
Proletari din toate țările

mărețului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

TINERI ȘI TINERE !
; E o datorie cetățe
nească să verificați în
scrierea voastră în lis
tele de alegători. Cen
trele de afișare a liste
lor din întreaga țară 
sînt deschise zilnic în
tre orele 8—20. Adu
ceți la cunoștință ime
diat sfatului popular 
orice omitere de pe 
liste.
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ACTIVIȘTII

NESALARIATI
Sâ valorificăm cu grijă priceperea ți 

experiența activului comitetului 
raional al U. T. M.

...Colectiviștii din Luieriu se 
pregăteau pentru însllozarea po
rumbului și a sfeclei. Problema 
se discutase și în adunarea orga
nizației U.t.M. Muncile trebuiau 
terminate bine și repede.

Eu sînt de părere că noi 
utemiștii, ne putem lua răspun- 
1erea acestei acțiuni — a spus 
a adunare Gheorghe Cengher. 
Toți au fost de acord.

L-am cunoscut pe Gheorghe 
Cengher și din alte împrejurări. 
I-am verificat putere.a de muncă, 
spiritul de inițiativă, priceperea. 
L-am chemat la comitetul raio
nal și i-am propus să lucreze ca 
instructor extrabugetar în satele 
Luieriu și Săcalul de Pădure, 
prima sarcină a sa fiind pregă
tirea organizațiilor din aceste 
sate pentrii alegerile U.T.M.

Cercetînd munca organizației 
Săcalul de Pădure tov. Cengher 
și-a dat seama că utemiștii nu 
prea sînt atrași în acțiunea orga
nizației pentru simplul motiv că 
această activitate era foarte să
racă. A adunat membrii biroului, 
s-a sfătuit cu ei și le-a propus 
să organizeze duminici de muncă 
pe Lotul Festivalului, să strîngă 
mai mult pe utemiști la un loc, 
să facă mai mult educație prin 
muncă a tineretului, să-i educe 
în spiritul răspunderii de ute
miști, în spiritul principiilor sta-

tufului U. T. M. Și, într-adevăr, 
această metodă a mobilizat tine
retul. In cîteva duminici flăcăii 
și fetele au mers cu toți la Lotul 
Festivalului. Au lucrat împreună, 
au cîntat și au jucat, iar seara 
au participat la reuniunea tovă
rășească din sat.

La alegerile U.T.M. această or
ganizație s-a prezentat cu un 
bilanț bogat. A devenit mai pu
ternică, mai închegată, -------

★
Acum cîtva timp comitetul 

nostru raional și-a pus problema 
Întăririi organizațiilor U.T.M. din 
industrie, mai ales din industria 
forestieră. La această treabă am 
antrenat un mare număr de ti
neri tehnicieni, activiști bine pre
gătiți, buni organizatori ai pro
ducției, ca inginerii Traian Bloj 
și Nicolae Cotta de la Combina
tul forestier I.F.I.L., inginerul 
Magyar Ludovic de la I.F.E.T., 
strungarul Cornel Vărăreanu de 
la l.R.U.M. etc.

Ei ne-au ajutat să extindem 
întrecerea tinerilor inovatori, să 
organizăm mai bine posturile u- 
temiste de control și brigăzile 
din aceste întreprinderi. Au ve
nit cu propuneri interesante pri
vind munca tinerilor în producție.

Multe aveam de făcut în ex
ploatările forestiere. Tn aceste ex
ploatări, trebuie să recunoaștem, 
activitatea organizațiilor U.T.M.

ALEXANDRU CADAR 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M.-Reghin

(Continuare în pag. 111-a)

întruna din clasele Școlii nr. 140 de pe șoseaua Alexandria din București, recent construită, 
una din realizările sfatului popu Iar raional „V. I. Lenin".

Noi locuințe | 
pentru mineri
Și anul acesta minerii din țara 

noastră vor primi în folosință noi 
locuințe. Minerii din Valea Jiu
lui, de pildă, vor primi în folo
sință 480 de apartamente în 
blocuri și 5 cămine pentru celiba
tari cu 750 de locuri. Pentru mun
citorii din alte centre miniere se 
vor construi și da in folosință pînă 
Ia sfîrșitul anului, 248 de aparta
mente, precum și 5 cămine cu 388 
de locuri. Minerii din Baia Sprie, 
Cavnic și Baia Borșa vor mai pri
mi în folosință aite 107 aparta
mente a căror construcție a înce
put anul trecut. In afară de aces
tea spațiul de locuit se va mări și 
prin recompartimentarea și amena
jarea unor clădiri 
cursul acestui an 
se vor muta în
construite prin credite acordate de

vechi. Tot în 
sute de mineri 
locuințe proprii

Ce fac utemiștii in campania electorală
De vorbă cu secretarul Consiliului F. D. P. al raionului „V. I. Lenin"

Campania electorală se intensi
fică pe zi ce trece. Pînă la 2 mar
tie, ziuy alegerilor, a mai rămas 
puțin timp. In legătură cu ultimele 
acțiuni întreprinse de Consiliul 
raional F.D.P. „V.l. Lenin" am pus 
citeva întrebări tov. ION MARCU, 
Secretar al consiliului raional.

— Propunerile de candidați au 
luat sfîrșit de mai multe zile. Au 
fost propuși, 250 de candidați pen
tru circumscripțiile raionale, 66'pen-

tril circumscripțiile orășenești și 
42 candidați pentru circumscripțiile 
comunale aparținînd de raionul 
nostru. De două zile, >au început 
întîlniriîe între candidații propuși 
și alegători. Asemenea întîlniri 
s-au . organizat cu candidații din 
circumscripțiile orășenești si raio
nale 307, 311, 281, 39 și altele.

In legătură cu aceste întîlniri aș 
vrea să amintesc faptul că s-a for
mat o comisie specială care notea-

Un fapt „divers“ la
In urmă cu doi ani, pe strada 

Vatra Luminoasă la nr. 99 era un 
teren viran. Acum e o școală. Și 
încă una de toată frumusețea. Are 
două etaje, numeroase săli de în
vățătură, spațioase, cu ferestre 
mari, luminoase. (Cititorii au pu
tut să vadă fotografia școlii în- 
tr-unul din numerele trecute ale 
ziarului nostru). In toamna anu
lui trecut, porțile școlii — care a 
primit titlul de Școala mixtă de 
7 ani nr. 49 — s-au deschis pen
tru prima dată.

De mai multe zile, în localul 
acestei școli — realizare a sfatu
lui popular cu care cetățenii car
tierului se mîndresc — s-a des
chis centrul nr. 6 de afișare a li
stelor de alegători din raionul „23 
August“. Cetățenii vin să verifice 
înscrierea lor în listele electorale.

... La un moment dat în încăpe
rea frumos amenajată a centrului 
de afișare a listelor s-au prezentat

Col-

fost

?»
nil

sa

Spiritul de sacrificiu al unor ceferiști

doi tineri Valentina și Radu 
ceag.

— Vrem să știm dacă am 
trecuți în listele electorale.

— Pe ce stradă locuiți — i-a 
întrebat Matei Jenica din cadrul 
centrului de afișare a listelor.

— Pe strada Vatra Luminoasă 
Ia nr. 15. Blocul în care locuim e 
nou, dat recent în folosință, 
tocmai vroiam să știm dacă 
cumva am rămas neînregistrați.

Au fost găsiți în listă. Mi
părut semnificativ acest fapt. Ase
menea tineri se întîmplă să vină în 
fiecare zi la centrul nr. 6 de afișare 
a listelor de alegători. Desigur c 
și explicabil. In ultimii ani, în 
cartierul Vatra Luminoasă s-au 
construit numeroase blocuri de lo
cuințe pentru oamenii muncii. Ilie 
Bănică, responsabilul centrului, 
cunoaște acum personal pe mulți 
dintre cei care în ultimii doi ani 
au devenit locuitori ai cartierului. 
Cu toții, chiar și cei mai recenți 
locatari, au fost trecuți în listele 
de alegători. Pînă acum, 40 la 
sută din cetățenii cartierului au și 
venit să verifice înscrierea lor în 
listele de alegători.

J. ALPIN

ză și adună la un loc toate propu
nerile pe care le fac cetățenii. Ele 
vor sta la baza viitoarei activități 
a sfatului popular raional.

— Ce alte acțiuni au fost între
prinse pînă acum de către Consi
liul raional F.D.P. ?

—De cîteva zile s-au deschis ca. 
sele alegătorului. Deocamdată doar 
două, în comunele subordonate ra
ionului—Măgurele și Bragadiru. In 
raionul nostru se vor mai deschide 
încă alte 3 case printre care una 
și la clubul uzinei „Grigore Preo
teasa“. Aici, la casele alegătorului 
se desfășoară o bogată activitate. 
Se organizează seri de întrebări și 
răspunsuri în legătură cu alegerile, 
conferințe despre realizările sfatu
lui popular raional, se organizea
ză întîlniri între alegători și candi
dați etc. Au fost deschise de ase
menea 12 centre de afișare a liste
lor. Un număr foarte mare de ale
gători au și venit pînă acum să 
verifice înscrierea lor tn listeia 
electorale.

— Ce sprijin ați primit In acțiu
nile consiliului din partea uteniiș- 
tilor ?

— Aș spune că am primit un 
sprijin însemnat. Ajutorul ce! mai 
important I-am primit în difuzarea 
materialului propagandistic. Astfel 
numai în ultimele zile s-au difuzat 
peste 5.000 de afișe care cheamă 
cetățenii să verifice înscrierea lor 
în listele electorale, să voteze can
didații F.D.P. Tot tinerii au fost 
aceia care au difuzat listele cu 
centrele de votare, cu centrele de 
afișare a listelor de alegători, pu
blicațiile circumscripțiilor electo
rale etc. Vreau să evidențiez în 
mod special organizațiile U.T.M, și 
tinerii de la Uzinele Chimice Ro- 
mîne, de la uzinele ,,Mao Țze-dun“ 
și „Grigore Preoteasa“ care ne-au 
sprijinit îndeaproape.

AL. PINTEA

In mij ocu! alegâtorilor
A'-aj fi bănuit niciodată c ' în 

afara handbalului (Aurora Po
pescu este componentă a repre
zentativei naționale a R.P.R. de 
handbal feminin, echipă campioa
nă mondială) o pasionează pro
blemele gospodărești.

Era acum la a doua întîlnire cu

Cînd stai pentru prima oară 
de vorbă cu un sportiv, mai ales 
cînd renumele său a depășit gra
nițele țării, capeți impresia că 
preocupările sale se învîrt exclu
siv în jurul performanțelor. In 
realitate însă lucrurile nu stau toc
mai așa. M-am convins de asta 
ieri seară, întilnind-o pe maestra 
emerită a sportului Aurora Po
pescu în mijlocul alegătorilor din 
circumscripția electorală orășeneas
că 405 din Capitală.

la in- să verific dacă și-a făcut bine te- 
pufăie 

pornește

fluierături repetate 
scurte. Locomotiva 
se smucește și 
după ea cele 11 vagoane, 
de pe peron indică ora 
rămas în urmă larma spe

cifică marilor gări și acum tre
nul gonește în noapte. în marchi
za locomotivei pătrunde aerul rece 
al nopților de toamnă. Biciuie 
fața mecanicului și a fochistului, 
în stațiile mici semaforul indică 
„liberă trecere“, și acceleratul 
106 își urmează cursa.

Călătorii au adormit de mult. 
Puține ferestre de la vagoane mai 
sînt luminate și din goana trenu
lui lumina lasă lungi pete pe cîm- 
pul nesfîrsit. Cantonierul 
„248“ ........................
sul acesta din noapte se află 
datorie.

Bonei privește pe geamul de 
marchiză.

Catrina Ion fochistul se lasă 
cut într-un cot.

— Vă plac copacii, tovarășe me
canic ?

— Mult de tot !
Tovarășe mecanic 
vocea lui Catrina. 
lună împreună și de 
întrebat, ați ocolit

Trei 
tervale 
nervos, 
trăgînd 
Ceasul 
1,39. A

(Agerpres)
de la 

a ridicat felinarul. La cea- 
la

la

tă-

—• se
Lucrăm 
cîte ori 
răspun- 
la acci-

aude 
de o 
v-am 
sul. Cum ați salvat trenul 
dentul din ’55 ?

— N-a fost nimic. Eram tot cu 
„106“ ; 9 vagoane; 415 tone. S-au 
dilatat șinele și s-au arcuit în a- 
fără. Am observat și am 
consecințele unui accident, 
tot.

— V-a fost frică ?
-— Puțin. A trecut.
— De cînd sînteți mecanic ?
Bonei cade pe gînduri.
— M-arn logodit cu locomotiva 

’44. Actul meu poartă nr. 
1507. După cum vezi, am și o 
nevastă și o logodnică.

Rîseră amîndoi.
— Ce-o face oare acum Maria

na ? Doarme. Cînd doarme zîm- 
beștfe. Să vii s-o vezi. Nici n-are 
încă patru ani. Pe Virginica o cu
noști. E într-a IlI-a. 
Numai cînd mă uit la 
seama ce repede trec 
ieri plîngea că păpușa 
deschidă ochii și azi

redus 
Asta-i

mele.
...Mierlești, Potcoava, Sinești. 

Fețele celor doi se află în bătaia 
vîntului. E aspru și nemilos vîn- 
tul. Biciuie. Deodată o pînză ce
nușie cuprinde văzduhul. Se lasă 
ceața, neagră, dușmănoasă, ame
nințătoare. Trenul gonește. Vizi
bilitate la 150 metri. Ochii loco
motivei nu mai văd. Călătorii, in
stalați comod în compartimente, 
nu bănuiesc lupta pe care o duce 
personalul locomotivei cu ceața 
care coboară tot mai jos.

-— Am trecut Fîlfanii. Din nou 
privirile se străduiesc să scruteze 
zarea.

— Să semnalizăm. Nu se vede 
nimic.

Un fluier prelung, urmat de al
tele ascuțite.

— Atenție! — se aude vocea 
lui Bonei. “ 
de marfă 
Sus.

Trebuie să fie pe aproape 
ția. Se vede parcă ceva.

Bonei micșorează viteza.
— E ceva, tovarășe mecanic?
— Parcă. Ia privește...
— Semnalul e pe liber.
— Catrina, privește! O locomo

tivă în parapet. Un accident. In- 
frînează.

Sudoarea curge pe chipurile îne- 
grite. Colosul de fier se apropie.

— Nisip — strigă Bonei. Fo- 
chisul așteaptă. Poate o să-i spună 
„sări jos“. Dar nu...

— Infrînează! Mai iute! Ni
sip...

Catrina își 
Bonei privește 
zac răsturnate 
mărfarul 2607. 
și... călătorii?

Facem 
„2607“

cruce cu trenul 
în Bradul de

sta-

Se duc să aducă omagiul celor ce 
le-au salvat viața. Cuvintele le-au 
înghețat pe buze. Călătorii își 
descoperă capul. Mîna mecanicu
lui a înțepenit pe frînă. Glasurile 
au amuțit. Cu prețul a două vieți 
au fost salvați 550 călători.

Atunci, în fracțiunea de minut 
cei de pe locomotivă puteau prea 
bine să sară, să-și salveze viața, 
iar trenul să se izbească puternic 
și zeci sau sute 
piară. Dar n-au făcut 
lătorii — iată la cine 
Ceferiștii nu sînt lași, 
cruțat niciodată viața 
vorba de viața celor 
a fost întotdeauna —

Zilele trec. Ușa casei lui Victor 
Bonei din Craiova este tot mai 
des deschisă. Colegii, prietenii vin 
aici, în casa de pe strada Emine- 
seu, și ore întregi deapănă amin
tiri. Urmașii eroilor au primit aju
toare materiale. Mariana nu în
țelege de ce nu mai vine tăticu. 
Virginia ascultă și își dă seama că 
ceea ce a făcut tăticul e o faptă 
de eroism. Niciodată, nu-i va fi 
rușine de numele pe care îl poartă 
și niciodată nu-1 va păta.

Tatăl ei a fost la înălțimea glo
rioasei tradiții a ceferiștilor.

L1DIA POPESCU

de călători să 
aceasta. Că- 
s-au gîndit. 
ci nu și-au 
cînd a fost 
mulți. Așa 
și acum.

(Continuare în pag. II Ia)

V. R.

Candidata Aurora Popescu stirid de vorbă cu alegători.

A crescut, 
ea îmi dau 
anii. Mai 
nu vrea să 
mă roagă

înăbușe un țipăt, 
înlemnit. Pe linie 
trei cisterne de la 
Se vor izbi de ele 

, Mina lui Bonei
strìnge încleștată frina mecani
că.

O frîntură de secundă și loco
motiva care cu cîteva minute 
înainte gonea trăgînd cele 11 va
goane se ciocnește, apoi se pleacă 
fulgerător la pămînt. Nici un ți
păt. Nici o tînguire.

Vagoanele de călători au rămas 
intacte. Speriați, călătorii se îm
bulzise spre ieșire. Nu se cunosc, 
dar au lacrimi în ochi, se sărută, 
se îmbrățișează. Sînt toți teferi.

„Tinerii colectiviști
L A
DE

FERMELE
ANIMALE"

E proba primei șarje. Tinerii sl- 
rierurgiști lucrează cu multă a- 
tenție. Ei manevrează cu price
pere aparatura modernă a noului 
cuptor electric, intrat în funcțiune 
hu de mult la Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 

din Hunedoara

Citiți azi :
PAGINAȘTIINȚA

— Reacțiile termo-; 
nucleare dirijate. •

— Pentru cunoaște-? 
rea și volorificarea re- i 
surselor noastre.ener- ? 
get’ce. I

— Amurgul „mitu-ț 
rilor“. î

— După jumătate i 
de veac.

....

Cum creștem tînăra generație
I>E BHHIIIHISII
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| De vorbă cu acad, 
prof. Eug. Macovski

Directorul Institutului 
Biochimie al Academiei 

R. P. R.

Curente sînt prilejurile ce ne dovedesc că multe din faptele ce la 
prima , vedere par a fi lipsite de importanță, sînt purtătoarele 
unor mari semnificații. De pildă, continua întrerupere a unui inter
viu pe care ni l-a acordat academicianul Macovski, de către mulți 
dintre tinerii cercetători ce se adresează mereu cu întrebări profe
sorului, bucuria ce o' pot citi pe fața directorului institutului în fața 

‘vestirii unor noi succese ale tinerilor săi colaboratori, par a fi fapte 
minore; ele vorbesc însă fiecare în parte despre grija deosebită ce e- 
■xistă în institutul dș biochimie față de tineri cercetători, despre 
.relațiile noi, prietepoase ce s-au stabilit între direcția institutului 
și cercetătorii săi.

— -Tema pe care am dori s-o abordăm în interviul de astăzi — 
ne-am adresat acad. prof. Eug. Macovski — e oarecum diferită 
celor anterioare. Am dori să împărtășiți de astă dată cititorilor 
noștri cîteva din problemele activității pe care o desfășoară insti
tutul dv. cu tinerele cadre de cercetători.

— Mi se pare o temă interesantă. Noi am dobîndit o oarecare 
experiență în creșterea tinerelor cadre, iar mulți dintre ei au dobîn
dit succese deosebite despre care ar trebui să vorbim. In această 
ordine de idei mi se pare interesantă noua rubrică a ziarelor dv. 
în care vă preocupați de viața și activitatea tineri’.cr cercetători 
științifici. Dar cu ce să începem ?

— Cu cîteva date generale...
•— Atunci iată o primă caracteristică pe deplin elocventă: 60 Ia 

sută din cercetătorii noștri sînt tineri. Puternicul avînt pe care l-a 
luat cercetarea biochimică în anii din urmă a determinat nașterea 
unui puternic detașament de tineri cercetători care s-au specializat 
în biochimie. Numărul lor e în continuă creștere și sub un anumit 
aspect aș putea chiar spune că multe din succesele recente ale școlii 
biochimice romînești le aparțin.

— Vreți să consemnați acum numele cîtorva din cei fruntași ?
~ Fără a epuiza lista aș vrea să remarc pe Lia Arneț, Mioara 

Cîrsteanu, Comei Medeșan, Dan Moteț, Corina Sarmarioti, Horst 
Scheli. Sabin Vasu, Gh. Spiridcn, Mihail Șerban ș.a.

— Și care sînt direcțiile lor de cercetare ? .
— Tovarășii Spiridon și Scheli studiază, de pildă, biochimia sub

stanțelor curarezante și anestezice, Șerban și Moteț cercetează în 
special substanțele proteice și reacțiile lor catalitice cu ajutorul me
todei polarografice iar Medeșan merge pe linia cercetării biochimiei 
fiziologice a sistemului neuromuscular.

— Presa de specialitate din străinătate a consemnat cîteva din 
lucrările unor cercetători. Ați vrea să menționați cîteva din lucră
rile tinerilor cercetători prezentate peste hotare ?

— De exemplu la un simpozion ce a avut loc la Bingen am pre
zentat și lucrarea lui Comoroșan cu privire la exasmoza electrcli- 
ților din piele. La Moscova am prezentat anul trecut în cadrul unui 
simpozion internațional și rezultatele obținute de tinerii cercetători 
Vasu, Cîrsteanu și Arnet cu privire la problema coacervatelor. A- 
vem acum o lucrare foarte interesantă a tinerilor Șelaru și Mihă- 
escu care va fi publicată într-o revistă de specialitate din Kiev.

Aș vrea să mai consemnez și faptul că de curînd au fost trimiși 
în străinătate doi dintre cercetătorii noștri : Corina lordache la 
Moscova pentru specializare în tehnica izotopilor radioactivi iar 
Mihail Șerban la Praga pentru specializare în polarografie. N-aș 
vrea să închei această listă fără a mai consemna și numele unui 
grup de tineri (Buzilă, Rădulescu, Botoșăneanu) care aplicînd o 
metodă nouă imaginată în institut („metoda capilară") au început

I. SAVA

(Continuare în pag. 2-a)

Creșterea animalelor a asigurat 
în ultimii ani venituri mari colec
tiviștilor din satul Dobreni. Azi 
gospodăria colectivă dispune de 4 
ferme zootehnice, cu : 20 de vaci 
mulgătoare, 35 de porci, 7 scroa
fe fătătoare, 16 cai de muncă și 
200 de oi. Dacă raportăm numă
rul de animale proprietate ob
ștească la suprafața de 125 hec
tare teren arabil a gospodăriei co
lective, rezultă că la 100 hectare 
teren agricol revin 16 vaci de lap
te, 33 porcine, 12 cai de muncă 
și 160 de oi. La dobîndirea ace
stor importante realizări o contri
buție însemnată au adus utemiștii 
și tinerii colectiviști.

îndrumați de către organizația 
de bază U.T.M. ei au folosit toate 
posibilitățile existente în gospodă
ria lor pentru sporirea numerică 
a sectorului zootehnic și pentru 
ridicarea productivității anima
lelor.

In acest sens tinerii crescători 
de animale au dat o atenție deose
bită întocmirii unor rații de ali
mente cît mai raționale și econo
mice prin extinderea unor culturi 
furajere ieftine și cu o mare va
loare nutritivă.

Pentru a complecta lipsa pășu
nilor naturale necesare pentru în
treținerea vacilor de lapte, tinerii 
au creat o bază furajeră formată 
din plante cultivate. Ei au însă- 
rnînțat 5 hectare de lucernă, 5 
hectare de borceag și 2 hectare și 
jumătate de porumb siloz.

In felul acesta în perioada de 
iarnă s-au asigurat pentru fiecare 
vacă de lapte 2.000 kg. lucernă, 
900 kg. borceag, 4.200 kg. porumb 
siloz, la care se mai adaugă și 
alte nutrețuri. Preocupările orga
nizației de bază U.T.M., ale ute- 
miștilor și tinerilor colectiviști în

direcția folosirii tuturor rezervelor 
de care dispune gospodăria în 
dezvoltarea creșterii animalelor 
s-au manifestat tot timpul. La pro
punerea tinerilor crescători de 
animale în hrana porcilor s-a in
trodus cu multă eficacitate econo
mică laptele smîntînit provenit 
din sectorul zootehnic, dovleci, 
pepeni verzi, cartofi, lucernă ver
de cosită, uruieli de orz și ovăz, 
însemnate cantități de borhot și 
rezidurile legumicole, care se gă-

Din experienfa organi
zației U.T.M. de la

G.A. C. „Ilie Pintilie" 
din satul Dobreni

sesc din abundență în gospodăria 
colectivă. Din inițiativa organiza
ției de bază U.T.M. în hrana oi
lor s-a introdus pentru prima dată 
coceni de porumb însilozați. Lu
crările de însilozare a cocenilor 
au fost patronate de tineri.

Folosind toate rezervele de fu
raje în alimentația animalelor pre
cum și priceperea tinerilor cres
cători de animale Petre Ștefan, 
Dumitru Căldăraru, Dumitru Cons
tantin, Florea Constantin și a al
tora, gospodăria colectivă a obți
nut de la fiecare vacă mulgătoare 
cîte 3.580 litri de lapte într-o pe
rioadă de lactație. S-au realizat 
sporuri de peste 2.000 kg. carne 
în creșterea și îngrășarea porcilor 
și peste 1.540 kg. brînză provenită 
din sectorul ovine. Aceste rezul
tate dovedesc că inițiativa organi
zației U. T. M.: „Tinerii co
lectiviști — la fermele de ani- 
male“ a adus o mare contri-

huție la dezvoltarea și rentabili* 
zarea sectorului zootehnic. Pe ba
za acestor rezultate gospodăria co
lectivă „Ilie Pintilie“ din satul 
Dobreni a obținut locul întîi în 
cadrul întrecerii „Pentru cea mai 
bogată gospodărie colectivă“ care 
s-a desfășurat între gospodăriile 
colective din regiunea București.

Pentru acest fapt gospodăria 
colectivă din satul Dobreni a pri
mit un premiu, în valoare de 
20.000 lei.

Sectorul zootehnic 
turi care reprezintă 
sută din veniturile totale ale gos
podăriei colective.

Cea mai mare parte din aceste 
venituri provin din valorificarea 
prin organizațiile comerciale de 
stat a celor 48.700 litri de lapte de 
vacă, 500 kg. brînză de oi, 4.000 
kg. carne de porc, 420 kg. lină și 
a unui număr de 7 tăurași.

Paralel cu dezvoltarea creșterii 
animalelor a crescut și valoarea 
zilei-muncă. Dacă în anul 1955, 
cînd colectiviștii nu creșteau ani
male, ea reprezenta numai 10 lei, 
azi valoarea zilei-muncă întrece 
47 de Iei.

Pe baza succeselor dobindite 
pînă acum.în creștereq animalelor 
membrii gospodăriei colective au 
dat o prețuire cuvenită propunerii 
organizației de bază U. T. M. în 
sprijinul dezvoltării sectorului 
zootehnic. Anul acesta ei vor mai 
cumpăra încă 10 vaci de lapte și 
vor reține și tineretul bovin care 
va proveni din producție proprie. 
De asemenea colectiviștii din satul

valoare de

a adus veni- 
peste 48 la

P. LUNGU
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resurselor noastre energetice
Institutul de Energetică al Aca

demiei R.P.R. studiază de a- 
proape un deceniu probleme le
gate de producția și utilizarea 
rațională a diferitelor forme de 
energie, de care are nevoie dez-. 
voltarea rapidă a numeroaselor 
ramuri din industrie și transpor
turi, mecanizarea agriculturii și 
producția bunurilor de larg con
sum.

După ce, în primii ani ai exis
tenței sale, Institutul a atacat 
în principal probleme cu carac 
ter restrîns, de interes mai mult 
tehnic decît științific, treptat, te
matica lui a îmbrățișat probleme 
de energetică mai generale, fun
damentale pentru economia noa
stră națională. Acaastă evoluție 
a fost un proces dictat atît de 
situația creșterii cadrelor de cer
cetători, cît și de orientarea 
generală a Institutului, care și-a 
putut stabili astfel în etape prin
cipalele linii de cercetare.

Pentru anul 1958, deși mai a- 
vem de rezolvat probleme de in
teres mai mult tehnic, — care 
constituie un ajutor pe care a 
trebuit și va trebui să-1 mai 
dăm departamentelor — am reu
șit să prindem în plan cîteva 
din cele mai importante proble
me ale energeticii noastre.

Amintim în primul rînd 
continuarea unei lucrări de mari 
proporții, începută anul trecut, 
privitoare la stabilirea potenția
lului energetic al țării noastre, 
prin întocmirea atlaselor resur
selor noastre termoenergetice și 
hidroenergetice. Trebuie ca 
ceastă lucrare să aducă o con
tribuție substanțială la stabili
rea pe baze științifice a politicii 
noastre energetice de perspectivă, 
așa cum s-a întîmplat în țări 
mai dezvoltate decît 
din punct de 
care au realizat 
sambiu de asemenea anvergură. 
Prin modul cum a ftst concepu
tă, lucrarea va conține capitole

Prot. dr. Remus Râduleț 
directorul Institutului de Ener

getică al Academiei R.P.R.

științific problema interconectă
rii sistemului nostru electroener- 
getic, intr-un viitor sistem unic 
est-european.

O a patra problemă de amploa
re, pe care, după cercetări iniția
te in anii trecuți, urmează ca 
Institutul să o termine în cursul 
anului 1958, privește diferitele as
pecte legate de problema utilizării 
energetice a combustibililor solizi 
inferiori și în deosebi a ligniți'lor 
noștri: reducerea conținutului de 
steril din ligniți, brichetarea, ga- 
zeificarea, determinarea celor mai 
adecvate instalații de ardere a 
lor în strat și în stare pulveriza
tă.

Institutul nu a neglijat — și 
studiază și în continuare — pro
blemele legate de fabricarea coc
sului metalurgic, a căror rezol
vare va contribui într-o largă 
măsură la alimentarea industriei 
noastre grele cu cocs de calitate 
și în cantitatea corespunzătoare 
necesităților ei mereu crescînde.

In anul 1958 Institutul de ener
getică va face un nou pas 
însemnat pe linia trecerii de la 
studiul global al fenomenelor din 
instalațiile energetice, la investi
garea aspectelor mai intime ale 
proceselor-, Ia examinarea lor in 
instalații experimentale special 
amenajate. Astfel s-au prevăzut 
studii experimentale referitoare la 
arderea in motoare și focare, și 
referitoare 'a caracteristicile de 
ardere ale combustibililor noștri. 

De asemenea, se vor adinei 
cercetările privind problema auto
matizării sistemelor energetice — 
problemă pentru care se lucrează 
în prezent Ia punerea la punct 
a unei mașini electronice de cal
cul, proiectată și executată în In
stitut — cum și problemele legate 
de perspectiva utilizării pașnice a 
energiei nucleare in țara noastră.

Sînt sigur că rezultatele pe care 
Institutul le va obține în anul 
1958 în aceste direcții principale 
de cercetare vor contribui la un

* * * * »-»T nou progres în dezvoltarea ener-
Zi de zi vin noi și noi vești ce ne vorbesc despre bi-r geticii noastre, cum și la ridica- 

ruințele celor ce se străduiesc să capteze marile energii! rea generală a nivelului științei 
necesare luptelor pentru zdrobirea lanțurilor ce-l ținj rnminesti 
legat pe om de pămînt. Imaginația unor talentat) cl> *
neaști sovietici a deschis ferestrele unor vremi viitoare 
închipuind momente din marea bătălie pentru cucerirea 
spațiului interplanetar.

In numărul de azi vă prezentăm cîteva imagini din 
filmul intitulat „Drum spre stele“.

In fotografia nr. 1 puteți vedea o navă interplanetară 
pe rampa de lansare înaintea începerii zborului.

Viața într-o viitoare stație cosmică (a cărei schemă o 
puteți vedea în fotografia nr. 4) se pare a fi totuși des
tul de interesantă. Fotografia nr. 2 vă prezintă sala de 
așteptare în care de altfel (vezi fotografia nr. 3) vii-' 

torii călători vor putea urmări în foarte bune condi< 
țiuni retransmiterea programelor de televiziune. In 
tografia 5-a vă prezentăm ultima treaptă a unui 
cheto-plan care a „aterizat" pe una din planete.

a-

a noastră 
vedere tehnic, 

lucrări de an-

în care se studiază șl căile de 
valorificare complexă a resurse
lor respective, trasînd astfel și 
jaloanele pentru un viitor studiu 
referitor la utilizarea rațională 
a disponibilului nostru energetic. 
Puternicul său colectiv, din care 
fac parte cei maj buni specia
liști ai țării,> cum și colaborarea 
strînsă cu ministerele și comite 
tele de specialitate, asigură ter
minarea părților esențiale ale lu
crării spre sfîrșitui anului 1958.

O a doua problemă, de aceeași 
importanță, în care, datorită ini 
țiativei Institutului, țara noastră 
ține de asemenea pasul cu nive
lul cercetărilor mondiale, e pro
blema evoluției, adică a dinam cii 
consumului de energie. Inițiată 
în _ 1957 și continuînd în anul 
1958, ea va sta, alături de inven
tarierea resurselor noastre ener
getice, la baza întocmirii balan
țe; energetice generale a țării, 
condiție esențială pentru o plani
ficare de perspectivă pe baze ști
ințifice.

O a treia problemă de mari 
proporții, Introdusă în anul 1958 
în planul de cercetare al Institu
tului, e studiul structurii actuale 
și de perspectivă a sistemului 
nostru electro-energetic și al in
terconectării lui cu sistemele e- 
nergetlce din țările vecine. Prin 
aceste cercetări se urmărește sta 
bilirea principiilor de dezvoltare 
a sistemului nostru electroenerge- 
tic, caracteristicile constructive 
ale viitorului nostru sistem elec- 
troenergetic unic, parametrii săi 
funcționali actuali și în perspec
tivă, aspectele specifice actuale 
și viitoare referitoare la reglaj, 
stabilitate, automatizare și pro
tecție în acest sistem. Studiul pre
zintă importanță și fiindcă, fără 
existența lui, nu se poate pune

După jumătate de veac

i j i > « 111. >

Amurgul „miturilor“

La 17 aprilie se va inaugura 
in mod oficial la Bruxelles 
prima expoziție Universală de 
după război. Multiplele pavi
lioane naționale și internațio
nale ale expoziției vor căuta 
să prezinte celor 35 milioane 
de vizitatori probabil, o ima
gine cit mai fidelă și mai com
plectă a progreselor omenirii 
la începutul celei de a doua 
jumătăți a secolului al XX-lea. 
Principalul material de con
strucție al tuturor pavilioane

lor este oțelul, oglindind astfel 
importanța sa covirșitoare în 
zilele, noastre. • • .

Cu totul altul era aspectul 
expoziției universale a veacului 
XX, care a avut loc în anul 
1900 la Paris. Imensele orna
mentații de lemne și carton 
vopsit care împodobeau cele 
50 porți de intrare ale expo
ziției precum și arhitectonica 
însăși a pavilioanelor crea o 
atmosferă de decor, încercînd 
să prilejuiască vizitatorilor mai

degrabă o privire către trecut 
decît o viziune de viitor.

Contrastul dintre aceste două 
expoziții universale reflectă în
săși drumul uriaș parcurs de 
omenire în numai cîteva de
cenii.

In fotografie ; Un aspect al 
Expoziției Universale de la Pa
ris din 1900 și vederea1' unei 
secțiuni a Expoziției Univer
sale 1958 ce se va inaugura la 
Bruxelles.

8
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Două dintre ultimele mituri 
științifice sînt pe cale să se 
preschimbe în fenomene su
puse judecății simțurilor noa
stre. Mă. gîndesc anume la 
„Omul zăpezilor" și la „Șar
pele de mare“.

Despre „Omul zăpezilor“ s-a 
scris destul în vremea din ur
mă. Cît despre „Șarpele de 
mare“...

După cercetări îndelungate, 
profesorul olandez Oudeman 
publica în 1882 o lucrare închi
nată acestei probleme. Susți- 
nînd ideea existenței șarpelui 
de mare, el îl boteza megofias 
și îl descria astfel :

„Lungime: 20 metri. Capul 
mic, asemănător cu cel al unei 
foce, gura largă, ochii mari, 
negri, nările în vtrful botului, 
aruncirtd două jeturi de vapori.

1
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Corpul, ușor turtit, are două 
perechi de labe rudimentare..."

Lumea savantă a. epocii a g 
zîmbit ironic. Dar șase ani mai 8 
tîrziu, canoniera „Avalanche" 8 
întîlnea, în apele Tonkinului, ? 
două animale care—după măr-s 
turiile echipajului — semănau g 
leit cu ipoteticul megofias. Și g 
e greu de presupus că marina-8 
rii citiseră lucrarea de strictă 8 
specialitate a profesorului Ou- 8 
deman 1

In 1904, 1905, 1917, vasele
„Chateaurenault", Décidée", 
„Valhalla", „Hilary" au întîl. 
nit șarpele de mare în apele? 
Tonkinului, aproape de coastele § 
Braziliei, la sud-est de Islan-g 
da... Misterul a rămas însă ne-8 
dezlegat. Șarpele de mare con-8 
tinuă să străbată oceanele și § 
să înfierbînte imaginația mari-? 
narilor de cursă lungă.

Dar iată și o rază de lumină! 8 
La 4.000 de metri adîncime, pe 8 
fundul oceanului Atlantic, apa-? 
râtul fotografic special al sa-2 
vântului englez dr. Anthony g 
Laughton a descoperit recent ur. g 
mele unor labe scurte și ma- 8 
sive. Să fie urmele megofiasu- 8 
lui, ori ale altui animal adap-8 
tat condițiilor de viață la mari? 
adîncimi ?...

In așteptarea răspunsului — 8 
pe care ni-1 va da, poate, una ° 
din viitoarele cufundări ale ba-8 
tiscafului — să convenim că nu 8 
este imposibilă supraviețuirea g 
unor forme de mult dispărute^ 
la suprafața pămîntului. Intr-a-g 
devăr, în adîncul oceanelor con- 8 
dițiile de existență sînt astăzi g 

____ .............................. „3 
g de milioane de ani. Poate că g 
8 descenderțțil direcți ai. pleziq. 8 
g zaurului se plimbă tacticoși pe g 
8 nisip, lăsîndu.și deocamdată 8 
g numai urmele drept pradă cu-g 
8 riozității noastre. Deocamdată—8
O 0| pentru că nu m-aș mira să văd g 
8 peste 10—15 ani „șarpele de8 
g mare “evoluînd între zidurileg 
8 de cristal ale unui imens acva-8 
8 8 8 rlu>
8 ION HOBANA 8
8 8 
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Cum creștem tînăra generațieDE BIOCHIMIȘT1
„Stingeți 

imediat
FOCUL“
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Reacții
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termonucleare
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite:
In legătură cu numeroasele informații apărute în presa străi

nă și transmise de posturile de. radio de peste hotare despre 
succesele realizate de fizicienii sovietici in domeniul înfăptuirii 
reacțiilor termonucleare dirijute. un corespondent al ziarului 
„Pravda" a pus o scrie de întrebări academicianului l. V. Kurcea- 
tov, directorul Institutului pentru energia atomică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. Redăm în treburile puse și răspunsurile date 
de acad. 1. V. Kurceatov care a spus printre altele;

dirijate

♦-4-

(Urmare din pag. l-a)

să obțină rezultate interesante în studiul nutriției plantelor cu azot, 
aplicării substanțelor de creștere, biogenezei alcaloizilor.

— Fiți acum amabil și spuneți-ne cîteva cuvinte despre metodele 
de îndrumare, de control folosite de conducerea institutului în ac
tivizarea tinerilor cercetători.

— In primul rind convorbirile permanente CU FIECARE DINTRE 
CERCETĂTORI. Convorbirile personale, pe laborator, pe secții, au 
drept scop îndrumarea, controlul permanent al tinerilor cercetători. 
Un rol deosebit il au de asemenea, ședințele plenare ale institutului 
în care dezbatem diverse probleme de actualitate. Multe din refe
ratele prezentate în asemenea plenare aparțin tinerilor noștri. Dez
batem de multe ori problemele care sint în curs de cercetare, an
trenând astfel întregul colectiv la rezolvarea unor chestiuni mai 
dificile.

— Asemenea ședințe sînt planificate la începutul lunii ?
— Desigur.- La începutul fiecărei luni stabilim tematica 

precisă.
— Aceste ședințe au un caracter profesional. Care sînt însă

țiufiile pe care le întreprindeți pe linia ridicării nivelului ideologic 
al tinerilor cercetători ?

— Am întreprins și aci o serie de acțiuni. Interesante mi se par 
plenarele noastre de institut în care dezbatem diverse probleme de 
ordin teoretic, filozofic. De exemplu, am prezentat acum citva 
timp un referat în legătură cu noile aspecte filozofice ale originii 
vieții. Discuțiile care au urmat au contribuit din plin la elucidarea 
unOT interesante probleme teoretice.

Nu aș vrea să încheiem scurta noastră discuție fără a mai con
semna un fapt ce contribuie din plin la calificarea tinerilor noștri 
cercetători.

Institutul nostru s-a angajat ca în timpul verii să primească 
fa practică cîțiva dintre studenții universității. In cadrul 
acestei practici, mulți dintre tinerii noștri cercetători indrumă stu
diile și cercetările studenților, țin zilnic diferite expuneri pe diverse 
teme prevăzute în programul de cercetări ale studenților. De ase
menea sub îndrumarea unor tineri, studenții, fac la rindul lor diverse 
referate. Vă dați seama că sub un anumit aspect, colaborarea acea
sta folosește din plin și tinerilor noștri.

■— Și toate aceste acțiuni influ 
‘>ențează desigur asupra rezultate- 
„lor dobîndite de cercetători.
” — Din plin. Despre cîteva din
♦ ele v-am vorbit și cu siguranță
♦ că peste cîtva timp vă voi putea
♦ vorbi de noi și noi biruinți ale
♦ detașamentului nostru de tineri
♦ biochimiști.

direcții. In anul 1955 am prezen
tat la Harwell un referat despre 
una din orientările lucrărilor în
treprinse la Institutul pentru 
energia atomică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. In primăvara 
anului 1956 academicienii L. A. 
Arțimovici și M, A. Leontovici, 
precum și colaboratorii științifici 
A. M. Andrianov, S. I. Lultianov, 
S. M. Osoveț și V. I. Sinițîn au 
referit mai amănunțit asupra ace
stor lucrări la sesiunea.-; secției <le 
științe fizico-mațematice a Acader 
miei de Științe a U.R.S.S. In au
gust 1956 L. A. Arțimovici și I. 
N. Golovin au prezentat două r<M 
ferate din același ciclu de lucrări 
la simpozionul de la Stockholm, 
consacrat problemelor electrodina- 
micii cosmice.

După cum se știe, în septernlțrie 
a. c. va avea loc la Geneva Cea 
de a doua conferință internai-o- 
naia pentru folosirea energici ato
mice in scopuri pașnice. Prima 
epnferință a avut un mare rol în 
ce privește unirea oamenilor de 
știință din diferite țări. La acea
stă conferință nu au fusi lUate in 
discuție problemele- reacțiilor, ter
monucleare dirijatei La cea de a 
doua conferință acestor probleme 
noi li se va consacra mult timp. 
Fizicienii sovietici vor referi des
pre lucrările lor, în spocial des
pre cele conexe cu lucrările efec
tuate în Anglia și care se desfă
șoară în țara noastră pp baza idei
lor formulate în 1950 de acade
micienii A. D. Saharov și I. E. 
Tamm.

ÎNTREBARE : Ce atitudine a- 
veți față de apelul lui Eisenhower 
de a se elabora un program mon
dial pentru folosirea energiei ato 
mice în scopuri pașnice?

RĂSPUNS: După cum este bine 
știut, guvernul nostru a fost ini
țiatorul unirii eforturilor oameni
lor de știință din toate țările pen
tru efectuarea lucrărilor pe linia 
folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice, autorizîndu-mă să 
prezint în primăvara anului 1956 
la Harwell un referat cu privire 
la lucrările efectuate în țara noa
stră. Este un fapt îmbucurător ca 
și șeful guvernului Statelor Unite 
ale Ainericii preconizează unirea 
eforturilor oamenilor de știință din 
toate țările în vederea soluționării 
acestei sarcini mărețe și, în acea
stă ordine de idei, trebuie să re
pet ceea ce am spus în februarie 
1956 la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. în numele oamenilor de 
știință din Uniunea Sovietică: Noi, 
oamenii de știință sovietici, am 
dori să lucrăm la soluționarea a- 
cestei probleme științifice de ii 
portanță primordială pentru ome
nire împreună cu oamenii de 
știință din toate țările lumii, in
clusiv oamenii de știință din Ame
rica, ale căror realizări științifice 
și tehnice le prețuim foarte mult.

ÎNTREBARE : Ce reprezintă 
instalația „Zeta“, construită la 
centrul științific de la Harwell 
pentru cercetarea nucleului ato 
mic în scopul efectuării experien
țelor asupra reacțiilor termonu
cleare dirijate ?

RĂSPUNS : Deocamdată rni-an> 
putut face o părere despre insta
lația „Zeta“ 
transmise de
s-au 
nico-științifice

După cum se știe, reațția ter
monucleară, adică transformarea 
hidrogenului greu în heliu cu de
gajarea unei cantități mari de c- 
nergie și de neutroui, este posi
bilă numai la temperaturi foarte 
înalte. O reacție intensă avînd în
semnătate practică nu poate de
curge decît l<i o temperatură de 
peste 190.000.000 de grade. La o 
temperatură atît de ridicată toa
te substanțele pot exista numai 
sub formă de gaze ionizate. Pere
ții recipientului în care este men
ținut gazul încălzit trebuie să fie 
perfect termoizolați, ceea ce se 
realizează cu ajutorul unui cîmp 
magnetic-

Instalația „Zeta“ se compune 
dintr-o mare cameră de aluminiu 
care are forma unui tor de trei 
metri diametru, format dintr-un 
tub eu diametrul de 1 metru. în 
cameră se introduce deuteriul (hi
drogen greu) rarefiat la o presiune 
de o fracțiune de milimetru 
col. Hg.

La fiecare zece secunde în deu- 
teriu se produce o descărcare e- 
lectrică. Intensitatea curentului 
crește la 200.000 A. și datorită a- 
cestui fapt, potrivit relatărilor 
presei, gazul este încălzit Ia 5 mi
lioane grade. Această temperatu
ră este menținută timp de cîteva 
miimi de secundă. In acest răs
timp se produce o emisiune do 
neutroni. Fizicienii englezi se în
doiesc încă intr-o anumită măsură 
dacă neutronii dovedesc cu adevă-

numai după știrile 
ziariști, întrucit nu 

primit încă informații teh-

rat apariția unei reacții termonu
cleare sau, dacă emisiunea de 
neutroni -este determinată de dife 
rite eguze, cjim ar fi lipsa de sta
bilitate a coloanei de descărcare 
în gaze.
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Interviu cu acad, 
i. V. Kterctsmov 

directorul Institutului pentru 
energia atomică al Academiei 

de Științe a U.R.S.S.
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Nu este lucru ușor să se mă
soare temperaturi de ordinul a 1 
milion grade. 0 asemenea tempe
ratură ar putea fi măsurată pe 
baza lărgirii liniilor spectrale. Or, 
la 1 milion de grade hidrogenul 
este ionizat în întregime și în 
spectrul său de emisiune nu exi
stă linii. Mici adaosuri de alte 
gaze, cum ar fi azotul, pot fi de 
ajutor în această problemă, dat 
fiind că atomii grei nu se ioni
zează integral și mențin liniile 
spectrale atunci cînd sînt radiați 
la înalte temperaturi. Astfel au 
procedat în experiențele lor și fi- 
«icienii de la Harwell. Toneman, 
conducătorul colectivului care lu
crează la aparatul „Zeta“, a de
clarat : „De îndată ce vom trece 
la temperaturi mai mari ca 5 mi
lioane grade, nu va mai exista 
nicio îndoială în legătură cu tem
peratura, și în legătură cu efectul 
provocat de apariția neutronilor 
— dacă el este termonuclear sau 
secundar“.

Prin construirea instalației „Ze
ta“ fizicienii englezi au dobîndit 
rezultate științifice de mare în- 
semnalate.

Această instalație este destinată 
numai experiențelor științifice și 
nu are încă importanță practică. 
Energia termonucleară degajată în 
această instalație este de 1 mi
lion de ori mai mică decît energia 
consumată pentru menținerea regi
mului de lucru al instalației. Va 
fi necesar ca oamenii de știință 
din toate țările să desfășoare încă 

» timp de mai mulți ani o vastă ac- 
Ț livitate de cercetări pentru a do- 
4 hindi cunoștințele trebuitoare
♦ proiectării unui reactor termonu-
♦ elear industrial.
♦ ÎNTREBARE: Ce ne puteți
♦ spune despre lucrările fizicienilor
♦ sovietici in domeniul reacțiilor J termonucleare dirijate?

La expoziția permanentă de la 
Len'ngrad a mijloacelor tehnice 
pentru combaterea incendiilor, a- 
tenția vizitatorilor este atrasă de 
noi exponate interesante. Acestea 
sînt dispozitivele automate care 
semnalizează izbucnirea incen
diului. Ele au fost proiectate de 
un colectiv al Institutului cen
tral de cercetări pentru protec
ția contra incendiilor, iar proto. 
timpuriile au fost executare la uzi
na de telefoane din Leningrad.

Ghidul aprinde un ch.brit și în 
același moment în celălalt colț 
al sălii pe un pupitru special se 
aprinde o lampă roșie, zbîrnîie 
o sonerie Și apoi se anunță la 
microfon: „Stingeți imediat fo
cul 1 Pericol de incendiu 1

Aparatul are o construcție 
simplă. La apariția unei flăcări 
mecanismul acestuia reacționînd 
la radiație, transmite impulsii 
stației de semnalizare pe pupi- * 
tru, la pompierul de serviciu set 
aprinde o lampă și se emite un I 
semnal sonor. Acest aparat este ♦ 
destinat depozitelor, garajelor, ♦ 
secțiilor unde există pericol 
incendiu.

transmite impulsii r*~* ♦ * ♦♦"♦■♦♦■♦■♦ ♦■♦■♦-♦♦■♦■♦■♦♦ ♦ <.

ț RĂSPUNS: Fizicienii sovietici 
| își dezvoltă cercetările în cîteva
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VICIUL JOCULUI DL NOROC
Citesc cu foarte mult interes 

articolele publicate la rubrica 
„Tinerețe, educație, răspunderi“ 
a ziarului „Scînteia tineretului" 
nu numai pentru faptul că aproa
pe de zece ani mă ocup direct cu 
problemele țnstructiv-educative 
ale elevilor din școlile profesio
nale de ucenici, cît mai ales pen
tru faptul că aceste articole, cu 
fapte reale, luate din viața de 
toate zilele sînt adevărate că
lăuze în munca complexă de 
educare a tinerei generații.

Se înțelege că această rubrică 
își va îndeplini menirea pentru 
care a fost creată numai dacă va 
fi alimentată continuu cu fapte 
noi, care să pună în dezbatere 
publică mereu alte probleme de 
viață și educație. Or, acest lucru 
îl pot face în primul rînd citi
torii. De aceea m-am hotărît să 
particip și eu la această acțiune 
a „Scînteii tineretului“.

Este vorba de putința pe care 
o avem fiecare dintre noi de a 
sezisa singuri în relațiile pe care 
le avem cu ceilalți din jur, în 
purtările și acțiunile acestora, ce 
este demn și ce nu, este vorba 
de rolul bun sau rău pe care îl 
joacă colectivul în anumite îm
prejurări ale vieții.

Cazul pe care vreau să-l po
vestesc își are bineînțeles parti
cularitățile lui strict individuale, 
locale. El nu ne împiedică însă 
să tragem anumite concluzii.

Genunche Ion, a văzut lumina 
soarelui la 3 septembrie 1938 în 
pitoreasca așezare însemnată pe 
hartă cu numele — Horezu. A cu
noscut deci, — atît cît i-a permis 
vîrsta — greutățile anilor răz
boiului.

Pe nesimțite copilul a devenit 
un flăcăiandru cu ochii mari, cu 
privirea senină și plină de bu
nătate. Curînd a înțeles că pen
tru a învinge în viață, trebuie să. 
se facă util societății, să învețe 
o meserie. Așa a ajuns Genunche 
Ion muncitor Ia Șantierul nr. 9 
„Progresul“ — blocul experi
mental „București“.

Munca de șantier îi plăcea, me
seria aleasă îi devenea din ce în 
ce maț dragă, mai ales că în 
fiecare zi îi dezvelea cîte un 
„secret“. Meșterul era mulțumit

și-l îndruma cu dragoste părin
tească.

Aici s-a cunoscut cu zugravul 
Năstase Constantin, mic de sta
tură, îndesat și scump la vorbă, 
dar liniștit și la locul lui. S-au 
împrietenit; împreună luau masa, 
împreună mergeau să se distreze. 
O prietenie frumoasă căreia ni
meni nu a putut să-i reproșeze 
nimic.

Dacă toate erau bune, cu odih
na însă o duceau mai greu de
oarece seara — mai ales în zi-

Demnitatea
tiner e| ii

lele de salariu — cîțiva din ace
lași dormitor cu tinerii noștri, în 
tovărășia unor locuitori deochiați 
din cartier, jucau barbut pînă 
noaptea tîrziu.

Dintre toți oamenii cinstiți din 
acel dormitor nu s-a găsit nici- 
unul care să se împotrivească a- 
cestor practici. Așa că provocări
lor celor cîtorva haimanale în 
fruntea cărora se afla Stan Con
stantin, vechi „client“ al caselor 
de reeducare, nici cei doi prieteni 
nu le-a ținut piept.

Și astfel...
„Alea jacta est“ (zarurile sînt 

aruncate) a exclamat Cezar cînd 
a trecut Rubiconul. Dar dacă pe 
Cezar „alea jacta est“ l-a dus la 
victorie, pe Genunche Ion, sur
prins în „flagrant delict" de că
tre organele de miliție înainte de 
a pierde toți banii, aruncarea za
rurilor l-au dus în fața Tribuna
lului popular al raionului „N. 
Bălcescu".

Am fost însărcinat din oficiu 
să susțin apărarea minorului Ge
nunche Ion și astfel l-am cuno
scut pe acest fiu al Horezului și 
pe Năstase zugravul.

Cînd i-am văzut roșind pînă 
în vîrful urechilor, cînd i-am vă
zut schimbînd fețe-fețe neștiind 
ce să facă cu mîinile, pe ce pi
cior să se sprijine și încotro să 
privească, dat imediat

Tinerele Maria Grigoriu și Geor get Lambo, sînt fruntașe în pro
ducție la fabrica de medicam ente „Tableta“ din Capitală 
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seama că inculpați] vor rămine 
pentru totdeauna dușmani; jocu
lui de noroc indiferent ce nume 
ar purta el. De aceea l-am cre
zut pe Năstase Constantin cînd 
mi-a spus că din familia sa el 
este primul care a ajuns și s-a 
făcut de rușine în fața tribuna
lului, dar că „asta-i prima Și ul
tima oară“.

L-am crezut și-l cred. Aceasta 
nu mă scutește însă să-l consi
der vinovat. Și vina constă toc
mai în slăbiciunea de voință, în 
faptul că la un moment dat a 
putut să înăbușe tot ce a acumu
lat bun în viața cinstită dusă 
pînă atunci. Poate că prea multă 
teorie despre demnitate nu cu
noaște, dar bunul simț l-a aju
tat un timp să ocolească tot 
ceea ce este nedemn în viață. 
Dar aceasta nu ajunge. De lîngă 
bunul simț nu trebuie să lipseas
că nici judecata, gîndirea, ana
liza fiecărui fapt. Acestea Lau 
lipsit lui Năstase. I-a lipsit o e- 
ducație temeinică.

Am aflat din actele de la do
sar că jocurile de noroc sînt în 
floare în dormitoarele șantieru
lui nr. 9 „Progresul“ — blocuri 
experimentale.

Pare de necrezut că în zilele 
noastre, cînd majoritatea șantie
relor au cluburi cu radio, șahuri, 
biblioteci, să mai existe o aseme
nea „utilizare a timpului“ și to
tuși... faptele confirmă.

Oare organizația U.T.M. și 
conducerea șantierului nu-și cu
nosc îndatoririle ce le revin în 
educația tineretului de pe șan
tier ? Cum de au tolerat această 
situație în dormitoarele șantie
rului ? Organizația U.T.M. ar fi 
trebuit să se îngrijească să cre
eze în aceste dormitoare o at
mosferă sănătoasă, care să aju
te pe tineri să deosebească răul 
de bine, să-i șlefuiască atunci 
cînd este nevoie.

Ce a făcut oare ca ceilalți ti
neri din dormitor să privească 
cu pasivitate la practicarea jocu
rilor de noroc chiar sub nasul 
lor, decît un spirit egoist, dezin
teresat față de viața și purtările 
tovarășilor lor. Colectivul, în 
astfel de cazuri prin simpla pasi
vitate are o influență rea asupra 
individului.

Cred că din aceste întîmplări 
organizația U.T.M. a șantierului 
nr. 9 „Progresul“ — blocuri expe
rimentale trebuie să tragă toate 
concluziile.

AUGUSTIN MACARIE 
avocat, colectivul nr. 6 București

La școala de artă populară din Arad.

25 de anf dș la luptele ceferiștilor șî petroliștilor din februarie 193$

La flacăra
TRECUTULUI

O adunare. Decor obișnuit. O 
sală de ședințe, un prezidiu, par- 
ticipanți. Majoritatea tineri. Atmos
fera... Ei, aici dispare oarecum 
obișnuitul.

Vorbește un om trecut de vîrs- 
tă, cu părul nins. Majoritatea îl 
cunosc. Un om simplu, obișnuit. 
Un bătrîn muncitor. Cuvintele ros
tite sînt și ele simple dar calde, 
emoționante. Vorbește despre lupta 
partidului pentru apărarea dreptu
rilor clasei muncitoare dusă în anii 
grei ai ilegalității, despre glorioa
sele lupte ale ceferiștilor din fe
bruarie 1933. Tovarășul Nicolae 
Alexandrescu, vechi ilegalist, s-a 
întîlnit ieri după amiază — Ia in
vitația organizațiilor U.T.M. — cu

99

UN SUBTIL PROCES
de dizolvare

La I.P.R.O.F.I.L. TurnuSeve- 
rin se înființase mai de mult 
o brigadă artistică de agitație. 
Repertoriul brigăzii se imbogă. 
țea de fiecare dată cu noi as
pecte pozitive și negative sur
prinse de tinerii artiști amatori 
in diverse împrejurări. In ver
suri sau in proză umorul stir
pea veselie, iar satira înțepa 
pe cei vizați. Intr-o zi însă, 
nu știu cum s-a intlmplat 
că i-a „împins păcatul" pe 
tinerii aceștia să critice și 
unele lipsuri ale conducerii 
I.P.R.O.F.I.L., Turnu-Severin. 
De pildă, că tov. Dumitru Filip, 
șeful secției cadre își schimba 
uneori programul: in loc să 
vină la serviciu pleca la pes
cuit, tov. Ilie Balica, șeful de
pozitului de lemne practica... 
trocul, adică „schimbul în na
tură" : dădea deșeuri din fa
brică contra... țuică. Sau că 
Gheorghe Bădărău, maistrul 
depozitului, vindea lemne ca 
din propriul său depozit: ca
rele cu lemne ieșeau pe unde 
pofteau (pe atunci fabrica nu 
era îngrădită). Așa era el, dar
nic din fire și... milos cu buzu-

In Editura de Stat 
pentru Literatură Politică 
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ACTIVIȘTII NESALARIAȚI

nărui său. Nici inginerul șef 
Ștefan Delapeta n-a scăpat ne
criticat, (aparatul de radio al 
întreprinderii cînta de multă 
vreme familiei sale).

Celălalt, aparat al comitetului 
de întreprindere a dispărut fără 
urmă fără ca tov. director și 
alții să se seziseze. Acum ni
meni nu-l mai caută. Totuși, 
aparatul n-a plecat fără adresă. 
Ca în minunile cu „hocus-po- 
cut, preparaius" el s-a instalat 
in casa tovarășului Gh. Rolea, 
fostul președinte al comitetului 
de întreprindere. Vedeți dar, că 
erau destule motive ca tov. Ca- 
tană, directorul 1 .P.R.O.F.I.L.- 
ului din Tr. Severin să atragă 
atenția in mod serios, șefului 
brigăzii artistice: „Tovarășe 
Tănăsescu, tu critică dar vezi 
cum critici!“ Iar ca să fie și 
mai sigur a luat chiar urgente 
măsuri. Cum era și firesc a în
ceput întîi cu tovarășul C-tin 
Tănăsescu responsabilul brigă
zii care era și șef al secției ad
ministrative. Intîmplarea i-a 
favorizat. Venise la IPROFIL 
cu alte treburi o comisie de la 
Ministerul Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcții for
mată din tovarășii Gh. Bădescu 
și Șerban Marin. Sosise deci 
momentul să fie propițs spre 
„verificare" și Tănăsescu. An
cheta a început cum era șl fi
resc, pe linie administrativă. 
S-au găsit, ce-i drept, și unele 
lipsuri in activitatea tovarășu
lui Tănăsescu, pentru care in
tr-adevăr merita o sancțiune. 
Dar directorul il mai retrogra
dase odată fiindcă... fusese in
tr-o sîmbătă seara cu brigada 
artistică de agitație la Vinju 
Mare de unde în loc să se 'în
toarcă duminică seara, s-a în
tors abia luni. Trebuia poate 
retrogradat atunci nu el, ci șo
ferul care in lac să aștepte bri
gada, a lăsat-o acolo și a ple
cat cu interese personale prin 
alte comune. .

Ponoasele le-a tras insă res
ponsabilul brigăzii. Vedeți dar 
că Tănăsescu a devenit... neco
respunzător. Și ca măsuri de 
„îndreptare" la 23 noiembrie 
1957 în urma anchetei făcute 
mai mult in birou, s-a dispus 
scoaterea lui din muncă intru- 
cît... nu era la prima „abatere".

Au urmat apoi alte măsuri 
de... precauție. De data acea
sta luate de tovarășii din con-

ducerea IPROFIL-ului. De pil
dă, desfacerea contractului de 
muncă al tovarășilor Gh. Con
stantin, Adelina Popescu, Cor
nel Martinovici și Gli. Baban, 
toți membri ai brigăzii. Cornel 
Martinovici și Gh. Baban ur
mau să plece în armată, dar ca 
să simtă și el ce înseamnă să 
critici pe cine „nu trebuie", 
n-au fost scutiți de pedeapsă. 
Din toată brigada au mai ră
mas doar două fete. Ele fiind 
doar... două, nu mai prezentau 
nici un fel de pericol.

Acum lucrurile s-au liniștit 
la IPROFIL Tr. Severin. Comi
tetul sindical e mulțumit și el. 
Se supărase că... brigada- ar-
tistică nu adusese nici un venit 
fabricii. Decorurile, cortina, 
costumele, reparația acordeonu
lui, cheltuielile de deplasare, 
toate realizate numai și numai 
prin forțele proprii, ale brigăzii 
în afară de prestigiul adus fa
bricii, nu valorau nimic pentru 
tovarășii din comitetul de în
treprindere. Iar acum ca să nu 
se spună cumva că la IPROFIL 
Tr. Severin n-ar mai exista bri
gadă artistică de agitație care 
să „scoată" la iveală lipsurile, 
s-a înființat urgent alta în loc. 
Deocamdată, numai pe hirtie.

— Dar o să fie. O să fie cit 
de curînd, te asigură cu toată 
certitudinea tovarășul director. 
Și ca să te convingi și mai mult 
de adevărul celor exprimate, 
inginerul șef adaugă :

— S-a stabilit chiar șl 
gramulI

Brigadă nouă, program 
totul așa cum trebuie. In , 
cial programul a fost întocmit 
cu prudență și cu chibzuială. 
Aprobat de toți cei... interesați, 
el cuprinde: muzică de dans, 
muzică populară, și... muzică u- 
șo.ară. Noul responsabil tovară
șul Schochenfauer, incă nu s-a 
hotărît cînd să înceapă repeti
țiile. Nu-și cunoaște plnă acum 
nici membrii brigăzii deși au 
trecut multe săptămâni de cînd 
„s-a înființat". La spectacolele 
care vor urma insă, poate par
ticipa oricine, chiar și forurile 
superioare. Tovarășul director 
și prietenii săi nu se mai tem. 
S-au pus la adăpost.

Sperăm însă că forurile supe
rioare nu vor mai tolera acest 
„adăpost".

ELENA POPESCU

pro-
nou, 
spe-

w

(Urmare din pag. l-a)

era slabă. In rezolvarea acestei 
probleme comitetul raional a pri
mit un ajutor prețios din partea 
tov. Magyar Ludovic.

El a făcut parte din brigada 
constituită în noiembrie 1957, ca
re a controlat condițiile de viață 
și de muncă ale tineretului din 
exploatări. Tov. Magyar s-a dove
dit a fi un activist priceput, in
ventiv, cu multă dragoste de 
muncă.

El a fost și înainte preocupat 
de cîteva probleme privind mun
ca tineretului, pe care ni le-a 
adus la cunoștință. Una din ele 
— folosirea mai rațională a lem
nului prin sporirea procentului de 
lemn de lucru — prezintă o mare 
importanță, ținînd seama că în 
acest an planul de producție al 
I.F.E.T.-ului prevede un spor în
semnat în exploatarea fagului.

Dar s-au ivit anumite greutăți 
legate mai ales de obișnuință, de 
rutină. De pildă, fasonatorii 
spuneau că nu e convenabilă pen
tru ei folosirea fagului ca lemn 
de lucru, că vor cîștiga puțin. Ei 
erau tentați „să selecționeze“ 
astfel arbuștii îneît să corespun
dă doar ca lemn de foc. Trebuia 
-’ovedit că sporirea procentului 
de lemn de lucru fasonat este a- 
vantajoasă 
treprindere, 
citori.

în acest
organizat un schimb de experien
ță la Valea Gîtii cu patru faso
naturi din brigada lui Ion Stoi- 
chiță. Doi au lucrat în mod o- 
bișnuit, iar ceilalți doi după me
toda

Ei 
decît 
derii 
turi.

Aceasta metodă va fi extinsă 
și la exploatările din Glăjăria, 
Orșova și Șecuieu.

O altă problemă care a preo
cupat mult și conducera I.F.E.T.- 
ului a fost ieftinirea transportu
lui pe C.F.R. S-a constatat că 
atît locomotivele cit și parcul de 
vagoane erau folosite nerațional.

nu numai pentru în- 
dar și pentru mun-

scop, tov. Magyar a

nouă.
au cîștigat, zilnic, mai mult 
primii, aducînd și intreprin- 
un spor însemnat de veni-

Conducerea I.F.E.T.-ului a șl luat 
măsurj pentru îndreptarea aces
tor lipsuri. Costul transporturilor 
s-a redus simțitor. La propunerea 
tov. Magyar comitetul U.T.M. a 
organizat o brigadă de utemiști 
care deservește „Trenul tineretu
lui“ avînd ca principală sarcină 
folosirea maximă a capacității de 
transport.

Un alt exemplu :
Aurel Fărcaș de pildă, curînd 

după ce s-a întors din armată, 
fără să aștepte „instrucțiuni" s-a 
încadrat în munca de U.T.M. Fă
ră să dețină vreo răspundere în 
comitetul U.T.M., 
cretarul este un „ .
împreună cu ceilalți membri ai 
comitetului a atras tineretul la 
munca de organizație. Printre al
tele citea cărți și le povestea 
întîmplări din armată.

In cadrul cercului politic, care 
era pe cale să se dezorganizeze, 
a predat el însuși trei lecții. Așa 
l-am cunoscut pe tov. Farcaș.

Ne-am sfătuit cu el cum am 
putea să atragem noi tineri in 
organizație. A considerat o dato
rie a sa și s-a apucat de trea
bă. Datorită preocupării lui în 
numai două luni organizația din 
Hodac și-a mărit numărul mem
brilor cu 20.

★
Raionul nostru este complex 

prin economia, ocupația oameni
lor, obiceiurilor și tradițiile lui.

In sarcina noastră, a organiza
ției de tineret intră și ajutorul 
concret pe care trebuie să-l dăm 
pențru dezvoltarea sa economică 
dar și cultivarea și păstrarea fru
moaselor tradiții. Putem oare 
noi, singuri, cadrele de conduce
re să facem față unor asemenea 
răspunderi ? Evident că nu. Peste 
tot — în agricultură ca și în in
dustrie — muncesc tineri minu
nați, bine pregătiți, care nu odată 
și-au dovedit calitățile organiza
torice, care muncesc cu pasiune 
în organizațiile U.T.M. Nu ne ră- 
mîne decît să-i cunoaștem și să-i 
antrenăm în munca de conducere 
a tineretului.

Am prezentat mai sus doar 
cîțiva dintre cei care formează

de U.T.M. Fă

văzind că se- 
om neglijent,

activul nostru extrabugetar. Nu
mărul lor însă trece de 50 de ti
neri.

Prin activitatea lor s-a ridicat 
pe o treaptă mai înaltă și munca 
comitetului nostru raional. Mulți 
din ei au stat zile și chiar săptă- 
mîni la sate, ca tov. Lorincz E- 
merik, muncitor la I.F.E.T., sau 
Vasile Crișan, țăran întovărășit 
din Sinmihaj care au ajutat ute- 
miștii din Beica de Jos în orga
nizarea unei 
cole.

In acțiunea 
importantă — 
rea și desfășurarea alegerilor 
U.T.M. — s-au văzut în mod deo
sebit roadele muncii instructori
lor extrabugetari. Cu un grup 
restrîns de activiști n-am fi pu
tut cuprinde zecile de organiza
ții, n-am fi putut pregăti minu
țios adunările de alegeri. In a- 
ceastă acțiune am mobilizat ca
drele care s-au distins în munca 
practică, care au dovedit pricepe
re în munca cu tineretul. în 
preajma alegerilor, ei au fost 
chemați în cîteva rindurî la co
mitetul raional spre a fi instruiți. 
Am discutat cu ei diferite aspecte 
privind pregătirea alegerilor; 
ie-am vorbit nu numai despre 
partea tehnică a desfășurării a- 
dunărilor de alegeri (deși ei tre
buiau să cunoască și asta) ci și 
— mai ales — despre ceea ce 
trebuie să facă ei pentru a a- 
juta organizațiile să-și îmbună
tățească munca, să se apropie de 
tineret, să organizeze acțiuni in
teresante și atractive.

Aceste instruiri și convorbiri 
cu activiștii extrabugetari au fost 
de folos și biroului comitetului 
raional, întrucît am aflat multe 
lucruri noi 
ei, de care 
tîrziu în 
noastre.

Alegerile 
periența precedentă ne-au convins 
ce comoară reprezintă pentru co
mitetul raional activiștii nesala- 
riați. Ne vom ocupa de ei și de 
acum înainte, ne vom sfătui cu 
ei și le vom cere ajutorul în re
zolvarea diferitelor probleme.

întovărășiri agri-

mare, deosebit de 
și anume pregăti-

și interesante de la 
am ținut seama mai 
planurile și acțiunile

de U.T.M. cit și ex-

EROIC
tinerii de la întreprinderea Apara- 
taj-Telecomunicații și Auto P.T.T. 
Clăbucet.

— Vestea luptelor ceferiste, a- 
minteșto bătrînul comunist, a tre
zit în rînchil tuturor muncitorilor 
din Capitală un puternic ecou. Lu
cram pe atunci la întreprinderea 
Gaz și Electricitate. La chemarea 
partidului, sute de oameni ai 
muncii, solidari cu eroicii luptători 
de la Atelierele C.F.R. Grivița au 
venit în fața porților. Le-am adus 
hrană și îmbrăcăminte, am fost 
alături de greviști. Și înainte, și 
atunci, și mai ales după aceea, am 
cunoscut ceferiștii. Sînt oameni 
dintr-o bucată. Gloanțelo și baio
netele nu i-au înspăimîntat.

Tinerii ascultă emoționați. Prin
tre ei se află și feciorii multor ce
feriști care au luptat și și-au dat 
viața în februarie 1933. Unul din
tre aceștia e și utemistul Stelian 
Dragomirescu.

Timpul zboară ca o nălucă. A 
trecut mai bine de o oră de cînd 
bătrînul comunist povestește în-

tr-una. Are atîtea lucruri de 
vestit tinerilor.

întrebările vin una după alta. 
Cum au luptat uteciștii în februa- 
rio 1933 ? Cum se desfășura actî-, 
vilatea celulelor de partid în tim
pul ilegalității ? Cum s-au com
portat ceferiștii Ia proces ?

Activitatea partidului, lupta sa 
va fi întotdeauna un exemplu în- 
suflețitor în activitatea utemiști
lor.

...O fată, emoționată, îi întinde 
bătrînului comunist un buchet do’ 
garoafe roșii și îi mulțumește pen
tru lucrurile povestite. De unde-’- 
va, de prin mijlocul sălii, so audo 
un glas puternic : vă mulțumim !‘ 
Ii răspund aplauze puternice. 4

Tînăra generație mulțumește par
tidului pentru viața sa luminoasă 
do astăzi, pentru care încă în fe
bruarie 1933 au luptat eroic cefe
riștii de la Atelierele Grivița Roșie, 
și se angajează să fie demnă de a- 
cest trecut, să-și pună toate for
țele în slujba socialismului.

P. ALEXANDRU

po-

Alte 318.000 hectare vor fi redata 
în acest an agriculturii

In toate regiunile țării a înce
put acțiunea de identificare a te
renurilor nefolosite pînă acum sau 
slab productive pentru a fi re
date agriculturii. Ca rezultat al a- 
cestei acțiuni, în acest an supra
fața arabilă a țării urmează să 
crească eu 318.000 ha. Mai mult 
de jumătate din această suprafață 
va fi redată agriculturii din re
giunile mari agricole: București, 
Craiova, Galați, Constanța și Ti
mișoara. Creșterea suprafețelor a- 
rabile se va realiza prin desțele
nirea pășunilor și fînețelor slab 
productive, punerea în valoare a 
terenurilor degradate, prin lucrări

de îmbunătățiri funciare, precum 
și prin folbsirea rațională a to 
renurilor fertile aflate în perime
trul silvic și care erau folosite ne-, 
economic. De asemenea însemnate 
suprafețe din lunca și delta Du-’ 
nării vor fi valorificate ca tere
nuri arabile sau pășuni.

Specialiștii apreciază că prin în- 
sămînțarea cu culturi cerealiere a 
numai 75 la sută din întreaga su
prafață ce va fi redată în acest 
an agriculturii, economia țării va 
cîștiga, Ia o producție medie de 
1200 kg. la hectar, cel puțin 
250.000 tone de cereale.

(Agerpres)

Satelitul sovietic a fost văzut la București
Observatorul Astronomic din 

București a putut urmări în con
diții bune in dimineața zilei de 
6 februarie cel de-al doilea sa
telit artificial sovietic. Satelitul a 
fost observat timp de două mi
nute și jumătate, din constelația 
Scorpionului pînă în constelația 
Vulturului, obținindu-se trei po
ziții care au fost comunicate 
Consiliului astronomic sovietic 
de la Moscova. La observații au

fost folosite șl noile lunete sosite 
recent din U.R.S.S. în vederea 
montării la București a 
speciale de observare a 
ți lor.

In ziua de 7 februarie 
tul trece deasupra țării

stației 
sateli-

sateli- 
. _ . noastre 

la ora 7 și 11 minute, la înălți
mea maximă deasupra orizontu
lui 52 grade, azimut 124 grade 
(direcția nord-est).

In mijlocul
(Urmare din pag. l-a)

cetățenii din circumscripția 
lectorală 405.

Alegătorii care au propus-o

e-

Totodată vom lărgi activul nostru 
cu noi tineri — muncitori, ță
rani, intelectuali. Proiectăm, de 
pildă, o consfătuire cu activiștii 
noștri din industrie (muncitori, 
tehnicieni, ingineri) cu scopul de 
a ajuta mai bine organizațiile de 
bază în organizarea întrecerii ti
nerilor inovatori, a posturilor ute- 
miste de control și în ridicarea 
calificării tineretului. Astfel de 
consfătuiri vom organiza și cu 
activiștii din alte domenii.

Cu activiștii comitetului raional 
care muncesc în sate, vom dis
cuta în deosebi despre modul 
cum trebuie ajutate organiza
țiile U.T.M. din sate pentru a se 
întări din punct de vedere orga
nizatoric, pentru a pune în cen
trul activității lor educarea ute- 
mîștilor în spiritul combativității 
revoluționare, pentru a face din 
fiecare utemisț un militant activ 
în aplicarea în viață a sarcinilor 
partidului.

Trebuie să arăt că pe lîngă ex
periența pozitivă, în cursul mun
cii ne-am dat seama că uneori 
am lucrat greșit cu instructorii 
extrabugetari. Astfel, pe unii i-am 
folosit în acțiuni sporadice, care 
puteau fi rezolvate și pe alte căi. 
Nu rareori i-am trimis în depla
sări „fulger“, împiedicîndu-i ast
fel să cunoască bine preocupările 
tineretului, starea de lucruri din 
organizațiile de bază, împingîn- 
du-i, de fapt, spre o muncă for
mală. Ne vom strădui să nu re
petăm aceste greșeli și să asi
gurăm 
condiții 
activă, 
pe de-a 
ceperea

♦

Alegatorii care au propus-o can
didat al F.D.P. in circumscripția 
lor electorală au privit-o de la în
ceput cu multă încredere. Ieri sea
ra s-au consțătuit împreună asu
pra ceea ce mai trebuie făcut in 
cartier. în anii aceștia cartierul 
lor situat in preajma școlii „V. 
Gherghel“ și-a schimbat mult 
înfățișarea. Aceste străzi in cara 
înainte oamenii înotau în noroi, 
sînt acum pavate, luminate pe 
tot timpul nopții. Vechiul parc 
a fost reamenajat aproape in în
tregime. Tot aici se află un spi
tal special pentru copii, care a- 
cordă asistență medicală gratuită.

în numele gospodinelor tovarășa 
Elena Mihai a sugerat în adunare 
să se găsească împreună cu

alegătorilor
organele locale posibilitatea des
chiderii unui nou 
și a unui centru 
rea buteliilor de 
de lapte existent 
ultima vreme de 
mai mari.

Cei prezenți au făgăduit să 
sprijine activ pe cea pe care nu 
propus-o candidată, în rezolvarea 
acestor doleanțe.

centru de lapte 
pentru schimba- 
aragaz. Centrul 
este depășit in 
cerințele mereu

„Tinerii colectiviști— 
ia fermele de animale“

TINERI

A apărut volumul
Volumul „Documente din isto

ria Uniunii Tineretului Comunist 
din Rominia — 1917 — 1944“ cu
prinde rezoluții ale congreselor 
Partidului Comunist din Rominia 
și ale Comitetului Central al 
P.M.R. privind munca partidului 
în rindurile tineretului și sarcinile 
Uniunii Tineretului Comunist, pre
cum și materiale ale congreselor 
Uniunii Tineretului Comunist, re
zoluții, circulari și manifeste ale 
Comitetului Central al U.T.C.

Volumul cuprinde, de asemenea, 
materiale extrase din broșuri edi
tate de P.C.R., din presa de partid 
și a tineretului revoluționar, unele 
materiale ale Internaționalei Co
muniste a Tineretului cu privire la 
mișcarea revoluționară a tineretu
lui din Rominia etc.

Publicarea acestor documentedepuse, nu am reușit să adunăm

de „Documente din istoria Ü.T.C.11
are menirea de a aduce o contri
buție la cunoașterea drumului glo
rios și presărat cu nenumărate 
jertfe al oragnizației revoluționare 
a tineretului, care, sub îndrumarea 
și conducerea P.C.R., a participat 
activ de-a lungul întregii sale e- 
xistențo la lupta poporului munci
tor pentru eliberarea Iui națională 
și socială, pentru făurirea vieții 
libere și tot mai prospere de azi.

In scopul de a ușura folosirea și 
controlarea surselor, la sfîrșitul fie
cărui document se arată izvorul, 
organul care l-a elaborat și data 
editării.

Volumul este însoțit de note ex
plicative și de un indice al nume
lor de persoane și localități.

Ne dăm seama că acest volum 
are lipsuri. Cu toate străduințele

încă și să pregătim pentru tipar o 
serie do documente importante, ca 
do pildă: materialele congreselor 
I și al II-lea ale U.T.C., materiale 
privind activitatea organizației re
voluționare de tineret din anumiți 
ani ete.

Punem la indemîna cititorilor 
materialul din volumul de față cu 
convingerea că, deși incompleet, 
el va contribui la educarea tinere
tului patriei noastre în spiritul 
tradițiilor de luptă revoluționară 
alo Partidului Comunist din Ro- 
minia și ale vlăstarului său, Uniu
nea Tineretului Comunist. Acest 
volum reprezintă un modest înce
put, care trebuie continuat și dez
voltat.INSTITUTUL DE ISTORIE A PARTIDULUI DE PE LINGĂ C.C. AL P. M. R.

tuturor cadrelor noastre 
optime pentru o muncă 
creatoare, să fructificăm 
întregul talentul și pri-

> La biblioteca clubului C.F.R. 
’„Grivița Roșie“ vin zilnic zeci 
, și sute de tineri și tinere pen- 
• tru a-și îmbogăți cunoștințele 
'pentru a dezlega probleme pe 
, care munca de zi cu zi le ri- 
■ dică în activitatea lor

Foto: S. NORU

Ny-

(Urmare din pag. l-a)
Dobreni au luat și hotărîrea de a 
mări numărul oilor cu încă 200 
capete și al scroafelor fătătoare 
cu încă trei capete. Datorită ace
stui fapt gospodăria colectivă va

’■ valorifica semestrial prin orgaui«~ 
zațiile comerciale de stat 60—70 
porci grași.

începînd din acest an colecti- 
i viștii s-au gîndit să înființeze și o 

fermă de păsări cu 300 de găini 
ouătoare.

Pentru a asigura o dezvoltare 
normală

‘ gospodăria colectivă 
pentru baza furajeră din acest an 
15 hectare conveer verde, 8 hec-, 
tare secară furajeră, 4 hectare po
rumb siloz, 2 hectare sfeclă fura
jeră, 5 hectare mazăre și ovăz și 
5 hectare de borceag. în același 
timp s-au asigurat și construcțiile 
corespunzătoare.

Creșterea animalelor va fi înso
țită de o creștere simțitoare a pro- '• 
ductivității fiecărui animal. Pe 
baza producției care se va reali
za în sectoruj zootehnic colecti
viștii au prevăzut un venit de pe- ' 
ste 300.000 lei la 100 hectare te
ren agricol.

în activitatea sa gospodăria co
lectivă din Dobreni are însă 
și o seamă de neajunsuri. Bunăoară 
se face încă prea puțin pentru a- 
tragerea în gospodăria colectivă a 
unui număr cît mai mare de ță
rani muncitori, de teamă că acest 
fapt să nu ducă la scăderea valorii 
zilei-muncă. Aceasta este o con
cepție păgubitoare care nu poate 
aduce nici un folos colectiviștilor 
și gospodăriei colective. Consecin
țele acestei concepții s-au resimțit 
chiar în activitatea gospodăriei 
colective din Dobreni. Pentru fap
tul că numărul membrilor colec
tiviști este încă inie, gospodăria 
nu dispune de suficiente suprafe
țe de pămînt care să-i asigure 
perspectiva unei puternice baze 
furajere de care depinde creșterea 
continuă a sectorului zootehnic.

în acest an colectiviștii din Do- - 
breni sînt hotărîți să înlăture a- 
cest neajuns. Numai într-o lună de 
?^e. sîau primit în gospodăria co- < 
lectivă încă 8 familii de țărani 
muncitori din sat. Creșterea nume
rică a colectiviștilor va contribui 
într-o măsură hotărîtoare Ia dez
voltarea continuă a gospodăriei 
colective „Ilie Pintilie“ din satul 
Dobreni, raionul Vidra. Realizările 
utemiștilor și ale tinerilor colecti
viști vor fi și mai mari.

a sectorului zootehnic 
a rezervat



Crește mișcarea de masă

împotriva rachetodroamelor
Prezențe romînești peste hotare

Sosirea unei delegații 
romîne la Cairo

V-»~» ,1

Anglia
LONDRA 6 (Agerpres).—TASS 

transmite : La Londra a fost dată 
publicității scrisoarea deschisă a 
38 de cunoscuți activiști sindicali 
din capitala Angliei, care declară 
că bombardierele și bazele pentru 
rachete pe care americanii inten
ționează să le instaleze în Anglia 
„supun țara pericolului de moarte 
de a se găsi' pe linia frontului 
unui război atomic din ordinul 
eomanda7nentului american. Forțe
le armate americane din Anglia 
fac ceea ce Vor. Această primejdie 
va exista atît timp cît vom admite 
existența bazelor pe teritoriul 
nostru“.

Scrisoarea conține o chemare 
către oamenii muncii de a sprijini 
demonstrațiile care vor fi organi
zate de Partidul Comunist din 
Mareti. Britanie la 1 martie în 
semn de protest împotriva creării 
de baze americane pentru rachete 
în Anglia.

Grecia
ATENA 6 (Agerpres). — Pro

testele împotriva instalării de 
baze pentru proiectile teleghidate 
continuă în întreaga Grecie. Zia
rul „Avghi“ publică un apel al 
comitetelor locale din Vironos al 
partidelor liberal, Dkel, progre
sist și Eda, precum și al comite
tului pentru destinderea interna
țională și pace care cere ca Gre
cia să nu accepte instalarea de 
baze pe teritoriul ei.

★
La 2 februarie, la Atena, Pireu 

și Cavalla au avut loc mitinguri 
de masă ale femeilot-mame.

La adunarea de la teatrul oră
șenesc din Pireu participanții la 
miting au fost salutați de prima, 
rul orașului, Sapunakis. Episco
pul Hrisostomos și consilierul

americane
municipal d-na Vlamidu au vor
bit despre nevoile femeilor mun
citoare. Vlamidu a chemat femeile 
din Grecia la lupta pentru pace 
și preîntîmplnarca unui nou 
război.

Germania occidentală
BONN. 6 (Agerpres). — După 

cum relatează presa, uniunile 
preoților evanghelici, din regiu
nea Renania Vestfalia, Germania 
de nord-vest. și Württemberg, 
precum și uniunile religioase din 
Hessen și Palatinat s-au pronun
țat împotriva înzestrării Bundes- 
wehrului cu arma atomică și îm
potriva creării de baze pentru ra
chete pe teritoriul R. F. Germane. 
Ele- au declarat -că -intenționează 
să opună rezistență traducerii în 
viață a unor astfel de planuri.

...Iar în S.U.A. se aprobă 
noi alocări de fonduri 
pentru scopuri militare
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Senatul S.U.A. a aprobat proiec
tul de lege prezentat de guvern 
care prevede ca în anul curent 
să se aloce în mod „excepțio
nal“ alocări suplimentare în va
loare de 1.260.000.000 dolari pen
tru scopuri militare.

La 6 februarie în urma acordu
lui intervenit între Senat și Ca
mera Reprezentanților, Congresul 
a aprobat definitiv alocațiile mili
tare suplimentare, în contul bu
getului pe anul curent, în suma 
de 1.410 milioane de dolari.

CAIRO 6 (Agerpres). — Co
respondență specială:

La 6 februarie au sosit la Cai
ro Marcel Popescu, ministrul Co
merțului și G. Safer, adjunct al 
ministrului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor din R.P. Ro- 
mînă. La sosire, la aerodromul 
din Cairo, oaspeții au fost în
tîmpinați de Mohamed Abu Nus- 
seir, ministrul Comerțului al E- 
giptului, Mustafa Khalii, minis
trul Comunicațiilor, de funcțio
nari superiori ai Ministerelor Co
merțului, Finanțelor, Comunicați
ilor ale Egiptului. Au fost de față 
de asemenea șefii unor misiuni 
diplomatice din Cairo și consi
lieri economici de la ambasadele 
străine, precum și membri ai Am
basadei R.P. Romîne în Cap.ta
ta Egiptului.

_ ★
In seara de .6 februarie Moha

med Abu Nusseir, ministrul Co- 
iperțului al Egiptului, a oferit un 
dineu în cinstea ministrului Co
merțului al Republicii Populare 
Romîne, Marcel Popescu. La di
neu au participat Mustafa Khalii, 
ministrul Comunicațiilor al Egip
tului, Gamal Ramzi Stino, minis
trul Aprovizionării, general Fawzi 
Rid, subsecretar de stat la Mi
nisterul Apărării, și alte persona
lități oficiale egiptene.

Ansamblul Sfatului Popular 
al Capitalei a sosit în Italia

fé- 
din 
te
de 

din

ai unor or-
impresarhit

.VÎNT PRIELNIC
PENTRU TRATATIVE

Caricaturistul romîn Eugen 
Taru a publicat recent un desen 
deosebit de sugestiv pentru ac
tuala situație internațională. În
tregul glob se prăvale impingînd 
diplomația occidentală către tra
tative. In adevăr, rareori a exis
tat un curent de opinie publică 
atît de puternic și de categoric 
in favoarea unei întîlniri a con
ducătorilor de state. N-a existat 
pentru că niciodată pînă acum 
omenirea n-a avut de rezolvat 
probleme atît de ascuțite și de 
dramatice, niciodată, pentru că 
opinia publică nu se mărginește 
numai la un grup restrîns de 
interesați, ci cuprinde popoare 
întregi.

Propunerile conținute în me
sajele președintelui Consiliu
lui de miniștri al Uniunii 
Sovietice, N. A. Bulganin, adre
sate în decembrie și ianuarie și 
repetate în cel adresat zilele tre
cute în mesajul către președin
tele Eisenhower au avut un ecou 
uriaș în lumea întreagă. Repre- 
zentați ai partidelor politice de 
cele mai diverse orientări, șefi 
de state sau membri ai guver
nelor, gazetari și oameni de cul
tură, comentatori de radio și 
membri ai diferitelor culte reli
gioase cer ca Statele Unite și 
alte ^puteri capitaliste ce-i ur
mează politica să accepte pro
punerea sovietică cu privire la 
o întîlnire a șefilor de state și 
la ducerea unor tratative pe baze 
realiste și deci eficace în vederea 
rezolvării unor probleme vitale 
qa dezarmarea, interzicerea ar
melor nucleare și a experiențe
lor cu aceste arme, stabilirea 
unor relații normale între state. 
Răspunsul S.U.A. ca și al An
gliei și Franței este cunoscut. 
Neputîndu-se opune curentului 
opiniei publice, guvernele sus 
menționate au trebuit să accepte 
în principiu tratativele la nivel 
înalt. După aceasta însă au a- 
părut o serie de „însă“ și „dar“, 
de condiții probabile care în 
fapt amînau întîlnirea și trata
tivele pentru un viitor destul de 
nebulos. Se spera ca opinia pu
blică din țările occidentale cel 
puțin va fi satisfăcută de acest 
răspuns ambigu și se va liniști, 
fiind martoră pasivă la conti
nuarea unei politici de mînă 
tare, de înarmare și suspiciune. 
N-a fost însă de loc așa. Vîntul 
ce mîna pe conducătorii state
lor către ușa tratativelor-a de
venit mai puternic. Spicuirea 
unor păreri luate la întîmplare 
este edificatoare.

Ziarul englez „Daily Express“ 
citează datele unui recent refe-
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O noua încălcare 
a libertății 

de navigație de către 
vase franceze

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
După cum transmite PAP, la 3 
februarie nava poloneză „Wisla“ 
care se îndrepta spre Casablanca 
a fost reținută în Oceanul Atlan
tic de nave ale flotei maritime 
militare francele. In ciuda.protes
telor căpitanului „Wislei“ un ofi
țer și patru marinari au verificat 
documentele șf au percheziționat 
cala navei poloneze. „Wisla“, pe 
bordul căreia nu se afla nici o 
încărcătură mergea spre Maroc 
pentru a încărca fosfați" după ce 
a descărcat cărbune la Genova.

Stanislaw Gâewski, ambasado
rul R. P. Polone la Paris, a pro
testat pe lingă guvernul francez 
în legătură cu această încălcare 
a libertății de navigație.

rendum efectuat în rîndurile o- 
piniei publice engleze. 75 la sută 
din cei chestionați s-au pronun
țat pentru încheierea Unui pact 
de neagresiune între Uniunea 
Sovietică și țările occidentale; 
83 la sută au sprijinit ideea 
convocării conferinței șefilor de 
guverne, iar 72 la sută au răs
puns afirmativ la întrebarea : 
„Ați aproba un acord între Ru
sia și Occident cu privire la 
imediata încetare a tuturor ex
periențelor cu bombe atomice?“

In Stortingu! norvegian, mi
nistrul afacerilor externe, Longe 
a susținut un raport în care a 
declarat că Norvegia este vital 
interesată în slăbirea încordării 
internaționale, că ea nu inten
ționează să accepte pe teritoriul 
ei rampa pentru lansarea rachete, 
lor cu rază medie de acțiune și 
depozite de focoase atomice. De 
asemenea Lange și-a exprimat 
convingerea că guvernul sovie
tic are dorința sinceră de a a. 
ajunge la slăbire reală a în
cordării și că țările Occidentu
lui trebuie să dovedească prin 
fapte că ele sînt în mod sincer 
și cinstit gata pentru tratative. 
Am stăruit mai mult asupra po
ziției lui Lange deoarece el este 
ministru de externe al unei țări 
rhembre N.A.T.O. Pentru că și 
în rîndul unor țări a'.e N.A.T.O. 
ca de pildă Norvegia, Dane
marca și altele chiar în cercurile 
oficiale se manifestă o atitudine 
favorabilă tratativelor și ostilă 
politicii de forță.

Camera Comunelor a fost re
cent teatrul unor dezbateri de 
politică externă deosebit de furtu
noase. Oglindind părerea opi
niei publice engleze, opoziția la
buristă a supus guvernul britanic 
unui foc concentric și susținut. 
S-a^ cerut guvernului englez să 
aibă o poziție mai independentă, 
să întărească declarația lui' Mac 
Millan cu privire la încheierea

unui pact de neagresiune între 
est și vest prin acțiuni, să 
meargă la tratative și să con
tribuie la grabnica interzicere a 
experiențelor nucleare.

Bundestagul vest german a 
cunoscut și el zile agitate atîta 
vreme cît s-a discutat politica 
externă dusă în prezent de can
celarul Adenauer. Sintetizînd 
dezbaterile, corespondentul a- 
genției „France Press“ nota : 
dezbaterile parlamentare au a- 
rătat că divergențele din sînul 
Bundestagului sînt profunde și 
iremediabile. Intervențiile au 
fos violente și pătimașe. Orato
rii opoziției și-au exprimat îm
potrivirea față de cancelar și 
față de politica acestuia. Ei au 
arătat că politica de forță n-a 
dus la reunificare ș; că planul 
Rapackj respins de Adenauer, ar 
fi putut constitui o primă etapă 
pe calea unui acord asupra de
zarmării și a reunificării ger
mane“. Concluzia firească trasă 
de oratori a fost: tratative, tra
tative, tratative.

Chiar și în citadela politicii 
de forță și a războiului rece, 
în Statele Unite se înmulțesc 
glasurile celor ce cer tratative 
și schimbarea politicii duse de 
Dulles politicii externe ameri
cane.

Așa dar peste continente bate 
vîntul prielnic al tratativelor. 
Fie aceasta de bun augur și în- 
tîmplă-se ca primăvara să îm
pletească zefirul ei cu acest 
vînt dătător de nădejdi și ca na
tura inotă să fie părtașa unei 
înexiri și împrospătări a relații
lor internaționale.

In R. P. D. Coreeană se dă o mare atenție viitorilor special 
liști agronomi. O pepinieră in acest domeniu, î! constituie in
stitutul agricol din Wonsan.

In cele 6 facultăți ale institutului, cît și în cele peste 30 de 
laboratoare, care au fest amenajate cu ajutorul U.R.S.S. și al 
celorlalte țări socialiste, studenții coreeni se dedică studiilor în 
vederea ridicării nivelului agriculturii țării.

Institutul beneficiază și Ce un teren experimental de peste 
100 ha., unde studenții au posibilitatea să concretizeze prin 
muncă practică, studiile lor teoretice.

Vă prezentăm în imagini cîteva aspecte. Institutul Agricol 
Wonsan (1). „E copt“! Studenții Facultății de agricultură exa
minează crezul. (2). Un grup de studenți întoreîndu-se de pe 
terenul experimental (3).

Fotografii de K1M DUK SUN.

De la F. M. T. D.

Congresul
ROMA 6 (Agerpres). — Cores

pondență specială :
In după amiaza zilei de 5 

bruarie a sosit pe aeroportul 
Palermo, cu un avion special, 
nind de la Belgrad, grupul 
dansuri și muzică populară
Ansamblul Sfatului Popular al Ca
pitalei R. P. Romîne care parti
cipă la cel de-al 5-lea Concurs 
internațioruA de folclor ce se des
fășoară la Agrigento, în Italia, cu 
prilejul serbării „Migdalul înflo
rit“.

La concursul folcloric de la 
Agrigento participă 24 de gru
puri falolorice din diferite țări 
printre care : Anglia — cu o for
mație din Scoția și una din Malta, 
Belgia, Franța, Spania, Finlanda, 
Olanda, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Germania, Polonia etc., precum și 
opt grupuri naționale din Italia.

Festivalurile se desfășoară sub 
patronajul unui comitet de onoare 
din care fac parte președintele 
Consiliului de Miniștri, Adorm 
7,oii, ministrul Afacerilor Externe, 
Giuseppe Pella, precum și alți 
fruntași ai vieții politice, culturale 
și artistice din Italia.

Pe aeroport artiștii romtni au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai Legației R. P. Romîne din Ho-

ma, de reprezentanți 
ganizații italiene de 
artistic și ai întreprinderii provin
ciale pentru turism Agrigento.

La sosirea la hotelul în care 
sini găzduiți la Agrigento dan
satorii romîni au fost primiți cu 
cîntece de către 
rice din Belgia, 
Spania.

Italia este cea 
europeană în care Ansamblul Sfa
tului Popular al Capitalei R. P. 
Romîne prezintă dansurile și cîn- 
tecele romînești.

Vizita academicianului 
Șt. Nicolau în India

grupurile folclo- 
Cehoslovacia și

de-a șasea țară

DELHI 6 (Agerpres). La invi
tația decanului și a corpului di
dactic al Facultății de Medicină 
din Agra, academicianul prof, 
dr. St. Nicolau a ținut o confe
rință în fața a peste 350 de pro
fesori și studenți de ia această 
facultate.

Continuîndu-și călătoria sa în 
India, acad. St. Nicolau a plecat 
în orașul Lucknow.

Consiliului Tineretului
din Senegal

Tinerii olandezi luptă alături de tineretul 
celorlalte țări din Europa occidentală pentru ca 
Olanda să părăsească blocul agresiv al Pactului 
Atlanticului de Nord. Poliția intervine des împo
triva celor ce luptă pentru pace, pentru condiții 
mai bune de muncă.

In clișeul din dreapta, polițiștii înarmați cu 
bastoane de cauciuc îi atacă pe tinerii muncitori 
din portul Amsterdam, care au ieșit la demonstra
ție indreptîndu-se cpre clădirea sindicatului lor 
pentru a cere conducătorilor sindicali să sprijine 
cererile lor juste. In urma ciocnirii cîțiva tineri 
au fost grav bătuți.

Recent, președintele Uniunii social-demccrate a 
studenților, Jacobs, a criticat politica guvernului 
olandez și a cerut studenților să sprijine propune
rile guvernului Uniunii Sovietice, în problemele 
dezarmării și la convocarea unei conferințe Ia înalt 
nivel. Organizația tineretului
Neuer weg“ cere să se renunțe 

la politica agresivă a bietului 
N.A.T.O., pronunțîndu-se pentru 
tratative cu Uniunea Sovietică.

In clișeul de sus, o demonstra
ție antimilitaristă în timpul vizi
tei făcute de cancelarul Adenauer 
la Amsterdam. Pe pancarte se pot 
citi: „Jos Adenauer", „Jos Wehr- 
machtul fascist“.

Funerâliîle 
Iui Imre Horvath

BUDAPESTA 6 — Corespon
dentul Agerpres transmite:

La 6 februarie au avut loc la 
Budapesta funeraliile tovarășului 
Horvath Imre, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministru .al Aface
rilor Externe al R.P. Ungare.

Cu puțin înainte de ora 12 la 
catafalcul defunctului au stat de 
gardă tovarășii Dobi Istvan, Ka. 
dar Janos, dr. Munnich Ferenc, 
Marosan Gyorgy, Ronai Sandor.

La orele 13,30 în fața mauzo- 
leului lui Kossuth din Cimitirul 
Kerepesi a avut loc înhumarea 
tovarășului Horvath Imre. La mi
tingul de doliu au participat mii 
de oameni ai muncii.

Reuniune studențească 
la Moscova

6 (Agerpres).

social-democrat

îs*

MOSCOVA
TASS transmite: La 5 februarie 
Ministerul Invățămîntului Supe
rior al U.R.S.S. și Comitetul 
orășenesc al Comsomolului din 
Moscova au organizat o reuniu
ne a studenților din țările de de
mocrație populară care învață în 
institutele de învățămînt superior 
din Moscova.

Mihail Prokofiev, locțiitor al 
ministrului Invățămîntului Supe
rior al U.R.S.S., luînd cuvîntul 
în cadrul reuniunii a arătat că 
în prezent în U.R.S.S. învață 
15.000 de tineri și tinere din ță
rile de democrație populară din 
Europa și Asia. In sesiunea de 
iarnă majoritatea lor au obți
nut calificative de „bine“ și 
..foarte bine“

Intre 28 și 30 decembrie 
1957 a avut loc la Saint-Louis 
Congresul Consiliului Tinere
tului din Senegal. La Congres 
au participat 150 de delegați. 
Acesta era al V-lea Congres 
al Consiliului și in același 
timp primul Congres care a 
pus în mod deschis problema 
independenței pentru Senegal.

Congresul a oglindit schim
bările profunde care se petrec 
in prezent pe tot cuprinsul 
Africii, insistînd în mod deo
sebit asupra mișcării de ti
neret.

Trei au fost ideile de bază 
care au dominat lucrările 
Congresului :

1. Independența națională;
2. Unitatea ;
3. Organizarea activității de 

tineret.
Congresul a adoptat o se

rie de rezoluții privind : rela
țiile Consiliului cu Serviciile 
de tineret (de pe lingă orga
nele administrației), activita
tea presei de tineret, relațiile 
dintre Consiliu 
Tineretului din Africa, legătu
rile Consiliului 
partide politice și cu sindica
tele etc. Rezoluțiile adoptate 
sînt menite să ducă la o mo
bilizare mai activă a tinere
tului pentru realizarea țeluri
lor prepuse de congres.

Congresul a adoptat de ase
menea o serie de moțiuni:

— asupra „pieții comune“ 
și a investițiilor; această mo
țiune cheamă pe tineri să 
plice maselor muncitoare 
ricolele „pieței comune“.

— despre războiul din 
geria și asupra Kamerunului; 
în această moțiune Congersul 
protestează împotriva atrage
rii soldaților africani în răz
boaiele coloniale și cere con
ducătorilor de stat din Africa 
să intervină ca tinerii africani 
să nu fie folosiți ca merce
nari; cere încetarea imediată a 
războiului din Algeria și 
dreptul la independență; cere

și Consiliul

cu diferitele

ex-
pe-

Al-

eliberare și amnistie totală 
pentru condamnații politici 
din Kamerun și denunță re
presiunile împotriva celor care 
luptă pentru independența na
țională.

Congresul a aprobat în mod 
călduros rezultatele Festivalu
lui Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova — 
felicitind în acest sens atît pe 
organizatori cît și pe tinerii 
africani care au participat la 
Festival.

Congresul a condamnat ati
tudinea autorităților responsa
bile, care au împiedicat ține
rea la Abidjan, in anul trecut, 
a unui festival al tineretului 
african și a sprijinit întruto- 
tul ideea organizării unui ase
menea Festival anul acesta 
la BAMAKO.

Răspunzînd invitației Con
siliului Tineretului din Senegal. 
F.M.T.D. a fost reprezentat 
la cel de al V-lea Congres al 
Consiliului printr-o delegație 
formată din: Lo Șeik Bara, 
secretar general adjunct al 
F.M.T.D. și Jean Garcia, se
cretar al comisiei pentru drep
turile tineretului a ~ "

Prin intermediul 
legații, Congresul 
FM.T.D. următorul

„Tovarăși, dragi 
nerii din Senegal 
bit de impresionați 
de prietenie pe care 
deauna voi le-ați manifestat | 
față de ei. Contactele dese pe î 
care voi le-ați avut cu ei, ne- ♦ 
număratele cadouri pe care î 
voi le-ați oferit, participarea f 
voastră la Congresul nostru I 
— toate acestea le dau incre- | 
derea că voi sînteți aliații lor j 
siguri în lupta pe care o duc f 
pentru colaborare și prietenie I 
între tinerii din lumea înfrea- f 
gă, pentru dezvoltarea și în- | 
llorirea culturii africane, oen- î 
tru independență și progresul î 
social al țării lor. Pentru a- * 
ceasta ei vă reînoiesc priete- î 
nia lor și vă transmit senti- T 
mentele lor de profundă mul- ♦ 
țumire“. I

F.M.T.D. 
acestei de- 
a transmis 
mesaj : 
prieteni, ti- 

sint deose- 
de dovezile 

întot-

|VA «Wf CUMAM

Rezultatul alegerilor 
de deputați în Sfaturile populare 

din Polonia
VARȘOVIA 5. Corespondentul 

Agerpres transmite : Dum’nică, 
2 februarie 1958, au avut loc în 
toată Polonia alegerile de depu
tați în sfaturile populare.

La Varșovia s-a dat publici
tății comunicatul oficial în legă
tură cu rezultatele obținute în a- 
legerile de duminică.

Aceste rezultate sînt următoa
rele : în alegerile de deputati în 
sfaturile populare ale orașelor 
cu rang de voievodat și în sfa
turile populare voievodale au 
fost înscriși pe listele electorale 
18.116.428 alegători; l,a alegeri 
au. participat 15.521.890 alegători, 
adică 85,68 la sută din totalul 
celor cu drept de vot. 14.997.001, 
adică 96,92 la sută din voturi au 
fost date candidaților înscriși în 
listele Frontului Unității Națio
nale.

In alegerile pentru sfaturile 
populare raionale au fost înscriși 
pe listele electorale 12.270.692 
persoane. Din aceștia au partici
pat la vot 10.468.596 persoane, a- 
dică 85,31 la sută din totalul ce
lor cu drept de vot.

10.175.253, adică 97,60 la sută 
din voturi, au fost date candidați-

, lor înscriși pe 'listele electorale

ale Frontului Unității Naționale.
In alegerile de deputați pentru 

sfaturile populare orășenești au 
fost înscriși pe listele electorale 
5.986.289 alegători din care și-au 
exprimat votul 5.316.999, adică 
88,82 'la sută din totalul alegă
torilor. Pentru candidații Fron. 
tului Unității Naționale au votat 
5.217.379 de alegători, adică 
98,38 la sută.

MOSCOVA. — La 3 februarie 
s-a deschis la Moscova conferința 
reprezentanților țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc consacrată proble
melor coordonării producției și li
vrărilor reciproce de coloranți 
sintetici. La conferință participă 
chimiști specialiști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, R. P. Romînă, Ungaria și 
U.R.S.S. In calitate de observa
tori iau parte reprezentanți din 
Republica Populară Chineză. Con
ferința va dura cîteva zile.

DJAKARTA. — In seara zilei de 
5 februarie parlamentul indone
zian a adoptat un proiect de lege 
cu privire la obținerea de către 
Republica Indonezia a unui credit 
în U. R. S. S. în valoare de 
100.000.000 dolari pe baza acor
dului general de colaborare eco
nomică tehnică dintre U.R.S.S. și 
Republica Indonezia semnat la 15 
septembrie 1956.

CAIRO. — După cum anunță 
agenția France Presse, prințul 
moștenitor al Yemenului El Badr, 
care a sosit la Cairo din însărci-

oooco

Explozia unei bombe în clădirea 
Adunării Naționale Franceze

PARIS 6 (Agerpres). După 
cum anunță agenția France Pres
se în seara de 5 februarie o bom
bă a explodat în clădirea Adu
nării Naționale Franceze provo- 
cînd pagube importante. Deoare
ce bomba fusese plasată într-unul 
din vestiarele clădirii, destul de 
depărtată de sala de ședințe, lu
crările Adunării au putut conti
nua. Reproducînd primele condu, 
zii ale anchetei, agenția France 
Presse subliniază că este posibil 
ca explozibilul să fi fost intro
dus în clădirea Adunării Naționa-

de 
să 

provoace 0 atmosferă de agita
ție și tulburări. Agenția aminteș
te că explozia s-a produs? în aju
nul aniversării a 24 de ani de 
la zilele de provocări și lupte 
de stradă Înscenate de elemen
tele de extrema dreaptă la înce
putul lui februarie 1934. In legă
tură cu aceasta s-a anunțat că 
au fost interogați mai mulți 
membri ai organizațiilor, de ex
trema dreaptă.

le de membri ai grupurilor 
extrema dreapta, care caută 
provoace o atmosferă de

narea regelui Yemenului a avut o 
întrevedere cu președintele Nas
ser. A fost discutată problema 
aderării Yemenului la Republica 
Arabă Unită.

BEIRUT. — După cum anunță 
agenția France Presse, la 5 fe
bruarie la Tripoli (Liban) au avut 
loc mari manifestații pentru a sa
luta crearea Republicii Arabe Uni
te. Manifestantă au scandat nu-< 
mele lui Nasser si Kuatli.

PRAGA. — Joi au început la 
Praga lucrările Conferinței inter
naționale în legătură cu proble
mele asigurărilor sociale. La a- 
ceastă conferință participă repre
zentanți din R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană. R.P.F. 
Iugoslavă. R. P. Mongolă, R. P. 
Romînă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, U.R.S.S., R. D. Vietnam.

LONDRA. La 6 februarie a în
cetat din viață la Londra scriito
rul Charles Morgan, unul din cei 
mai cunoscuțj romancieri și dra
maturgi englezi contemporani.

JOHANNESBURG. — Savanții 
de la muzeul din Transvaal (A- 
frica de Sud) au anunțat descope
rirea rămășițelor unui nou tip de 
om preistoric care trăi’a în același’ 
timp cu omul-maimuță dar mer
gea în picioare. Această descope
rire a fost făcută în peșterile din 
Sterkfontein. în apropiere de Kru- 
gerdrop.

MÜNCHEN. — După cum 
transmite agenția DPA, un avion 
de călători al companiei britanice 
„Britsh European Airways“, care 
transporta de la Belgrad la Lon
dra echipa de fotbal „Manchester 
United“ și alți călători, s-a pră
bușit în timp ce decola joi de pe 
aeroportul din München, unde fă
cuse escală. Printre cele 22 de 
persoane care și-au pierdut viața 
în acest tragic accident se află 
cîțiva dintre jucătorii echipei 
„Manchester United“. Alți 20 de 
pasageri au fost răniți.
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
CUM LUCRĂM

cu propagandiștii
Una din principalele forme de 

educare comunistă a tineretului 
es,e învățămîntul politic de orga
nizație. A educa tinerii în spiritul 
dragostei față de patrie, al atașa
mentului față de politica partidu
lui și guvernului nostru, al pre
țuirii marilor cuceriri revoluțio
nare ale poporului, în spiritul a- 
părării acestor cuceriri, al luptei 
împotriva dușmanilor socialismu
lui, iată sarcinile principale ale 
învățămîntuilui politic al U.T.M.

Pe acest drum, noi am făcut, 
de-a lungul anilor, pași însemnați 
înainte. Cu fiecare an școlar am 
încercat — și în bună măsură am 
reușit — să îmbunătățim calita
tea acestei forme organizate de 
educație comunistă.

în acest an, învățînd din expe
riența pozitivă, dar și din lipsu
rile avute în anul trecut, Comite
tul raional U.T.M. „Nicolae Băl
cescu“ a depus o mai mare stră
duință pentru găsirea celor mai 
bune căi care să ducă la îmbu
nătățirea procesului de învăță
mînt în cercurile politice ale 
U.T.M.

Tn rîndurile ce urmează o să 
încerc să redau cîteva din prin
cipalele măsuri adoptate de Comi
tetul raional.U.TJVI. „N. Bălcescu“ 
pentru îmbunătățirea muncii celor 
de care depinde, în ultimă instan
ță, situația învățămîntului politic 
— propagandiștii.

Factorul hotărîtor în obținerea 
acestui rezultat îl constituie mun
ca propagandiștilor.

Preocuparea comitetului raional 
U.T.M, pentru călăuzirea activi
tății propagandiștilor a început 
odată cu selecționarea lor. Au fost 
atrași în această muncă membri 
și candidați de partid (aproape 
jumătate din numărul propagan
diștilor) precum și utemiști cu o 
pregătire politică și ideologică co
respunzătoare. Au fost recrutați 
de asemenea 170 de tineri ingi
neri, tehnicieni și maiștri. 60 la 
sută dintre propagandiști sînt ti
neri cu experiență de 2-4 ani în 
această muncă.

Instruirea lor nu s-a terminat 
însă odată cu terminarea cursului 
organizat de Comitetul Orășenesc 
București al U.T.M., sau a cursului 
inițiat de cabinetul raional de 
partid, cursuri ce au avut loc îna
inte de deschiderea anului școlar 
și care au avut menirea să-i ini
țieze, pentru început, pe propa
gandiști cu privire la munca lor. 
Ea continuă de-a lungul întregii 
perioade de desfășurare a învă- 
țămîntului politic. Toți cei peste 
300 de propagandiști participă cu 
regularitate la pregătirea ce li se 
face la cabinetul raional de par
tid.

: Prezența propagandiștilor la in
struire, precum și asimilarea de 
către ei a materialului predat au 

. fost în bună măsură influențate 
și de caracterul interesant și a- 
tractiv al expunerilor. Comitetul 
Tatonai U.T.M. „N. Bălcescu“ se 
îngrijește atent să asigure o in
struire temeinică, bogată în con
ținut, calificată — propagandiști
lor. La lecția „Pe meleagurile pa
triei noastre“, de pildă, a fost 
chemat un profesor de geografie 
care a invitat propagandiștii la 
o călătorie pe harta țării. Unele 
instruiri au fost organizate în a- 
fara sălii de curs. S-au făcut ex
cursii de documentare la diferite 
muzee, s-au vizitat mari întreprin
deri și acolo, pe loc, s-au făcut 
expunerile de instruire a propa
gandiștilor. Totodată am chemat 
și profesori de muzică pentru a-i 
învăța cîntece tinerești. Mergînd 
mai departe, comitetul raional a 
dat indicația ca lecțiile din fie
care cerc „Să ne cunoaștem pa
tria“ să se încheie cu învățarea 
de cîntece noi.

Astăzi comitetul raional U.T.M. 
se mîndrește cu propagandiști ca 
Elena Sitaru de la uzinele „Tu-

dor Vladimirescu“, Ilie Stănescu, 
de la fabrica „Kirov“, Constantin 
Stancu de la „Monetărie“, ca și 
mulți alții din întreprinderile 
„Viscofil“, „I. B. A.“, Grivița 
Conserve“ etc. Avem propa
gandiști buni care fac în- 
tr-adevăr educație comunistă, ex- 
plicînd în mod convingător tine
rilor învățătura marxist-leninistă 
și mobilizîndu-i în lupta pentru 
aplicarea ei în munca de zi cu zi. 
Elena Sitaru — de pildă — e o

In ajutorul 
activiștilor UTM

propagandistă bine pregătită și 
la cursul pe care îl conduce a 
reușit să-i facă pe toți cursanții 
să vadă strînsa legătură dintre 
învățămîntul politic și problemele 
de producție. Gheorghe Doroban- 
țu, 'Maria Mocanu, Gheorghe 
Radu și alți tineri din cercul con
dus de Elena Sitaru sînt astăzi 
fruntași în producție și își ridică 
necontenit calificarea. Alții, cum 
e responsabilul de brigadă Cornel 
Dumitrache, datorită creșterii ni
velului său politic, comportării 
sale în muncă și în viața obșteas
că, a fost primit de curînd candi
dat de partid.

Dar așa cum munca dusă de 
propagandiști cu tinerii din cerc 
nu se rezumă numai la orele de 
curs pe care le au odată la două 
săptămîni, nici munca dusă de 
comitetul raional pentru îndruma
rea activității propagandiștilor nu 
se rezumă doar la instruirea lor 
la comitetul raional sau la cabi
netul raional de partid. Noi des
fășurăm o largă acțiune de în
drumare și control, aproape zil
nic, asupra modului cum muncesc 
propagandiștii. In ultimul timp, 
învățămîntul politic nu mai este 
doar sarcina secretarului cu pro
blemele de propagandă ci a între
gului birou. Atît membrii birou
lui, cît și activiștii comitetului 
raional, fiind zilnic în mjlocul ti
nerilor din organizațiile de bază, 
își pun ca o sarcină de prim or
din, controlul și îndrumarea învă- 
țămîntului politic de organizație. 
Ei răspund concret, fiecare în 
parte, de un număr de cercuri po
litice ale U.T.M., preocupîndu-se 
atît de pregătirea propagandiști
lor cît și a cursanților, participînd 
la activitatea cercurilor și ajutînd 
acolo unde este nevoie. La ședin
țele de activ, activiștii au fost 
puși să raporteze despre situația 
învățămîntului politic din organi
zațiile de care răspund, iar cei ce 
au dovedit delăsare in această di
recție au fost aspru criticați.

Pentru a răsplăti și stimula 
munca propagandiștilor comitetul 
raional a acordat propagandiștilor 
fruntași, în repetate rînduri. dife
rite stimulente : premii în cărți 
sau obiecte, excursii, bilete la 
spectacole, invitații la reuniuni, 
etc. Totodată, comitetul raional 
U.T.M. a intervenit pe lîngă con
ducerile întreprinderilor din raza 
noastră de .activitate ca pe scară 
locală să fie stimulați propagan
diștii și cursanții merituoși. Fa
brica de produse zaharoase „Bucu
rești“, IRTA-călători, fabrica 
„Progresul“ au organizat, de pil
dă, pentru propagandiști și 
cursanți excursii la Predeal și Si
naia.

In ședințe de birou a fost ana
lizată deseori activitatea cercuri
lor politice ale U.T.M. din cuprin
sul raionului nostru, iar ultima 
plenară a comitetului raional a 
avut pe ordinea de zi aceeași pro
blema.

Tot în sprijinul unei temeinice 
pregătiri a propagandiștilor, pe

Mngă comitetul nostru raional 
funcționează și comisia raională 
eu probleme de învățămînt for
mată din 13 tineri muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari. 
Comisia este repartizată pe gru
puri de întreprinderi, participă la 
pregătirea propagandiștilor și la 
predările în cercuri. In momentul 
de față se face un sondaj asu
pra modului cum se reflectă rezul
tatele învățămîntului politic al 
U.T.M. în procesul de producție, 
pe baza experienței acumulate de 
cercurile politice de la „întreprin
derea de prefabricate“, fabrica 
„Viscolii“, „Pavel Tcacenco“ și 
„I. B. A.“.

Nu putem spune că nu mai a- 
vem și lipsuri. In lunile decem- 
brie-ianuarie, de pildă, s-a acor
dat o prea mică importanță învă
țământului politic, întreg activul 
fiind preocupat numai cu pregăti
rea și desfășurarea alegerilor 
U.T.M. mulți dintre activiști ocu- 
pîndu-se îngust de această trea
bă. De asemenea s-a constatat că 
a rămas în afara cercurilor un în
semnat număr de tineri. Pentru 
lichidarea acestor rămâneri în ur
mă, noi am și făcut primii pași. 
Intr-o serie de întreprinderi am 
lărgit numărul cursanților din 
cercuri, în altele am creat cercuri 
noi. In felul acesta am mai cu
prins în forme de învățămînt încă 
860 de tineri.

Ocupîndu-ne cu perseverență 
atît de pregătirea propagandiști
lor cît și de tinerii cursanți, ge- 
neralizînd metodele bune folosite 
pînă acum în munca lor de pro
pagandiști fruntași sîntem con
vinși că anul de învățămînt poli
tic 1957-58, va da în raionul „N. 
Bălcescu“ rezultate mult mai bune 
decît în anii precedenți.

ALEXANDRINA OPR1ȚA 
secretar cu problemele de pro
pagandă al Comitetului raio

nal U.T.M. „N. Bălcescu" 
București

Intîlnirea balerinilor sovietici 
cu ziariștii bucureșteni

Vineri după-amiază, conducăto
rii și membri ai Ansamblului de 
balet al Teatrului Academic de 
stat de operă și balet „S. M. Ki- 
rov“ din Leningrad, care va da 
începînd de astă seară o serie de 
spectacole în Capitală, s-au întîl- 
nit la Casa Ziariștilor cu reprezen
tanți ai presei romîne și corespon
denți ai presei străine.

G. N. Orlov, maestru emerit al 
artei din R.S.F.S.R., director al 
Teatrului Academic de stat de o- 
peră și balet „S. M. Kirov“ din 
Leningrad, a transmis salutul lu
crătorilor din domeniul artei din 
Leningrad, exprimînd bucuria pe 
care o resimt membrii ansamblu
lui pentru faptul că sosirea lor 
în R.P. Romînă a coincis cu zi
lele în care s-a sărbătorit aniver
sarea a 10 ani de la semnarea tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între cele două 
țări prietene. Scopul vizitei noas
tre, a spus G. N. Orlov, este de 
a contribui la întărirea relațiilor 
de prietenie frățească dintre po
poarele U.R.S.S. și poporul romîn 
și totodată de a face cunoscute 
realizările artei coregrafice sovie
tice. în special a celei din Lenin
grad.

G. N. Orlov a prezentat apoi 
pe membrii ansamblului și a dat 
amănunte asupra repertoriului pe 
care-1 va prezenta ansamblul de 
balet sovietic.

Oaspeții au răspuns apoi între
bărilor puse de ziariști. Conducă
torul artistic al ansamblului, B. 
A. Fenster, artist al poporului din

R.S.F.S.R., a vorbit despre felul 
cum ansamblul a rezolvat pro
blema împletirii tradițiilor baletu
lui clasic rus cu tendințele inova
toare.

Artistul poporului al U.R.S.S. 
Konstantin Sergheev a răspuns 
apoi unei întrebări privitoare la 
perspectivele de dezvoltare a ba
letului cu teme contemporane. 
Pentru a rezolva cu succes pro
blemele care se pun în interpreta
rea baletului cu teme contempora
ne — a spus K. Sergheev — este 
necesară îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor noastre despre ac
tualitatea sovietică.

La întrebarea pusă de ziariști 
asupra impresiei pe care oaspe
ții sovietici au păstrat-o din vi
zionarea baletului „Călărețul de 
aramă“ în interpretarea ansam
blului Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne, a răspuns 
artista poporului din U.R.S.S. 
Natalia Dudinskaia.

Am auzit lucruri frumoase des
pre ansamblul Teatrului de Ope
ră și Balet al R.P.R. atît în ce 
privește pregătirea lui profesio
nală, cît și repertoriul, dar tre
buie să spun — a spus Natalia 
Dudinskaia — că spectacolul la 
care am asistat ne-a uimit și ne-a 
impresionat profund.

In numele ziariștilor prezenți, 
tov. Gh. Dinu, secretar al Uniu
nii Ziariștilor din R.P.R. a mul
țumit maeștrilor baletului sovietic 
pentru bunăvoința și amabilità 
tea cu care au răspuns întrebă
rilor. Intîlnirea a decurs într-o 
atmosferă prietenească.

0 veste bună pentru elevi și studenți
☆ „Stadionul tineretului" și poligonul „Gh Vasilichi“ 

exclusiv la dispoziția ele vilor și studenților * Folosirea 
gratuită de două ori pe săptămînă a tuturor stadioane
lor și bazelor sportive d in tară de către elevi, și student).

De la Ministerul 
Învățămîntului și Cul
turii ne-a parvenit o 
veste deosebit de îm
bucurătoare pentru 
elevii și studenții din 
întreaga țară. Recent, 
Comitetul de organi
zare a Uniunii 
Cultură Fizică 
Sport a hotărît 
treacă „Stadionul 
neretului" și poligo
nul „Gh. Vasilichi“ 
din Capitală în pro
prietatea Ministerului 
Învățămîntului și Cul
turii. Hotărîrea a 
fost luată în scopul 
ca aceste baze spor-

de 
și 
să 
ti-

tive să fie folosite ex
clusiv de către elevi 
și studenți.

Aceeași hotărîre 
prevede de asemenea 
că absolut toate ba
zele sportive din Ca
pitală (cu excepția 
stadioanelor „23 Au
gust“ și „Republicii") 
și din țară vor fi pu
se cîte două zile pe 
săptămînă la dispozi
ția elevilor și studen
ților în mod cu totul 
gratuit.

Hotărîrea Comite
tului de organizare a 
U.C.F.S. va fi pri
mită cu deosebită

însuflețire de către 
studenții și elevii din 
întreaga țară. Evi
dent, ea va stimula 
în mod deosebit dez
voltarea activității 
sportive școlare și 
studențești, care din 
lipsa de baze spor
tive era mult frinată.

Profesorii de edu
cație fizică au datoria 
să organizeze în așa 
fel activitatea incit 
să fie folosite din 
plin condițiile create 
pentru ridicarea pe o 
treaptă și mai înaltă 
a activității sportive 
școlare și studențești.

PE SCURT
* Jucătorii noștri fruntași de te

nis de masă își continuă pregăti
rile tn vederea oampionatelor euro
pene care se vor desfășura între 
2 și 9 martie la Budapesta.

Astăzi dimineață la ora 9 și du
minică între orele 9-14 și 17-22 sal® 
sporturilor de la Floreasca va găz
dui un concurs de verifioare rezer
vat membrilor lotului. Se vor juca 
două turnee de simplu. în compe
tiția masculină vor participa prin
tre alții Torna Reiter, Tiberiu Ha- 
rasztosi. Matei Gantner, Mircea 
Popescu, Paul Pesch și Nicu Nau- 
mescu. La fete se vor întrece Ella 
Zeller, Geta Pitică, Maria Golo- 
pența și altele. Angelica Rozeanu 
nu va participa la acest turneu, ea 
urmînd să evolueze în cadrul altui 
concurs ce va avea loc săptămîna 
viitoare. In turneul feminin va 
concura și Jucătoarea germană Ur
sula Günzel, care se află în vizită 
în țara noastră.

* Vestea tragicului accident de 
avion de la München tn care și-au 
pierdut viața și numeroși membri 
ai echipei engleze de fotbal ,,Man-

chester United“ ® produs o pro
fundă emoție în rîndul sportivilor 
romîni. In numele sportivilor din 
R.P.R. tov. Manole Bodnăraș, pre
ședintele U.C.F.S. a trimis o tele
gramă de condoleanțe federației 
engleze de fotbal. „Profund impre
sionat de nenorocirea ce vi s-a în
tâmplat vă trimit sincere condo
leanțe pentru greaua pierdere su
ferită“.

O telegramă de condoleanțe a 
trimis federației engleze de fotbal 
și federația romînă de fotbal. De 
asemenea în cursul 
echipa campioană a R- P. Romîne 
la fotbal, C.C.A., a 
gramă de condoleanțe conducerii 
clubului Manchester United.-

* Continuîndu-șl turneul tn ță
rile Orientului Mijlociu echipa de 
fotbal Petrolul Ploești a susținut 
două întîlniri. In primul meci dis
putat la Port Said, fotbaliștii ro- 
mîni au terminat la egalitate : 3-3 
(2-0) cu o selecționată locală iar 
în meciul următor la Cairo au fost 
tntrecuți cu 2-1 (1-0) de formația 
Nacional.

zilei de vineri
trimis o tele-

->^■1

Cît de variate reacții pro
duce același dureros „eveni
ment“ la fiecare din acești 
copii ai Căminului de zi din 
strada Argeș nr. 3.

Foto: AGBRPRES

INFORMAȚII
Kim Ben Dik, ambasadorul 

R.P.D. Coreene, a vorbit vineri 
după-amiază 1® posturile noastre 
de radio despre „Cea de-a 10-a 
aniversare a creării Armatei 
Populare Coreene“, care se săr
bătorește în ziua de 8 februarie.

★
Timp de 2 luni o delegație de 

petroliști chinezi ne-a vizitat țara, 
făcînd schimb de experiență cu pe
troliștii romîni în problemele fo
rajului și extracției de țiței și gaz 
metan. Ei au avut întrevederi cu 
conducători ai Ministerului Indu
striei Petrolului și Chimiei și au 
stabilit relații de strînsă colabo
rare ou specialiștii romîni din 
schele, rafinării, uzine și din insti
tutele de cercetări și proiectări pe. 
trolifere.

Delegația a părăsit țara noastră 
înapoindu-se în patrie.

Polìtica partidului
deschide drum spre noi realizări

(Urmare din pag. l-a)

care zi al cetățenilor. Au luat 
ființă peste 80 de noi unități co
merciale — magazine, bufete, far
macii, etc., s-ia radioficat comuna 
Otopeni, s-au construit peste 825 
de apartamente, au sporit cu 20- 
30 la sută fondurile cultural-so- 
clale și sanitare (față de anul 
1956) și multe altele. Despre toa
te acestea, despre treburile țării 
întregi, dar mai ales despre tre
burile raionului, ale cartierului pe 
care vor să-l gospodărească cît 
mai bine, cetățenii discută cu in
teres ca niște adevărați gospodari 
cum sînt.

Vorbesc și despre ceea ce ar 
vrea să se facă în viitor. Fac pla
nuri și proiecte. Mai trebuie 
cîteva magazine, trebuie reparate 
unele clădiri și construite altele, 
pentru înfrumusețarea străzilor va

trebui să se planteze pomi și 
flori și multe altele.

— Toate acestea le vom reali
za, le vom înfăptui cu sprijinul 
nostru, ial tuturor, spune gospo
dina Bela Con.

Candidatul îi dă dreptate.
— Va trebui să antrenăm în- 

tr-o și mai mare măsură toți cetă
țenii cartierului la acțiunile gos
podărești.

— Vom face multe, spune prin
tre altele Constantin Pridvornic. 
Partidul și guvernul ne conduc cu 
înțelepciune și ne ajută. Politica 
partidului deschide drum spre noi 
realizări.

Cuvinte simple, obișnuite. Ele 
vorbesc însă tocmai despre marea 
încredere a poporului în politica 
înțeleaptă a partidului și guver
nului, despre convingerea nemăr
ginită că sub conducerea partidu
lui toate planurile și proiectele se 
vor înfăptui cu siguranță.

începutul... începutului
(Urmare din pag. l-a) 

impresionantă și tot pe atît de 
inutilă. Sînt cărți de pe vremea 
lui tata Noe pe care începătorul 
le-ar citi fără folos dat fiind pro
gresul științelor; sînt cărți care 
promit în titlu „marea cu sarea“ 
dar începînd cu pagina întîia uită 
să-și țină făgăduiala. Tot felul de 
grafomani cronofagi, nemiloși față 
de timpul cititorului pîndesc pe 
neofitul ce va scutura praful îngră
mădit de vremuri asupra-le, cu în
dreptățită nepăsare.

Dar în afară de aceste lucrări 
pompoase și inutile se ascunde prin 
rafturi cîte o cărticică modestă, 
adeseori mult mai de folos decît 
opere întregi. Și pe aceasta tre
buie să-nvețe cititorul a o găsi. 
Tn această acțiune atît de impor
tantă, el nu este lăsat singur. La 
dispoziția sa au fost puse cataloa

gele bibliotecilor și editurilor, bu
letinele informative, caietele de 
rezumate, de recenzii, monografiile 
bibliografice pe probleme.

Urmărind revistele și ziarele, ci
titorul va găsi acolo recenzate de 
oameni competenți ultimele apa
riții în domeniul ce-1 interesează. 
Revistele de specialitate : „Cerce
tări filozofice“, „Probleme econo
mice”, revistele tehnice de tot fe
lul au rubrici speciale de recenzii 
și referate. Și cum fiecare ramură 
de cunoștințe are în țara noastră 
cel puțin o revistă de ramură, fie
care cititor poate găsi informații 
utile relative la îndrumarea și îm
bogățirea lecturii sale speciale. 
Dar, în afară de reviste, s-au or
ganizat la noi institute speciale, 
organisme complexe, deservite de 
zeci de specialiști, care-și dedică 
întreaga activitate documentării. 
Așa este Institutul de studii romî-

no-sovietice al Academiei R. P. R. 
care editează multe buletine bi- 
bliografice-informative ce pun la 
îndemîna cititorului titlurile ulti
melor apariții din literatura sovie
tică de specialitate, precum și re
vistele de referate cuprinzând re
zumate din cele mai importante 
cărți și articole științifice în dife
rite domenii. Tot așa Institutul de 
documentare tehnică (I.D.T.), Cen
trul de documentare medicală, in
formează pe cititori în mod opera
tiv, îndrumîndu-i spre lucrările 
cele mai necesare muncii lor. Ser
viciile de consultații bibliografice 
ale bibliotecilor (vom reveni asu
pra lor) ajută pe cititori în găsi
rea lucrărilor mai vechi.

Așa dar; cititorul nu este sin
gur. Prieteni competenti stau gata 
să-l ajute în perioada plină de 
greutăți a începutului.

CAUZA PARTIDULUI
....................................................................  ****-r>

i-a fost mai presus 
»ECtT VIATA

în muzeul Doftana, într-una din 
săli, sub o vitrină, se află niște 
obiecte la care „avea dreptul“ un 
deținut: o pereche de saboți grei 
de lemn, o șapcă veche și lan
țuri. în șapcă, se vede și acum 
urma pătată de sînge a unui glonț.

Un creier criminal, al unui re
gim putred, a dat ordin unei mîini 
nu mai puțin criminale să tragă. 
Astfel a fost asasinat, la 8 fe
bruarie 1943, Petre Gheorghe — 
erou al clasei muncitoare.

S-a născut în anul acela de clo
cot și ură împotriva nedreptății, 
în anul acela când țăranul 
chircit sub rafala de gloanțe, 
strîngea în pumn pămîntul udat 
cu lacrimi de sînge. Oamenii a- 
veau 
tații.

La Bazargic, în casa sărăcăcios 
să a 
pe lume a fost ca o rază de lumi
nă în viața necăjită a părinților. 
Datorită goanei după existența zil
nică, Petre Gheorghe a fost nevoit 
să meargă la învățătură mult mai 
tîrziu decît ceilalți copii. Cărțile, 
taxele și toate celelalte necesare 
unui școlar trebuia să ți le pro
cure singur. Părinții nu aveau po
sibilitatea să-1 ajute. Astfel, la 
10 ani își câștigă singur existența 
vînzînd ziare și strîngînd bani 
pentru a învăța și pentru a-și a- 
juta familia. Dornic de a 
te, a stat nopți la rînd, 
deasupra cărților, învățînd 
siune.

Sub imboldul aceleiași 
s-a înscris și la liceu. Aici nu 
putut să rămînă decît 4 ani. Co
pleșit de nevoi și mizerie, tatăl 
său a murit. Cel care trebuia să 
aibă grijă de familie a rămas el; 
și atunci s-a văzut nevoit să plece 
și din atelierul de tîmplărie unde 
intrase să învețe o meserie 
se angajeze ca zidar într-o între
prindere de construcție. Aici a cu
noscut Petre Gheorghe mișcarea 
muncitorească, printre 
constructori a înțeles 
lupta revoluționară a 
muncesc poate înlocui 
o viață fericită, nedreptatea 
dreptatea.

încă de la începutul activității

gura arsă de setea drep-

unor muncitori, venirea lui
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a j 1 ■ -| -aba învățăm din pilda 
eroilor clasei muncitoare

sale revoluționare, Petre Gheorghe 
se remarcă prin priceperea și cu- 
rajul cu care participă alături de 
muncitorii vârstnici la organizarea 
cercurilor de studierea marxismu
lui. Din nou au urmat nopți de 
studiu, nopți în care mari între
bări căpătau răspunsuri, în care 
drumul viitorului se clarifica în 
mintea tânărului revoluționar. Și 
astfel, pentru activitatea sa, pen-

de care a dat do- 
împotriva exploata

torilor, Petre Gheorghe, în ; 
1928, este primit în Uniunea 
neretului Comunist.

în 1930, după terminarea 
giului militar, el activează 
orașul Bazargic ca membru 
Comitetului Județean al 
Luptînd sub conducerea partidului 
pentru demascarea burgheziei care 
încerca în acea perioadă să iasă 
din criză pe spinarea clasei mun
citoare, Petre Gheorghe are ma
rea fericire de ■ fi primit în

tru abnegația 
vadă în lupta

anul 
Ti-

sta- 
în 
al

U.T.C.

Din vechea aritmetică

=
rîndurile membrilor Partidului 
Comunist din România.

în calitate de instructor al C.C. 
al U.T.C., el aduce o contribuție 
însemnată la organizarea tineretu
lui comunist din Dobrogea. In fo
cul acestei munci, la Constanța, 
în urma unei provocări, este a- 
restat și condamnat la un an de 
temniță. Ajutat de comuniști în
cercați, în închisoare, el continuă 
cu asiduitate să învețe, să-și îm
bogățească cunoștințele marxist-le- 
niniste. După eliberarea sa devine 
membru al C.C. al U.T.C. și apoi, 
după o altă perioadă de aotivitate 
revoluționară este însărcinat cu 
munca de secretar al C.C. al U.T.C. 
In această calitate, el luptă din 
toate puterile să îmbunătățească 
necontenit munca cu tineretul. 
Reușește să întărească organizațiile 
de tineret din întreprinderile cele 
mai importante din Capitală cun> 
au fost : C.F.R., Lemaître, Voi- 
nea, Dîmbovița etc. ocupîndu-se 
totodată de întărirea organizații
lor regionale din țară. El desfă
șoară o largă activitate pentru or
ganizarea tineretului în cadrul sin
dicatelor, mobilizează tineretul în 
jurul comitetelor anti-fasciste, îl 
însuflețește în marea luptă pentru 
pace și prietenie cu Uniunea So
vietică.

în anul 1941, ca secretar aî 
Comitetului Județean Ilfov al 
P.C.R., Petre Gheorghe conduce și 
îndrumă lupta comuniștilor și a 
maselor muncitoare din București 
pentru scoaterea țării noastre din 
război și pentru eliberarea ei de 
sub jugul fascist.

Petre Gheorghe devine un om 
de temut pentru dușmanii celor 
ce muncesc. Clinii de pază ai 
regimului sînt asmuțiți asupra lui. 
Siguranța și Gestapoul hitlerist îi 
află urma, îl găsesc și la 14 mai 
1942 îl arestează. Au urmat zile 
și nopți de torturi barbare, de 
groaznică schingiuire. Revoluționa
rul înceroat a știut însă să înfrun- 

Predat 
după 

i mai 
.‘loești

53

elect
(Urmare din pag. l-a)

tul era ocupat de jandarmi. Epi
log: 50 de săteni arestați și puși 
în fiare, restul ascunși în păduri. 
Comentarii ? Inutil.

Liberalii afirmau că nelegiuirile 
electorale se petreceau doar sub 
domnia țărăniștilor. La 1 martie 
1930, ziarul liberal „Viitorul" se 
plîngea că numai la Tut ova țără
niștii au împiedicat 13.000 de ale
gători să voteze, au falsificat li
stele electorale și așa mai departe. 
Fraze pline de indignare, invoca
rea principiilor democratice, jură- 
minți către națiune.

Să-i ascultăm pe țărăniști acum: 
„Au fost declarate contaminate 
de boli 28 de comune în județul 
Sălaj, 27 oomune în Satu-Mare, iar 
în Odorhei aproape toate comu
nele din județ. S-au luat și o se
rie de alte măsuri printre care 
ridicări de bariere și poduri, ope
rațiuni făcute pentru a împiedica 
participarea masivă la vot“. Fap
tele se petreceau sub guvernare 
liberală. Alte fraze pline de indig
nare, din nou invocarea principii
lor democratice și bineînțeles ju-

orala
răminți către națiune. Cum spunea 
poetul’. „Alte măști, aceeași piesă j 
Alte guri, aceeași gamă..."

In 1922 în plină campanie elec
torală ministrul liberal al Instruc
țiunii Publice trimite o circulară 
către învățători amenințîndu-i: 
„Ministerul nostru va urmări în
deaproape activitatea fiecăruia 
răsplătind pe aceia care merită 
răsplata pentru munca și sacrifi
ciile lor și făcînd responsabili pe 
aceia care nu-și fac datoria pen
tru binele și fericirea patriei“. Cir
culara, probabil, n-a avut efect. 
In 1926 n-a mai fost expediată o 
asemenea circulară. In schimb,.. 
Citim în „Aurora“ din 12 februa
rie 1926: „împotriva legii, învă
țătorii și profesorii, printr-un sim
plu ucaz al Consiliului de Miniș
tri, au fost furați de dreptul lor 
de a fi aleși în consiliile comuna
le". Simplu. Ca în operetele cu 
prinți de carton și regate fanto
mă în care se consumă farse ciu
date. Numai că farsele electorale 
se consumau pe scena politică în 
care marei mase a cetățenilor îi era 
destinat să joace rolul de figurantă.

ooooo--------

CONȘTIINȚA RĂSPUNDERII 
pentru prestigiulMARCII DE FABRICĂ

(Urmare din pag. l-a) 

buni tehnicieni. Conducerea sec
torului a repartizat brigăzii sus- 
numite pe tovarășul Dumitru Moi- 
sescu, cel mai calificat specialist. 
Și iată că azi brigada stă cu 
cinste alături de celelalte 21 exis
tente în uzină. Ea a redus rebu
turile de la 7-8 la sută cît avea 
înainte, la mai puțin de 1 la sută.

Comitetul U.T.M. a îndrumat 
și activitatea posturilor utemiste 
de control pentru combaterea lip
surilor constatate privind calita
tea produselor.

De exigența controlorilor teh
nici de calitate depinde în mare 
măsură calitatea motoarelor. A fi 
controlor nu este o sarcină ușoa
ră. Trebuie să cunoști la perfec
ție toate operațiile, pentru a se- 
zisa defecțiunile și a îndruma pe 
muncitori. In vederea speciali
zării controlorilor a fost organi
zat un curs de pregătire. Contro
lorii de calitate au fost reparti
zați pe grupe de mașini, s-a întă 
rit controlul preventiv și cei fi
nal. La bancul de probă lucrează 
cei mai buni ingineri controlori 
Membrii comitetului U.T.M. dis
cută cu controlorii de calitate, îl 
îndeamnă să fie asemenea ingine
rului Eugen Hanchevici și tehni
cianului Iulian Buruiană, bine 
pregătit!, exigenți față de lipsuri

Există la „Timpuri Noi“, și 
alte mijloace prin care se urmă
rește îmbunătățirea calității pro
duselor : se țin conferințe, au loc 
ședințe de lucru cu personalul

tehnic, discuții la cabinetul tehnic, 
la serviciul control tehnic etc.

Despre același subiect s-a dis
cutat și Ia consfătuirea organi
zată de către uzină cu toți bene
ficiarii din țară. Cu acest prilej 
s-au spus cuvinte de laudă la a- 
dresa întreprinderii. S-au adus 
însă și critici. De exemplu, s-a 
arătat că greutatea motorului Die
sel 6 este prea ridicată: in loc 
de circa 23 kg. pe fiecare C.P., 
ea este de 63,5 kg. pe C.P. De 
asemenea s-a criticat faptul că 
uneori finisajul produselor lasă de 
dorit. Aceste observații trebuie să 
stea în centrul atenției conducerii 
uzinei.

La cabinetul tehnic, în registrul 
de inovații sînt trecute încercările 
a numeroși muncitori și tehnicieni 
pentru obținerea în viitor a unei 
producții mai mari, mai bune și 
mai ieftine. L-am răsfoit, ca să 
aflu ce măsuri se preconizează 
pentru că. marca uzinei „Timpuri 
Noi" să prezinte tot mai mult ga
ranția unor produse de calitate. 
Am. găsit numele tinerilor ingi
neri Gheorghe Colceru, Mihai 
Onichie, al tehnicianului Iulian 
Buruiană și al altora, legate de 
înfăptuiri tehnice care se cer cit 
mai curînd aplicate.

Datorită muncii acestora șl a 
întregului colectiv mîndrtt de re- 
numele uzinelor, dornic să-i spo
rească prestigiul, beneficiarii din 
tară și de peste hotare vor primi 
produse care să cinstească tot 
mal mult marca „fabricat în 
R.P.R.“.

rul înceroat a știut însă să 
te cu demnitate pe călăi, 
de Siguranță Gestapoului, 
alte 52 de zile de tortură și 
groaznică a fost trimis la PL_T_ 
unde a fost judecat și condamnat 
la moarte. Din boxa acuzaților 
Petre Gheorghe a demasoat tică
loșia regimului fascist și a ară
tat cu convingere inevitabila piei- 
re a acestuia.

Cînd în ultimele clipe ale vieții 
sale, acum cinsprezece ani, în 
iarna lui 1943, la 8 februarie, Pe
tre Gheorghe a fost adus în fața 
plutonului de execuție el a stri
gat: „Trăiască Partidul Comunist 
din Romînia“, „Moarte hitleriști- 
lor cotropitori“, 
nia

Petre Gheorghe a murit cu pu
țin timp înainte de a-și putea ve
dea împlinit visul. Peste un an și 
ceva, la 23 August 1944, poporul 
nostru și-a dobîndit libertatea și 
adevărata independență națională.

Viața și lupta utecistului Petre 
Gheorghe constituie o pildă me
reu vie pentru tineretul nostru 
muncitor care sub conducerea 
partidului făurește socialismul în 
patria noastră scumpă.

Să învățăm din dîrzenia și ho
tărîrea, din devotamentul pentru 
partid, din spiritul de jertfă al 
eroului Petre Gheorghe.

Să știm să dăm tot ce avem mal 
bun pentru cauza socialismului 
așa cum a făcut Petre Gheorghe.

PETRE ISPAS
—------o-o-ooo-------- .

Cronică

liberă“ !
„Trăiască Romi-

Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri s-a înființat pe lîngă 
Consiliul de Miniștri „Ceremonia. 
Iul de Stat al R.P. Romîne“.

Conducătorul acestei instituții 
a fost numit tov. Dionisie Io- 
nescu cu titlul de „Ministru al 
Ceremonialului de Stat al R.P. 
Romîne“,
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BĂLCESCU: Cicatricea - OLGf 
BAMCIC ; Vrăjitoarea - ALIANȚA



Noul ambasador 
al R. P. R. în Egipt 

a sosit la Cairo
I CAIRO 7 (Agerpres). — La 6 fe- 
fc-uarie a sosit la Cairo Constan
tin Stănescu, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne tn Egipt. 
La sosire tov. Constantin Stănescu 
a fost întîmpinat de șeful protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Egiptului, de șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Cairo, precum și de membri ai 
Ambasadei R. P. Romîne la Cairo.

•—

bunurilor de consum cu

Economia R, Cehoslovace 
în plină dezvoltare

' PRAGA 7 (Agerpres). — CE- 
TEKA transmite : Direcția de stat 
de statistică a R. Cehoslovace a 
publicat la 6 februarie comunica
tul cu privire Ia rezultatele înde
plinirii planului de stat al dez
voltării economiei naționale a Re
publicii Cehoslovace pe anul 1957.

Tn 1957 planul producției in
dustriale globale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,3 la sută. In 
comparație cu anul 1956, produc
ția industrială a Cehoslovaciei a 
crescut cu 10,2 la sută din care 
producția mijloacelor de producție 
a sporit cu 9,7 la sută, iar pro
ducția bunurilor de consum cu 
10,9 la sută. Față de 1948, pro
ducția globală a crescut de 2.7 
ori, iar față de 1937 — de aproa
pe trei ori.

Anul 1957 a constituit o etapă 
istorică în dezvoltarea agricul
turii cehoslovace. In cursul anu
lui trecut în R. Cehoslovacă au 
fost înființate 3.074 noi coopera
tive agricole unice. Astfel, la sfîr
șitul anului 1957 în Cehoslovacia 
existau 11.090 cooperative agri
cole unice, care dețineau 57,4 la 
sută din suprafața totală a tere
nurilor agricole, dintre care 61,1 
la sută pămînturi arabile. Secto
rul socialist în ansamblu — coo
perativele agricole unice șî gos
podăriile agricole de stat — de
ținea 65,5 la sută din totalul te
renurilor agricole.

Volumul comerțului exterior al 
R. Cehoslovace s-a ridicat în 1957 
la aproximativ 20 miliarde de co
roane. Ca și în anii precedenti, 
Cehoslovacia a făcut comerț cu 
toate țările din lume.

A crescut considerabil nivelul 
de trai al populației. Venitul na
țional (în prețuri comparabile) a 
sporit cu 7,4 la sută, consumul pe 
cap de locuitor a sporit de aseme
nea cu 7,4 la sută.

8EDACȚUȘI ADMINISTRAȚIA; București, „Scinteli". Tel. Z.flO.l?. Tiparuli Combinatul Poligrafa ÇlM Setate« J. Y. Stalin“. STAS M53 - 52 -___ L »

Cheia pentru rezolvarea 
problemei germane 
trebuie căutată la Bonn și Berlin

situa*

resta-
Ger-

spus :

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
T^4SS transmite; în cadrul con
vorbirii pe care a avut-o la 29 
ianuarie cu editorul vestgerman 
Axei Springer și cu Hans Zehrer, 
redactorul șef al ziarului „Die 
Welt“, care apare la Ham- 
burg, N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., a răspuns 
la o serie de întrebări legate de 
situația internațională și de 
ția din Germania.

Referindu-se la problema 
bilirii unității național© a 
maniei, N. S. Hrușciov a 
„CHEIA PENTRU REZOLVA
REA ACESTEI PROBLEME 
CARE FRĂMÎNTĂ PE TOȚI GER
MANII NU TREBUIE CĂUTATĂ 
NICI LA MOSCOVA, NICI LA 
WASHINGTON, PARIS SAU 
LONDRA, CT LA BONN ȘI LA 
BERLIN“.

Astăzi, a spus N. S. Hrușciov, 
statele germane sînt despărțite 
unul de celălalt printr-o brazdă 
adîncă și pentru a construi o 
punte în vederea unificării lor 
trebuie trase în primul rînd 
concluziile necesare din faptul e- 
vident că Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
Germană sînt nu numai state în 
care trăiesc și muncesc oameni de 
aceeași naționalitate, care vorbesc 
aceeași limbă, ci și state avînd 
baze diferite ale vieții economice, 
avînd o orînduire politică și socia
lă diferită.

Este vorba, a subliniat N. S. 
Hrușciov, de unificarea pașnică a 
două state suverane cu orînduiri 
social-economice diferite, problemă 
care se pune pentru prima oară 
în istorie.

N. S. Hrușciov a amintit pro
punerea prezentată de guvernul 
Republicii Democrate Germane 
privind crearea unei confederații 
a celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală Germană. Nu 
văd, a spus el, și probabil 'că în 
general nu există alte propuneri 
îndreptate spre rezolvarea sarci
nii unificării Germaniei care să 
poată fi încununate de succes.

2Vu va fi exagerat să se spună, 
a continuat N. S. Hrușciov, 
că dacă Republica Federală Ger
mană, împreună cu Uniunea So
vietică și alte state, își va în
drepta eforturile în direcția slăbi
rii încordării internaționale și a 
preîntâmpinării primejdiei unui 
nou război, atunci pacea pe con
tinentul european ar fi trainic a- 
sigurată.

Din păcate, a remarcat N. S. 
Hrușciov, deocamdată 
servă încă hotărirea 
federal de a acționa 
direcție.

Guvernul Poloniei, a arătat 
N. S. Hrușciov, a manifestat o 
inițiativă prețioasă pronunțîndu-se 
pentru crearea în Europa a unei 
zone fără arme atomice.

Explicând poziția guvernului ao-

Declarația noului ambasador al U. R. S. Ș 
in S. U. A. la sosirea sa la Washington

WASHINGTON 7 (Agerpres).-. 
TASS transmite : La 6 februarie 
a sosit la Washington pe bordul 
unui avion sovietic cu reacție de 
pasageri „TU-104“ M. A. Metiși- 
kov, noul ambasador al Uniunii 
Sovietice în Statele Unite,

întrevedere
M. A. Menșikov-Dulles

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 februarie 
M. A. Menșikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., a făcut o vizită 
de curtoazie secretarului de statal 
S.U.A., Dulles. După întrevedere 
Dulles ia declarat reprezentanților 
presei că ambasadorul U.R.S.S. și 
el au avut o convorbire „obișnui
tă“ în cadrul primei lor luări de 
contact. Dulles a spus de aseme
nea că în timpul convorbirii atît 
ambasadorul sovietic cît și el și-au 
exprimat speranța că în timpul șe
derii lui M. A. Menșikov în S.U.A. 
ca ambasador al Uniunii Sovietice, 
relațiile dintre cele două țări se 
vor îmbunătăți tn interesele fie
căreia din țări și în Interesul lu
mii întregi.

Convorbirea Iul
N. S. Hrușciov cu un 
editor și un ziarist din 
Germania occidentală

U'

vietic în această problemă N. S. 
Hrușciov a declarat că U.R.S.S, 
este gata, împreună cu alte state, 
să apere prin garanții internațio
nale trainice neutralitatea ato
mică a statelor participante la
ceasta zonă denuclearizată, cu 
scopul de a se exclude eventuali
tatea folosirii armelor atomice în 
această zonă. în afară de aceasta, 
Uniunea Sovietică consideră posi
bil ca statele respective să se în
țeleagă în privința aplicării unor 
largi forme de control asupra mă
surilor legate de crearea unei ast
fel de zone.

Referindu-se la problema retra
gerii trupelor străine de pe teri
toriile statelor uniunii nord-atlan- 
tice și Tratatului de la Varșovia 
cu lichidarea concomitentă a baze
lor militare străine, N. S. Ilruș- 
ciov a spus: Atitudinea negativă 
a guvernului federal, față de pro
punerea privind reducerea și re
tragerea ulterioară a trupelor 
străine din Germania nu contri
buie la rezolvarea problemelor 
întăririi securității în Europa și 
slăbirii încordării internaționale. 
Refuzul guvernului federal, a 
continuat N. S. Hrușciov, de a-.și 
normaliza relațiile cu o serie de 
țări din Europa răsăriteană și 
Asia, printre care țări care au fost 
victime ale agresiunii liitleriste, 
contravine intereselor destinderii 
încordării internaționale.

Trecînd la problema tratatului 
de pace cu Germania N. S. Hruș
ciov a spus: Nici un fel de su
rogate, în genul acordurilor de la 
Paris, nu pot înlocui un tratat de 
pace. N. S. Hrușciov a subliniat 
că în întreaga perioadă postbelică 
guvernul sovietic s-a pronunțat 
pentru reglementarea fundamenta
lă a problemei germane prin în
cheierea tratatului de pace 
Germania.

N. S. Hrușciov a declarat 
CELE MAI REALE POSIBILI
TĂȚI PENTRU ÎNCHEIEREA 
TRATATULUI DE PACE CU 
GERMANIA LE OFERĂ PRO- 
PUNEREA REPUBLICII DEMO
CRATE GERMANE CU PRTVIRE 
LA CREAREA UNEI CONFE
DERAȚII GERMANE. în acest
caz tratatul de pace ar putea fi 
încheiat atît cu organele con-

nu se cțb- federației, cît și cu guvernele sta- 
guvernului 

în această
telor făcînd parte din această 
confederație.

Arătînd că aituația care 
creat în prezent la Berlin nu poa
te fi considerată ca normală 
N. S. Hrușciov a spus: Berlinul 
■— după cum se știe — este ca
pitala Republicii Democrate Ger
mane ; totodată partea occidentală

La sosire M. A. Menșikov, amba- și îndeosebi comerțul reciproc 
sadorul U.R.S.S., a făcut urmă- avantajos dintre organizațiile so- 
toarea declarație pentru presă :

„Sînt bucuros că am sosit din 
nou în Statele Unite. Sînt trimis 
aici de guvernul meu ca sol al 
păcii, prieteniei și colaborării. Mă 
voi strădui să depun toate efor, 
turile pentru a stabili o atmosferă 
de înțelegere între cele două țări 
ale noastre.

Vreau să mă folosesc de posi
bilitatea ce mi se oferă pentru a 
declara că poporul țării mele nu
trește un sentiment de profund 
respect față de poporul american. 
Acordul cu privire la schimbul 
în domeniul culturii, tehnicii și 
învățămîntului încheiat recent 
constituie un pas însemnat pe ca
lea stabilirii relațiilor de priete
nie dintre popoarele celor două 
țări ale noastre.

Vreau să-mi exprim speranța 
că vom normaliza, șl aceasta în 
viitorul cel mai apropiat, relațiile 
economice dintre țările noastre

In cercurile co
lonialiste fran
ceze, scrisoarea 
lut Hover tn care 
este demascată 
goana monopo- 
liștilor americani 
după petrolul din 
Sahara a stlrnit 
o puternică ne
liniște.

de
OII

a-
Î1

„Pleacă 
ici, acest 
clocesc eu“ I

(Din ziarul 
„Neues Deutsch
land“) 

a orașului șî anume: sectoarele a- 
merican, englez și francez sînt un 
fel de insulă în interiorul Repu
blicii Democrate Germane.

Ca urmare a politicii S.U.A., 
Angliei, Franței, precum și R.F. 
Germane, a spus N. S. Hrușciov, 
BERLINUL OCCIDENTAL S-A 
TRANSFORMAT ÎNTR-UNUL 
DTN CELE MAI PERICULOASE 
FOCARE ALE „RĂZBOIULUI 
RECE“. în interesul populației 
Berlinului trebuie Măturată ac
tuala încordare în relațiile dintre 
autoritățile germane ale Berlinu
lui răsăritean și celui occidental, 
trebuie pusă la punct colaborarea 
dintre ele atît în domeniul condu
cerii comunale a orașului, cît și în 
alte domenii.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi 
despre dezvoltarea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală Germană. El a amintit 
că bunăstarea Germaniei a fost în
totdeauna însoțită de intensifica
rea legăturilor reciproce, de lăr
girea colaborării economice și de 
altă natură cu Estul și, în primul 
rînd. în trecut — ”
timpurile noastre — cu Uniunea 
Sovietică.

N. S. Hrușciov 
există toate temeiurile să se pre
supună că tratativele care au loc 
în prezent la Moscova între dele
gațiile guvernamentale ale U.R.S.S. 
și R.F. Germane vor duce la rezul
tate pozitive asupra tuturor pro
blemelor aflate în discuție.

în încheierea convorbirii, N .S. 
Hrușciov a spus că, după părerea 
sa, la înfăptuirea cotiturii nece
sare în relațiile dintre cele două 
țări în direcția îmbunătățirii 
cestora ar putea contribui, prin
tre altele, stabilirea de contacte 
între parlamente, precum și în
tre diferiți oameni de stat și 
fruntași ai vieții publice, precum 
și încetarea propagandei calom
nioase.

cu Rusia, iar în

a declarat că

a-

vietice și cercurile de afaceri din 
S.U.A.

Nu sînt pentru prima oară în 
Statele Unite. Am mai stat aici 
aproximativ trei ani, ceea ce mi-a 
dat posibilitatea să cunosc țara 
dv., economia ei și aptitudinile 
poporului american pe 
respect profund. Vreau 
mit prin dv. poporului 
un salut cordial șl cele 
urări“.

care îl 
să trans- 
american 
mai bune

nești“ de Ion Voicu.

Charlotte Sakes
povestește adevărul

Printre delegații americani la al VI-lea Festival Mondial se 
găsea și Charlotte Sakes, o fată de 19 ani din orașul Cincinnati. 
La fel ca și unii dintre prietenii săi, ea continuă în prezent să 
lupte pentru cauza păcii. Recent, în revista americană „Politi- 
cal Affairs“ a fost publicat articolul ei, în care se demască ca
lomniile dușmanilor unității tineretului în legătură cu ultimul 
Festival Mondial , cel de-al VI -lea. Charlotte Sakes povestește 
americanilor adevărul despre Ț ara Socialismului, demască min
ciuna propagandei burgheze.

Publicăm mai jos un articol al Charlottei Sakes, publicat în 
ziarul „Komsomolskaia Pravda“.

eram 160 de oa-In total, noi 
meni.

Mulți dintre 
americani n-au 
Festival numai 
giei Departamentului nostru 
stat, care a calificat Festivalul 
drept „propagandă comunistă“.

De fapt, Comitetul internațio
nal pregătitor, in timp ce prelu
cra programul Festivalului, a de
clarat în repetate rinduri și cu 
insistență că la Moscova se vor 
aduna oameni cu convingeri po
litice și religioase diferite și că 
nici una din ele nu va fi favo
rizată. Așa a și fost: Festivalul 
a oferit o minunată posibilitate 
pentru schimbul de opinii, pentru 
stabilirea unor relații prietenești 
intre toate popoarele.

Niciodată mai înainte n-am pu
tut vedea o primire atit de cal-

tinerele și tinerii 
putut ajunge la 
din cauza gălă- 

de
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MOSCOVA 7 (Agerpres). 
TASS transmite: La 7 fe
bruarie a fost publicat decre
tul Prezidiului Sovietului Su- ; 
prem al U.R.S.S. cu privire ; 
la instituirea „Zilei tineretu- ; 
lui sovietic“, care va fi săirbă- ; 
torită anual în ultima dutni- ; 
nică a lunii iunie.

:

: PARIS 7 (Agerpres). — Po- • 
trivit relatărilor presei, la 6 • 
februarie a avut loc la Rabat • 

. o demonstrație studențească în •
• semn de ■ protest împotriva in- •
• terzicerii de către guvernul •
• francez a Uniunii Generale a •
• Studenților Musulmani din Al- • 
j geria (U.G.E.M.A.). Un mare •
• grup de studenți marocani a •
• trecut prin fața clădirii amba- •
• sadei franceze din Rabat, •
• scandînd lozinca : „Libertate •
• Uniunii Generale a Studenților • 
1 Musulmani din Algeria!“ J 
j Au avut loc ciocniri între; 
■ demonstranți și poliție, care a ;
• încercat să-i împrăștie. S-au; 
e efectuat arestări în rîndurile j
• participanților la demonstra-;
• ție. :

:

:
:

Inițiativa studenților 
vest-germani :

vreun ;
: 

se • 
întru-to- ; 

acord cu • 
celor 18 ; 
vest-ger. j 

din Got- • 
careî

tn cadrul unei adunări stu- « 
dențești, Comitetul general al .

• studenților Universității „Goe- . 
ithe“ din Frankfurt am Mâini
• a adoptat la sfîrșitul lunii ia- •
• nuarie o rezoluție, prin care j
• cheamă toate școlile superioare ț
• și universitățile din întreaga •
• lume să ceară încetarea expe- •
• riențelor atomice, interzicerea î
• tuturor armelor atomice și de- •
• zarmare generală, tn rezoluție ț
• se spune printre altele; „Cre- ț
• dem că o declarație de solida- ? 
: ritate a tuturor universităților • O
• și școlilor superioare va con- •
• stitui un argument peste care î
• cu greu va putea trece 
: om politic !“

Studenții din Frankfurt 
declară 
tul de 
apelul 
savanți 
mani 
tingen, 
au refuzat să ia 
parte la fabrica
rea de arme ato
mice și care au 
avertizat guver
nul federal ger
man asupra pe
ricolului înarmă
rii Republicii Fe
derale Germane 
cu arme de dis
trugere în masă. . 

Iată o imagine ; 
de la demonstra- ; 
ția participanți- ; 
lor la adunarea ; 
în care s-a adop- ; 
tat această rezo- ; 
luție. Ei poartă ; 
pancarte care a- . 
vertizează: „Ne; 
amenință moar- ; 
tea atomică“. •

:

Solistul Ion Voicu solicitat

pentru imprimări în Suedia
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 

Corespondență specială : . După 
succesul repurtat ca solist al con
certelor orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu“ de la Stockholm, violonis
tul Ion Vqîcu. artist emerit al 
R.P.R., a fost solicitat să imprime 
pentru radiodifuziunea suedeză 
Rondo-ul de 'Mozart, „Capriciu“ 
de Paganinl, „Melodii lăutărești“ 
de Sarasate, „Balada“ de Ciprian 
Porumbescu și „Trei cîntece romî- 

i

dă, o bunătate atît de sinceră, ca 
aceea cu care ne-au Întîmpinat 
rușii. Aceasta a mișcat pe toți a- 
mericanii cu toate că majoritatea 
delegaților erau oameni foarte de
parte de a avea convingeri de 
stinga. „Rușii sînt un popor 
foarte prietenos“, mi-a spus una 
din tovarășele mele de drum. 
„Ei au fețe tot atît de simpatice 
ca și americanii“ — a declarat 
alta. Iar cuvintele unei fete cu 
tendințe conservatoare mi s-au 
întipărit în minte pentru totdea
una : „Rușii sînt oameni minu
nați“.

Acestea sînt amănunte dar ele 
mărturisesc multe lucruri impor
tante. Eu am aflat și am înțeles 
(ceea ce n-am știut și n-am În
țeles maț înainte) că dacă oame
nii din Occident și din Orient se 
adună, atunci ei se Împrietenesc

A fost instituită „Ziua 
tineretului sovietic“

Sub lozinca :
„Libertate U.G.E.M A.

In zilele vacanței de iarnă, studenții Institutelor superioare de fnvățămint din capitala Uniunii 
Sovietice se recreează la casele de odihnă.

Tn fotografie: studentul vietnamez Dao-Dîk-Zuk pregătindu-se pentru prima lecție de schL

IN IULIE 1958Plenara a Vllba a C C. 
al Partidului Comunist 

din Grecia
(Agerpres). — In 
a avut loc plenara

BERLIN 7 
ianuarie 1958 
a VIII-a a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia. 
Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Gre
cia. La plenară au participat de 
asemenea membrii Comisiei Cen
trale de Control.

După cum reiese din Comunica
tul Prezidiului Plenarei, publicat 
de ziarul „Neues Deutschland“, la 
plenară au fost prezentate ra
poarte.

In comunicat se arată că ple
nara a aprobat pe deplin Decla
rația și Manifestul Păcii adoptate 
la Moscova și a constatat cu sa
tisfacție unitatea de nezdruncinat 
și întărirea continuă a coeziunii 
mișcării comuniste internaționale 
cu centrul ei — Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și și-a 
reafirmat fidelitatea față de prin
cipiul internaționalismului prole
tar.

Comunicatul se ocupă în conti
nuare de situația din Grecia în 
legătură cu problema păcii și a 
independenței țării și de poziția 
față de această problemă a dife
ritelor partide și organizații. Ple
nara consideră că aderarea Gre
ciei la „Doctrina Eisenhower- 
Dulles“ și acceptarea ca pe teri
toriul țării să fie create baze ame
ricane pentru un război în care 
să se folosească arme atomice și 
rachete, reprezintă o primejdie 
care amenință însăși existența 
Greciei.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist din Grecia apreciază că

VA* MFC RM AM
MOSCOVA. — Prezidiul Sovie

tului Suprem al U.R.S.S. a numit 
ca ministru al U.R.S.S. pe Gheor- 
ghi Vasilievici Perov, prim-vicepre. 
ședințe al Comisiei de Stat a Pla. 
niflcării de pe Ungă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

WASHINGTON. — Departamen
tul de Stat a comunicat oficial că 
a adus la cunoștința țărilor mem. 
bre ale N.A.T.O. că S.U.A. se îm. 
potrivesc cu hotărîre planului pro
pus de Polonia cu privire la crea-
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și nu mai poate fî vorba despre 
război. Atunci am Înțeles că lup
ta pentru pace este în Rusia o 
cauză a întreguluj popor, a sta
tului.

Despre dorința sinceră a oa
menilor sovietici de a împiedica 
războiul n-au vorbit oaspeților 
străini numai placardele. Pretu
tindeni la Moscova noi am văzut 
construcții grandioase, am cerce
tat proiectele aprobate ale viitoa
relor șantiere. Și fiecare om 
judecă sănătos n-a putut să 
înțeleagă că, dacă guvernul 
vietic s-ar gîndj la război ș; 
pregăti pentru acesta, atunci
fi făcut construcții pașnice pe o 
scară atît de largă. In repetate 
rinduri mulți ruși m-au întrebat 
dacă atitudinea mea față de țara 
lo>r nu s-a schimbat după sosirea 
mea la ei. Da. Vederile mele 
s-au modificat simțitor. înainte 
de sosirea în Rusia eu credeam 
multe din ceea ce scria presa 
noastră despre această țară. Mi 
se părea că ajungînd la Mosco
va voi vedea un oraș plictisitor, 
lipsit de colorit, că rușii se vor 
feri mohorîți de noi; in afară de 
aceasta credeam că ei se îmbra
că prost și că In general nivelul 
de trai în Uniunea Sovietică este 
foarte coborît.

Puteți să vă Închipuiți mirarea

din 
coti-

succesele mișcării populare 
Grecia sînt strîns legate de 
tura efectuată de plenarele a VI-a 
și a VII-a ale C.C. al partidului, 
de lupta împotriva dogmatismului 
și sectarismului. Plenara a con
statat în același timp că în cadrul 
îndreptării greșelilor din trecut în 
partid s-au observat tendințe de 
revizionism, ai căror adepți sub- 
apreciază forțele luptei victorioase 
antiimperialiste, neagă rolul con
ducător al Partidului Comunist 
din Grecia și al clasei muncitoare, 
revizuiesc principiile de bază ale 
partidului leninist. Aceste tendințe 
sînt însoțite de subminarea frac- 
ționistă a unității partidului. Ple
nara consideră că principala sar
cină a partidului este lupta împo
triva revizionismului care repre
zintă astăzi principalul pericol, 
fără a renunța nici un minut la 
lupta împotriv^ rămășițelor dog
matismului și sectarismului care 
mai reprezintă încă un obstacol 
serios în munca partidului. Potri
vit cu aceasta, plenara a luat a- 
numite măsuri organizatorice pen
tru a pune capăt acțiunii fracțio- 
niste și pentru a menține unitatea 
partidului.

In spiritul criticii și autocri
ticii de partid, cea de-a VIII-a 
plenară a examinat problema lip
surilor din munca C.C. și a între
gului partid Și a subliniat sarci
nile lor. Cea de-.a VIII-a plenară 
a aprobat rapoartele Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia și a adresat me
saje de salut poporului luptător 
din Cipru și luptătorilor greci de
ținuți și deportați, 

rea tn Europa a unei zone denu- 
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LONDRA. - Ministrul de Ex
terne al Marii Britanii, Selwyn 
Lloyd, va vizita la 10 februarie 
Atena. Scopul vizitei este de a a- 
vea o serie de întrevederi cu mem
brii guvernului grec In legătură cu 
problema Ciprului.

MOSCOVA. — Pînă la 8 februa
rie ora 6 dimineața cel de-al doi
lea satelit a înconjurat pămîntul 
de 1380 de ori. La 9 februarie, ora 
6,40 (ora Bucureștiului) cel de-al

mea etnd am văzut că Moscova 
este un oraș minunat, înfloritor, 
că oameni] sînt bine îmbrăcați și 
că nivelul de trai în Uniunea So
vietică este ridicat.

Pretutindeni noi am văzut oa
meni cufundați in lectură. Chiar 
pe scara rulantă a metroului. 
Dacă veți ruga pe un american 
„mediu“ să vă numească cîțiva 
dintre marii compozitori sau 
scriitori, este mai mult ca pro
babil că el nu vă va răspunde 
nimic. Dar un simplu muncitor 
sovietic — și despre aceasta m-am 
convins personal — se pricepe 
deopotrivă de bine și la litera
tură și la muzică și în arta dra
matică, urmărește atent în per
manență ultimele noutăți din li
teratura și arta de peste hotare.

Fără îndoială că strădaniile gu
vernului sovietic îndreptate spre 
ridicarea nivelului cultural al 
maselor populare au fost încunu
nate de succes. Și în această 
privință nici o țară din lume nu 
se poate compara cu Uniunea 
Sovietică. Din nenumăratele con
vorbiri și discuții la, care am avut 
ocazia să particip, eu am înțeles 
că guvernul sovietic se bucură 
de sprijinul general al poporului 
și că oamenii sovietici nu „gem 
sub jugul socialismului“ cituși 
de puțin, așa cum îi place să scrie 
despre aceasta presei occidentale 
ci că, dimpotrivă, ei sînt fericiți 
și mulțumiți de soarta lor, sînt 
mîndri de regimul lor socialist. 
Și nu este nimic uimitor in acea
sta.

Era o bucurie să vezi cum în
tre americani și ruși se stabi
lește spiritul prieteniei. De înda
tă ce ei s-au cunoscut unii pe 
alții mal îndeaproape găseau 
Imediat un limbaj comun.

Din păcate, erau destule lu-

BERLIN 7 (Agerpres). — Zia« 
rul „Neues Deutschland“ publică 
la 7 februarie Comunicatul cu 
privire la cea de-a 35-a plenară 
a Comitetului Central al Partidu« 
lui Socialist Unit din Germania.

In centrul discuțiilor celei da 
a 35-a plenare a Comitetu
lui Central care a avut loc 
între 3 și 6 februarie 1958, 
a fost problema pregătirii ce« 
lui de-al V-lea Congres al Par
tidului. Comitetul Central a luat 
în unanimitate hotărirea ca, în 
conformitate cu statutul partidu
lui, să convoace cel de-al V-lea 
Congres in luna iulie 1958. 
Acestor probleme le-au fost con
sacrate raportul Biroului Politic 
prezentat de Erich Honecker, ra« 
portul prezentat de Alfred Neu- 
mann și amplele discuții la care au 
participat numeroși membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Central.

Sinuciderea unui savant 
din Taivan

CANTON 7 (Agerpres), — 
China Nouă transmite : Un savant 
chinez din Taivan specializat în 
cercetări asupra rachetelor s-a sie 
nucis ca urmare a persecuțiilor la 
care fusese supus de către agenții 
gomindanului. Iun Pia, în vîrstă 
de 44 de ani — acesta este numele 
savantului — a funcționat ca profe
sor într-o școală superioară știin
țifică din Taivan. Iun Pia și-a a- 
tras ura gomindaniștilor din mo
mentul cind a afirmat în mod pu
blic că oamenii de știință din 
Uniunea Sovietică se bucură de 
mult mai multe avantaje decit 
cei din țările capitaliste și din a- 
ceastă cauză Uniunea Sovietică a 
întrecut S.U.A. în unele domenii 
științifice.

doilea satelit va trece deasupra 
Bucureștiului.

STOCKHOLM.- Biroul Telegra. 
fie al Suediei anunță că la 6 fe
bruarie Erlander, primul ministru 
al Suediei, a fost vizitat de o dele
gație a reprezentanților opiniei pu. 
blice. Aceasta l-a predat un apel 
in care ti cere să împiedice achizi
ționarea de arme atomice de către 
Suedia. Apelul este semnat de a- 
proximativ 100.000 de persoane, 
printre care 169 scriitori, 123 preoți 
etc.

crurl care ne împiedicau să sta
bilim o prietenie sinceră. Ce pu
tem noi, de pildă, să răspundem 
atunci cind rușii ne întrebau sin
cer și direct: „De ce S. U. A, 
își situează bazele atit de depar
te de frontierele lor și atit de 
aproape de frontierele Uniunii 
Sovietice ?“

Prietenii noștri ruși ne-au rugat 
ca acasă la noi să activăm în fa
voarea păcii. Oare nu se poate 
întrerupe înarmarea, nu se pot 
rechema trupele noastre de din
colo de ocean și lichida bazele 
militare, situate dincolo de pro
priile noastre frontiere naționale?

După cum am mai spus, majo
ritatea delegaților americani erau 
departe de a fi de stingă, și to
tuși eu cred că cea mai mare 
parte dintr-inșii sînt de părere 
că nici presa americană, nici 
cercurile conducătoare nu ne-au 
spus adevărul asupra Rusiei. O 
mare impresie au produs asupra 
noastră realizările socialismului 
în Rusia. Eu nu cred ca toți de
legații să fie atit de radicali in 
convingerile lor, cum era un tî- 
năr din Nigeria. Dar gîndurile 
delegaților erau Îndreptate spre 
aceeași direcție ca și observațiile 
pe care Ie-a făcut acesta 
convorbire cu mine : „Eu 
spune niciodată ceva rău 
poporul sovietic. In ceea 
privește, nu există nici 
popor care să fie tot atît de bun. 
Eu am încercat să aflu: a fost 
oare Festivalul numai un mijloc 
de propagandă ? Dar cu cît re
flectam mai mult cu atît mă con
vingeam că în general nu es e 
nici o propaganda. înainte de ve
nirea mea la Moscova eu eram 
împotriva socialismului. Acuma 
știu : socialismul este speranța 
omenirii“.

într-o 
nu vot 
despre 
ce mă 
un a'i
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