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spărgător de gheață OtOOlIC

Cea mai marc cucerire
A POPOARELOR

Ieșind din cadul unei singure 
țări, socialismul a devenit în zilele 
noastre un puternic sistem mon
dial care cuprinde peste un sfert 
din suprafața globului pămîntesc 
și mai mult de o treime din popu
lația lumii (aproape un miliard 
de oameni).

Sistemul socialist mondial repre
zintă o forță economică uriașă. 
Peste 37 % din producția mon
dială de cărbune, circa un sfert 
din producția de fontă și oțel și 
aproape o treime din producția 
de bumbac revine țărilor socialis
te. în total, producția industrială 
a țărilor socialiste alcătuiește a- 
proximativ a treia parte din pro
ducția industrială mondială.

Faptul cel mai important îl con
stituie însă ritmul înalt de dezvol
tare economică a țărilor socialis
te, ritm nemaicunoscut și inacce
sibil pentru capitalism.

Sistemul socialist a întrecut de 
asemenea cu mult sistemul capi
talist în ceea ce privește pregăti
rea cadrelor tehnice. In prezent, 
în economia națională a U.R.S.S. 
lucrează peste 6.000.000 specia
liști cu studii superioare și studii 
medii speciale — de 33 de ori 
mai mulți decît în Rusia țaristă, 
în Republica Populară Chineză, 
în 4 ani — din 1953 pînă în 1957 
— au absolvit institutele de învă- 
țămînt superior cu 70.000 
mulți studenți decît în 
în trecut 
1947 !).

Sarcinile 
le-au pus In față țările 
ci aliate în 
perspectivă sînt pe deplin 
lizabileu După cum m 
Uniunea Sovietică și-a propui să 
depășească Statele Unite în urmă
torii 15 ani în ceea ce privește 
volumul de producție al princi-

(din 1912

mărețe pe

35 de 
pînă

mai 
ani 
în

care

planurile lor

fi 
so
da 

ree- 
ftie.

palelor feluri de produse pe eap 
de locuitor. După cum arată zia
rul „Jenminjibao" este posibil ca 
în aceeași perioadă — sau într-o 
perioadă ceva mai mare — China 
să ajungă din urmă sau aă în
treacă Anglia în ce privește pro
ducția de oțel și alte produse in
dustriale importante. La rîndul 
său, Partidul Comunist din Ceho
slovacia a arătat în legătură cu 
elaborarea celui de-al doilea plan 
cincinal că „în țară există toate 
premizele pentru ca în toate ra
murile principale ale economiei 
naționale să fie ajunse din urmă 
și întrecute cele mai dezvoltate 
țări capitaliste în ce privește pro
ducția pe cap de locuitor".

Țările socialiste au dobîndit suc
cese nu numai în domeniul indus
trializării dar și pe tărîmul trans
formării socialiste a agriculturii. 
R.P. Chineză a terminat cooperati
vizarea agriculturii. Din totalul 
suprafețelor agricole, sectorul so
cialist ocupă în Bulgaria 87%, în 
Cehoslovacia — 60%, în țara noa
stră peste 46%.

Noua orînduire socială a asigu
rat oamenilor muncii din țările 
socialiste creșterea nivelului lor de 
trai material și cultural. Dispunînd 
de o bază industrială dezvoltată 
— țările sistemului socialist au a- 
cum posibilitatea să dezvolte și 
mai departe în mod rapid econo
mia lor, să ridice neîncetat bună
starea celor ce muncesc.

Ritmul impetuos de dezvoltare 
economică a țărilor socialiste, ma
rile resurse materiale de care dis
pun aceste țări, larga activitate 
creatoare a maselor muncitoare 
conduse de partidele marxist-leni- 
niște, sînt tot atîtea garanții că în 
întrecerea pașnică 
lism și socialism, 
ieși învingător.

Lagărul socialist 
milie de popoare 
pe soarta lor. Relațiile dintre ele 
se bazează pe principiile egalității 
depline în drepturi, respectării in
tegrității teritoriale, independen
ței de stat și suveranității, neamea-

dintre capita- 
socialismul va

constituie o fa- 
libere. atăpîne

tecului în treburile interne ale al
tora. După enm se subliniază în 
Declarația Consfătuirii- reprezen
tanților Partidelor Comuniste și 
Muncitorești din țările socialiste
— aceste principii importante nu 
oglindesc nici pe departe întreaga 
esență a relațiilor dintre țările so
cialiste. O parte integrantă a rela
țiilor dintre ele o constituie aju
torul reciproc frățesc în care se 
manifestă efectiv nobilul principiu 
al internaționalismului socialist.

Pe această bază se lărgește ne
contenit colaborarea economică și 
culturală dintre statele socialiste. 
Toate țările socialismului — fie 
ea China 
600.000.000 locuitori __ ___
Albanie cu cei 1 milion locuitori
— sînt întrutotul egale în drep
turi. Fiecare țară îsi împărtășește 
experiența sa celorlalte țări surori 
și la rîndul ei folosește ca un 
bun comun experiența lor.

Strînsa colaborare frățească și 
coordonarea planurilor economice 
ale țărilor socialiste permit pe 
de o parte fiecărei țări să-și dez
volte din plin tocmai acele ramuri 
pentru care au asigurate cele mai 
bune condiții și surse de materii 
prime și pe de altă parte — face 
posibilă întărirea și dezvoltarea 
mai rapidă a economiei sistemului 
mondial socialist în ansamblul lui.

în cadrul cooperării țărilor sis
temului socialist, un rol impor
tant îl are ajutorul economic și 
tehnico-științific pe care Uniunea 
Sovietică — cel mai puternic stat 
socialist — îl acordă țărilor de 
democrație populară. Astfel, din 
1949, de la înființarea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.), Uniunea Sovietică a 
transmis membrilor Consiliului (R. 
P. Bulgaria, R. P. Ungară, R. D. 
Germană, R. P. Chineză, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Polonă și R. Ceho-

populară cu ce» 
sau mica

MOSCOVA 5 Corespondentul 
Agerpres transmite: Pe unul din 
șantierele Leningradului s-a pro
dus în dimineața de 5 decembrie 
un eveniment de o importanță 
deosebită — a fost lansat pe apă 
primul vas spărgător de gheață 
atomic din lume „Lenin".

Se știe că mijloacele tehni
ce de care se dispunea pînă acum 
permiteau vaselor arctice să cir
cule numai în zona litorală, deoa
rece exista pericolul permanent 
de a rămîne fără combustibil în 
mijlocul ghețurilor. Viitoarea 
navă-amlral a flotei sovietice de 
spărgătoare de gheață, prevăzută 
cu instalație de forță atomică, 
este scutită de aceste neajunsuri. 
In mod practic raza de acțiune a 
spărgătorului atomic devine neli
mitată, fiind determinată doar de 
rezervele de alimente pentru echi
paj. Spărgătorul de gheață ato
mic „Lenin", construit în Uni
unea Sovietică, are un deplasa
ment de 16.000 de tone, iar pu-

ferea motoarelor principale este 
de 44.000 c.p., adică 2,7 c.p. de 
fiecare tonă, ceea ce asigură va
sului posibilități de înaintare în 
mijlocul ghețurilor necunoscute 
pînă acum. Amintim că puterea 
spărgătorului de gheață american 
„Glacier", care pînă acum nu și-a 
avut egalul, este de 22.000 c.p.

Lungimea spărgătorului atomic 
„Lenin" este de 134 m., iar lă
țimea maximă de 27,6 m. Vasul 
„Lenin" — navă atomică trans- 
antarctică — va pluti cu o vi
teză de 32 km. pe oră pe marea 
liberă de ghețuri, iar consumul 
de combustibil nuclear în decurs 
de 24 de ore va fl doar de cîteva 
zeci de grame.

Spărgătorul atomic „Lenin" va 
putea străbate fără dificultate 
straturi de gheață groase de 2 m. 
Rezervele de combustibil atomic 
ce pot fl luate pe vas vor fl su
ficiente pentru cîțiva ani de ex
ploatare neîntreruptă.

Pornind în cursă lungă, «păr-

gătoarele de gheață moderne 
iau la bord peste 2.000 tone 
combustibil și totuși nu pot na
viga fără escală mai mult de o 
lună.

Pentru a oferi o securitate per
fectă personalului navigant, insta
lația atomică generatoare de abur 
este înconjurată de ziduri de oțel, 
de un strat de apă și de ziduri 
din beton special care exclude 
orice posibilitate de radiație acti
vă în afară. In compartimentele 
destinate mașinilor sînt instalate 
utilaje furnizate de aproximativ 
500 de întreprinderi. Ingeniosul 
proces de transformare a ener-
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realizate în prima centrală 
atomo-electrică. Aburul obținut 
în instalația generatoare este îm
pins spre turbinele electrice, iar 
forța acestora se transmite celor 
trei electromotoare care la rîndul 
lor pun în mișcare elicele. Co
manda și controlul funcționării 
întregii instalații se face de la

distanță, dlntr-un post central u- 
tilat cu cele mai moderne apara
te. Comanda elicelor propulsate 
poate fi realizată ații de pe pun-

Sub îngrijirea Ministerului In1* 
vățămîntului și Culturii, și C.C. 
al U.T.M. va avea loc concursul 
„Micilor tehnicieni".

Organizat pentru pionierii și 
școlarii care activează în. cercurile 
de aero și navomodelism, tîmplă- 
rie, croitorie, electromecanică, ra
dio etc, din casele pionierilor, șooli 
și case de copii concursul are 
drept scop dezvoltarea dragostei și 
interesului pentru munca produc
tivă, pentru activitatea tehnica 
creatoare a pionierilor și școlarilor.

Concursul se va desfășura pa 
faze — școală, raion (oraș), regiu
ne, iar din doi în doi ani, înce- 
pînd cu anul școlar 1957—1958, 
în vacanța de primăvară va avea 
loc pe țară trecerea în revistă a 
rezultatelor concursului.

Cu prilejul trecerii în revistă a 
rezultatelor concursului pe raioa
ne, orașe și regiune, vor fi orga
nizate expoziții cu obiectele cele 
mai valoroase lucrate de copiL ‘

La ultima fază (pe țară), se vof 
acorda premii și mențiuni în obieo- 
te. De asemenea C.C. al U.T.M. 
va acorda participanților la con-4 
curs insigna „Micul tehnician".

Alintul creației plastice
giel nucleare în forță 
trică este asemănător

Viața de organizație

Unde duce superficialitatea 
in organizarea controlului 
îndeplinirii hotărîrilor

A. BRATU

Bogata șl rodnica experiență a 
partidului nostru, experiența de 
ani de zile a organizației noastre, 
ne-au dovedit cu prisosință că 
pentru realizarea la timp și în 
bune condițiuni a sarc.n lor, ho- 
tăririlor și măsurilor stabilite, un 
rol hotărîtor îl are organizarea 
unui control sistematic, temeinic 
și calificat. De înfăptuirea aces
tuia depinde, în ultima instanță, 
însăși soarta măsurilor și hotărî- 
rilor luate.

„Teoria" potrivit căreia juste
țea și utilitatea unor hotărîri sau 
măsuri sînt calități care le asi
gură de la sine succesul în apli
carea lor fără nici un fel de mun
că de organizare, este străină 
practicii muncii revoluționare, 
condamnînd organizația la lînce- 
zeală, la demobilizare, la inacti
vitate.

Controlul organizat riguros 
chiar din momentul adoptării ho- 
tăriril asigură In cele din urmă 
succesul. Munca de control e me
nită deopotrivă să ajute organiza
țiile, utemlștii, tineretul să înțe
leagă justețea măsurilor și să

scoată la iveală pe conțopiști, bi- 
rocrați, pe palavragii, să țină sea
ma de condițiile specifice din fie
care loc și de posibilitățile ce le 
are fiecare organizație, să stîr- 
pească din fașă, lenevia, comodi
tatea. tendințele anarhice.

Or, ținînd seama de faptul că 
principala sarcină a organizației 
noastre este munca de creștere 
a generațiilor noi, de educare 
marxist-leninistă a maselor de 
tineret, de cimentare în sufletul 
și conștiința tinerilor a trăsături
lor moralei comuniste, cu atît 
mai mult este necesar ca organe
le, organizațiile ș' activiștii 
U.T.M. să dovedească exigență 
fermă față de îndeplinirea sarci
nilor, organizînd un control te
meinic în vederea realizării lor.

Cu toate că aceste adevăruri 
sînt îndeobște cunoscute, există 
încă organe, organizații și acti
viști U.T.M. care în practică nu 
țin întotdeauna seama de ele și, 
fie din pricina lipsei de strădanie 
pentru a învăța permanent, pen
tru a-și îmbogăți experiența, pre
gătirea în toate domeniile, fie

în anii regimului
democrat-popular

Marin Mihalache
—•—

—- Mda, fi asta a • probi** 
mă — rosti Nicolae îngîndurat, 
proptindu-și mina uriașă pe o- 
brazul nebărbierit, roșu de să
nătate. Adică nu-i numai o pro
blemă așa, ca oricare alta, ci 
o problemă de bază la noi, 
putem spune. Părerea mea e, 
nu știu cum să spun... e greu 
să iei o hotărîre precisă. Asta 
depinde de fiecare, de rostul 
pe care vrea să și-l facă 
viață.

— Mda, dar tu ai putea 
fii — adică chiar ești — 
exemplu pentru ei. Tu trebuie 
să le arăți că nu fac bine așa. 
Du-te la fiecare și spune-le. 
„Măi fraților, cum vine asta, 
pentru ce trebuie să mergeți 
neapărat la oraș ca să învățați o 
meserie ? Se poate să plecați așa 
fiecare, care-ncotro, de parcă 
ați fi niște străini ?** Ce zici ?

Nicolae e un flăcău de 19 
ani, cu o statură impresionan
tă, de uriaș, care ar putea ser
vi ca model pentru o sculptu
ră reprezentând simbolic forța 

și vigoarea. Are un păr cînepiu, 
zburlit într-un chip curios, pe 
frunte, și doi ochi care zîmbesc 
tot timpul, buni și mîngîietori, 
contrastând cu restul înfățișă
rii, severă și impunătoare. Ni
colae stă pe gînduri și trage 
din țigară 
adevărat, 
încruntat.

— Vezi 
problema se pune și astfel. (Ni
colae se învățase să folosească 
prea des cuvîntul „problemă** 
care, în vorbirea lui, avea înțe
lesuri foarte cuprinzătoare). 
Trebuie să știi să le vorbești, 
să-i întorci și pe-o față și pe 
alta. Uite, măi frate, asta-i pro
blema. Adică să ftii să-i dai cu 
gura. Și eu nu știu să vorbesc. 
Cînd trebuia să spun ceva în

în

si
un

tihnit, ca un bărbat 
gîndindu-se serios și

mata, nene Dumitre,

ședință mă foiesc ca un motan ca orice bărbat în toată firea, 
pe cuptor pînă îmi vine pe lim- și-o să mănînce în tihnă fi cu 
bă un cuvînt mai ca lumea, poftă. Din cînd în cînd o să le

— Ei na, asta-i acum. Uite, facă observații celor mai mici : 
văd că vorbești destul de bine. .„Nu ține lingura ca pe-un cio- 
Doar nu trebuie să le ții o cu- 
vîntare.

— Am să încerc. O să văd eu.
Nicolae Sfîrlea își îndesă că

ciula peste urechi și ieși afară.
7----.-------------------- î— vîr-

căl-
răs-
Un

Viscolea. Zăpada venea în 
te juri albe, văzduhul era o 
dare în care totul fierbea 
colit de clocotul viforniței, 
tractorist, pe care iarna îl gonise

lui. Și la urma urmei, Nicolae 
s-a întors pentru că el în colec
tivă avea de păstrat prestigiul 
familiei Sfîrlea, amintirea tată
lui său. Nicolae muncise în co
lectivă de la 12 ani. Nu putea 
să secere sau să prășească, dar

mag ! Mănîncă frumos**. Și toți 
îl ascultă cu respect. El e capul 
familiei și are cuvîntul cel mai le căra oamenilor apă. Existau 
greu în casă. Chiar și mama îl e1o''; 
ascultă cu o mîndrie ascunsă, 
pentru că Nicolae, flăcăul ei, 
e ascultător ca o fată și muncește 
cît doi. Acum cinci ani, copiii au 
rămas orfani. Sfîrlea era un om 
in puterea vîrstei, de 42 de ani, 
înalt, puternic ca un urs, care

deci firele acelea trainice care-l 
legau de gospodărie, de oame
nii ei.

Și-a rămas în sat. A ajuns un 
ins de bază în gospodărie, cum 
se spune. Muncea la orice. A că
rat recolta de pe cîmp, lemne de

PUTEREA EXEMPLULUI
își ducea tractorul

măi, îți duci boul

la umbră c-a nă-

de pe cîmp, 
la adăpost.

t— Ce faci 
la grajd ?

— 11 duc 
dușit.

După ce ieși în șosea, Nico
lae se gîndi să intre la bo
degă să guste o țuică, dar se 
răzgîndi. îi era teamă să nu se 
încurce la vorbă și să întârzie 
la masă. Cînd ajunse în curte, 
luă o lopată, răzui zăpada, fă- 
cînd o potecă pînă la grajd, 
apoi rîni puțin gunoiul la vite, 
fluierînd. De pe hornul casei 
ieșea fumul gros, albăstrui, îm
prăștiat apoi de vînt, și asta îi 
dădea senzația plăcută a cămi
nului moleșitor de cald, a fo
cului care arde mocnit, a mă
măligii aburinde și a pisicii care 
dormea, sforăind ușor pe vatră. 
Peste cîteva clipe, maică-sa o 
să-l strige, crăpînd ușa nițel t 
„Nicolae, hai la masă I**. El o 
să intre înăuntru, tăcut fi sever,

ridica sacul de 80 de kile ca 
pe-o jucărie. Se înscrisese în 
gospodărie de la înființare. Fu
sese om sărac, muncise tot pe la 
alții. La colectivă oamenii își 
scoteau căciulile în fața lui, 
avea chipul pe toate panourile. 
Dar într-o zi, ridicînd o greu
tate, a simțit dintr-odată cum i 
se rupe ceva înăuntru. Peste o 
săptămînă și-a dat sfîrșitul. Ni
colae avea atunci 14 ani. Mun
cea și el în gospodărie. Dar în
tr-o seară maică-sa i-a spus să 
se ducă la oraș să învețe și el 
o meserie. Munca la țară e 
grea, mai bine să-și caute un rost 
în altă parte. Ceilalți copii mai 
mici or să facă la fel. Și Nico
lae s-a dus la o școală profesio- 

[, nală din Ocna Mureșului. A în
vățat acolo 2 ani și-a ieșit ope
rator chimist. Totuși Nicolae 
s-a întors înapoi în sat. Ce l-a 
făcut să se întoarcă ? Multe. îi 
era dor de satul lui, de oamenii 
din sat și din colectivă. Familia 
rămăsese singură, fără ajutorul

la pădure pentru colectiviști. A 
făcut o echipă de utemiști, frun
tașă pe gospodărie. Și viața i se 
părea plină, frumoasă. La clubul 
gospodăriei juca remi, biliard 
sau șah. Mergea la film, citea 
cărți. Pe lingă asta, familia lui 
era fericită, avea tot ce-i trebuie. 
Din munca lui și a mamei, con
struise o casă nouă, cu lumină 
electrică, a cumpărat mobilă de 
la oraș. Au o vacă și o vițică. 
Crescuse din iarna trecută trei 
porci. Doi i-a vindut. Le-a cum
părat haine la toți pentru iarnă. 
Acum la împărțirea produselor, 
va lua cel puțin 5.000 lei. O să 
cumpere un radio „Strassburg**.

■ Asta e viața lui și a familiei, 
și sufletul lui Nicolae e pe de
plin împăcat. Acum însă în co
lectivă s-a ridicat o altă proble
mă. Despre asta a discutat cu 
președintele mai înainte. Mulți 
tineri din gospodărie vor să ple
ce la oraș. Au impresia că viața 
la oraș e altfel, că a fi colecti
vist, lucrător al pămîntului, nu

• o meserie. La oraș, mă rog, 
totul e altfel, 'viața e mai „cu
rată", mai altfel. Mai întîi a 
plecat Datzy Ecaterina, care s-a 
făcut funcționară la Cluj. Ttirey 
Ioan a plecat și el la oraș. Și 
mai au și alții în cap gărgăunii 
plecării. Atunci el cum rămîne 
cu echipa de utemiști dacă 
pleacă toți ?

Nicolae i-a spus chestiunea 
asta președintelui și au avut ar 
mîndoi o discuție din care s-a 
relatat o parte la început. Deci 
cădea în sarcina lui să-i lămu
rească pe cei care voiau să ple
ce să rămînă în sat. Nicolae, mă 
rog, ar fi discutat el cu unul și 
cu altul dar ce se face că chiar 
fi frate-său Ion, care are vreo 
16 ani, vrea și el să plece la 
oraș. Trebuie să-i scoată și lui 
din cap ideea asta. Asta în pri
mul rînd. Dar mai era la mijloc 
și maică-sa...

Cînd, în sfîrșit, fu chemat la 
masă, Nicolae intră înăuntru po. 
somorît și încruntat. Ionică 
foarte vesel, se înghioldea 
timpul cu o surioară 
Nicolae se răsti la ei

— Ori mîncați, ori 
Din două una.

Copiii încremeniră _ - o
rile în mînă, privindu-l speriați.

„Las-că ți-arăt eu ție, îl ame
nință el în gînd pe băiat. O 
să-mi știi tu de frică. O să faci 
ce-o să zic eu, nu ce vrei tu**. 
Și pînă la sfîrșit nu mai scoase 
nimeni o vorbă. Nicolae se do
moli însă pînă la urmă singur. 
„Ce-oi fi avînd cu el de-l bruftu- 
luiesc așa ? Dac-o fi vrînd să-n- 
vețe

din comoditate șl spirit de răs
pundere scăzut, dovedesc o preo
cupare cu totul nesatisfăcâtoare 
față de această cerință elementa
ră, dar hotărîtcare pentru întreaga 
activitate a organizației — con
trolul asupra..........................   *
rilor.

In articolul 
opri îndeosebi 
manifestate în 
către biroul comitetului regional 
U.T.M. Hunedoara.

E bine cunoscut faptul că pe 
teritoriul regiunii Hunedoara sînt 
numeroase bastioane ale indus
triei noastre socialiste. Sînt de a- 
semenea cunoscute succesele, a- 
portul considerabil pe care-l aduc 
utemiști!. tineretul în sectoarele 
economice cele mai importante — 
minier și siderurgic. Aș putea da 
ca exemplu cele peste 800 de 
brigăzi de tineret — marea 
lor majoritate situată în frun
tea luptei pentru sporirea pro
ducției, productivității muncii și 
reducerea prețului de cost (nu
mai în valea Jiului, brigăzile de 
tineret au dat peste plan circa 
26.000 tone cărbune, brigăzile de 
tineret de la C.S.H. au dat 3.000 
tone oțel și 5.000 tone laminate 
peste plan), secții, sectoare și a- 
gregate întregi date în răspunde
rea tineretului cum sînt: fabrica 
de aglomerare de la C.S.H., fur
nalul nr. 2 de la uzinele „Victo
ria" Calan, sectorul 4. B. de Ia 
mina Lwpeni, etc. S-ar fj pu
tut obține rezultate mai mari, 
dacă biroul comitetului regional 
n,ar fi manifestat o nepermisă lip
să de răspundere pentru îmbună-

îndeplinirii hotărî-

de față, mă voi 
asupra lipsurilor 

acest domeniu de

ION ALBUȘOIU 
Instructor al C.C. al U.T.M.

Prima săptămînă a „Lunii Cub 
turii“ — lună de bilanț a realiză
rilor culturale a tinerei noastre re
publici, a fost consacrată artelor 
plastice și muzeelor. Printre nume
roasele manifestări menite a pune 
în lumină izbînzile obținute în 
creația lor de pictorii, sculptorii și 
graficienii noștri în acest glorios 
deceniu, se numără, la loc de cins
te, cea care a deschis duminică în 
sălile Muzeului și Casei Simu și
rul acestor sărbătoriri — expoziția 
retrospectivă „Zece ani de creație 
plastică: 1947-1957“. Deși, din 
pricina spațiului, ea nu cuprinde 
decît o parte din cele mai bune 
lucrări realizate în anii puterii 
populare, expoziția ne dă prilejul 
unei largi priviri înapoi, capabilă 
să ne arate în punctele esențiale 
drumul străbătut. Aceasta deoarece 
numărul operelor plastice valo
roase create în acest răstimp de 
talentații noștri artiști este, desi
gur, de necuprins în cadrul unei 
singure expoziții. Totuși, felul ju
dicios cum au fost selecționate, în
găduie a cuprinde, în liniile sale 
mari, dezvoltarea artelor noastre 
plastice și totodată o scrutare a 
viitoarelor ei căi spre o deplină 
înflorire.

Prin puterea de a evoca și su
gera, prin forța de emoționare es
tetică și etico-socială, arta are un 
imens rol mobilizator, educativ; 
ea cultivă în om cele mai alese în
sușiri, trezește în el simțăminte și 
sentimente nobile, ajută la forma
rea conștiinței socialiste. Artiștii 
de azi sînt moștenitorii unor bo
gate tradiții; ei au în urma lor 
tot ce au creat, de-a lungul veacu
rilor, pleiada de artiști devotați 
poporului care au făurit gloria 
culturii noastre. Noile conținuturi 
de viață, marile prefaceri sociale 
prin care trecem se cer însă a fi 
exprimate mai viu, mai profund, 
mai multilateral. Apar noi trăsă
turi spirituale, care trebuie sur
prinse, imortalizate pentru posteri
tate. Noile vremuri cer o artă com
bativă, cu maximum de expresivi
tate, pe măsura epocii pe care o 
străbatem, în care omul nou să 
fie înfățișat cît mai sugestiv, în 
acțiune, în raporturile sale cu cei
lalți în lupta pentru un viitor fe
ricit Se poate spune că artiștii 
noștri plastici au înțeles aceste im
perative și răspund chemării parti
dului de a da opere pline de un 
înalt conținut ideologic, valoroase 
sub raport artistic.

Pe planul artelor plastice acești 
zece ani au însemnat o îmbucură
toare afirmare a tuturor genurilor

creației plastice, și în deosebi a 
compoziției cu temă contemporană 
sau istorică. Fără a subestima ce
lelalte genuri care au dreptul 
la existență: portretul, peisajul, 
natura moartă — compoziția tema
tică rămîne totuși piatra de încer
care a oricărui mare artist. Spre 
deosebire de trecut, cînd în foarte 
puținele compoziții create, eroul 
apărea singuratic, desprins de mul* 
țime și deasupra ei, în noile lu
crări de acest gen, realizate în a- 
ceastă epocă, poporul apare ca o 
forță activă, ca erou principal, 
făuritor de istorie, așa cum putem 
vedea în lucrările lui C. Ressu, 
Al. Ciucurencu, I. Jalea, G. Labin, 
G. Miklossi etc. Atenția dată com
poziției tematice de către cei mai 
buni dintre artiști, ca genul cel 
mai complex, în stare a exprima 
cu cea mai mare forță ideile ma< 
jore ale epocii noastre, reprezintă 
un fapt cu totul îmbucurător, a 
cărui semnificație constă, în pri-< 
mul rînd, în apariția în arta noa-4 
stră a unui nou umanism. Cei maf 
mulți dintre creatori pun în centrul 
preocupărilor lor omul cu visurile 
și năzuințele sale, cu faptele-i în« 
drăznețe, menite a transforma fața 
acestor pămînturi, și, totodată, re-» 
lațiile între semeni, într-un nou 
mod de viață, mai drept, pe mă« 
sura demnității omului. Optimis
mul, încrederea în forțele creatoare 
ale poporului, dragostea de via
ță, bucuria muncii libere, un dht 
închinat omului epocii socialiste, 
iată trăsăturile dominante ale artei 
noastre plastice făurită în acest 
început de viață nouă, care e cel 
dinții deceniu al republicii noa*< 
stre populare.

Tot pe linia redării omului, a 
oglindirii vieții sale obișnuite, de 
toate zilele, surprinsă într-un fapt 
divers, merg și numeroasele ta
blouri de gen create în ultimii ani. 
De asemenea, portretul a început a 
trece dincolo de redarea intimistă

T

era 
toț 

mai mică, 
autoritar : 
vă jucați.

3-a

meseria, să-nvețe !** Cînd
ION BAIEȘU

cu lingu- O scenă 
piesa lui Nicolae 
Tăutu „Ecaterina 
Teodoroiu" jucată 
de colectivul Tea
trului Armatei din 
Capitală.

cronica piesei)
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SSiXXXXStXXSXSXSXX romînești
PASIONA TUL

Era în primăvara aceea cînd hu. dariatul clinic și • lucrat la ser- 
ruitul continuu și aîcîitor al avioa- viciul de neurochirurgie a spita- 
moI»* r>îrtă 1 q lului „Gh. Marinescu". în timpul

peste hotare
UN GRAFIC GR Aii OR

In urmă cu cttva timp la președinția Academiei R. P. R. a sosit 
6 scrisoare a Academiei de Științe a U.R.S.S. în care se spunea 
printre altele: .... Institutul de Automatică și telemecanică al A-
Cadefniei de Științe a U.R.S.S. organizează la Moscova,, confe
rință unională pentru teoria schemelor de relee la care se vor 
discuta cele mai importante orobleme ale teoriei dispozitivelor ac
țiunii de relee...

Ne-ar face multă plăcere dacă acad. Gr. C. Moisil, ing. Gh. 
loanid, irig. Măriăna Nedelcu și ing. Constantinescu Paul de la 
Institutul de Matematică (sau alți patru delegați, după aprecie
rea dvs) ăr putea să ia parte la această conferință și să prezinte 
comunicări despre lucrările lor. In tot timpul conferinței ei 
fi Oaspeții Academiei de Științe a U.R.S.S,"

Primă întrunire științifică care strînge pe 
meniul teoriei algebrice 
sebită atenție în 
tîndurile name. 
nil6r de știintă 
care au urmărit 
eu mult interes 
lucrările confe
rinței. In Uniu
nea Sovietică

problemele 
canismelor 
tomate 
larg dezvoltate 
așa fncft la lu
crările cdnferin- 
ței unionale au 
luat parte cîteva 
sute de Oameni 
de știință, spe
cialiști în mate
matici, ingineri 
etc., în afara cî- 
torva invitați din 
țările de demo
crație populară 
(printre care cei 
mai mulți din 
țara noastră, delegației Invitate prin Academia de Științe 
U.R.S.S. <dăugîndu-i-se și tov. C. Popovici de la Institutul de Ma
tematică).

In Cadrul ședinței de deschidere, alături de raportul ing. M. A. 
Gavrilov, doctor în științe tehnice asupra dezvoltării teoriei sche
melor cu contacte și relee și a raportului prof. Sofia Ianovscaia 
asupra aplicațiilor tehnice ale logicii matematice, acad. prof. 
Gr. C. Moisil â prezentat un raport asupra dezvoltării teoriei sche
melor cu contacte și relee tn R.P. Romînă.

Un alt fapt ce dovedește succesele deosebite ale unor cercetări 
matematice romînești este reprezentat de remarca făcută de dr. 
ing. Gavrilov în raportul său prin care arată dezvoltarea teo
riei schemelor cu contacte și relee în diferite țări subliniind că 
primele trei locuri sînt ocupate de U.R.S.S., S. U. A și R. P
ROmînă (vezi diagrama alăturată prezentată în raportul lui M. A.
Gavrilov : 1. - U.R.S.S. ; 2, S.U.A. și 3 - R. P. Romînă ; 4. -
Anglia ; 5. — R. Cehoslovacă ; 6. — Franța ; 7. — Italia).

După ședința de deschidere au urmat 8 zile de discuții la care 
acad. Gr. C. Moisil a prezentat 2 comunicări iar ing. Gh. Ioa- 
nid, ing. M. Nedelcu, ing. P. Constantinescu cîte o comurțicare. 
16 cadrul conferinței, așa cum ne arăta acad. Moisil într.o re
centă convorbire, comunicările ’ ’ _ 7 ' 
enâu 3 cercetători sub 36 de ani. s-au bucurat de un 
ces. ele interesînd cercuri largi de participanți. ’

După terminarea conferinței, delegația noastră a 
seminarul ținut de Universitatea din Moscova asupra aplicațiilor 
tehniee ale logicii matematice șl la seminarul de geometrie dife
rențială. Delegația noastră a fost de asemenea invitată la Kiev 
unde â făcut comunicări într-o ședință specială în fata oamenilor 
de știință din capitala R.S.S. Ucrainene.

cercetătorH din 
a mecanismelor automate a trezit o

a

delegației noastre. printre care 
deosebit suc-

participat la

1. $.

Fotoreporterul nostru a prins Ieri dimineață, pe peliculă, grupul 
de tineri cercetători ce lucrează cu microscopul electronic cu 
care a fost de curînd dotat Institutul de Inframicrobiologie 
al Academiei R.P.R.

Microscopul optic fotografiat în medalion nu poate mări decît 
de 2000 de ori, pe cînd microscopul electronic are o putere de 
mărime de 49.000 de ori.

nelor înebunise mințile pînă la 
disperare, cînd răpăitul mitralie
relor și răbufnitul înăbușit al bom
belor răscoliseră pămîntul.»

Era în primăvara cînd vâlvătăile 
flăcărilor se ridicau pînă la cer, 
pustiind, cînd oamenii rămîneau 
schilodiți sau mureau sub dărâmă
turi. Atunci, în primăvara aceea 
s-au întîlnit fără să se cunoască, 
sub acoperișul umed și întunecos 
al unui adăpost. Se nimeriseră a- 
mîndoi, unul lîngă altul, striviți de 
înghesuiala mulțimii înfricoșate, 
undeva într-un ungher. Unul, elev 
de liceu, celălalt medic încercat, 
cu renume mondial. Și-atunci, cînd 
deasupra, bombele pustiau pămîn
tul, în ungherul acelui adăpost, me
dicul, vorbea liceanului despre tai. 
nele medicinii, despre mălțătoarea 
menire și datorie de-a salva, de-a 
vindeca pe om, vorbea despre pa
siunea cu care s^a dăruit acestei 
meserii, despre frumusețea de ne
bănuit pe care-o ascunde.

Iar cînd mai tîrziu, studentul 
Dinu Constantin Samitca a pus 
prima dată mîna pe bisturiu, și-a 
amintit de ziua aceea din adăpost, 
și-a amintit de vocea caldă, prie
tenească a. doctorului Bagdasar...

Și din adîncul sufletului i-a a- 
dus o mulțumire sinceră plină de 
respect. Anii studenției, i au dez
văluit pe rînd lucruri din ce în 
ce mâi noi, mai interesante. ^înd 
le-a prins firul, a început să lu
creze la spital. In. fiecare după a- 
miaza, în fiecare oră liberă, stu
dentul Samitca era prezent în sa
loanele bolnavilor, în sălile de o- 
perație. Urmărea cu interes și cu
riozitate fiecare lucru, fiecare ope. 
rație, fiecare bolnav. Din anul doi 
de facultate s-a hotărît să se spe
cializeze în neurochirurgie.

Era domeniul care prin noutatea 
sa îl pasiona cel mai mult. A în
ceput să studieze intens tot ce se 
scrisese pînă atunci în domeniul 
acesta. La clinica de neurochirur
gie avea posibilitatea să vadă și 
să verifice practic tot ce învăța.

După șase ani de studenție, 
proaspătul medic neurolog Dinu 
Constantin Samitca și-a început u- 
cenicia la Piatra Neamț. Ca me
dic neurolog era mult prea tînăr 
ca să-și poată cîștiga de Ia înce
put încrederea. Oamenii îl pri
veau neîncrezători. Avea une
ori gînduri pline de scepticism. 
Zilele treceau. Muncea totuși cu 
tot mai multă rîvnă. Curînd 
mediciil Samitca a fost apreciat 
și felicitat de medicul neurolog 
al raionului. A fost primul suc
ces, prima satisfacție profesio
nală. A urmat apoi și a doua, 
care a întrecut-o pe prima... 
A fost prima operație eare a 
făcut-o singur, în condiții destul 
de grele. O operație făcută la hi
drocentrala de la Bicaz, unui tînăr 
care în urma unui accident a că
pătat un hematon extradural. Cu
vintele „m-ați scăpat de la moarte" 
pe care le-a auzit de la acel tînăr, 
i-au dat 
în sine, 
sufletul, 
ceea ce

în 1954, a fost admis la secun-
r

stagiului de secundariat* a început 
să-l preocupe electroencefalografia, 
cu aplicațiile ei specifice în neu
rochirurgie. Vara 
minat stagiul de 
concurat pentru 
specialist

Acum, nu mai 
Dinu Constantin 
dicat activității științifice, lucrînd 
exclusiv în domeniul electroence- 
falografiei. Nu are decît 29 de ani. 
Nimeni nu mai spune însă că-i 
prea tînăr pentru ramura în care 
iiHiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

face operații. 
Samitca s-a de-

Tineri 
cercetători
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN  
lucrează. A câștigat experiență și 
stimă, datorită perseverenței cu 
care muncește, datorită sprijinului 
și îndrumărilor prețioase pe care 
le primește în fiecare zi din par
tea dr. Arsene, șeful clinicii.

De curînd i-au fost publicate în 
țară și în străinătate cîteva lucrări 
ca, ,(Epilepsia în tumorile intra- 
craniene", „Modificările tensiunii 
arteriale cauzate de tumori intra- 
craniene" și altele, pe care le-a 
scris împreună cu dr. Arsene. în 
1958, tot în colaborare cu dr. Ar
sene îi va apare cartea „Elemente 
de diagnostic neurochirurgical“.

Cea mai mare parte din activi
tatea sa o constituie cercetările în 
laboratorul de electroencefalografie. 
Ele îi desvăluie în fiecare zi noi 
și noi aspecte, care aduc o contri
buție valoroasă în neurologie. Ce 
se înțelege de fapt prin electro
encefalografie ? Este o metodă, 
folosită la noi în 
țiva ani, de înre^ 
renților cerebrali și servește în 
scop de diagnostic și de cercetare. 
Cu ajutorul ei se pot diagnostica 
și localiza de multe ori, o serie de 
procese expansive intracraniene, ca 
tumori, abcese, tuberculoame. De 
asemenea ea mai are importanță 
în punerea diagnosticului. în sta
bilirea tratamentului și urmărirea 
bolnavului în diferite forme de 
epilepsie și în traumatisme cranio- 
celebrale. Pe lingă importanța cli
nică (diagnostică și pronostica) 
eltctroencefalografia are importan
ță mare în activitatea de cercetare 
științifică.

Dacă va mai lucra și în alt do
meniu ? Deocamndată Dinu Cons
tantin Samitca nu poate spune. Este 
prea prins, prea pasionat de elec
troencefalografie. Totuși... s-ar pu
tea... în cazul cînd va descoperi 
ceva nou, ceva despre care încă 
nu se știe nimic sau se știu prea 
puține lucruri, da. îi place totdea
una să caute să dibuiască noul, ne
cunoscutul. Și atunci cînd 1-a gă
sit, i se dedică în întregime... Nu 
se plînge de timp. Mai are în față 
o viață întreagă de muncă, de bi- 
ruinți...

n țară doar de cî- 
egistrare a biocu- 
•ali și

MONICA VERDEȘ

Protestul
ZEILOR
De curînd am primit la redacție 

următoarea scrisoare :

atîta forță, atîta încredere 
l-au hotărît să pună tot 
toată capacitatea sa în 
avea să facă. >

„Subsemnații Jupiter, zis și 
Zeus și fii — Atlas și Hercules 
— Thor, Titan șl Ajax, de pro. 
fesie zei, semizei și personaje 
mitologice, domiciliari în O. 
limp, prima pe stingă, cu bule
tine de identitate nr... *), greci, 
latini și germani, de virste di
ferite, dar în deplină unanimi, 
tate, ținem să protestăm împo
triva conducătorilor militari ai 
S.U.A., și îndeosebi a celor care 
Intflrt acolo cercetările științi. 
fîce.

Abuzlnd de numele nostru, 
care s-a bucurat pînă acum de 
o bună reputație, conducătorii 
cercetărilor științifice militare 
botează — fără nici un fel de 
autorizație din partea subsem. 
naților — rachetele lor cu nu
mele noastre. Acest lucru ne 
pune intr-o postură ridicolă, 
deoarece e vorba de rachete 
care fîsîie în gol și, în cazul 
fericit cind izbutesc să se des
prindă de pămînt, se strică și 
exploadează înainte de vreme 
Ocupați cu munca noastră de 
zi cu zi — de pildă, recent. Ti. 
tan Typhon a făcut din nou să 
erupă muntele Etna, sub care 
e închis — noi n-am dat mare 
importanță acestor fleacuri, mai 
ales că savanții și militarii a. 
mericani adoptau un ton modest, 
recunoscînd că rușii le-au luat-o 
înainte cu trei, cinci sau chia? 
zece ani. De cind însă două ra 
chete sovietice ■— neînzestrate 
cu nici un nume mitologic — au 
lansat primii doi sateliți ai Ter. 
ret, cetățenii pomeniți, și în
deosebi militarii, au căpătat un 
complex de inferioritate atît de 
grav, că au început să se Iau- 
de. N-avem nimic împotrivă că 
încearcă să compenseze prin 
laude ceea ce le lipsește la 
știință. Dar nu putem fi de a- 
cord ca în această acțiune să 
se folosească de prestigiul 
nostru zeiesc, mai ales cînd 
toate privirile lumii sînt ațin
tite asupra acestei întreceri 
științifice.

Cel mai mult suferă șeful 
nostru, subsemnatul Jupiter. 
Stăplnul trăsnetelor a ajuns — 
tn versiunea antlștiințifică a- 
mericană — două rachete, una 
numită Jupiter, cealaltă Zeus; 
amîndouă nefiind în stare să se 
urnească : acest fapt distruge 
dintr-odată și reputația latină 
și cea greacă a veneratului 
nostru ZeusJupiter.

Intr.o situație șl mai tristă 
se află fiul său Atlas, împovă
rat cu reputația celei mai mari 
rachete americane, proiectate 
să aibă o rază de 5.500 mile — 
aproape cam cit are acum ano. 
nimul dar celebrul tip sovietic 
de rachetă care a lansat sate
liții. Ei bine, Atlas — care plin- 
ge acum, scriindu.vă aceste rîn. 
duri — Atlas — care în legendă 
ține pe spinare pămîntul și ce. 
rul — Atlas, ce mai încolo și 
încoace, e nașul involuntar al 
unei rachete care iarăși, pentru 
a nu știm cita oară, a flslit tn 
gol și s-a defectat înainte de a 
putea să se urnească.

Nu mai vorbim de Thor, care, 
deși zeu al războiului la ger.

♦
mani, deși acolo, în S.U.A., lu-^n 
crează marii von Neuman, 
Dornberger și mai ales Wehr. fi 
ner von Braun, creatorul lui VS 
2 — nefericitul nostru confrate# 
german își smtțlge părul de sub # 
coif văzînd ce se întîmplă cu& 
racheta care.i poartă numele. 
Titanii și Ajax, care întotdeauna^, 
au mîncat o bătaie soră cu# 
moartea, poate sînt mai îndri- ■# 
tuiți să dea numele lor unor # 
astfel de rachete, —_ dar nici ei 
nu vor, spun că au fost răpuși^ 
întotdeauna în luptă, și nu așa J» 
încă înainte de a fi pornit. #

E drept, noi recunoaștem în# 
mod autocritic că de-a lungul # 
miilor de ani faima și influența^ 
noastră — mai ales de cînd cu/ 
afurisitul de Protneteu. care a^ 
luat focul și l-a dăruit oame.y 
nilOr — am cam descrescut, nu# 
in ce privește poveștile, dăr< cu # 
zei efectivi. Da, am îmbătrlnitJÂ 
am ieșit la pensie, dar cu o re-'d 
putație nepătată. Chiar șiy 
Thor, coșcogeamite zeu al răz.y 
boiului, declară solemn că nu# 
înțelege să fie amestecat în# 
combinațiile urîte pentru pe- # 
trolul arab, pentru subversiu-^ 
nea țărilor socialiste și pentruy, 
dominația mondială, afaceri ne- y 
cur at 6 ale businesmenilor care# 
stăpînesc știința americană. De# 
ce atunci să ni se fure numele,# 
brevetat încă în legendele care# 
hau inspirat pe Homer? Noi, ca'^ 
zei respectabili, ne-am mîncat y 
copiii, ne-am violat fiicele, am y 
făcut așa cum scrie mitologia, # 
dar cu ațîțătorii ăștia la război# 
nu vrem să avem nimic de- 
aface. q

Sincer vorbind, am fi răbdat y 
chestia asta dacă am fi văzut y 
șanse de îndreptare grabnică. 3 
Dar cînd America scoate 30# 
mii ingineri pe an, iar Uniunea# 
Sovietică 90 de mii, cînd Pro-# 
meteu cu oamenii lui are un a-X 
vans atît de mare, cine știe^ 
cît o să dureze pînă să se miș-y 
te tizii noștri — și cine știe ce g 
o să mai născocească în tim.# 
pul ăsta Prometeu cu oamenii# 
lui de știință. Zău, fraților yan.# 
kei, treceți odată la dezarmare £ 
să terminați odată cu povestea y 
asta, lăsați-ne în pace; sau.y 
dacă nu vă dă răgaz setea de# 
profituri, atunci măcar porecli.# 
ți-vă amărîtele voastre de ra-# 
chete Dulles și nu Atlas. Am# 
ajuns ca Atlas sau Hercules — # 
nu știm bine care proiectil — g 
să fie încărcat ca un hodorog y 
bătrîn intr-un balon, și abia# 
cînd balonul trece de stratul de# 
aer, la 19 mile înălțime, să in.# 
cerce să.i dea drumul rachetei.#

Și cum bate puțin vlntul, cum # 
strănută vreun zeu prin apro. g 
piere, „vreme nefavorabilă" ba-# 
Ionul o ia razna: așa-i cînd ai # 
rachete bolnave de avitaminoză. # 
O rachetă care nu poate stră-# 
bate singură atmosfera șl se# 
cheamă Atlas! Atlas, care fine 
cerul în spinare! O, zei! Ah, 
lupiter! Vai nouă, Zeus! în 
balon! Rachetă... Spuneți-i 
Dulles dacă vreți, luați.l pe 
Dulles în balon și nu pe Atlas 
al nostru!

Ne adresăm deci opiniei pu. 
blice cu protestul nostru. Să ne 
șteargă numele de pe fîsîitoa. 
rele alea!

(SS) Jupiter (zis și Zeus), 
trăsnicier-șef. Atlas, Thor, Ti- 
tanii, zei;

Hercules, cu orginie mai pu
țin clară, semizeu; Ajax, răz. 
boinic, mitologic, sinucigaș șl 
înecat.

Pentru conformitate:
CRIȘAN GR. ȘUFEA

Spre lună
1 octombrie ..Sînt fără îndo

ială un om norocos : fac parte 
din prima delegație de astronomi 
care pleacă în Lună. Și fata de 
lingă mine are niște ochi ! 0 
cheamă Dana și e maestră a 
sportului. Ce-or fi căutând spor
tivii în Lună ?

2 octombrie ...Mîine ne luăm 
zborul spre stația interplanetară 
de pe satelitul artificial. Am dis
cutat mult cu Dana, l-am povestit 
că sint a treia generație de astro
nomi in familie. Bunicul a privit 
toată viața spre cer, tata a făcut 
experiențe în laboratorul vast al 
cosmosului lansînd rachete și sa- 
teliți artificiali, iar eu plec acum 
să verific lucrările lor. Nu-i mi
nunat ? Dana m-a privit visătoare

Radioteleviziunile din 72 de țări, 
mii de ziariști, nenumărați opera
tori cinematografici sînt prezenți 
la acest eveniment unic în istoria 
omenirii.

»»♦♦♦»»♦«♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦«

Note din jurnalul 
unui asironaut (I)

»♦»♦<>♦♦♦ » ♦ ♦ »♦»♦♦♦♦»*♦
Ultimii pasageri sosesc pe înal

ta pasarelă pivotantă și își ocupă 
locurile în cabinele din vîrful ra
chetei. Toți sînt emoționați. Ușile 
compartimentelor asemănătoare cu 
cele ale vechilor submarine se în-

te
drept răspuns 
versuri :

mi-a recitat niș-

printre nouri s-a 
deschis o poartă

„Părea ca 
fost 

Prin care trece albă, 
regina nopții moartă".

3 octombrie ...Am trăit o zi de 
neuitat. Sutele de mii de oameni 
adunate din toate colțurile lumii 
au luat cu asalt uriașele piste de 
beton ale astroportului și păreau 
niște furnici pe lingă gigantica as
tronavă argintie de peste 10.000 
tone care stătea gata de plecare. 
Racheta poartă numele simbodc 
„Tera" și e compusă din trei e- 
taje care se desprind în timpul 
zborului. Etajele inferioare conțin 
exclusiv motoare atomice cu aju
torul cărora vom învinge forța 
atracție a Pămîntului.

chid ermetic. Pe ecranul postului 
său de pilotaj, comandantul astro
navei urmărește rotirea liniștită a 
pasarelei care degajă racheta. A- 
poi el își privește cronometrai și 
stabilește contactul motoarelor ato
mice de cîteva sute de mii de cai 
putere.

Nava se cutremură și tnvingînd 
cu ușurință gravitatea se desprin
de de Pămînt cu o viteză care 
crește continuu însă lin, fără o ac
celerație bruscă, tn felul acesta a- 
tingem curînd viteza de 25.000 
kilometri pe oră fără nici un ne
ajuns pentru noi. Intr-adevăr, ori- 
cit de 
poate 
uriașe 
atinse 
mică.

Pe măsură ce etajele rachetei 
își consumă combustibilul, ele se 
desprind automat și cad pe Pă
mînt cu ajutorul unor aripi teles-

extraordinar ar părea, omul 
suporta vitezele cele mai 
Cu condiția ca ele să fie 

cu o accelerație suficient de

copie* care transformă fiecare 
taj într-un planor.

Dar iată, pe ecranul radarului 
a apărut satelitul artificial ca un 
punct minuscul. Pilotul a pus îit 
funcțiune navigatorul electronic 
care va ghida astronava direct 
spre prima țintă a călătoriei noa
stre. S-ar părea că ajungem în cu
rînd căci racheta își încetineje 
tot mai mult viteza.

4 octombrie ...Vom rămîne trăi 
zile p& satelitul artificial. Sînt 
convins că nu ne vom plictisi. Ai 
ce vedea aici. Am fost cazați la 
hotelul ,Jules Verne"' din piați 
Țiolkovski. Stația interplanetari 
este un adevărat orășel și în ace
lași timp o minune a electronicii.

Azi se împlinesc 25 de an', de 
la acel memorabil 4 octombrie 
1957 cirul in Uniunea Sovietici a 
fost lansat primul satelit artificial 
al Pămîntului. Am fost invitați cd 
toții la adunarea festivă. Pentru 
Dana totul părea nou căci ea n-are 
decît 20 de ani. l-am povestit cu n 
au fost lansați primii sateliți in 
1957, cum cinci ani mai tirziu a 
fost trimisă de pe pămînt o rache
tă — bumerang fără echipaj cam 
a înconjurat Luna și s-a întors pe 
Pămînt adueîndu-ne date extrem 
de prețioase și filme despre a doua, 
față a „reginei nopții" pe care 
n~am văzut-o niciodată pină atunci 
și în sfîrșit, cum a fost asamblați 
la 50.000 kilometri înălțime sta
ția pe care ne aflăm acum din 
sute de sateliți mici reuniți prin 
cabluri.

5 octombrie ..Azi am vizitat 
stația interplanetară, o adevărată 
minune a tehnicii moderne. Ener
gia atomică furnizează uriașele 
cantități de electricitate necesare, 
într-adevăr, se pare că totul se 
face aici electric. Rezervele de apă, 
de pildă, trebuie să fie păstrate 
cu grijă : lichidul prețios se re
cuperează după întrebuințare 
(chiar dqcă a servit pentru spăla
rea mîinilor) și este filtrat și ste-

k rilizat pe cale electrică. Același 
>. lucru se întîmplă cu aerul care 

este purificat și regenerat în in
stalații automate. Satelitul trebuia 

păstreze cu grijă rezervele 
de aer deoarece în spațiile in

terplanetare nu există atmosferă. 
Stația pare un uriaș cauciuc de 
automobil umflat cu aer, care s*ar 
desumfla imediat dacă pereții ei 
ar fi găuriți de vreun meteorit. Un 
asemenea accident ar însemna 
moartea instantanee a tuturor lo
cuitorilor de aici. Dar așa ceva 
este exclus. Pereții satelitului sînt 
dubli și învelișul exterior a fost 
astfel realizat incit să reziste me
teoriților mici. Cît despre aefoli- 
ții mai 
imediat 
se prin 
peretele

mari, ei se volatilizează 
din cauza căldurii produc 
ciocnire și nu ajung la 
interior.

Ing. JEAN WAGNER
(Va urma)

La Leningrad a fost lansat

Primul vas
spărgător de gheață atomi©

gheață sau pe

Uniunea Sovie- 
spirgător de

•) Numerele buletinelor de 
identitate au rămas necomple- 
tate ceea ce ne face să ne în
doim de autenticitatea scrisorii.

(Urmare din pag. l-a)

tea de comandă, cît și din cabina 
mecanicului șef, ceea ce dă posi
bilitate comandantului vasului 
să execute personal manevra ne- 
cesară, fără a recurge la trans
miterea ordinelor în sala mașini
lor. Acest sistem asigură vasului 
o mare capacitate de manevrare, 
ceea ce este extrem de Important 
cînd vasul se află în mijlocul 
ghețurilor. Din relatările specia
liștilor reiese că din punct de 
vedere al forței motrice, spărgă
torul de gheață „Lenin“ este cel 
mai puternic din lume. Calculul 
comparativ a arătat că un spăr
gător de gheață de aceleași di
mensiuni ca ale spărgătorului 
atomic „Lenin“ și cu o instalație 
de abur turbo-electrică, folosind 
drept combustibil petrolul și pu
țind naviga doar 16 zile, ar putea 
să aibă o putere maximă de 
30.000 c.p., adică cu aproape o 
treime mai mică. Realizarea unui 
spărgător de gheață pe bază de 
combustibil lichid cu o rază de 
acțiune nelimitată este în mod 
practic imposibilă.

La întocmirea proiectului 
instalație mecanică oamenii 
știință și inginerii sovietici au 
vut de învins mari greutăți 
numai în privința proiectării

de 
de 
a- 

nu 

construirii unei instalații atomice 
generatoare de abur cu totul noi 
dar și in privința instalației tur- 
boelectrice, folosită pentru prima 
dată la un vas ce navighează tn 
mijlocul ghețurilor. De asemenea 
a fost necesară proiectarea unui 
mare număr de aparate electrice 
șl mecanice de o concepție abso-

lut nouă. Una din importantele 
probleme ce trebuia rezolvata era 
asigurarea funcționării continue 
a generatoarelor de abur în 
timpul navigației arctice fără a 
mai fi nevoie de complectarea 
stocului de combustibil nuclear în 
largul mării. Vasul este în între
gime electrificat. Mecanismele 
auxiliare, ventilația, instalația, 
puntea, comanda cîrmelor etc, 
sînt prevăzute cu un perfect sis
tem de telecomandă. Posibilita
tea unor curse de durată neobiș
nuit de lungă și fără escală in 
porturi a determinat pe proiec- 
tanți să țină seama de necesita
tea îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale echipajului față de 
spărgătoarele de gheață obiș
nuite. Pe bordul spărgătorului 
de gheață atomic vor fi amena
jate aproximativ 1000 de încă
peri sub punte și deasupra pun
ții. Proiectanții și constructorii 
navei au realizat o protecție ab- 
solut sigură a echipajului contra 
efectului radiațiilor. Au fost pre
văzute cabine confortabile cu 
unul și două locuri, sală de mese 
încăpătoare, club, bibliotecă, sală 
de lectură, săli pentru fumători, 
sală de muzică, cabinet medical 
înzestrat cu aparatură medicală 
modernă, spălătoare, bucătărie, 
brutărie, cabine cu dușuri etc.

Toate încăperile vasului posedă 
instalații de aer condiționat, ca
lorifer, instalații de apă caldă șl 
rece etc. Lămpile sînt fluorescen
te și asigură o lumină de zi per
fectă, lucru deosebit de impor
tant în timpul nopților polare. 
In plus toate cabinele vasului pot 
primi și lumina zilei, fiind prevă
zute cu luminatoare. Rezervele 
de alimente luate pe bord asigură

existența întregului echipaj pe 
timp de un an. Penlru conserva
rea alimentelor, vasul este pre
văzut cu mari frigorifere. Forța 
dezvoltată de puternicele motoare 
atomice va da posibilitatea spăr
gătorului să-și croiască drum in 
ghețurile arctice cu o grosime 
inaccesibilă spărgătoare.or de 
gheață obișnuite. Vasul are la 
dispoziție mijloace mo-derne de 
telecomunicație, care îi permit si 
mențină legătura permanentă atît 
cu continentul, cu stațiile polare 
din orice punct al Arcticii, cit și 
cu vasele din caravana ce-1 ur
mează, sau cu avioanele afîa.e 
în zbor. Pe puntea vasului s-au 
amenajat un hangar și un teren 
de decolare pentru elicopte.e, 
precum și instalații pentru ali
mentarea acestora cu carburanți. 
Elicopterele vor fi folosi e ma. a- 
les pentru recunoașterea ghețare
lor din drumul caravanei. Spăr
gătorul de gheață atom c este in- 
zestrat cu cele mai moderne a- 
parate de navigație, precum și cu 
posturi radar care îi dau posibi
litatea să se orienteze în or ce 
condiții de vizibilitate și să na
vigheze cu mare securitate în re
giunile polare pe 
viscole.

Construirea în 
tică a primului _ a 
gheață atomic din lume marchea
ză începutul unei noi etape in na
vigația arctică cu ajutonf mij
loacelor tehnice perfecționate, ri
dică navigația polară la o treap
tă superioară. Acest fapt consti
tuie o nonă și măreață victorie a 
poporului sovietic, a științei și 
tehnicii sale In lupta pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

cueerrri/e șrh.nfi/ice /o/os/^oare umani- 
lbț/7 se âc/rese&ză inimii ifosstre, rămtoeti ui
miți tn fîjfs efecfeiot^ surnrinz&toere tefepm/iei
e/ec/nee.â’ ^pueroti/pu/uft & anesteziei și a afîtor </es-‘ 
coperiri minuns/e',. inferesaii-^â imn/or eieeces
te /oeașuri'S&er&'care poarfj nu me ie expresiv'c/e /a6o- 

re/e sint t&mp/e/e vu/oru/ui,&/e 6o- 
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Alintul trcafici plastice
în anii regimului democrat-popular

(Urmare din pag. l-a)

a celor din jurul artistului, trecînd 
la zugrăvirea cu multă măiestrie 
a chipurilor unor oameni de frun
te ai țării, în domeniul științei și 
culturii, sau de pe frontul muncii 
industriale și din viața satului. 
Portretele create de artiști ca Iser, 
Baba, Medica, Irimescu, Anghel, 
Vlad, pentru a nu hita decît pe cî- 
țiva, vor rămîne, ca și cele mai 
bune din compozițiile și peisajele 
lor și ale altora, în patrimoniul 
noii arte romîn ești, ca un fond al 
ei de mare preț.

Un fapt deosebit de îmbucură
tor, întrucît privește -Viitorul artei 
noastre, este afirmarea viguroasă, 
în anii din urmă, a numeroase ta
lente tinere ca Ion Vlad, Ovidiu 
Maitec, Naum Corcescu, Pavel 
Codiță, Eugen Popa, Dan Hatmanu, 
Ion Pacea, precum și a unora din 
proaspeții absolvenți ai institutelor 
noastre, care dovedesc avînt, pros
pețime, o căutare fecundă de noi 
moduri de exprimare, chiar dacă, 
la unii din ei, apare prea evidentă 
influenta unor maeștrii consacra#. 
Bineînțeles că orice enumerare a 
tinerilor care făgăduiesc ar fi arbi- 
-ară. Din fericire, sînt destul de 

numeroși, ceea ce dovedește încă- 
odată că sprijinirea tinerelor ta
lente crescute de regimul demo
crat-popular în acești ani dă roa
dele așteptate. Noua generație de 
artiști. Cum se va vedea și mai 
bine în cele zece expoziții regio
nale deschise în această săptămî- 
nă, și-a lărgit înțelegerea asupra 
vieții, manifested odată cu con
știința unui activ spirit cetățenesc, 
o puternică dorință de înnoire, de 
îmbogățire a stilurilor și modalită-

ților de exprimare, pentru crearea 
unei arte nuanțate, într-o viziune 
artistică mai îndrăzneață, mai po
trivită cu spiritul epocii noastre, 
care să reliefeze mai pregnant tră
săturile noi ale oamenilor noștri, 
preocupările lor de mai bine.

Căutarea creatoare a unui nou 
limbaj pictural, mai proaspăt, mai 
expresiv, trebuie însă să se împle
tească cu stăruința și exigența ca 
aceste căi să fie proprii, nu bătă
torite de alții. Fiecare să cînte 
adevărul pe struna lui și pe înțe
lesul celor cărora se adresează, nu 
ermetic, nu făurind o stenogramă 
descifrabilă doar de către cei ini
ția#. Arta picturii, ca și celelalte 
arte plastice, nu reprezintă doar un 
simplu joc de culori și forme. Sîn- 
tem pentru o artă cu mesaj, pen
tru o artă angajată, combativă, cu 
profundă rezonanță umană, cu țel 
social, în slujba idealurilor înain
tate.

Avem nevoie de o artă cu multă 
poezie și patos romantic, de lu
crări zugrăvite în culori expresive, 
luminoase — așa cum e natura pa
triei noastre — bogate în idei, în 
sentimente profunde, autentice, 
cu o mare putere de emoționare, 
o artă legată esențialmente de cau
za poporului, de construirea vieții 
noi, care să militeze pentru pro
gresul social, și să fie expresia 
epocii noastre. Această artă trebuie 
să aducă „un cîntec nou pe lume" 
cum atît de frumos spunea 
huță despre bătrînul meșter 
Cîmpina, Nicolae Grigorescu.

„Luna Culturii", această
lucită sărbătoare a culturii romî- 
nești, în care se evidențiază rea
lizările de preț obținute în 
anii de după proclamarea Re-

Vla- 
dela

stră-

Garniturile de mobilă fabricate de colectivul fabricii I.P.R.O.F.I.L. 
„Libertatea** din Cluj sînt apreciate de cumpărătorii din țara 
noastră. In fotografie: Tov. Maria Cuc, muncitoare fruntașe a 
secției lustru, lucrînd la finisarea unei piese din noua garnitură.

publlcii, constituie o puternică 
demonstrație a forțelor crea
toare descătușate ale poporului 
nostru, atît de înzestrat cu daruri 
artistice. Dincolo de hotarele pa
triei, pînă în cele mai depărtate 
țări unde au mers expozițiile noa
stre, a crescut prestigiul cultural 
al țării. Nemaiîntîlnit niciodată 
în trecut, avîntul cultural din a- 
cești ani, rezultat al stimulării ar
tei, al condițiilor prielnice create 
fenomenului cultural de către re
gimul democrat-popular, formează 
unul din motivele mîndriei noastre 
patriotice.

Iată do oe bogatele manifestări 
ale artei noastre plastice din 
„Luna Culturii** constituie nu nu
mai o trecere în revistă a succe
selor obținute, ci și un prilej de 
reflectare plină de răspundere a- 
supra a ceea ce avem de făcut, 
pentru a duce mai departe aceste 
izbînzi, pentru a da artei noastre 
mai multă strălucire, pentru a 
oglindi în ea, cu mai multă forță 
artistică minunății noștri oameni și 
viața nouă pe care ei o făuresc.

(Urmare din pag. l-a)
■< as*»-’’ % r.

Legendara țară a VranceI cunoaște în anii de democrație 
populară o dezvoltare continuă. Aici se construiesc numeroase 
școli, unități industriale, cămine culturale, locuințe.

In fotografie: Microcentrala din comuna Năruja, regiunea 
Galați.

„Ecaterina Teodoroiu
de NICOLAE TAUTU

la Teatrul Armatei

u

Unde duce superficialitatea 
in organizarea controlului 
îndeplinirii hotărîrilor

împotriva celor care au cotropit 
pămîntul țării ei, înfruntă neclin
tită ironiile unora, insultele sau 
neîncrederea altora, determinin' 
du-l în cele din urmă pe asprul

CRONICA .
TEATRALA

s-a mulțu- 
simplă ex- 
acestei cu-

Trebuie să cunoști eroii poporu
lui. Cu rezerva ce mi-o im
pune faptul că nu l-am întrebat 
niciodată direct pe autor pentru 
care motiv și-a scris piesa pot a- 
firma — judecind după rezultatul 
strădaniei sale — că acesta a fost 
principiul care l-a călăuzit pe 
poetul și dramaturgul Nicolae 
Tăutu atunci cînd a conceput noua 
sa piesă. Știam toți cîte ceva des
pre Ecaterina Teodoroiu, dar nu 
o cunoșteam cu adevărat. Și cît de 
minunat este exemplul vieții ei 
pentru tineretul țării noastre pe 
care partidul îl educă în spiritul 
unui fierbinte patriotism și al u- 
nui devotament nemărginit față de 
patrie și popor.

Dramaturgul nu 
mit numai cu o 
punere a faptelor
rajoase fete ci și-a condus în așa 
fel acțiunea îneît să ai în perma
nență impresia că duce o aprinsă 
dispută cu un interlocutor depăr
tat — respectiv societatea contem
porană primului război mondial 
— pe care vrea să-l învingă prin 
forța argumentelor sale.

Prin acest procedeu, care impli
că unele riscuri și determină unele 
scăderi ale piesei, Nicolae Tăutu 
a reușit însă să ne prezinte mai 
convingător povestea Ecaterinei 
Teodoroiu. Exceptînd prologul 
acțiunea se desfășoară în crescen
do, evoluția caracterului 
fiind 
esențiale, 
țărăncuță 
rabdă cu 
și apoi 
semuită 
auzise convorbirea dintre un ofi
țer neamț și un ofițer romîn. vîn- 
dut dușmanului. în actul următor, 
cercetașa Ecaterina Teodoroiu, so
sită pe front din dorința de a 
lupta în rîndurile infanteriștilor

eroinei 
urmărită în momentele ei 

în actul I, neînfricata 
din Vădenii Gorjului 

tărie torturile prusacilor 
fuge, act de o nea- 
îndrăzneală, după ce

dar bunul colonel Dobre s-o pri
mească in locul fratelui ei căzut 
în luptă.

Chiar din acest act se schițează 
conflictul dintre Ecaterina și ma
iorul Moruzi, ofițer laș și carie
rist, cel pe care ea îl auzise, fără 
să-l vadă, ducînd tratative cu ofi
țerul dușman. înfruntarea acestor 
doi oameni este nu numai ciocni
rea dintre reprezentanții a două 
clase antagoniste ci și aceea din
tre curaj și lașitate, patriotism și 
trădare. în opoziție cu acest tipic 
reprezentant al armatei burghezo- 
moșierești, al ofițerașilor de salon, 
corupți și demagogi, caracterul fe
tișcanei de la Jiu se conturează 
mai puternic, mai plin de înduio
șătoare frumusețe. Tot aici autorul 
ne-o arată înfăptuind un alt act 
de mare curaj : ea omoară pe ofi
țerul neamț și evadează împreună 
cu cîțiva camarazi.

Ultimul act al piesei duce la 
apogeu conflictul dintre eroină și 
clica Moruzi, Mavrodini, Ghica. 
Dar nici calomniile, nici insultele 
sau atacurile directe nu-l mai pot 
clinti pe sublocotenentul Ecateri
na Teodoroiu a cărui faimă s-a 
răspîndit în întreaga țară și chiar 
dincolo de hotarele ei

Autorul ne schițează în cîteva. 
linii fine — din păcate insuficient 
de marcate — dragostea dintre E- 
caterina și sublocotenentul Pănoiu,

Cea mai mare cucerire a popoarelor
(Urmare din pag. l-a)

•lovacă) 7.500 feluri de documen
tații tehnico-științifice

Colaborarea frățească dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică este 
de asemenea un exemplu al rela
țiilor noi statornicite între țările 
lagărului socialist.

Se știe, de pildă, cît de favora
bile sînt condițiile în care guver
nul romîn a încheiat anul trecut 
noile acorduri economice cu Uniu- 
z ra Sovietică. Guvernul sovietic, 

a acordat, printre altele, un 
credit industrial în valoare de 270 
milioane ruble cu dobîndă redusă 
(2%), cu ajutorul căruia vor fi 
construite uzine, printre care una 
de îngrășăminte azotoase, una de 
cauciuc sintetic, una de sodă caus
tică electrolitică cu secții de mase 
plastice. Restituirea acestui credit 
industrial se va face cu mărfuri 
din producția întreprinderilor ce 
se vor construi, în termen de 10 
ani de la intrărea lor în func
țiune.

Unul din roadele importante ale 
colaborării economice a țării noa
stre cu celelalte țări socialiste o 
constituie valorificarea cu ajuto
rul acestora a unor resurse de 
materii prime extrem de avan
tajoase. Astfel, Combinatul de 
la Brăila pentru chimizarea stufu
lui din Delta Dunării se constru
iește cu sprijinul R. D. Germane, 
R. Cehoslovace și R.P. Polone.

Iată un fapt, mărunt în aparen
ță dar plin de semnificație, pentru 
caracterizarea relațiilor dintre ță
rile socialiste. La sfîrșitul anului 
trecut, au fost trimise din R, Ceho
slovacă 5 autocamioane pentru 
capitala Tibetului, Lhassa. Cei 14 
cehi care au transpqrtat autoca
mioanele încărcate cu mărfuri au 
trebuit să străbată deșerturi care 
nu fuseseră călcate de picior de 
om, să treacă rituri cu ape furioa
se și să se cațere pînă la o înăl
țime de 5.400 metri pentru a a- 
duce într-o țară oare a moștenit 
o nemaipomenită înapoiere econo
mică, produsele tehnicii înaintate 
ale unei țări frățești dezvoltată din 
punct de vedere industrial.

Un asemenea lucru nici nu poa
te fi măcar conceput în relațiile 
din lumea capitalistă, unde dom
nește o înverșunată luptă de con-

curență. Aici se aplică nu princi
piul ajutorului reciproc ci princi
piul forței. Legea de fier a capi
talismului este : cel puternic îl 
bate pe cel slab, banul este stăpîn 
absolut.

Să amintim doar de „colabora
rea** dintre Statele Unite și țările 
Americii Latine. Trusturile nord- 
americane bagă mîinile pînă la 
coate în avuțiile acestor țări. Iată 
două cifre grăitoare publicate de 
organizația statelor americane cu 
ocazia recentei conferințe inter- 
americane de la Buenos Aires : în 
perioada 1946-1955 capitalul S.U.A. 
a făcut în aceste țări investiții di
recte de 2-021.000.000 de dolari și 
a cules profituri de 7.167.000.000 
de dolari! Nu e de mirare că în 
majoritatea țărilor Americii Latine 
longevitatea medie reprezintă doar 
2/3 față de Statele Unite. Capita
lul nord-american scurtează viața 
oamenilor muncii din țările în 
care pătrunde.

Nu întîmplător în țările latino- 
americane circulă zicale populare 
ca aceasta : „Mexicul are de sufe
rit din două motive : dumnezeu 
este prea departe iar Statele Uni
te prea aproape**...

Recentele consfătuiri de la Mos
cova au constituit o puternică 
reafirmare a unității de nezdrun
cinat și solidarității frățești dintre 
țările socialiste, în frunte cu Uni
unea Sovietică. Marea comunitate 
a țărilor socialiste nu constituie o 
alianță vremelnică. Legăturile din
tre ele constituie un nou tip de 
relații pe arena internațională, ne- 

tnai întîlnite în istorie.
Ce determină unitatea organică 

a țărilor socialiste ? Faptul că toa
te aceste țări pășesc laolaltă în 
numele nobilului țel comun: con
struirea socialismului. Orînduirea 
lor social-economică și puterea lor 
de stat au o esență de clasă co
mună. Ele sînt unite prin nevoia 
de sprijin și ajutor reciproc, prin 
comunitatea de interese și țeluri 
în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru victoria socialismului 
și comunismului, prin ideologia 
comună pentru toți — ideologia 
marxism-leninismului. Această uni
tate constituie chezășia sigură a 
independenței naționale și suvera
nității fiecărei țări socialiste. For
țele reacțiunii imperialiste au avut 
anul trecut ocazia m cunoască tă-

ria de granit a solidarității țărilor 
socialiste — atunci cînd încercarea 
lor de a răsturna regimul demo
crat-popular din Ungaria a suferit 
un eșec rușinos.

Țările socialiste sînt stegari cre
dincioși ai luptei pentru pace. So
lidaritatea lor nu numai că nu 
este îndreptată împotriva altor 
state dar servește interesele tutu
ror popoarelor iubitoare de pace, 
ținîndu-i în frîu pe amatorii de 
aventuri războinice. Ele se ridică 
împotriva politicii de împărțire a 
lumii în blocuri militare. Dar, 
pînă în prezent, puterile occiden
tale au refuzat să accepte propu
nerile țărilor socialiste în vederea 
lichidării acestor blocuri, pe bază 
de reciprocitate. Iată de ce, pentru 
securitatea propriilor lor popoare, 
pentru menținerea păcii în Europa 
și în întreaga lume, guvernele ță
rilor socialiste trebuie să consoli
deze organizația Tratatului de la 
Varșovia care are un caracter de
fensiv.

Unitatea țărilor socialiste este 
în prezent mai puternică decît 
orieînd. Pe apa sîmbetei, s-au dus 
profețiile politicienilor și scribilor 
burgheziei care își frecau mîinile 
de bucurie în toamna anului tre
cut, pălăvrăgind despre așa-zisa 
„criză a sistemului comunist**. 
Unde este „criza**, domnilor proo
roci ? în propriul vostru lagăr 
..atlantic** sfîșiat de contradicții 
de neîmpăcat ! Chiar și un ziar 
anticomunist cum e cotidianul 
francez „Combat** s-a văzut nevoit 
să recunoască, referindu-se la con
sfătuirile 
fapt este 
tențiile : este coeziunea celor 
(cele 12 
muncitorești din țările socialiste— 
N.R.) și afirmarea unității lor în 
acțiune. în fața unei atari unități, 
nu este oare ridicol să vorbești 
despre un „bloc atlantic** ? Comu
nitatea contractuală a națiunilor 
occidentale seamănă pe zi ce trece 
tot mai mult cu mantaua lui Ar
lechin (adică — anteriul lui Ar- 
vinte — N.R.).

Acestei „comunități*4 comentato
rul american Lippman îi preves
tește dezintegrarea apropiată dacă 
liderii lui, dînd în sfîrșit dovadă 
de realism, nu vor cădea de acord 
„asupra unei politici comune 
care să fie îndreptată spre vn

de la Moscova : ..Un 
mai important decît in- 

12 
partide comuniste și

eventual acord de securitate cu 
Europa răsăriteană si U.R.S.S.**.

Sistemul socialist mondial con
stituie cea mai mare cucerire a 
popoarelor. Existența sa exercită 
o influență hotărîtoare asupra si
tuației internaționale. Succesele 
țărilor socialiste pe tărîm econo
mic, științific etc. demonstrează 
marea^ forță vitală a socialismu
lui, însuflețesc clasa muncitoare 
și masele populare cele mai largi 
care luptă împotriva exploatării 
capitaliste, pentru libertate și in
dependență națională.

Ajutorul acordat țărilor slab 
dezvoltate de către țările socialis
te, pe baza egalității în drepturi, 
colaborarea dintre ele în lupta 
pentru pace, înlesnește popoarelor 
din țările care au scuturat jugul 
colonialismului posibilitatea de. 
a-și apăra libertatea națională și 
de a înainta pe calea industria
lizării, a propășirii lor. așa cum o 
dovedesc exemplul Șiriei și al 
Egiptului.

în sfîrșit, unitatea țărilor so
cialiste este un factor hotărîtor în 
lupta pentru apărarea păcii îm
potriva primejdiei unui război a- 
tomic.

Sistemul socialist mondial repre
zintă bastionul păcii și progresului 
social în întreaga lume.

„Pentru consolidarea relațiilor 
frățești și a prieteniei între țările 
socialismului — se spune în De
clarație — este necesar ca parti
dele comuniste și muncitorești să 
promoveze o politică internaționa- 
listă marxist-leninistă, ca toți oa. 
menii muncii să fie educați în 
spiritul îmbinării internaționalis
mului cu patriotismul, se cere o 
luptă hotărîtă pentru învingerea 
rămășițelor naționalismului bur
ghez și ale șovinismului**.

Aceste sarcini importante stau 
și în fața organizațiilor Uniunii 
Tineretului Muncitor 
noastră. Să
nit munca de educare a tineretu
lui în spiritul devotamentului pen
tru cauza partidului, pentru pa
tria noastră 
tatea marei 
cialiste, în 
Sovietică |

o dragoste greu încercată, umbrită 
de tristețea neîmplinirii ei.

Finalul — realizat mai mult ca 
o apoteoză — este desigur cel mai 
izbutit, fiindcă autorul, ferindu-se 
de melodramă și de patetism exte
rior, înfățișează moartea eroinei, 
sobru, reținut cu emoție autenti
că. Realizarea scenică a urmărit 
fidel intenția autorului și de aceea 
finalul impresionează profund pe 
spectator care simte parcă în acea 
clipă nevoia să se plece cu adincă 
pioșenie și respect în fața minu
natei pilde de patriotism și păti
mașă dăruire a „eroinei de la Jiu**.

Piesa lui Nicolaie Tăutu are și 
unele lipsuri printre care pot fi 
amintite : echilibrul nu întotdea
una bine susținut între scenele de
dicate Ecaterinei și cele consacra
te, „polemicii** despre care pome
neam mai sus, replicile uneori 
șarjate ale fetei — in contrast 
cu cele simple, firești, omenești 
care emoționează nemijlocit, schi
țarea heconvingătoare a caracteru
lui lui Pănoiu.

Concepția regizorală a spectaco
lului pus in scenă de Sanda Mânu 
este simplă, directă. Accentuînd 
îndeosebi pe scenele în care 
predomină acele elemente ce 
tind spre conturarea personalității 
Ecaterinei, regizoarea a imprimat 
spectacolului mult patos, emoție 
și căldură și prin aceasta a slujit 
admirabil intenția autorului.

Magdalena Buznea a fost o Eca
terina Teodoroiu convingătoare, 
însușindu-și nu numai
date fizice ale eroinei
primul rind bogăția ei de 
sufletești, de sentimente 
contradictorii, actrița ne-a emoțio
nat și ne-a însuflețit deopotrivă. 
Partenerul ei, George Buznea 
(sublocotenentul Pănoiu) nu a 
reușit să învingă unele defecțiuni 
ale rolului și de aceea personajul 
său ne apare de multe ori șters, 
neconvingător, justificînd doar în 
mică măsură sentimentele Ecateri
nei.

Constantin Neacșu a redat cu 
prestanță și măsură figura colo
nelului Dobre, a militarului cinstit 
și drept, patriot convins și om de 
omenie. Sandu Sticlaru (plutonie
rul Styrat) a fost plin de umor 
ca întotdeauna, iar Constantin Bre- 
zeanu a redat bine chipul cinic și 
respingător al maiorului Moruzi.

Tineri care ați cunoscut-o în 
copilărie din cărțile de citire 
pe Ecaterina Teodoroiu, pie
sa lui Nicolae Tăutu vă va 
ajuta să vă apropiați să înțelegeți 
și mai bine minunata viață a ace
leia care și-a împlinit datoria 
vieții apărînd cu dragoste și 
eroism, cu prețul tinereții și feri
cirii ei, pămîntul țării cotropit de 
dușmani.

unele 
ci in 

nuanțe 
uneori

LUCIA BOGDAN

Filatoarea Ana Munteanu de 
la fabrica de postav ,.6 Mar
tie" din Sighișoara, depășește 
zilnic planul de producție cu 
10 kg. fire.

tăfirea continuă a stilului său de 
muncă șl a organizării controlu
lui împlinirii hotărîrilor.

Organizarea controlului este o 
muncă grea, complexă șl multi
laterală. Ea necesită multă price
pere, operativitate, continuitate și 
mai ales perseverență, spirit de 
răspundere, inițiativă, simțul 
noului, exigență și multă meticu
lozitate.

Cum a procedat insă biroul 
comitetului regional U.T.M. Hu
nedoara ? lncepind cu membrii 
biroului și terminînd cu activiștii 
săi a organizat slab munca de 
control menită să sprijine orga
nele șl organizațiile U.T.M. în 
îndeplinirea sarcinilor ce le reve
neau. Se știe că fără o muncă 
profundă de cercetare șl cunoaș
tere amănunțită, controlul nu-și 
atinge scopul. Numai acel ac
tivist care studiază neobosit și 
in mod creator poate să desco
pere și să generalizeze la timp 
noul în activitatea sa șl a organi
zației. Altfel devine un practician 
îngust, Incapabil să facă un con
trol de calitate, mărginindu-se 
doar să urmărească mecanic în
deplinirea sarcinilor.

în loc să se ocupe in primul 
rlnd de această Importantă sar
cină a instruirii activiștilor săi, 
biroul comitetului regional a fo
losit timp îndelungat activiștii 
săi ca simpli curieri care să 
transmită sarcini birourilor raio
nale. în locul instruirii sistema
tice a acestora pentru a-i face 
capabili să îndrume calificat 
munca organelor și organizațiilor 
U.T.M., activiștii erau chemați 
periodic 1-2 zile la centrul de 
regiune, puși in curent în mod 
„operativ" cu diferite sarcini noi 
fără a fl îndrumați cum să pro
cedeze ca să asigure îndeplinirea 
lor, fiind trimiși din 
ioane. Care era însă 
Activiștii comitetului regional și 
îndeosebi instructorii ‘ 
și ei membrii biroului raional cu 
noile sarcini, plecînd apoi în cî
teva organizații de bază pentru 
a putea spune că au luat „legă
tură" cu tineretul.

Cum să organizeze mai bine 
birourile raionale aplicarea sar
cinilor? Cum să iniăptuiască 
practic mobilizarea organizațiilor 
pentru înfăptuirea in viață a ho
tărîrilor ? Erau probleme la care 
nu primeau nici un răspuns de 
la acei in drept să-l dea. Aceasta 
in ceea ce-i privește pe activiștii 
din aparatul comitetului regio
nal. „Mergeau" însă pe teren să 
controleze munca și membrii bi
roului regional. Dar cum mer
geau ? Tov. Ion Raczeck, fost 
prim secretar, in timp de 4 zile 
a „controlat" munca în 4 raioane 
(Petroșani, Orăștie, Hunedoara 
și Sebeș), tov. C. Dumitrescu, 
fost secretar cu problemele orga, 
nizatorice în 4 zile controla 3-4 
raioane și așa mai departe.

Ce efect avea un asemenea 
„control" e limpede. De pildă, 
in raionul Alba lulia, in luna oc
tombrie, au mers să „controleze" 
munca timp de 1-2 zile tovarășii 
Paraschîva Costinaș, secretară a 
comitetului regional, Viorel Cîm- 
peanu, Ana Cleja, — ambii res
ponsabil de comisii, care au înde
plinit munca unor simpli curieri, 
transmițînd biroului raional ace. 
leași sarcini „operative", fără ca 
vreunul dintre ei să aibă măcar 
curiozitatea să meargă Intr-o or
ganizație de bază In afara orașu
lui.

Firește că astfel de practici 
dăunătoare, incompatibile cu ca
litatea de activist al organizației 
revoluționare de tineret, au avut 
urmări dintre cele mai grave 
care au dăunat bunului mers al 
activității. Acest sistem de muncă 
superficială a avut ca rezultat 
necunoașterea de către biroul re
gional, în mod real, a muncii 
practice dusă de cadrele organi
zației, a devotamentului și con
știinciozității lor.

Timp îndelungat biroul regio
nal a apreciat pozitiv activitatea 
unor instructori ca Ilie Munteanu, 
Aurei Țibea, bazindu-și aprecie
rea doar pe faptul că aceștia se 
pricepeau să vorbească frumos 
in ședințe șl necurioscînd că in 
fond ei munceau foarte slab pe 
teren.

Munca superficială, lipsa de 
control, au avut ca rezultat pro
movarea în munca de activiști a 
unor oameni ca I. Moga, C. Ha-

nou la ra- 
rezultatul ?

„informau**

neș la raionul Orăștie lipsiți de 
pasiune în munca cu tineretul, 
fără perspectiva de a putea de
veni vreodată cu adevărat acti
viști ai organizației noastre revo
luționare de tineret sau a unor 
activiști ca Ironim Han, Alexan
dru Petruș, Bartha Adalbert, E- 
mil Doblrcan lipsiți de spiritul 
răspunderii și de cea mai ele
mentară pregătire. Nu-i deloc în- 
tîmplător faptul că în aceste ra
ioane unde au muncit asemenea 
activiști s-au comis încălcări 
grave ale normelor stabilite pen
tru primirea tinerilor în U.T.M. 
și pentru încasarea cotizației, a- 
bateri rămase nedescoperite timp 
îndelungat

Practica folosită în munca de 
control de către activiștii corni- 
tetului regional, a fost adoptată 
și de activiștii unor comitete ra
ionale (Brad, Orăștie, Hunedoa
ra) care se deplasau pe teren 
numai acolo unde aveau mijloace 
de transport lesnicioase, lăslnd în 
schimb luni de zile fără nici un 
sprijin multe organizații mal în
depărtate de centrul de raion. 
Tot datorită muncii de suprafață 
în exercitarea controlului a fost 
posibil ca anul acesta învăță- 
mlntul politic să se organizeze 
defectuos în unele raioane, fiind 
încadrați în cercurile politice 
mai puțini tineri decît în anul 
trecut și încredințîndu-se munca 
de propagandist multor oameni 
complect necorespunzători pentru 
aceasta. De exemplu, în raionul 
Sebeș s-au creat 7 cercuri mai 
puțin iar numărul cursanților a 
scăzut cu 400 față de anul tre. 
cut, în raionul Brad au fost cu
prinși în învățămîntul politic cu 
703 , tineri mai puțini decît în a- 
nul trecut, fără să mai vorbim 
de numărul tinerilor neutemiști 
care este extrem de mic. Situații 
asemănătoare au fost și în alte 
raioane.

Tov. Ion Ordeanu, secretar al 
comitetului regional cît și secre
tari ai comitetelor raionale cu 
problemele muncii de propagandă 
ca tov. Pleșa, Slovenschi privesc 
cu multă indiferență această si
tuație.

Stilul defectuos de muncă, con
trolul superficial au adus mari 
prejudicii creșterii și întăririi or
ganizațiilor U.T.M. Sînt nume
roase organizații, în special la 
sate, care desfășoară o activitate 
extrem de restrînsă, formală, 
neatractivă ș> neinteresantă și 
din această cauză rîndurile aces
tor organizații continuă să creas
că extrem de puțin. Disciplina 
multor tineri lasă de dorit.

Slabul sistem de organizare a 
controlului de către biroul comi
tetului regional U.T.M. Hunedoa
ra șl unele birouri raionale a dus 
pînă acolo îneît hotărîri impor
tante n-au fost aduse la cunoș
tință organizațiilor de bază. Așa 
de pildă, hotărirea plenarei a 
IlI-a a C.C. al U.T.M. cu pri
vire la munca culturală și spor
tivă la sate cît și alte hotărîri 
importante ale organizației noas
tre nu sînt cunoscute și aplicate 
în multe organizații de bază.

In această regiune există însă 
mulți activiști care prin munca 
lor devotată și prin rezultatele 
obținute s-au dovedit a fi la înăl
țimea răspunderilor. In nenumă
rate rînduri ei s-au ridicat împo
triva lipsurilor grave din munca 
biroului 'regional, criticînd cu as
prime defecțiunile muncii, făcînd 
propuneri de îmbunătățire a 
muncii. De regulă însă, tov. Rac-

zeck, Dumitrescu șl alți membri 
ai biroului regional bruscau pe 
cei ce încercau să critice, perse, 
cutindu-i și făcîndu-le zile fripte 
„ca să le piară pofta de a mai 
critica**.

Pentru incapacitate și lipsă de 
răspundere față de sarcinile în
credințate tov. Raczeck Ion și 
Dumitrescu Constantin au fost 
scoși din munca ce o aveau, fiind 
promovați în locul lor tovarăși 
corespunzători și lulndu-se tot
odată măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea muncii.

Este necesar ca din cele petre
cute la Hunedoara să tragă în
vățăminte șî alți activiști, or
gane și organizații ale U.T.M.

Principala învățătură ce se 
desprinde este aceea că organi
zarea controlului e factorul ho- 
tărîtor de care depinde succesul 
activității organizației. Pentru a 
exercita un control temeinic, fruc
tuos, se cer respectate însă cîteva 
condiții esențiale.

Controlul să fie încredințat 
celor mai capabile cadre ale or
ganizației în frunte cu însăși cel 
care fac parte din organele de 
conducere, să înceapă odată cu 
elaborarea hotărîrilor, să nu se 
precupețească efortul și energia 
pentru a realiza o muncă de 
profunzime, atentă șl minuțioa
să în efectuarea controlului și în 
sfîrșit să se dea dovadă de fer
mitate și intransigență atunci 
cînd sînt descoperite lipsuri. Iu- 
îndu-se măsuri concrete operati
ve, de remedierea lor.

Fără o legătură vie perma. 
nentă și multilaterală a organe, 
lor șl activiștilor cu organizațiile 
U.T.M cu utemiștii și masa mare 
a tineretului, nu poate fi vorba 
de un control menit să asigure 
creșterea și întărirea organiza
ției noastre, rezolvarea la timp 
și în bune condițiuni a sarcinilor 
de răspundere ce-i revin Uniunii 
Tineretului Muncitor.

A intrat In funcțiune 
ai doilea circuit 

de 110 kfcovolți de !a 
Singeorqiu de Pădure

Joi după-amiază a fost pus în 
funcțiune, cu 26 zile înainte de 
termen, cel de-al doilea circuit 
de 110 kilovolți a liniei de înaltă 
tensiune care leagă termocentra
la „Steaua Roșie** de la Sîngeor- 
giu de Pădure de Orașul Stalin.

Prin dublarea circuitului aces
tei linii s-a întărit legătura din
tre cele două sisteme energetice 
principale — cel al Ardealu.'ui 
central și al Munteniei, asigurîn- 
du-se în același timp posibilitatea 
transportării excedentului de pu
tere și energie electrică care se 
creează în termocentrala din 
Singeorgiu de Pădure prin insta
larea noului turbogenerator de 
50.000 kilovați. Noul circuit a 
sporit puterea de transport a li
niei cu aproximativ 60.000 kilo
vați.

Execuția acestor lucrări specia
le de montaj a fost încredințată 
unor muncitori și tehnicieni cu o 
bogată experință în construirea 
de linii electrice de înaltă ten
siune de la întreprinderile „E:ec- 
tromontaj** din București și Sibiu, 
printre care se numără tehnicienii 

Carol Frieb, maistrul Nico.'ae 
Dobre, șefii de echipă Nicolae Is- 
tode, Fritz MCller, Ion Konert 
și alții.

Puterea exemplului
(Urmare din pag. l-a)•

• ieși pe-afară, îl chemă pe băiat
• în grajd, mai de-oparte.
• — Ascultă, mă, eu discut cu
• tine acum o chestiune serioasă.

i — Discută.
- — Tu vrei să pleci la oraș,
• la meserie ?
: — Așa zice marna.
• — Dar ție îți place să lucrezi
• aici, în colectivă ?
: — îmi place.
• — Atunci de ce nu înveți o 
j meserie la noi, că doar avem trei 
; ateliere la gospodărie. Poți să 
; înveți fierăria, tîmplăria, rotăria.

din țara
intensificăm neconte*

scumpă, pentru uni- 
familii a țărilor so- 
frunte cu Uniunea

Ce zici ? Avem nevoia de bă
ieți tineri, n-o să lăsăm gospo
dăria să rămînă numai cu bă- 
trini. Rămîi ?

— Io rămîn dacă zici tu...
— Nu dacă zic eu. Dacă 

vrei tu.
— Vreau.
Primul pas se făcuse. II cîști- 

gase pe Ionică, pe frate-său. Pe 
urmă l-a pus pe el să vorbească 
și cu ceilalți băieți de o seamă, 
să-i învețe să rămînă In sat. Bi
neînțeles, l-a „instruit** mai 
înainte.

— Măi turcalețule, ia să te 
mai lași tu de minge și de alte 
prostii. Tu vrei să fii utemist, 
nu ? Ei dacă vrei să fii, atunci 
să faci și tu ceva, că altfel nu 
pupi carnetul.

Ionică a mai făcut să rămînă 
? în gospodărie, la ateliere, încă 
J doi băieți. Iar la o adunare ge- •
• nerală, Nicolae și-a luat inima • 
® în dinți și-a tras un discurs do • 
? s-a cutremurat sala. Ne iubim ®

sau nu ne iubim noi gospodăria. • 
familia noastră a tuturor ? Dacă • 
ne leagă ceva de ea, dacă ne •

• doare, de-o să-i meargă rău sau •
• bine în viitor, noi tinerii trebuie •
• să muncim pentru ea ca și cei- •
> lalți, chiar și mai bine, că doar î 
; al nostru e viitorul. •

De unde-o fi găsit el atîtea ? 
nu •■ 
la j 

l-a ț e

| ...........
i cuvinte să spună, Nicolae 
1 Sti.P. Dnr lo-n oi• știe. Dar le-a spus și le-a spus 
e bine. Goia, care plecase.

Huedin să se facă tractorist.
; chemat deoparte și i-a spus : 
* —— Mai' ««— Măi, să nu credeți 

acuma gata, am plecat
ca 

de la

î

:

:

:

r

eu Ț 
voi *

definitiv. Eu tot aici la gospre 
darie vin să

— Foarte 
î să țtie toată 
i Din cînd _  _ _
• trece pe la ateliere să vadă ce 
j fac ucenicii. Se uită la ei. mai
• trage puțin cu rindeaua, apoi îi 
o spune lui Ionică tare, să audă
• ți ceilalți.
î — bătaie, țin-te de trea-
• hă, că altfel te iau la refec.

muncesc, 
bine. Să 
lumea, 
in cînd,

spui asta *

Nicolae *



Școala italiană
se află in criză
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Knga faptul că nu-și poate sa-
tis face nevoi materiale urgente < ► 
nu are astăzi bani nici pen- Z 
tru a-și cumpăra cărți și <, 
reviste necesare continuei sale < ► 
pregătiri , și: îmbogățirii cu- ► 
noștințelor și capacității sale < J 
profesionale. Aceasta este un 4► 
alt factor care face ca <k 
situația școlii italiene să nu < J 
fie la înălțime. în fața situa- < ► 
ției existente, a perspectivei ca < * 
și în acest an universitățile, 4, 
școlile medii și cele elemen- < ► 
tare să nu funcționeze în con- < ► 
diții normale, atitudinea gu- <, 
vernului lasă clar să se înțe- J ► 
leagă un lucru : nepăsare to- Z 
tală determinată de o veche < * 
aspirație clericală și vaticană < ► 
~ anume acea dorință de a < ► 
vedea înflorind pe ruinele șco- «, 
Iii laice și de stat o rețea de J ► 
institute, de colegii, de școli «► 
controlate de preoți și subven- 
ționate de guvern. Iată de ce * ► 
de destinul școlii laice se pre- 44 
ocupă astăzi forțele progresiste < > 
din Italia.

40 de ani de la proclamarea
Independenței Republicii Finlandeze

TELEGRAME
Excelentei Sal, 

Domnului Urho Kekkonen
Președintele Republicii Finlanda 

HELSINKI

Cocioabele americane

Contract economc
Litre R.P.ft. și Grecia

In urma tratativelor purtate 
între delegația tehnico-comercială 
a întreprinderii romîne de stat 
pentru comerțul exterior „Mașini 
import** și delegația Direcției ge
nerale a căilor ferate a statului 
grec s-a încheiat zilele acestea la 
Atena un contract pentru furni
zarea a 500 vagoane de marfă a- 
coperite pe care le va livra par
tea rornînă.

Vagoanele vor fi executate de 
către uzinele „23 August** din Ca
pitală.

Livrarea acestei comenzi im
portante se face în cadrul acor
dului comercial existent dintre 
R.P. Rornînă și Grecia. Grecia ne 
va livra în schimbul acestor va
goane fire de bumbac, fire de li
nă, bumbac brut, citrice, măsline 
și alte mărfuri.

In cursul ultimilor doi ani Gre
cia a cumpărat din țara noastră, 
printre alte mărfuri, un număr în
semnat de tractoare și mașini 
agricole.

In Comitetul Politic

D scoția în problema 
algeriană a luat 

ifîrțit

Situația grea în care cei zece 
ani de guvernare clericală au 
adus școala italiană, a ieșit la 
iveală în mod evident mai a- 
Ies cu ocazia deschiderii nou
lui an școlar.

Rezultatul politicii guvernu
lui în ceea ce privește invăță- 
mîntul este cît se poate de 
trist : astăzi 2.754.000 de copii 
de vîrstă școlară nu frecven
tează nici un fel de cursuri. 
Aceasta înseamnă că 43 la sută 
din copiii italieni vor deveni 
analfabeți. Pe de altă parte 
trebuie arătat că, chiar din cei 
care merg la școala elementară, 

numai 63 la sută urmează o 
școală medie și numai 8 la 
sută ajung în institute superi
oare. Ce valoare poate avea 
așa dar principiul constituțio
nal după care republica Ita
lia asigură tuturor învățămin- 
tul gratuit ?

Cei ce resimt cel mai mult 
efectele politicii clericale in 
domeniul învățămintului sînt 
fără îndoială fiii oamenilor 
muncii. Școala medie și uni
versitatea constituie pentru a- 
ceștia un vis irealizabil. Aceas
ta nu-i o simplă afirmație, ci 
o crudă realitate.

în legătură cu situația șco- < 
Iii din Italia trebuie arătat 4 
printre altele, un alt fapt, și* 
anume lipsa sălilor de clasă.* 
Astfel, 41,9 la sută din nuntă- < 
rul claselor care ar fi necesare < 
lipsesc. Aceasta face ca 65.000* 
de profesori și aproape 3 mi-4 
lioane de elevi să-și desfășoare 4 
activitatea în săli cu totul im-* 
proprii. Pentru a suplini lipsa] 
sălilor de clasă, la Roma, în < 
multe cartiere, copiii sînt ne-* 
voiți să meargă la, școală seara 
tirziu; iar în alte regiuni, ca* 
de pildă în Sardinia, progra-* 
mul este redus la numai 2 ore< 
pe zi. 4

In provincie și mai ales în* 
Sud, situația e și mai rea.< 
Ziarele au publicat fotografii* 
reprezentînd grajduri, barăci* 
etc., fără lumină și complect< 
neigienice care au fost trans-< 
formate în săli de clasă. Cu o-< 
cazia unei anchete întreprinse < 
în Calabria de Uniunea de < 
luptă împotriva analfabetismu-* 
lui toți învățătorii întrebați au< 
recunoscut că frecvența scăzu-* 
tă a elevilor se datorește con-* 
dițiilor economice mizere înt 
care se zbate populația, dis-< 
tanței mari la care sînt situate* 
școlile, stării deplorabile a lo-< 
colurilor de școală, lipsei to-< 
tale de asistență socială.

pondentul agenției France Presse 
nota : „Ora fixată pentru lansare 
a trecut. Podul rulant care ser
vea tehnicienilor să prepare ra
cheta purtătoare în vederea lan
sării a fost retras. De peste o oră 
el nu a fost adus la loc. Nici o 
declarație oficială n-a fost făcută 
în legătură cu noile cauze ale 
întîrzierii44.

La 2,50 Gmt 
aceleeași agenții 
cătorii centrului 
preciza dacă și 
sat satelitul. Ei 
doar să declare

Dacă acesta este tabloul si
tuației din universități și din 
școlile elementare, nu mai pu
țin asemănător e și acela al 
învățămintului mediu. Și aci 
politica clericală îndreptată 
împotriva învățămintului laic 
și-a lăsat amprenta sa. Din 
1953 profesorii din învățămin- 
tul, mediu duc o luptă tot mai 
susținută pentru condiții mai

F Corespondență 
din Italia

demne de viață, adecvate func
ției lor sociale. Ei au făcut 
greve, au demonstrat, au pre
zentat petiții fi proiecte, insă 
guvernul n-a luat nici o măsu
ră pentru ameliorarea situației 
existente. în ajunul inaugură
rii anului școlar s-a ajuns p.nă 
acolo incit profesorii au fost 
nevoiți să anunțe guvernul că 
dacă nu li se vor satisface re
vendicările nu se vor prezenta 
la cursuri.

Profesorul — de pildă pe

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scinteil 

tineretului"

Comemorarea 
pictorului Grigorescu 

în Suedia
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 

Asociația de prietenie Suedia-Ro- 
minia a organizat zilele trecute 
în sala Medborgarhuset din 
Stockholm o adunare testivă con
sacrată comemorării a 50 de ani 
de la moartea pictorului romîn 
N. Grigorescu.

La adunare au participat oa
meni de artă și cultură, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști și 
alții.

Cu ocazia celei de-a 40-a ani. 
versărl a proclamării independen
tei Republicii Finlandeze, vă rog, 
Excelență, să primiți sincere feli
citări și calde urări de bine din 
partea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și a mea personal.

Urez harnicului popor finlan
dez o viață îmbelșugată și tmi 
exprim convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
Republica Populară Romină și 
Republica Finlandeză vor conti
nua să se dezvolte in interesul

ambelor noastre popoare șf al 
cauzei păcii.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 

Dr. PETRU GROZA
★

Excelente! Sale
Domnului P. 1. Hynninen ’’J

Ministrul Afacerilor Externe 
ai Republicii Finlanda 

HELSINKI

Cu ocazia sărbătoririi a 40 de 
ani de la proclamarea indepen
denței Republicii Finlandeze, vă 
rog să primiți felicitările mele 
cordiale și cele mai bune urări de 
progres, prosperitate și pace pen
tru poporul prieten finlandez.

ION GHEORGHE MAURER 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romine

Ziua independentei
FINLANDEI

Din nou a fost amînată 
lansarea satelitului 

american
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

; Lansarea satelitului american al 
^pămîntului prevăzută pentru 
noaptea de 4 decembrie a eșuat. 
Iq tot cursul nopții o agitație 
deosebită a domnit la baza de 
lansare de la Cap Canaveral din 
Florida. In mai multe rinduri 
ziariștii au fost convocati și a- 
nuntati de amînarea cu cite o oră 
a lansării satelitului. După ce s-a 
anunțat că satelitul va fi lansat 
de-abia în jurul orei 23,00 Gmt. la 
ora 22,05 Gmt s-a anunțat amî
narea lansării pentru 0,40 Gmt. 
Corespondenții agențiilor de pre
să occidentale arătau că ..nu s-au 
explicat cauzele acestei întîrzieri". 
La ora 0,30 Gmt o nouă amînare 
a survenit anunțindu-se că sate
litul artificial în greutate de 1,4 
kg., va fi lansat de-abia la 1,20 
Gmt. La 20 de minute după tre
cerea și a acestui termen cores-

speranța" că 
sat la miezul 
respectiv ora 
nunțat totodată că ultima tntîr- 
ziere s-ar fi datorat „înlocuirii 
unei piese defectate*.

In sfirșit la ora 3,48 Gmt De
partamentul Apărării a dat publi
cității o declarație în’ care arată 
că lansarea satelitului a fost a- 
mînată „din motive tehnice" și 
că ora și data lansării vor fi 
anunțate ulterior.

satelitul va fi lan- 
nopții (ora S.U.A., 
6,00 Gmt). S-a a-

Ziua de 6 decembrie e săr
bătorita de întregul popor fin
landez ca sărbătoare națională a 
Finlandei — Ziua independen
ței. In urmă cu 40 de ani, la 
puține săptămîni după Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, guvernul sovietic a adop
tat hotărîrea cu privire Ia acor
darea independenței Finlandei.

Finlanda, țara celor 60.000 de 
lacuri se numără printre țările 
ce duc o politică independentă, 
de ncparticipare la blocuri, de 
sprijinire a relațiilor de prie
tenie cu toate țările, ceea ce-i 
aduce respectul din partea tu
turor celor care năzuiesc la în
tărirea păcii în lume. In anii 
care au trecut după cel de al 
doilea război mondial, cercurile 
politice realiste din Finlanda au 
acordat o înaltă prețuire rela
țiilor de prietenie sovieto-fin- 
landeze, a căror bază politică 
o constituie Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală încheiat între ele in 
1948. întărirea continuă a le
găturilor de prietenie dintre 
Finlanda șî Uniunea Sovietică, 
precum și dezvoltarea neînce-

tată a colaborării lor economice 
are o mare însemnătate pentru 
consolidarea independenței na
ționale a Finlandei.

Politica de coexistență paș
nică pe care guvernul finlan
dez o promovează constituie un 
factor de stabilitate și de pace 
în Europa și în lume. Datorită 
politicii sale pașnice, poporul 
finlandez a devenit cunoscut 
pînă în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. Finlanda a 
găzduit numeroase conferințe 
internaționale consacrate întă
ririi păcii în lume; printre al
tele trebuie amintit că orașul 
Helsinki a găzduit diferite șe
dințe ale Consiliului Mondial 
al Păcii.

Poporul nostru, care în ulti
mii ani a avut relații de prie
tenie și colaborare din ce în ce 
mai trainice cu Finlanda, trans
mite poporului finlandez, cu 
prilejul Zilei independenței, 
urări de pace și prosperitate, 
dorința de a dezvolta tot mai 
mult legăturile de prietenie și 
colaborare cu Finlanda, în nu
mele păcii și prieteniei între 
popoare.

In ultima vreme în presa a- 
mericană au apărut articole 
care tratează problema locuin
țelor. Revista „Fortune" scrie: 
„în prezent circa 17 milioane 
de americani trăiesc în locuin
țe care nu mai pot fi refăcute 
— încăperi ruinate, murdare în 
care mișună șobolanii, fără în
călzire satisfăcătoare, fără lu
mină, conductă de apă. Aceas
tă problemă, scrie ziarul, exis
tă... în forma ei cea mai as-

cuțită în orașele cele mai mari, 
cele mai bogate și cele mai 
dezvoltate din punct de vedere 
industrial".

Pe lingă milioanele de lo
cuitori din cocioabe, în S.U.A. 
există multi oameni care n-au 
deloc un acoperiș deasupra 
capului. în fotografie: un șo
mer din New-York pentru care 
culcușul de noapte e trotuarul 
și o ladă.

Avioane americane încărcate cu bombe 
cu hidrogen patrulează în Orientul Mijlociu

CAIRO 5 (Agerpres). — Intr-o 
relatare a corespondentului său 
din Londra ziarul egiptean „Al 
Ahram“ informează că numeroase 
avioane militare americane, ope- 
rînd de la două baze militare din 
Orientul Mijlociu, execută frec
vent „operații de patrulare44 în 
cursul cărora transportă pe bordul 
lor bombe cu hidrogen „gata de 
explozie44.

In relatarea ziarului se preci
zează că avioanele americane care 
operează de la bazele de la Dhah- 
ran, în Arabia Saudită, efectuează 
asemenea „patrulări4* deasupra re
giunii Coifului Pers&c și a nordului 
Iranului, iar cele care decolează de

Ia baza Wheelus, din Libia, „pa- 
trulează“ deasupra Mării Medite- 
rane, îndreptîndu-se mai ales spre 
regiunile do nord-est ale acestei 
mări.

„Al Ahram“ precizează că l>om- 
bele cu hidrogen, care se găsesc 
pe bordul avioanelor, efectuînd 
asemenea „operații de patrulare4*, 
sînt montate și „gata de a fi fo
losite pe deplin44.

Corespondentul din Londra al 
ziarului egiptean, care relatează 
această știre, precizează că aseme
nea „patrulări aeriene44 au început 
mai mult sau mai puțin regulat 
înva IM agx ---- -

împotriva Egiptului.

Un nou conflict în

iKXttl lartlil Xdti lllrxB jJUtcil xvj,tii<tx 
încă de la agresiunea anglo-fran- 
co-israeliană

cadrul N. A. T. O

NEW YORK 5 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 4 decembrie, 
în ședințele de după amiază și de 
seară Comitetul Politic a conti
nuat discuția generală asupra 
problemei algeriene.

Subliniind că • lupta dusă de 
poporul algerian împotriva colo
nialismului, este o luptă de eli
berare națională, delegații Afga
nistanului, Sudanului, R. P. R-, 
R. P. F. Iugoslavia, R.S.S. Bielo
ruse, Indoneziei, R. P. Ungare, 
Nepalului și Iordaniei au cerut 
ca O.N.U. să contribuie la rezol
varea pașnică a problemei alge
riene.

Delegații Argentinei, Israelului. 
Turciei șî Portugaliei au sprijinit 
poziția Franței

Cu aceasta discuția generală 
asupra problemei algeriene a luat 
de fapt sfîrșit. In ședința din 5 
decembrie, după cuvîntarea repre
zentantului Franței, Comitetul a 
trecut la discutarea -propunerilor 
în legătură cu această problemă.

corespondentul 
arăta că condu- 
de studii nu pot 
cind va fi lan- 
s-au mulțumit 
că „păstrează

Evoluția sateliților sovietici
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite î Pînd la 6 decem

brie ora 6 dimineața cel de-al doilea Mtelii artificial a înconjurat 
pămlntul de 460 de ori. Primul satelit artificial a înconjurat In aoejt 
timp pămîntul de 944 de ori.

Pe timp senin cel de-al doilea eatelit artificial poate fi căzut 
cu ochiul liber deasupra regiunilor peste care va trece înainte de 
răsăritul soarelui între 42 fi 60 grade latitudine nordici fi după 
apusul soarelui intre 15 fi 40 grade latitudine sudică.

LA 6 DECEMBRIE ORA 7,21 (ORA R.P. ROMINE), CEL DE
AL DOILEA SATELIT. ARTIFICIAL VA TRECE DEASUPRA 
BUCUREȘT1ULUI.

EXTINDERE

PUTINA GEOGRAFIE-.
D<un <U EUGEN TARU

★
★ ★

lui 
recu-

Cine este americennl cel 
mai detest it în Europa?

g NEW YORK 5 (Azerpres).-# 
A TASS transmite: La înapoie-^ 
X rea sa la New York, dintro cd-y 
v lătorje de o lună prin Europa^ 
$ occidentală, E. Seller, preșe-^ 

dintele Comisiei Juridice a Ca-^ 
@merei Reprezentanților, (demo-^U 

craii din partea ‘statului New® 
OkYOrk)., a declarat ziariștilor eăg 
X secretarul de stat Dulles estea 
<3 „americanul cel mai detestat înx 
® Europa și că el trebuie să-și v 
(■ț dea demisia**. ®
£& Seller a declarat în continua-

re ț„EI inspiră dezgust între-A^ 
gii Europe — Angliei, Franței, x 

® Germaniei și îndeosebi Italiei...g 
Q El a‘ devenit inutil în relațiile® 

noastre cil aliatii— In acest se-g 
Scol'.ăl febrei atomice Dullest 
g este un medicament inadecvat S 
® Propovăduirile lui pline de în-X 
ggîmfare și sfaturile lui diploma-® 

tice enervează la culme pe par @ 
@.tenerîi noștri din cadrul rij 

N.A.T.O. Departamentului no-» 
® stru de Stat îi trebuie oameni g 
@ noi. persoane noi, o politică® 

nouă**.

Guvernul 
Franco a 
noscut extinderea 
operațiilor par. 
tizanilor din Ifni 
în Marocul Spa
niol.

Ziarul ,,A1 Ah
ram** relatează 
că în întreg te
ritoriul Ifni con- 
tinuă lupte grele 
între triburile 
marocane răscu
late și soldații 
franchiști. Zia
rul relatează că 
un atac general, 
lansat de tru- 
pele spaniole la 
4 decembrie a 
fost respins pe 
tot frontul. Lup
te grele au avut 
loc la nord-est 
de Sidl Ifni. Lo
calitățile Tilioune 
și Sybouia, în 
sudistul terito- 
riului Ifni, au 
fost complect în
cercuite de pa- 
trioții marocani.

★ ★
★

LONDRA 5 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță că Marea 
Britanie a ridicat în fata Consi
liului permanent al N.A.T.O. și a 
Uniunii Europei occidentale, pro
blema conflictului anglo-vestger- 
man în legătură cu întreținerea 
trupelor de ocupație britanice din 
Republica federală.

După cum se știe, guvernul 
britanic a cerut zilele trecute gu
vernului vestgerman să plătească 
în cursul anului 1958, 50 mili
oane lire sterline (600 milioane 
mărci) pentru întreținerea trupe
lor de ocupație britanice. Or, po
trivit acordurilor de la Paris, 
■Germania occidentală avea obli
gația să suporte cheltuielile pen
tru întreținerea trupelor de ocu
pație occidentale numai pînă la 
5 mai 1956. La cererea puterilor 
occidentale Republica federală a

să prelungească a- 
pină la 1 ianuarie

fost nevoită 
cest termen ,..... 
1958. In prezent Marea Britanie 
cere o nouă prelungire, pe care 
guvernul vestgerman a refuzat-o.

Conflictul anglo-vestgerman in 
legătură cu întreținerea trupelor 
de ocupație britanice figurează 
pe ordinea de zi a convorbirilor 
pe care ministrul de Externe 
vest-german, von Brentano, le 
începe joi la Londra.

★
LONDRA 5 (Agerpres). — Joi 

au avut loc la Londra convorbi
rile între Brentano, ministrul de 
Externe al Republicii Federale 
Germane, premierul britanic Mac 
Millan și ministrul britanic de 
Externe Selwyn Lloyd.

Comunicatul nu precizează la 
ce concluzii au ajuns interlocu-

MOSCOVA. Recent Nikita 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a primit pe ziariștii bra
zilieni Victorio Martorei» și Tito 
Fleuri și a răspuns la întrebările 
care îi interesau. Această convor
bire a fost publicată în numărul 
pe decembrie al revistei „Mejdu- 

narodnaia Jizn“, apărut recent.
PARIS. — In ședința din dimi. 

neața zilei de 5 decembrie Adu
narea Națională Franceză s-a pro. 
nunțat cu o majoritate neînsem
nată de voturi pentru acordarea 
votului de încredere guvernului 
Gaillard, (223 deputați pentru, 187 
contra, cca. 40 abțineri).

Guvernul a cerut vot de încre- 
dere, sollcitînd adoptarea în a doua 
citire a proiectului de lege care

„E greu să înțelegi cum a fost 
refăcut Phenianul atît de re
pede transformîndu-se într-un oraș 
așa de frumos Unde sînt ur
mele războiului ?“ — acestea sînt 
primele cuvinte ale unui străin 
care sosește în Phenian.

Așa spun toți oaspeții noștri. 
Dar înșiși locuitorii Phenianului 
privesc cu mirare în fiecare dimi
neață cum pe locul pustiu ieri, 
se ridică astazi case de cărămidă, 
iar în unele părți, ruinelor negre 
le ia locul un covor minunat de 
verdeață.

E imposibil să nu fii tu însăți 
fericit la vederea fețelor fericite 
ale cetățenilor care intră în casele 
noi cu mai multe etaje. In acest 
zîmbet, în această bucurie se poa
te descifra nemărginita recunoștin
ță față de tinerii constructori ai 
orașului erou.

Mergînd pe strada Phothonum,

Tineri constructori
ai orașului erou

la marginile căreia se ridică case 
de locuit cu multe etaje, am ajuns 
pînă ia șantierul din raionul apu
sean al Phenianului, unde studen- 
ții — tineri constructori — insta. 
Iau canalizarea. Am privit în tran- 
șeia adîrică, care se întinde de la 
gara Phenianului de vest pînă la 
fabrica de tutun. La o adîncime 
de cițiva metri, studenții Univer
sității „Kim Ir Sen" instalau țevi
le de canalizare.

Ici și colo, pe movilele de pă-

Scrisoare din Phenian

mlnt se desfășoară pînzele pan
cartelor cu inscripții : „Brigada 
fruntașă de tineret". Munca e în 
toi.

„înainte, prin aceste locuri tre
cea rîul Phothongan. Acum zece 
ani, imediat după eliberarea, țării, 
oamenii muncii din Phenian i-au 
abătut cursul în alara orașului.

In fotografie: Studenții Universității Klm Ir Sen betonează drumul peste podul Pinhaghe din Phe
nianul de vest.

De aceea acum, la săpatul cana
lului ne încurcă nămolul, nisipul 
și pietrele* — mi-a explicat tînă- 
rul Kim O Bok, agitatorul bata
lionului de construcție al studen
ților Universității „Kim Ir Sen**, 
care și-a luat cu amabilitate rolul 
de însoțitor.

Din tranșeia adîncă de cîteva 
staturi de om, urcă studentul Li 
Phen pe scări de pămint cu o în
cărcătură de pămînt în spinare.

— E greu să lucrezi? — l-am 
întrebat.

— Ei, asta-i! Doar noi con- 
struim ’ pentru noi. Fratele meu 
este acum în Coreea de Sud. așa 
că eu bătătoresc drumul ca să ne 
întîlnim — îmi răspunse el zîm- 
bind.

In acest timp s-a dat semnalul 
de repaus. A ieșit la suprafațăjn- 
treaga brigadă fruntașă. Au răsu
nat cîntece, mulți au început să 
joace un vechi dans național care 
se chiamă „Oun-he-ia**.

L-am căutat pe comandantul 
brigăzii studenților pe care-1 
cheamă O Iun Hir și am stat de 
vorbă cu el.

— In general, desigur — mî-a 
spus el — situația e complicată. 
De sus curge ploaia, jos sînt ape 
subterane, se întîmplă să plezneas
că țevile. Se pare că acum, acum 
se prăbușește peretele. Dar toate 
astea sînt fleacuri pentru elanul 
de care e animat tineretul nos
tru. Noi doar construim un oraș 
pe care poporul l-a apărat cu sîn-

unde se refugiase din Coreea de 
Sud.

— In Coreea de Sud nu exis
tă posibilitatea să înveți, ceea ce 
a constituit motivul refugierii 
mele la Tokio. Dar acolo arma
ta americană și poliția înăbușe 
orice manifestare de libertate. 
In sfîrșit, am reușit să mă întorc 
în patria iubită.

Obrazul lui bronzat de soare 
s-a luminat de fericire.

Studenții Universității „Kim 
Ir Sen", care în trecut au săvîr- 
șit fapte eroice de muncă, atît 
la construirea stadionului Mo-, 
ranbon, cît și Ia amenajarea pie- 
ții Mao Țze-dun, se bucură de o 
dragoste caldă din partea locui
torilor orașului Phenian, închi- 
nindu-și voluntar vacanțele de 
vară construirii canalizării și 
apaductului în raionul apusean 
al Phenianului.

____ ________ r.-r_____ — .Uitasem să relatez 
raționalizare. Dacă la aceasta mai nerii cititori romîni un 
adaugi materialele economisite de 
noi, atunci ai să vezi că am dat 
statului un venit de 1.200.000
voni.

Am ascultat cu bucurie neas- 
cunsă această relatare despre 
faptele eroice ale băieților și fe
telor noastre.

Am mers mai departe. In re
giunea caselor cu multe etaje 
din Phenianul vestic, avea loc 
pavarea trotuarelor. Printre ti
neri se remarca un profesor că
runt ieșit la construcție împreu
nă cu elevii săi.

Ce răsplată poate fi mai bună 
decît aceea că ei au cucerit prL 
mul loc în întrecerea 
dintre studenții a 14 
mobilizați la refacerea 
struirea Phenianului.

Pe podul Tiphaghe m-am în- 
tîlnit cu studentul Pac Hen Nam, 
care lucra la așezarea cofrajului. 
El «osise de curînd din Tokio,

gele și viața sa. Orice greutăți și 
piedici ne-ar sta în cale le vom în
vinge și vom lucra pînă la victo
ria finală.

„Desigur — m-am gîndit eu fără 
să vreau — cu așa hotărîre și tă
rie sufletească poți să muți din 
loc și munții44.

Cum s-a terminat pauza studen
ta Li Men Suc a sărit cea dintîi 
în fundul tranșeii, spunîndu-mi: 
„Astăzi, neapărat, terminăm mon
tarea pompei r.

— Nu degeaba Men Spc a 
noastră a luptat trei ani în răz
boi. Și noi avem mulți ca ea — 
mi-a spus cu mîndrie agitatorul. 
Am îndeplinit deja sarcinile care 
ne-au stat astăzi în față a con
tinuat el apoi.

— Am aflat că ați lucrat peste 
norma de bază mai mult de 50 
de mii zile-om ?

— Da. Dar în afară de asta 
am făcut și 94 de propuneri de

in muncă 
institute 

și recon-

m-am In

pentru ti- 
fapt ce mi 

se pare interesant. Mi-arhintesc 
cum intr-lina din zilele în care 
umblam pe șantierele de recons
trucție ale orașului-erou, m-am 
apropiat de o studentă, drăguță 
cu co-sde groase și lungi. Ea ieșea 
în evidență prinke tineri și colegi.

— Bună ziua. —uDe la ce fa
cultate sînteți tovarășă? — m-am 
interesat eu.

— Sînt în primul an il Fa
cultății de drept mi-a răspuns ea 
— îmbujorîndu-se. Era fiica rni- 
nerului Han Ten Hi.

— Ea visează să ajungă di
plomat și să plece în Romînia 
pe fluviul Dunărea — spuse cu 
un zîmbet deschis vecinul ei, un 
tînăr cu ochi mari. Toți în jur 
au început să rîdă prietenește. 
Și acest rîs, ca aripile unei pă
sări nemuritoare, flutură sus 
deasupra orașului erou.

1^'. . LI HO IR
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conferă guvernului împuterniciri 
extraordinare pe plan financiar șl 
economic.

DJAKARTA. — France Presse a- 
nunță că la 4 decembrie au fost 
arestate 20 de persoane acuzate 
de complicitate la tentativa de as a. 
sinare a președintelui Indoneziei, 
Sukarno. Locotenent-colonelul En- 
dang Dachjar, comandantul mili
tar al Djakartei, a declarat că 
toate persoanele arestate au recu. 
noscut că au participat la aten
tat.

BONN. — După cum transmite 
agenția DPA, purtătorul de cuvînt 
al ministerului Apărării de la 
Bonn a declarat miercuri că în ur. 
mătoarele cîteva zile armata vest, 
germană va primi primele 200 
tancuri americane de ultimul tip, 
pentru a înlocui pe cele vechi. 
Purtătorul de cuvînt a anunțat de 
asemenea că în cursul anului.;, 
urmează să fie înființate pri Q& 
batalioane vest-germane înzesti&s 
cu arme-rachetă.

BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Tanlug, la sesiunea din ■# 
decembrie a Scupșcinei Populare 
Federative a R. P. F. Iugoslavia 
a fost adoptat planul de perspec
tivă al dezvoltării economiei na. 
ționale a Iugoslaviei pe anii 1957 
- 1961.

OTTAWA. — Luînd euvîntu! H 
4 decembrie în Comisia pentru A- 
facerile Externe a Camerei Comu. 
nelor din Canada, ministrul Afa. 
cerilor Externe, Smith a criticat 
Departamentul de stat al S.U.A. 
pentru că acesta reacționează în
totdeauna negativ la propunerile 
sovietice.

VARȘOVIA. — între Republica 
Populară Polonă și Republica Fe. 
derală Germană a fost semnat la 
Varșovia un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pînă 
la 31 martie 1958.

Acjiuni de popularizare 
a R. P. R. în Argentina
RIO DE JANEIRO 5 (Ager

pres). — In iiltimul timp au fost 
organizate în Argentina acțiuni de 
popularizare a Republicii Populare 
Romîne. Ing. Mârio T. Menasse, 
membru al delegației argentiniene 
care a vizitat Romînia, a vorbit la 
Centrul inginerilor argentinieni 
despre : „Impresii dintr-o călătorie 
în R.P. Rornînă". La sfârșitul con
ferinței au fost puse întrebări a- 
supra produselor romînești de ex
port și în special asupra utilajului 
petrolifer. Participanții la aduna
re s-au interesat totodată de acti
vitatea A.S.I.T.

De asemenea, cu prilejul unui 
an de la înființarea Asociației Ar- 
gentina-Romînia, a fost organizată 
o conferință despre muzica romi- 
nească, după care a urmat o audi
ție muzicală.


