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Proletari din toate țările, uniți-vă '

În majoritatea raioanelor din țară campania de recol- #
tare este in toi. Orzul a fost recoltat in mare parte. Griul

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

de asemenea este bun de recoltat in majoritatea locu
rilor.

slat recoltatul griului se desfășoară din plin. Ritmul in 
care se desfășoară recoltatul nu este insă peste tot sa- 
tisfăcător față de posibilitățile existente și de cerințele 
acestei lucrări agricole. In afară de faptul că toate ma
șinile trebuie folosite la maximum, gospodăriile agricole
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Dr Lothar Bolz, vicepreședinte al Consiliului da Miniștri și Ministrul Afacerilor Externe al RD.G. a sosit în Capitală
Joi după-amiază a sosit la București dr. Lothar 

Bolz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul Afacerilor Externe al R. D. Germane, in 
vederea unui schimb de păreri cu ministrul de 
Externe al R. P. Romîne, Avram Bunaciu, în pro
bleme interesînd ambele țări.

Cu acest prilej vor fi semnate unele acorduri în
tre cele două state.

Dr. Lothar Bolz este însoțit de Wilhelm Meiss
ner, director general al Departamentului pentru 
problemele Germaniei, dr. Siegfried Bock, șeful Di
recției juridice și Horst Grunert, șeful secretariatu
lui ministrului din Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane.

La sosire în Gara de Nord oaspeții au fost salu
tați de Atanase Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe, D. Diaconescu, președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei, Dionisie lonescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, Eduard Mezincescu, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor Externe, I. Moruzi, 
directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe, funcționari superiori din minister.

Au fost de față Ewald Moldt, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Germane la București 
și membri ai ambasadei.

★
In după-amiaza zilei de 10 iulie a.c. dr. Lothar 

Bolz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul Afacerilor Externe al R. D. Germane, a 
făcut o vizită ministrului Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Avram Bunaciu.

A fost de față Ewald Moldt, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. D. Germane la București.
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ale corespondenților noștri cu privire la modul cum se a

__ 4desfășoară campania de recoltări in unele G.A.S,

parii cip

In cercul 
de artă plastică

UNELE ÎNVĂȚĂMINTE 
din acțiunea tineretului PENTRU ECONOMII DE METAL (III)

Tînăra sudoriță 
(Ioana Nanu de 
la întreprinde 

rea „Anticoroziv" 
din Capitală)

m m

Munca politica
de convingere

în întrecerea pentru economii 
de metal, stabilirea angajamente
lor printr-un studiu atent al po
sibilităților existente și organi
zarea preocupării colective pen
tru îmbunătățirea tehnologiei și 
structurii produselor, pentru mo
dernizarea fabricatelor în vederea 
reducerii consumului specific, are 
o mare însemnătate.

Dar toate aceste măsuri de or
din tehnic nu se pot înfăptui fără 
o intensă muncă politico-organiza- 
torică. Antrenarea tineretului la 
acțiunea de economii depinde în 
măsură hotărîtoare de activitatea 
politică dusă, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, de organi
zațiile U.T.M. în colaborare cu 
organizațiile sindicale.

In primul rînd, este vorba de 
munca de lămurire a masei tine
rilor asupra necesității și impor
tanței economice și politice a lup
tei pentru economii, în interesul 
întregii noastre economii naționa
le și al fiecărui om al muncii în 
parte.

Pentru educarea tinerilor în 
spiritul grijii față de avutul ob- 

a 
la îndemîna

ștesc, al preocupării pentru 
economisi metalul, 
organizațiilor U.TJVț. stau nume
roase metode.

In primul rînd, așa cum ară
tam într-un articol anterior, e 
necesar să se organizeze cicluri 
de conferințe sau convorbiri în 
care să se prelucreze sarcinile 
trasate de documentele Congre
sului al II-lea al P.M.R. în legă
tură cu reducerea prețului de 
cost Tezele generale trebuie 
strîns legate de posibilitățile exi
stente în întreprindere. Asemenea 
conferințe au avut ioc cu folos la 
„Steagul Roșu" și Uzinele de trac
toare — Orașul Stalin, Ia „Vasile 
Roaită" — București etc. Ținerea 
conferințelor e bine, firește, să se 
facă în cluburi sau colțuri roșii. 
Insă o convorbire politică se poa. 
te foarte bine organiza și la locul 
de muncă, după terminarea lu
crului. In nici un caz, ca la Fa
brica de țevi din Roman în pri
mul trimestru, motive ca „lipsa 
de spațiu" nu pot scuza nepre- 
gătirea tinerilor.

O altă formă eficientă de agi 
tație politică, în slujba educării 
grijii față de avutul obștesc, a 
preocupării pentru economii de 
metal, este activitatea posturilor 
de control. Gazetele „Vorbește 
postul utemist de control" trebuie 
să devină tribune în lupta hotă- 
rîtă împotriva risipitorilor și risi
pei, care dăunează intereselor c<> 
lectivului. La uzinele „Vasile Tu
dose" din Colibași. însă, gaze
tele posturilor publica adesea 
doar articole pe terne generale, 
legate de aniversări și comemo
rări, în loc să ia poziție cu in
transigență față de cei ce nu gos
podăresc cu grijă materia primă 
și materialele, să publice 
de poziții ale masei 
foiletoane, epigrame, 
Ba, mai mult, unele ‘gazete ale 
posturilor de control își leagănă 
cititorii cu promisiuni false, pu 
blicînd angajamente formale, ab
solut neconcrete, ca cel al birou
lui organizației U.T.M. de secție

nr. 2 de la aceeași întreprindere, 
„vom face economii...". Dar cit, 
cum, cinci ? Nimic.

Cel mai important mijloc de 
stimulare a spiritului de econo
mii este activizarea tuturor ute- 
miștilor în acest sens, prin orga
nizarea unor adunări generale 
UT.M. care să comenteze atitudi
nea tinerilor față de proprietatea 
de stat, efectul reducerii prețului 
de cost asupra dezvoltării eco
nomiei și ridicării nivelului de 
trai, să sublinieze rolul metalului 
ca materie primă esențială' în 
economia națională, pentru dez
voltarea și întărirea patriei.

Faptul că vreme îndelungată la 
Fabrica de țevi Roman și uzinele 
„Vasile Tudose" Colibași nu s-au 
ținut asemenea adunări și-a a- 
rătat efectele negative.

Prin lămurirea sarcinilor,- mun
ca politică abia începe. Cel mai 
important lucru este munca 
continuă pentru desfășurarea ac
tivă a luptei fiecărui tînăr mun
citor în vederea economisirii me
talului; stimularea acestei acțiuni, 
transformarea ei într-o acțiune 
de masă a tinerilor. In această 
direcție, deosebit de importantă e 
necesitatea urmăririi economiilor 
realizate, printr-o evidență amă
nunțită.

In unele întreprinderi ca „Va
sile Tudose", organizațiile U.TJVț. 
nu se prea ocupă de înscrierea 
în conturi speciale a cantităților 
de metal economisite de tineri, 
și se mulțumesc să raporteze la 
comitetele raionale și orășenești 
U.T.M. sume și cantități ipotetice.

Dar este o învățătură leninistă, 
a cărei actualitate practica o con
firmă, 
sprijinit de o evidență 
tă a 
lui muncii, atît 
mulării morale

Consfătuiri 
pentru îmbunătățirea 

calității bunurilor 
etalice de larg consu
După cum sîntem informați, re

cent au avut loc la întreprinde
rile „Flacăra“-Ploești, „Bernat 
Andrei"-Oradea, „Ion Fonaghi"- 
Orașul Stalin și altele, consfătuiri 
organizate de Ministerul Indu
striei Grele cu muncitori fruntași 
în producție, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile producătoare 
de produse metalice de larg con
sum, în vederea îmbunătățirii ca
lității acestei importante categorii 
de fabricate.

In cadrul consfătuirilor s au a- 
nalizat eforturile depuse în ulti
ma vreme pentru îmbunătățirea 
calității produselor, în urma defi
ciențelor semnalate de publicul 
consumator prin rețeaua de des
facere. Ca urmare s-au fiotărît 
măsuri practice cu termene con
crete.

luări 
de tineri, 

caricaturi.

recoltare, să-și dea din plin aportul. Iată citeva relatări i
elevi veniți aici să sprijine în chip voluntar munca de
de stat trebuie să se preocupe ca tinerii studenți și

în sectorul socialist și in special In gospodăriile de

TINERII DIN G. A. S.
la CAMPANIA de RECOLTARE

O inifiafivă 
a combainierilor orădeni

Au trecut numai citeva zile de 
cînd tinerii combainieri de la gos
podăria de stat Oradea au lansat 
o chemare către toți combainierii 
din regiune, privind strîngerea re
coltei la timp și fără pierderi. Prin
tre principalele obiective, 
bainierii 
realizeze 
o viteză 
combina 
10 ha.

Vestea 
interes în rindul tuturor comjbai- 
nierilor din regiunea Oradea. Com
bainierii de la G.A.S. Secuieni, 
G.A.S. Salonta și altele din regiu
ne, au răspuns cu însuflețire a- 
cestei inițiative. La G.A.S. Secu
ieni s-a recoltat pînă în ziua do 8 
iulie pesto 100 ba. orz. Combai- 
nierul Iuliu Colmar a realizat o 
viteză mult mai mare față de o- 
biectivul prevăzut în chemare. Re
zultate asemănătoare au obținut 
și combainierii Iuliu Varga și Ga- 
vri] Nagy de la G.A.S. Oradea, 
inițiatorii întreee-ii, care și-au de
pășit cu peste 10 la sută angaja
mentul.

Această inițiativă s a extins și 
în rînditl tinerilor mecanizatori 
din S.M.T.-uri. Cu tot timpul ne
favorabil din ultima săptămînă, în 
întreaga regiune, folosindu-se cu 
pricepere toate mijloacele pentru 
strîngerea recoltei s-au reeolî < 
păioaseb de ne o suprafață de 
peste 2S.OOO ha.

com- 
de aci și-au propus să 
cu combina romînească 
zilnică de 8 ha. iar cu 
„S-4“ o viteză zilnică de

chemării a stirnit un viu

D. GIȚA

In raionul Tg. Frumos 
se invocă 

„motive obiective*'
In acest an în Moldova timpul 

este extrem de nestabil. In raio
nul Tg. Frumos însă păioasele 
sînt bune de secerat. Pe unele 
locuri a și început recoltarea. Nu

există însă preocupare suficientă 
din partea organizațiilor de bază, 
a comitetului raional U. T. M. 
și din partea colectivului raional 
de coordonare a campaniei de 
vară pentru urgentarea strînsu- 
lui recoltei. La adăpostul argu
mentului „noi sîntem raion de 
nord", organele raionale ale 
U.T.M. și sfatului popular lasă 
lucrurile la voia întâmplării. lată 
de ce pînă în ziua de 9 iulie din to
talul de 434 hectare orz din ra
ion erau secerate abia 261 ha..

iar din 22.884 ha. grîu se sece
raseră abia 7 hectare.

La gospodăriile agricole de stat 
Războieni și Strunga — deși sînt 
mult rămase în urmă cu recolta
tul — nu se manifestă prea mult 
interes pentru intensificarea rit
mului de lucru. G.A.S. Războieni 
are de recoltat o mare suprafață 
de păioase — 753 hectare in to
tal — dintre care 113 cu orz și 
622 cu grîu. Pînă la 9 iulie la 
această gospodărie se seceraseră 
92 ha. orz 
după numai 45 ha. La grîu abia 
se începuse. In ceea ce privește 
arăturile se 
ha., ceea ce, față de 200 cit fusese 
planificat este prea puțin.

La G.A.S. Strunga se recolta
seră pînă la aceeași dată 20 ha. 
cu orz, semănîndu-se toată supra
fața cu porumb siloz. Tn schimb 
abia intrase în holda de 231 ha. 
grîu combina 
Față de această 
ne de urgență o 
ximă a ritmului

și se treierase orzul

realizaseră abia 40

autopropulsată, 
situație se impu- 
intensificare ma
de lucru.

Nici în privința organizării tre- 
ierișului situația nu este bună. 
Cele 94 batoze existente în raion 
se spune că sînt plecate pe arii. 
Nu știm însă la care arii pot fi, 
dacă din 167 arii abia s-au ame
najat 24. De asemenea, din puți
nul cît s-a secerat, în afară de 
gospodăriile de 
stat nu s-a că
rat încă nici un 
snop de pe cîtnp.

In raion exis
tă 14 combine și 
21 secerători-le- 
gători. Există de- 
asemenea forțe 
suficiente. Exis
tă chiar inițiati
ve, exemple po
zitive care prin 
ele înseși dove
desc neseriozita
tea celor care 
tărăgănează re
coltatul din di
verse motive. 
Trebuie mobili
zate toate torțe
le, folosite toate 
rnijl eie, tre- 
bu.e să se par- 
ne-rscă masfv la 
recoltat. Timpul 
și așa este desiul 
de întîrziat. Co
mitetul raional 
U.T.M. are în 
aceste zile sar
cina Ja rășpun

(Continuare 
în pag. IlI-a)

O
La cercul de artă plastică din cadrul CluDuiiti 

minier Lupeni, activează 24 mineri, și alți lucrători 
din întreprinderile miniere precum și 45 copii. 
Iată-1 pe profesorul losif Tellmann dind indicații 
topografului Ion Tîrcă care lucrează la acuarela 
„natură moartă" cu motive naționale.

Foto: AGERPRES

CUM SE OCUPA
Comitetul orășenesc U. T. M.-l ași

de ÎNGRIJIREA
MONUMENTELOR ISTORICE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin

Orașul lași poate 
fi considerat în an
samblu un admirabil 
monument 
Este știut 
posedă 
mente
71 de cultură, 23 is
torice, 25 de arhitec
tură și 25 de artă
plastică.

In urmă cu un an
organizația U.T.M.

istoric.
că lașul

144 menu- 
dintre care

comuna Vladi-
— Craiova a 

cum se 
valornusă 
patriotică 

fi pă-

neretului. Cunoaște
rea fiecărui monu
ment, lămurirea sem
nificației lui, ii ajută 
pe tineri să cunoa
scă istoria patriei, 
luptele oamenilor 
muncii, ale Partidu
lui Comunist, pentru 
o viață mai bună, 
cultura noastră de-a 
lungul secolelor. Cu- 
noscînd toate acestea, 
înțelegindu-le, tinerii 
învață să prețuiască 
și să iubească mai 
mult patria, cuceriri
le revoluționare ale 
poporului nostru
muncitor și să lupte 
cu eforturi sporite 
pentru construirea 
socialismului. Comite-/ 
tul orășenesc U.T.M. 
lași nu a înțeles a- 
ceasta.

Cele 144 monu
mente din Iași re
prezintă un tezaur nu 
numai pentru lași, 
ci pentru întreaga 
patrie. Amenajarea și 
păstrarea lor necesită 
cheltuieli, muncă și 
îndrumare permanent 
tă din partea specia
liștilor. Tineretul poa
te să contribuie prin 
muncă -la îngrijirea 
și conservarea acesto
ra, dar Comitetul oră
șenesc U.T.M. lași sa 
vede că nu a înțeleg 
bine nici acest lucru.

In momentul da 
față unele din monu
mentele acestui oraș 
au nevoie urgentă de 
lucrări de îngrijire.

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului’* 
pentru regiunea Iași 

(Continuare 
în pag. 3-a)

din 
miri 
pornit după 
știe o 
inițiativă 
de îngrijire 
strare a monumente
lor. Chemarea ute- 
miștilor din Vladimiri 
a trezit și interesul ti
nerilor ieșeni. Comi
tetul orășenesc U.T.M. 
s-a și grăbit alunei 
să răspundă celor din 
Vladimiri cu două 
pagini de angaja
mente. Se spunea 
printre altele, in a- 
cele angajamente, că 
fiecare organizație 
U.T.M. din lași va 
lua în păstrare mo
numentul cel mai a- 
propiat de locul ei 
de activitate.

Acum după 
pe un an am 
discuție pe 
temă cu tov. Vasile 
Simiuc, secretarul cu 
problemele de propa
gandă la comitetul 
orășenesc U.T.M. In 
fața noastră se afla o 
listă cu 
mentele lașului. To
varășul 
spunea că toate sint 
repartizate pe orga
nizații de bază ale 
U.T.M.

Interesîndu-mă în
deaproape de această 
acțiune, am aflat ast
fel că Institutul po
litehnic patronează 
casa lui Gh. Asachi 
de pe strada 
același nume 
că de 6 luni 
tă institutul 
și n-a găsit-o. 
versitatea patronează 
de asemenea teiul lui 
Eminescu și bustu- 
rile poetului și ale

Veronicăi Micle, din 
grădina Copoului. 
„Patronajul" s-a re
dus insă la aceea că 
unii studenți s-au 
dus în parc de 2—3 
ori, s-au uitat la tei 
și la busturi, au vă
zut că sint tot unde, 
le știau și s-au întors 
la universitate.

Școala medie nr. 2 
patronează Bojdeuca 
lui Creangă. Practic 
insă, nimeni de la 
comitetul orășenesc 
n-a putut să-mi spu
nă ce s-a făcut.

Aceste citeva exem
ple sînt suficiente 
spre a ilustra lipsa 
de seriozitate cu care 
privește Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. lași 
problema îngrijirii și 
păstrării monumen
telor. In mod firesc 
se ivește întrebarea : 
ce a făcut practic co
mitetul orășenesc pen
tru antrenarea tinere
tului în această ac
țiune patriotică? Răs
punsul trebuie căutat 
în începutul acestei 
acțiuni. A întocmit 
o listă a monumente
lor și intr-o oră, 
în dreptul fiecărui 
monument a fost tre
cută o organizație 
U.T.M Cu aceasta, 
lucrul s-a considerat 
terminat.

★
Utemiștii din Vla

dimiri 
foarte mult cînd au 
pornit inițiativa, 
nu au pornit-o doar 
pentru a se afla în 
treabă. îngrijirea și 
păstrarea monumen
telor are un scop 
bine definit in edu
cația patriotică p ti-

Ș/-AI/ ALES 
un drum frumos 
în viață

contri-

CU

inregi-

romînă protocolul a ...S-AU ÎMPOTRiViT CU iNCAFATiNARE 

AM STAT DC VORBA CU TOVARĂȘUL ȘTEFAN
LL'CA, DIRECTORUL STATi'vn'iÎ. EL Mi-A $FUt :

că entuziasmul trebuie 
stric- 

realizărilor, a cuantumu- 
în vederea sti- 
a acestuț entu- 

FILIP CERBU

Un dar prietenesc
Joi la amiază, la Muzeul de 

Artă populară al R. P. Romîne, 
a fost semnat un protocol privind 
predarea de către Ambasada R.P.D. 
Coreene la București din partea 
Asociației pentru relațiile culturale 

stăinătatea din R.P.D. Coreea
nă a unei colecții de artă populară 
și artizanat 
mîn pentru 
străinătatea. ' 
formează în 
expoziții, va 
Muzeului de 
R.P. Romîne.

Din partea 
fost semnat de Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., iar din 
partea coreeană de Kim Ben Dik 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

către Institutul ro- 
relațiile culturale cu 
Colecția donată, care 
prezent obiectul unei 
intra în patrimoniul 
Artă Populară al

aproa- 
avut o 
această

MAGi'i Mi,

REPORTERII FĂÎU 
bAT TOT SOIUL DE"RELA- 
Tii DESFRE MEKSVL-C4M- 
FANi'Ei DE RECOLTAT. 
' ÎNȚELEGEȚI DECI ca 
nîg' eu n-am putut sta 
ACASĂ, si A$A AM DAT 0
TU6Ă PÎNĂ LA S.M.T FĂU- 

REi. ERA ÎN PUNĂ ti t>[ 
LUCRU

IN KEF0RTA3 DE
, - 0 zi ÎN CARE (A ÎN TOATE CfLELALT

(ITFZA ZÎLNl'cÂ DE LUCRU

a

PENTRU SiTlMTiA ACEASTA S.M.T.-UL S-A FRE- 
eÂTi'T ÎNCĂ DrN PERiOADA REPARAȚIILOR

Absolvenți de școli medii- 
fruntași în producție la fa
brica „Tricoul Roșu“-Multi 
continuă studiile - Pers
pective larg deschise

toate momi-

V. Simiuc

■KCJtte TO VA- 
RÂSE ARi'c/, MER
SE'. SECERĂTO- 
Ri'LE NOAȘTRE 
LEGATA spNT 
FE LÎMFS/' Lf 
POATE 
ORig'nE Noi 
u/m SiTuA T/4 
EXACTĂ. bS 
f.'loâ

- Și DIN
COLO ?
- E 0MÎ- 
q ȘTRi- 
Caounl 
Dai se 
PACE /

- ACOLO N- 
ÎL ÎNTRERUP 
EU .

-ACOLO_E 0 SECFRatOARE
STRICATĂ DAR SE FACE .

-si oiNCOLd.si Dincolo si o/ncolo ?
r Ă CERC "I

SĂ NU CREDETi 6Ă ORGANiEAȚiĂ DE BAZĂ U.T.M. 
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întreprinderea „Tricoul Roșu" 
din Arad, după cum spune și 
numele său, produce tricotaje. 
In primul trimestru al acestui 
an planul producției globale a 
fost aici îndeplinit la toate 
Sortimentele tn procent de 
101,55 la sută, iar tn luna a- 
prilie — tn procent de 104,85 
la sută. Și in privința îmbu
nătățirii calității s-au 
strat succese.

La aceasta a adus o ... 
bufle însemnată noua genera
ție de tineri muncitori sosiți 
in întreprindere.

Aici a venit tn ultimii ani 
un număr însemnat de absol
venți ai școlilor medii.

Unii soseau cu pretenții de 
a li se încredința posturi de 

Membrii comitetu- 
au discutat Insă cu 
explicat că tn fabri- 
să învețe tntli „al- 
noii veniți au fost

conducere. 
Iul U.T.M. 
ei și le-au 
că trebuie 
fabetul" : 
încadrați ca muncitori. Dar și 
munca de răspundere a venit 
cu vremea. Ca un stimulent 
pentru munca lor rodnică și 
pricepută la mașini, utemiști 
ca Iustin Jancă, Maria Jattcă, 
Liviu Almăjan absolvenți de 
școală medie tehnică, au fost 
promovați in postul de ajutor 
de maistru.

Sezislnd pasiunea pentru 
meseria ce și-au ales-o. per. 
severenta cu care unii, cum 
este de pildă cazul soților țus- 
tin și Maria hincă. lucrează 
zi de zi. conducerea Întreprin
derii va trimite mai mulți ti. 
neri oe cheltuiala sa la facul
tate. lată dar că, venind tn 
fabrică, absolvenții de școli 
medii au toate condițiile pen
tru pregătirea lor tehnică la 
un nivel superior.

Sosi'ea absolvenților de școli 
medii a stimulat interesul tu- 
tu'or tinerilor de aici pentru 
'idica'ea nivelului cultural. Un 
număr însemnat de tineri mun- 
citori r.a lolanda Selejan 
Eugenia Zugrăvescu. sint 
elevi ai liceului serai, iar

C. BUCUR 
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In cinstea Conferinței
Sindicale Mondiale 

a tineretului muncitor
ȘI-AU DEPĂȘIT CU MULT ANGAJAMENTUL

Depunînd o muncă susținută pentru realizarea 
angajamentelor luate în cinstea primei Conferința 
Sindicale Mondiale a tineretului muncitor, tinerii 
de la Atelierele C.P.R. „16 Februarie” din Cluj au 
obținut recent un frumos succes. Exemplul cel mai 
grăitor de respectare a cuvîntului dat îl constitu’e 
realizările obținute de brigada de tineret de la 
secția cazangerie, condusă de utemistul loan 
Hodiș.

Cu cîtva timp în urmă comunicam cititorilor 
noștri că această brigadă .și a luat angajamentul 
ca, în cinstea Conferinței Sindicale Mondiale a ti
neretului muncitor'ce se va ține la Praga, să exe
cute peste plan reparația capitală a unui cazan de 
locomotivă, lată însă că azi sîntem în măsură să 
comunicăm că. muncind cu multă rîvnă, brigada 
lui loan Hodiș a reușit să-și întreacă propriul an, 
gajament, executînd reparații capitale la două ca, 
zâne de locomotivă planificate pe luna august.

MUNCA VOLUNTARA A UTEMIȘTILOR 
DIN G.AC.

Cu aceleași succese întîmpină importantul eveni
ment și tinerii de la sate. Pe lingă acțiunea ce o 
desfășoară în vederea recoltării păioaselor, ute-, 
nriștii din G.A.C. „Victoria socialismului" din co 
muna Tămăoani. raionul Galați, au hotărît să exe
cute prin muncă voluntară două gropi siloz pentru 
furaje cu o capacitate de 100 tone. Pentru această 
lucrare erau necesare 36 zile muncă. Muncind cu 
însuflețire 30 de utemiști de la această gospodăria 
au săpat cele 2 gropi siloz numai intr-o singură zi< 

N. C.



In loc de concluzii

Emblema care reprezintă glohul satelit, de pildă, a ridicat aproape 
terestru înconjurat de. orbita unui. .11)00 kg de instrumente .de precizie 
satelit artificial, a căpătat o sem. .............
nificație simbolică: 
erei călătoriilor 
eforturile comune 
ale oamenilor de știință din toate ■ 
țările lumii vor smulge ultimele 
taine ale bătrînei noastre planete 
și vor porni la durarea căilor spre 
Universul nesfirșit.

Este Arctica un continent sau 
un arhipelag ? Cum s-ar putea 
înlocui buletinele meteorologice cu 
previziuni sigure? Cui se datoresc 
variațiile și perturbațiile continue 
ale cîmpului magnetic terestru? 
Care este originea luminiscențel 
aurorelor boreale ? De ce se ob
servă o retragere a ghețarilor și 
o încălzire treptată a globului ? 
Ce se va înttmnla dacă ghețarii 
Antarcticei se vor topi ? Cui se 
datoresc așa-numttele furtuni mag
netice și ionosferice ?

— lată numai cîteva exemple 
din uriașul număr de probleme la 
a căror elucidare vor contribui în 
largă măsură lucrările începute a- 
cum un an.

U.R.S.S. este cea mai de seamă 
participantă la lucrările A.G.I. Oa-

la începutul 
interplanetare, 
și coordonate

Nenumărate scrisori sosite în ultimele cîteva luni 
la redacția „Scînteii tineretului" au consfințit, săp- 
tămînă de săptămînă, interesul deosebit de care 
s-a bucurat în rîndurile cititorilor noștri ancheta 
eu privire la problemele prelungirii vieții.

Savanți de frunte ai țării, medici, tineri munci
tori sau țărani, efevi și studenți au aplaudat din 
toată inima inițiativa ziarului nostru de a dezbate 
în coloanele paginii de știință problemele preveni- 
rii bătrineții, ale mijloacelor care stau la îndemîna 
noastră pentru a asigura din anii fragezi ai tine 
reții încă premizele unei vieți îndelungate, cu depline 
puteri de muncă.

Răspunzind chemării lansată de academicianul 
C. I. Parhon, președinte de onoare al Academiei 
R. P. Romîne, în primul articol al anchetei noastre, 
unii din cei mai de seamă specialiști în diverse 
compartimente ale cercetării științifice din țara 
noastră și-au spus cuvîntul în coloanele ziarului 
nostru. Academicienii profesori Ștefan Wlilcu, prim 
secretar al Academiei R. P. Romîne, Ștefan S. Ni 
colau, președintele secției științelor medicale a 
Academiei R.P. 
Romine, Arthur 
Kreindler, direc
torul Institutu
lui de Neurolo
gie al Acade
miei R.P.R., pro
fesorii 1. Arde
lean, directorul 
Institutului de 
Igienă și Sănă
tate Publică al 
R. P. R„ Mar
cela Pitiș, cu
noscută cercetătoare în domeniul endocrinologiei, 
Leon Teodorescu, șef de catedră la institutul de 
cultură fizică, au expus cițiva din factorii care 
intervin in modificarea longevității omului, au da‘ 

t‘e Pret tinerilor noștri la clarificarea știin
țifică a unor probleme insuficient cunoscute și ade
sea neînțelese.

generație s-a văzut că viața cumpătată, sportul, o 
anumită alimentație, viața în aer liber, odihna su
ficientă și cu ritm regulat, lipsa toxicelor, munca 
echilibrată fizică și intelectuală în același timp, folo
sirea redusă a alcoolului și tutunului pot prelungi 
viața omului.

Una din primele opinii aduse în discuție a fost 
aceea a acad. Arthur Kreindler, care socoate că 
în prelungirea vieții un rol foarte important îl are 
intre altele felul in care omul știe să-și organizeze 
felul de trai. „Munca, scria profesorul, profesiunea 
pe care ne-o alegem s-o facem cu dragoste și cu 
interes".

„Munca legată de un scop înalt, științific, cul
tural, de un ideal social, ideal de libertate și de 
progres, munca dusă cu temeinicie, cu dragoste, cu 
pasiune—scrie acad. Șt. S. Nicolau, subliniind acea
stă idee în deosebit de interesanta sa contribuție la 
discuție — înviorează tot organismul, întreține să
nătatea, prelungește viața. Această muncă poate fi 
dusă de orice muncitor, fie manual, fie intelectual.. 
Cultivarea unui ideal de muncă, știință, cultură.

Să încercăm să sintetizăm cîteva idei de bază 
care au reieșit din ancheta cu privire la longevi
tate, desfășurată în ziarul nostru.

Din acest punct de vedere credem că se impu
ne, in primul rînd, concluzia cu care în general 
s-au declarat de acord toți partîcipanții la discuție 
după care prevenirea bătrineții e mult mai impor
tantă decît tratamentul ei. Intr-adevăr, așa cum 
remarca de altfel acad. Șt. Milcu, este infinit mai 
necesar și mai bine să prelungim perioada de ti
nerețe, căci în fond atît din punct de vedere bio
logic cît și social ne interesează conținutul vieții, 
cantitatea și calitatea fenomenelor trăite. Tocmai 
sub acest aspect, prevenirea bătrineții trebuie fă
cută în toate perioadele care preced’ apariția ei.

Ce trebuie să facem însă pentru a asigura baze
le unei longevități deosebite, ce trebuie să facem 
noi, tinerii, pentru ca încă din anii noștri să ne 
asigurăm o viață sănătoasă, îndelungată, cu depli
ne capacități de muncă ?

Răspunsul la această întrebare a constituit mie
zul dezbaterilor din cadrul anchetei noastre.

Participanții la discuție au ajuns la concluzia că 
fiecare dintre noi trebuie să acorde o atenție deo
sebită în această luptă pentru prevenirea bătrineții 
apărării capitalului biologic ce caracterizează fie
care om la începutul maturității, să combată orice 
factor care îmbătrînește parțial sau întregul orga
nism.

In mai toate articolele publicate în cadrul anche
tei noastre s-a arătat că pe baza unor îndelungate 
cercetări, a unor observații făcute din generație în

progres înaintat, sănătate, precum și lupta per
sistentă pentru acest ideal, sînt și ele condiții de 
longevitate..."

Un factor foarte important în organizarea unui 
fel de viață care ar duce la o prelungire a vieții o 
are și felul în care știm să folosim timpul liber, 
timpul rezervat odihnei și procesului de refacere 
a organismului, procesului de reconfortare după 
efortul depus în muncă. Din acest punct de vedere 
sportul bine chibzuit și bine dozat este de o mare 
însemnătate pentru păstrarea sănătății și deci a 
prelungirii vieții.

Interesant ne apare sub acest aspect articolul 
profesorului L. Teodorescu care a insistat asupra 
importanței pe care o are cultura fizică în profila
xia îmbătrînirii timpurii și in prelungirea tinereții 
fizice și psihice. Călirea organismului prin sport 
are o contribuție importantă nu numai pentru men
ținerea sănătății ci și în dezvoltarea potențialului 
biologic al omului. Multe cercetări științifice au 
dovedit astfel că practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice favorizează procesele metabolice distri
buind echitabil elementele nutritive energetice, la 
nivelul tuturor țesuturilor. Practicarea exercițiilor 
fizice, stimulează activitatea tuturor organelor men- 
ținîndu-se capacitatea lor funcțională și evitîndu-so 
astfel atrofierea lor parțială și alte fenomene de 
alterare.

Privitor Ia alți factori ce ar trebui luațî în con
siderare, dezbaterile noastre au mai insistat asu
pra necesității însușirii măsurilor igienice pentru 
a putea lupta împotriva factorilor nocivi ai me
diului înconjurător, care acționează în mod per
manent asupra organismului nostru.

Trăind anii în care puterea populară 
deosebită atenție continuei îmbunătățiri a condiții
lor de viață și de muncă, — ani in care, așa cum 
sublinia prof. I. Ardelean, durata medie a vieții a 
crescut aproximativ cu 15 ani — avem asigurate 
în mod obiectiv condiții pentru o lungire a vieții 
Acordînd o grijă deosebită apărării organismului 
nostru, nerisipindu-ne sănătatea prin neglijență și 
ignoranță ne vom asigura o viață sănătoasă și în
delungată.

Abordînd probleme de o deosebită importanță

acordă

ia înălțimea de aproape 1.900 km. 
devenind in acest fel o stație știin
țifică extraterestră cu ajutorul că. 
reia se pot efectua cercetări unice 
in istoria științei. Laboratorul cos
mic de pe acest satelit este fără 
îndoială unitatea științifică cea 
mai prețioasă din cele care cola
borează în cadrul A.G.I.,

După cum s-a exprimat un 
fizician francez, ar fi fost nevoie 
de secole de cercetări pe Pămînt 
pentru a obține toate datele pe 
care marele satelit le obține și 
transmite prin radio în cîteva luni.

Expedițiile oceanografice sovie
tice aa și cele din Arctica și An. 
tarctica au făcut de acum o serie 
de descoperiri foarte importante. 
12 nave oceanografice au fost 
repartizate de U.R.S.S. pentru 
cercetări.

Lanslnd numeroase rachete geo
fizice și meteorologice, în spe. 
cial în Arctica și Antarctica, oa
menii de știință sovietici au ob
ținut pentru prima oară date a- 
supra repartiției temperaturii și

lin an de

O nouă mașină complexă 
§ construită de tehnicienii sovie- 
§ tici pentru mecanizarea exploa- 
g tării lemnului. După cum se 
g poate vedea din schița alătu- 
» rală, mașina execută automat 
g toate operațiunile: tăierea co- 
g pacilor, încărcarea lor pe o 
g platformă specială, transportul 
g pînă la punctul de prelucrare 
X Ș< descărcare cu macara pro- 
X prie.

Aflați că...
...rezervere zăcămintelor de ura

niu exploatabile prin procedeele 
aplicate astăzi In tehnica indus
trială sini evaluate la 500.000— 
1.000.000 tone...

...uraniu se găsește și tn apa 
oceanelor, reprezentînd abia 1,2 
părți dintr-un milion...

...recent hidrologul sovietic 
Vasili Antonov a descoperit din a- 
vion indicile unei erupții vulcanice 
subacvatice tn partea de N.E. a 
mării Ciuhotsk..

...o expediție a Institutului de 
Geofizică aplicată care se află In 
munții tnalți al Caucazului face 
experiențe de tmprăștiere a cete
lor. de prevenire a grindinii, de 
atenuare a efectului acestora, prin 
acționarea norilor cumulus denșl

...tn Cehoslovacia a fost produ
să o secerătoare subacvatică cu 
un randament de 6 ha apă pe 
zi. Secerătoarea este folosită pen
tru curățirea bazinelor de alge...

(Urmare din nr. 2845)
In ultimii ani. chimiștil au 

învățat nu numai să obțină 
molecule mari, ci și să unea
scă aceste molecule între ele prin 
legături chimice obținînd pe a- 
ceasta cale noi molecule uriașe 
alcătuite din sectoare cu compo
nență diferită. Aceste materiale 
au căpătat denumirea de polimeri 
altoițl.

Metoda altoirii chimice a unui
polimer cu un alt polimer este u. 
tilă In primul rina cină este ne
cesar, de pildă, să se reducă gra
dul de fragilitate sau să se îmbu
nătățească alte proprietăți ale unei 
oarecari substanțe. Pe calea al
toirii se pot obține din asemenea 
materiale relativ rigide șl fragile, 
materiale elastice și extrem de re. 
zistente la lovituri. Un lucru ex
trem de important: pentru a 
mări trăinicia acestor materiale 
de cîteva zeci de ori, este sufi
cient să se adauge numai cîteva 
procente dintr-un alt polimer.

Pe baza polimerilor altoițl a a- 
părut și o altă clasă de materiale 
noi — așa zisele MASE PLASTI
CE ARMATE Multe dintre ele se 
creează din mase de fibre de sti
clă impregnată cu un polimer de 
legătură Ele constituie uri mate
rial de construcție foarte intere
sant Trăinicia maselor plastice 
armate este mare, iar tn ce pri 
vește cele mai bune tipuri, ea de. 
pășește trăinicia unor mărci de 
oțeluri speciale și aliaje de titan 
(la unitate de greutate) In ace
lași timp prezența unui potime' 
elastic asigură suficiente proprie 
'ăț! de flexibilitate

Se poate afirma cu siguranță 
că masele plastice armate au un

acestea primele rezultate au și 
început să apară.

Acad. I. P. Bardin președintele 
Comitetului interdepartamental 
sovietic pentru A. G. I. a 
trecut în revistă, cu cîtva timp în 
urmă, unele realizări științifice 
preliminare. Printre altele, acad. 
Bardin a subliniat că lucrările e. 
fectua-te în Antarctica, au determi. 
nat importante modificări în cu
noștințele noastre despre cel de-al

seri iilFiiijc
ale științei sovietice

La 1 iulie, ora zero, 
s-a împlinit un an de 
cînd zeci de mii de fi
zicieni, meteorologi, a- 
stronomi. geodezi, seis
mologi, aerologi, ocea- 
nografi, glaciologi, in
gineri și tehnicieni din 
67 de țări ale lumii 
și-au început activita
tea tn cadrul Anului 
Geofizic Internațional 
prevăzut să dureze
pină la 31 decembrie 1958. Scopul 
urmărit de această colaborare ști

ințifică internațională, cea mai 
mare pe care a cunoscut-o vreo
dată omenirea, este o mai bună 
cunoaștere a planetei pe care că
lătorim in spațiu de milenii.

Chiar din prima zi a A.G.I., au 
intrat în funcțiune mai multe mii 
de stafii meteorologice și observa
toare astronomice răspîndite pe 
toată suprafața pămîntului, la 
poli și Ecuator, pe numeroase 
vase din largul oceanelor și pe 
virfurile cele mai înalte ale mun
ților. Rachete și baloane sonde au 
impînzit păturile superioare ale 
atmosferei pentru ca omul să 
poată cunoaște în amănunțime 
fenomenele de la marile înălțimi 
care au o influență hotărltoare a. 
supra meteorologiei și propagării 
undelor radioelectrice pentru co
municările la mare distanță.

In cadrul A.G.I. a fost inițiat un 
vast program de cercetări geode 
zice și geofizice a scoarței tere 
stre, a fundului oceanuuli și a re
giunilor greu accesibile ale glo
bului. O atenție deosebită a fost 
acordată studiului fenomenelor 
solare care sînt de cel mai mare 
interes pentru viața noastră pe 
Pămlnt, pentru previziunile me 
teorologice și ale perturbațiilo’ 
magnetice, pentru apariția aurore 
lor boreale, a razelor cosmice șr 
a stării ionosferice. Un număr im. 
portant de expediții dotate cu ce 
mai modern echipament fac efor
turi eroice pentru a smulge taine 
le unei părți uriașe a bătrtnulu 
nostru Pămînt și anume continen
tului virgin de la Polul sud.

menii de știință sovietici au pregă
tit aproape 100 de instituții știin
țifice și efectuează observații la 
496 stațiuni și observatoare din 
numărul total de 3000 care au fost 
înființate în toate țările participan
te la aceste lucrări.

Evenimentul cel mal important 
din primele douăsprezece luni ale 
A.G.I. l-a constituit fără îndoială 
lansarea marii dinastii de sateliți 
artificiali ai Pămîntului de către 
Uniunea Sovietică. Cel de-al treilea

presiunii aerului în stratosferă. La 
21 februarie 1958 U.R.S.S. a în
scris un succes deosebit și în a- 
cest domeniu, lansînd o rachetă 
cu un singur etaj care a atins 
înălțimea record de 473 km.

Numărul de determinări, obser
vații, analize, sondaje, prospec
țiuni și măsurători efectuate in 
cadrul A.G.I. este atît de imens 
incit coordonarea, analizarea șl 
interpretarea acestor date va mai 
dura mulți ani de zile. Cu toate

șaselea continent. In prezent, nu
meroși oameni de știință conside
ră Antarctica ca un arhipelag de 
insule acoperite cu o calotă de 
gheață.

Deosebit de interesante au fost 
relatările acad. Bardin despre ex
pedițiile oceanografice sovietice 
care au făcut mai multe descope
riri foarte prețioase. Astfel, s-a 
constatai printre altele că curen
tul cald Kuro-șivo s-a deplasat 
spre nord pe o distanță de 300—100

km. De asemenea, cercetînd fun
dul oceanului, s-a descoperit la 
sud de insulele Mariane o depre
siune cu adtncimea de 10.960 m. 
adică „groapa" cea mai adâncă 
cunoscută pînă în prezent.

Nava anti-magnetică sovietică 
„Zarea", care este construită a- 
proape exclusiv din lemn, și alia
je nemagnetice, unicul vas de a- 
cest fel din lume, a efectuat pînă 
acum măsurători asupra ptrupului 
magnetic terestru in Marea Balti
că și tn Oceanul Atlantic. In urma 
acestor măsurători s-au putut in
troduce rectificări în hărțile mag
netice existente.

★

A.G.I., cea mai grandioasă mo. 
bilizare științifică ce a fost în
treprinsă cîndva, la a cărei reușită 
savanții sovietici au adus cele 
mai mari contribuții ă devenit un 
exemplu grăitor de largă colabora
re fructuoasă.

De pe acum, oamenii de știință 
din diferite țări s-au adresat co
mitetelor naționale pentru organi
zarea A.G.I., propunînd prelungi
rea duratei acestui eveniment u. 
nie tn istoria științei.

Oamenii de știință din toată 
lumea și-au dat seama în mod 
concret de extraordinara eficaciia- 

a cercetărilor științifice efectua- 
într-o strînsă colaborare.

te 
te

Ing. ION SUCEVEANU
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In anul 1938, savantul ger- 

man Otto Hahn reușește pri- nn-ierrn11 nfn-TH‘1 z4o <U-O- 
( 
I

mul să „spargă" atomul de ura
niu, în laboratorul său de la 
Berlin. Numai 16 ani mai tîr- 
ziu prima centrală energetică 
atomică din lume intră în func
țiune în Uniunea Sovietică.

Fotografiile noastre ilustrează 
două momente ale istoriei des
coperirii și domesticirii ener
giei atomice. în primul clișeu 
puteți vedea masa unde s-a 
produs în 1938 cea dintîi deza
gregare atomică provocată de 
voința omului. Observați cît

Avioanele atomice vor avea dimen
siuni uriașe. Figura alăturată repre
zintă cîteva variante de avioane ato
mice pentru transportul de pasageri. 
Proiectul modelului sovietic din pri
mul plan este foarte avansat.

r, de rudimentare par astăzi m- 
( strumfentele și instalațiile fo

ri losite de savantul german. Și 
I j totuși ele au dus la perfecțio- 
[ț! narea în scurtă vreme a apa- 
I ratelor complexe din a doua fo- 
j tografie: masa de comandă a 

primei centrale atomice sovie- 
I tice.

ATOMUL
ÎNARIPAT

științifică, a căror dezbatere va fi 
continuată la apropiata conferin
ță națională de gerontologie, ata- 
cînd probleme de prim ordin ale 
educației sanitare a tineretului.educației sanitare 
ancheta cu privire la problema 
longevității umane, inițiată de 
ziarul nostru,- Ia care au participat 
personalități de prim ordin ale 
științei romînești, cu siguranță că 
a avut și va avea un rof însem
nat în ridicarea nivelului științi
fic al tineretului nostru, în eluci
darea pasionantelor probleme pri
vind prelungirea vieții umane, 
precum și în organizarea vieții de 
zi cu zi.

inițiată de

I. SAVA

viitor strălucit. Ele vor găsi apli- 
care tn construcția de automo
bile, navală și de avioane, la fa
bricarea caroseriilor automobile
lor și corpurilor vaselor, a fuse- 
lajelor și aripilor avioanelor, a 
multor alte piese.

Toate aceste materiale care au

Relatările acad
V. A. Karghin

grele tn lumina sarcinilor trasate 
de Plenara din mai a C.C. al 
P.C.U.S. ?'■ acad. Karghin a răs- 
puns printre altele :

In tehnică și în viața de zi cu 
zi folosim pe scară largă metalele 
feroase. Multe ramuri ale indus, 
triei produc obiecte din metal. 
Baza însă rămîne principala ra
mură a industriei grele — side
rurgia care produce materialul de

meniul pentru thimizarea econo
miei naționale a țării.

Astfel, baza pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partidul co
munist trebuie să devină crearea 
rapidă în Uniunea Sovietică a 
unei puternice chimii a petrolului 
și a unei industri a sintezei or
ganice grele.

Aproape în toate romanele fan
tastice care se

ficile. Dacă reactorul nuclear nu 
consumă decît puține grame de 
combustibil în locul miilor de to
ne de carburanți folosite de avioa
nele obișnuite, în schimb el este 
foarte greu din cauza ecranelor 
de protecție despre care am mai 

, vorbit. Și greutatea este un duș
man mult mai periculos în aer de
cît pe pămînt sau pe apă. Prime
le studii au condus la avioane de 
cel puțin 250 pînă la 500 tone !

Avioanele atomice vor putea 
zbura un timp atît de* îndelungat 
fără escală incit s-a spus în glu
mă firește, că piloții nu vor ateri
za decît pentru a-și aranja drep- 
—. -7- fJ pensie. Acest lucru nu 
este departe de realitate deoarece 
avioanele atomice vor avea o rază 
de acțiune practic nelimitată.

Din cauza greutății enorme a 
acestor avioane vor trebui con
struite terenuri de aterizare foarte 
solide și piste extrem de lungi. 
Iată de ce mulți specialiști propun 
să se realizeze pentru început un 
hidroavion atomic.

Aceste avioane gigantice, eu as
pectul impunător, vor da un im
puls extraordinar transportului 
aerian transcontinental și trans
oceanic. Cercetările oamenilor de 
știință din Uniunea Sovietică sînt 
foarte avansate în acest domeniu 
și se pare că într-un viitor nu prea 
îndepărtat vor fi construite pri
mele avioane atomice cu greutatea 
totală de 1.000 tone și cu puterea 
de 150.000 C P. Cu 400 gr. da 
combustibil nuclear avionul ato
mic va putea face de cîteva ori 
înconjurul pămîntului.

Cu ajutorul avioanelor atomice 
va putea fi vizitat cu ușurință 
fiecare colțișor oricît de îndepăr
tat sau greu accesibil al pămin- 
tului. Geografii vor putea studia 
cu amănunțime fiecare metru pă
trat din suprafețele încă necunos
cute ale planetei noastre și petele 
albe de pe hărți vor dispare pen
tru totdeauna. Dar nu numai pen
tru geografi ci și pentru meteoro
logi aviația atomică va însemna o 
adevărată revoluție. Avioane tele
comandate vor „patrula" regulat la 
înălțimea de 20.000 metri în jurul 
globului terestru, făcînd în mod 
automat observații meteorologice 
pe care le vor comunica de ase
menea automat prin radio.

Prodigirma dezvoltare a loco
motivelor n-a durat decît un secol. 
De la primele avioane, care au 
reușit să se mențină în aer de-abia 
un minut și pînă la giganții văz
duhului TU-110 sau TU-114 care 
zboară fără escală de la Moscova 
la New-York n-au trecut decît 50 
de ani.

Această uimitoare și deosebit de 
rapidă dezvoltare a mijloacelor de 
locomoție îndreptățește întrebarea:

Care vor fi mijloacele 
moție ale anului 2.000 ?

Nu moi încape nici o 
că anine, cînd va trebui 
sportăm materii prime și 
nuri în oantități mult mai mari 
decît astăzi, cînd orașele înflori
toare ale globului se vor întinde 
din Arctica și pînă in Antarctica 
și cînd o călătorie în Lună sau în 
Venus va deveni un „transport" 
posibil, mijloacele de locomoție 
vor juca un rol și mai hotărilor 
decît astăzi.

Repetăm în ultimul timp dese
ori fraza : „Pentru noi viitorul a 
și început". Și într-adevăr, de la 
construirea în Uniunea Sovietică a 
primului spărgător de gheață ato
mic din lume a devenit evident că 
energia nucleară va revoluționa 
transporturile.

Toate aplicațiile energiei nu
cleare în transporturi depind, în 
ultimă analiză, de problema pro
tecției personalului și a călătorilor 
împotriva radiațiilor emise de 
reactori. Pentru a opri razele 
gama și neutronii atît de vătămă
tori trebuie să folosim ecrane de 
grosimi enorme a căror greutate 
este extrem de mare, lată un sin
gur exemplu dintr-un proiect re
cent. Pentru o locomotivă atomică 
care urmează să funcționeze un an 
întreg cu numai 5 kg. de uraniu a 
fost prevăzut un reactor cu volu
mul redus. însă pentru protecție, 
reactorul urmează să fie înconju
rat de un înveliș de plumb gros 
de 1,20 m. Pentru a asigura o 
securitate totală în caz de ciocni
re sau de deraiere, acest ecran va 
fi dublat de un înveliș de oțel 
Protecția realizată în acest fel va 
cîntări 200 de tone.

Așadar vehicolul atomic trebuie 
să fie greu, ceea ce nu înseamnă 
însă că nu poute fi extrem de ra
pid, deoarece combustibilii nu 
cleari pot dezvolta puteri mari

Din cele expuse mai sus, se în 
țelege că uriașele trenuri ale viito 
rului nu vor putea folosi căile fe
rate și materialul rulant existent.

de loco-

îndoială 
să tran- 
alte bu

Transportul feroviar cu locomoti
ve atomice se va face probabil pe 
căi cu distanță de 4-5 m. între 
șine, adecă de aproximativ trei ori 
mai late decît cele folosite actual- 
mente. Aceste căi var fi dispuse pe - șurile la 
trasee foarte lungi, transcontinen- 
tale și vor lega între ele cele mai 
importante centre ale globului. 
Trenurile atomice vor avea gările 
lor proprii care nu vor fi situate 
în marile orașe ci în apropiereamarile orașe ci in apropierea

fiind legate prin rețele delor,
trenuri electrice obișnuite de cen
trele importante.

Corespunzător distanței mari 
între șine, vagoanele vor avea o 
capacitate enormă de 60-80 ori 
mai mare decît a unui vagon de 
20 de tone.

Confortul trenurilor de pasa
geri va fi asemănător cu cel al va
poarelor ultra-moderne. (Locuințe 
spațioase cu dormitoare, sufrage
rii, camere pentru copii, birouri 
spațioase, cu băi, telefon, radio, te
leviziune, aer condiționat etc.).

in Uniunea Sovietică, oamenii 
de specialitate studiază de cîțiva 
ani problemele legate de realiza
rea „expresului atomic". După 
unii locomotiva va cîntări 300 
tone și va dezvolta o putere de 
8.000 C.P., consumînd mai puțin 
de 15 grame de combustibil nu
clear la 1.000 de km.

★
De realizarea avionului atomic 

se leagă cîteva probleme foarte di-

ocupă de tehnica 
viitorului, a spus 
în încheierea 
interviului său 
acad. Karghin 
se descriu ma
teriale transpa
rente șl impeae- 
trtabile pentru 
frig, trainice ca 
oțelul și tn ace
lași timp elasti
ce, rezistente la 
cele mai joase 
și cele mai înal

te temperaturi. Asistăm la apropie
rea treptată, dar rapidă de aceste 
oroprietăți.

Putem 
anii viitori munca 
menilor de știință 
sovietici va duce 
materiale polimere 
nea totalitate de 
care însăși natura nu a creat-o și 
a căror obținere părea încă reci 
rodul celei mai pure fantezii.

Chimia creează materiale
pe care

nu ni le-a dat natura
anumite oroprietăți n-au fost ob 
ținute întlmplător. Aceste mate- 
'iale au fost create după necesi
tăți. au fost create cu oroorie- 
lăți și calități necesare omului.

Chimia modernă a pătruns a 
dine natura substanțelor Tocmai 
aceasta oermiie crearea unor noi 
materiale cu calități dinainte sta
bilite.

La întrebarea ..care sînt oers- 
pectivele dezvoltării chlmiet pe
trolului șt a industriei sintetice

unui mare 
metal.
are „side:

bază centru producția 
numă’ de obiecte din

Tot așa și chimia'tși 
rurgia" ei. Ea este chimia petro
lului și industria sintezei orga
nice grele.

Crearea in U R S S a unei pu 
ternice chimii a petrolului și a 
unei industri a sintezei organice 
grele este egală în ceea ce pri
vește însemnătatea și amploarea 
ei, cu crearea unei industri meta
lurgice. Aceasta constituie funda-

să nu ne îndoim că în 
comună a oa- 

și Inginerilor 
la crearea de 
cu o aseme- 
proprietăți pe

Asist, univ. ing. R. ALBII

® Mijloacele de transport ale 
anului 2000 g Cum vor arata trenu
rile atomice ® Vagoane cu capacitatea 
unor trenuri ® Un avion de 1000 tone 
@ înconjurul g^obuiui fără escală



Cooperativa 3e producție meș
teșugărească „Covorul" din Sîn- 
petru, raionul Codlea, a luat ființă 
în urmă cu cîțiva ani, dar orga
nizația U.T.M. de aci n-are încă 
un an de existență. Deși scurtă, 
istoria acestei organizații nu este 
lipsită de învățăminte.

Timp îndelungat în cooperativă 
exista o singură utemistă : Rosa 
Iacob. Pe la începutul anului tre
cut a mai venit încă una, ’ 
Iacob, iar cîteva luni mai 
încă două, Rosa Kaul și 
Schuol. Așa că abia prin 
noiembrie a anului trecut a , 
fi creată organizația U.T.M. 
cooperativei și 
tot atunci a fost 
aleasă Isolde 
Schuol secretară 
a acestei orga-‘ 
nizații.

O primă sarci
nă a membrilor 
proaspetei orga
nizații U.T.M. ? 

1 Iat-o : să le ex
plice muncitoa
relor (în coope- 

--ativă nu există
.’ganizație 

partid) ce 
portant este să 
manifeste 
față de 
lupte cu

Hilda 
tîrziu 
Isolde 

luna 
putut 

a

fie ptîmftă în U.T.M. Șl cum este discuții, să le âfute pe cele care 
fruntașă în producție și în activi
tatea obștească utemistele se gin-, 
dese să dea curs cererii ei. Așa că 
nu peste mult timp la cooperativa 
de producție „Covorul" din Sîn- 
petru toate tinerele muncitoare se 
vor număra printre membrii orga
nizației revoluționare a tineretului. 
Acest lucru a fost rodul muncii 
politice atente desfășurată de ute- 
miste.

Organizația de bază de aici a 
desfășurat o vie activitate atît pen
tru antrenarea tinerelor în produc
ție cit și pentru educarea comu
nistă a lor, pentru lămurirea sco-

întlmpinau greutăți. Cit despre 
rezultatele acestui cerc, dacă el a 
contribuit la educarea comunistă 
și patriotică a fetelor, dacă ,a reu
șit să le îmbogățească cunoștințele 
politice și de cultură generală, să 
le determine de a munci mai bine 
în producție sînt suficiente, cre
dem, următoarele fapte pe care 
le-am aflat de la tov. Elisa Apro- 
du, responsabila cooperativei: 
anul acesta nu s-a semnalat în 
cooperativă nici un caz de indis
ciplină din partea fetelor, n-a fost 
dat nici un rebut și toate și-au

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cum a atras organizația de bază

de 
im-

grijă 
avutul obștesc, 
perseverență

să 
pentru 

creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. Apoi, 
în cooperativă sînt încă vreo 15 
fete care nu au experiența nece
sară în muncă, dar care pot de
veni foarte active atît în producție 
cît și în acțiunile de folos obștesc, 
dacă ele vor fi ajutate și mai ales 
dacă activitatea utemistelor le va 
servi ca exemplu. Iată, deci, încă 
o sarcină importantă care le re
vine : să lupte pentru creșterea 
rîndurilor organizației U.T.M. și 
să muncească astfel îneît fiecare 
muncitoare tînără să devină o 
luptătoare hotărîtă și conștientă 
pentru cauza socialismului.

Au trecut de atunci mai bine 
- opt luni. Se cuvine așa dar să 
Jem cum și-a îndeplinit orga- 
zația U.T.M. cele ce și le-a pro- 
:s. Să lăsăm faptele să vorbească. 
Cooperativa are 28 de munci

toare dintre care numai cinci sînt 
mai în vîrstă. Din restul de 23, 
multe n-au împlinit încă nici mă
car douăzeci de ani. Datorită 
muncii politice desfășurate de ute- 
miste, încă 18 fete au cerut și au 
devenit membre ale U.T.M. Sin
gura fată de vîrstă utemistă care 
rămăsese în afara rîndurilor orga
nizației era Anelise Semăn. De 
curînd, însă, și Anelise a cerut să

ȘI-AU ALES 
UN DRUM FRUMOS
IN VIATĂ
X (Urmare din pag. l-a)

V chiar student! la cursurile fără 
v frecventă ale Institutului iex- 
( iii din Iași. Văzînd că venind 
Q în fabrică absolvenții anilor 
ă trecuti au ales un drum just, 
o multi din cel care termină a- 
x cum școlile se îndreaptă și ei 
X spre producție. In ultimul an 
<? au fost angajafi, calificîndu-se 
O ca muncitori, un număr de 13 
Z> noi absolvenți ai școlilor me- 
z dii de cultură generală, printre 
X care Roxin Cornelia — azi tri, 
Ș. cotoare, lvașcu Ioana — strun- 
X gar, Cspay Tereza — azi tri-
Y cotoare, Trentiu Lucia și Lary
Y Erika — azi lucrătoare la eon
ii fecfli, etc.
A Tinerii cu o pregătire mai 
A avansată nu slnt egoiști. Mulți 
'/) din ei, ca Brischler Iosif, Gaug 
\X Mihai, Vlrtaci Ștefan, slnt re- 
>X cunoscufi pentru grija cu care 
x califică azi alti tineri, veniți 
v mai recent In fabrică.
v O concluzie clară se desprin- 
O de din toate acestea:
A Intrlnd în producție, tinerii, 
A pe Ungă aportul pe care ll dau 
\ întreprinderii și perspectivele 
\ de dezvoltare a pregătirii lor 
X tehnice, mai au un lucru valo-
V ros de cîștigat. Ei dobîndesc 
v In mijlocul colectivului munci
ți toresc conștiința înaintată a 
A muncitorului.

Faptele arată ce frumos vii
tor își aleg și ce contribuție 

~ dau întăririi patriei elevii care 
\ la terminarea școlii medii vin 
vin fabrică spre a deveni mun
ți citori.

Balada volnicului — PATRIA. 
I. C. FRIMU (sală și grădină), 
LIBERTĂȚII (sală și grădină); 
Călătorie peste trei mări (cinema
scop) — REPUBLICA ; Facerea 
lumii - MAGHERU. LUMINA, N. 
BALCESCU (sală și grădină); Ca
zul Dr. Laurent — V. ALECSAN- 
DRI, ELENA PAVEL, 8 MARTIE 
(sală și grădină), MIORIȚA, MO
ȘILOR. (grădină); Hanka - 
BUCUREȘTI, GRADINA PROGRE
SUL, 1 MAI (sală și grădină); 
Chemarea văzduhului — CEN
TRAL. T. VLADIMIRESCU (gră- 
"*țiă), FLACARA; Don Giovanni

' VICTORIA ; Minciuna - DOI-
A: Othello - MAXIM GORKI; 

Vjogram de filme documentare și 
desene animate *- TIMPURI NOI; 
Vagabondul (ambele serii) — TI
NERETULUI ; Gloria Balticii - 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE; 
Simfonia dragostei — GH. 
DOJA; Bunicul automobil - 
ALEX. POPOV ; Pasărea fur- 
tuni! — GRIVIȚA (sală și 
grădină); Lacul Lebedelor — 
VASILE ROAITA (sală și grădi
nă); Femeia zile! - CULTURAL. 
VOLGA ; Articolul 420 - 8 MAI ; 
Urme pe zăpadă - UNIREA (sală 
și grădină); Luna de miere — C 
DAVID : Zboară cocorii — ARTA 
(sală și grădină), M. .EMINESCU; 
Trandafirii Iui Atah — MUNCA . 
Povestea primei iubiri — 23 AU
GUST (sală și grădină); Locul 
acțiunii: Berlin — DQNCA SIMO 
(sală și grădină); Vrăjitoarea - 
ILIE PINTILIE (sală și grădină); 
Noapte de carnaval — POPULAR; 
Carola Lamberti — COȘBUC 
(grădină): Dragoste pierdută — 
OLGA BANCIC (sală și grădină): 
Dani - AUREL VLAICU; Dru- 
muri și destine — G. BACOVIA: 
Serenada străzii - DRUMUL SE
RII ; Flacăra stinsă - 30 DECEM- 
BRIE; Domnișoara de Sender? - 
16 FEBRUARIE: Școala nări>l: 
lor - clubul BOLESLAW BIERUT

purilor organizației, a politicii 
partidului nostru.

în anul trecut a funcționat în 
oooperativă un cerc politic „Să ne 
cunoaștem patria", Ia care s-au în
scris toate muncitoarele tinere. 
Participarea la lecții și la discuții 
a fost vie. Rare ori s-a întîmplat, 
doar atunci cînd vreuna din fete 
era bolnavă sau plecată din locali
tate, să lipsească de la cerc. Tre
buie să recunoaștem că dacă acest 
cerc a funcționat în bune condi- 
țiuni un merit revine și propagan
distei, Gerda Gutsoh. care s-a stră
duit să expună lecțiile înțr-un lim
baj atrăgător, pe înțelesul fetelor, 
să stimuleze participarea lor la

depășit în fiecare lună sarcinile de 
plan.

Problemele de producție au con
stituit și constituie pentru organi
zația U.T.M. din cooperativă o 
preocupare de frunte. Arta de a 
împleti covoare cere multă răb
dare, îndemînare și mai ales cu
noștințe temeinice. Ințelegînd acest 
lucru, organizația U.T.M., cu spri
jinul conducerii cooperativei a or
ganizat calificarea fetelor la locul 
de muncă. Rosa Otters și Rosa 
Seders, muncitoare mai în vîrstă 
și cu o înaltă calificare au fost 
dăscălițele multor tinere munci
toare venite în cooperativă. Și tot 
pentru a veni în sprijinul califi-

cării tinerilor, organizația U.T.M. | 
a inițiat un cerc de cusut la care 
fetele, sub îndrumarea învățătoarei 
Ana Bolschi, deprind meșteșugul 
cusutului. Așa se- face că astăzi 
aproape toate muncitoarele tinere 
din cooperativă știu să'împletească 
covoare în cele mai diferite mo
dele și culori iar unele dintre ele 
au început să ajute și pe alte fete 
angajate de curînd.

Datorită muncii desfășurate de 
organizație fetele au prins gustul 
cititului. Organizația de bază le-a 
trezit interesul și le-a îndemnat 
să fie în permanență la curent cu 
evenimentele interne și internațio

nale. Toate ute
mistele s-au a- 
bonat și citesc 
ziarele atît în 
limba germană 
(toate fetele din 
cooperativă sînt 
de naționalitate 
germană) cît și 
în limba romînă. 
Dese ori ele ci
tesc ziarele în 
colectiv și orga
nizează discuții 
pe marginea 
nor articole.

Organizația 
bază nu și-a 
doar la orele

u-

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE 
ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA 

METALELOR

COMUNICAT
Se aduce la cunoștința generală că s-au fixat 

pentru predările de deșeuri neferoase de la 
data de

1 IUNIE 1958

Următoarele prețuri, după calitate și sort:

Deșeuri 
Deșeuri

Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri

3E

de 
de

de 
de 
de
de 
de

cupru de la lei 0,20—6,30/kg. 
alamă șl tombac de la lei 0,45— 

4,50/kg.
bronz de la lei 0,25—5,70/kg. 
alpaca de la lei 2,25—5,90/kg. 
plumb de la lei 3,00—5,00/kg.
zinc de la lei 1,90—2,30/kg. 
aluminium de la lei 0,50—1,80/kg.

PLATA SE
ZITELE I.C.M. DIN ȚARĂ.
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FACE LA PREDARE LA TOATE DEPO-

— De vorbă ou un grup % 
tineri din R.F.D. Coreeană 
care sg reîntorc în patrie

unMîine pleacă spre patrie 
grup de peste 100 tineri coreeni, 
absolvenți ai diferitelor școli medii 
și profesionale din R.P.R., care 
au venit în țară în timpul răz
boiului din Coreea.

— Era prin 1952 — povestește 
cm emoție tinăra Ce Sun E. In 
orașul Son Nim din regiunea Fan 
He, tatăl meu, activist de partid, 
era de o lună în închisoare. Apoi 
reacționarii lisinmaniști l-au exe
cutat. Mama a pierit, sub un bom
bardament american^ puțin mai 
târziu. Am rămas singură...

— Eram partizan; băiat mare, 
de 15 ani — ne spune la rândul 
său Kim Dok Sun. Tovarășii, fiind
că aveam încă glasul subțire, mă 
porecliseră „Privighetoarea". După 
mai multe lupte am fost decorat. 
Totuși mi s-a spus că sînt prea 
mic pentru război...

Foști combatanți sau rămași or
fani între ruine, copiii coreeni au 
fost primiți cu dragoste frățească 
în țara atît de îndepărtată, dar 
tovarășă bună a patriei lor — Ro
mânia.

Aici au terminat întâi școala 
elementară. Apoi, fiecare a mers 
să-ți însușească profesiunea care 
îi era dragă.

Printre tinerii din Rominia, sub 
îndrumarea profesorilor romîni, 
ei au crescut stăpîni pe o meserie 
și pe drumul lor în viață.

Kin Ciun II ne roagă să trans
mitem încă odată mulțumirile sale

—
Ț-
£

de 
ti
de 
un

o viață 
care să 
se dez- 

pregă-

mitat activitatea 
muncă. Ea a căutat să închege 
oolectiv care să trăiască 
bogată și în timpul liber, 
ajute pe fiecare fată să 
volte multilateral, să se
tească pentru viață. Astfel fetele 
merg împreună la cinematograf. 
Unele filme au constituit subiecte 
de discuții aprinse între ele asupra 
învățămintelor ce se desprind. în 
cooperativă activează o echipă de 
dansuri populare germane, o echi
pă de gimnastică iar în curînd 
va fi organizată o echipă de vo
lei și va fi reorganizat corul.

Organizația U.T.M. a reușit să 
se facă simțită în viața tuturor ti
nerelor lucrătoare, să devină mo
torul întregii activități politico- 
educative din cooperativă, să in
fluențeze dezvoltarea moral-politi- 
că a fiecărei tinere, să mobilizeze 
toate resursele lor, în lupta pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste.

I. ANDREI

în ziua de 12 iulie 1958, 
ora 11, se deschide la Centrul 
de Documentare Tehnică din 
Parcul Libertății, expoziția 
școlilor profesionale, tehnice 
și tehnice de maiștri, ale Mi
nisterului Industriei Grele. Ex
poziția poate fi vizitată între 
orele 8—20.

Copiii minerului Ludovic Zaletzky din Steierdort (Anina) se bucură de zilele frumoase ale verii.

O delegație 
parlamentară 

a plecat 
în R. P. Albania

Joi dimineața a părăsit Caph 
tala, plecînd spre Tirana, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne care va face o vi
zită prietenească în R.P. Albania 
la invitația Adunării Populare a 
R. P. Albania.

Din delegație fac parte depu
tății Petre Drăgoescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, membru al C.C. 
al P.M.R., conducătorul delegației, 
Anton Breitenliofer, membru al 
C.C. al P.M.R., redactor șef al 
ziarului Neuer Weg, acad. Andrei 
Oțetea, directorul institutului de 
istorie al Academiei R. P. Romî
ne, Irina Bandy, muncitoare la 
uzinele „Janos Herbak" din Cluj, 
și Florea Fîntînă, președintele gos
podăriei agricole colective din Ca
lafat.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
tieasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Tiță Florea, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Filip Geltz, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, Eduard Mezincescu, secretar 
general al Alinisterului Afacerilor 
Externe, D. Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capitalei, 
de deputății 1. Bayerle, I. Dobre, 
Elena Livezeanu, N. Vasu și Al. 
Voitinovici, de 1. Moruzi, directo
rul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, C. Franțescii, 
șef de secție ad-interim în Minis
terul Afacerilor Externe, M. Biji, 
secretar general al Marii Adunări 
Naționale și alții.

Au fost de față Hasan Alimer- 
ko, ambasadorul R. P. Albania la 
București și membri ai Ambasa
dei.

Informații
Joi la amiază a sosit în Capita

lă o delegație economică indiană 
condusă de Satish Chandra, mini
stru adjunct al Comerțului.

Delegația economică indiană va 
duce tratative asupra posibilități
lor de dezvoltare a schimburilor 
de mărfuri dintre R.P. Romînă și 
India.

★
A apărut „Presa noastră" revi

stă lunară a Uniunii Ziariștilor din 
R.P.R. nr. 5—6 (25—26) mai-iunie 
1958, cuprinzînd lucrările reuniu
nii internaționale a reporterilor și 
ale celui de-al IV-lea Congres al 
Organizației Internaționale a Zia
riștilor.

3 zile pînă la cea de-a Xl-a ediție 
a „CURSEI SCINTfcil»

(Agerpres)

Cu prietenii romîni, înainte de plecare

Gh. Mănescu 
locomotive din 

din Reșița 
în casele 

ai

șefului de echipă 
de la fabrica de 
Reșița. „Muncitorii 
ne chemau adesea 
lor, ca pe niște membri 
familiei, spune el. Pentru noi, Ro- 
mmw a fost a doua niamă?.

Acum cîteva zile o delegație a 
acestui grup de tineri coreeni a 
fost primită de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. „Noi am 
mulțumit fierbinte guvernului ro- 
mîn si Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn pentru grija ce au dovedit-o 
față de noi“ — ng spune tânăra 
Ce Sun E.

istorice

De unsprezece ani, „Cursa Scân
teii" a devenit una dintre tradi
ționalele competiții cicliste din 
țara noastră. Organizată de ziarul 
„Scînteia" — competiția se bucură 
de o largă popularitate atît în 
rindurile iubitorilor sportului, cît 
mai ales in rindurile cicliștilor. In 
fiecare an „Cursa Scînteii" a pri
lejuit afirmarea a numeroși tineri 
rutieri, dintre care foarte mulți 
fac astăzi parte din lotul republi
can. Fără îndoială că și în acest 
an, întrecerea oferă mari posibi
lități de remarcare a tinerilor aler
gători. Aceasta cu atit mai mult, 
cu cit față de trecutele ediții, re
gulamentul de organizare și desfă
șurare a competiției a suferit mo
dificări însemnate, in primul rind, 
a fost mărit mult traseul. Acesta 
va măsura aproape 1.000 de kilo
metri și va fi împărțit in 6 etape: 
etapa l-a (14 iulie) București — 
Orașul Stalin (174 km.); etapa 
Il-a (15 iulie) Orașul Stalin — Avertismentul public dat

Recent am primit la redacție o 
scrisoare de la Clubul sportiv al 
Casei Centrale a Armatei. Prin 
ea ni se aduce la cunoștință ho- 
tărîrea pe care conducerea Clu
bului sportiv C.C.A. a luat-o pri
vind comportarea din ultima vre
me a sportivului Constantin Du
mitrescu (căpitanul echipei de 
ciclism fond a C.C.A.).

„Lipsa unei vieți sportive — 
se spune în avertismentul public 
pe care conducerea clubului l-a 
dat ciclistului Constantin Dumi
trescu — lipsurile repetate de la 
antrenamente, părăsirea locului 
de producție, desconsiderarea an
trenorului cît și a tovarășilor săi 
de echipă, au umbrit o serie de 
succese pe care acest sportiv le-a 
obținut în trecut. O bună parte a 
acestor lipsuri au ieșit în eviden
ță în „Cursa Munților1 ediția 1958 
cind lipsa de disciplină, lipsa de 
dragoste și atașament față de cu
lorile clubului și față de coechi
pieri, cît și manifestările de indi
vidualism ale lui Constantin Du
mitrescu, au fost un exemplu rău 
pentru toți ceilalți cicliști parti- 
cipanți în competiție".

Sibiu (135 km. ca semi etapă) ; 
etapa Ill-a (16 iulie) Sibiu — 
Cluj (175 km.); etapa IV-a (18 
iulie) Cluj — Sibiu ; etapa U-a 
(19 iulie) Sibiu — Orașul Stalin ; 
etapa VI-a (20 iulie) Orașul Sta
lin — București.

In al doilea rind, în cadrul a- 
cestei ediții nu se va mai orga
niza un clasament pe echipe, ci 
doar unul individual, tn plus, se 
va întocmi un clasament al căță
rătorilor și se vor acorda premii 
la sprinturile din orașe. Comisia 
de organizare a invitat pentru a- 
ceastă ediție a competiției, un nu
măr de 60 de cicliști, cei mai 
bine pregătiți în momentul de 
față. Alături de cicliști consacrați, 
cu o mare experiență în cursele 
de fond, vor participa alergători 
tineri animați de dorința de <a se 
remarca, de a învinge. Confrunta
rea acestora va prilejui o dirză și 
animată luptă sportivă.ciclistului C. Dumitrescu

Fără îndoială, hotărîrea condu
cerii Clubului sportiv C.C.A. de a 
da un avertisment public lui 
Constantin Dumitrescu e bine ve
nită. Manifestările înapoiate de 
ingîmfare și vedetism care își fac 
loc în rindurile unor sportivi, tre
buie combătute cu tărie. Ele sint 
străine de mișcarea sDortivă din 
țara noastră. In același timp tre
buie intensificată munca de edu
care comunistă a sportivilor no
ștri.

Telegrame externe
Tratative economice 

sovieto - romîne
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 10 iulie la 
sediul Comisiei de stat a planifi
cării a V.R.S.S. au început trata
tivele in problemele economice în
tre delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Populare Romîne și 
Uniunii Sovietice.

tn cursul tratativelor vor fi dis
cutate probleme legate de livrări
le reciproce de mărfuri în legătu
ră cu pregătirea planurilor de 
perspectivă privind dezvoltarea e- 
conomiei naționale a celor două 
țări.

Semnarea unul acord 
cu privire la 

transporturile aeriene 
civile între R. P. R. 

și Austria
VIENA 10 (Agerpres). — La 

10 iulie a.c. a avut loc la Departa
mentul Afacerilor Externe au
striac semnarea acordului între 
guvernul R. P. Romîne și guver
nul federal al Republicii Austria, 
relativ la transporturile aeriene 
civile.

Din partea austriacă acordul a 
fost semnat de dr. tng. Leopold 
Figl, ministrul de Externe al Au
striei, iar din partea romtnă de 
către prof. univ. dr. Constantin 
Nicuță, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al R. P. Ro- 
nrîne la Viena.

Acordul reglementează pe bază 
de reciprocitate înființarea și func
ționarea liniilor aeriene regulate 
între cele două țări

Cum participă 
tinerii din G.A.S.

F. G.

TEATRUL MUZICAL DIN 6ALAȚI

La Parcul
de 11 Si 14. VII ore-

de 12 Și 15. VII ore-

13de Și 16. VII ore-

în ziua de 12.VII orele 17.

in 
Ie

în 
le

in 
leFRUMOASA ELENA"

Muzical „C.

zilele
20.

zilele
20.

zilele
20.

„I.
prezintă:

V Stalin“
U„VĂDUVĂ VESELA11 „CHOUFLEURl11 șiZ1NA PĂPUȘILOR11II

La Teatrul Satiric„CHOUFLEURl11 șiZ1NA PĂPUȘILOR11ir

La Teatrul deANA LUGOJANA11 Stat de Opereta
de Filaret Barbu in ziua de 
13 iulie orele 11 dimineața.

Biletele se găsesc de vinzare la Casa Teatrului Satiric 
deal „C. Tănase“ Calea Victoriei nr 33 a Teatrului de 
de Operetă și în seara spectacolului la Parcul Stalin

Mu
st al

(Urmare din pag. l-a) 

Astfel sînt casa lui 
Octav Băncilă (ate
lierul în care picto
rul « creat opere ne
muritoare), clădirea 
unde a funcționat ti
parnița lui Dosoftei, 
casa lui - •
Ibriileanu, 
din incinta 
tului medico-farma- 
ceutic, unde în 1860, 
în prezența lui Al. 
1. Cu za și Mi
hail Kogălniceanu s-a 
deschis Universitatea 
și prima galerie de 
tablouri (pinacoteca
ieșeană ).

In prezent se lu
crează la amenajarea 
casei luptătorului co
munist Ilie Pintilie. 
Se adună documente 
fi obiecte ale erou
lui, se construiește 
un drum de cîteva 
sute de metri înspre 
casă. La treaba acea
sta muncitorii atelie
relor C.F.R. „i 
Pintilie", 
vîrstnici, 
multă

Ar 
toate 
U.T.M. din oraș, co
mitetul 
U.T.M..
sfatul popular orășe
nesc care de asemenea 
nu se achită așa cum 
trebuie de îndatori
rile sole privind în
grijirea monumenle-

Garabet 
clădirea 
Institu-

,llie 
și 

cu

fi

tineri 
ajută 
însufleți re 
bine dacă 

organizațiile

orășenesc 
precum și

lor, ar fi învățat cîte 
ceva — în această 
privință — de la 
muncitorii Ateliere
lor C.F.R. „Ilie Pin- 
tilie".

Sarcina de a reface 
și îngriji monumen
tele orașului nu este 
de loc simplă, și cu 
atît mai puțin, ușoa
ră. Dacă tovarășul 
Vasile Simiuc, și îm
preună cu el tot co
mitetul orășenesc 
U.T.M., s-ar fi gîndit 
mai mult, dacă nu ar 
fi dat dovadă cu a- 
cest prilej de forma
lism și lipsă de răs
pundere, tineretul din 
orașul Iași și-ar fi 
putut aduce un aport 
efectiv la îngrijirea, 
refacerea și păstra
rea monumentelor 
istorice — mărturii 
ale luptei și creației 
poporului nostru de-a 
lungul anilor. Să 
sperăm că cel puțin 
de acum încolo comi
tetul orășenesc U.T.M. 

își va înțelege răs
punderea ce-i revine. 
Acțiunea tinerilor din 
Vladimiri, îmbrățișa
tă de mii de tineri 
din patria noastră m- 
suflețește și tineretul 
ieșan E necesar însă 
ca ea să fie organb 
zată. 
aducă contribuția 
rest o’- rarea. amenaja
rea și îngrijirea mo
numentelor sub în-

Tineretul să-și
In

drumarea specialiști
lor, iar comitetul o~ 
rășenesc U.T.M. să 
îndrume organizațiile 
de bază să folosească 
în procesul muncii de 
educație comunistă a 
tineretului aceste mo
numente și locuri is
torice — organizînd 
reuniuni ale tinere
tului consacrate cu
noașterii 
lor din 
porului, 
faptelor 
progresiști care 
trăit și 
în Iași, 
vizite, excursii și alte 
asemenea acțiuni. 
Trebuie înțeles faptul 
că antrenarea tineri
lor în această acțiu
ne patriotică are un 
profund caracter e- 
ducativ — tinerii 
contribuind la pă
strarea valorilor ma
teriale privind istoria 
poporului nostru, lup
ta clasei muncitoare și 
a partidului. Tinerii 
să fie ajutați să cu
noască în mod pro
fund istoricul fiecărui 
monument, valoarea 
sa, pentru a-și dez
volta dragostea de 
patriei și de popor, 
devotamentul lor fa
ță de cauza parti 
dului, 
și-și

episoade- 
lupta po
ți vieții și 

oamenilor 
au 

luptai 
conferințe,

hotărîrea de 
consacra toate 

forțele pentru con
struirea socialismului 
în patria noastră.

Munca politică 

de convingere
(Urmare din pag. l-a)

zjasm, prin publicitatea rezulta
telor în întrecerea socialistă, cit 
și în vederea unei juste stimulări 
materiale.

Nici la „Vasile Tudose", nici 
la Fabrica de țevi Roman în pri
mul trimestru al anului, nu s-au 
contabilizat și nu-s-au recompen. 
sat economiile tinerilor. O ase 
menea practică este înlesnită de 
tărăgănarea de ani de zile a pu
blicării unor regulamente clare 
în vederea recompensării econo
miilor de către organele Ministe
rului Industriei Grele, ca și de 
lipsa de preocupare a activiștilor 
U.T.M. de la unele comitete regio
nale — în cazul de față Pitești 
și Bacău.

★
Acestea au fost cîteva din pro. 

blemele pe care am vrut sâ le 
prezentăm atenției cititorilor, și 
cu precădere activiștilor utemiști 
din industrie cu privire la sarci
na mobilizării tineretului în lup 
ta pentru economii de metal. In
tensificarea luptei pentru econo
mii de metal, acțiune patriotică 
în care zeci de mii de tineri s-au 
antrenat cu dragoste, cere rezol
varea lor neîntîrziată.

(Urmare din pag. l-a) 

dere de a organiza și mobiliza 
toate forțele tineretului de la sate, 
pentru a se grăbi recoltatul, pen
tru a se evita orice pierdere din 
recoltă.

S. CONSTANTIN

Conducerea G A S. 
Afumași refuză nejusfificaf 

ajutorul elevilor
în regiunea Craiova campania 

de recoltare a păioaselor e în toi, 
în toate lanurile au intrat combai- 
nele, secerătorile-legători și sece- 
rătorii. Mai mult ca oricînd, gos
podăriile agricole de stat din re
giune, care au suprafețe foarte 
mari cultivate cu păioase, au ne
voie de forțe sporite, de multe 
brațe de muncă. Elevii și studenții 
din regiunea Craiova au răspuns 
cu entuziasm chemării organizației 
și au hotărît să plece pe ogoarele 
gospodăriilor de stat pentru a aju
ta la terminarea grabnică a cam
paniei de recoltare. Din întreaga 
regiune s-au înscris pentru a ple
ca la țară în sprijinul campaniei 
peste 2.000 elevi și 600 studenți.

Ei au adus pînă acum un aport 
serios, consistent. Muncitorii gos
podăriilor de stat le sînt recuno
scători pentru ajutorul dat. La 
gospodăria de stat Tîmna din ra
ionul Strehaia, de pildă, cei peste 
100 de studenți și studente au în
ceput munca chiar din prima zi' 
cu entuziasm și însuflețire. Direc
torul gospodăriei le-a spus de la 
început să ar fi mulțumit dacă ei 
ar recolta pe zi 25—30 hectare. 
Studenții s-au angajat să recolteze 
40 ha. și... au realizat 50 ha. A- 
jlind rezultatul, directorul a bă-.

de recoltare
nuît că tinerii au făcut un lucru 
de mîntuială Mergînd însă pe 
urmele lor el a observat că stu
denții s-au străduit să nu lase să 
se risipească nici un bob din re
coltă. executând lucru de calitate.

La unele gospodării agricole de 
stat se întâmplă însă unele feno
mene ciudate. De pildă, tovarășul 
Sirbu Oprea, instructor al Comite
tului regional U.T.M. Craiova pen
tru raionul Băilești a mers la 
gospodăria agricolă de stat Afu
mați pentru a discuta problema 
înființării unei habere de elevi pe 
teritoriul gospodăriei, aceștia ur- 
mînd să ajute în mod voluntar la 
stringerea recoltei. Cînd a aflat 
însă că trebuie să le asigure ace
stora cazare și hrană, tânărul I. 
Fieroiu, directorul gospodăriei le-a 
propus să se lase păguboși. Șeful 
contabil a avut o propunere de-a 
dreptul stranie. El a cerut U.T.M.- 
ului să le dea pentru aceasta un 
avans de..., 5.000 lei.

în felul acesta gospodăria de 
știut din Afumați a refuzat spriji
nul elevilor care voiau să mun
cească voluntar oa și cum acești 
tineri ar fi cerut o favoare din 
partea gospodăriei. Se înțelege că 
cei care aveau de cîștigat era 
gospodăria de stat care ar putea 
termina recoltarea într-un termen 
mai scurt. Dacă recolta este strîn- 
să ori nu la timp, nu este numai 
treaba conducătorilor acestei gos
podării, utemiștii, tinerii din școli 
au oferit ajutorul lor tocmai pen
tru că ei consideră recoltarea la 
timp ca o problemă a tuturor.

Răspunsul conducătorilor acestei 
gospodării este insă de-a dreptul 
stupefiant și asta ar trebui să dea 
de gîndit Trustului regional „Go. 
stat** care ar trebui să ia măsu
rile cuvenite de urgență,

I. TEOHARIDE



Congres ai P. S
fig âlf-ICâ Popoarele sovietice

$

fac totul pentru a asigura
BERLIN 10. — Corespondentul Agerpres trans

mite : In dimineața zilei de 10 iulie s-a deschis în 
sala Werner-Seelenbinder din Berlin Congresul al 
V-lea al Partidului Socialist Unit din Germania. La 
lucrările Congresului care vor dura șapte zile, par
ticipă 2.260 de delegați cu drept de vot consultativ 
și deliberativ, precum și aproximativ 2.000 de 
oaspeți. Congresul se desfășoară sub lozinca „So
cialismul învinge".

Delegații la Congres și oaspeții au intimpinat cu 
aplauze prelungite apariția in prezidiu a conducă
torilor Partidului Socialist Unit din Germania — 
Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Otto Grotewohl 
și alții.

Congresul a fost deschis de W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. La propunerea sa asis
tența în picioare a cinstit printr-un minut de tăce
re memoria lui M. Cachin și A. Zapotocky, activiști 
eminenți ai mișcării muncitorești internaționale.

W. Ulbricht a comunicat că la lucrările Ccngre-

sulul participă reprezentanți ai 4S partide comu
niste și muncitorești. Delegații au salutat cu căl
dură pe oaspeții dragi.

După alegerea organelor de conducerea lucrări
lor Congresului delegații au aprebat in unanimi
tate următoarea ordine de zi a Congresului al 
V-lea al Partidului Socialist Unit din Germania : 
Lupta pentru asigurarea păcii și pentru victoria so
cialismului, pentru renașterea națională a Germa
niei ca stat democrat, iubitor de pace (raportor 
Walter Ulbricht) ; raportul Comisiei Centrale de 
Revizie; dezbaterile pe marginea dării de seamă a 
Comitetului Central, prezentată în scris, și pe mar
ginea raportului lui W. Ulbricht; cuvîntul de în
chidere al lui Walter Ulbricht ; alegerea organelor 
centrale, cuvintarea de închidere a iui Otto Grote- 
wohl.

W. Ulbricht a comunicat că din motive de sănă
tate Wilhelm Pieck nu mai poate participa la Con
gres. Delegații au salutat cu căldură pe vechiul

activist al mișcării 
germane. In sală au 
ședintelui Republicii

După aceea, în cadrul primului punct de pe or
dinea de zi Otto Grotewohl, care a prezidat prima 
ședință, a dat cuvîntul lui Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., care a prezentat ra
portul „Lupta pentru asigurarea păcii și pentru vic
toria socialismului, pentru renașterea națională a 
Germaniei ca stat democrat, iubitor de pace".

Raportul lui W. Ulbricht a fost ascultat de că
tre delegații la Congres cu deosebită atenție și sub
liniat în repetate rînduri de aplauze furtunoase.

Delegații au ascultat de asemenea raportul Co
misiei Centrale de Revizie prezentat de F. Gabler. 
Apoi la C mgres au inceput dezbaterile pe margi
nea dării de seamă a C.C. al P.S.U.G., prezentată 
în scris, și a raportului lui W. Ulbricht.

muncitorești internaționale șl 
răsunat ovații în cinstea pre- 
Democrate Germane.

pacea lumii
10 (Agerpres).— 

mai anunțat, în

Raportul prezentat de tovarășul Walter Ulbricht
BERLIN 10 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite raportul „Lupta 
pentru asigurarea păcii, pentru vic
toria socialismului, pentru renaș
terea națională a Germaniei ca 
stat democrat, iubitor de pace", 
prezentat de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
la cel de-al V-lea Congres ai 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

In centrul atenției celui de-al 
V-lea Congres al P.S.U.G., a de
clarat Walter Ulbricht, se află 
sarcina națională de a indica 
clasei muncitoare și tuturor oa
menilor iubitori de pace din Ger
mania calea spre menținerea pă
cii. Pentru a putea asigura pacea 
și pentru a o putea apăra împo
triva tuturor atacurilor este de 
cea mai mare importanță să în
tărim puterea noastră muncito- 
rească-țărănească și să pășim fă
ră șovăire înainte pe calea spre 
socialism.

In capitolul „Situația interna
țională și lupta pentru asigurarea 
Îiacii în Germania", referindu se 
a Consfătuirea partidelor comu

niste și muncitorești de la Mos
cova, care a avut loc în noiem
brie 1957, Walter Ulbricht a spus: 
Această consfătuire a constituit o 
mărturie a faptului că mișcarea 
comunistă internațională, în frun
te cu eroicul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, nu a fost nici- 
cînd atît de strîns unită și atît 
de puternică ca acum.

Apreciind actualul raport de 
forțe din lume, raportorul a pre
cizat că sarcina politică funda
mentală în actuala situație este 
lupta pentru asigurarea păcii, 
lupta împotriva „morții atomice". 
Raportul de forțe din lume s-a 
schimbat în favoarea lagărului 
socialist și a mișcării pentru pace 
și continuă să se schimbe mai de
parte în această direcție.

In capitolul următor, Walter 
Ulbricht a formulat principiile 
pentru un tratat de pace cu Ger
mania la baza căruia se află pro- i 
punerea reînnoită privitoare la 
constituirea unei confederații a 
celor două state germane. Germa- i 
nia — ca stat suveran —■ a declarat 
Ulbricht, nu trebuie să participe 
la nici un bloc militar sau la u- 
niuni economice 
unii europene a 
oțelului.

In Germania
Îiorului german, tuturor cetățeni- 
or germani le vor fi garantate 

drepturile omului și libertățile 
fundamentale. Partidele și orga
nizațiile democratice vor avea 
dreptul de a activa liber și de a 
rezolva în mod liber treburile lor. 
lin Germania democratică pașnică 
nu vor fi însă tolerate organiza
țiile ostile cauzei păcii și demo
crației. Germaniei i se va asigura 
'dezvoltarea deplină a economiei 
ei pașnice și accesul nestînjenit 
la piețele mondiale.

Teritoriul Germaniei 
fie delimitat de granițele stabilite 
în 1945 la conferința de la Pots
dam a celor patru mari puteri. 
Germaniei i se va permite să aibă 
forțe armate naționale în scopuri 
de apărare.

Walter Ulbricht s-a ridicat cu 
hotărîre împotriva tuturor încer
cărilor provenind din Germania 
occidentală, de a submina R. D. 
Germană. El a subliniat că R. D. 
Germană salută orice fel de con
tacte cu mișcarea pentru pace din 
Republica Federală. In legătură 
cu aceasta el a prezentat trei pro
puneri menite să ducă la dezvol
tarea mișcării populare împotriva 
„morții atomice" și pentru crea
rea unei zone denuclearizate. In 
aceste propuneri guvernul R. D. 
Germane se declară gata să sta
bilească împreună cu reprezen
tanți ai parlamentului vestgerman 
sau ai guvernului federal, că în 
Germania nu trebuie să fie în
ființate nici un fel de baze de ra
chete, că trupele germane nu tre
buie înzestrate cu arme âtctnice 
și că zborurile avioanelor încăr
cate cu bombe atomice deasupra 
teritoriului german trebuie să în
ceteze. Reprezentanții R. D. Ger
mane vor propune totodată ca 
cele două guverne germane să se 
pronunțe pentru încheierea unui 
pact de neagresiune între statele 
membre ale Tratatului de la Var
șovia și cele ale N.A.T.O., pre
cum și pentru retragerea treptată 
a trupelor străine. In afară de a- 
ceasta se propune ca reprezen 
tanți ai Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania să ia legătură cu repre
zentanți ai conducerii Partidului 
Social-Democrat din Germania în 
vederea realizării unei destinderi 
și înțelegeri.

La capitolul „Rezultatele con-

nului U.R.S.S. și întregului popor 
sovietic".

Walter Ulbricht a propus popu
lației din R.D.G. ca prin efortul i 
comune sporite să îndeplinească 
în următorii trei ani sarcina prin
cipală economică formulată în fa
ța Congresului.

In capitolul următor, consacrat 
sporirii producției peste prevede
rile planului stabilite pînă în pre
zent, Walter Ulbricht a subliniat 
că în industria chimică, ușoară și 
de prelucrare a metalelor produc
ția va crește în anii 1959—1960 cu 
6,1 miliarde mărci în comparație 
cu cifrele stabilite inițial. In acest 
fel pînă în anii 1961—1962 poate 
fi ajuns din urmă și chiar depă
șit consumul pe cap de locuitor 
din Germania occidentală în ceea 
ce privește principalele bunuri in
dustriale de consum.

In capitolul următor, raportorul 
a trasat linia fundamentală a 
dezvoltării economice a R.D. Ger
mane în cel de-al treilea cincinal 
(1961 — 1965).

El a declarat că în această pe
rioadă producția industrială tre
buie să crească aproape de două 
ori față de 1957. Punctul central 
al construcției industriale în cel 
de-al treilea cincinal îl constituie 
industria chimică, care trebuie 
să-și sporească producția totală cu 
peste 60 la sută. Ritmul de creș
tere a producției industriei chi
mice depășește pe cel al produc
ției industriale globale. In cursul 
celui de-al treilea cincinal vor 
mai fi construite două mari cen
trale electrice ultramoderne în 
Spreewald, la sud de Berlin. A- 
cestea vor fi cele mai mari cen
trale electrice pe bază de cărbune 
brun din lume.

In legătură cu reconstrucția 
rașelor, W. Ulbricht a cerut 
pînă în 1960 să fie termirjată 
primul rînd refacerea centrelor
rașelor Berlin, Leipzig, Dresda, 
Magdeburg, Rostock, Karl-Marx- 
stadt, Potsdam, Frankfurt pe O- 
der, Neu-Brandenburg și Neuster- 
litz. în perioada 1957—1965 tre
buie construite cel puțin 750.000 
de locuințe. In legătură cu dezvol
tarea științei și tehnicii, Walter 
Ulbricht a caracterizat promova
rea cercetărilor de bază drept c>- 
zășia sigură a marilor realizări 
științifice în diferite domenii, în 
primul rînd în ceea ce privește au
tomatizarea și mecanizarea pro
ducției. Pentru a se obține o creș
tere mare a productivității mun
cii este însă necesar să se dez
volte odată cu tehnica un puter
nic avînt în muncă în 
întregii clase muncitoare.

în capitolul următor intitulat 
„Creșterea producției 
și transformarea c:

de genul 
cărbunelui

reunificată

Uni
și a

po-

trebuie să

comparație cu situația antebelică.
Apreciind succesele obținute de 

la Congresul al IV-lea al P.S.U.G. 
Walter Ulbricht a declarat: Re
zultatele arată că politica dusă 
de Comitetul Central în perioada 
dintre cele două Congrese a fost 
justă.

Acest lucru a fost posibil nu
mai datorită faptului că Comite
tul Central a apreciat în mod 
realist situația, a fundamentat la 
plenara a 30-a perspectivele și a 
dus o luptă hotărîtă împotriva re
vizionismului. Revizionismul con
temporan, care apare sub forma 
„socialismului național" și a „co
munismului național", constituie 
expresia influenței ideologiei bur
gheze în sinul mișcării muncito
rești. Revizionismul este deosebit 
de primejdios in R. D. Germană 
deoarece el împiedică învingerea 
contradicțiilor existente pe drumul 
progresului socialist, mărește 
greutățile și deschide drumul 
spre restaurarea capitalistă și 
subminarea R. D. Germane.

Referindu-se la programul re
vizionist al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Walter Ulbricht a 
spus : Dacă conducerea Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a 
considerat necesar ca după De
clarația comună a partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
socialiste să elaboreze un con- 
traprogram revizionist, fiecare 
muncitor își pune întrebarea : cui 
îi va folosi aceasta ? Dacă con
ducerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia formulează un întreg 
program ce cuprinde o apreciere 
principial falsă a situației inter
naționale, a rolului Uniunii So
vietice și lagărului socialist, acest 
lucru trebuie apreciat ca un atac 
fățiș împotriva lagărului socialist. 
Arătînd că C.C. al P.S.U.G. a 
respins programul Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia ca fiind 
revizionist și dăunător mișcării 
muncitorești internaționale, Wal
ter Ulbricht a declarat: Sperăm 
că în decursul unei perioade mai 
îndelungate de timp va fi cu pu
tință ca tovarășii iugoslavi să fie 
convinși de aceasta și ne vom 
strădui să dezvoltăm relații nor
male între statele noastre. .

In capitolul următor, W. Ul
bricht s-a ocupat de dezvoltarea 
statului democrat-popular sub
liniind : Un fapt esențial în dez
voltarea noastră, care astăzi se 
evidențiază de acum în mod lim
pede, este faptul că organizațiile 
de masă se transformă tot mai 
mult în organizații de educare so
cialistă a oamenilor, care duc în 
mase problemele construcției noa
stre socialiste.

Aplicarea legislației privitoare 
la perfecționarea și simplificarea 
aparatului de stat în R. D. Ger
mană a fost caracterizată de W. 
Ulbricht în capitolul următor 
drept un proces în adîncime și de 
elaborare a unei activități de stat 
calitativ noi.

Ocupîndu-se de rolul Berlinu
lui în calitate de capitală a R. D. 
Germane, raportorul s-a ridicat 
împotriva încercărilor de a folosi 
sectoarele occidentale ale orașului 
ca bază pentru permanentă acti
vitate de subminare dusă de pu
terile imperialiste și pentru neîn
cetata ațîțare a „războiului rece".

Există o singură cale reală pen
tru normalizarea situației din 
Berlin. Aceasta este calea încetă
rii politicii „orașului de front" și 
a politicii „războiului rece" duse 
de autoritățile vest-berlineze.

In capitolul următor Walter Ul
bricht s-a ocupat de „sarcinile e- 
conomice pe calea spre victoria 
socialismului". Din însărcinarea 
C.C. al P.S.U.G., el a propus Con
gresului să aprobe principala sar
cină economică, care constă în 
aceea ca în decurs de cîțiva ani 
economia națională a R.D.G. să 
capete o astfel de dezvoltare caie 
să dovedească în mod indiscutabil 
superioritatea orînduirii sociale so
cialiste din R.D.G. față de domi
nația forțelor imperialiste din sta
tul de la Bonn. Ca urmare, con
sumul pe cap de locuitor al popu
lației muncitoare din R.D. Germa
nă, în ceea ce privește toate pro
dusele alimentare principale și bu
nurile de larg consum, să ajungă 
și să depășească consumul pe cap 
de locuitor din Germania occiden
tală. Realizarea acestei sarcini 
necesită mobilizarea tuturor rezer
velor interne ale R.D. Germane și 
solidaritatea și sprijinul Uniunii 
Sovietice și țărilor de democrație 
populară. In legătură cu aceasta 
Walter Ulbricht a scos în evide^ă ,
sprijinul economic acordat Rep i- culturii cu tehnică modernă, 
blicii Democrate Germane,de lagă
rul scxiialist și în primul rînd de 
U.R.S.S.

încheierea recentă a tratativelorstrucției socialiste și învingerea mcneierea recenta a tratativelor 
contradicțiilor" Walter Ulbricht a economice cu U.R.S.S. permite o 
subliniat că procentul producției noua dezvoltare importafoa a eco- 
întreprinderilor socialiste în ca- noimei populare a R. D. Germane, 
drul producției industriale globa- „Vrem să mulțumim din toată
le a și atins anul trecut 88,7 la fnjmai <je ța tribuna celui 
sută.

Producția industrială a putut

de-al 
fi V-lea Congres al P.S.U.G., Comi- rroaucpa lllUUStl fata a H , r> Z- T 1 c

dublată în perioada 1951-1955 in tetului Central al P.C.U.S., guver-

nească, lupta împotriva exploatării 
omului de către om, participarea 
prin fapte socialiste la făurirea 
unei vieți mai bune pentru toii 
oamenii muncii, ajutor reciproc și 
colaborare în cadrul colectivului, 
respectarea criticii, apărarea bunu
lui obștesc, munca pentru autoedu- 
care, 
păcii și socialismului, cinste mo
rală 
care 
țională.

Walter Ulbricht -s-a ocupat pe 
larg și de sarcinile noi ale școli
lor de învățămînt general, ale u- 
niversităților și ale școlilor supe
rioare. El a subliniat importanța 
muncii practice pentru pregătirea 
teoretică. Ulbricht a 
toți acei care studiază în școli su
perioare ar trebui să 
în producție. Problema 
în dezvoltarea învățămîntului este 
introducerea sistemului de învăță
mînt politehnic și educarea copii
lor în spiritul dragostei față de 
muncă și de oamenii muncii. Pen
tru a forma o intelectualitate nouă, 
strîns legată de clasa muncitoare, 
este necesar ca materialismul dia
lectic să devină concepția domi
nantă despre lume. In ceea ce pri
vește arta, W. Ulbricht a declatat 
că aplicarea consecventă și dez
voltarea mai departe a metodelor 
realismului socialist constituie ca
lea cea mai sigură spre rezolvarea 
problemelor artistice mereu noi.

Un capitol principal din rapor
tul lui Walter Ulbricht este con
sacrat reunificării Germaniei ca 
stat democrat și iubitor de pace. 
După ce a caracterizat cele două 
căi în evoluția postbelică a Ger
maniei’, raportorul a spus: Noul 
în problema reunificării constă in 
recunoașterea de către pături 
largi ale populației din Germania 
occidentală a faptului că guver
nul Adenauer a urmărit nu numai 
scindarea Germaniei, dar și că, 
prin înarmarea atomică el vrea să 
bareze calea spre reunificare. 
Politica partidului monopolist 
vest-german „Uniunea creștin- 
democrată" a intrat într-un impas. 
Ea a adîncit scindarea Germaniei 
și nu mai este în stare să convin
gă populația că politica de pe po
ziții de forță „dusă de Bonn ar 
face vreo impresie asupra U.R.S.S. 
și țărilor de democrație popu
lară".

In raportul la cea de-a XXX-a 
plenară a Comitetului Central, a 
spus W. Ulbricht, s-a fundamen
tat SINGURA CALE REALA 
SPRE REUNIFICARE, NORMA
LIZAREA RELAȚIILOR DINTRE 
CELE DOUA STATE GERMANE 
EXISTENTE. C.C. AL P.S.U.G. A 
PROPUS TUTUROR PARTIDE
LOR SI ÎNTREGULUI POPOR 
GERMAN SA SE PRONUNȚE 
PENTRU CREAREA UNEI CON
FEDERAȚII A CELOR DOUA 
STATE GERMANE. El a amintit 
că U.R.S.S. a aprobat ideea unor 
confederații, dar Dulles a declarat 
în fața comisiei de politică exter
nă a Senatului american că nu ar 
fi înțelept să se treacă la unifica
rea R.F.G. cu R.D.G. în condiții 
care ar duce la o Germanie situa
tă în afara N.A.T.O. „Statele Uni
te nu vor o Germanie reunificată 
care să ducă o politică indepen
dentă și în această privință 
denauer le acordă 
Politica N. A. T. 
carea Germaniei 
patibile". Walter 
respins propunerea 
vestgerman ca cele patru mari pu
teri să elaboreze propuneri comu
ne pentru soluționarea problemei 
germane, constatînd că: „propu
nerea trebuie înțeleasă în sensul 
că N.A.T.O. încearcă sub masca 
unei comisii alcătuită din repre
zentanți ai celor patru puteri, în 
care raportul de voturi să fie de 
trei la unu, să-și extindă bazele 
pînă la Oder. Aceasta însă nu 
este o propunere de reunificare a 
Germaniei, ci de pregătire a răz
boiului". <

Walter Ulbricht a caracterizat 
drept o politică de „contabilitate 
în partidă dublă" atitudinea par
tidului social-democrat german, 
care la Congresul de la Stuttgart, 
deși s-a pronunțat pentru mișca
rea populară împotriva „morții a- 
tomice", a luat în același timp 
atitudine pentru o politică de apă
rare a sistemului de stat vestger
man. Membrii partidului social
democrat german se pronunță pen
tru o politică de pace, în timp ce 
conducătorii social-democr^ți de 
dreapta -se situează de partea sta
tului lui Adenauer.

Politica P.S.U.G., a declarat 
Ulbricht, are ca scop să re
dea poporului german patria sa. 
Iii numele partidului el a făcut de- 
putaților Bundestagului de la Bonn 
și populației vestgermane următoa
rele propuneri care trebuie să slu
jească destinderii, precum și apro
pierii între cele două state ger- 
tpăne:

1) „Organizarea unui schimb 
patriotismul și hotărîrea de a a- deschis de păreai privind apropie- 
păra puterea muncitorească-țără- rea între cele două state germane

creșterea copiilor în spiritul

și solidaritate cu popoarele 
luptă pentru eliberare na-

pregătirea 
declarat că

activeze și
esențială

cași înființarea unei confederații 
o cale spre reunificarea patriei 
noastre germane ;

2) Discutarea la nivel guverna
mental a problemelor intergerma- 
ne care privesc ambele state ger
mane pentru a zădărnici continua
rea separatismului și pentru a 
realiza o apropiere ;

3) Tratative între reprezentanții 
C.C. al P.S.U.G. și conducerea 
partidului social-democrat german 
cu privire la calea pentru crearea 
confederației celor două state ger
mane și pentru reunificare".

Ultimul capitol al raportului se 
ocupă de problema dezvoltării mai 
departe a P.S.U.G. ca partid mar- 
xist-leninist. 
declarat că 
P.S.U.G. in 
diale dintre 
cel socialist, este să 
iismul la victorie într-o parte 
Germaniei. In producția industria
lă și agricolă precum și în dome
niul științei au fost obți
nute noi succese. S-a reușit 
sa se consolideze puterea sta
tului muncitoresc-țărănesc și să se 
continue transformarea socialistă. 
Datorită vigilenței partidului și a 
organelor de securitate a fost li
chidat grupul contrarevoluționar 
Harich-lank și grupările cu plat
forme revizioniste ale căror acțiuni 
erau parțial dirijate de servicii de 
spionaj străine. Partidul a tras în
vățăminte din putchul 
ltiționar din Ungaria.

Raportorul a vorbit 
activitatea tracțfonista 
antipartinic 
Wolweber și

Walter 
sarcina 

condițiile 
sistemul

Ulbricht a 
istorică a 
luptei tnon- 
capitalist și 
ducă socia- 

a

contrarevo-

o- 
ca 
în 
o-

rîndurile

' / i agricole
transformarea socialistă a 

agriculturii, Walter Ulbricht a 
subliniat că dezvoltarea gene
rală a agriculturii este ho- 
tărîtă în prezent de avîntul 
nestăvilit al cooperativelor agrico
le de producție, de dezvoltarea so
cialismului la sate. Datorită creă
rii cooperativelor agricole de pro
ducție și a creșterii productivită
ții este posibil ca încă în acest an 
producția de lapte, carne de porc 
și ouă să atingă în linii mari 
cifrele de plan prevăzute pentru a- 
nul 1960. în producția agricolă, 
a declarat W. Ulbricht, ne propu
nem ca în decursul celui de-al 
treilea plan cincinal populația 
noastră, cu un consum c---- *
să fie aprovizionată cu ca 
lapte, unt, grăsimi și ouă din

crescînd, 
carne, 

1 re
surse proprii. De aici rezultă că 
în sporirea producției centrul de 
greutate trebuie să revină produc
ției animaliere. In cel de-al treilea 
cincinal vor fi construite anual 
aproape de 10 ori mai multe graj
duri pentru vite decît în 1957 și 
aproape de 3.5 ori mai multe co
cini de porci.

Walter Ulbricht a arătat că într-o 
măsură tot mai mare transforma
rea socialistă a agriculturii schim
bă întreaga viață a satului. In 
ultimele săptămîni a apărut un fe
nomen nou. Intr-o serie de sate 
toți țăranii s-au unit în coopera
tive agricole de producție și au 
făcut astfel pasul hotărîtor pe calea 

, spre crearea satului socialist.
La acordarea de ajutw pentru 

crearea de cooperative agricole de 
producție și pentru crearea satului 

i nou socialist trebuie să ne orien
tăm nu numai spre cooperative 
agricole de producție izolate ci, 
potrivit planului, spre crearea de

■ raioane și regiuni întregi cu agri
cultură socialistă. Pentru aceasta

i este nevoie și de înzestrarea agri- 
’ -T ‘ ' ”, de

promovarea științei agronomice și 
: educarea membrilor cooperativelor 

agricole de producție.
In legătură cu lupta pentru vic- 

i toria ideologiei și culturii socialis-
■ te, Walter Ulbricht a arătat o serie 
. de trăsături fundamentale care ca- 
! racterizează pe/ noul om socialist. 
I Acestea sînt: solidaritatea in

ternațională a clasei muncitoare,

A-
tot sprijinul. 

O. și reunifi- 
sînt incom- 
Ulbricht a 

Bundestagului

apoi despre 
a grupului 

ai lui Schirdewan, 
altora. 1 ovar așii 

Schirdewan, Wolweber, Ziller, Oels- 
sner și Selbnian, a declarat Ul
bricht, au reflectat șovăielile o- 
porLumste ce au apărut la tova
răși insuficient legați de clasa 
muncitoare și de țaranimea mun
citoare, care iși închipuiau că prin 
frinarea construcției socialiste se 
pot evita anumite greutăți și care 
s-au situat 
„Concepția 
constituit 
fracționiste . _
înainte de toate în aprecierea gre
șită a situației și într-o atitudine 
împăciuitorista față de presiunea 
dușmanului, precum și în îngîmfa- 
re și automulțumire și în nesoco
tirea principiului conducerii colec
tive.

Prin folosirea a numeroase me
tode noi, partidul a trecut la în
deplinirea sarcinilor sale. Una din 
metodele noi o constituie îmbună
tățirea stilului de muncă prin care 
se- urmărește realizarea unei legă
turi mai strînse cu masele și acti
vizarea celor ce muncesc După 
ce a dat indicații amănunțite 
în legătură cu munca mem
brilor de partid în sindicate, 
în organizațiile de femei și de ti
neret, Walter Ulbricht a spus în 
încheiere : „Victoria cauzei noastre 
drepte este sigură". Astăzi într-o 
parte a Germaniei au fost deja 
create într-o măsură însemnată 
bazele socialismului.

In Germania devine 
ceea ce a fost cîndva 
Karl Marx și Friedrich 
cauza pentru care și-au 
Karl Liebknecht, Roza Luxemburg 
și Ernst Thălmann, pentru care 
au mers la moarte Rudolf Breits- 
cheid și mulți alți militanți social- 
democrați, în numele căreia au a- 
dus mari sacrificii în lupta împo
triva fascismului german Heinrich 
Mann și mulți alți reprezentanți 
ai intelectualității. Congresul al 
V-lea al P.S.U.G. va arăta clasei 
muncitoare și întregii populații 
din R.D.G. calea spre țelul lumi
nos, spre victoria socialismului. 
Programul drumului spre victo
ria socialismului în R.D.G.; pre
zentat celui de-al V-lea Congres 
al P.S.U.G., înseamnă că greuta
tea specifică a R.D.G. devine mai 
mare decît aceea a statului mi- 
litar-clerical de la Bonn.

Greutatea specifică a R.D.G. 
este determinata de ritmul și suc
cesele în construirea socialismului, 
de prietenia strînsă și de nezdrun
cinat cu U.R.S.S. și cu țările la
gărului socialist și de legătura cu 
clasa muncitoare și forțele progre
siste din Germania occidentală.

In aplauzele furtunoase și înde
lungate ale delegaților și ale in- 
vitaților la Congres, Walter Ul- 
bricht a rostit cuvinte de salut în 
cinstea unității marxist-leniniste a 
lagărului socialist. în frunte cu 
Uniunea Sovietică. în cinstea 
P.C.U.S., în cinstea luptei comu
ne a tuturor popoarelor pentru 
pace în lumea întreagă.
(Text prescurtat. — Sublinierile 

aparțin redacției)
ir

BERLIN 10 (Agerpres). — tn 
ședința din după-amiaza zilei de 
10 iulie a celui de-al V-lea Con
gres al P.S.U.G. au inceput discu
țiile la punctul 3 de pe ordinea 
de zi : Discuții la darea de seamă 
a Comitetului Central prezentată 
în scris și la raportul lui IPalter 
Ulbricht.

deasupra partidului, 
oportunistă care a 

conținutul activității 
își avea originea

realitate 
vestit de 

Engels, 
dat viața

BITTERFELD 
După cura s-a 
cursul mitingului care a avut ioc 
la Bitterfeld, N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvîntare. In care a spus 
printre altele :

Ingăduiți-mi să vă mulțumesc 
in numele delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice care 
a sosit ia Congresul al V-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, pentru minunata primire pe 
care ne-ați făcut-o (Aplauze pre
lungite).

cît ; ..........
german pretutindeni 
meni cu un zîmbet 
auzit aclamații ; 
„Pace !“.

Toate popoarele vor pace. Oa
menii din toate țările, indiferent 
de credințele lor religioase și de 
structura socială a statelor în care 
trăiesc, năzuiesc spre pace. Gu
vernul Uniunii Sovietice, popoa
rele din țara noastră fac totul pen
tru a asigura această pace.

Noi știm că cu cît este mai pu
ternică prietenia dintre popoarele 
țărilor socialiste, cu atît este mal 
strinsă coeziunea statelor socia
liste, cu atît este mai sigur că 
războiul poate fi preîntînipinat. 
Prin eforturile unite ale popoare
lor din toate țările războiul poate 
și trebuie împiedicat. (Aplauze 
furtunoase).

Tovarăși 1 Prieteni I Numai în 
ultimul timp, în decursul vieții 
unei singure generații, omenirea 
a cunoscut două războaie pustii
toare. In aceste războaie cele mai 
mari sacrificii le-au adus germa
nii și popoarele Uniunii Sovietice, 
în prezent cercurile militariste din 
Germania occidentală desfășoară 
o politică de pregătire a unui nou 
război. E o politică nechibzuită. 
Vreau să fiu înțeles just — a- 
cesta nu este un amestec în tre
burile interne ale R. F. Germane. 
Spun aceasta pentru că dacă ar 
izbucni un al 3-lea război mon
dial, în acest război cele mai 
rnari jertfe le-ar aduce tot popoa
rele noastre. Trebuie să ținem 
minte permanent acest lucru. Este 
limpede că renunțarea Republicii 
Federale la politica nefastă de pre
gătire a războiului ar corespunde 
intereselor întregului popor ger
man, i 
din Germania 
celor din 
Aceasta ar fi 
întregi. Să ne 
rile în lupta 
care pregătesc 
război mondial.

DI. Adenauer
Bundeswehrul cu arma atomică și 
cu rachete. Dar trebuie să ținem 
minte că dacă o țară care dispune 
de rachete intenționează să le lan 
seze pe teritoriul altor țări, prin 
aceasta ea atrage asupra sa con 
tralovituri din partea țărilor îm
potriva cărora va folosi arma ra
chetă. Firește că Germania occi> 
dentală avînd o populație foarte 
densă, ar avea cel mai mplt de 
suferit într-un astfel de război. 
Crearea pe teritoriul Germanici 
occidentale a bazelor pentru arma 
atomică și rachete ar implica pri
mejdia transformării teritoriului 
ei în arena celor mai concentrate 
lovituri cu arma rachetă și arma 
atomică. Acest lucru trebuie înțe
les bine.

De aceea procedează just mun
citorii din Germania occidentală, 
iar social-democrații vest-germani 
adoptă o linie justă în această 
problemă atunci cînd luptă împo
triva militarizării Republicii Fede
rale Germane, împotriva primej
diei morții atomice.

Cîndva Hitler a tîrît pe germani 
în marșul spre Răsărit pentru cu
cerirea spațiului. Ce a ieșit din 5- 
ceasta ? Pe acest spațiu și-au gă
sit moartea acei care l-au urmat

pe Hitler. în timpul războiului am 
fost membru al Consiliului mili
tar al frontului de la Stalingrad 
și știu bine ce lupte crîncene s-au 
dus acolo. Mi-a fost dat să văd 
munți de cadavre ale ostașilor so
vietici și ale soldaților germani. 
Cine a văzut ceea ce am văzut 
acolo noi, împreună cu mareșa
lul Malinovski, prezent la acest 
miting, care comanda pe atunci 
trupe făcînd parte din frontul de
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am călătorit pe pămîntul 
am văzut oa* 
luminos, am 
„Prietenie

alît intereselor germanilor 
,.a răsăriteană cît și 
Germania apuseană, 

în interesul Iurtiii 
unim deci efortu- 
împotriva acelora 
cel de-al treilea

vrea să înarmeze

Cuvînfarea Iul 
N. S. HRUȘCIOV 
la mitingul de la 

Bitterfeld

la Stalingrad, trupe care au lup
tat împotriva trupelor lui Mann- 
stein- acela va spune cu tărie că 
trebuie făcut totul pentru ca tre
cutul să nu se mai repete. Cel mai 
bun lucru este prietenia dintre 
popoarele noastre. Să fim prie
teni I (Aplauze furtunoase). Dacă 
germanii vor fi prieteni cu Uniu
nea Sovietică nu va fi nici un 
război în Europa, nimeni nu va 
putea să dezlănțuie războiul.

Am luptat împotriva soldaților 
germani și cunoaștem capacitatea 
lor. Voi de asemenea cunoașteți 
bine însușirile de luptă ale osta
șilor sovietici.

De aceea să nu ne încercăm ca-, 
racterele noastre in război, ci să 
ne îndreptăm eforturile spre întă
rirea prieteniei dintre popoarele 
noastre, spre dezvoltarea econo
miei țărilor noastre, spre avîntul 
continuu al culturii, sporirea bo
gățiilor, ridicarea nivelului de trai 
al popoarelor. Aceasta va fi cea 
mai bună manifestare a tuturor 
forțelor creatoare ale popoarelor, 
aceasta va fi numai în interesul 
țărilor noastre. (Aplauze).

Tovarăși 1 Uniunea Sovietică 
are bogății uriașe. Și poporul ger
man posedă mari bogății. Tot ce 
are nevoie omul se găsește în ță
rile noastre. Trebuie numai să W 
losini mai bine aceste bogății, sa*"' 
rie unim eforturile in folosul co
mun al popoarelor noastre și ast
fel vom reuși să asigurăm un ritm 
și mai rapid de dezvoltare a eco
nomiei noastre și să ridicăm nive
lul de trai al popoarelor pe culmi 
de neconceput în condițiile orîn- 
duirii capitaliste.

Trăiască prietenia dintre po
poarele Uniunii Sovietice și po
porul german 1 (Aplauze furtu
noase).

Trăiască statele socialiste și 
popoarele acestor statei (Aplauze 
furtunoase).

Trăiască prietenia dintre popoa
rele lagărului socialist I (Aplauze 
furtunoase).

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1 (Aplauze furtunoase., pre
lungite, participant la miting, 
cîntă „Internaționala").

La a 37-a aniversare
a Revoluției Populare Mongole

TOVARĂȘULUI JAMSARANGH1IN SAMBU 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
TOVARĂȘULUI JUMJAAGHHN ȚEDENBAL 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole 

TOVARĂȘULUI DASllN DAMBA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Ulan Bator

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a Revoluției Populare 

Mongole, Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romine, Consiliul de Miniștri, Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și întregul popor romîn vă transmit dv. și în per
soana dv. tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Mon
golă un călduros salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

Poporul romîn se bucură din toată inima de marile realizări 
obținute de țara dv. în domeniul cooperativizării și dezvoltării agri
culturii, industrializării și în ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Prietenia dintre popoarele și țările noastre cunoaște o continuă 
dezvoltare în cadrul luptei comune pentru construirea socialismu
lui și apărarea păcii, adueîndu-și astfel contribuția Ia întărirea uni
tății indestructibile a puternicului lagăr socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

De ziua măreței sărbători urăm poporului mongol și dv., dragi 
prieteni, noi și însemnate victorii pentru prosperarea patriei dv. spre 
binele cauzei socialismului și a păcii în lume.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
CHIVU STOICA

Prim secretar al Comitetului Cen trai 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

TOV ARĂȘULUl S0DN0M1N AVARZED 
ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Mongole

Ulan Bator
Cu ocazia celei de-a 37-a aniv ersări a Revoluției Populare Mon- 

j- ? «V r-°? .s8. Pr*T‘J*’ t°vaijășe ministru, cele mai sincere și cor
diale felicitări și urări de noi și mari succese pentru înflorirea 
patriei dv„ spre binele și progresul poporului mongol, spre întări
rea păcii în lume. ' .

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romine 

AVRAM BUNAC1U

R. P. Mongolă în plin avînt
Astăzi s» tmplinesc 37 ani de la 

cucerirea puterii de către Partidul 
Revoluționar Popular Mongol, 37 
ani de putere populară in Republi
ca Populară Mongolă. In vizita fă
cută cu citva timp tn urmă, am 
avut posibilitatea să cunosc as
pecte din viafa socială, politică și 
economică a tării prietene. Din 
noianul de impresii culese, am 
spicuit oe acelea care am crezut 
că sînt mai semnificative pentru 
imaginea Mongoliei de azi.

Ca rezultat al luptei de eliberare 
dusă de popor, in 1911 Mongolia 
ob(ine autonomia, separîndu-sg de 
imperiul manciurian.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie aduce după ea 
un mare avînt și in mișcarea 
populară revoluționară din Mon
golia.

Cele două grupări politice revo
luționare conduse respectiv de 
Suhe-Bator și Cioi-Balsan se con
topesc și in martie 1921 ia naște
re Partidul Revoluționar Popular 
Mongol. La 23 martie 1921 confe
rința reprezentanților poporului 
muncitor hotărăște alegerea guver. 
nului popular, care să aibă drept 
obiective de luptă eliberarea tota
lă a tării de sub invadatori și ra
tificarea constituției Se organizea. 
ză războiul de guerilă. Este pro
clamată declara/ia prin care în
treaga putere este trecută in mii- 
nile poporului. La 11 iulie 1921. 
g ivernul provizoriu se stabilește 
in Urga — actualul Ulan Bator.

Urmează o serie de decrete și 
măsuri cum ar fi alegerea organe- 
Io’ conducătoare pe baza centra
lismului democratic, naționalizarea, 
băncii, organizarea cooperației de 
consum. învingerea definitivă a 
gărzilor albe, aiungindu-se la de
cretarea Republicii Populare Mon
gole Primul Mare Hural național 
ratifică constituția, iar cel de al 
lll-lea Congres al Partidului Re
voluționar Popular Mongol trasea-

ză linia de dezvoltare economică 
pe baze noi, socialiste. Se născu, 
se astfel prima democrație popu
lară In Asia.

ECONOMIA AGRARA
Configurația geografică șl boga. 

ta tradiție a creșterii animalelor 
au caracterizai și caracterizează 
economia țării. De unde pină la 
revoluție un feudal deținea 2370 
animale, iar o minăstire In jurul 
a 650 animale, după revoluție toa
te acestea sini confiscate și îm
părțite araților (crescătorii de ani
male). Paralel cu aceasta începe 
munca pentru crearea bazei econo
mice socialiste agrare. In 1928 se 
înființează prinia gospodărie agri, 
colă de stat — Jargalant — In 
aimakul central, iar cîțiva ani mai 
tlr'ziu începe procesul cooperativi
zării. .

PEISAJ INDUSTRIAL
Venind de la aeroport către 

Ulan-Bator privirea îți este atra
să de două mari construcții- situa
te de o parte și de alta a șoselei 
la distanțe diferite. Combinatul 
industrial „Cioi-Balsan" și Combi
natul de carne și produse conser
vate. Pătranzind in oraș intllnești 
fabrica de porțelanuri, noua fabri
că de pline și alte întreprinderi 
industriale. Toate au fost create, 
bineînțeles după revoluție. Înainte 
nu exista în Mongolia nici cea 
mai mică urmă de industrie. Am 
vizitat o bună parte din unitățile 
de. mai sus. Mașinile cele mai mo
derne, livrate de ’ 
tied și celelalte 
școli de calificare 
care funcționează 
fabrică, tendința -__ _
de continuă lărgire a capacității 
productive a fiecărei uzine In par. 
te. iată numai cîteva din aspecte
le culese in timpul vizitei mele.

EDUCAȚIA Șl CULTURA
Tn primele zile după sosire, mer- 

gind să vizitez grădinița de copii 
a Combinatului industrial „Cioi- 
Balsan’’ aflu că pină tn 1921 nu 
exista nici o școală elementară In 
întreaga Mongolie. Singura for
mă de tnvățămînt era cea clerica
lă, tmblcsită de o filozofie mistico, 
religioasă și de care beneficiau 
mai mult copiii feudalilor și ai 
clerului. Pentru comparație, după 
înființarea primei școli elementare 
In 1921 tn vechea Urga. astăzi 
există 349 de școli elementare, 52 
școli de 7 am. 31 școli de 10 ani, 
care, cuprind toate la un loc 
90.000 de elevi. Alți 5 000 de eler1’ 
studiază tn școli medii tehnii 
iar cele 4 institute de învăț, 
mint superior și universitate 
„Cioi-Balsan" din Ulan-Bator in
struiesc 3.200 de studenți.

Atlt o'ația unor cîntăreți popu
lari, cit și spectacolul de operă 
națională „Cele 3 coline triste" pe 
care l-am audiat la a 1500-a re
prezentație int’-o saiă plină ptnă 
la refuz, te oun tn fața formelor 
multiple de afirmare a geniului 
artistic at poporului mongol. Dez
voltarea înfloritoare a artei, este 
susținută de stat prin fonduri u- 
'iașe alocate pent’u această din 
buget.

STAS 3452 - 52

Uniunea Sovie- 
țărț socialiste, 

pentru muncitori 
pe lingă iiecare 
mereu prezentă

★
Vizita delegației guvernamentale 

romîne In R P Mongolă In apri- 
lie al acestui an a contribuit la 
întărirea 'elațiror de P'ietenie In- 
t'e cele două țărL

Unite prin țeiuri și aspirații co
mune, ță'ile noastre avtnd ca bază 
prietenia sinre'â bazată pe ajutor 
reciproc caracteristică țărilor lagă- 
ru’ui socialist. fac front comun lit 
lupta oem-u t'iumful păcii In lu
mea întreagă.

Ing. SMARAND DU1CA
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