUȚ

(Continuare tn pag. 3-a)

Siderurgiștii și-au îndeplinit 
planul semestrial

Un Important sector al indus
triei noastre grele — siderurgia 
— și-a îndeplinit înainte de ter
men sarcinile de plan pe primul 
semestru al anului. Siderurgiștii 
dau acum oțel, fontă și laminate 
in contul lunii iulie.

Oțetarii și-au realizat planul 
semestrial în proporție de 108 la 
sută datorită mai bunei întreți
neri a utilajelor, executării îna
inte de termen a lucrărilor de 
investiții prevăzute și unei mai 
bune aprovizionări cu fontă și 
fier.

Furnallștil au realizat planul 
pe primul semestru al anului in

proporție de 103 la sută. Pregă
tirea încărcării, respectarea pro
cesului tehnologic și alte măsuri 
tehnico-organizatorice luate, au 
creat furnaliștilor posibilitatea 
de a desfășura cu succes întrece
rea socialistă, depășind substan
țial indicii de utilizare a furna
lelor.

Succesele oțelarilor și fumali- 
știlor au dat posibilitatea lami- 
natorilor să folosească din plin 
capacitatea de producție a agre
gatelor ; la rindul lor ei aa în
deplinit planul semestrial la 
porție de 102 la sută.
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ÎNCEPE producția

Mai tare ca oțelul * Nylonu! e depășii *
Cămăși de mare loajevit ita

? — Încearcă firul ăsta —
< îmi spune inginerul Octavian 
C Crețu.
i ■■
?
I

l
?
?
i

Alb, aproape transparent, 
seamănă cu firul de nylon din 
care sînt făcute plasele, dar e 
mai subțire. II înfășor pe mîini 
și trag, și trag, dar e gata să-mi 
taie degetul și mă las păgubaș. 
Al naibi nylon!

— Nu e nylon, e ceva mai 
tare, e relon. Firul ăsta, la di
mensiuni similare e mai tare 
decît sîrma de oțel.

Inginerul Octavian Crețu de 
la I.C.E.C.H.l.M.-Dudești e un 
tînăr entuziast. Zîmbește me
reu, plin de încredere, și con- 
duclndu-mă prin secții îmi 
spune :

— La 1 iulie intră în func
țiune stația pilot pentru fabri
carea relonului.

— Probabil o visați de mult.
— Da. Studiul maselor plas

tice m-a pasionat. Vezi firul 
ăsta de relon P Nu încerca să-l 
rupi, îți va tăia sigur mina.

t 

l 

i 

l 

i 

l

4 Din ce crezi că e făcut ?
€• Și tînărul inginer depănă po- 

vestea* provenienței relonului, 
f cu mulți termeni științifici, pe 

unii mi-i explică, pe alții, fu- 
* rat de povestire — nu. Ca să 
C înțeleg mai bine, îl întrerup : 
l — Care este părintele relo- 
i 'nului ?

— Caprolactams. Numele o- 
_ ficial e, de fapt, acidul ami- 
f nocapronic.
) — Și ea de unde derivă ?
, — Din fenol, fi. fenolul —

iii
? 
?

din petrol sau cărbune
— Și cum arată caprolac- 

tama r
— E de culoare albă. în for

mă de solzi cristalizați,
— Dar, mă rog, care este 

drumul pe care-l străbate relo
nul de-a lungul procesului teh
nologic P

— Vedeți topitorul ăsta ? 
Aici, în două malaxoare. capro- 
lactama se amestecă bine cu 

2 inițiatorul si stabilizatorul. Dună 
cum îi arată numele, initiato- 
Tul, care nu e altul decît ana 
sau Suivu, nmwxa lanțuri ae 

< reacții, apoi stabilizatorul — 
acidul acetic — limitează în r 
timpul polimerizării lungimea l 
lanțurilor moleculelor. Procesul f 
de polimerizare, în fond, este; 
uyirea mai multor molecule de 
caprolactama pentru a da o ma- 
cromoleculă... Produsul topit e ( 
trecut cu pompa in reactorul f 
de polimerizare. Aici, la tempe- i 
ratura de peste 250 de grade, { 
apa, aflată în stare de vapon, f 
produce o mare presiune, care 
ajută polimerizarea, iar prin f 
schimbări de temperatură, con- j 
centrație și timpi de reacție, se j 
obține policaprolactama \

Policaprolactama arată ca o* 
panglică. Dar nu rămîne așa. 
După ce se usucă și se răceș-

— Ca tăiețeii ? ?
— Exact, chiar așa se nu- 

mese, tăiței de policaprolacta- ( 
ma, pe care îi trecem mai de- f 
parte, la faza de filare. Aici î 
materialul este mai întîi topit } 
și apoi presat tn filtre; fiind < 
viscos, trece prin ele transfor- C 
mîndurse în fire subțiri ca del 
păianjen, f
------------------ 2

— De la tăiței la fire de pă
ianjen ?

— Și încă ce fire, rezisten
te — cum ați văzut — de nu 
le poți rupe. ...Firele sînt bo
binate, apoi trec la mașina de 
răsucit și întins, se rebobinea- 
ză, se tricotează și, de aici, ca
lea spre obținerea produselor e 
deschisă. Firele de relon sînt 
foarte rezistente la frecat, așa 
incit ciorapii, cămășile, bluzele, 
mănușile, lenjeria de damă fa
bricate din relon sînt extrem de 
rezistente. ...Iată și instalația 
pentru fire de perii. Vom fabri
ca periuțe de dinți, perii de 
cap și altele. Trecem pe lingă 
instalația de întins fibrele. Re- 
lonul este atît de rezistent la 
întins, incit un fir de un me
tru se întinde pînă la patru me
tri. Din firele astea, ceva mai 
groase, se fac filtre pentru in
dustria chimică, plase pentru 
pescuit, foarte rezistente la u- 
mezeala. Prin presare se obțin 
piepțeni și alte produse. ..dată 
deci cum se naște relonul, cum 
crește, cum se transformă din 
petrol în cele mai elegante că
măși și lenjerie de damă, în 
cele mai trainice plase de pes
cuit, tn cele mai rezistente ar
ticole de îmbrăcăminte.

— Și — nu te superi — cind 
o să avem și noi cămăși de re
lon ?

— Deocamdată la 1 iulie, in
tră în producție, experimental, 
stația pilot pe care o vedeți. 
In timpul acesta in Moidoca, 
se montează instalațiile unei fa
brici care ca produce de o sută 
de ori mai mult.

Deci „concret14, în curind.-
String mina fînărului inginer 

fi mă îndepărtez încetând in- 
căpăținat să rup firul de re
lon. Inginerul mă strigi 
urmă:

— Cam greu. Relonul e 
tare ca sirma de oțel!

Deschiderea Casei 
de cultură 

a studenților 
din Timișoara

Vineri după-amiază a avut Ioc 
desch’.Jerea Casei de cultură a 
studenților din centrul universitar 
Timișoara. Situată intr-o clădire 
modernă cu două etaje in b-dul 
Jdanov, Casa de cultură a stu
denților va oferi celor peste 5.000 
de studenți din cele patru insti
tute de învățămînt superior din 
Timișoara condiții plăcute de 
petrecere a timpului liber. Casa 
de cultură cuprinde printre altele 
o sală de festivități cu 400 lecuri 
unde se pot prezenta în condiții 
bune programe artistice 
săli pentru cercurile de 
teatru, cor, orchestră, 
etc. — cercul de radio 
amatori, sală de lectură 
de tenis de masă, șah etc. Pentru 

; organizarea unor serate dansante 
s-a amenajat o frumoasă terasă. 
De asemenea, se vor mai ame- _ • --- A---- | (je unu|
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rul, care nu e altul decît ava
sau sarea, inițiază lanțuri de

din

mai

Pregătiri în vederea 
sărbătoririi

„Zilei învățătoru’ui"
In regiunea Galați se fac in- 

toririi Jilei învățătorului?. în 
orașele Galați. Brăila, Focșani și 
Tecuci vor avea loc numeroase 
manifestări cultural-artisiice și 
sportive.

Astfel, în orașul Brăila. In ziua 
de 30 iunie se vor reuni la mani
festările ce vor avea loc, cadre 
didactice din oraș și raion. După 
adunarea festivă, aci va avea loc 
un simpozion cu tema: ^Figura 
învățătorului în literatură?. în
treceri sportive între echipele for
mate din cadre didactice și mani
festații cultural-artistice.

(Agerpres)

Complexitatea transformărilor 
socialiste din agricultura satelor 
noastre, precum și lupta pentru 
sporirea continuă a producției a- 
gricole și în primul rind a pro
ducției de cereale, ridică o serie 
de probleme deosebit de actuale 
cu privire la educația economică 
a tineretului sătesc.

Dacă in ceea ce privește învă- 
tămintul politic există realizări 
evidente, nu la fel se prezintă lu
crurile cu învățămîntul economic 
concret. Or, ca ți în industrie. în 
agricultură, se impune ca ț» lin
gă cercurile cu caracter politic, 
sau cele de specialitate (agroteh- 

i nic sau zootehnic) să se iniiințe- 
' ze și cercuri cu caracter ecooo- 
I mic — respectiv cercuri de eco- 
I nomie agrară concretă.

E adevărat că din propaganda 
desfășurata la sate nu lipsesc cu 
totul te—.«ie cu caracter econo
mic. Totuși, anumite forme care 
se practică și prin intermediul 
cărora se difuzează diferitele cu
noștințe
S.R.S.C. la căminele culturale, 
cercurile agrozootehnice etc. 
pot suplini lipsa tmer asemenea 
cercuri, cu atît mai mult cu cît 
chiar atunci cind acestea râspin- 
desc in sinul tinerilor cunoștințe 
de ordin economic, o fac in mod 
abstract și foarte general. E 
drept, tn unele unități agricole 
socialiste a existat inițiativa cre
ării unor cercuri de econom y 
concretă Insă aceste cercuri' nu

cont. sniv.
Octav Boiangiu

asist. nniT.
Constantin Cojocaru

azj svzt ca caracter b:ne organi
zat, n-aa fost generalizate, au 
fost mai urnit sporadice.

A aegfiia latura ecooomki a 
propagandei la sate echivalează 
cu a lisa un adevărat gol in e- 
ducația Uneremlui sătesc, în
seamnă a neț'.ra una din cele 
două laturi irâsckib:! legate aie 
propagandei: ecunocucul și poli-
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TINERII PLOEȘTENI
vor trimite 1000 de cadouri

pagina 2«a;

Literatura

arta

Priviți cu cită grijă și mi
gală băieții și fetele din regiu
nea Ploești au realizat aceste 
obiecte, destinate a fi dăruite la 
Festival.

Fotoreporterul a surprins cu 
aparatul său momentul cind o- 
biectele acestea erau selecțio
nate pentru a ți trimise la Bucu
rești.

Pînă acum, de la Comitetul 
regional U.T.M.-Ploești au fost 
trimise aproape 1.000 cadouri din
tre cele mai frumoase și expresive 
pentru a fi date în dar tinerilor 
la Festival. A existat chiar o în
trecere pentru cele mai frumoase 
cadouri care să reprezinte preo
cupările ploeștenilor. Locul I pe 
regiune tn ce privește numărul 
și calitatea darurilor tl dețin ti
nerii din orașul Ploești, urmați 
de tinerii din raioanele Ploești și 
Pucioasa;

în fotografia nr. 1, vedem son
de petrolifere în miniatură lucra
te de tinerii metalurgiști din uzi
nele .,1 Maiu Ploești. Ele poartă 
marca uzinii, cunoscută de mult 
peste hotare. Micile daruri sînt 
lucrate din metal nichelat și 
servesc drept scrumiere. Măes-' 
tria și atenția cu care au fost lu
crate, i-au situat pe tinerii uzinei 
,,1 Mai1* printre fruntași tn reali
zarea celor mai frumoase ca
douri.

In fotografia nr: 2, obiectele 
expuse reprezintă pahare din ce
ramică pentru turiști, ii cusute 
cu fir de mătase, covoare, car
pete cu model local, diverse vase 
din ceramică și multe altele.

ecoooaiic trebuie 
să se desfățeare paralel cu. cel 
poUtk. Cic. nunai priatr-o jus
tă Isbinare a csnoștajelor eco- 
txteuce șt politice se poate vorbi 
de o rrrpinrii agricolă com
plectă- A abccda problemele pc- 
iitice pr:n prusa intereselor și 
rezultateăor eemoerre. a le in
clude pe acestea in cercul coc- 
ere: al probiemeior de prudneție. 
al vieții de ti cu zi, iată după 
părerea noastră care ar f: cheză
șia asignrâni unu: succes cit mai 
tememsc al propa^indei in rindul 
tinerilor de la saie,

Xecesitatea organizării cercuri
lor de eccornue concretă izvorăș
te din faptul că tinerii țărani 
muncitori șă tn special tineretul 
cs gospodării individuale nu po
sedă cmaostinte economice decit 
într-o formă extrem de saperfi- 
cialâ. In general tineretul satelor 
noastre nu are cunoștințe temei
nice despre prețul de cost’ des
pre elementele prețului de cost, 
despre necesitatea și căile redu
cerii prețului de cost, despre im
portanța economică a cerealelor, 
despre rentabilitate, productivita
tea muncii In agricultură și căile 
creșterii ei etc, ceea ce desigur 
constituie o lipsă evidentă a pro
pagandei desfășurată de către or
ganizațiile U.T.M.

Up sa unor astfel de cunoștințe 
face mai puțin accesibilă Însăși 
înțelegerea problemelor politice. 
De asemenea. !n mediul tinerilor 
țărani individuali tnvătămlntul 
economic va crea ca teren mai 
favorabil muncii de cooperativi
zare. pe de o parte, iar pe de altă 
parte, ar cocrribm la generaliza
rea aplicării măsurilor Întreprinse 
de partid și gUTem tn vederea 
sporirii producției agricole ta 
sectorul mic: producții de măr
furi.

Fără însușirea de către tineri 
■ unei culturi economice nici mă
car cunoștințele agro-zootehnice 
care se predau prin intermediul 
diferitelor cercuri nu pot fi va
lorificate deeft parțial. Statul de
mocrat popular este vital inte
resat tn lichidarea înapoierii agri
culturii, a inculturii, ta făurirea 
anul țăran muncitor nou, lumi
nat, constructor de nădejde a! 
aocie'.isatuluL Stat mai actuale ca
 •

oricînd indicațiile date de către 
Lenin în articolul său: „Despre 
Cooperație** unde, vorbind despre 
civilizarea maselor de tirani, a- 
răta că „e nevoie de o întreagă 
perioadă de dezvoltare culturală 
a întregii mase populare**.

Bineînțeles că organizarea u- 
nor cercuri de economie concre
tă în rindul tineretului sătesc nu 
poate avea un caracter închis, în 
sensul excluderii participanților 
mai în vîrstă. Dacă se crează un 
mediu favorabil unei participări 
dt mai largi și împărtășirii ex- 
perinței celor mai virstnici celor 
tineri, aceasta este chiar de do
rit Insa, cercurile de econtynie 
concretă, ca dealtfel și cele cu 
caracter politic, trebuie să pri
vească în primul rînd tineretul 
— viitorul gospodar al satului 
de nriine.

Economia are un teren extrem 
de vast și de complex, operează 
uneori cu termeni abstracți, mai 
greoi înțelegerii, dar cine alții 
dacă nu tinerii sînt mai dornici 
pentru tot ceea ce este nou, cine 
alții manifestă mai multă recep
tivitate pentru problemele vitale 
ale construirii socialismului ? Ră- 
mîne sâ știm cum să ne folosim 
de elanul nesecat al tinereții, 
sâ-1 antrenăm pe făgașul unei 
munci constructive. Iată de ce 
este necesar îndeosebi să se pună 
capăt subaprecierii muncii de 
propagandă economică agricolă 
în rîndurile tinerilor țărani «iun- 
citcri.

Care ar fi principalele proble
me care se pun în legătură cu 
organizarea pe scară largă a 
cercurilor de economie concretă? 
In primul rînd se pune întreba-

(Continuare tn pag. 4-a)

Invitația se adresează vouă, tineri prieteni. Și vouă părinți, și vouă | 
elevi; vouă muncitori, cetățeni, tuturor... Ș

Sînteți cu toții invitații studentimii noastre. Pentru a fi martorii unei S 
grandioase serbări la sfîrșit de an universitar. fi

Serbarea reușitelor, eforturilor celor zece luni de asiduu studiu. | 
Ne Intîlnim, la ora 16, pe stadionul „23 August**, în a 30-a zl a lui 

iunie 1957. 2
Să aplaudăm coloanele participanților deschizind manifestațiile cui- o 

turale și sportive. a
Să aplaudăm pe viitorii finaliști al concursurilor șl campionatelor S 

universitare. o
Să susținem cu febra tribunelor echipa studenților clujeni în disputa g 

pentru balcn cu Spartak 'Hradek Kralave. o
Nu numai stadioanele, bazinele de înot șl poligoanele de tir se anun- o 

ță ospitaliere. o
Sala de teatru a Casei de Cultură a studenților din Calea Plevne! g 

nr. 61 își oferă scena, în zilele de 30 iunie și 1 iulie, formațiunilor artis- j 
tice din centrele universitare Orașul Stalin, Galați, București, Arad, Cra- g 
iova. Cluj, angajate în faza finală a trecerii lor în revistă. g

Formația corală a Orașului Stalin a înscris în repertoriu „Serenada** g 
de Ciprian Porumbescu. iar orchestra de muzică ușoară selecțiuni din g 
opereta „Vînt de libertate** de Dunaevski și selecțiuni din opereta „Silvia** g 
de Kalman. Un trio vocal va executa în limba germană melodii de mu- g 
zică ușoară. g

Studenții craioveni sînt angajați în concurs cu echipe de dansuri, cer g 
și orchestră de muzicuțe. „Suita de cîntece populare oltenești**, Cerul ~ 
soldaților și țăranilor din opera „Ivan Susanin4* de Glinka își așteaptă 
aprecierea sălii.

1 și 2 iulie. Teatrul C.C.S., Centrele universitare: Iași, Cluj, Tg. 
Mureș, București II.

Bucureștiul se prezintă în* concurs cu corul șl echipa de dansuri a
Casei de Cultură a studenților. Așteptată cu interes și emoție, orchestra 8

- de muzică urcară sub conducerea lui Teodor Cosma va avea prima ma- 8 
nifestare publică. 8

„Siringa în imagini44 spectacol în opt tablouri al brigăzii artistice de 8 
; la facultatea de medicină din Iași, echipa de dansuri populare a univer- 8 
• sității „Bolyai“-Cluj sau orchestra de mandoline de la I.M.F. Cluj, sînt 8 
; așteptate de spectatori și juriu, pentru aprecieri obiective, exigente, entu- 8 
' ziaste... o

...Surprizele celor patru zile de manifestări sînt greu de cuprins șl 8 
; Imprudent de desvăluit în numai cîteva rînduri. Epuizate, consumate în 8 
■ întregime, vor fi abia în ultima zi, la 3 iur ie, cînd din nou pe stadionul °
; „23 Augustu, ne vom întîlni la închiderea festivă a serbării sfîrșitului de 8 
; an universitar. g

OAMENII MUNCII
A«îi solicită în mijlocul lor pe artiștii
Ansamblurilor U. T. M. și C. C. S.

Ne putem minări astăzi cu ctte- 
ca ansambluri artistice fruntașe 
înființat. ca ani la urmă. Cine 
n-a auzii cu bucurie oorbindu-se 
despre ansamblurile U.T.M., 
C.CS, „Ciaârlia-, C.F.P.-Giulești, 
„Doina- etc. ? Ciți dintre cei care 
au asistat la bogatele fi frumoa
sele spectacole prezentate de a- 
ceste fornaf ii artistice nu au în
cercat satisfacția șt emoțiile ofe
rite de arta autentică, exprimată 
in execuția măiastră — fie că e 
aorta de un dans ori de o melo
die !

Factori activi In opera de cul
turalizare a maselor largi de eo

SA RESPECTAM
liniștea Capitalei

N. PUIU
— ad

Ca orice mare oraș, Bucureștiul cunoaște în flecare zi o efer- proporții la bufetul „Olănești** din 
vescență neobosită. Sute și mii de vehicule de toate genurile se Șoseaua Armatei Sovietice, în 
Încrucișează pe căile de comunicație ale orașului respectind do- .urma căruia a fost sculată din 
cil semnalizările stopurilor. Mii de cetățeni se scurg pe străzi 
intr-un continuu dute-vino, sute de fabrici uruie neîntrerupt? Sînt 
•aspecte cotidiene, inerente vieții unui mare oraș. Sirenele, cla
xoanele, clopotele tramvaielor, difuzoarele sau gălăgioșii vin- 
zători de ziare amintesc la fiecare pas cetățenilor faptul că-șl

sonm o stradă întreagă, și dum
neata Gavrilescu Constantin din 
strada Doamna Ghica nr. 177, ra
ionul 1 Mai, care după ce ai pro- 

____  ____ _ _ , vocat un scandal pe strada în pu- 
duc viața intr-o Capitală. Bucureșteanul s-a obișnuit cu ele. Dar terea nopții, pentru a-ți.sublinia ie- 
odată cu lăsarea nopții, printr-o subită și uimitoare metamorfoză, «irile gălăgioase, ai spart o vitrină, 
întreaga animație se stinge brusc, își pierde ca la comanda unei Faptele voastre contravin legii. Ele 
baghete magice din intensitatea curentă. Dar dacă cetățenii își 
caută odihna odată cu lăsarea nopții, la casele lor. pentru unii noap
tea oferă un cîmp prielnic de a-și da frîu liber năravurilor zgomo
toase capabile să tulbure pe cei dornici de liniște.

meni ai muncii, aceste ansambluri 
s-au născut din inițiativa și la 
cerința poporului nostru însetat 
de cultură. In scurt timp de la 
înființare, ele s-au perfecționat, 
au crescut, și-au îmbogățit con
tinuu repertoriul, ajungînd să fie 
cunoscute azi țină dincolo de ho
tarele patriei noastre. Zece ani de 
muncă asiduă, de căutări, de iz- 
blnzi, de satisfacții, au la activul 
lor cunoscutele și atit de popu
larele ansambluri C.C.S., U.T.M., 
„Ciocîrlia** ,etc,

Bucurîndu-se de o largă simpa
tie de masă, ele au fost și sînt 
solicitate mereu, pretutindeni.

Succese răsunătoare au repur
tat aceste ansambluri și în străi
nătate fapt ce le-a ridicat și mai 
mult faima și popularitatea. 
Spectacolele peste hotare au fost 
de fiece dată prilejuri de solie ar
tistică a poporului nostru. Sînt în
deobște cunoscute turneele ansam
blului U.T.M. în Anglia, Franța, 
Germania etc.; ale ansamblului 
„Ciocîrlia" în China, R.D. Viet
nam, Coreea, U.R.S.S., Ungaria, 
Albania, Polonia, Bulgaria; ale 
ansamblițlui C.C.S. în U.R.S.S., 
Finlanda, R.D.G., Siria, Liban, 
Egipt, etc. Succesele acestor an
sambluri au stirnit o vie satis
facție in rindul oamenilor muncii.

Dar, trebuie să constatăm cu 
părere de rău, că în ultima vre
me, unele ansambluri deși dezvol
tate, perfecționate, — au început 
să se prezinte tot maL. puțin în 
mijlocul muncitorilor din între
prinderi, să cam uite scopul pen-

tru care au fost create. Numai 
așa se explică de ce, de pildă, an
samblul U.T.M., (care totalize a- 
~~ -...... de față un număr

‘V incepînd din
xă în momentul de ,
de 270 de membri), inceptnd din 
anul trecut, a prezentat toi mai 
pufine spectacole tn întreprinderi. 
Menirea lui de a susfine specta
cole pe marile șantiere, în uzine, 
fabrici, și-o îndeplinește cu totul 
insuficient. Dacă din cele 103 
spectacole prezentate în 1955, o 
bună parte au avut loc în diferite 
întreprinderi și fabrici de pe cu
prinsul țării (Orașul Stalin, Plo
ești, Pitești, Ctmpina, Filipeștil 
de Pădure, Buzău, Craiova, Giur. 
giu etc.), în ariul următor An
samblul n-a mai dat decit 60 de 
spectacole, dintre care aproape 
jumătate peste hotare. Tn cuprin
sul (ării nu a avut ioc nici o de
plasare, iar tn Capitală — majori
tatea spectacolelor au fost pre
zentate doar cu prilejul anumitor 
festivități și manifestații. Anul 
acesta, ansamblul s-a deplasat 
odată la Bicaz șl Podul turcului. 
Atit; restul de peste 20 de spec
tacole prezenttndu-le în genere, cu 
aceleași prilejuri ca și în anul 
trecut. Or, credem că nu se poate 
cădea de acord ca, un ansamblu 
fruntaș, cu prestigiu, cum este An
samblul U.T.M., să uite datoria pe 
care o are fajă de marea masă 
a tineretului nostru muncitor, din 
fabrici, de pe ogoare, șantiere,

I. M1HUȚ

(Continuare in pag. 3-a)

90 la sută din mașini și tram
vaie se retrag la locurile de par
care odată cu căderea nopții. Șo
ferii nu mai apasă pe claxoane. 
Vatmanii se stăpînesc în manevra
rea clopotelor. Fabricile nu mai fo
losesc sirenele. Pînă și milițienii 
de la stopuri s-au rărit, iar cei ră
mași și-au băgat fluierele în buzu
nare. Ssst I E noapte. E ora 2. 
Orașul doarme. Oamenii se odih
nesc. Dar voi tinerilor Matei Ion, 
Toporoc Constantin și Rădulescu 
loan — toți angajați la I.T.B. — 
de ce nu sînteți în paturile voas
tre ? De ce ați consumat alcool 
peste măsură și acum tulburați li
niștea publică pe străzile din ju
rul spitalului „Emilia Irza" provo*

cînd bătăi cu cetățenii ? Ați aco
stat fără să fi cunoscut măcar, două 
perechi de tineri ce se întorceau 
de la teatru, o femeie care-și a- 
lăptase copilul la spitalul Emilia 
Irza și se îndrepta spre casă. Ați 
cîntat cît vă ținea gura (e ora 2 
noaptea) gălăgioasa simfonie a 
beției. Intr-un curint, ați făcut tot 
ce era posibil pentru a deranja li
niștea cetățenilor. Epilogul v-a de
rutat, v-a surprins (de ce ?). Sub 
stare de arest ați fost înaintați 
tribunalului popular care vă va ju
deca pentru huliganism. Nu, vă 
faceți iluzii. Pedeapsa va fi aspră. 
La fel pățești și dumneata Marin 
Truță din str. Brotăcei nr. 20 pro
vocatorul unui scandal de mari

sînt înscrise în Codul penal la ca
pitolul huliganisme și se pedepsesc 
cu închisoare.

Dar liniștea nopții nu e tulbura
tă numai de cetățeni de soiul ce
lor de mai sus. Nelipsiții bulevar
dieri străjuiesc cu strășnicie pînă 
noaptea tîrziu colțurile străzilor 
debitând o întreagă gamă de „șme
cherii1 ‘ ieftine, acostînd femei sau 
bărbați ce se îndreaptă spre ca
sele lor. Printre cei în cauză se 
numără Constantinescu Paul din 
str. Meșterul Manole nr. 7 care 
împreună cu Moțatu Ion din str. 
Carol Davilla a acostat pe stradă 
două fefnei ce venind de la lucru 
se îndreptau spre casă. Faptul că 
acestea au rămas „reci0 la apos
trofările lor i-a îndîrjit făcîndu-i 
să se dedea la expresii injurioase. 
Intervenția miliției i-a temperat 
pentru un moment, iar tribunalul

popular îi va tempera poate pen» 
tru o perioadă mai îndelungată.

E ora 2 noaptea și mulți stu- 
denți de la căminul nr. 3 din Bu- 
zești nu dorm. învață ? Nu. A- 
tunci de ce nu dorm la această 
ora tîrzie ? Răspunsul îl poate da 
mecanicul Moise Vasile care locu
iește în incinta, căminului. Ca a- 
proape în fiecare seară, el și-a în
trecut norma de pahare de alcool 
consumat. Urmarea a fost o gălă
gioasă discuție purtată în compa
nia nevestei sale. Studenții însă 
sînt obosiți, vor să doarmă și nu-i 
interesează deloc filosofările unui 
bețiv. Pentru aceasta însă cei care 
răspund de cămin vor trebui să 
manifeste mai multă grijă pentru

EUSEBIU PITULESCU

(Continuare tn pag. 3-a)

Siderurgiștii și-au îndeplinit 
planul semestrial

Un Important sector al indus
triei noastre grele — siderurgia 
— și-a îndeplinit înainte de ter
men sarcinile de plan pe primul 
semestru al anului. Siderurgiștii 
dau acum oțel, fontă și laminate 
în contul lunii iulie.

Ojelarii și-au realizat planul 
semestrial în proporție de 108 la 
sută datorită mai bunei întreți
neri a utilajelor, executării îna
inte de termen a lucrărilor de 
investiții prevăzute și unei mai 
bune aprovizionări cu fontă și 
fier. 4

Furnaliștll au realizat planul 
pe primul semestru al anului in

proporție de 103 la sută. Pregă
tirea încărcării, respectarea pro
cesului tehnologic și alte măsuri 
tehnico-crganizatorice luate, au 
creat furnaliștilor posibilitatea 
de a desfășura cu succes întrece
rea socialistă, depășind substan
țial indicii de utilizare a furna
lelor.

Succesele oțelarilor și furnali
știlor au dat posibilitatea lam;- 
natorilor să folosească din p.’ix 
capacitatea de producție a agre
gatelor ; la rindul lor ei an în
deplinit planul semestrial ia pm 
porție de 102 la sută.

(Agerpns)



Cu prilejul „Zilei învățătorului**

Să veghem! SALUTUL
La 17 ani ei cred totul HSHll MllDlUllII Șl CllIM

In casa noastră articolele 
publicate în cadrul discuției: 
„Tinerețe, educație, răspun
deri" sînt urmărite și discutate 
cu viu interes.

Aceste articole trebuie să 
nu-și piardă continuitatea căci 
sînt cele mai bune căi în
drumătoare pentru părinți și 
copii (și subliniez atît pentru 
părinți cît și pentru copii).

Cite vini și slăbiciuni nu 
avem și noi părinții uneori, 
pe care nu le vedem, de 
care nu ne dăm seama, consi
derând toate acțiunile noastre 
normale, făcute cu intenții 
bune.

Așa am fost și eu — e drept 
pentru scurt timp. Mă decla
rasem de acord să-mi căsăto
resc fiica la prima ei afecțiu
ne. Dacă ea mi-ar fi spus: 
„mămicuțo, eu țin atît de mult 
la Emil, incit te rog să-mi dai 
consimțământul pentru a ne 
căsători" eu nu aș mai fi ți' 
nut seama că doar a ieșit de 
pe băncile școlii (abia și-a luat 
examenul de maturitate) că 
nu are decît 17 ani și... aș fi 
căsătorit-o cu Emil.

Cine era Emil ? Un tinăr 
ofițer, cunoscut cu ocazia nun
ții unei prietene. Ne~a venit în 
casă, apoi a scris scrisori ne
numărate, înfocate, despre care 
ai fi zis că nu se vor încheia 
niciodată.

Dar... băiatul era obișnuit cu 
astfel de procedee. Văzînd că 
eu, ca mamă, am înțeles că 
el nu are intenții serioase, în 
urma unei scrisori în care in
vita pe fiica mea Antoaneta la 
el (în altă localitate unde-și 
avea serviciul militar) și la 
care am acționat exigent, a 
încetat să mai scrie. Din în
fierbântat cum era s-a trans
format deodată în ghețar.

Mă gîndesc ce greșeală aș 
fi făcut dacă, impresionată 
de „puternica" lui dragoste 
„fulger* și mal ales de nobi
lele sentimente abia născînde 
ale copilului meu, aș fi dat 
consimțământul fiicei mele și 
s-ar fi efectuat o căsătorie pe 
baze atît de superficiale.

Ar fi fost un dezastru și 
pentru Antoaneta, copil naiv, 
dar și pentru noi părinții, care 
am fi asistat la nefericirea fii
cei noastre. Aceasta m-a făcut 
să-mi amintesc articolul 
„Cine-i vinovat". Nu, părintele 
trebuie să fie un observator 
atent al întregii vieți a copilu
lui, să intervină cu hotărîre 
atunci cînd este convins că 
este nevoie de acest lucru, în- 
frîngîndu-și slăbiciunile, ju
decind și cu mintea și cu su
fletul.

AURELIA MOGOȘ 
comuna Topraisar, regiunea 

Constanța

Cu prilejul „Zilei învățătoru
lui**, Ministerul Invățărnîntului 
si Culturii a transmis un salut 
în care felicitînd pe învățători și 
profesori și în care se spune în
tre altele :

„Ziua învățătorului4* va consti
tui an de an, de acum înainte, 
un bilanț al muncii patriotice și 
de mare răspundere pe care slu
jitorii școlii o depun cu abnega
ție pentru pregătirea viitorilor ce
tățeni ai țării, cărora generația 
de astăzi le va încredința în vii
tor destinele patriei noastre so
cialiste.

Această nobilă misiune învăță
torii o îndeplinesc muncind cu 
perseverență zi de zi, pentru a 
transmite elevilor temeinice cu
noștințe științifice, rod al muncii 
și experienței generațiilor trecute, 
pentru a le forma deprinderi 
practice care să-i ajute să devi
nă cît mai folositori patriei, pen
tru a le sădi dragostea față de 
patrie, față de trecutul ei glo
rios, de prezentul eroic în care 
se pun temelii de granit viitoru
lui luminos pe care tineretul ce 
se pregătește azi pe băncile șco
lii trebuie să-l făurească, ducînd 
astfel mai departe și apărînd cu
ceririle înaintașilor săi.

Pentru a îndeplini aceste mă-

rețe sarcini, Partidul Muncitoresc 
Romîn și Guvernul R. P. Romîne 
ca și întregul popor au acordat 
școlii și slujitorilor ei un perma
nent și prețios sprijin.

Congresul al 11-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn a deschis 
noi perspective dezvoltării învă- 
țămîntului nostru, arătînd căile 
ce trebuie urmate în viitor pen
tru ridicarea nivelului de pregă
tire a tineretului, prin legarea 
mai strînsă a școlii de practică, 
de producție, prin îmbunătățirea 
muncii de instruire și educare a 
elevilor. Directivele Congresului 
și Hotărîrile Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și ale Consiliului de Miniștri 
privitoare la reorganizarea învă
țămîntului profesional și tehnic, 
la reorganizarea învățămîntului 
de cultură generală și la îm
bunătățirea învățămîntului su
perior au dat un nou avînt 
muncii învățătorilor și profesori

lor, care obțin tot mai bune re
zultate în pregătirea științifică și 
practică a elevilor, în educarea 
lor în spiritul dragostei față de 
muncă și față de patrie și în for
marea lor multilaterală.

„Ziua învățătorului*4 constituie 
un mijloc de afirmare a hotărîrii 
cadrelor didactice de a-și inten
sifica eforturile pentru a traduce 
în viață politica partidului și 
statului nostru în domeniul în
vățămîntului și culturii, de a-și 
perfecționa continuu măiestria 
pedagogică, pentru a îndeplini 
astfel cu cinste sarcina încredin
țată, de educatori ai generației 
de constructori ai socialismului 
și comunismului.

„Ziua învățătorului44 trebuie să 
fie totodată un prilej de întărire 
a prieteniei frățești între învăță
torii și profesorii romîni, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități din țara noastră.

(Agerpres)

MIINE PE STADIONUL 
„23 AUGUST

Un interesant cuplaj 
fotbalistic

Dubla victorie
a reprezentativelor R. P. R. de volei

fI
I

muncii îi solicită in mijlocul lor 
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(Urmare din j^ag. l-a)

din școli etc. Cu cită dragoste și 
interes îi așteaptă pe membrii an
samblului tinerii patriei noastre 
în mijlocul lor, s-au putut convin
ge de atîtea ori membrii Ansam
blului U.T.M.

In momentul de față ansam
blul se pregătește intens în ve
derea Festivalului de la Moscova, 
unde, fără îndoială, va reprezen
ta cu cinste tineretul nostru, ca 
și la Festivalurile anterioare. De 
aceea, urindu-i deplin succes, ii 
propunem totodată ca, la întoar
cere să fie mai mult prezent prin
tre tinerii de toate categoriile, cu 
spectacole bogate și la un înalt 
nivel artistici

Deși valoarea artistică și larga 
popularitate a ansamblului C.C.S. 
este unanim recunoscută, totuși, 
nu a răspuns nici acesta întruto- 
tul necesităților și scopului pen
tru care a fost înființat. Rolul său 
de a servi drept școală, model de ' 
formație artistică pentru ansam
blurile și echipele artistice sindi
cale din întreprinderi și de a oferi 
satisfacții artistice unui număr 
cît mai mare de muncitori, s-a 
estompat un timp destul de înde
lungat. Este adevărat că, dacă 
in anii frecați se prezentau în 
provincie abia 50—60 spectacole 
anuale, în acest an, pînă acum 
numai, au fost prezentate 62 de 
spectacole în centrele muncito
rești mai importante din țară. 
Totuși, finind seamă de necesi
tăți, nici în prezent ansamblul n-a 
vizitat un număr prea mare de 
unități de muncă. De ce, din cele 
81 spectacole prezentate în Bucu
rești, doar 14—16 au fost date în 
întreprinderi sau pentru între
prinderi, iar restul — în sala 
C.C.S. ? De asemenea în unele 
părți ale țării, muncitorii care 
solicită mereu ansamblul n-au a- 
vut ocazia să asiste la vreun spec
tacol dat de acesta. De asemenea, 
In S.M.T.-uri, G.A.C., centrele me
canice etc., ansamblul își face 
apariția extrem de rar.

Se pare că o bună parte din 
timp, din munca de pregătire, 
ansamblul și-o rezervă tot în ve
derea unor turnee în străinătate, 
ori oamenii muncii ar dori să o- 
cupe un loc mai important în rîn- 
dul spectatorilor care se bucură 
de plăcerea vizionării spectacole
lor sale.

Ansamblul C.C.S. dispune de un 
mare număr de membri — 330 — 
și cuprinde diferite genuri artis
tice. De aceea, sîntem convinși 
că, printr-o mai sistematică și 
mai judicioasă organizare a 
muncii sale, ansamblul va putea 
să răspundă pe deplin cerințelor 
celor ce muncesc.

Să respectăm 
liniștea Capitalei

(Urmare din pag. l-a) 

locatarii lui și pentru mecanicul 
filosof și turbulent.

Noaptea, cetățenii vor să se o- 
dihnească. Acest lucru, trebuie 
știut și de unii responsabili de 
restaurante. Printre ei se numără 
cei de la restaurantele „Modem", 
„Apolodor" și altele, unde difu
zoarele instalate în grădini pentru 
a transmite repertoriul orchestrei 
și al cîntărețelor din cale afară de 
„zeloase", tulbură în cea mai măre 
măsură liniștea cetățenilor. Stri
dența lor, în măsură să „scoale și 
morții“, nu are decît darul de a 
tortura cetățenii, care nu pot în
chide ochii pînă la 2 sau 3 noaptea, 
de a-i împiedica să se odihnească, 
să-și refacă forțele pentru munca 
de a doua zi.

Cînd începe să se lumineze de 
ziuă viața Capitalei își reia trep
tat cursul. Pe străzi apar primii 
cetățeni, vehiculele încep din nou 
să circule în număr mare, maga
zinele își ridică obloanele. Aceștia 
însă nu sînt adevărații vestitori ai 
dimineții, ci alții, mai gălăgioși. 
I-ați auzit, desigur, de sute de ori: 
haine vechi, haine vechi, sticle 
goale ! Pe străzi, în curte, în gan
guri, la geamuri etc. amatori de 
haine vechi și sticle goale, țipă cu 
o diabolică stăruință ignorîna cu

desăvîrșire noțiunea de liniște. Cînd 
se ivește prilejul, nu se dau înlă
turi de a pune mîna pe ce găsesc. 
Mă refer, în acest caz, și la voi 
Nicolae Crăcea (24 de ani) din 
str. Daniței nr. 24, și Vasile 
Aron din Fundătura Arizei nr. 
9 (27 de ani) oameni în floa
rea vîrstei. Sistemul vostru de a 
merge unul pe o parte și altul pe 
cealaltă parte a străzii țipînd din 
toate puterile „haine vechi", nu 
este deloc plăcut pentru cetățeni. 
Ceea ce ne miră mai mult, însă, 
este faptul că miliția nu pune 
capăt acestui gen de comerț zgo
motos.

Liniștea și odihna cetățenilor 
sînt un drept consfințit prin lege. 
Or, dacă anumite elemente — 
fie că sînt scandalagii de ge
nul lui Truță sau Rădulescu, fie 
că sînt bețivi gălăgioși ca Gavri- 
lescu Constantin sau don juani 
nocturni ca Moțatu Ion fie că sînt 
— pe alt plan — responsabili de 
localuri care supun la adevărate 
chinuri paciența locatarilor unor 
străzi întregi, — nu sînt pătrunse 
de cuvenitul respect pentru liniștea 
publică, legea le poate obliga să-1 
aibă. Noaptea e făcută pentru o- 
dihnă iar liniștea cetățenilor nu 
trebuie lăsată în nici un caz la dis
creția elementelor de genul celor 
de mai sus.
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Pornind din- 
tr-o anumită că
suță și urmînd 
săritura calului

Echipa cehoslovacă de fot
bal Spartak Hradek-Kralave, 
care va participa la manife
stațiile sportive cu prilejui în
chiderii anulyi universitar 

' este oaspetele Capitalei noas
tre. Formația cehoslovacă ac
tivează în campionatul cate- 

' goriei A și numără în rîndul ; 
ei cinci jucători internațio- 

’ nali.
Echipa are un bogat palma- 

res internațional, din care re
marcăm rezultatele valoroase 
obținute în compania echipe-' 
lor: Salzburg Austria 2—1; 
Urfhar Linz (Austria) 6—2; 
Neudorf (Austria) 6—2 ;' 
Dozsa Pecs 2—2; Gwardia; 
Varșovia 3—3. <

Și în campionatul cehoslo- ? 
vac Spartak Hradek a obținut î 
rezultate excelente, învingînd f 
echipe puternice ca Slovan ‘ 
Bratislava 3—0; Spartak So
kolova 1—0 ; Dinamo Praga 
4—2.

In primul meci pe care-1 
vor susține mîine pe stadio
nul „23 August44 începînd de 
la orele 16,30, în compania 
Științei Cluj, oaspeții vor ali
nia următoarea formație : Mat- 
yo, Andrejsek, Sterba, Mach, 
Krejci, Haz, Pieman, Subort, 
Kvacek, Macek, Johoda.

în continuarea acestui 
meci, C.C.A. va da replica e- 
chipei ploeștene Energia-Fla- 
căra, în cadrul „Cupei Primă
verii".

* Campionii mondiali învinși * De asemenea 
și campioanele europene

Stadionul Giulești a găzduit ieri 
după-amiază un spectacol sportiv 
deosebit. Reprezentativele feme- 
nine și masculine ale țării noastre 
primeau replica redutabilelor e- 
chipe ale Cehoslovaciei. n ' 
5.000 '
printre care și componența cuno
scutei echipe italiene de fotbal 
Fiorentina (în drum spre Moscova, 
venind de la Sofia) au populai 
tribunele din potcoava stadionului 
unde se amenajase un teren spe
cial de volei.

In primul meci s-au înfruntat 
reprezentativele femenine. Fetele 
noastre au pornit de la început 
ca favorite, deoarece oaspeții pre
zentau o formație mult întinerită, 
cu jucătoare fără experiența jocu
rilor grele. Cu toate acestea, cehele 
au dat o replică dîrză rutinatelor 
noastre voleibaliste. Mai atletice, 
cu un blocaj și un plasament pe 
teren uneori mai 
jucătoarelor noastre, 
pus de multe ori în situații grele 
echipa romînă.

Voleibalistele noastre încep pri
mul set „tare", conducînd cu 
7—0, 9—3, pentru ca să-l cîștige 
cu 15—10. Următorul set devine 
mai echilibrat, cehele fiind într-o 
puternică revenire. Cu toate că și 
de data aceasta conducem cu 
6—0, sîntem egalați la 6—6 pen
tru ca jucătoarele noastre să ce
deze la 12—15. Componentele re
prezentativei noastre au pierdut

Campionatul european de baschet

Peste
de entuziaști spectatori
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bun decît al 
oaspeții au
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După multe peripefii. expediția care caută urmele profesorului 
Anton Brebu, găsește Intr-o stlncă. caseta cu turnatul profeso
rului. Dan. Sanda fi Petre încep lectura turnatului,

Satelitul planetei oceanelor

25 august 2016
Numele meu este Anton 

Brebu. In București, orașul 
unde locuiesc, sînt profesor de 
astronautică la Institutul As
tronomic. M-am hotărît să țin 
jurnalul, cînd ne-am apropiat, 
după lunga noastră călătorie, 
de acest curios sistem planetar 
— denumit de noi beta 5, — 
în centrul căruia se află doi 
sori. Am decis să-l inaugurez, 
atunci cînd vom ateriza pe cel 
dintîi corp ceresc și iată că a< 
să aștearnă slovele.

imprimatorul meu a început

Jurnalul acesta este, din foarte multe puncte de vedere, un 
document cu totul neobișnuit.

In primul rînd, nu știu dacă va conține cîteva file sau multe 
sute ele pagini. Racheta noastră „Năluca" a suferit o avarie gravă, 
datorită ciocnirii cu corpuri meteorice și mă tem că nu o vom
putea repara niciodată cu forțele noastre. Ne aflăm, pe de altă 
parte, într-o zonă de impermeabilitate pentru unde electromag
netice, iar legătura prin radio cu sistemul nostru planetar s-a 
întrerupt cu desăvîrșire. Singura noastră mîngîiere e că am mai
putut transmite un ultim mesaj lui Lupu.

Cine oare poate spune dacă acolo unde vom ajunge vor exista 
condiții pentru a supraviețui pînă la venirea unei expediții de 
salvare ?

O altă ciudățenie o prezintă data. Am înscris 25 august 2016. 
Dar e greu de justificat această dată. Aici nu poți doar socoti 
timpul ca pe Pămînt. Anii nu mai corespund duratei unei revo
luții a vreunui corp ceresc în jurul Soarelui, zilele nu mai sînt

TI - 416 P U NtCT E|sî
le șah veți afla 
o strofă dintr-o 
cunoscută 
zie de G.
buc.

U. R. S. S. R. P. R. (87-63)
poe- 
Coș-
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i tineretului

(CfMEMATOttltARE)

PASAREA FURTUNII - Repu
blica, București; RICHARD AL 
Ilf-LEA (ambele serii) — Patria 
(complectare cinemascop în culori 
„Nava școală pleacă în larg"), V. 
Ălecsandri (complectare „Marea 
Adriatică“); ROMEO ȘI JULIETTA
— înfrățirea între popoare, Mio
rița; 12 REZULTATE EXACTE - 
Magheru, Elenă Pavel, (sală și 
grădină), 23 August (sală și gră
dină), Volga ; STAN ȘI BRAN 
STUDENȚI LA OXFORD — Gră
dina Progresul, Gh. Doja, Arta 
(sală și grădină), 1 Mai (sală și 
grădină), N. Bălcescu( sală și gră
dină); UN PICHET ÎN MUNȚI - 
I. C. Frimu (sală și grădină); 
DIN NOU ÎMPREUNA — 
Lumina, Doina, Flacăra: ALAR
MA ÎN MUNȚI — Central ; — PA
RADA LUI CHARLOT (partea II)
— Maxim Gorki (complectare 
„Masă așterne-te și Uruguay).

echivalente cu rotația aceluiași corp ceresc în jurul propriei axe. 
Am adus cu noi aceste unități de măsură ale timpului, dar aci 
ele au un caracter convențional.

Și, însfîrșit, este fără doar și poate jurnalul care se ține la cea 
mai mare distanță de Pămînt, din toate cîte s-au ținut vreodată. 
Mă înspăimînt uneori cu gîndul la prăpastia cosmică care mă des
parte de semenii mei.

Dar, oricum, voi fi perseverent în ținerea jurnalului. Dacă nu 
mă voi întoarce cu el pe Pămînt, va rămîne îngropat, împreună 
cu sinteza observațiilor noastre științifice, undeva, la bun adăpost. 
Cosmonauții viitorului îl vor găsi odată și odată și îi vor citi fi
lele cu pasiune... sau poate, nu-1 vor afla niciodată și atunci ni
meni nu va ști pe Pămînt de soarta noastră.

26 august
îmi consult ceasul. Au trecut 56 de ore de cînd sîntem la supra

fața satelitului planetar, pe care am fost nevoiți să ne oprim. 
Ifrim Fodor, inginerul nostru, robotește la sistemul de propulsie. 
Trebuie să ajungă neapărat la planeta pe a cărei „lună" ne aflăm. 
Am botezat-o „Planeta Oceanelor", căci la suprafața ei se văd 
prin lunetă doar două insule micuțe, pete pestrițe pierdute în 
imensitatea unui noian de ape. Acolo ar putea să existe o floră 
bogată și hrană pentru noi.

Satelitul acesta e o lume a pustietății încremenite. Am făcut 
adineaori încă o plimbare, desigur la adăpostul costumului de 
scafandru astral. Pretutindeni 
același spectacol dezolant, ca 
atunci cînd am coborît pentru 
prima oară din rachetă : stînci 
și pietre, pietre și stînci. Toate 
ascuțite, aspre, crestate parcă 
de o forță brutală, dușmană a 
rotunjimilor. In afară de pie
tre, movile de praf. De fapt, 
suprafața acestui corp ceresc 
nu se deosebește cu nimic de 
imaginea pe care ți-o oferă 
cei mai mulți sateliți din sis
temul nostru solar, iar cerul e 
și el obișnuitul cer cosmic, 
veșnic întunecat, pe care stelele x __ L___

N-am amintit că racheta a aterizat pe partea de noapte (o zi — 
ca și o noapte — durează aci cîte 9 zile terestre fiecare) și va 
mai trece destulă vreme pînă ce vom vedea cum arată totul la 
lumina sorilor. Deocamdată ne servim de faruri puternice pentru 
a explora terenul, iar în lipsa lor ne călăuzește lumina stelelor.

strălucesc pururea fără sclipiri.

27 august
Ifrim n-a isprăvit încă, deși își cunoaște racheta așa cum îmi 

cunosc eu laboratorul catedrei de la institut: centimetru cu cen-
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Pentru regiunea București : Vre
mea continuă să se amelioreze. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea și parțial noros după 
amiază, cînd vremea devine favo
rabilă ploilor trecătoare sub for
mă de averse. Temperatura în 
creștere, noaptea va fi cuprinsă în
tre 13—15 grade, iar ziua între 

24—27 grade. Vînt potrivit din 
nord- est.

Pentru următoarele trei zile în 
țară : Vremea în încălzire treptată, 
cer variabil mai mult senin noaptea 
și dimineața. Ploi locale se vor 
semnala în zona de munte și în 
nordul extrem al țării. Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară și 
treptată. Minimele vor oscila între 
6—16 grade, iar maximele între 
20—30 grade.

SOFIA (prin telefon de
Natura capricioasă s-a opus 

continuării turneului final pe po
diumul de pe stadionul Levschi. 
Așa că acum avem doar cîteva 
sute de spectatori oficiali și zia
riști în locul celor peste 16.000 
spectatori cu care ne obișnuise- 
răm în fiecare seară. Turneul fi
nal a intrat în faza finală.

Sovieticii încep tare partida. 
Blocajul romînilor este foarte 
slab și_ permite adversarilor să 
conducă cu 8-2. Zubkov și Ston- 
cus au multă pătrundere. Cîtă 
diferență este între forma de azi 
a băieților noștri și cea din urmă 
cu cîteva săptămîni, cînd sovieti
cii au părăsit învinși podium-ul 
de pe stadionul Republicii. Zub
kov face patru greșeli personale 
și este retras de antrenor. Dar, 
pare că băieții noștri s-au deș
teptat. Jocul este frumos. Echi
pa romînă a recuperat 4 puncte, 
6 puncte, au mai rămas 2 puncte 
diferență: 23-25. Echipa sovieti
că a scăzut ritmul. Sovieticii-își 
revin și măresc din nou avanta
jul, la 4 coșuri. La pauză 31-38,

Dar meciul nu este încă jucat. 
Nu înțeleg de ce baschetbaliștii 
noștrii sînt sîcîiți (îndrumați) tot 
timpul partidei de pe margine. 
La nici o echipă n-am văzut ca tot 
felul de „sfetnici44 de pe margine 
să se amestece în timpul jocului 
și să-i deruteze pe baschetbaliști. 
Lecția se învață acasă, aici se dă 
examen. Dacă Răducanu n-ar fi 
spectator pe teren și toți ceilalți 
ar pune mai multă inimă,am pu
tea înregistra o frumoasă victorie 
romînească. Optul nostru în atac 
funcționează excelent. Aceasta-i 
arma cu care putem cîștiga, dar 
trebuie perseverență. Schimbul a- 
cesta derutant In fața panoului 
sovietic este foarte util. Fodor

la trimisul nostru special)
face o partidă excelentă. Sîntem
din nou la numai 2 puncte dife- TJ”/
rență. Dar sovieticii au un finiș ? : Z?-?’
extraordinar. Echipa noastră a - 1J‘

multe puncte din cauza plasamen
tului greșit și a modului defectuos 
în care au făcut dublajele la plasă.

în următoarele două seturi, 
voleibalistele noastre joacă inai 
bine, remareîndu-se Natalia Cer
nut, lvănescu Doina și Colceriu 
Sonia. Seturile le cîștigăm la 
15—9, 15—6 și totodată partida 
cu 3—1.

Jucătoarele noastre nu s-au ri
dicat totuși la adevărata lor va
loare, avînd multe momente de 
scădere din cauza unei inexplica
bile timorări.

Cea de-a doua partidă consta 
tuia derbiul serii. Se întâlneau cele 
mai bune echipe din lume: 
campioana mondială și cea a țătii 
noastre — vicecampioană.

Partida a prilejuit o luptă dirză. 
fiecare punct disputîndu-se cu o 
însuflețire rar întîlnită, care a ri
dicat pur și simplu în picioare pe 
spectatori. A fost un meci extra
ordinar, în care s-au tras și scos 
de ambele părți mingi aproape 
imposibile. Corbeanu, atît în jac 
cît și prin serviciile sale extrem 
de puternice, a adus multe puncte 
prețioase echipei. Păcat că spre 
sfirșit a dat semne de oboseală, 
deoarece a fost unul din cei mai 
buni jucători. Alături de el Pono- 
va, Roman și Rusescu au jucat 
extraordinar.

Au -fost necesare cinci seturi 
pentru a desemna pe învingător. 
Spre bucuria celor prezenți, la 
capătul unei liipte epuizante, re
prezentativa țării noastre a obținut 
o prețioasă victorie, în dauna 
campionilor mondiali. Pentru af 
ceasta,, băieții merită un „bravo" 
din toată inima.

Dintre 
sionat în 
noscutul

Scorul

jucătorii cehi au impre% 
mod deosebit Golian, cu-* 
Tesar și Laznicka.
celor 5 seturi a fost ur- 

~ 13—15, 15—13,

Duminică, pe același stadion, va 
avea loc revanșa acestor întîlnirL

R. LUCIAN

fost pentru ei un adversar dificil 
dar care n-a jucat tot timpul la 
același nivel. Romînii constituie 
o echipă de capricii, inconstantă 
chiar și în decursul aceleiași par
tide. Băieții noștri comit faulte G 
și sovieticii au avantaj de 20 
puncte. Meciul se încheie cu 87-63 
pentru sovietici. După sfirșitul ționa| de tir |a Kiev |a care „ar. 
meciului comitetul de organizare ticipă frăgătorj din R p Ung-ară

3 pe V 7 FnnFr’ R-P- Romină’ R- Cehoslovacă, 
dogh. cu ocazia celui de-al 100-lea Fin|anda și U.R.S.S., sportivul 

romîn Iosif Sirbu a repurtat o 
strălucită victorie. El a cîștiga^ 
proba de armă liberă, calibru re
dus, trei poziții, întrecînd ccn-. 
curenți renumiți printre care șl 
campionul olimpic și mondial Ai 
natoli Bogdanov.

Clasament final pe trei poziții î 
1. 1. SIRBU (R.P.R.) 1.142
puncte; 2. S. CREBS (R.P.U.) 
1.136 puncte; 3. A. BOGDANOV 
(U.R.S.S.) 1.130 puncte.

Strălucita victorie ? 
lui Iosif Sirbu la Kiev 

în cadrul concursului interna-

i-a sărbătorit pe Fodor și pe Er-

meci jucat în echipa națională.

Rezultatele zilei de astăzi

(N.R. ieri)
Finlanda—Italia 97-87 ; Turcia 

—Albania 97-64; R. F. Germa
nă—Austria 58-55; Belgia—Sco
ția 76-51 ; Cehoslovacia—Franța 
64-62 ; Iugoslavia—Polonia 69-68; 
Ungaria—Bulgaria 61-52.

M. ZONIS

Astă seară pe stadionul Republicii

Primul meci de box R.P.R.-Franțct
Pe stadionul Republicii se va 

desfășura astă seară de la ora 20 
întîlnirea internațională de box 
dintre echipele reprezentative ale 
R.P. Romîne și Franței. Este pen
tru prima oară cînd boxerii ro
mîni și francezi se întîlnesc în- 
tr-un meci inter-țări. Pînă în pre- *. tje

Și 
re-

zent au avut loc 3 întîlniri* 
box între echipele București 
Paris, încheiate cu succesul 
prezentanților noștri.

In întîlnirea de astă seară 
matorii de box vor avea prilejul

a-

să urmărească evoluția excelenți- 
lor pugiliști francezi Renee Libeer 
(muscă) și Claude Saluden (u- 
șoară) semifinaliști la Jocurile 
Olimpice de la Melbourne. Din 
echipa franceză mai fac parte ele
mente valoroase ca L. Labaj 
(grea), A. Vairelatto (semiușoa- 
ră), Yves Retail (cocoș) și alții. 
Echipa R.P.R, va cuprinde pe 
Puiu Nicolaie, C. Gheorghiu, Toma 
Constantin, I. Mihalik, M. Trancâ, 
I. Demeter, I. Dragnca, N. Linca, 
D. Gheorghiu și D. Ciobotaru.

timetru. A reparat pe cît s-a putut stricăciunea pricinuită de cor- 
Înirile meteorice de la care ne-a venit tot necazul. După calculele 
ui aveau cam mărimea unor cireșe și la prima vedere, te miri 

cum de au putut stînjeni un colos ca „Năluca" noastră. Dar cu 
viteaza lor uriașă, de zeci de kilometri pe secundă, au avut efec
tul unor adevărate proiectile. E de mirare că n-am pățit-o și 
mai rău.

Ne aflam tocmai pe un munte al satelitului, cînd Francesco 
Luanda, astronomul nostru, a venit în salturi mari pînă la mine, 
făcîndu-mi de departe semne cu lanterna. Terminase cele mai 
importante determinări ale sistemului planetar beta-5 în care pă- 
trunsesem și voia să-mi împărtășească concluziile sale.

Așa cum i se întîmplă deseori, este cuprins de o emoție puter
nică și nu știe cu ce să înceapă. De astă dată are și de ce. Sîn
tem doar primii pămînteni care au ajuns în sistemul beta-5. îi 
aud glasul vibrînd în receptorul aparatului meu portativ de radio- 
recepție-emisie :

— Știi, Anton, e un sistem planetar modest ca dimensiuni, dar 
pe mine m-a și fermecat. Mă gîndesc mereu că nimeni înaintea 
noastră nu i-a schițat schema cosmică — cu sorii centrali, cu 
cununa de corpuri care-1 înconjoară ; îmi vine să-1 desenez ca o 
hartă medievală, așa.;, cu tot felul de embleme și arabescuri... 
chipuri de cavaleri în armuri...

Francesco e un romantic. II cunosc acum atît de bine ! La el 
știința nu e de conceput fără poezia științei. Nu-i de mirare că 
scriitorul lui preferat este Camille Flammarion, iar chitara un to
varăș de care nu s-a despărțit în nici o expediție astrală.

Ce deosebire între el și Ifrim ! «
Poate că ar fi fost bine să se aleagă cu mai multă grijă cei trei 

membri ai echipajului, ținînd seama că societatea se va reduce 
pentru ei multă vreme doar la contactul reciproc.

De altfel, în paranteză fie zis, și fizicește contrastul este mare. 
Ifrim înalt, masiv și încet în mișcări; Francesco mic și neastîmpă- 
rat ca o sfîrlează.

Dar să ne întoarcem la spusele lui Francesco...
— Cei doi sori centrali sînt de mărimi aproximativ egale, vo

lumul lor fiind de vreo 80 de ori mai mic decît al Soarelui nostru 
— îmi comunică el. In jurul lor se rotesc trei planete, dintre care 
cea mai mare are un satelit — acel pe care sîntem acum. întreg 
diametrul sistemului nu trece de o unitate antronomică, cu alte 
cuvinte, ar încăpea în distanța dintre Pămînt și Soare.

Corpul ceresc pe care ne aflăm are un diametru de vreo 1900 
kilometri, pe jumătate ca Luna și o atmosferă foarte rarefiată, de 
vreo 200 de ori mai puțin densă ca cea terestră. De aceea se vede 
cerul aproape la fel de întunecat ca în spațiul interstelar, iar 
sunetele se transmit foarte greu. Am calculat și forța de atracție. 
E de șapte ori mai slabă ca pe Pămînt; iată de ce avem putința 
să ne deplasăm prin sărituri atît de impresionante.

în acest moment am fost întrerupți de Ifrim. Venea spre noi

sărind de pe o stîncă pe alta și expresia feței îi vădea o mare 
mulțumire. Desigur că s-a întîmplat ceva deosebit, dacă și-a pără
sit munca.

* — Brebule frate, am trecut peste ce era greu. Cred că în cu- 
rînd voi fi gata — începu el. Nu mai am nici o îndoială : vom 
putea pleca ! Am izbutit să pun la punct motoarele secundare,, cu 
combustibil lichid. Pentru decolarea de pe satelit vor fi îndes
tulătoare. Mai trebuie doar să le fac o ultimă revizie, dar una 
foarte amănunțită.

— N-am putea pleca spre o altă planetă din beta-5 ? a între
bat Francesco pe neașteptate.

L-am privit mirați.
— De ce asta ?
Cîtva timp sa gîndit, apoi a continuat, cu vocea schimbată :
— Planeta Oceanelor e fără îndoială cea mai apropiată, dar... 

să vă spun drept... nu știu cum ne vom simți acolo !
— Ce vrei să spui ? Bănuiești că atmosfera conține gaze toxi

ce ? l-am întrebat eu.
— Nu, nicidecum. Am stabilit prin analiză spectrală un pro

cent apreciabil de oxigen. Dar... densitatea planetei e de 8,6 ori 
mai mare ca a Pămîntului. De aceea, deși volumul ei e mult infe
rior aceluia al globului terestru, are o forță de atracție simțitor 
sporită. Vom fi deci aproape de două ori mai grei ca pe Pă
mînt și — credeți-mă — nu va fi de loc plăcut.

Am tăcut un timp tustrei. Ifrim și-a spus apoi primul pă
rerea :

— Totuși, altceva nu-i de făcut. Cu racheta noastră, așa cum 
e acum, n-avem șanse să ajungem pe celelalte planete iar pe 
insule nădăjduiesc să găsim condiții prielnice unei șederi mai 
îndelungate. Așa că...

— Atunci, discuția e fără rost... asta-i singura soluție — în
cuviință Francesco. In fond, nu-i exclus să ne adaptăm repede. E 
desigur o lume plină de lucruri palpitante. Se opri o clipă și 
apoi urmă pe un ton profetic :

— Pe Planeta Oceanelor apa e elementul dominant. Poate că 
vom găsi acolo o civilizație care își are sălașul în mediul lichid 1

Am rîs cu toții, iar Ifrim a exclamat ironic :
— Luanda se gîndește la o împărăție a broaștelor! De ce nu 

o civilizație a păsărilor, căci și atmosfera este destul de bogată 
sau... a amfibiilor, care să trăiască pe insule și să se plimbe din 
cînd în cînd prin apă ? Ce spui, profesore ?

— Spun că Francesco nu se poate plînge de lipsă de fante
zie am adăugat eu, amuzat. Iar încercările tale de a-1 întrece 
nu prea ți se potrivesc.

(Va urma)



Congresul Partidului
Socialist Francez

PARIS 28 ’Corespondentul A- 
gerpres transmite: în cadrul ce
lui de al 49-lea Congres al par
tidului socialist francez. (SFIO), 
care s-a deschis joi la Toulouse, 
au luat cuvîntul ministrul Aface
rilor Externe, Christian Pineau, 
și ministrul rezident în Algeria, 
Robert Lacoste.

Christian Pineau a prezentat 
raportul despre politica externă.

Pineau n-a spus nimic nou și 
declarația sa în toate problemele 
politicii externe a fost destul de 
rece primită de delegați."

Ședința din seara zilei de 27 
Iunie a congresului s-a încheiat 
cu raportul lui Ramadier despre 
politica financiaro-economică. In 
dimineața zilei de 28 iunie au 
început discuțiile de politică gene
rală.

Robert Lacoste a prezentat 
Congresului spre aprobare un 
proiect de rezoluții care prevede 
continuarea actualei politici de 
război împotriva poporului alge- 
rian.

In cadrul ședinței de vineri, 
Gaston Defferre, urmează să pre
zinte congreșutui un al doilea 
proiect de rezoluție care condam
nă politica guvernului în Algeria.

In zilele următoare, congresul 
va discuta un al treilea proiect 
de rezoluție, prezentat de Eduard 
Depreux și Daniel Mayer care 
condamnă războiul din Algeria. 
După cum s-a anunțat această 
rezoluție se bucură de sprijinul 
unui mare număr de federații lo
cale ale partidului socialist.

UNIUNEA SOVIETICĂ
« ~ ~ ~ std a-: st-: a-i st- st- st- s>- ~ ~ ~

are puterea
de a pune frîu agresorului

Răspunsul guvernului sovietic la nota guvernului R.F.6. din 22 mai
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— TASS transmite : La Mos
cova a fost dată publicității 
nota de răspuns a guvernului 
Uniunii Sovietice la nota gu
vernului Republicii Federale

în această notă, guvernul so
vietic, luînd act de faptul că 
guvernul R.F. Germane și-a a- 
sumat obligația de a nu produce 
arma atomică, subliniază tot
odată că ACEASTA DECLARA
ȚIE AR TREBUI SALUTATA 
NUMAI DACA GUVERNUL FE
DERAL NU AR CĂUTA SA-ȘI 
PROCURE DIN AFARA ARMA 
ATOMICA PENTRU FORȚELE 
SALE ARMATE.

In notă se constată că guver
nul R.F. Germane nu intenționea
ză să renunțe Ia planurile de în
zestrare a armatei vest-germanc 
cu arma atomică. Declarațiile 
evazive ale guvernului R.F. Ger
mane, se spune în nota sovietică, 
au doar ca*scop să liniștească 
pe alegătorii vest-germani. Ulte
rior R.F. Germană se poate găsi 
în fața faptului împlinit al înar
mării atomice.

In nota guvernului sovietic se 
respinge afirmația guvernului 
R.F. Germane, potrivit căreia 
problemele legate de înzestrarea 
Bundeswehrului cu arma atomică 
și repartizarea pe teritoriul R.F. 
Germane de depozite și baze a- 
tomice ale altor puteri nu ar 
privi în genere Uniunea Sovietică.

In nota guvernului sovietic se 
arată că guvernul federal are o 
atitudine negativă față de pro
punerile existente în domeniul 
dezarmării și care afectează di
rect Germania (crearea în Europa 
a unei zone de limitare și ins
pectare a armamentelor, reduce
rea efectivelor și retragerea tru
pelor străine de pe teritoriul 
Germaniei).

Atacuri grosolane și calomnioase 
împotriva R. P. Chineze 

Discursul finuf de Dulles la San-Francisco
"WASHINGTON 28 (Agerpres). 

TASS transmite : La 28 iunie se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, 
a ținut la San-Francisco un am
plu discurs despre politica S.U.A. 
față de Republica Populară Chi
neză. întregul discurs al lui Dul
les care a abundat în atacuri: gro
solane și calomnioase împotriva 
R.P. Chineze, a fost consacrat în
cercărilor „de a dovedi14 că în ac
tualele condiții S.U.A. nu pot nici 
să recunoască din punct de ve
dere diplomatic R.P. Chineză, nici 
să stabilească relații comerciale 
cu ea. Dulles a declarat fără jenă 
că Statele Unite ar stabili cu 
China relații diplomatice, comer
ciale și culturale, numai în ca
zul cînd, după părerea lor, a- 
ceastă măsură ar contribui la 
„dispariția orînduirii comuniste 
din China44.

Dulles a fost nevoit să recu
noască că, China populară nu 
numai că există, dar are un rol 

Germane din 2 mai 1957. Răs
punsul guvernului sovietic a 
fost remis la 27 iunie de către 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe, lui Haas, ambasadorul 
R.F. Germane la Moscova.

Se desprinde concluzia, se 
spune în notă, că guvernul fe
deral urmărește fie acceptarea 
condițiilor dictate de blocul nord- 
atlantic și care nu țintesc spre 
dezarmare adevărată, fie legali
zarea înzestrării Bundeswehrului 
cu arma atomică. De fapt, gu
vernul R.F. Germane încearcă să 
se erijeze în arbitru deasupra 
puterilor care poartă tratative în 
problema dezarmării.

In nota sa guvernul sovietic 
constată cu regret că guvernul 
R.F. Germane nu socotește po
sibil să sprijine propunerea ca 
cele trei puteri care dispun în 
prezent de arma atomică —

j Fapte care nu se pot
( desm'nji
f BONN 28 (Agerpres). — 
[A.D.N. transmite: Presa vest- 
} germană relatează că în ca- 
(drul noii armate vest-germane 
j va fi înființat un grup special 
I pentru ducerea războiului ato- 
(mic. Sarcina acestui grup va 
[ fi echiparea cu armament a- 
[ tomic a armatei federale și 
(pregătirea trupelor pentru 
j mînuirea lui. Conducătorul 
î grupului va fi locotenent-co- 
(Ionelul von Olaer, care în 
[ cursul ultimilor ani a studiat j 
} în țările occidentale proble-1 
(mele i^zboiului atomic și a | 
[asistat in calitate de observa-J 
[tor la experiențele americanei 
(cu bomba atomică. i 

tot mai mare în treburile interna
ționale. El a încercat totuși cu în- 
căpățînare să justifice actuala po
litică a S.U.A. spunînd că nu este 
de dorit recunoașterea diplomati
că a Chinei în prezent. Dulles a 
declarat că recunoașterea de că
tre Statele Unite a Chinei ar face 
ca R. P. Chineză să obțină un 
loc în Organizația Națiunilor U- 
nite. Aceasta, a afirmat el, ar 
contraveni intereselor S.U.A.

Pronunțîndu-se împotriva co
merțului cu China, Dulles a sus
ținut în mod neîntemeiat că R.P. 
Chineză ar fi interesată în obți
nerea de mărfuri de însemnătate 
militară. Orice ar face ceilalți, a 
declarat el, Statele Unite nu tre
buie să contribuie la crearea for
ței militare a adversarului lor 
potențial.

Dulles a lăsat să se înțeleagă 
că S.U.A. vor sprijini și pe viitor 
clica ciankaișistă falimentară din 
Taivan.

U.R.S.S., S.U.A. și Anglia — să 
ajungă la un acord pentru a nu 
depozita această armă pe teri
toriul Germaniei. După cum se 
subliniază în notă, guvernul so
vietic este de părere că traduce 
rea în viață a acestei propuneri 
ar micșora considerabil primejdia 
izbucnirii unui război atomic nu 
numai în Germania, ci și pe în
tregul continent european.

In notă se menționează că de
clarația guvernului R.F. Germane, 
potrivit căreia depozitarea armei 
atomice a puterilor occidentale 
în R.F. Germană este prevăzută 
de planurile militare generale ale 
N.A.T.O. nu poate fi considerată 
decît ca o nouă confirmare a 
faptului că participarea Republicii 
Federale Germane la N.A.T.O. 
contravine intereselor vitale ale 
poporului german.

Transformarea Germaniei occi
dentale într-o bază strategică 
atomică a N.A.T.O. și înzestrarea 
Bundeswehrului cu arma nuclea
ră. se arată în nota sovietică, vor 
sili U.R.S.S. și țările prietene ale 
acesteia să ia contramăsuri în 
vederea asigurării securități lor 
comune.

Uniunea Sovietică, se sublinia
ză în notă, dispune de o putere 
suficientă pentru a pune în frîu 
pe agrescr, indiferent de unde ar 
pomi actul de agresiune. Guver
nul sovietic este ferm convins ca 
trebuie luate din timp măsuri îm
potriva primejdiei de izbucnire a 
unui război atomic.

In nota guvernului sovietic se 
spune: „înzestrarea Bundesweh
rului cu arma atomică și trans
formarea Germaniei occidentale 
într-o bază strategică în vederea 
unui război atomic în Europa ar 
da o lovitură iremediabilă cauzei 
reunificării naționale a poporului 
german".

Scurte știri
NEW YORK. Noua explozie a 

unei arme atomice care urma să 
aibe loc la 28 iunie pe poligonul 
experimental din statul Nevada 
n-a avut loc, în ciuda eforturilor 
depuse de autoritățile americane.

După cum anunță agențiile de 
informații, explozia n-a avut loc 
din motibe tehnice: focosul ato
mic n-a explodat la timpul fixat. 
Corespondentul agenției United 
Press anunță că în fața comisiei 
pentru energia atomică stă în 
prezent problema să găsească 
voluntari care să demonteze fo
cosul atomic care n-a explodat 
la timp.

LONDRA. La 28 iunie a avut 
Ioc o nouă ședință a subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare, prezidată de reprezen
tantul englez, Noble. Următoarea 
ședință a subcomitetului a fost 
fixată pentru 1 iulie.

TUNIS. Potrivit relatării agen
ției France Presse, primul ministru 
tunisian, Bourguiba, a declarat că 
un acord a fost realizat între 
Franța și Tunisia în vederea eva
cuării, într-un interval de șase 
luni, a trupelor franceze de pe teri, 
toriul tunisian, cu excepția cîtorva 
locuri unde vor mai continua să 
staționeze un număr limitat de 
trupe franceze.

Declarația 
purtătorului de cuvînt 

al secretariatului 
de stat pentru 

afacerile externe 
al R.P.F. Iugoslavia
BELGRAD 28 (Agerpres). — 

In cadrul conferinței sale săptă- 
mînale de presă, purtătorul de 
cuvînt al secretariatului de stat 
pentru afacerile externg, Drașko- 
viei, s-a ocupat de raportul co
mitetului O.N.U. pentru exami
narea așa-numitei probleme un
gare. El a declarat că guvernul 
iugoslav consideră că convocarea 
unei sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale O.N.U. pentru a 
examina acest raport „nu ar 
putea deloc sluji unor scopuri 
constructive și practice și ar avea 
un efect negativ asupra situației 
internaționale44.---- ■-----
Copiii Kozmin 

să fie redați 
părinților I

Scrisoarea adresată de femeile 
sovietice către femeile americane

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Femeile sovie
tice au adresat femeilor din Sta
tele Unite ale Americii chemarea 
să ajute pe soții Kozmin să-și 
aducă în patrie pe copii lor — 

I Rostislav, Iuri, Pavel și Petia în 
; vîrstă de zece luni, luați în mod 
I ilegal părinților și reținuți în 
S.UJL

Această chemare este cuprinsă 
intr-o scrisoare deschisă a Comi- 

I tetului femeilor sovietice către 
: femeile americane.

Sentimentul sfînt de mamă și 
de tată, scriu femeile sovietice in 
scrisoarea lor, este același la toți 
oamenii de pe pămint. Ce inimă, 
ce suflet trebuie să ai pentru a 
săvirși un asemenea act bestial 
ca cel al autorităților din Chi
cago — să smulgi unei inimi de 
mamă copii mici, printre care un 
sugar.

In scrisoare se spune: Indig
narea femeilor sovietice este cu 
atît mai mare, cu cit această 
crimă monstruoasă a fost săvîr- 
șită în America — țară ai cărei 
conducători vorbesc atît de mult 
despre libertate și democrație.

Femeile sovietice și-au expri
mat în scrisoarea lor speranța că 
îemeile din America vor influen
ta guvernul lor și autoritățile ju
diciare și vor face totul pentru 
ca copiii Kozmin sâ fie redați 
părinților. --- ■----

Conferinja primilor 
miniștri 

ai Commonwealfh-ului
LONDRA. 28 (Agerpres). — La 

ședința din 28 iunie a primilor 
miniștri ai Commonwealth-ului 
dezbaterile au fost consacrate Ex
tremului Orient și în primul rînd 
relațiilor cu Republica Populară 
Chineză. După cum anunță agen
ția „Reuter44 în problema recu
noașterii drepturilor legitime ale 
Chinei Populare la O.N.U. primul 
ministru al Indiei. Nehru, s-a 
pronunțat pentru admiterea neîn- 
tîrziată a R.P. Chineze în O.N.U. 
De asemenea primul ministru al 
Pakistanului, Suhravardy, a sus
ținut același punct de vedere, deși 
cu unele rezerve. Reprezentantul 
Australiei, Menzies s-a situat pe 
o poziție de sprijinire a politicii 
obstrucționiste a S.U.A. în aceas
tă problemă. El a fost secondat 
de reprezentanții Noii Zeelande și 
Africii de sud. 

împotriva 
experimentării 
armelor termo

nucleare, împotriva 
reînvierii fascismului

In grădina de vară din str. 
Batiștei nr. 14 a avut loc vineri 
seara adunarea publică de protest 
organizată de Asociația foștilor 
deținuți și deportați politici 
antifasciști din R.P. Romînă, îm
potriva experimentării armelor 
termo-nucleare și împotriva reor
ganizării fostelor forțe S.S. pe 
teritoriul Germaniei occidentale.

Luînd cuvîntul, prof. univ. Gh. 
Stere a spus printre altele: „Pre
sa și radio-ul ne înștiințează că în 
Republica Federală Germană se 
pregătește pentru vara aceasta, 
la Hanovra o „mare adunare in
ternațională44 a fostelor trupe 
S.S.

Noi care am suferit ororile o- 
cupației armatelor hitleriste, ale 
lagărelor de exterminare naziste, 
văduve și orfani ai celor uciși 
de fasciști, considerăm aceste ac
țiuni de reînviere a fascismului ca 
o ofensă adusă memoriei acelora 
care și-au jertfit viața în lupta 
împotriva fascismului ți protes
tăm cu vehemență împotriva a- 
cestor măsuri de renaștere a fas
cismului, cerînd alături de oame
nii muncii de pretutindeni inter
zicerea acestui congres al S.S.- 
iștilor și a activității organizați
ilor naziste44.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
G. Vlădescu-Răcoasa, care a ară
tat că întreaga omenire se află 
dm nou in fața primejdiei unui 
război în urma intensificării de 
către puterile imperialiste a cursei 
înarmărilor atomice.

„Cetățenii patriei noastre — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
și-au manifestat în numeroase a- 
dunări ce s-au ținut în toate col
țurile țării protestul lor împo
triva experimentării armelor nu
cleare șl au cerut cu tărie ime
diata lor încetare.

Noi cei adunați aici, alătu- 
rîndu-ne întregului nostru popor, 
cerem Încetarea experimentării și 
interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen44.

Cetățenii participanți la aduna
re au adoptat în unanimitate o 
moțiune prin care își exprimă 
protestul lor împotriva experi
mentării armelor termo-nudeare 
și împotriva reorganizării foste
lor forțe S.S. pe teritoriul Ger
maniei occidentale.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Vineri dimineață s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Bel
grad, delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P.R., 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, care a 
participat la lucrările Congresu
lui Consiliilor muncitorești din 
R.P.F. Iugoslavia.

La sosire, la aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost in- 
tîmpinați de tovarășii: Emil Bod- 
năraș, Leonte Răutu, de secretarii 
Consiliului Central al Sindicate
lor Anton Moisescu ți Liuba Chi- 
șinevschi, de membri ai Prezidiu
lui C.C.S., președinți ai C.C. ale 
Sindicatelor, precum și de nume
roși activiști ai sindicatelor.

Au fost de față Nikola Vuja- 
novici, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București și membri 
ai Ambasadei.

★
La Teatrul C.F.R. Giulești a a- 

vut loc vineri seara premiera le
gendei muzicale „Rapsodia țiga
nilor44 de Mircea Ștefănescu, mu
zica de Elly Roman, versuri de 
Radu Costăchescu.

Ședința Biroului Comitetului
Apărarea PăciiNațional pentru 

din R.
Vineri seara a avut loc o șe

dință lărgită a Biroului Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P. Romînă.

Ședința a fest prezidată de 
acad. P. Constantincscu-Iași. vice
președinte al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din 
R.P. Romînă.

Acad. Vasile Mîrza, conducă
torul delegației poporului nostru 
la sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii care a avut loc recent 
la Colombo, a informat pe cei 
prezenți asupra activității dele
gației R.P. Rcmine la această se
siune.

Să organizăm educația economică 
și în rîndurîle tinerilor de la sate

(Urmare din pag. l a) 

rea cînd trebuie să se țină astfel 
de cercuri, care trebuie să fie cel 
mai prilenic sezon desfășurării 
cu continuitate a activității lor ? 
Desigur că iarna, începînd chiar 
de pe la sfîrșitul toamnei, adică 
atunci cînd muncile agricole au 
o pondere relativ mică în activi
tatea zilnică.

In al doilea rînd se pune pro
blema unde să fie organizate 
cercurile de economie concretă, 
cine să le conducă .și cum trebuie 
să se desfășoare în general ac
tivitatea țor ? A vorbi despre ne
cesitatea organizării lor în toate 
unitățile agricole socialiste nu în
seamnă că am spus ceva nou. 
Totuși și aici se ridică după păre
rea noastră o serie de probleme 
noi în sensul că, pentru a nu se 
dispersa activitatea tinerilor din 
unitățile socialiste, mult mai bine 
ar fi să se organizeze un singur 
cerc cu caracter economic-politic 
unde, prin alternanță și conform 
unui program bine stabilit să se 
poată preda atît lecții cu carac
ter politic, cît și lecții cu carac
ter economic — cu teme axate 
pe cele mai actuale probleme de 
producție agricolă.

Dar, dacă în unitățile socialis
te este vorba de o generalizare a 
organizării cercurilor de econo
mie concretă, de o extindere a 
inițiativelor ce au existat — ce 
e drept sporadic — în acest do
meniu, în sectorul micii pro
ducții de mărfuri este vorba 
de a potni la o acțiune cu totul 
nouă, nemaiîncercată. Ca atare, 
și atenția organelor și organiza
țiilor U.T.M., credem că trebuie 
să se îndrepte cu toată puterea 
spre găsirea celor mai adecvate 
metode de recrutare a cursanți- 
lor — fără îndoială din rîndul 
celor care au acumulat deja un 
bagaj oarecare de cunoștințe cul
turale — a lectorilor și propa
gandiștilor, de asigurare a conti
nuității activității de predare și 
seminarizare etc. Și aici ar fi u- 
tilă îmbinarea studiului economic 
cu cel politic pentru simplifica
rea și unificarea sa.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată întocmirii tematicii, pre
cum d redactării lecțiilor și re
feratelor, care trebuie să se o- 
cupe de cele mai arzătoare pro
bleme ale producției agricole și 
intr-o formă cît mai accesibilă și 
mai atrăgătoare. Pentru aceasta 
este deosebit de importantă dife
rențierea care trebuie să se facă 
între diferitele probleme, în așa 
fel îneît fiecare cerc economic, să 
se caracterizeze printr-un anumit

P. R.
Tov. Sanda Rangheț, secretar 

al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P. Romînă, 
a prezentat apoi un plan de mă
suri al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, privind 
popularizarea hotiriril adoptate 
de sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii de la Colombo.

Numeroși participanți la ședință 
au făcut propuneri in legătură cu 
acțiunile ce urmează a fi intre- 
prinse.

Planul de activitate a fost apoi 
adoptat in unanimitate.

(Agerpres)

profil tematic, în concordanță cu 
specificul satului sau chiar al 
regiunii respective.

Greșeala în care persistă multe 
cercuri de economie concretă 
existente și în industrie stă în 
întocmirea tematicii pe de o par
te, iar pe de altă parte în carac
terul abstract al multor lecții și 
conferințe, rupte de realitățile 
producției. Numai evitînd aceasta 
se poate crea o atmosferă vie 
în cadrul discuțiilor, numai ast
fel se poate vorbi despre aportul 
creator al acestor cercuri de eco
nomie concretă.

Prezența fruntașilor în produc
ție, alături de lectori sau de ca
dre cu pregătire stiperioară, ar 
contribui la succesul activității 
acestor cercuri, inspirînd cursan- 
tilor mai multă Încredere și mai 
mult interes pentru însușirea unei 
culturi economice.

Dacă în gospodăriile agricole 
de stat, cercurile de economie 
concretă trebuie să se ocupe in 
deosebi de problema căilor de 
rentabilizare a acestor unități, de 
mărirea cointeresării materiale 
prin aplicarea noului sistem de 
salarizare, de căile pentru spori
rea productivității muncii, de im
portanța mecanizării complexe a 
producției agricole etc., în gospo
dăriile colective ar fi de o ac
tuală importanță teme ca : căile 
consolidării economice și organi
zatorice, dezvoltarea multilaterală 
a avutului obștesc ca sursă de 
bogăție, importanța avansurilor 
bănești în vederea sporirii cointe
resării materiale a membrilor etc.

Pentru tinerii țărani individuali 
ar prezenta importanță mm ales 
teme cum ar fi: superioritatea 
marilor întreprinderi agricole so
cialiste, avantajele sistemului de 
contractări, importanța economi
că a porumbului, foloasele creș
terii animalelor, avantajele api
culturii etc.

Experiența de pînă acum ne 
dovedește că răspîndirea cunoș- 
tihțelor indiferent de caracterul 
lor (agrotehnic, zootehnic, eco
nomic etc.); se poate desfășura 
în condiții optime atunci cînd în
treaga muncă de propagandă a- 
gricolă se desfășoără pe baza 
unui plan, care ar trebui să cadă, 
credem. în cadrul U.T.M. Sfatu
rile populare—deținătoare ale po
sibilităților locale în care și-ar 
putea desfășura activitatea cercu
rile de economie concretă — ar 
putea da o contribuție la orga
nizarea lor, la recrutarea propa
gandiștilor care trebuie să aibă 
neapărat o calificare ridicată.

Eforturile ar fi, credem, răsplă
tite din plin de rezultatele ce 
nu vor întîrzia să se arate.

niiiiiiiiiiffliiiiiiniriiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol 
ia primul Congres al Consiliilor 

muncitorești din Iugoslavia
BELGRAD (Agerpres). — După 

fum s-a anunțat, intre 25 și 27. 
iunie a avut loc primul Congres 
al Consiliilor muncitorești din Iu
goslavia. In ședința din 27 iunie. 
Congresul a fost salutat, în nu
mele delegației romi ne, de tov. 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P. Romînă, care a rostit 
Următoarea cuvîntare;

Dragi tovarăși,
Delegația noastră transmite 

din partea sindicatelor, din partea 
clasei muncitoare din R.P.R., un 
cald și frățesc salut dvs. dele- 
gaților la Congresul Consiliilor 
muncitorești, clasei muncitoare și 
tuturor oamenilor muncii din Iu
goslavia.

Popoarele Romîniei și Iugosla
viei sînt legate atît prin vechile 
tradiții de bună vecinătate și în- 
tr-ajutorare ale trecutului lor 
istoric cit și prin cauza comună 
a construirii socialismului și apă
rării păcii în lume, pentru care 
luptă" în prezent.

Ne bucură fiecare succes pe 
care îl obțin popoarele Iugosla
viei sub conducerea Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia pe calea 
construirii socialismului. Realiză
rile, dvs. de pînă acum constituie o 
bază pentru noi succese în dez
voltarea industriei și agriculturii, 
a întregii economii a Iugoslaviei.

Popoarele noastre își consacră 
energia lor creatoare unui țel co
mun : făurirea unei vieți noi, so
cialiste, îmbelșugate pentru cei 
ce muncesc.

Deși țările noastre au particu
larități, trăsături proprii care 
s-au format în decursul dezvol
tării istorice, anumite deosebiri 
în ce privește sarcinile concrete 
care stau în fața clasei munci
toare, precum și o varietate a 
formelor și metodelor de activi
tate — legile generale ale con
struirii socialismului sînt comune 
tuturor țărilor, procesul construi
rii noii societăți are — așa cum 

arată viața — numeroase aspecte 
comune, elemente fundamentale 
identice. De aici și marea însem
nătate pe care noi o acordăm 
cunoașterii experienței reciproce 
de construire a socialismului, a- 
vînd mereu în față adevărul pro
fund al cuvintelor învățătorului 
nostru al tuturora Vladimir Ilici 
Lenin: „Mișcarea care începe 
într-o țară tînără poate avea 
succes numai cu condiția ca ea 
să folosească experiența celorlalte 
țări44 (Opere voi. 5 p. 355 
E.P.L.P.).

Intr-adevăr dacă poporul ro- 
mîn sub conducerea încercată a 
P.M.R. a reușit într-un timp isto
ricește scurt să reorganizeze so
cietatea pe baze socialiste, să 
obțină succese atît de mari în 
dezvoltarea industriei, agriculturii 
și culturii, aceasta se datorește 
în primul rînd faptului că noi ca 
și celelalte popoare care con
struiesc socialismul, am studiat 
cu atenție și am aplicat în mod 
creator, potrivit cu realitățile so- 
cial-cconomice ale țării noastre, 
uriașa experiență de 40 de ani a 
Uniunii Sovietice, prima țară din 
lume care a construit cu succes 
socialismul.

Studiind șl folosind experiența 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste, clasa muncitoare 
din patria noastră contribuie și 
îmbogățește experiența comună 
prin propria sa experiență, acu
mulată în rezolvarea multiplelor 
aspecte ale procesului construirii 
socialismului.

îmi exprim satisfacția pentru 
prilejul ce mi se oferă de a ex
pune în fața delegațiilor la Con
gresul Consiliilor muncitorești 
din Iugoslavia, în fața reprezen
tanților sindicatelor din țările 
socialiste și din celelalte țări, 
cîteva aspecte mai importante 
din experiența noastră în organi
zarea participării maselor mun
citorești la conducerea economiei.

In prjmul rînd, aș dori să spun 
cîteva cuvinte despre organizația 

căreia îl • încredințată în țara 
noastră sarcina de * organiza 
participarea muncitorilor la con
ducerea economiei, și anume de
spre sindicate.

In condițiile țării noastre, s-a 
dovedit că sindicatele — ca parte 
componentă de neînlocuit a sis
temului democrației socialiste — 
pot și trebuie să îmbine cu rezul
tate bune, organizarea partici
pării muncitorilor la conducerea 
producției, cu apărarea interese
lor materiale și social-culturale 
ale acestora. Sindicatele sînt or
ganizații sociale cu tradiții de 
solidaritate și coeziune proletară 
și au o structură organizatorică 
cu adevărat de masă. Sindicatele 
noastre, fiind organizate pe baza 
principiilor centralismului demo
cratic, au posibilitatea de a ar
moniza interesele locale ale mun
citorilor cu interesele întregii 
clase muncitoare, de a acționa 
ca o școală de unire, de educație, 
de conducere a economiei și de 
a organiza prin diferite forme 
participarea tot mai largă a 
muncitorilor la rezolvarea pro
blemelor de producție.

Sarcina* de a învăța masele să 
conducă practic economia nu este 
o sarcină ușoară și nici una de 
moment. Practica noastră ne-a 
arătat că cea mai bună școală 
este însuși procesul muncii, expe
riența proprie a celor ce muncesc 
puși în situația de a rezolva ei 
înșiși problemele de conducere a 
producției.

întreg sistemul de organizare 
a statului și a economiei noastre 
se întemeiază pe principiul cen
tralismului democratic, pe încre
derea nelimitată în forța crea
toare și capacitatea de conducere 
a clasei muncitoare. Trăsătura 
esențială a sistemului nostru de 
organizare a economiei constă în 
aceea că oferă posibilitatea efec
tivă de conducere a producției de 
către înșiși producătorii bunuri
lor materiale.

Odată cu lichidarea proprietății 
capitaliste asupra mijloacelor de 
producție în industrie s-a trans
format și clasa muncitoare din- 
tr-o clasă exploatată, asuprită, 
fără drepturi, într-o clasă condu
cătoare, vital interesată în dez
voltarea continuă a industriei so
cialiste și a celorlalte ramuri ale 
economiei, în transformarea so
cialistă a agriculturii și înflorirea 
culturii, în întărirea noii orînduiri 
socialiste. A devenit astfel posi
bilă organizarea producției „după 
un plan dinainte stabilit44 — așa 
cum a prevăzut Engels acum a- 
proape 100 de ani.

Clasa muncitoare devenind 
stăpîna fabricilor, uzinelor, mine
lor, a mijloacelor de producție, a 
pus capăt haosului și anarhiei în 
producție, caracteristice proprietă
ții particulare capitaliste asupra 
mijloacelor de producție, creîn- 
du-se posibilitatea unirii miilor 
de întreprinderi și unități din cele 
mai felurite ramuri ale economiei 
naționale, într-un singur tot care 
produce pe baza planurilor unice 
de sfat.

In țara noastră s-au dezvoltat 
și și-au dovedit utilitatea variate 
forme de participare a oamenilor 
muncii la conducerea economiei, 
folosindu-se tot mai larg și cu 
rezultate bune consfătuirile de 
producție. In cadrul lor fiecare 
muncitor, inginer, tehnician și 
funcționar, are posibilitatea să-și 
spună părerea și să facă propu
neri privind organizarea și con
ducerea producției, începînd cu 
proiectul planului de producție și 
pînă la modul cum se cheltuiește 
fondul de salarii al întreprinderii. 
In afară de consfătuirile de pro
ducție care au loc cu prilejul e- 
laborării planului cincinal sau a 
celui anual, în întreprinderi se 
organizează de regulă consfătuiri 
de producție lunare sau ori de 
cîte ori o problemă- de producție 
necesită consultarea întregului 
colectiv din brigadă, echipă, sec
ție sau din întreaga întreprinde
re.

Consfătuirile de producție exer
cită o importantă influență 
asupra dezvoltării forțelor de 
producție, în organizarea supe
rioară a muncii, în extinderea în 

proporții de masă a procedeelor 
moderne de lucru, in adoptarea 
tehnologiei avansate și în asigu
rarea progresului tehnic.

Directorii și conducătorii sec
toarelor de producție sînt obligați 
să răspundă în consfătuiri la toa
te chestiunile ridicate de munci
tori și să raporteze în fața între
gului colectiv despre realizarea 
planului de producție și a planu
lui financiar, realizarea contrac
telor economice, pregătirea forțe
lor de muncă, folosirea fondului 
de salarii etc.

Creșterea conștiinței de clasă a 
muncitorilor, întărirea încrederii 
în forța și capacitates lor de 
creație, dezvoltarea avîntului re
voluționar al maselor, își găsește 
o bună reflectare în întrecerea so
cialistă ,o altă formă de atragere 
a muncitorilor la organizarea și 
conducerea producției.

Un prilej deosebit de important 
care antrenează cele mai largi 
mase de oameni ai muncii îl con
stituie la începutul fiecărui an 
dezbaterea și încheierea contrac
telor colective. Obligațiile reci
proce ale administrației și ale 
muncitorilor atît în problemele 
producției cît și în problemele so
cial-culturale, care se includ în 
contractele colective, se aprobă 
în adunările generale ale munci
torilor și funcționarilor și se sem
nează de către comitetul sindical 
din întreprindere, în numele mun
citorilor, și de directori, în nume
le întreprinderii. Apoi în cursul 
anului se prezintă periodic în fața 
muncitorilor dări de seamă des
pre modul cum se aduc la înde
plinire obligațiile reciproce, luîn- 
du-se măsuri de îndreptare în ca
zul cînd se constată neajunsuri.

Un loc deosebit de important 
între mijloacele de cointeresare a 
colectivului fiecărei întreprinderi 
la creșterea rentabilității, îl ocu
pă fondul întreprinderii care se 
constituie dintr-o parte a benefi
ciului planificat pentru întreprin
derea respectivă și din circa 
53—65% din beneficiile realizate 
peste plan. Din acest fond se 
acordă premii, se construiesc lo
cuințe, cantine, dispensare, cămi
ne de copii și creșe, baze sporti
ve etc.

In momentul de față are loc o 
largă consultare a muncitorilor 

din întreprinderi în vederea sta
bilirii celor mai potrivite măsuri 
de îmbunătățire a sistemului de 
salarizare și normare a muncii.

Tovarăși, '

Datorit! muncii sale pline de 
abnegație și evint patriotic, po
porul nostru muncitor a lichidat 
trecutul întunecat și creînd con
diții de înflorire a țării sale libe
re și independente, de creștere 
continuă a nivelului său de trai 
material și cultural, privește cu 
încredere perspectivele viitorului 
său luminos.

Industria noastră socialistă <■ 
sigură procesul de mecanizare a 
agriculturii și contribuie Ia tre
cerea treptată a gospodăriilor ță
rănești individuale la formele so
cialiste de organizare a aces
teia. Pînă acum circa 40% din 
suprafața arabilă a țării este cu
prinsă în sectorul socialist al a- 
griculturii. Peste 950.000 de fa
milii de țărani muncitori s-au 
unit în gospodării agricole colec
tive, întovărășiri agricole și coo
perative agricole de producție: 13 
raioane ale țării sînt complect 
cooperați vizate.

In anii primului cincinal sala
riul real al muncitorilor a crescut 
cu 28%, față de 1950. Puterea 
de cumpărare sporită și creșterea 
consumului populației se reflectă 
in faptul că comerțul socialist a 
furnizat populației muncitoare 
în 1956 mărfuri de o valoare 
dublă față de cea desfăcută în 
1950.

In același timp cresc în fiecare 
an alocările din bugetul statului 
pentru acțiuni social-culturale. 
Numai pentru asigurările sociale, 
care în țara noastră sînt conduse 
direct de oamenii muncii prin or
ganizațiile lor sindicale, s-au dat 
de la 1949 încoace aproape 13 
miliarde lei din care 9,3 miliarde 
pentru pensii și ajutoare de boa
lă. Din 1949, de la trecerea asi
gurărilor sociale sub conducerea 
sindicatelor, peste 2.760.000 de 
persoane și-au petrecut concediul 
în casele de odihnă și în sanato
riile balneo-climaterice ale sindi
catelor, ministerelor și întreprin
derilor.

Dragi tovarăși,

Tuturor ne este cunoscut că 
astăzi problema păcii și ■ răz

boiului preocupă toate popoarele 
lumii. Cercurile imperialiste in
ternaționale sub pretextul perico
lului pe care l-ar reprezenta co
munismul — adică țările socia
liste — pregătesc deschis arun
carea omenirii într-un război 
nuclear nimicitor. In acest scop 
ele accelerează cursa nebunească 
a înarmărilor atomice, folosind 
cea mai mare parte a bugetelor 
țărilor participante la diferitele 
pacte și blocuri militare agre
sive. Această politică războinică 
apasă destul de greu asupra po
poarelor și în primul rînd asupra 
clasei muncitoare. In țările impe
rialiste se înăsprește teroarea 
împotriva organizațiilor muncito
rești și progresiste, se îngustează 
libertățile democratice, se încura
jează reînvierea fascismului sub 
diferite forme.

Faptul că popoarele Uniunii 
Sovietice înaintează victorioase 
spre comunism, că țările demo- 
crat-populare cu ajutorul Uniu
nii Sovietice și al colaborării din
tre ele, construiesc cu deplin suc
ces societatea socialistă și faptul 
că unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare din toate țările se în
tărește și se dezvoltă, stîrnește 
ura blestemată a cercurilor impe
rialiste din Statele Unite ale A- 
mericii care visează la domina
ția mondială. Obstacolul princl- 
f al în calea realizării acestei po-
itici imperialiste îl constituie ță

rile lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, precum și 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor care gem sub jugul 
colonialismului.

Din această cauză cercurile im- 
fierialiste folosesc toate mijloace- 
e de diversiune, sabotaj și spio

naj, pentru a slăbi ritmul con
struirii socialismului și a submi
na unitatea țărilor care formea
ză lagărul socialist, și, prin for
ța armelor, vor să-și mențină do
minația în țările subjugate de 
colonialism din Asia, Africa și 
America Latină. Această politică 
nu poate avea însă sorți de 
izbîndă.

Politica coexistenței pașnice, a 
prieteniei și colaborării dintre 
toate țările indiferent de regimul 
lor social și politic, dusă fără 
încetare de țările socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică, va 
triumfa, deoarece această politi
că corespunde năzuințelor tuturor

celor ce muncesc, ea corespunde 
intereselor tuturor popoarelor.

Lupta comună a popoarelor ro- 
mîn și iugoslav pentru socialism 
ne situează pe poziții comune în 
acțiunea care o duc azi popoarele 
pentru rezolvarea celei mai vi
tale probleme a lumii contempo
rane — asigurarea unei păci 
trainice. Evoluția evenimentelor 
internaționale, scoate în evidență 
necesitatea intensificării efortu
rilor în favoarea păcii, pentru în
cetarea imediată a experiențelor 
cu arma nucleară, pentru reali
zarea dezarmării. Popoarele noa
stre pot aduce o mare contribu
ție la această luptă. Aș vrea să 
amintesc în această privință cu
vintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn: „Țările socialiste din 
această parte a lumii — Romînia, 
Bulgaria, Albania, Iugoslavia re
prezintă un puternic factor de 
pace. Ele pot și trebuie să con
tribuie Ia îmbunătățirea relațiilor 
politice și la dezvoltarea legătu
rilor economice și culturale reci
proc avantajoase, între toate sta
tele balcanice, pe baza respec
tării independenței și suverani
tății naționale și neamestecului 
in treburile interne, în interesul 
comun al conviețuirii pașnice și 
al propășirii popoarelor din a- 
ceste țări'4.

Dorim din toată inima conso
lidarea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
poporul romîn și popoarele Iugo
slaviei, dintre clasa muncitoare 
din Romînia și Iugoslavia, în 
interesul țărilor noastre, în inte
resul colaborării internaționale și 
al păcii intre popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, să 
obțineți succese tot mai mari în 
lupta pentru construirea socialis
mului în țara voastră, pentru bu
năstarea popoarelor Iugoslaviei.

Trăiască harnica clasă munci
toare a Iugoslaviei l

Trăiască Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și Guvernul Repu
blicii Populare Federative Iugosla
via, în frunte cu tovarășul Tito I

Trăiască și să se întărească 
prietenia dintre poporul romîn și 
popoarele frățești ale Iugoslaviei 
și lupta lor comună pentru con
struirea socialismului și apărarea 
păcii 1
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