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dezvoltarea și consolidarea
sectorului agricol socialist

Minerii din Bala Mare 
au întrecut recordul 
pe fără la lucrările 

de înaintare

Valoroase
f O datorie importantă a tinerilor 
Colectiviști este aceea de a veghea 
ca bunul obștesc nu numai să nu 
fie știrbit, ci să fie continuu dez
voltat și întărit. Lupta împotriva 
delapidatorilor, risipitorilor, a ne
glijenței }i nepăsării trebuie dusă 
paralel cu lupta pentru economi
sirea și cîștigarea fiecărui leu me
nit sa contribuie la dezvoltarea 
fondului de bază al gospodinei 
fțolective.

Cîteva aspecte semnificative din 
Activitatea utemiștilor și tinerilor 
Colectiviști din unele gospodării 
colective din raionul Vînju Mare 
oglindesc fidel roadele muncii po
litice desfășurate de organizațiile 
U.TJM. pentru dezvoltarea
științei socialiste, colectiviste a 
neritor.

con
ții

PACHETUL DE PE MASA
PREȘEDINTELUI

Colectiviștii din comuna Dânciu 
hotârît să realizeze anul ace

sta un venit de 350.000 lei, dintre 
care 180.000 să fie impărțiți pen
tru zilele-muncă efectuate, iar 
restul să intre în fondul de 
bază. Președintele, tov. Gheor- 
ghe Cingu, a vorbit utemiștilor nu •

inițiative ale tinerilor colectiviști
numai ca președinte, ei și ea mem
bru al organizației U.T.M. Le-a 
explicat că pentru a obține acest 
venit trebuia muncit în așa fel in
cit să se obțină producții sporite 
la toate culturile și în mod 
deosebit o producție de po
rumb nu numai de 2000 kg. la ha. 
cît prevede planul, ci cel puțin cu 
500 kg. mai mult. Cei 33 utemiști 
și tineri colectiviști
Pe scurt trebuie spus că pe cele 
44 ha. îngrijite de ei se prevede 
recoltarea a 4500 kg. de porumb 
boabe la ha., ceea ce este egal cu 
11 
nu

au înțeles.

vagoane peste plan. Tineretul 
consideră că acest lucru ar fi

un fapt deosebit. Adevărata lor 
contribuție, mai ieșită din comun, 
este considerată aceea 
cu... „pachetul de pe 
dintelui".

Această întîmplare 
tinerii o vor înscrie în istoria ini
țiativelor luate de ei pentru con
solidarea gospodăriei.

Iată despre ce este vorba.
In planul gospodăriei figura 

construcția unui saivan pentru 
1000 de oi. Lucrul acesta nu era 
greu de înfăptuit. Greutatea mare 
consta în faptul că materialele 
principale necesare construcției —

în legătură 
mata prece

utemiștii și

cărămizile — trebuiau aduse de la 
o mare depărtare. Aceasta nece
sita cheltuială și de timp și de 
bani.

Frămîntările conducerii gospo
dăriei nu au rămas străine colec
tiviștilor, deoarece problema res-

ION TEOHARIDE
(Continuare in pag. IlI-a)

Minerii din bazinul Bala Mare 
au întrecut recordul pe țară la 
lucrările de înaintare în galerii ; 
record deținut pînă acum de mi
nerii din regiunea Oradea.

Acest succes a fost obținut de 
brigada condusă de Petru Cozrrsi 
de la exploatarea minieră „lozsa 
Bela" din Baia Sprie, care a rea
lizat o înaintare lunară în galerii 
de 218,9 m., ceea ce reprezintă o 
depășire cu aproape 4 m. a ve
chiului record.

Pentru succesul ctținut, briga
da a primit steagul de brigadă 
fruntașă și a fost premiată cu 
suma de 20.000 lei.

Se înmulțește numărul 
întovărășirilorT

r Prin părțile acestea pămîntul a 
fost mai sărac. Rodea mai puțin 
ca In alte părți. Cu plugurile lor, 
cu cai costelivi, țăranii muncitori 
din comuna Bălăria se străduiau 
din greu să scoată o recoltă mai 
bună. Cu doi ani în urmă însă 
vreo 30 de familii dintre țăranii 
cei mai harnici din comuna Bălă-

ria, regiunea București, șl-ou unit 
pămînturile în întovărășirea agri
colă „Ion Creangă". Vrmindu-le 
exemplul, anul trecut încă 20 de 
familii și-au alăturat pămînturile 
la întovărășirea „Ion Creangă", iar 
altele 40 au format o nouă întovă
rășire denumită „Brazdă nouă". 
Efectuînd toate muncile în comun, 
întovărășiți) au obținut recolte de 
grîu cu 370 kg. mai mari la hectar 
față de țăranii cu gospodării indi
viduale.

Îndată după treieriș, organizația 
U.T.M. din comună, sub îndruma
rea organizației de partid, a înce
put să desfășoare o largă muncă 
de popularizare a succeselor înto- 
vărășiților. Tinerii candidați de 
partid Mihai Constantin, Stănu- 
lescu Stancu, utemiștii Toma Z. 
Preda, Ilie Stan și alții, care erau 
intrați dinainte în întovărășire, au 
sprijinit munca politică a organiza
ției U.T.M. din comună. In adu
nări generale deschise ei au expli
cat tinerilor marile avantaje ce le 
aduce munca în comun. Și ca să 
le dea exemplu și celorlalți țărani 
muncitori, utemiștii Marcel Badea, 
secretarul comitetului U.T.M, pe 
comună, Vasile Ion, tinerii Rădoi 
Dumitru, Stan P. Cheorghe și mul
ti alții, capi de familie, s-au înscris 
ei primii. Părinții, rudele și prie
tenii le-au urmat exemplul'.

Cele două întovărășiri mai vechi 
din comuna Bălăria, regiunea 
București, s-au dezvoltat și s-au 
consolidat. Urmînd exemplul înto- 
vărășiților, de curînd în comună 
au mai luat ființă încă două noi 
întovărășiri: „7 Noiembrie" cu 51 
familii și 60 ha. teren și „Dr, Pe
tru Groza" cu 46 familii și 45 ha. 
teren.

B. NICOLAB

STAPINU
marilor agregate

Au trecut doar 8 luni de zile 
de cînd ziarele au anunțat țării 
întregi intrarea în funcțiune a fa
bricii de țevi de la Roman, a a- 
cestui puternic obiectiv al indus
triei noastre socialiste. De atunci, 
pe porțile fabricii noastre, care 
prin gradul de înzestrare cu uti
laj ultramodern, aproape complect 
mecanizat, și-a cîștigat un renume 
mondial, au ieșit zeci de mii de 
tone de țeava.

Azi, Fabrica de țevi de la Ro
man este o mîndrie a construcției 
noastre socialiste, iar mîndria fa
bricii o constituie tineretul. Din 
totalul muncitorilor fabricii noas
tre, 80 la sută sînt tineri, vîrsta 
medie a lucrătorilor fiind 29 de 
ani. Stăpîniți de dorința împlini
rii unor fapte mari, patriotice, 
puse în fața industriei noastre de 
către partid, tinerii noștri mun
citori, urmînd exemplul! comuniș
tilor și ajutați de către aceștia, 
se străduiesc să-și însușească cît 
mai temeinic tehnica înaintată, 
pentru a mînui cu pricepere uti
lajele modeme cu care este înzes
trată fabrica.

Conducerea fabricii, organizația 
de partid acordă o mare încrede
re puterii colective de muncă a 
tinerilor muncitori. încrederea a- 
ceasta este întemeiată. In răs
timpul care s-a scurs de la intra
rea fabricii în funcțiune, hărnicia 
tineretului în frunte cu comuniștii 
a fost dovedită în fiecare zi, în 
fiecare ceas. Ca o prețuire a des
toiniciei sale, ca o mare încredere 
în puterea sa de muncă, conduce
rea întreprinderii împreună cu or
ganizația de partid a încredințat 
nu de mult tineretului, în cadrul 
unei adunări generale deschise a

Gh. Boslcă
director al Fabricii de țevi 

din Roman
-.............ck/Qi-v/ — — —

organizației U.T.M., centrala hi- 
dropneumatică, atelierul de filetaj, 
un schimb întreg din cadrul sec
ției ajustaj, precum și stafiile de 
mașini electronice care cuprind 
stația de mașini nr. 4., stația de 
mașini nr. 5 împreună cu subso
lul de lubrifianți nr. 1 și nr. 2, 
(partea electrică). In aceste secții, 
ca de altfel în aproape întreaga 
fabrică, atît inginerii și tehnicienii 
cît și muncitorii, sînt cu toții ti
neri.

De la preluare s-au petrecut atît 
de multe lucruri importante încît 
toată lumea are garanția deplină 
că tinerii muncitori au primit cu 
cea mai mare răspundere sarcina 
încredințată. Pentru a asigura fo
losirea deplină a capacității de 
producție, prima țintă a muncii 
tineretului, ajutat și îndrumat de 
către comuniști, a fost îndreptată 
spre înlăturarea cauzelor care pro
duc defecțiuni în funcționarea co
rectă a agregatelor și stațiilor. Gri
ja față de mașini a devenit o lo-

zincă care animă acum pe fieca
re tînăr. Și trebuie să recunoaștem 
că de cînd acestea au fost încre
dințate tineretului, se simte o îm
bunătățire continuă în funcționa
rea stațiilor și agregatelor. De la 
900 de minute cît reprezenta îna
inte timpul de întrerupere a mun
cii datorită defecțiunilor mașinilor 
electrice pe o săptămînă, s-a ajuns 
acum doar la 150-200 de minute. 
Acest lucru a fost posibil datorită 
atenției care se acordă în fabrică 
ridicării nivelului tehnic și profe
sional al tinerilor. In acest scop, 
prin grija conducerii fabricii și a 
organizației de partid, au fost or
ganizate cursuri fe minim tehnic 
pentru muncitorii din toate sec
țiile. Din felul cum participă, ca 
și din perseverența cu care se 
străduiesc să-și însușească cele 
predate în cadrul acestor cursuri, 
se poate constata o preocupare 
permanentă a tinerilor de a-și în
suși cunoștințe tchnico-profesio- 
rțale cît mai profunde pentru a 
putea conduce cu succes marile

In preajma deschiderii anului 
în învațamîntul politic U. T. 

PREGĂTIRI ȘI
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Joi 11 septembrie 1958, tovară
șul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, a primit 
pe vicepreședinta Ligii Societăți
lor de Cruce Roșie și președinta 
Crucii Roșii a Republicii India, 
prințesa Rajkumari Amrit Kaur.

La întrevedere a asistat dr. Oc
tavian Belea, președintele C.C. al 
Crucii Roșii din R.P. Romînă.

Prințesa Rajkumari Amrit Kaur 
B mulțumit pentru posibilitățile 
largi ce i s-au oferit de a vizita 
țara noastră și de a vedea mun
ca constructivă pe care o 
goară poporul romîn. 
| Tovarășul Chivu Stoica 
fexprimat satisfacția de a
pe reprezentanta organizației in
ternaționale de Cruce Roșie și a 
Indiei, subliniind că poporul ro
mîn privește cu interes și simpa
tie eforturile depuse de poporul 
indian de a-și reconstrui țara, de 
e-și făuri o viață mai bună.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, tovarășul Chivu Stoica, a 
transmis cele mai bune urări 
președintelui Republicii India, 
Rajendra Prasad și primului mi- 
jlistru, Jawaharlal Nehru.

(Agerpres)

desfă-

și-a 
primi

Apropiata deschidere a anului de învățămînt politic U.T.M. cere 
din partea organizațiilor de bază U.T.M. din întreprinderi și in
stituții, de la orașe și sate, să grăbească ritmul pregătirilor deoa
rece pînă la predarea primelor lecții a mai rămas doar puțin timp. 
Complectarea corpului de propagandiști prin recrutarea unor to
varăși cu un nivel politic și cultural corespunzător, recrutarea 
viitorilor cursanți pe baza discuțiilor individuale, cu fiecare tînăr 
în parte, sînt condiții esențiale ce trebuie îndeplinite pentru a 
asigura o bună desfășurare a anului de învățămînt politic, un con
ținut cit mai bogat viitoarelor cercuri politice. Pentru a vedea 
stadiul actual al pregătirilor, 
întreprinderile Capitalei. Iată

Totul este gafa

am vizitat zilele acestea cîteva din 
ce am aflat:

Căutînd biroul comitetului U.T.M. 
de la Atelierele Centrale I.T.B., 
am nimerit în clădirea administra
ției. Pe prima ușă întîlnită în cale 
am văzut o firmă albă cu litere 
roșii : „Organizația U.T.M. : Curs 
seral sala 23“. Am deschis 
ușa : cîteva mese frumos așezate, 
scaune în fața lor, o măsuță îm~ 
brăcată în roșu cu un scaun pen
tru propagandist. In clădirea în 
care se află comitetul organizației 
U.T.M. alte uși cu alte firmulițe 
„Organizația U.T.M., Cercul să 
ne cunoaștem patrva — sala nr. 
sau „Curs seral — sala nr. 1“. 
Peste tot ordine, curățenie, de 
parcă chiar astăzi vor începe cursu
rile...

Tovarășul Naum Lică, secretarul 
comitetului U.T.M. cînd a aflat 
despre ce anume mă interesez 
mi-'a spus :

— Totul e gata !

M-am interesat în amănunțime 
de fiecare cerc în parte, de mo
dul în care s-a făcut recrutarea 
propagandiștilor și a cursanților, 
de asigurarea tuturor celorlalte 
condiții. Și am aflat multe lucruri 
bune. Propagandiștii, pentru cele 6 
cercuri ce vor funcționa în acest 
an, sînt de profesie muncitori, in~

membri de partid, ingineri, 
pregătire mai înaltă. Trebuie 
liniată inițiativa organizației 
V.T.M. de la Atelierele Cen
trale I.T.B. în recrutarea și 
pregătirea unui propagandist de 
rezervă. Tovarășa Felicia Bur- 
duja va înlocui propagan
diștii care, din diferite motive, 
vor fi nevoiți să lipsească de la 
cite o lecție.

Recrutarea cursanților s-a făcut 
pe organizații de secții, unde au 
fost constituite comisii ce au dis
cutat cu fiecare tînăr în parte. In 
urma acestor discuții s-a stabilit 
împărțirea tinerilor pe forme de 
învățămînt. Aproape 100 de ute
miști au trecut să studieze la 
cercurile de învățămînt ale orga
nizației de partid. Alții însă, cum 
sînt Elena Zamfir, Vasile Rotaru,

eu o 
sub-

Aspect din atelierul de filetaj al Fabricii de țevi din Roman încredințat tineretului
' ' ~ ' Foto: N. STELORIAN
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Bătrtnul nostru București întinerește! Nu e o figură de stil ci un 
fapt de o desăvârșită autenticitate. In pragul aniversării a 500 de 
ani de la întemeiere, vechea noas tră Capitală trăiește zilele unei 
uriașe și structurale înnoiri, întineriri. In anii puterii populare, prin 
grija partidului și guvernului s-au ridicat noile cartiere Ferentari, 
Bucureștii Noi, Floreasca, șoseaua Mihai Bravu, bulevardul Muncii, 
Drumul Serii, str. Maior Coravu, Drumul Taberei. Aceasta a fost 
insă doar începutul marii acțiuni de construcții de locuințe pentru 
satisfacerea cerințelor oamenilor m uncii și în 
înfrumusețarea și înnoirea Capita lei.

Semnele tnsistente ale înnoirii și întineririi 
în aceste zile la tot pasul.

...La Floreasca se lucrează fără întrerupere 
cvartalul de sud și 4 blocuri și 10 vile în cvartalul de nord. Pînă 
la sfîrșitul anului aici se vor da în folosință peste 650 de aparta
mente moderne, confortabile, elegante.

...In fata intrării stadionului 23 August de pe bulevardul Muncii 
se vor da în folosință nu peste mult tintp 7 blocuri cu un total do. 
275 apartamente.

...La noul cartier — Bucureștii Noi se fac ultimele finisări pentru, 
a da un aspect cît mai plăcut cvartalelor.

...Anul acesta se vor termina tn întregime lucrările șantierului 
„Mlhai Bravu". Se lucrează intens la cele 7 blocuri.

Această înnoitoare transformare bucureștenii o simt însă nu nu^ 
mai la „periferie", in cartierele nou născute, ci și tn inima orașului. 
S-a ridicat blocul „Carlton", blocul din b-dul Magheru, din PiațU 
de Flori și altele. Pe magistralele și străzile centrale s-au deschis 

și se vor mai deschide numeroasei 
șantiere de construcții. Se vor rie 
dica zeci de blocuri moderne cu 
sute și sute de apartamente con» 
fortabile. Se vor complecta astfel 
terenurile virane șl se vor înlocui 
unele case mici, necorespunzătoa- 
re, care strică aspectul principale
lor magistrale ale centrului orașut 
Iul, cu blocuri noi, moderne, de 
cile 6—9 etaje. In momentul da 
față s-au început șl sînt în diferite 
stadii lucrările de construct'd de la 
noile blocuri ce se vor ridica pe 
b-dul 6 Martie, nr. 85 și 101, la 
blocurile din b-dul Duca, tn șase 
puncte de pe strada Brezoianu (în 
total numai pe această arteră se 
vor construi circa 400 de ap ari a» 
mente), pe Calea Grivitel 152 șl 
156, tn strada Doamnei și. Gabro
veni, pe bulevardele 1848, Nicolae 
Bălcescu Și tn alte foarte multe 
puncte ale orașului.

Pentru continuarea acțiunii de 
construcții de locuințe tn Capitală, 
au fost alocate recent noi fi im
portante fonduri. Sînt astfel acum 
tn curs lucrări pentru construirea 
a 4000 apartamente. In felul acest, 
ta, sfatul popular va preda anul a- 
cesta bucureștenilor .de 
mai multe apartamente 
anul trecut, iar în 1960 
ori mai multe.

același timp pentru 

Capitalei le întllnint 

la încă 17 blocuri in

două ori 
fafă da 

de patru
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gineri, funcționari, au fost aleși 
dintre tinerii ce au dovedit o 
mai bună pregătire în cadrul 
cercurilor de învățământ ale orga
nizației de partid din anul care 
a trecut, tineri cu o bună pregă
tire politică. Paul Cristache, Po
pescu Antoaneta și Bota Virginia 
au fost trimiși și la cursul de in
struire de 10 zile de pe lingă co
mitetul raional U.T.M. Ceilalți sînt

Maria Feleagă au rămas la cercu
rile la care <au fost și in anul 
trecut, deoarece au avut multe 
absențe și, așa cum au recunoscut 
și ei, nu și-au putut însuși temei
nic materialul studiat. După cri
tica aspră pe care le-a făcut-o co
misia, acești utemiști s-au angajat 
să urmeze cu regularitate cursul 
politic din acest an. Comisiile au 
pus capăt și altor lipsuri ce au

ute-

de 
anul

existat în anii trecuți. Unii ute
miști ca Stan M. Ion, de pildă, au 
stat ani întregi la aceeași formă 
de învățămînt.

Buna încadrare făcută acum va 
asigura o normală desfășurare a 
cursului de învățămînt politic în 
pragul căruia ne aflăm. Față de 
anul trecut, numărul cercurilor și 
al cursanților « crescut. In anul 
acesta vor studia aici 155 de 
miști și tineri.

Cu toate acestea numărul 
utemiști și tineri încadrați
acesta în vnvățămîntul politic este 
încă nesatisfăcător. în organizația 
de bază sînt aproape 300 de tineri. 
O parte dintre aceștia, cei mai buni, 
au fost recomandați pentru a ur
ma formele de învățămînt ale or
ganizației de partid. Cu toate a- 
cestea un număr însemnat de ti
neri și utemiști au rămas neînca
drați în formele învățămîntului po
litic. De aceea comitetul organiza
ției de bază U.T.M. de la Atelie
rele Centrale I.T.B., nu trebuie să 
considere că „totul e gata". Este

GH. ANGELESCU

Una din cele mai mari

PRODUCȚII DE STRUGURI
din ultimii 20

In majoritatea pod
goriilor din țară a 
început culesul vi
ilor, La Drăgășani, 
Ostrov, Ște/ănești, 
Giarmata, Jidvei, Ga- 
licea Mare se recol
tează zilnic 12.000— 
30.000 kg. de stru
guri. După evaluările 
specialiștilor unul a- 
cesta se înregistrează 
una din cele mai 
mari producții de 
struguri din ultimii 
20 de ani.

Mari producții —

atingînd 6.000-10.000 
kg. de struguri la 
hectar — obțin în 
special renumitele 
podgorii Dealul Mare, 
Odobești, Cotești, 
Panciu, Cotnari, Dră
gășani, Tirnave și 
Murfatlar. In unele 
vii, recolta ajunge 
chiar la 14.000 kg. 
de struguri la ha. 
Recolte de peste 
5.000 kg. de struguri 
la ha. se obțin în vi
ile de la Mediaș, 
Jidvei, Săhăteni, Fo-

AL. p,

A 1000-a 
șarjă rapidă

de ani
rumloc, și altele in
trate anul acesta pe 
rod. Recolta bogată 
permite vinificarea a 
cel puțin 2.500 de va
goane de struguri în 
plus față de anul 
trecut, din care ju
mătate în gospodă
riile agricole de stat, 
tn același timp pe 
piață vor fi desfăcute 
cantități sporite de 
struguri de masă. 
Numai magazinele 
Gostat vor vinde cu 
10.000 tone mai mult 
decît anul trecut.

din acest an
oțelăria Martin nr. I a Coni'La 

binatului siderurgic din Hune-* 
doara a fost elaborată cea de-a 
1.000-a șarjă rapidă din acest an. 
Prin scurtarea timpului de ela-: 
borare a șarjelor, oțelarii hunedo-' 
reni au înregistrat indici înalți 
de productivitate la toate cuptoa
rele. Ca urmare a acestui fapt ei 
au dat peste plan în perioada 1 
ianuarie — 10 septembrie 16.782 
tone de oțel. Productivitatea 
muncii a crescut cu peste 4 la 
sută, iar prin reducerea prețului 
de cost al oțelului s-au realizat 
economii în valoare de peste 
6.200.000 lei.



I
Centrul de calcule al ca

tedrei de calcule matematice 
de la Universitatea din Mos
cova a realizat una dintre 
cele mai eficiente mașini ci
frate de calculat. Mașina

„Strela“ efectuează 2.000 de 
operații pe secundă. In 
cursail acestui an ea a 
efectuat 17.899.200.000 ope
rații. Numai o mie dintre a- 
ceste calcule ar fi reclamat

24,5 ani de muncă fără ma
șini.

In fotografie: studenți 
lucrînd la centrul de calcul 
al universității.

Structura materiei vii
(O nouă ipoteză a academicianului

Materia vie în general, esența 
și originea ei în particular, re
prezintă una din problemele fun
damentale ale științelor naturii. 
Cu tot progresul considerabil rea
lizat în secolul nostru în domeniul 
chimiei și biochimiei, problema 
materiei vii rămîne totuși deschi
să și de mare actualitate. Impor
tanța deosebită a acestei probleme 
a făcut ca ea să constitue preo
cuparea a numeroși gînditori și 
savanți din cele mai îndepărtate 
timpuri și pînă azi, ea constituind 
arena uiiei puternice confruntări 
dintre materialism și idealism.

Idealiștii puși în slujba forțelor 
reacționare ale societății, interesa
te în întunecarea minților promo
vează ideea anti-științifică a natu
rii imateriale a vieții, după care 
materia vie și fenomenele carac
teristice ei, reprezintă manifesta
rea unui principiu supranatural 
care ar „determina" dezvoltarea 
ei. Aceste concepții au urmărit în
totdeauna negarea concepției ma
terialiste despre lume și „funda
mentarea" diferitelor legende cu 
privire la crearea lumii prin forțe 
supranaturale.

Deși opus concepției idealiste, 
materialismul mecanicist care 
domina în științele naturii la sfîr- 
șitul secolului trecut, nu a putut 
soluționa în mod științific proble
ma materiei vii. Potrivit ideilor 
mecaniciste, materia vie reprezin
tă o reunire, o îmbinare de parti- 
cole materiale ce se supun numai 
legilor fizice și chimice. Materia 
vie este redusă astfel la o simplă 
sumă de fenomene fizico-chimice 
nespecifice, negîndu-se faptul că 
ea reprezintă o formă de mișcare 
calitativ nouă a materiei, cu pro
prietăți și legi specifice.

Atît concepția idealistă, cît și 
cea mecanicistă nu pot da o ex
plicație reală proceselor celor mai 
variate legate de materia vie. A- 
ceste concepții interpretează în 
mod denaturat și simplist realita
tea obiectivă a materiei vii; bazîn- 
du-se pe premize false, ireale, 
metafizice, aceste concepții caută

să explice esența vieții separat de 
dezvoltarea generală a materiei.

Iată de ce concepțiile idealiste 
și mecaniciste nu pot fi acceptate 
în stadiul actual de dezvoltare a 
științei.

In opoziție cu punctul de vede
re idealist, CONCEPȚIA MATE
RIALIST-DIALECTICA pornind de 
la o profundă analiză a fe
nomenelor naturii consideră viața 
ca fiind de natură materială, ca 
fiind o manifestare calitativ deose
bită a materiei, apărută într-o a- 
numită etapă de dezvoltare istori
că a acesteia. Materialismul dia
lectic, subliniind unitatea indisolu
bilă dintre materia vie și cea ne- 
vie, arată în același timp că între 
ele există o deosebire calitativă 
esențială, respingînid astfel redu
cerea mecanicistă a proceselor 
complexe ale vieții la simple pro
cese fizico-chimice.

Engels a sezisat cu o perspica
citate excepțională faptul că, la 
baza vieții se află protoplasma și 
că trăsătura esențială este schim
bul continuu, înnoirea permanentă 
a componentelor chimice ale aces
tei substanțe. De aici apare deo
sebirea fundamentală dintre corpu
rile vii și cele lipsite de viață — 
deosebire care constă într-o per
manentă autoreînnoire și autorefa- 
cere a compoziției protoplasmei. 
Deci, însușirea distinctivă, speci
fică a materiei vii o constitue me
tabolismul prin asimilație și de- 
sasimilație.

Astfel F. Engels a fundamentat 
cu precizie diferența dintre cele 
două feluri de materie existente pe 
pămînt: materia vie și cea nevie. 
Această precizare constitue una 
dintre cuceririle fundamentale ale 
științei moderne care a deschis 
largi perspective dezvoltării biolo
giei.

Arătîhd că schimbul permanent 
de substanțe dintre corpurite pro
teice și natura înconjurătoare este 
caracteristica esențială a vieții, 
Engels subliniază totodată deose
birea dintre schimbul material de 
substanțe la materia vie și la cea

E. Macovschi)
nevie: corpurile lipsite de viață 
sînt supuse și ele unor transfor
mări profunde în cadrul procese
lor naturale, dar ele încetează de 
a mai fi ceea ce au fost. (ex. oxi- 
darea).

(Va urma)
Aspirant MIHAIL ȘERBAN 
Cercetător științific la Insti
tutul de Biochimie al Aca

demiei R.P.R.

Biruitorii vcaculni...
La prima conferință interna

țională de la Geneva, din au
gust 1955 consacrată utilizării 
pașnice a energiei atomice, cu
noscutul atomist indian H. J. 
Bhabha declara: „Nu ezit să 
prezic că mijlocul de a controla 
sinteza care eliberează energie, 
va fi descoperit în următoarele 
DOUA DECENII. Cînd acest 
lucru va fi posibil, problema 
energiei va fi într-adevăr re
zolvată pentru totdeanua în lu
me, pentru că atunci va fi a- 
tîta combustibil cîtă apă grea 
în oceane".

Mulți savanți au întâmpinat 
cu scepticism această prezicere. 
Cu toate acestea visul era ade
menitor, deoarece tehnica ac
tuală ar fi țn stare de înfăptui
rile cele mai grandioase dacă 
ar avea la dispoziție cantitățile 
necesare de energie...

Dar nu va fi nevoie de „doUă 
decenii". La cea de a doua Con
ferință internațională pentru 
folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, care s-a deschis 
la 1 septembrie a.c. la Geneva, 
savanțli sovietici au făcut nu
meroase comunicări deosebit de 
importante cu privire la diri
jarea reacțiilor termonucleare, 
comunicări care au uimit lu
mea specialiștilor, demonstrînd 
ritmul extraordinar de rapid în 
care se dezvoltă în Uniunea 
Sovietică tehnica atomică și 
energetica nucleară.

Deocamdată reacția termonu 
cleară controlată se obține 
cel mai ușor cu un amestec în 
părți egale de deuteriu și tri
tiu, doi izotopi ai hidrogenu-

Ce sînt și oare este impor
tanța acestor izotopi?

Deuteriul este deosebit de im
portant pentru producerea e- 
nergiei termo-nucleare. Iată de 
ce. După cum se știe, prin ar
derea unui gram de hidrogen 
se eliberează 20.000 calorii. 
Dacă se transformă însă același 
gram de hidrogen prin fuziune 
nucleară în heliu, se eliberează 
aproape de 10 milioane de 6ri 
mai multă energie. O cantitate
israzxaiaauaaMmaacanBHaMaaMBaaKag* 
însemnări pe marginea 
lucrărilor prezentate la 
Conferința internațio
nală pentru folosirea 

energiei atomice 
în scopuri pașnice

și mai uriașă de energie se ob
ține dacă se folosește în locul 
hidrogenului —- deuteriul.

Deși la 6.000 de atomi de 
hidrogen ușor apare de obicei 
numai un singur atom de deu
teriu, cantitatea de hidrogen 
greu din apele oceanelor este 
suficientă pentru a produce 
energie timp de aproximativ un 
miliard de ani. De asemenea 
separarea deuteriului nu este 
prea scumpă.

Speranțe și mai mari sînt 
legate de izotopul și mai greu 
al hidrogenului — tritiiil. încă 
din 1956 acad. Artimovici a- 
rata posibilitățile de-a dreptul 
uimitoare ale hidrogenului su
pragreu...

Din păcate tritiul este ex
trem de rar. De ce oare? Fiind
că tritiul este instabil și se de
zintegrează inevitabil, transfor-

lui. mîndu-se în varietăți de nuclee

atomice stabile a căror durată 
de viață este mai mare. Tritiul 
„primar" trebuie să fi dispă
rut practic, încă la începutul 
istoriei Pămîntului-. Dacă soco
tim că tâmpul lui de înjumă
tățite este de nurnai 12,/z ani 
înseamnă că după primele trei 
milenii a rămas din rezervele 
inițiale de tritiu cel mult o ze
cime de miliardime și astăzi 
cantitatea de tritiu din natură 
este de-a dreptul neglijabilă.

Oamenii de, știință și-au pus 
însă problema dacă nu s-ar pu
tea produce tritiul atât de pre
țios pe cale artificială. Oare 
nu s-ar putea face să pătrundă 
în nucleul hidrogenului greu 
încă un neutron ? Acest lucru a 
reușit. Tritiul poate fi astăzi 
produs nu numai în labora
toare, ci și pe scară industrială 
fiind însă cea măi costisitoare 
producție industrială din lume: 
un kilogram de tritiu echiva
lează cu 1.000 kg. de aur.

Tritiul se obține bombardînd 
cu neutroni litiul, un metal al
calin foarte răspîndit în scoarța 
Pămîntului. Pentru această 
operație sînt necesari reactori 
avînd puterea de sute de mii 
de kilowați și care consumă 
pentru producerea unui gram 
de tritiu aproximativ zece kilo
grame uraniu 235.

In comunicarea sa deosebit 
de importantă, acad. Artinto- 
viei a relevat un fapt de-a 
dreptul senzațional: se poate 
realiza în mod practic cu aju
torul litiului o reacție termo
nucleară care să regenereze 
mereu tritiul. Adică hidroge
nul supragreu care joacă rolul 
combustibilului cel mai ptețios 
în reacția termo-nucleară diri
jată, se regenerează în mod au
tomat menținînd continuu reac- 

, ția și producînd de cinci ori 
(ț atâta energie ca reacția cu dett-

+ ...în rîpele nisipoase din dea
lurile dintre Valea Buzăului și 
Valea Teleajenului se întâlnesc 
adesea nenumărate resturi de 
scoici rămase de pe urma unor 
animale ce au trăit acum aproape 
5 milioane de ani în apele unui 
lac întins ce acoperea o mare 
parte din suprafața țării noastre.

ir ...în dealurile subcarpatice, 
începînd de la Turnu Severin pînă 
la Căiuț și Pralea din regiunea 
Bacăului, se întîlnesc adesea în ni
sipurile din ripi, oase mari sau 
măsele uriașe ce au aparținut unor 
animale din neamul elefanților ce 
au trăit prin părțile noastre cu 
milioane de ani în urmă.

-țr ...încă în anul 1842 marele 
chimist rus N. N. Zinin a desco
perit procedeul de obținere indu
strială a anilinei din părțile com
ponente ale fumului din cuptoa
rele de cocs.

-K ...drept unitate de măsură 
vechii egipteni au folosit „cotul" 
— distanța de la vîrfnl degetului 
mijlociu pînă la cot. Cotul egip
tean avea aproximativ 540 mili
metri. O uriașă turbină construită de tehnicieni din R. D. Germană

■k Selecționerii sovietici au obținut noi forme de bumbac, cu 
capsule neobișnuit de mari, cîntărind 11—-12 gr. Noile forme de 
bumbac au fost obținute în Asia Centrală în urma unor îndelun
gate hibridizări între specii. In cadrul a diferite experiențe s-a 
încrucișat bumbacul cu cîteva zeci de soiuri de plante din familia 
malvaceae-lor.

* La uzinele „Zeiss" din lena se construiește în prezent cel mai 
mare telescop, cu oglinzi din lu ine, de tipul Schmidt, comandat de 
Academia de științe a R.D. Germane.Dimensiunile uriașe ale ace
stui telescop — oglinda principală are diametrul de 2 metri — au 
necesitat construirea unor mașini speciale montate într-o încăpere 
cu temperatură constantă. în afară de aceasta, a trebuit construi
tă o hală de montare înzestrată cu o macara, cu o capacitate de 
ridicare de 32.000 kg.

* Un nou tip de plug care va revoluționa agricultura, inventat 
de tehnicianul ungur Istvan Szabo, poate ara și grapa simultan o 
suprafață de trei ori mai mare decit plugurile obișnuite, necesi* 
tind mai puțină forță de tracțiune. Acest tip de plug a fost breve
tat în 26 de țări. Peste puțin timp în U.R.S.S. va începe fabrica
rea sa în serie.

•ir Un grup de tineri profesori și studenți de la facultatea de 
fizică tehnică a Universității Sinhua din Pekin a realizat pri. 
mul accelerator de inducție din țară.

sp re Lună
Primul drum

Racheta este gata de ple
care...

(Desen din revista
^Franța—U.R.S.S.")

Cînd reprezentanții presei, reporterii de la ra- 
dioteleviziune și cineaștii fură admiși în marele 
amfiteatru al Institutului de Astronavigație, ceasul 
electric fixat deasupra ecranului luminisc'ent indica 
ora 8 și 50 de minute.

Printre radioreporteri se afla și Alexei. Ceea ce 
văzuse el pe drum venind spre Institut întrecea 
orice închipuire și tînărul căuta înfrigurat un coleg 
ca să-i explice de ce miile de vehicule stau părăsite 
în mijlocul străzilor, iar uriașa metropolă e ador
mită parcă de baghetă unui vrăjitor din basme. Pe 
kilometri întregi Alexei nu întîlnise o singură ființă 
în afara milițienilor care dirijau o circulație acum 
inexistentă. Locuitorii bătrînei noastre pla
nete încetaseră aproape orice activitate, multe din 
uzine au încremenit pentru cîteva ore, într-un cu- 
vînt întreaga omenire și-a reținut răsuflarea pen
tru a urmări în fața televizoarelor cea mai gigan
tică, cea mai îndrăzneață și cea mai senzațională 
experiență a tuturor timpurilor.

Dar cînd Alexei zări fața preocupată a savan
tului înconjurat de nenumărații săi colaboratori, se 
retrase într-un colț de unde să poată urmări cu
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atenție activitatea „statului major" al oamenilor 
de știință.

îndrăzneț, ca toți confrații săi, un reprezentant 
al reporterilor televiziunii se apropie de profesor, 
rugîndu-1 să rostească cîteva cuvinte introductive 
pentru telespectatori...

Profesorul se îndreptă spre uriașa baterie de 
microfoane instalată în fața numeroaselor camere 
de luat vederi și spuse următoarele: „Peste mai 
puțin de o oră vom trimite prima rachetă în Lună. 
Din această clipă, „regina nopții" va înceta să mai 
constitue pentru noi un astru îndepărtat și miste
rios.

După aselenizarea ultimului etaj al rachetei, din 
el va debarca pe Lună un robot teleghidat, un la
borator perfect utilat care conține pe lingă nume
roase aparate de măsură, mai multe camere de luat 
vederi, orientabile în toate sensurile. Comanda în
tregului laborator, care este adăpostit într-un ve
hicul asemănător unui tanc, o are un „creier" elec
tronic perfecționat, care va colabora cu noi 
corectînd teleghidajul în funcție de parametrii de
terminați de aparatele de măsură și de imaginile 
captate de camerele de luat vederi".

Văzînd că savantul face un gest caracteristic cu 
mîna pentru a sublinia că a terminat, reporterul îi 
mai adresă repede o întrebare:

„încă un amănunt, vă rog. Se știe că zborurile 
cosmice impun o mare precizie în ceea ce privește 
respectarea vitezei de zbor și a direcției de miș
care...".

„într-adevăr, micșorarea neprevăzută a vitezei 
rachetei cu un singur metru pe secundă ar schimba 
raza ei de acțiune cu sute de mii de kilometri și 
ținta n-ar mai fi niciodată atinsă. De asemenea, 
o abatere a unghiului de decolare cu o singură 
zecime de grad ar putea provoca o trecere pe lingă 
Lună la distanța de un milion de kilometri de ea. 
Dar fiți liniștiți ! Verificarea direcției de zbor și 
corectarea traiectoriei vor fi făcute în permanență 
cu ajutorul „tunului cosmic" al savantului Po
krovski. Iată în ce constă această metodă: Un nu
măr de cîteva zeci de stații de radio foarte puter
nice de pe Pămînt și de pe sateliții artificiali vor 
emite unde dirijate în jurul rachetei, formînd un

2

fel de canal sau tunel prin care racheta își va 
urma traiectoria cu maximum de precizie. La cea 
mai mică abatere, racheta va pătrunde într-o zonă 
unde intensitatea undelor este mai mare decît în 
canalul central. Undele acționează atunci dispozi
tivele de ghidaj automat și racheta se întoarce în 
canalul central. Dar aceasta încă nu e totul. Pen
tru menținerea vitezei, o stație de radio specială 
emite spre rachetă unde cu o lungime diferită de 
cele- care formează tuneiul. Aceste unde ajung la 
rachetă și slnt retransmise apoi din nou spre Pă
mînt de o stație automată de radio care se află 
pe rachetă. Deoarece racheta se găsește însă în 
mișcare, undele își schimbă lungimea lor și această 
variație este proporțională cu viteza de deplasare 
a rachetei. Undele emise de rachetă sînt captate 
de un receptor special de pe so!. Cînd viteza ra
chetei se apropie de valoarea stabilită, acest aparat 
special trimite spre rachetă un radiosemnal care 
debreiază propulsorul ei exact în clipa în care ra
cheta atinge viteza necesară. In felul acesta ra
cheta se va mișca cu precizia unui astru".

ORA 9,30.
Uriașul ecran de televiziune în culori pe care 

imaginile apar pe o suprafață de 36 m.p. prinde 
viață. In centru se ridică impunătoare, sfidînd 
parcă zările infinite ale Cosmosului, racheta cin- 
tărind cîteva sute de tone.

Dispozitivul electronic de pornire automată a 
declanșat propulsorul. O uriașă flacără verde a 
învăluit pentru 6 clipă astronava câre a țfșnit cu 
o viteză uluitoare.

Mai sînt aproape 51 de ore pînă ce racheta va 
debarca în Lună cel dintîi laborator de cercetări, 
dar echipele de savanți n-au nici o clipă de răgaz.

Rînd pe rînd sînt „consumate” toate etajele 
auxiliare ale rachetei. Au trecut cîteva minute și 
viteza rachetei laborator a atins 11,2 km/s.

Alexei mai admiră cîteva minute precizia mate
matică cu care lucrează numeroasele echipe de 
savanți și tehnicieni ai „statului major" și apoi se 
repede spre cabinele radiotelefonice spre a-și dicta 
primul reportaj: „Primul drum spre lună"...

Ing. ION SUCEVEANU
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Ghicitul — 
o aberație

Vă arătam tntr-unul din primele 
noastre articole publicate în ca
drul rubricii dedicate combaterii 
superstițiilor, că foarte -adesea oa
menii inapoiați, crezători in vechi 
superstiții, socot că viața fiecă
rui om este determinată de soar
tă, de destin, \că oricare din fap
tele, din acțiunile oamenilor, au 
fost dinainte hotărite de o forță 
supranaturală.

Strins -legată de ideea de destin 
este credința superstițioșilor în 
ghicit, ce-și trage obirșia ca și 
oricare altă superstiție din vremu
rile vechi, cînd din neputință, din 
ignoranță, oamenii își formau idei 
greșite despre cauzele care deter
mină fenomenele lumii înconjură
toare. De-a lungul Istoriei, misti
cii, reprezentând interesele de cla
să ale exploatatorilor, dornici de 
a ține masele in întuneric și mi
zerie, au promovat aceste false 
idei, au cultivat cele mai obscure 
superstiții.

Cele mai diferite obiecte, feno
mene și Întâmplări, lipsite de im
portanță servesc superstițiilor, la 
ghicit și preziceri. Să luăm, de 
pildă, numai așa-numita „chiro- 
manție". Acest gen de super
stițioși au făcut din palmele omu
lui o adevărată hartă a destinu
lui omenesc în care pretind că 
pot citi trecutul, prezentul și vii
torul. După cutele de pe palmă, 
acești „ghicitori" încearcă să sta
bilească trăsăturile morale ale 
unui om, să-i prezică căile dez
voltării sale ulterioare. Chiroman- 
ții socot că dacă liniile palmelor 
se întretaie în anumite locuri, 
dacă ele sînt mai lungi sau mai 
scurte, aceasta înseamnă că omul 
va avea sau nu „noroc" în viață, 
că se va căsători sau nu, că este 
un om inteligent sau nu etc. în
trebați vreodată, pe unul din a- 
cești „ghicitori" excroci cum își 
poate explica faptul că o linie lun
gă In palma unui om înseamnă 
viață lungă, iar o ținie întreruptă 
înseamnă că viața sa va fi curma
tă la 10—45 de ani ? Ei nu vor 
putea da nici un fel de explicații.

Știința dărimă din temelii chi- 
romanția, dovedind totala netemei. 
nicie a „argumentelor" unor ase
menea „ghicitori". In cursul dez
voltării istorice a omului in proce
sul muncii, mina a fost factorul e- 
sențial, din care cauză a căpătat o 
conformație și structură anatomi
că specidlă.

Știința modernă a studiat rolul 
mîinii in diferite meserii și profe
siuni, stabilind aspecte specifice 
fiecăreia dintre ele. Conformația 
liniilor mîinii fiecărui om depinde 
de felul muncii sale. Mîinile mari, 
viguroase cu pielea bătătorită ale 
muncitorului sau mîinile lungi, 
subțiri ale pianistului sau chirurgu
lui. toate păstrează aceeași 
structură anatomică. Aceste linii

din palmă nu sînt altceva decît 
semnele locului de legătură a foi
ței care învelește tendoanele și 
mușchii cu pielea — ceea ce se 
numește In limbaj științific „locul 
de inserție a ăpronevrozei pal
mare".

Aceste .linii n-au nicio legătură 
și nu influențează prin nicio core
lație funcțiile vitale ale omului. 
Dacă ar, fi altfel, atunci ne-am 
putea întreba de ce accidentele 
care distrug mîinile. nu afectează 
restul organismului, decît în mă
sura rolului lor. Chlromanții, ca 
și toți ceilalți „ghicitori" pot citi în 
liniile mîinii, după cum ar fi gata 
să citească în lună, stele, bobi, 
numai dacă există oameni care să-i 
creadă.

Ghicitul nu are nici un fel de 
bază științifică și nici nu poate 
avea — scrie E. Tucikov în lucra, 
rea sa „Știința împotriva supersti
țiilor" Ghicitul chiromanților este 
bazat pe aceeași asemănare exte
rioară dintre obiecte și fenomene 
între care nu există nici un fel 
de interdependență și condiționare 
reciprocă șj se bizuie pe credința 
falsă că ceea ce se aseamănă duce 
la rezultate asemănătoare.

Aceste superstiții nu pot aduce 
decit mult rău oamenilor. Se cu
nosc într-adevăr unele cazuri cînd 
asemenea „ghicitori", „b a b e", 
„doftoroaie" de prin satele noastre, 
aflați in directă legătură cu inrăiți 
dușmani de clasă, se căznesc ca 
prin prezicerile lor să otrăvească 
sufletul celor mai înapoiați, să ie 
prevestească diferite nenorociri în 
fața cărora n-ar mai exista nici un 
fel de leac... să-i atragă în sfera 
intereselor lor.

Prezicerile ghicitorilor nu au ni
mic cu realitatea, tiu au nimic cu 
viața, nu au nici o bază științi- 

J??n*ru a Prevedea în mod 
științific, viitorul, diferite fenome
ne ale naturii, drumul dezvoltării 
sociale trebuie să cunoști legile 
dezvoltării naturii, legile dezvoltă
rii societății.

Tinerii noștri, în special din u- 
nele sate, unde afluența ghicitului 
se pare că este mai mate, trebuie 
sa înțeleagă că ghicitul nu are 
nici un fel de bază științifică, că 
ef nu aduce decit înșelăciune și 
rău Trebuie să demascăm în fața 
cetățenilor pe toți purtătorii unor 
asemenea superstiții, transmise 
de-a lungul veacurilor de. înșelă
tori interesați în întunecarea ce
lor mulți, să făurim vad larg 
științei, culturii.



AL FILMELOR
Zilele filmului coreean des

fășurate în Capitală ne-au ofe- 
fit prilejul cunoașterii unor 
•șt. noi realizări ale studiourilor 
jȘdin R.P.D. Coreeană, care s-au 
^bucurat de o primire călduroa- 
‘Șsă din partea publicului nostru. 
■^Aceste filme ca și celelalte vă- 
•^zute înainte, confirmă drumul 
if,ascendent pe care merge cine- 

mato graf ia țării prietene, suc- 
fcesele tot mai mari pe care ea 
fie obține. O caracteristică de 
%preț a filmelor produse de ci- 
fneaștii din R.P.D. Coreeană 
feste strânsa lor legătură cu via- 
fa și aspirațiile poporului, slu- 
fjirea prin cinematograf, ca și 

prin ori care altă artă, a lup
tei lui nobile pentru pace și 
socialism. Dintre noile filme 
prezentate pe ecranele noastre, 
unul are subiect istoric, altul 
relatează o întîmplare din vre
mea ocupației japoneze și cel 
de al treilea povestește un epi
sod din războiul de apărare a 
patriei, dar toate au drept scop 
educarea spectatorului in spi
ritul unor idei mărețe: patrio
tismul înflăcărat și ura neîm
păcată împotriva dușmanilor 
poporului — agresorii impe
rialiști și mârșavele lor cozi de 

' topor.
Ceea ce incintă și cucerește 

la vizionarea filmelor coreene 
este fără îndoială marea simpli
tate a mijloacelor de expresie 
; oare le este proprie fiind do
vada unui neîndoielnic bun 

: gust. Aceasta nu numai că 
'■ nu dăunează ci, dimpotrivă,
■ mărește forța de convingere a 
fiecărei creații în parte. Fil- 

\mele coreene reproduc cu fi
delitate viața oamenilor muncii 
și împrumută parcă ceva din

■ simplitatea și frumusețea mo- 
’rală a harnicului și talentatu
lui popor coreean. Sobrietatea 

: manifestărilor acestor oameni, 
[care ascunde o mare profunzi- 
• me și statornicie de sentimente

^generoase emoționează cu pu- 
f,tere. In filmul „Ei s-au jertfit 
f pentru patrie" (scenariul: Han 
&Sen, regia Iun Ren Ghiu, mu- 
fzica Kim Ok Sen) se poves- 
ftește, de pildă, despre o mina 
fde soldați care, ocunînd o po- 
f ziție cheie pe vîrful unei înăl- 
f țimi, au împiedicat un grup nu- 

meros de trupe ale cotropitori- 
flor imperialiști să treacă rîul 
f Erancen. Misiunea ostașilor ar- 
f matei populare coreene este 
f nespus de grea, ei știu acest 

lucru dar mai presus de toate 
fștiu că de dîrzcnia lor depinde 
f soarta unui însemnat sector al 
f frontului, o părticică din ma- 
Jț rele destin al - patriei socialiste, 
f Tocmai de aceea sînt hotărîti 

să reziste vitejește pe poziție, 
f orice s-ar întîmpla. Această ho- 
ftărîre însă ei nu și-o exprimă
5 prin vorbe; în general sînt a- 
f tît de preocupați de misiunea „ 
fior incit vorbesc foarte puțin, 
Qschimbînd doar câteva cuvinte 
ftn legătură cu pregătirile ime-4 
f diate de luptă. Dar tăcerea ex-Z 
y primă mai bine decît orice în-și 
f verșunarea lor în lupta împo- 4 
ftriva dușmanului, faptul căt
6 n-au de gînd să cedeze nici o ș
f palmă de pămînt. Cînd forțele^ 
f superioare ale inamicului ti co-ți 
fpleșesc, cînd rămân fără muni-i 
fții, ostașii coreeni iau hotărîriz 
£ eroice într-o secundă fără aț 
f mai pronunța un singur cu- Ș 
3 vînt: își iau pe rînd fiecare i 
f ultima grenadă și se aruncă a- ț 
f supra dușmanului, preferind să r 
Q. moară ei înșiși și să ucidă în 
£ același timp cît mai mulți co- f 
^tropitori ticăloși decît să se pre- ) 
V dea. j

Intr-un moment al filmului 
un bătrtn povestește celor din 
jur despre legenda care dăduse 
numele de „Stînca voinicilor" 
înălțimii pe care luptau ostașii 
nord-coreeni. In fața obiectivu
lui reînvie imagini din lupta 
din trecut a poporului coreean 
împotriva lacomilor invadatori 
străini. Filmul explică însă pa
triotismul poporului nu nu
mai ca pe o continuare a 
tradițiilor sale de bărbăție, cu
raj și dragoste de pământul na
tal ci în primul rind ca o mani
festare a atașamentului profund 
al oamenilor muncii față de 
patria socialistă, față de pute
rea care le-a făurit o viață 
nouă. Deși are posibilitatea și 
dreptul de a părăsi postul atât 
de primejdios de luptă, tânăra 
felceriță Pak Sun Bon rămîne 
în mijlocul - grupului de ostași, 
ajutîndu-i în bătălia aprigă. La 
un moment dat ea are bucuria 
de a-l intîlni pe doctorul Mun 
In Gher, logodnicul ei care ve
nise pe „Stânca voinicilor". 
Dar bucuria îi este de scurtă 
durată. Nu din dragoste și în
drăzneală a venit acolo Mun

Scenă din filmul „Lupii*

'Alte gloanțe o doboară defini
tiv. Femeia se prăbușește în 
apă și aparatul de filmat ur
mărește albioara care plutește 
mai departe pe apele rîului, 
ducînd spre celălalt mal parcă 
odată cu hrana pentru ostași, 
și ultimele gânduri de îmbărbă
tare, ultimele îndemnuri la lup
tă necruțătoare ale mamei care 
a căzut și ea vitejește făcîn- 
du-și datoria.

Filmul „Lupii" realizat de 
Li Sek Tin împreună cu opera-

CRONICA FILMULUI

In Gher ci pentru a spiona. 
Convingîndu-se că omul la 
care a ținut este un trădător, 
un mârșav vînzător de țară, tî
năra patrioată își izgonește din 
suflet orice urmă de dragoste 
pentru el și îl împușcă ca pa 
Un dine.

In „Ei s-au jertfit pentru pa
trie" apare foarte clară ideea 
că puterea de luptă a armatei 
populare coreene care a um
plut de admirație pe toți oa
menii cinstiți din lume, se da- 
torește strînsei legături cu po
porul, faptului că ea slujește 
cauza Celor ce muncesc, bucu- 
rîndu-se de întreg sprijinul ma
selor populare. Scene pline de 
patetism din filme descriu sfor
țările eroice ale țăranilor de a 
aproviziona pe ostași cu muniții 
și alimente. Iată pe mama lui 
Pak Sun Bon. Ea a gătit pen
tru fiica ei iubită, pentru ostașii 
care apără vitejește patria, niște 
plăcinte gustoase și le-a pus 
într-o albioară pe care o poartă 
acum pe cap, trecînd prin apa 
rîului Erancen. Avioanele ina
mice zărind convoiul țăranilor 
care veneau in ajutorul solda- 
ților nord-coreeni, deschid un 
ucigător foc de arme de bord. 
Fără a se teme, mama luptă
toarei înaintează, străbate ne
clintită ploaia de gloanțe și ex
plozii. O rafală o nimerește 
dar viteaza femeie stringe din 
dinți și pășește mai departe.

torul Pac Ghien Von după sce
nariul lui Se Man Ir relatează 
o întîmplare din anii dinaintea 
celui de al doilea război mon
dial, un aspect din suferințele 
poporului coreean sub asupri
rea japoneză. Misionarul Ste
venson care pozează în prieten 
și apărător al populației coree
ne. nu este în fapt dealt un 
tipic reprezentant al bestiqlu-.

lui imperialism american care 
își disputa cu imperialismul 
nipon exploatarea oamenilor 
muncii coreeni. Foarte preg
nant apare chipul hidos al a- 
cestui ipocrit, morala lui ban
ditească în două scene-cheie 
din film : scena cînd el mustră 
niște bieți copii coreeni care 
se jucau cu o păsărică, predi- 
cîndu-le cu glas mieros că „și 
ea este făptura domnului" și 
scena cînd el hotărăște mai 
tîrziu cu sînge rece omorârea 
micului coreean Su Ghir pentru 
a ascunde crima fiului său Si
men care-l maltratase pe săr
manul băiat.

„Legenda cetății Sadosen" 
este un frumos film-balet în 
culori, ilustrînd marea măies
trie a dansatorilor din R.F.D. 
Coreeană, capacitatea lor de a 
exprima în mod plastic idei de 
o mare profunzime umanistă. 
In ansamblu, cele trei filme 
coreene reprezintă dovezi grăi
toare ale avântului culturii so
cialiste a R.F.D. Coreene.

B. DUMITRESCU
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3 CONCERTE
DE SUCCES
Trei manifestări muzicale ale 

Festivalului internațional „George 
tnescu" au atras joi un numeros 
pubțic. Seara, in sala Ateneului 
R.P.R., dirijorul italian Carlo 
Zecchi a condus Filarmonica de 
stat „Banatul" din Timișoara. In
terpretarea nuanțată și plina de 
sensibilitate dată de dirijorul ita
lian marii simfotlii in do major de 
Schubert, piesei „Ricercari' de 
Maiipiero și uverturii-fantezie „Ro- 
meo și Julieta" ne Ceaikovski, a a- 
tras aplauzele entuziaste ale pu
blicului.

După amiază în sala C.C.S. 
corul Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu" dirijat de Dumitru 
notez, artist emerit, a susținut un 
program care a cuprins lucrări de 
Palestrina, Costeley, Schubert, 
Beethoven, Taneev, Debussy, Șe- 
balin, Bach, Ion Vidu, Gh. Cucu, 
Constantin Baciu, Mihail Jora, 

■ Paul Constantinescu, Radu Paladi, 
precum și de George Enescu. Omo
genitatea acestui ansamblu a a- 
tras aprecierea ascultătorilor.

In aceeași sală seara, orchestra 
de muzică populară ,,Barbu Lău- 
taru“ a oferit Un program de me
lodii din toate regiunile țării. Pu
blicul a aplaudat îndelung pe di
rijorul Nicu Stănescu, pe soliștii 
Maria Lătărețu, Emil Gavriș, Pa
nică Lucă, Damian Luca, Iliuță 
Rudăreanu, Mihai Ion Schină, Ni
colae Crăciunescu, Ion Văduva și 
pe membrii orchestrei.

★
• In cadrul Concursului inter

național „George Enescu", joi a 
început în sala Dalles cea de-a 
doua etapă a concursului de pian.

In fața juriului s-au prezentat 
concurenții Mihail Voskresenski 
(U. R. S. S.), Dimitri Paperno 
(U.R.S.S.), Jerome Loewenthal 
(S.U.A.), Aldo Mancinelli (S.U.A.), 
Krimhilda Cristescu (R. P. Romî-

Scenă din filmul „Ei s-au jertfit pentru patrie
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agregate din secțiile ce li s-au în
credințat. Acest lucru reiese insă 
nu numai din rezultatele însemna
te pe care tinerii le obțin zi de zi 
la locul de muncă, dar și din nu
meroasele propuneri de inovații fă
cute, propuneri care puse in prac
tică dau rezultate deosebit de 
bune. Printre acestea se află ino
vația tînărului inginer Vasi^Savu 
care a modificat sistemul telesco
pic al împingătoarelor de la per
foratoare, inovație care aduce eco
nomii anuale de peste 11.000 lei. 
Utemistul Nicolae Sava a realizat 
un dispozitiv pentru recuperarea 
uleiului de la rezervoarele centra
lei hidro-pneumatice. Prin aplica
rea acestei inovații se economi
sesc zilnic circa 30 I. ulei pentru 
compresoare.

Asemenea inovații realizate de 
tineri care sînt de un real folos 
bunului mers al fabricației sînt 
multe la noi. Ceea ce aș mai vrea 
să remarc însă este faptul că ti
nerii noștri muncesc cu deosebită 
însuflețire pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin în conducerea, 
în gospodărirea și organizarea sec
țiilor. Trebuie să apreciați că sar
cina aceasta implică oricum 
foarte multă răspundere. Și tine
rii ajutați și îndrumați de comu
niști dovedesc aceasta din plin. 
Un singur exemplu este cred edi
ficator. Un grup de tineri de la 
centrala hidro-pneumatică, în frun
te cu comunistul Nicolae Țicămu- 
că, au evitat oprirea mașinilor pe 
cîteva zile. Zgura adusă de apa 
de răcire a trecut de nivelul obiș
nuit și a pornit către pompe în- 
fundînd sorburile. Băieții, împăr- 
tițî pe echipe și schimburi au în
lăturat zgura de pe sorburi. 12 va
goane de zgură au fost scoase din 
groapa de depozitare. Ceasuri în
tregi din timpul lor liber au fost 
dedicate acestei munci iar ca ur
mare fabrica își continuă normal 
producția, de parcă nu s-ar fi în- 
tîmplat nimic.

Se noate spune pe drept cu
vin» că tineretul din fabrica noa
stră crește, se dezvoltă în pas cu

fabrica. Pentru producerea noilor 
sortimente de țevi de 273 mm. di
ametru și prăjini grele de sapă 
care s-au introdus în fabricație 
pentru prima oară în țară, tinere
tul a avut de dat un examen greu, 
examen care, trebuie să recunoaș
tem, l-a trecut cu succes. Desigur 
că acesta nu este ultimul. Tine
rii vor mai trebui să treacă multe 
asemenea examene. In viitor noi 
vom fabrica țevi cu diametru pînă 
la 420 mm. laminate pentru pri
ma oară în țara noastră.

De bună seamă că toate acestea 
nu vor veni de la sine. Pentru a 
asigura succesul muncii noastre 
este necesar ca în viitor comite
tul organizației U.T.M. să dezvol
te formele existente de antrenare 
a tineretului în procesul de pro
ducție, să se ocupe sistematic de 
ridicarea nivelului tehnic și pro
fesional al tinerilor la nivelul teh
nicii moderne înaintate,

în momentul de față, conduce
rea fabricii, împreună cu organi
zația de partid și comitetul U.T.M. 
își îndreaptă privirile spre secția 
laminor, secția cea mai mare și 
mai importantă a fabricii. Facem 
toate pregătirile ca și această sec
ție — în cel mai scurt timp s-o 
încredințăm tineretului. In aceas
tă hotărire ne bazăm pe străda
niile și rezultatele muncii tineri
lor în frunte cu comuniștii din a- 
ceastă secție, obținute pînă acum. 
Astfel tînăru] Dobre Tudor, mais
tru, Iftode Petru, operator la agre
gatul DUO, Nicolae Neacșu, șef 
de echipă la agregatul DUO, An
ton loan, șef de echipă Ia agre
gatul perforator nr. 2, Lazăr Mo- 
raru, șef de echipă Ia agregatul ca- 
libror și mulți alții, în urma în
sușirii temeinice a tehnicii și teh
nologiei de fabricație, reușesc să-și 
îndeplinească în mod exemplar 
sarcinile, dînd în același timp pro
ducție de calitate superioară.

Astfel, nu peste multă vreme, 
prin încredințarea și a secției la
minor tineretului, pe frontispiciul 
de la intrarea fabricii va trebui să 
facem o modificare: „FABRICA 
DE ȚEVI A TINERETULUI".

H

Pentru sezonul de toamnă și iarnă
Muncitorii din întreprinderile 

industriei ușoare au pregătit can
tități sporite de stofe, Confecții 
și tricotaje de calitate superioară, 
în comparație cu aceeași perioa
dă a anului trecut, industria u- 
Șoară va produce în actuâlul se
zon cu 13,4 la sută măi multe 
stofe de paltoane, pardesie și ra
glane bărbătești și cu 10 la sută 
măi multe stofe pentru paltoăne 
și pardesie de damă. La fabrica 
„Postăvăria romînă" au fost 
produse stofe pentru costume

bărbătești din lină pură, într-o 
mare varietate de desene, cu e- 
fecte din țesătură. La „Doroban- 
țul“ Ploești se fabrică un nou 
sortiment de stofă din lină pută 
pentru pardesie.

Și la întreprinderea de tricotaje 
și confecții se lucrează articole 
noi pentru sezonul de toamnă și 
iarnă. In acest sector s-au pus în 
lucru 200 modele noi de îmbră
căminte, printre care jachete, 
veste, pulovere, costumâșe pentru 
copii etc.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
pierind în R.D. Germană echipa 
selecționată de fotbal a R.P. Ro
mine care va intîlni la 14 sep
tembrie la Leipzig echipa repre
zentativă a R.D. Germane. Lotul 
echipei noastre este alcătuit din 
Toma, Voinescu, Zavoda II, Pa- 
nait 11, Neacșu, Bone, Petschowski,

Oaidă, Constantin, Ene, Cădariu 
Georgescu și Tătaru. Antrenorul 
echipei este A. Botescu. Cu același 
avion a făcut deplasarea și echipa 
de juniori a țării noastre care va 
intîlni lă 13 septembrie la Franek- 
furt echipa juniorilor din R. D. 
Germană.

(Agerpres)

nă), Josef Stom- 
pel (R.P. Polo
nă), Ettore Pe
reții (Italia).

• In aceeași 
zi în sala 
Tănase" a luat 
sfîrșit cea 
doua etapă a 
concursului de 
vioară

„c.
de-a

INTERNAȚI

Vizitele prințesei
Rajkumari Âmrit Kaur

Au fost audiați de către juriu 
violoniștii Libove Charles (S.U.A.), 
Evgheni Smirnov (U.R.S.S.), La

dislâu Kiss (R. P. RhrnînS), Da
niil Podlovski (R. P. Romînă), 
Frantișek Vokal (R. Cehoslovacă).

Violoniști admiși în ultima etapă 
a concursului

Joi a luat sfîrșit cea de-a doua 
etapă a Concursului internațional 
de vioară „George Enescu". Juriul 
a admis pentru etapa a IlI-a, ul
tima etapă a Concursului, pe ur
mătorii violoniști care se vor pre
zenta după cum urmează : Lilia 
Beretti (Franța), Varujan Cozi
ghian (R.P.R.), Ralpho Holmes 
(Anglia), Ștefan Ruha (R.P.R.), 
Solomon Snitkovski (U.R.S.S.), 
Charles Libove (S.U.A.), Evghenii

Smirnov (U.R.S.S.), Daniil Pod- 
lovski (R.B.R.).

în ultima etapă a concursului 
de vioară candidații vor interpfe. 
ta acompahiați de orchestră tiu 
concert la alegere din compozito
rii : Beethoven, Paganini. Meh* 
delshon, Lalo, Brahms, Ceaikov; 
ski, Glazunov, Saint-Saens, Sibe
lius, Bartok, Haciâturian și Ludo
vic Feldman.

(Agerpres)

Finaliștii concursului 
cu Sonata Ill-a

Juriul Sonatei a IlI-a de Geor
ge Enescu a hotărît admiterea în 
etapa a Il-a finală a următoare
lor nouă cupluri: Maurice Has
son — Monique Duphil (Franța), 
Henryk Jarzynski — Âida Da
vidov (R. P. Polonă), Varujan 
Cozighian — Nicolae Brînduș 
(R. P. Romînă), Ștefan Gheor-

ghiu — Valentin Gheorghiu (R. P. 
Romînă), Sefge Blanc — Pierre 
Vozlinsky (Franța), Raina Mano- 
lova — Serafina Deatcin (R. P. 
Bulgaria), Tamas Vas — Janos 
Kralik (R. P. Ungară), Solomon 
Snitkovski — Olga Stupakova 
(U.R.S.S.), Jbzsef Sepsei — Edith 
Hambalko (R. P. Ungară).

Joi după-amiază prințesa Raj-t 
kumari Ămrit Kaur vicepreședin
tă a Ligii Societăților de Cruce 
Roșie și președinta Crucii Roșii 
ă Republicii India ș-a întîlnit în 
aula Facultății de Științe Juridi
ce din București cu peste 2.000 
de activiști voluntari de Cruce 
Roșie din Capitală.

La întilnire âu asistat dt. Voi- 
nea 'Marinescu, fninistrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, dr. 
Octavian Belea, președintele C.C. 
al Crucii Roșii, dr. Florica Bag- 
dâzar, Aura Mesaroș și general 
locotenent în rezervă Radu Ru- 
sescu, vicepreședinți ai C.C. al 
Crucii Roșii.

Salutînd prezența în țara noa
stră a prințesei Rajkumari Amrit 
Kaur, dr. Octavian Belea i-a în- 
mînat insigna C.C. al Crucii Ro
șii din R.P.R. de „evidențiat în 
munca de Cruce Roșie".

A luat apoi cuvîntul prințesa 
Rajkumari Âmrit Kaur care, după 
ce a împărtășit din impresiile 
culese cu prilejul vizitei făcute 
în țara noastră, a vorbit despre 
felul în care activitatea Crucii 
Roșii se integrează în lupta pen
tru apărarea păcii și a vieții oa
menilor, pentru binele umanității.

Ministrul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, dr. Voinea Mari
nescu a oferit joi seara în sa
loanele restaurantului „Athehee 
Palace" o masă în cinstea prințe
sei Rajkumari Amrit Kaur.

Tinerii luptă pentru dezvoltarea 
și consolidarea sectorului

agricol socialist
(Urmare din pag. l-a)

pectivă b fost dezbătută într-o 
adunare generală.

Și, într-o zi, pe masa din biroul 
președintelui a apărut un pachet 
pe care scria adresa lui. Mirat, 
președintele l-a desfăcut. In pachet 
se aflia... o cărămidă și-un bilet.

Președintele s-a încruntat. Cine
va „își batea joc“ de el ? Biletul 
era scurt : „Asta e prima probă 
din „comoara" de la marginea sa
tului". Și explica mai departe pe 
scurt că el, „un utemist din orga
nizație", a găsit pămînt bun pen
tru cărămizi intr-un loc de lingă 
sat pe care îl și numea în bilet. 
Conținutul pachetului era deci o 
mostră din „comoară". Președintele 
a tăcut, a controlat locul și, con- 
vingindu-se că utemistul are drep
tate, a explicat totul într-o adu
nare generală U.T.M., cerînd celui 
ce ă „fabricat" cărămida să se a- 
rate. Modestia făptașului l-a îm
piedicat să se ridice și să spună : 
„eu sînt cel ce a făcut biletul și 
cărămida". Inițiatorul n-ă 
deci descoperit, însă inițiativa 
a dat roade. De atunci și pînă 
utemiștii și tinerii colectiviști 
fabricat după modelul primei 
rămizi peste 100.000 de cărămizi. 
Cu ele au fost construite: o 
ternitate de scroafe, saivanul pen
tru cele 1000 de oi (pe care tot 
ei l-au acoperit cu stuf pentru a 
realiza cit mai multe economii) și 
au ridicat zidurile unei magazii.

fost 
lui 
azi
au

că-

ma-

Pregătiri și„pregătiri
(Urmare din pag. l-a) 

nevoie de a se folosi încă timpul 
care a mai rămas pentru a se dis
cuta temeinic cu fiecare tînăr și 
utemist în parte pentru încadrarea 
lui în formele de învățămînt exis
tente. Lucrul acesta trebuie făcut 
însă de urgență.

Or una — or alfa... 
sau amîndouă...

Faptul că la întreprinderea poli
grafică nr. 1 sînt tineri mai puțini, 
a permis organizației U.T.M. să 
analizeze mai temeinic activitatea 
fiecărui utemist ce urma să intre 
în invățămîntul de organizație. 
Marian Goldștein, secretarul comi
tetului U.T.M., Dumitru Manole, 
responsabil cu invățămîntul politic 
din comitet, Teofil Negoiță, res
ponsabil cu producția și califica
rea, cu sprijinul organizației 
de partid s-au ocupat de aceasta. 
Astfel, au fost criticate utemistele 
Chira Pândele și Alexandrina Lăp. 
toiu, pentru numeroasele absențe 
avute în anul care a trecut la în
vățămînt. Discuția avută cu Elena 
Catrinescu a dovedit faptul că este 
un element necorespunzător, care 
nu a răspuns niciodată chemărilor 
organizației. Ea a manifestat o ne
păsare totală față de propria ei 
calificare, față de planul întreprin
derii. Deseori, Elena Catrinescu a 
fost ajutată de comitetul U.T.M., 
a fost schimbată chiar și în mai 
multe locuri de muncă. Față de 
învățămîntul politic ea a mani
festat aceeași nepăsare. Comisia a 
propus organizației U.T.M. discu
tarea ei în cadrul unei adunări ge
nerale, iar utemiștii au judecat-o 
aspru.

Și la întreprinderea Poligrafică 
nr. 1, anul acesta, numărul cursan
ților a crescut. Pentru a asigura un 
bogat conținut politic materialelor 
ce vor fi predate și pentru im
primarea unui înalt nivel învăță- 
mîntului, au fost recrutați propa
gandiști corespunzători. Maria A- 
grigeanu, propagandistă, a fost tri
misă și la cursul de instruire de

10 zile inițiat de comitetul raio
nal U.T.M. „I. V. Stalin".

S-ar părea că toate pregătirile 
sînt terminate. Totuși — ori cît de 
curios ar părea — a mai rămas o 
problemă care nici pînă acum nu 
a fost pe deplin stabilită : ce for
me de învățămînt politic vor func
ționa ? Comitetul U.T.M. încă mai 
oseilează dacă să le deschidă pe a- 
mîndouă sau să se rezume la una 
din ele. Atunci, pe ce bază s-a 
discutat cu tinerii, spre ce forme 
concrete de învățămînt politic au 
fost îndrumați ? Utemiștii au fost 
anunțați că... dacă n-o fi un cerc, 
atunci va fi altul. Nu este puțină 
neseriozitate în modul acesta de a 
munci ? Ei nu știu nici acum, cu 
puțin timp înainte de începerea 
cursurilor, ce formă de învățămînt 
politic vor urma. Comisia a ajuns 
la concluzia că nivelul politic al 
utemiștilor este asemănător în 
mare majoritate, dar comitetul
U.T.M. dorește — se pare — să 
aibă două forme de învățămînt 
doar așa, pentru variație. Iată de 
ce Comitetul raional U.T.M. Sta
lin va trebui să intervină de ur
gență pentru soluționarea acestei 
situații ce dovedește nesiguranță în 
activitatea organizației U.T.M. de 
la întreprinderea poligrafică nr. 1. 
Mai exisfă și asemenea 

sifuafii...
Invățămîntul politic al utemiști

lor de la uzinele „Boleslaw Bie- 
rut" așteaptă să fie organizat. Pînă 
acum nu s-a făcut mai nimic. S-au 
stabilit — spune tovarășul Gheor- 
ghe Dumitru — trei cercuri : un 
curs seral și două certuri „Să ne 
cunoaștem patria". Comisiile care 
trebuiau să facă 
cursanților în fiecare. 
fost înființate dar 
început activitatea, iar cei trei pro
pagandiști stabiliți așteaptă să fie 
chemați de Comitetul raional 
U.T.M. Grivița Roșie pentru a mer
ge la instruire.

Aceasta e situația. Ce-ai mai 
putea să spui cînd nimic nu s-a 
făcut ? Decât că e vorba de ne-

recrutarea 
secție au 

nu și-au

u
păsarea pe care-o dovedește atît 
comitetul U.TM. din întreprindere 
cit și Comitetul raional U.T.M. 
„Grivița Roșie" care a „uitat" să 
controleze munca ocestei organiza
ții de bază, să-i ajute pe tovarășii 
din comitet în rezolvarea în bune 
condițiuni a unei sarcini atît de 
importante 
deschiderii anului de învățămînt 
politic.

ca aceea a pregătirii

S ZILE DE MUNCA VOLUNTARA 
= 37.500 KG. DE GRIU

Gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Flămânda poartă nu
mele eroului utecist „Filimon Sîr- 
bu“ ca un simbol ce dovedește că 
majoritatea celor ce muncesc aici 
sînt tineri.

Grija ce o poartă utemiștii fie
cărei palme de pămînt, fiecărui 
bun comun se reflectă din plin și 
din cele ce urmează. De pe dea
lurile din jurul comunei, în timp 
de ploaie apele se scurg în sat și 
pe semănături. Dacă ploile sînt 
mai abundente, semănăturile care 
se găsesc în diferite stadii de ve
getație pot fi compromise.

Ploile din primăvara acestui un 
au inundat 25 de ha. cultivate cu 
grîu, recolta fiind astfel pericli
tată. Utemiștii însă au hotărit să 
combată la vreme acest neajuns. 
Organizația de bază U.T.M., în
drumată de organizația de partid, 
a convocat o adunare generală în 
care s-au discutat măsurile urgen
te pe care trebuie să le ia pentru 
a salva griul inundat și au pornit 
chiar în noaptea aceea cu lopeți, 
casmale și felinare la cîmp. Cinci 
zile și cinci nopți utemiștii au 
muncit voluntar la săparea unui 
șanț lung de 3 km. și a unei gropi 
de acumulare de 75 metri cubi. 
Pe alocuri au condus apa la Bal
ta Topilă. Executind aceste lu
crări, cu un eroism demn de ad
mirație — dată fiind nu numai 
acțiunea în sine, ci și extraordi
nara operativitate — utemiștii au 
salvat griul. Acesta și-a revenit 
și a dat o producție de 1500 kg. 
boabe la hectar. Faptul acesta a 
oferit gospodăriei colective posibi
litatea de a livra statului încă pa
tru vagoane de griu peste preve
derile contractului.

Dacă ar fi să evidențiem pe ci
neva, atunci ar trebui neapărat să 
începem cu utemiștii Ștefan Stă- 
nișoară, Petre Băloi, Ion Murgilă, 
Dan Buzurin, Ion Drăcea și apoi 
toți ceilalți care timp de 5 zile și 
5 nopți au muncit eroic, salvîrid 
o parte din aurul colectivei, care, 
fără îndoială, s-ar fi irosit.

Faptele acestea sînt rezultatul 
muncii politice desfășurate de or
ganizația de bază U.TM. care, sub 
conducerea organizației de partid, 
a sădit in rîndul utemiștilor și ti
nerilor conștiința colectivistă.

Anunț
Centrocoop pregătește conta

bili și merceologi pentru uhită- 
țile cooperației de consum, 
prin școlile tehnice de coopera
ție din: Curtea de Argeș, Bu
zău, Oradea, Brăila și conta
bili prin școlile tehnice de coo
perație din Vaslui, Sibiu, Cara
cal și Sfîntu Gheorghe.

Durata de școlarizare este de 
2 ani.

In anul I al acestor școli se 
primesc absolvenți ai școlilor 
de 10 ani, cu diplomă de matu
ritate, pe baza unui examen de 
admitere.

Elevii care îndeplinesc condi
țiile stabilite de H.C.M. nr. 
1868/954, primesc lunar burse.

înscrierile se primesc pînă 
la 17 septembrie a.c. la servi
ciul cadre și organizare al uni
unii raionale a cooperativelor 
de consum, în cadrul căreia 
domiciliază candidații.

Ministerul Agriculturii și J
Silviculturii

Direcția Generală 9
a Invățămintului 

Centrul Școlar Agricol Odorhei :

PROSPECT
PRIVIND CONDIȚIILE DE 
ADMITERE PENTRU ȘCOA
LA TEHNICA DE CONTABI
LITATE AGRICOLA DE LA 
CENTRUL ȘCOLAR AGRI

COL ODORHEI
Pe lîngă Centrul Școlar A- 

gricol Odorhei funcționează și 
Școala Tehnică de Contabilita
te Agricolă, secția romînă și 
maghiară cu durata de școla
rizare 2 ani.

Primirea în școală se va face 
pe baza unui examen de admi
tere ce va fi precedat de 6 vi-

I zită medicală. ]
J înscrierile se fac pînă Ia 20 | 

■ I

•ir
V-am înfățișat doar trei aspec

te mai caracteristice. Fiecare din
tre ele însă se potrivește multor 
altor organizații de bază U.T.M. 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei. In marea majoritate a 
organizațiilor pregătirile s-au ter
minat sau se apropie de sfîrșit, 
rămînînd doar cîteva chestiuni 
administrative ca amenajarea să
lilor, procurarea rechizitelor etc. 
Așa se prezintă situația în orga
nizațiile U.T.M. ale uzinelor „Tu- 
dor Vladifnirescu", „Kirov", țesă- 
toria „Donca Simo“, Fabrica de 
Confecții „Gheorghe Ghecrghiu- 
Dej" șl altele: Mai sînt însă or
ganizații în care recrutarea 
cursanților merge încă încet.

De asemenea, marea majori
tate a organizațiilor au recrutat 
din timp propagandiștii necesari 
cursurilor ce vor funcționa în noul 
an de învățămînt politic. O par
te dintre ei se găsesc acum la 
cursurile de instruire de 10 zile 
sau le-au și terminat.

Sarcina principală ce stă acum 
în fața organizațiilor U.T.M. care 
au întîrziat cu munca de pregăti
re, constă în recrutarea complectă 
a corpului de propagandiști, în 
încadrarea tuturor utemiștilor și 
tinerilor din organizație în for
mele de învățămînt existente. In 
acest sens, timpul care a mai ră
mas pînă Ia deschiderea anului 
de învățămînt, trebuie folosit din 
plin și cu pricepere. Nu trebuie 
uitat nici un moment că de mo
dul în care muncim pentru pre
gătirea anului de învățămînt po
litic, depinde în mare măsură 
buna lui desfășurare,

in aula bibliotecii centrale uni
versitare .,Mihail Eminescu" din 
Iași s-au deschis joi dimineața lu
crările primei consfătuiri pe țară 
de neurologie, psihiatrie și endro- 
crinologie infantilă.

La consfătuire participă acade
micieni, profesori universitari, cer
cetători științifici, specialiști din 
întreaga țară. Iau parte de ase
menea personalități științifice de 
specialitate din U.R.S.S.. R. P. Un
gară și R. D. Germană.

Ședința inaugurală a fost des
chisă de acad. Vasile Rășcanu, 
președintele Societății de medici și 
naturaliști din lași, filială â So
cietății Științelor Medicale din 
R.P.R., sub egida căreia a fost or
ganizată consfătuirea.

Lucrările consfătuirii continuă.

septembrie, iar examenul de f 
admitere va avea loc între 22-

i 30 septembrie a.c. |
I Condițiile de admitere sînt i 
următoarele: j

I L Vor fi admiși candidații I
1 cu stagiul militar satisfăcut | 

sau cei care nu sînt încorpora- i
I bili pe timpul duratei de școla- j 

rizare. I
' 2. Candidații vor fi înscriși
la examenul de admitere pe' 
baza unei cereri însoțită de. 
următoarele acte:

I ă) Certificat de naștere (co-
i pie legalizată). I
| b) Diploma de maturitate' 

(în original).
c) Certificat de sănătate cu I 

rezultatul analizei sîngelui și al I 
radioscopiei pulmonare-

| d) Dovada situației militare i 
(pentru cei trecuți de 20 del

I ani).
I e) Declarația tip de stare j 
! materială a candidatului (pă-1 
i rinții sau susținătorii).
i 3. Examenul de admitere se > 
[ va da din materia cuprinsă în 1 
i programele de învățămînt ale J 
i claselor VIII—X din școlile me- i 

dii de cultură generală. j
Obiectele la care se va da ' 

examen sînt următoarele :
LA SECȚIA ROMINA

— Limba romînă (scris—oral).
— Matematică (scris—oral).

LA SECȚIA MAGHIARA
i — Limba maghiară (scris și

I oral.
— Limba romînă (6 probă

I scrisă).
ț — Matematică (scris și oral). 
! înainte de începerea cursu- 
j rilor, tinerii vor semna un an- 
! gajament în care se obligă că 
S după absolvirea școlii vor lucra 
8 cel puțin 3 ani la locul de mun- 
{ că unde vor fi repartizați.
8 Cursurile încep la 1 octdm-
J brie a.c.
j Orice informații detailate se 
j pot primi de la secretariatul 
J Centrului Școlar Agricol, str. 
j Arpad nr. 12 Odorhei, telefon 
5 173.

^Uniforme școlare
l în sortimente compiete?
✓ s-au pus în vînzare la magazinele de 

confecțiuni ale comerțului de stat
z Vînzarea uniformelor școlare se face și cu plata 
* în rate la unele categorii de salariaji



se pună capăt provocărilor
agresive împotriva R.P. Chineze!

Oamenii sovietici 
protestează 

cu vehemență împo 
triva provocărilor 

americane

MARI MITINGURI
în China populară

4
PEKIN 11 (Agerpres), —
Zeci de milioane de persoane 

au participat Ia marile mitinguri 
și. demonstrații de protest împo
triva provocărilor războinice ale 
S.U.A. și clicii ciankaișiste în 
strimtoarea Taivanului, care se 
desfășoară zilele acestea în China.

Un mare miting a avut loc în 
orașul Hancijou. 20 de milioane 
de locuitori au participat la mi
tingurile și demonstrațiile din pro- 

milițieni populari au organizat o 
demonstrație de protest în peninsu
la Ciun din provincia Fuțzian,

Declarația ministrului 
Afacerilor Externe 

al Indoneziei

MOSCOVA 11 (Agerpres), •—* 
TASS transmite : La 10 septem-* 
brie m întreprinderile din Mosco
va au avut loc numeroase mitin
guri de protest împotriva acțiuni-* 
lor provocatoare ale imperialiștilor 
americani în Extremul Orient,

Popoarele sovietic și chinez au ~
un drum comun și un țel unic •—-■ vincia Henan. 20.000 de pescari și 
construirea unei vieți noi, lumi
noase, a declarat rectificatorul 
Eirik în cadrul mitingului lucră
torilor de la uzina de automobile 
cu mică capacitate cilindrică din 
Moscova. Spre acest țel, u conti
nuat el, noi mergem împreună, 
ajutîndu-ne unul pe celălalt. Iată 
de ce„ întregul popor sovietic va 
ajuta prin toate mijloacele po
porul frate chinez în lupta lui 
dreaptă.

Luînd cuvîntul în cadrul mitin
gului muncitorilor de la uzina de 
transformatoare din Moscova, Sto- 
learenko, lăcătuș de la secția de 
sudură, a declarat :

Noi nu amenințăm dar averti
zăm serios pe domnii imperialiști 
americani că poporul chinez de 
600 de milioane nu este singur, 
alături de el este poporul sovies 
tic, gînt popoarele tuturor țărilor 
lagărului socialist.

Protestul guvernului cehoslovac
PRAGA 11 (Agerpres). — După cum anunță agenția CETEKA, 

la 10 septembrie guvernul Republicii Cehoslovace a dat publici
tății o declarație în legătură cu acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Populare Chineze. In declarație se arată că 
guvernul Republicii Cehoslovace sprijină pe deplin punctul de 
vedere al guvernului și poporului Republicii Populare Chineze, 
exprimat in declarația din 6 septembrie 1958 a lui Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, în sensul că poporul chinez are 
dreptul incontestabil de a elibera Taivanuț și insulele de litoral.

In continuare în declarație, se arată că guvernul Republicii 
Cehoslovace sprijină întrutotul propunerile cuprinse în mesajul 
adresai de N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., către D. Eisenhower, președintele Ș.U.A., în care este 
indicată calea spre înlăturarea încordării din Extremul Orient.

La Pekin continuă lucrările celui de-al V-lea Congres al Uniunii Internationale a Studenților
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DJAKARTA 11 (Agerpres). — 
Ministrul Afacerilor Externe al In
doneziei, Subandrio, comentînd 
mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, către președintele S.U.A., 
Eisenhower, în problema situației 
din regiunea Taivan a subliniat că 
acest mesaj este un avertisment 
serios pentru S.U.A.

Subandrio s-a pronunțat pentru r 
rezolvarea cît mai grabnică a pro-| 
blemei Taivanului și a admiterii 
Republicii Populare Chineze Ia 
O.N.U.

4-lea avertisment al guvernului R. P. Chineze
PEKIN 11 (Agerpres). — China Nouă transmite:

La 11 septembrie, ora 11 și 19 minute, patru nave de război 
americane, care escortau vase de transport ale clicii ciankaișiste 
ce se îndreptau spre insula Tzînmîndao, au pătruns în apele teri
toriale ale Chinei în regiunea Tzînmîndao și a orașului Siamîn. 
In legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze a fost împuternicit să declare 
următoarele:

In ultimele cinci zile guvernul S.U.A., ignorînd repetatele aver
tismente ale guvernului chinez și apropiata reluare la Varșovia 
a tratativelor chino-americane la nivelul ambasadorilor, trimite 
fățiș și neîntrerupt nave de război și avioane în apele teritoriale 
și în spațiul aerian al țării noastre. Toate acestea arată suficient 
de clar lumii întregi că pînă în prezent guvernul S.U.A. nu a 
renunțat la provocările sale aventuriste față de China. In legă
tură cu aceasta guvernul chinez dă al patrulea avertisment.

Pentru victoria unei vieți noi 
în satele Chinei populare

Clica Iul 11 Sin Nan
se zvîrcolește

Cel mai neimportant și co
rupt dintre politicienii vînduți 
trup și suflet intereselor trust- 
menilor americani este desigur 
Cian Kai-și care în aceste zile, 
mină în mină cu politicienii 
înrăiți ai Departamentului de 
Stat se dedau la o seamă de 
provocări fățișe împotriva
R. P. Chineze. Clica lui Cian 
Kai-și constituie în mod obiec
tiv principalul focar care tul
bură situația din Extremul O- 
rient, o complică și o transfor
mă într-un butoi de pulbere 
care poate lua foc oricînd.

Dar mai există și alți făliți, 
care ar fi capabili să-și vîndă 
și mama numai pentru a sluji 
intereselor Departamentului de 
Stat. Marioneta nr. 2, cu un 
renume aproape la fel de trist 
ca și cel al lui Cian Kai-și 
este înrăitul politician reacțio
nar Li Sîn Man. S-ar fi putut 
oare ca în condițiile în care 
Statele Unite au provocat o 
criză în Extremul Orient și 
sînt pe cale de a cernite acte 
de cea mai mare gravitate să 
nu vină și clica slugarnică a 
lui Li Sîn Man să toarne o 
căldare cu benzină peste focul 
încins ?

O seamă de fapte petrecute 
mai cu seamă în ultimele săp- 
tămîni arată că provocările
S. U.A. în Extremul Orient nu 
se limitează numai la regiunea 
strîmtorii Taivanului. Statele 
Unite încearcă să agraveze si
tuația și prin intermediul al
tor țări unde și-au instalat 
încă de mai multă vreme clici 
docile care cîntă în strună po
liticii agresive americane. 
După cum se știe, încă de mai 
multă vreme clica lui Li Sîn 
Man, încurajată și ațîțată de 
către Statele Unite se dedă la 
tot felul de provocări. Nu oda
tă reprezentanți ai clicii 
Li Sin Man au amenințat 
sînt gata să pornească 
marș spre nord. Dar mai 
seamă în ultimele zile, de cînd 
în strîmtoarea Taivan S.U.A. 
și marionetele lor ciankaișiste 
ațîță incendiul războiului, în 
Coreea de sud au început să 
fie făcute, într-o cantitate și 
mai mare, declarații agresive, 
amenințătoare. La 4 septem
brie generalul Kim Ciun Ir; 
ministrul Apărării al Coreei 
de sud a ținut să-și arate și 
el devotamentul față de politi
ca agresivă americană
tr-un întins discurs ațițator./ 
Uitînd probabil cine este, dar/ 
mai cu seamă faptul că estefi 
unul din reprezentanții unui/ 
mic grup de făliți, trădători ai/ 
propriului popor, înveteratul^ 
militarist a spus că lisînma-/ 
oiștii vor acorda ajutor cian-/ 
kaișiștiicr prin toate mijloace-^ 
le posibile. Deși a bătut cîmpii/ 
pe această temă, totuși nu a/ 
avut curajul să precizeze ce^ 
înțelege el prin toate mijloa-/ 
cele posibile. Au trebuit să fie/ 
publicate apoi luări de cuvînt^ 
ale unor cercuri din Coreea de/ 
sud care să arate că genera-/ 
Iul cel viteaz a făcut aluzii lafi 
posibilitatea participării active/ 
a clicii lisînmaniste la aventu-Z 
ra americană din Extremul O-fi 
rient. /

Neliniștea pe care o provoa-Z 
că în mod cert încercările cii-/ 
cii lui Li Sîn Man de a se a-/ 
linia cu ceilalți agresori din/ 
Extremul Orient produce con-fi 
sternare mai cu seamă Ș'jb/ 
aspectul încercării acestei clici/ 
de a aprinde un îocar de agre-/ 
siune în peninsula coreeană./ 
In presa internațională au a-/ 
părut în ultimele zile o seamăfi 
de știri care arată că vorbele^

lui 
că 
un 
cu

fi

UC ȘUII vtxiv UI ULM ■ ---------

Dezvoltarea agriculturii și industrializarea 
țării — principalul țel al politicii 

economice a R. P. Polone
Cuvîntarea tov. W, Gomulka

pe tema unul „marș împotriva 
nordului" sînt însoțite de pre
gătiri febrile militare. In le
gătură cu aceasta s-a aflat că 
recent a vizitat Tai vanul ge
neralul Iu Cije Sin, conducă
torul grupului unit al șefilor 
de state majore din Coreea de 
sud. Această vizită a coincis 
cu vizita în bîrlogul ciankai- 
șist a ministrului forțelor te
restre ale S.U.A., Brucker și a 
comandantului forțelor terestre 
americane în oceanul Pacific, 
White, de la care a venit să 
primească ordine. Generalul Iu 
a avut întrevederi și cu Cean 
Kai-și și cu alți reprezentanți 
ai clicii gomindaniste și după

Pe marginea 
mesajului lui 

N. S. HRUȘCIOV 
către 

EISENHOWERD,

cum a recunoscut el însuși, au 
examinat împreună planuri 
militare. Se prea poate ca a- 
cest general, simțindu-se pe un 
alt teritoriu decit cel al Co
reei de sud să prindă ceva cu
raj. Așa se explică cum acesta, 
deși deobicei e cam posac, de 
data aceasta a devenit mai 
limbut. înainte de a pleca din 
Taivan el a declarat că dacă 
în strîmtoarea Taivan vor fi 
extinse acțiunile militare, a- 
cest lucru va da posibilitate 
Coreei de sud să atace Coreea 
de nord. Iată așa dar cum în 
aceste zile clica lisînmanistă 
se pregătește să-și dea partea, 
alături de S.U.A. și Cian Kai- 
și la dezlănțuirea unui război 
de mari proporții în Extremul 
Orient. Actele provocatoare au 
și început să apară. Astfel, 
după cum relatează agenția 
Asociated Press, recent, vase 
piraterești sud-coreene au ata
cat un vas al R.P.D. Coreene, 
omorînd doi marinari. Clica 
lisînmanistă zăngăne armele.

Toate acestea, atît febra 
războinică lisînmanistă pre
cum și pericolele pe care le

creează provocările puse la cale 
de uneltele S.U.A. din Coreea 
de sud au fost puse în atenția 
opiniei publice mondiale prin 
recentul mesai al lui N. S. 
Hrușciov adresat lui D. Eisen
hower. Dar o repetare a tra
gediei coreene nu mai poate fi 
tolerată. Mesajul arată într-un 
mod răspicat: „Nu încape în
doială că dacă lisînmaniștii 
vor risca să-și repete „mar
șul", îi așteaptă aceeași soar
tă pe care au avut-o atunci 
cînd poporul coreean și volun
tarii chinezi au zdrobit com
plect agresorul și au zădărni
cit planurile lui."

Mesajul subliniază că State
le Unite încearcă să extindă 
situația tulbure existentă în 
Extremul Orient, să amestece 
și alte țări în agresiunea ame- 
ricano-ciankaișistă. Pe această 
linie se situează și alte provo
cări în Extremul Orient care 
nu se reduc din păcate numai 
la clica lui Li Sîn Man. Agen
țiile de presă străine anunță 
că în Vietnamul de sud au de 
asemenea loc o seamă de pre
gătiri în vederea adîncirii în
cordării existente. S-a mers 
chiar mai departe. Avioane 
sud-vietnameze au pătruns în 
patru rînduri, la 6 și la 8 
septembrie, în zona demilitari
zată dintre Vietnamul de nord 
și de sud cu scopul de a efec
tua recunoașteri de-a lungul 
sectarului de nord al rîului 
Ben-Hai. Această știre trebuie 
pusă în legătură strînsă cu 
reacția violentă pe care a 
avut-o Dulles, nu cu mult 
timp în urmă, cînd a aflat că 
Cambodgia a recunoscut R. P. 
Chineză și a început să dez
volte relații normale.

Iată pe scurt cîteva verigi 
din lanțul agresiv pe care Sta
tele Unite încearcă să-1 folo
sească în aceste zile împotriva 
popoarelor din Extremul 0- 
rient. Numai că existența re
gimurilor falite, provocatoare 
de război ale lui Cian Kai-și 
și Li Sîn Man își au legate 
existența de soarta colonialis
mului american. Or, după cum 
se știe, fiecare zi ce trece a- 
propie tot mai mult sfîrșitul 
putredului sistem colonialist 
șl al clicilor aservite lui.

CAROL ROMAN

STALINGRAD 11 (Agerpres). — TASS transmite:
La 11 septembrie, în centrul orașului Stalingrad, unde acum 15 

ani ostașii sovietici au zdrobit definitiv gruparea de trupe hitle- 
riste, a avut loc un miting consacrat îndeplinirii de către regiunea 

Stalingrad a planului de vînzare a griului către stat.
La miting a luat cuvîntul N. S. Hrușciov, președintele Consi- 

liuiui de Miniștri al U.R.S.S., care a declarat printre altelie 
că prietenia dintre Uniunea Sovietică și China este astăzi mai 
puternică decît oricînd.

întrebarea adresată de N. S. Hrușciov iparticipanților la mi
ting dacă guvernul U.R.S.S. a procedat just, prevenind S.U.A. 
că un atac împotriva Chinei populare va fi considerat ca un atac 
împotriva Uniunii Sovietice, a fost primită cu aplauze prelungite 
și aclamații: „Just, justl".

Șeful guvernului sovietic a subliniat că mesiaje de felul aces
tuia care a fost trimis președintelui S.U.A., Eisenhower, pot fi 
scrise numai atunci cînd un stat este puternic, cînd poporul este 
strîns unit, cînd puterea este trainică.

Apoi N. S. Hrușciov 0 dat citire salutului adresat de. 
Comitetul Central al P.C.U.S. și de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., lucrătorilor din agricultura regiunii Stalingrad și de
cretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire ia de
cernarea Ordinului Lenin regiunii Stalingrad pentru succesele 
remarcabile obținute.

împreună cu N. S. Hrușciov, la Stalingrad au sosit Leonid' 
Brejnev, Aleksei Kiricenko și Frol Kozlov.

★
L. 1. Brejnev, N. S. Hrușciov, A. I. Kiricenko și F. R. Kozlov, 

au vizitat la 11 septembrie șantierul hidrocentralei de la Stalin
grad. Ei s-au interesat îndeaproape de desfășurarea lucrărilor de 
construcție.

L. 1. Brejnev, N. S. Hrușciov, A. I. Kiricenko și F. R. Kozlov 
au vizitat apoi orașul constructorilor hidrocentralei — Voljski — 
și fabrica de cheramzit.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — cooperativizarea producției 
agenția cole, nu se poate lichida 

plect exploatarea săracilor 
tre bogați. Atîta timp cît la sate 
vor exista forme capitaliste de 
producție și mica producție de 
mărfuri, bogății vor deveni și mai 
bogați, iar săracii — și mai să
raci. Nedreptatea socială va fi 
lichidată în întregime numai a- 
tunci cînd socialismul va domina 
la sate.

Construirea cooperației agricole 
de producție se bazează la noi 
pe liberul consimțămînt al țăra
nilor. Noi avem încă puține coo
perative, dar ele se întăresc 
necontenit. La sfîrșitul lunii iunie 
existau în Polonia peste 1.800 de 
cooperative agricole de produc
ție.

Rezultatele lor în producție sînt 
bune. Recolta de cereale realizată 
de cooperativele agricole de pro
ducție depășește în medie cu 2 
chintale la hectar recoltele gospo
dăriilor țărănești individuale. Sîn- 
tem convinși că cu timpul uriașa 
majoritate a țăranilor se va con
vinge de superioritatea gospodă
riei colective față de cea indivi
duală.

Referindu-se la problemele rm- 
liticii internaționale, W. Gomulka 
a spus: Forțele noastre, forțele 
Proniei populare, sînt sporite de 
puterea marelui lagăr al statelor 
socialiste, de forțele primului și 
celui mai puternic stat socialist 
— Uniunea Sovietică, prietenul și 
aliatul nostru credincios. Nu se 
va mai repeta niciodată situația 
cînd Polonia a fost izolată, slabă 
și sortită distrugerii.

Imperialiștii ar vrea să nimi
cească socialismul cu ajutorul 
războiului, a continuat W. Gomul
ka. Ei provoacă o primejdioasă 
încordare militară în diferite părți 
ale lumii, la frontiera Republicii 
Populare Chineze. Imperialiștii 
se lovesc însă de un obstacol de 
neînvins — puterea forțelor unite 
ale lagărului socialist, uriașa for
ță a voinței de pace a tuturor 
popoarelor lumii. Această tărie și 
această forță paralizează planu
rile și acțiunile agresive ale im
perialismului.

Să întărim unitatea poporului, 
alianța dintre muncitori și țărani, 
unitatea întregului lagăr al sta
telor socialiste, a spus în înche
iere W. Gomulka.

După cum transmite" ___
P.A.P.,- la 7 septembrie s-a desfă
șurat în întreaga Polonie tradi
ționala sărbătoare țărănească a 
recoltei. Mari festivități au avut 
loc la Varșovia. Pe stadionul 
„Cea de-a 10-a aniversare" s-au 
adunat peste 100.000 de repre
zentanți din toate voievodatele și 
județele țării, precum și locuitori 
ai capitalei poloneze. Au fost de 
față W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., J. Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., conducători ai partide
lor politice, membri ai guvernu
lui.

La sărbătoarea recoltei au par
ticipat membri ai corpului diplo
matic acreditați la Varșovia.

Cu acest prilej, W. Comulka 
a rostit o cuvîntare. Dezvoltarea 
agriculturii și industrializarea 
țării, a spus el, constituie princi
palul țel al politicii noastre eco
nomice.

In anii puterii populare țărăni
mea a obținut mari succese. Au 
crescut recoltele de cerealei și 
culturi tehnice. In perioada 1934- 
1938 recolta medie de cereale a 
fost de 11,4 chintale la hectar, 
iar în perioada 1955-1957 ea a 
fost de 14,3 chintale la hectar. 
Anul acesta, potrivit datelor pre
liminare, recolta de cereale va fi 
de 14,9 chintale la hejctar. In pre
zent volumul producției agricole; 
calculat pe cap de locuitor din 
agricultură, va fi în expresie va
lorică cu 80 la sută mai mare 
decît în perioada dinainte de răz
boi.

In prezent noi elaborăm un 
proiect de plan al economiei națio
nale care cuprinde anii 1961-1965. 
Noi căutăm să creăm astfel de 
condiții încît la sfîrșitul următo
rului cincinal să mărim recolta 
a patru culturi cerealiere pînă la 
17 chintale la hectar.

In conformitate cu directivele, 
politicii agricole a Partidului 
'Muncitoresc Unit Polonez și a 
Partidului Țărănesc Unit, a con
tinuat W. Gomulka, statul nostru 
sprijină și acordă avantaje tutu
ror formelor cooperației țărănești, 
crează condiții favorabile pentru 
constituirea și dezvoltarea pro
prietății țărănești colective. Fără

agri- 
com- 

de că-

PEKIN 11 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a transmis 
textul Hotărîrii adoptate la 29 
august a.c. de către C.C. al P.C. 
Chinez în legătură cu înființarea 
comunelor populare la sate.

După cum se subliniază în Ho- 
tărîre, nu numai că au apărut co
mune populare mari și complexe, 
dar, pe alocuri, ele cunosc o lar
gă dezvoltare, iar în unele locuri 
se dezvoltă foarte rapid.

In procesul desfășurării con
strucției capitale în agricultură, 
se spune printre altele în Hotă- 
rîre„ în lupta pentru o recoltă 
bogată se organizează o colabo
rare pe scară largă, dărîmîndu-se 
barierele dintre cooperative, plăși 
■și județe. Toate acestea sînt. o 
mărturie a faptului că coopera
tivele agricole de producție cu o 
singură ramură, care cuprind cî- 
teva zeci sau cîtava sute de gos
podării, nu mai corespund situa
ției actuale, cerințelor de dezvol
tare. In situația actuală, înfiin
țarea unor comune populare pu
ternice, în care să se dezvolte 
multilateral agricultura, silvicul
tura, creșterea animalelor, gospo
dăriile anexe, pescuitul, în care 
să se îmbine industria, agricultu
ra, cc«nerțul, învățămîntul și or
ganizarea militară, constitue linia 
principală necesară, în vederea 
conducerii țăranilor spre con
strucție socialistă mai rapidă,

Hofărîrea C. C. 
al P. C. Chinez
spre construirea înainte de ter
men a socialismului și trecerea 
treptată ia comunism.

In prezent, se spune în Hotă- 
rîre — unirea cooperativelor mici 
în cooperative mari și transfor
marea lor în comune populare 
constitue o cerință generală a 
maselor largi populare. Țăranii 
săraci și păturile de jos ale țăra
nilor mijlocași o sprijină cu ho- 
tărîre. De asemenea, o aprobă 
majoritatea păturii mijlocașilor 
înstăriți. Trebuie ca, sprijinindu- 
ne pe țărănimea săracă și pătu
rile de jos ale țăranilor mijlocași, 
să mobilizăm în întregime mase
le, să desfășurăm o mișcare 
pentru o largă exprimare de pă
reri și pentru discuții, să unim 
majoritatea mijlocașilor înstăriți, 
care se pronunță în favoarea uni
rii cooperativelor mici în coopera
tive mari și transformarea lor în 
comune, să învingem șovăielile 
celeilalte părți a mijlocașilor în
stăriți, să demascăm și să dăm 
ripostă zvonurilor mincinoase și 
diversiunilor moșierilor și chia
burilor, pentru ca masele largi 
ale țăranilor să realizeze elibera
rea lor ideologică, iar pe baza con
științei lor și a liberului consim-

țămînt să unim cooperativele mid 
în cooperative mari și să le tran
sformăm în comune, evitînd tot
odată metodele administrative.

După crearea comunelor popu
lare, nu trebuie grăbită transfor
marea proprietății colective în pro
prietate a întregului popor. In pre
zent, proprietatea colectivă este 
mai adecvată,. întrucît permite să 
s? evite apariția unor complicații 
inutile în decursul schimbării for
mei de proprietate. Transforma
rea proprietății colective în pro-,' 
prietate a întregului popor repre
zintă un întreg proces- In unele 
regiuni,regiuni, această transformare va 
putea fi realizată relativ repede, 
adică în 3-4 ani; în alte regiuni 
ea se va realiza relativ mai în
cet, adică va fi nevoie de 5-6 ani 
sau chiar mai mult.

In etapa actuală sarcina noas
tră este construirea socialismului.

ÎNFIINȚAREA COMUNELOR 
POPULARE URMĂREȘTE IN 
PRIMUL RIND ACCELERAREA 
RITMULUI CONSTRUCȚIEI SO
CIALISTE, iar socialismul se con
struiește pentru a ne pregăti activ 
și în mod corespunzător pentru 
trecerea la comunism. Pe cît 
se pare, înfăptuirea comunismului 
nu mai este în țara noastră ceva 
îndepărtat. Trebuie să folosim în 
mod activ forma comunei populare 
și prin ea să găsim calea con
cretă de trecere la comunism.

„NU“ proiectului de constituție
antirepublican!

Tinerii francezi au dreptul să 
voteze de la 21 ani. Dar și cei 
care n-au atins încă această vîrstă 
participă cu entuziasm, alături de 
tovarășii lor mai în vîrstă, la 
campania referendumului constitu
țional, care a început de curînd. 
Viitorul lor depinde de rezultatele 
acestei campanii, la fel ca și pen
tru cei care au împlinit 21 ani.

Conștienți de acest lucru tinerii 
vor spune cu acest prilej ce cred 
ei despre politica actuală antire- 
publicană'

Tinerii francezi au oonstatat că, 
departe de a se fi pus capăt con
flictului din Algeria, De Gaulle a 
luat o serie de măsuri îndreptate 
spre agravarea lui. Luptele pentru 
independența Algeriei se intensi
fică și au ajuns să capete forme 
tot mai accentuate și in metro
polă. Viitorul tineretului continuă 
să fie serios amenințat de acest 
război colonialist din Algeria, 
precum și de consecințele ce de
curg din el. In nenumăratele scri
sori adresate președintelui repu
blicii Coty, tinerii francezi își 
manifestă tot mai puternic hotă- 
rirea de a nu participa la războiul 
nedrept dus împotriva poporului 
algerian.

Astfel, și în săptămâna aceasta 
doi soldați s-au adresat in scris

președintelui Coty. Ambii sînt 
muncitori metalurgiști. Unul dintre 
ei este Pierre Gouyot, ajustor, (fiul 
deputatului comunist Roymond 
Gouyot) care a fi fost deîndată a-, 
restat.

Mărfi seara un grup de cîteva 
sute de tineri soldați, care urmau 
să fie trimiși în Algeria au mani
festat în gara Lyon din Paris îm
potriva războiului din Algeria, îm
potriva politicii generalului De

Corespondență telefonică
Gaulle. Ei strigau lozinci: „Pac» 
în Algeria /“, „Nu proiectului de 
constituție antirepublican For
țele poliției pariziene au pus cu 
greu capăt manifestației tinerilor 
soldați.

Experiența a dovedit că nu este 
suficient însă ca soldații să fie 
arestați pentru a reuși să li se 
înăbușe glasul. In aceeași zi, un 
alt soldat, Jacques Alexandre, re
cent condamnat la trei ani închi
soare pentru că a refuzat să parti
cipe la acest război nedrept, a 
fost crunt bătut în închisoarea 
unde-și ispășește pedeapsa.

Trebuie spus că fapta care a 
stîrnit cele mai largi ecouri a fost, 
fără îndoială, scrisoarea adresată
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la sfîrșitul săptămânii trecute, 
președintelui republicii, de solda
tul Paul Lefebore, care a stat mai 
multe luni în Algeria și cunoaște 
bine situația din această țară. El 
demască în scrisoarea sa un șir 
de fapte, deosebit de scandaloase, 
care îl face să se opună să plec» 
din nou în Algeria. Paul Lefebore 
povestește cum a fost martor al 
unor scene de tortură, în timp ce 
ministrul Andre Malraux a afirmat, 
de curînd. că de la venirea lui 
De Gaulle la putere astfel de 
fapte nu mai au loc. Lefebore po
vestește de asemenea cum a fost 
amenințat pentru că a protestat 
împotriva acestor fapte.

Dar, acesta nu este unicul as
pect al luptei pe care tinerii fran
cezi o duc împotriva noii consti
tuții și a regimului fascist, care se 
pregătește să fie instaurat în 
Franța. Zilnic au loc în Franța 
demonstrații ale republicanilor; ti
nerii sînt în primele rînduri ale 
demonstranților patrioți. Cei mai 
numeroși dintre participanții la 
mitingul de protest de la 4 sep
tembrie au fost tinerii, care au 
răspuns la apelul Comitetului de 
rezistență împotriva fascismului, 
Venind in Piața Republicii, in lo
cul și la ora cînd generalul De 
Gaulle, protejat de forțe poliție
nești enorme, prezenta țării pro
iectul de constituție reacționar. 
In aceeași zi, Parisul a răspuns 
cu un puternic „NU“ I Pentru că 
a spus acest „NU", un student, 
arestat de 4 zile, va fi judecat 
săptămîna viitoare, iar tînărul mun
citor de 19 ani Karl Delaneuville, 
rănit de gloanțele trase de poliție, 
zace de o săptămână în spital.

Acestea sânt numai cîteva 
exemple. Campania în jurul refe
rendumului este în toi. De pe 
acum se face numărătoarea de 
,,da“ și „nu". Federațiile partidului 
radical și ale partidului socialist 
sint scindate în această problemă. 
Partidele de extremă dreaptă se 
pronunță favorabil proiectului. 
Sindicatul învățătorilor a făcut 
cunoscută hotărîrea luată în una
nimitate de a vota „nu". Din zi 
în zi se înmulțesc hotărârile luate, 
în acest sens.

In ceea ce-l privește, tineretul 
francez își cunoaște datoria.. El 
este cu atît mai încurajat să-și 
continue campania sa entuziastă 
pentru libertate, împotriva fascis
mului și a războiului, cu cît el a 
și obținut unele victorii. Așa, de 
pildă, el a obținut ca soldații să-și 
voată da votul prin coresponden
ță, ceea ce reduce șansele de 
fraudă, cu toate că numai acum 
cîteva săptămâni guvernul era cu 
totul ostil unei astfel de măsuri. 
Și alte victorii vor fi obținute în 
cursul acestei bătălii grele. Aceasta 
este convingerea profundă a tine
rilor muncitori, țărani și studenți.

REGIS BERGERON 
Corespondentul „Scînfeii tinea 

retului" la Paris
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