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La S.M.T. Greci ti-
282 ha. economisind 
la G.A.S. „Dr. Aie- 
fost arate voluntar

In lumina Consfăturii de la Con
stanța tinerii mecanizatori din re
giunea Galați s-au angajat să are 
fiecare cite 3 ha. voluntar peste 
plan. Astfel, 53 de tineri tracto
riști de la S.M.T. Horia, din raio
nul Macin au arat voluntar pînă 
în prezent 222 ha., economisind 
■?7S5 lei.
ierii au arai 

3525 lei, iar 
xandrov" au 
de către tineri 240 ha., econotni-
sindu-se astfel 3560 lei. Tractoriștii 
fruntași în această acțiune sînt 
Enăchescu Gheorghe și Bidu 
Gheorghe de la G.A.S. „Dr. Ale
xandrov", iar la S.M.T. Greci 
Tamboluc Eugen.

Rezultate frumoase au obținut 
și tinerii raionului Galați care au 
arat voluntar pînă în prezent 950 
ha. economisind în acest fel 
11.000 lei.

Darea de seamă a comitetului organiza
ției U.T.M. de la G.A.S. Băilești, prezen
tată nu de mult în fața adunării generale, 
cu privire la îndeplinirea angajamentelor 
luate în urma Consfătuirii de la Constanța, 
precum și discuțiile purtate de utemiști au 
scos în relief faptul că unele obiective din 
angajamentele luate nu numai că au fost 
realizate dar chiar depășite.

Spre exemplu producția medie de grîu 
la hectar pe anumite tarlale însămînțate 
din;timp a fost de peste 2000 kg. Tova
rășul director al Ci.A.S. Băilești. inginerul 
Aurel Radulescu, a avut motive bine înte
meiate să recompenseze pe cei mai harnici 
tractoriști și să aducă laude inițiativelor 
patriotice ale utemiștilor, fiind convins că 
și pe mai departe utemiștii vor munci cu 
același devotament. Speranțele nu l-au în
șelat. Cu ocazia adunării generale U.T.M., 
despre care am amintit, fiecare mecaniza
tor și tînăr muncitor agricol a primit, ca 
și în primăvară, sarcini precise. Așa se 
explică faptul că în toate cele cinci secții 
ale gospodăriei harnicii mecanizatori au

izbutit pînă astăzi să execute arături pe 
1550 ha. depășindu-și cu regularitate nor
mele zilnice de lucru. Pentru a respecta 
perioada optimă de executare a însămînță
rilor de toamnă, brigăzile de tractoriști 
conduse de utemiștii Vasile Man, Simion 

Babei și-au pregătit din vreme tot utilajul 
necesar campaniei. Strădanii deosebite au 
depus și tinerii muncitori agricoli, care 
pînă la data începerii însămînțărilor au 
condiționat și tratat 600 tone grîu în ve
derea însămînțării celor 1100 ha. des
tinate acestei culturi. In același timp ei
transportat la cîmp importante cantități de 
gunoi de grajd care a fost încorporat în 
sol odată cu executarea arăturilor.

Răspunzînd chemării Comitetului regio
nal de partid Craiova de a închide cam
pania însămînțărilor de toamnă la data 
de 1 octombrie a.c., utemiștii și tinerii au 
început o luptă dîrză pentru a traduce în 
viață această sarcină, care va fi hotărî- 
toare pentru recolta de păioase din anul 
viitor.

au

In plină campanie de arături și Insămînțări, tractoriștii de la G.A.S. Gîrla Mare din raionul 
Cușmlr, regiunea Craiova, se străduiesc să execute repede și în bune condițiuni aceste importante 
lucrări.

Tractoristul Dinu Glieorghe pe care-1 vedeți în fotografia noastră ară zilnic 5 hectare exe- 
cutînd arături de cea mai bună calitate.

Foto: AGERPRES

Centrul de atracție al satului
gospodăria colectivă

LA FABRICA „ILIE PINTILIE"

Creșterea randamentului
9

9 19 la sută=56.300 m. țesă
turi peste plan Mașinile pot 
da mai mult? 0 Ce este războ- 
iul-școală? Postul utemist 
de control în acțiune $ Lunar:

20 000 m. țesături în plus

î

mașinilor— 
problemă

ordinea zilei
o
la

Utemiștii nu trebuie 
să rămînă pasivi față 
de sarcinile campaniei' 

de insămînțări
Tehnicianul agronom Vasile 

Petraru avea multe de rezolvat la 
Sfatul popular din comuna Șipote, 
raionul Hîrlău. Cîteva minute a 
trebuit totuși să-mi acorde. Ne-am 
limitat în discuția avută la cam
pania arăturilor și însămînțărilor 
de toamnă. Iată pe scurt care este 
situația:

In cele 6 sate ale comunei sînt 
5 G.A.C.-uri și 9 întovărășiri agri
cole. In total comuna posedă 4590 
fia. pămint arabil. Dintre acestea 
sînt planificate pentru arături și 
insămînțări de toamnă un număr 
de 1803 ha. Pînă în prezent s-au 
arat abia 110 ha. ' -
ha. la întovărășiri 
individuali.

Nici în privința 
minței lucrurile nu 
Organizațiile U.T.M. din comună 
nu întreprind mai nimic în această 
privință. Este necesar ca față de a- 
ceastă situație organizațiile U.T.M. 
de aici să-și aducă contribuția lor 
concretă la îndreptarea grabnică a 
acestei situații.

la G.A.C., 
și 160 ha.

86 
la

se-asigurării 
stau mai bine.

Cînd am ajuns la țesătoria de
„llie Pintilie" din Capitală, la conduce

rea fabricii un colectiv de ingineri discuta 
despre problema randamentelor.

— Deci, conchide inginerul normator 
Alexandru Alterescu, în august am obținut 
o creștere a randamentului — față de de
cembrie 1957 — de 19 la sută.

Tînărul Paul Diniș, inginerul-șef, lăsă 
de o parte baticurile confecționate cu pri
lejul primului Festival Internațional „Geor
ge Enescu" și întrebă :

— Și ce reprezintă acest 19 la sută ?
Inginerul Alterescu se așteptase la o 

asemenea întrebare. Luă rigla și calculă : 
fată de decembrie 1957, in perioada aprilie- 
august s-au produs în plus 56.300 metri 
liniari de țesături. Deci, am dat un plus 
de produse în valoare de 1.180.000 lei.

— Pe ce căi s-a ajuns la acest succes, 
care a fest contribuția tinerelului, am in
tervenit în discuție. Ne-a răspuns ingine
rul-șef.

— La noi lucrează peste 200 de tineri 
și cu ei ne mîndrim. Tineretul, îndrumat 
îndeaproape de comuniști, a fost un ajutor 
prețios în obținerea procentului de creștere 
a randamentului cu 19 la sută.

— Să-ncepem cu lucrul cel mai important 
pentru noi — adăugă inginerul Alterescu. 
Trebuie ca toți muncitorii din fabrică să 
știe ce înseamnă randament, cum se cal
culează el. care este avantajul creșterii a- 
cestuia. Și am reușit să realizăm acest 
lucru prin adunările organizate de comite
tul de partid, de U.T.M., prin consfătuirile 
de producție.

Cînd această problemă a devenit o preo
cupare a tuturor au venit din masă pro
puneri numeroase cu privire la îtnbunătă-

mătase țirea procesului de producție, la ridicarea 
calității urzelii. Acestea au fost centralizate 
intr-un plan care cuprinde 19 măsuri teh- 
nico-organizatorice. Aceasta a fost prima 
fază — foarte importantă. Apoi s-a trecut 
la muncă.

— Aveam de rezolvat o problemă cheie 
— interveni inginerul-șef — reducerea sta
ționărilor mașinilor. Mult rău ne-a prici
nuit acest lucru. In decembrie procentajul 
de staționări ajunsese la 23,5 la sută. In au
gust l-am redus la 15,7 la sută, realizind 
prin aceasta un plus de 49.500 metri li
niari țesături. Cum am rezolvat problema 
o să vă spună mai bine tovarășa ingineră 
Angela Baciu, șeful sectorului tesătorie.

— Nu zic, fetele mele sînt bune și har
nice — începu să ne explice tov. Baciu — 
dar n-au fost din totdeauna așa. Cu unele 
am avut multă bătaie de cap. Lucrau ne
glijent, veneau tirziu, pierdeau vremea cu 
fel de fel de discuții. Au fost discutate în 
adunările U.T.M., au fost criticate la ga
zeta postului utemist de control, dar nu
mai acest fapt nu era de-ajuns. Mai tre
buia făcut ceva. Acel ceva era calificarea 

înalt. Pentru aceasta s-a 
curs

Reporterul a găsit de cuviință 
să scrie în rîndurile acestea des
pre ceea ce a devenit firesc și o- 
bișnuit în viața satului nostru 
de azi. Iată de pildă mă gîn- 
desc că acum cîțiva ani cău- 
tînd cu asiduitate noul, remar
cam uimiți iuțeala cu care au apă
rut în fiecare sat ulițele colecti- 

. oiștilor — aceste semne incontes
tabile ale biruinței materiale și 
spirituale ale socialismului în viața 
oamenilor de la sate.

Mergînd acum la Baba Ana, 
secretarul organizației U.T.M. și 
‘tginerul au surîs cu îngăduință

id i-am întrebat dacă au și ei 
th sat o asemenea uliță.

— Ce uliță, tovarășe ? Noi a- 
vem un cartier întreg de 70 de 
case. Peste cîțioa ani o să mutăm 
vatra satului aici.

Pentru ei, cei din Baba Ana, 
nu e firesc numai faptul că au 
un cartier al colectiviștilor, ci 
și faptul că oamenii (mulți, peste 
o sută la număr) și-au cumpărat 
aragaze, mobilă, radio și alte lu
cruri care țineau înainte de con
fortul orășeanului. Gospodăria și-a 
construit acum o cosă de cultură 
proprie, cu sală de spectacole, 
club, și-a amenajat un laborator 
model, iar în curînd își va cum
păra și televizor. Iată deci că me
ciurile de fotbal din această toam
nă, spectacolele de teatru și operă 
vor fi urmărite și de țăranii din 
Baba Ana, de lingă Mizil, stînd

comozi pe scaunele din sala casei 
lor de cultură.

Și totul li se pare firesc. O 
stăpînire și o convingere deplină 
a biruinței forței lor unite se în
trezărește pe figurile lor calme de 
gospodari înstăriți, cu răspun
dere.

Seara, după ce se termină tre
burile, oamenii se adună ca de 
obicei în fața sfatului, pe podișcă, 
să stea de vorbă.

— Cum v-au mers treburile ? 
se interesează întovărășiții.

— Iaca uitați-vă și voi în spate 
— le arată colectiviștii spre gar
dul sfatului. E acolo un panou pe 
care scrie cum „le-au mers" lor 
treburile. Panoul face comparație 
între veniturile unui colectivist și 
ale unui „individual", care au avut 
aceleași mijloace. Blăgoi Nicolae a 
avut 2 hectare agricole și patru 
brațe de muncă. Ștefan Răducanu 
numai trei brațe și, înainte de-a 
intra în colectivă, tot 2 hectare. 
El a cîștigat pe un an vreo 2.800 
kg. grîu, 4.500 kg. de porumb, 
zece mii de lei, 500 kg. vin, zahăr 
și alte produse. Blăgoi a adunat 
1.100 kg. grîu, 2.000 kg. porumb 
și 4.000 lei de pe sfecla de zahăr.

Oamenii îl întreabă pe Blăgoi.
— Așa-i, mă ?
— Așa-i.
Și socotesc din nou. Socoteala 

iese bine.
Țăranii muncitori din sat, înto

vărășiții vin des pe la colectivă.

Mai ales tinerii, care se întîlnesc 
organizat, în adunări, cu tinerii co
lectiviști, care formează trei sfer
turi din forța de muncă a gospo
dăriei. Ștefan Gavrilă, secretarul 
organizației U.T.M. de la colectivă, 
are o răbdare teribilă și o memo
rie uimitoare (oricine i-o poate ve
rifica). El știe pe dinafară toate 
cifrele veniturilor gospodăriei, știe 
cite zile-muncă are fiecare colec
tivist pe dinafară.

— Procentele nu le știu chiar la 
toți, mărturisește el zîmbind. Și le 
face apoi un raport în toată re
gula. Veniturile gospodăriei pe 
anul ista ?

— Se ridică la peste un milion, 
răspunde el calm. Vreo 220.000 
luăm numai din produsele con
tractate cu statul. De la sectorul 
zootehnic scoatem 150.000 lei, iar 
cel viticol ne dă 480.000 lei.

Tinerii ascultă, unii își notează 
chiar în carnet. Valoarea zilei- 
muncă s-a ridicat acum un an la 
56 de lei. Nici anul acesta nu va 
fi mai mică. Tinerii' au primit de 
curînd la îndemînă un laborator.

Tînărul colectivist Constantin 
Gh. Tănase a cerut cuvîntul.

— Eu vreau să fac o compara- 
' ție cu Ion Răduță, care mi-e prie-

1ON BAIEȘU

la un nivel 
organizat un 
lificării profesionale. 
Cuciureanu, Elena Volculescu și Adela Pa- 
chețeanu rătnîneau după orele de muncă 
și făceau cu aceste țesătoare instructaj 
practic privind cele mai bune mînuiri. Pa
ralel cu aceasta, am desfășurat acțiunea 
de ridicare a calificării profesionale folo
sind războiul-școală.

E o inițiativă a noastră. In fabrică avem 
un război de țesut la care muncitoarele 
mai slab calificate învață piesele, funcțiu
nile lor și altele.

— Și care a fost rezultatul acestei 
munci ?

— în mai am avut 58 țesătoare, majo
ritatea tinere, sub normă, în august numai 
4. Luna aceasta cu siguranță că vom 
scoate din vocabularul nostru noțiunea 
„sub normă''. Ridicarea calificării profesio
nale a contribuit la creșterea randamen
telor, fapt care a făcut posibil ca în patru 
secții să desființăm schimbul de noapte. 
— Recent. — adăugă inginerul-șef — 
am desființat în întreaga fabrică schimbul 
de noapte sîmbăta.

— Așa s-a întîmplat cu calificarea — 
reluă firul povestirii tovarășa Baciu. Ne-a 
ajutat însă mult în reducerea timpului de 
staționări și revizuirea mașinilor. Pînă a- 
cum s-a revizuit și pus Ia punct 60 la sută 
din utilajul existent. Au fost luate de ase
menea și o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Adică, asigurarea războaie
lor cu suveici de rezervă, cu materia 
primă necesară (înainte muncitoarele 
mergeau după urzeală, timp în care răz
boaiele stăteau), preluarea schimbului din 
mers, procurarea a 30 suluri de urzeală 
metalice etc.

In discuția purtată a intervenit utemista 
Florica Avrămiță, membru în comitetul 
U.T.M. Aflasem despre ea că e una dintre

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. Ill-a)

de ridicarea ca- 
Comunistele Maria

z

Viața de internat e plăcută și veselă, iar priete
niile se leagă aici mai trainic. O spune și aerul 
fericit de pe fețele acestor fete de la internatul 
Școlii medii „Zoia Kosmodemianskaia" din Bucu
rești.

Foto: D. F. DUMITRU

NUTREȚUL
INSILOZAT

pășunea de iarnă 
a vitelor

Recomandările Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii

de la
țăranilor 
din sec
ai agri- 
în evi-

de

CLOVNUL — In finei Am înțeles de ce nu mai stimește haz apariția meal E prea 
tare concurența.
F Desen de N. CLAUDIU

I
\

La Țesătoria 
de mătase „llie 
Pintilie", tine
rele muncitoare 
duc o luptă in
tensă pentru a 

obține produse de bună cali
tate. La loc de frunte se află 
brigada nr. 5 care a reușit să 
înlăture definitiv rebuturile. 
Acest lucru a fost posibil prin 
faptul că zilnic membrii brigă
zii se adună și discută felul 
cum sînt realizate angajamen
tele.

In cinstea zilei de 7 No
iembrie brigada și-a luat an
gajamentul de a depăși planul 
de producție cu 10 la sută și 
a da produse numai de cali
tate superioară.

în fotografie: Florica Avră- 
mițâ, responsabila brigăzii, 
discutînd împreună cu ute- 
mistele Maria Mocanii, Dumi
tru ioana, Elena Ion și Fru- 
sina lordache despre calita
tea produselor.

In raionul Hîrșova
Colectiviștii lucrează 
prin muncă voluntară 

la un dig de peste 
9 km. lungime

Pe șantierul raional de mun 
că voluntară Gîrliciu— Dăeni lu
crează în prezent aproape 4.000 
de colectiviști din toate cele 44 
gospodării colective 
Hîrșova. Hotărîți să 
timpul cel mai scurt 
unui dig în lungime 
km., care va feri de 
suprafață de peste 1500 ha., co
lectiviștii au săpat și terasat pînă 
acum mai mult de 90.000 m.c. de 
pămint.

din raicnu’ 
termine în 
construirea 
de peste 9 
inundații o

Raid prin cîteva întreprinderi
din orașul Ploești

V

Consfătuirea 
Constanța a 
și lucrătorilor 
torul socialist 
culturii a scos
dență faptul că sporirea 
producției de carne, gră
simi, lapte și alte pro
duse animale, îndeosebi 
în timpul iernii, depin
de în mare măsură
hrănirea vitelor cu nu
trețuri însilozate.

In acest scop în în
treaga țară se desfășoa
ră în prezent din plin 
acțiunea de însilozare 
După datele primite de 
Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, unitățile 
de stat și cooperatiste, 
precum și țăranii cu 
gospodărie individuală 
au însilozat pesta 
836.000 tone furaje. 
Gospodăriile de stat au

realizat planul la însi- 
lozări în proporție de 31 
la suta, iar gospodăriile 
colective in proporție de 
36,4 la sută. Rezultate 
bune a obținut in spe
cial regiunea Constanța, 
unde s-a însilozat pesta 
53 la sută din cantita
tea de furaje necesară ; 
gospodăriile agricole co
lective din această regi
une au realizat 63 la 
sută din plan. Rezultata 
bune au obținut și re
giunile Galați, Craiova 
și București.

Nesatisfăcătoare esta 
situația însilozărilor din 
regiunile Cluj, Oradea, 
Hunedoara, ~ ' 
și Stalin, 
din aceste

Baia Mare 
G.AS.-urile 
regiuni au

(Continuare în 
pag. lll-a)

ROADELE
ACTIVITĂȚII CULTURALE COMUNE
a organizațiilor U.T.M. și
g încă cu mult timp în urmă Comitetul orășenesc U.T.M. Plo- 
g ești împreună cu Consiliul sindical local, analizînd situația 
g muncii cultural-educative în rîndurile tineretului din orașul 
g Ploești, a luat hotărirea ca această activitate să se desfășoare 
g în baza unui plan comun in fiecare întreprindere, ambele orga- 
g nizații unindu-și eforturile pentru găsirea celor mai'bune for- 
g me și metode de dezvoltare a muncii culturale de masă.
g Unirea eforturilor organizațiilor U.T.M. și sindicală, conduse 
g de partid, in desfășurarea muncii culturale de masă are drept 
g scop antrenarea unui număr din ce în ce mai mare de tineri 
g ia o vie activitate culturală, asigurarea și îmbogățirea continuă 
g a conținutului educativ al acestei activități, precum și folcsi- 
g rea mai judicioasă a posibilităților materiale existente.
g In raidul nostru ne am propus să analizăm modul în care se 
g desfășoară această activitate culturală 
g prinderi mari din Ploești — ~
= și „Mecanica".

Antrenarea unei mese 
largi ce tineri

în ultimele luni la Rafinăria nr. 
1, comitetul U.T.M. și comitetul 
de întreprindere, sub conducerea 
organizației de partid, și-au unit 
eforturile în munca de educație 
comunistă a tineretului, desfășu- 
rînd pe baza unui plan comun o 
vie și bogată activitate culturală, 
capabilă să asigure tineretului o 
întrebuințare folositoare a timpu
lui liber.

Rafinăria
consună în trei între- 

nr. 1, Uzinele „1 Mai"

spus de la bun început 
baza 

lichidat o 
existente 

paralelismului 
întîm- 
tinerii

Trebuie 
că activitatea comună pe 
unui plan comun a 
seamă de deficiențe 
înainte. Datorită 
activității culturale s-au 
plat destule cazuri cînd 
erau dezorientați, neștiind la ce 
acțiuni să participe cînd acestea 
se suprapuneau. „Joile tineretu
lui", organizate de U.T.M., rămî- 
neau cu ușurință fără program 
artistic, dat fiind că echipa era 
programată să dea spectacole în 
altă parte. Dar, deficiența cea

faptul că
nu

mai gravă consta în 
marea majoritate a tinerilor 
era antrenată la o intensă viață 
cultural-artistică. Și aceasta 
pentru că în primul rînd în or
ganizațiile de secție activitatea 
culturală se reducea de obicei la 
recrutarea cîtorva tineri mai „ta- 
lentați" pentru formațiile artisti
ce pe rafinărie.

In momentul de față cele două 
comitete — U.T.M. și de între
prindere — de la Rafinăria nr. 
1 au înțeles că rezultatele mun
cii lor vor fi cu adevărat bune 
dacă va exista o strînsă unitate 
de acțiune în primul rînd în ca
drul fiecărei secții. De aceea as
tăzi în fiecare secție se desfă
șoară la colțurile roșii o bogată 
activitate cultural-educativă la 
care participă un mare număr de 
tineri. Aci se fac scurte infor
mări pe probleme politice interne 
și internaționale, se prezintă re
cenzii etc. Datorită activității co
mune la nivelul secțiilor foarte 
mulți tineri sînt antrenați în ac
tivitatea brigăzilor artistice 
agitație care prezintă bogate și 
variate programe.

Dar dacă la Rafinăria nr. 
colaborarea in munca culturală

de

I

sindicală
a fost bine înțeleasă, ea începînd 
de la secții, antrenînd un larg 
activ de utemiști și membri de 
sindicat, nu același lucru se poa
te spune despre celelalte două 
mari întreprinderi. La uzinele „1 
Mai" muncesc peste 1500 tineri 
dintre care aproape 1400 sînt 
utemiști. Numărul celor antrenați 
în activitatea culturală însă abia 
trece de cîteva zeci. Comitelui 
U.T.M. pe uzină (secretar Geor
gescu Vasile), a întocmit, e drept, 
un plan de activitate culturală 
comună cu comitetul de întreprin
dere. Dar ambele comitete au în
țeles această colaborare în mod 
formal, desfășurînd-o doar cu 
prilejul unor mari aniversări și 
prinlr-un plan numai al lor, il 
comitetelor de uzină. In secții, 
birourile U.T.M. n-au reușit 
încă să-și unească eforturile cu 
activele sindicale pentru a desfă
șura o activitate cultural-educa-

FLORICA DANCIU 
NICOLAE PUIU



Construcții tehnice romînești

Transmitem 
din marele studio de concert.»

Deși a fost dată în exploatare de cîțiva ani, Casa Radio
foniei din București nu este încă complect terminată. In 
afara complexului de instalații tehnice, de redacții, de nu» 

mărul impresionant de studiouri și de servicii auxiliare care au 
fost construite, proiectul mai prevede realizarea unui studio pen- 
tru formații pină la 80 de instrumentiști și a unui studio radio
fonic uriaș destinat producțiilor cu public care va constitui o 
sală de concert unită în felul ei în țara noastră.

Lucrările pentru construcția sălii de concert cu public sînt a- 
vansate, clădirea fiind aproape gata. Pentru a cunoaște cîteva 
amănunte în legătură cu această construcție, l-am vizitat de cu- 
rînd pe inginerul Anton Necșulea, șeful serviciului de cercetări 
electroacustice al Radiodifuziunii care se ocupă de acustica ace
stei săli. Iată ce ne-a povestit.

Volumul studioului mare va fi de aproximativ 10.000 m3 și va 
putea cuprinde 1000 de spectatori și 200 de executanți (orchestră 
simfonică, cor etc.) în felul acesta, noua sală destinată concer
telor radiodifuzate cu public se va număra printre cele mai mari 
realizări de acest fel din Europa.

Calitățile acustice ale sălii sînt actualmente studiate experi
mental cu ajutorul unei machete, pentru a se stabili tratamentul 
optim al pereților și corecțiile necesare care vor trebui aduse 
formei sălii.

O preocupare de seamă a arhitecților proiectanți de la Insti
tutul Proiect București este ca spectatorii așezați în orice punct 
al sălii să audă și să vadă perfect jocul actorilor de pe scenă. 
In acest scop sala este construită în amfiteatru, avînd peste tot 
o vizibilitate perfectă.

— La care „joc“ al actorilor v-ați referit — întrebăm noi mi
rați. E vorba doar de un studio radiofonic...

— Trebuie să știți — ne răspunde amabil inginerul Necșulea 
— că scena va fi special amenajată și pentru recitaluri de balet 
ca și pentru organizarea spectacolelor televizate cu public.

Studioul va fi prevăzut cu toate anexele necesare unei săli 
moderne de concert, depozit de instrumente muzicale, depozit de 
partituri, camera de acordaj, săli de repetiții etc.

Ing. ION SUCEVEANU

STRUCTURA 
MATERIEI VII di) O ipoteza noua a acad. Eug. Macovschi
Puternica dezvoltare a științelor 

naturii nu numai că a confirmat 
tezele cu privire la materia vie 
ale lui Engels, dar a furnizat 
în același timp un bogat ma
terial experimental care ilus
trează în mod concret aceste 
teze. Datele științelor moderne 
privind structura celor mai dife
riți compuși organici, întîlniți în 
protoplasma, ne indică în ce mod 
proprietățile care derivă din a- 
ceastă structură condiționează și 
influențează natura și varietatea 
reacțiilor chimice și biochimice ce 
se realizează în cadrul materiei 
vii pe baza metabolismului. Cu
noașterea însușirilor și a particu
larităților de structură a materiei 
vii poate conduce în bună măsură 
la înțelegerea și interpretarea di
verselor fenomene care determină 
o anumită coordonare a diferitelor 
reacții metabolice ale materiei vii.

In acest sens pe baza tezelor 
materialismului dialectic, acad. 
E. Macovschi, directorul in
stitutului de biochimie al Acade
miei R. P. R., a formulat o 
ipoteză nouă cu privire la 
materia vie, aducînd noi pre
cizări asupra materii și ca
racterelor specifice ale acestei ma
terii vii, asupra raportului în care 
se găsește materia vie față de ma
teria ne’vie. După părerea noastră, 
noua ipoteză reprezintă un aport 
însemnat adus înțelegerii tot mai 
profunde a problemei materiei vii; 
ea oferă totodată posibilitatea ex
plicării unor fenomene ce se pe
trec în materia vie pe baza struc
turii și a metabolismului.

in ce constă această ipoteză? 
Autorul ei pornește de la premi- 
za că materia vie, adică protoplas

ma, reprezintă un ansamblu con
stituit din materia vie propriu zi- 
șă, „care trăiește", a cărei structu
ră nu este precis cunoscută și 
materia nevie „care nu trăiește" 
formată dintr-o varietate mare de 
compuși organici și minerali cu 
rolul de a susține viața materiei 
vii propriu-zise. Cu alte cuvinte, 
protoplasma constitue un complex 
de viu și neviu, iar pe baza aces
tei delimitări, noua ipoteză dă 
posibilitatea explicării și înțelege
rii unor procese fundamentale ce 
se petrec în protoplasmă.

Deosebirea esențială dintre ma
teria vie cuprinsă în protoplasmă 
și cea nevie constă în particulari
tățile de structură și nu în natura 
lor intimă, deoarece atît în consti
tuția materiei vii cît și a celei ne
vii intră în general aceleași par- 
ticole materiale.

Conform ipotezei emisă de acad. 
E, Macovschi materia nevie prezin
tă o structură molecular-dispersă; 
aceasta înseamnă că diferitele par- 
ticole materiale ce intră în consti
tuția materiei nevii din organisme 
sînt grupate în molecule răspîn- 
dite în masa materiei nevii. Dar, 
conform legii dialectice a uni
tății și luptei contrariilor se 
deduce că în opoziție cu materia 
nevie, materia vie trebuie să pre
zinte o structură deosebită, o 
structură cu caracter amolecular- 
unitar. Aceasta ne arată că 
particulele materiale din con
stituția materiei vii nu alcătuiesc 
molecule, ci formează o- masă cu 
caracter amolecular, în care, în 
loc de tendința de dispersare se 
manifestă „tendința de menținere 
a integrității structurale". De aici) 
se poate presupune că în procesul

ale Crimeii din care publicăm și
noi cîteva

Acest telescop-gigant a contribuit la studierea Lunii

SPIRITISMUL

SOCIALISTE]

oare o aco-

Foto: N. STELORIAN

1. Lenin"

Radioastronomia oferă largi 
posibilități de studiu al Uni
versului. Marele asalt al cos
mosului, cucerirea spațiului in
terplanetar, sînt indisolubil 
legate de dezvoltarea radioas- 
tronomiei.

avut loc nu de mult în Fran
ța, precum și la Moscova, la 
congres, au fost ascultate cu 
multă atenție referatele des- 
pre cercetările asupra Soarelui.

capacitatea (i

răspunde Vitkevici — acea

pus la cale „poza- 
Clienții dobîndeau 
tovărășia fantome-

dovedit însă că în 
laborator clișeele erau slab im
presionate cu imaginea unor ma
nechine folosite in laboratorul foto-

O NER USINA TĂ
ȘARLATANIE

B In anul 1889 Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți a 
perfecționat metrul etalon în 34 exemplare și în 43 exemplare 
Kilogramul etalon. Ele au fost executate dintr-un aliaj de platină 
cu 10 la sută iridiu.

■ In anul 1889 a fost confirmată la Conferința Internațională 
de Măsuri și Greutăți așa-numita scară termometrică centigram. 
La baza ei era P'-'sa cea mai rășpîndită scară, cea a lui Celsius.

a Pină în anul 1935 tonul principal pentru acordarea muzi
cală (nota „14“) avea o frecvență de 435 de hertzi. Un stadiu 
special a arătat că majoritatea muzicienilor preferă o frocvență 
ceva mai mare. De aceea, în Uniunea Sovietică a fost legiferat 
în anul 1935 un nou ton „la“ cu o frecvență de 440 de hertzi.

Succesele Școlii de 
neurochirurgie din 
București sînt bine 
cunoscute în lumea 'șjkdBy 
medicală.

Fotoreporterul no
stru a prins pe peliculă în 
cursul dimineții de ieri un 
moment dintr-o operație pe 
creier făcută sub conducerea 
conf. dr. C. Arseni.

Telescopul „lunar" a,l stațiu
nii din Crimeaa îndeplinește 
și sarcini mai „terestre".

tea în jurul cimitirelor sînt spiri
tiste.

Clasele exploatatoare, în special 
burghezia, în dorința lor de a în
tuneca mințile celor mulți, în do
rința lor de a imprima în masele 
celor mulți credința în existența 
unei lumi de dincolo de viața pă- 
mîntească pentru a putea astfel 
prelungi agonia unei orînduiri ba
zate pe ciase exploatatoare, au 
cultivat cele mai abjecte escroche
rii travestite în așa-zise metode 
științifice de comunicare cu spiri
tele celor morți. Au apărut astfel 
în marile orașe ale țărilor capitalis
te o serie de escroci de rînd așa 
zisele „medii" — adică persoane 
„simpatizate" de spirite în prezen
ța cărora sufletele celor morți so
sesc mai cu ușurință.

Intr-un recent studiu, despre 
spiritism, R. Pavel demască cîte
va din escrocheriile sistemelor de 
convorbire cu spiritele celor morți. 
Principalul mod de manifestare a 
spiritelor rămîne, săltatul meselbr. 
Autorul explică o serie întreaga 
de metode ale acestor escroci pen
tru săltarea meselor, care începeau 
cu modeste lovituri în podea și 
ajungeau la folosirea unor me
canisme care manevrate din coate 
provocau înaintarea a doua bare 
metalice cu ajutorul cărora masa 
putea fi ridicată pe dedesubt și să 
execute în aer cele mai impresio
nante evoluții.

S-a ajuns de asemenea în ceea 
ce privește „anunțarea" spiritelor 
de la folosirea unor complici as
cunși în spatele ușilor pțnă la 
moderne procedee electromecanice.

Spiritiștii au organizat în ulti
mul secol escrocherii și mai de
șănțate. Autorul suscitat ne po
vestește cum un oarecare Leyma- 
rie din Paris în complicitate cu 
doi fotografi a 
rea" spiritelor, 
o fotografie în 
lor răposaților.

O anchetă a

se aude un gîlgîit, hîrîit. Se 
aude „glasul" Soarelui. Ba li
niștit, continuu, ba grăbit și 
clocotitor — un rezultat al ex
ploziilor de pe el.

In ultimii oîțiva ani, pe țăr
mul sudic al Crimeii a apă
rut unul din cele mai impor
tante observatoare radioastro- 
nomice din lume.

La conferința pentru radio- 
astronomie a celui de-al X-lea 
Congres internațional, oare a

Acest număr mare de antene de „televiziune" permit să 
se asculte „șoaptele" Soarelui.

Prima locomotivă 
cu turbină, de pro
ducție cehoslovacă, a 
fost construită în u- 
zinele „V. 
din Plzen.

fereastră se vede, cum un ca
dru pian uriaș cu numeroși 
dipoli începe să se întoarcă 
spre Soare. Reglăm aparatul 
de radio, și iată că în difuzor

(* Radioastronomia este unul din domeniile de studii de mare 
I* importanță în astronomia contemporană. Ea studiază corpurile 
d cerești pe baza undelor venite din cosmos. In anii ce au urmat 
d celui de al li-lea război mondial, cercetătorii sovietici au ob- 
d ținut mari biruinți pe linia studierii cosmosului cu ajutorul 
d radioastronomiei. Recent, revista sovietică „Ogoniok" a publicat 
d sub semnătura lui I. Radunskaia, un larg reportaj despre cerce- 
d țările oamenilor de știință in domeniul radioastronomiei din- 
d tr-unul din marile observatoare

Scruttnd atmosfera terestră, el 
a contribuit la studierea com
poziției și formei ionosferei.

Aceste date, sînt extrem de 
importante, căci 'legăturile ra
diofonice pe Pămînt depind în 
mare măsură de „starea" io
nosferei. S-ia dovedit că ea are 
o suprafață ondulată, schim
bătoare, care în diferite direcții 
deviază în mod diferit traiec
toria undelor de radio.

Tot acolo se află încă un 
sistem radioastronomic extrem 
de important, care permite cer
cetarea ionosferei și radiației 
de unde de radio a Soarelui. El 
a fost creat în stațiunea diji 
Crimeea de I. I. Alexeev, P. D. 
Kalaciov și de tovarășii lor.

Intrăm în casa iaborator. 
Iuri Ivanovlcl Alexeev apasă 
pe un buton al unui sistem de 
comandă Ia distanță, și prin

După ce am trecut în revistă la 
rubrica noastră închinată comba
terii superstițiilor, cîteva din su
perstiții, arătînd reala lor expli
cație, vom căuta în numărul de 
astăzi să vă vorbim pe scurt des
pre sipiritism denumit de Fr. 
Engels în articolul său „Științele 
naturii și lumea spiritelor" drept 
cea mai stupidă dintre toate su
perstițiile, drept o nerușinată șar- 
iatanie.

In majoritatea cazurilor, super- 
stițioșiț în ignoranța lor, nu sînt 
adepții numai a uneia sau alteia 
dintre superstiții ci îmbrățișează 
toate absurdele explicații pe care 
le dau tot felul de superstiții. Unii 
oameni superstițioși cred printre 
alte|e și în spiritism.

Spiritismul este după definiția 
lui E. Tucikov credința supersti
țioasă în posibilitatea de a comu
nica cu o imaginară lume extra- 
pămîntească, cu sufletele celor 
morți, folosind semne exterioare 
(ciocănituri, rotire a maselor etc).

Toate credințele într-o viață ex- 
tra-pămînteană, toate superstițiile 
legate de posibilitatea comunicării 
cu sufletele celor morți, toate cre
dințele în strigoii ce apar noap-

fața Lunii, a cărei temperatu
ră este supusă unor puternice 
oscilări, ci de o pătură mai 
adîncă a „solului", în care, 
datorită unor anumite circum
stanțe, se menține un regim 
permanent de temperatură. Din 
ce este format deci stratul 
exterior al Lunii, 
peră ca o ,,blană" ?

— Potrivit părerii unanime,

grafic înfășurate în valuri dia
fane. Cu peruci, bărbi și mustăți ■ 
false, manechinele imitau vag fi-» 
zionomia răposaților a căror des-. 
criere o obțineau din discuțiile ce 
le aveau în prealabil cu clienții.

V-am dat numai două explica
ții a unei serii întregi de trucuri 
folosite de spiritiști. Toate „minu
nile" spiritiste se bazează pe a- 
celași gen de escrocherii, pe a- 
celeași simple înșelăciuni a unor 
oameni mai înapoiați.

In pofida oricărui bun simț 
care dovedește totala absurditate 
a acestor forme de superstiții, spi
ritismul se practică pe scară lar
gă în țările capitaliste. In Marea 
Britanie există de pildă, o ligă 
națională a spjritiștilor, o ligă a 
mediumilor englezi... In S.U.A. 
sînt înregistrate 700 de grupuri de 
spiritiști care cuprind zeci de mii . 
de persoane.

■ In unele locuri dirt țara noastră, 
în special în unele sate, la îndem
nul unor dușmani de clasă, se 
mai organizează ședințe spiritis
te, ce au drept scop de a zăgăzui 
drumul spre lumină a oamenilor 
muncii, sau chiar de a îndruma 
pe unii, cu ajutorul spiritelor unor 
fantome dispărute, la acțiuni di- > 
rect dușmănoase împotriva statu
lui nostru.

Pretutindeni trebuie să demas-, 
căm din rădăcini șarlataniile unor 
„spiritiști", să explicăm tinerilor 
noștri care este reala explicație a 
acestei stupide superstiții, să de
mascam pe cei interesați în pro
movarea lor.

Trebuie să facem pe toți tinerii' 
noștri să înțeleagă că nu există 
nici un fel de viață extrapămîn- 
teană, că știința a dovedit că nu 
pot exista nicăieri în lume, nici un 
fel de duhuri, spirite, forțe supra
naturale.

stă „blană" .poate fi numai un 
strat de pulbere, După cum 
vedeți, radioastronomia permi
te chiar să aruncăm o privire 
sub suprafața planetelor, ceea 
ce este inaccesibil pentru astro
nomia optică.

Este, fără îndoială, că și ce- 
lelalte planete emit unde <5e 
radio, dar ele sînt atît de sla
be, îneît se află dincolo de li
mitele sensibilității aparaturii. 
Intre altele fie zis, la stațiu
nea din Crimeea au și fost 
întreprinse încercări de a re
cepționa semnale de la Jupi
ter. In atenția oamenilor de 
știință se află, de asemenea, 
Venus și Miarte...

Glasul Soarelui

fragmente:
crimeeană pe care 
GAZ-ul, se întinde 
subțire de păianjen 

pe stâncile care cad abrupt 
spre mare. Aici, pe țărm, pri
mul lucru care îți atrage pri
virea sînt uriașe plase de pes
cuit întinse pe niște carcase 
stranii. Ce sînt astea?

— Antene ale observatorului 
nostru radioastronomic — ex
plică șoferul. Pe țărm se 
află numai, o parte din ele.

DirectoruiI Observatorului In. 
stitutului de fizică „P. N. Le
bedev" al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., Victor Vitoldo. 
viei Vitkevici, ne arată „gos
podăria" sa.

In căutare...
Astrofizicienii presupuneau de 

mult că în spațiul cosmic se 
găsesc atomi de hidrogen, care 
se evaporă de pe suprafața 
stelelor. încercările de a des
coperi acest gaz transparent, 
rariefat, dispersat în Univers, 
au fost considerate însă pur 
fantastice.

Acum 13 ani s-a prezis teo
retic, că atomii de hidrogen 
oare se află în spațiul inter- 
stelar trebuie să emită unde 
de radio cu o lungime de a- 
proximativ 21 de centimetri. A 
apărut speranța de a dezlega 
încă o enigmă a naturii, dar 
ce e adevărat, această speran
ță era extrem de iluzorie : teo
reticienii au calculat că atomul 
de hidrogen se poate mișca în 
spațiul interstelar zeci de mi
lioane de ani, înainte de a e- 
mite unde de radio. încearcă 
„să prinzi" această clipă ! Dar 
în Galaxie există o cantitate 
uriașă de atomi de hidrogen, 
și aceasta creează posibilități 
mai reale de recepționare a 
undelor lor de radio.

Ele sînt recepționate de o 
instalație extrem de sensibilă, 
creată sub conducerea lui 
B. M. Cihaciov. Cu ajutorul 
instalațiilor de acest tip, ra- 
dioastronomii n-au confirmat 
numai existența hidrogenului 
interastral, ci și urmăresc în 
permanență formarea norilor 
invizibili de hidrogen. Aceasta 
îmbogățește cunoștințele noa
stre despre structura Galaxiei, 
despre legile mișcării ei, pre
cum și despre viața altor ga
laxii ca, de pildă, nebuloasa | 
Andromedei. ,

învelișul Lunii '
Am vizitat și filiala observa. i 

torului situată în munți. Aten.l 
ția noastră a fost atrasă chiar i 
de fa început de un uriaș teIe-( 
scop cu oglinzi, care și-a ri-( 
dicat „ochiul" deasupra coroa-, 
nelor brazilor. .

— Cu acesta cercetăm Luna ( 
— spune Vitkevici.

S-a dovedit că
Lunii de a emite unde de ra
dio, nu se schimbă atunci 

cînd ziua lunară se schimbă 
cu noaptea. Se impunea con
cluzia : se pare că undele de 
radio sînt emise nu de supra-

de transformare a materiei vii în 
materie nevie, respectiv odată cu 
încetarea vieții, masa amolecular- 
unitară care caracterizează mate
ria vie, își pierde această însu
șire specifică, produeîndu-se un 
fel de dezagregare urmată de o 
individualizare de molecule în 
sensul formarii unei structuri ca
racteristice materiei nevii. Astfel, 
în masa cu caracter amolecular- 
unitar a materiei vii, dispunerea 
particolelor materiale nu ar fi uni
formă, ci ar prezenta anumite re
giuni mai stabile, separate prin 
alte regiuni mai puțin stabile, ca
pabile de a se desface mai ușor. 
De aceea, procesul de individuali
zare și dispersare a moleculelor în 
cadrul transformării materiei vii 
în materie nevie, se petrece de-a 
lungul anumitor linii de minimă 
stabilitate din materia vie.

Din relațiile de continuă trans
formare și de condiționare reci
procă ce se realizează în organis
mul viu, rezultă că materia vie cu 
caracterul ei amolecular-unitar 
trebuie să fie întrepătrunsă de 
materia nevie. Se ajunge astfel 
la o nouă concluzie, și anume că 
materia vie se prezintă ca o ma
să cu aspect spongios, buretos 
străbătută de un sișlem de cana- 

licule foarte fine, în care s-ar a- 
fla materia nevie cu caracter mo
lecular dispers. In cadrul acestei 
arhitecturi structurale se realizea
ză influența reciprocă dintre ma
teria vie și nevie : anumite feno
mene produse în diferite regiuni 
ale masei spongioase pot influen
ța, în funcție de condiții, desfă
șurarea, natura și gradul de in
tensitate al diferitelor reacții bio
chimice care se petrec în sistemul 
canalicular. Această influență, care 
se poate realiza și în sens invers, 
arată corelația și condiționarea 
reciprocă dintre fenomenele de or
din chimic din materia vie și cea 
nevie care coexistă.

Această corelație permite, în 
baza concepției de mai sus, ex
plicarea celor două laturi contra
dictorii ale metabolismului, în sen
sul că procesul de asimilație con
stă în înglobarea în masa spon
gioasă a diferitelor substanțe din 
sistemul canalicular, și care prin 
pierderea specificității lor devin 
parte integrantă a masei cu ca
racter amolecular unitar. Din con
tră, procesul de desasimilație se 
produce în cadrul masei spongioa
se și constă în individualizarea 
moleculelor de materie nevie care 
încetează de a mai face parte in

tegrantă din masa spongioasă, 
dispersindu-se sub formă de mo
lecule și devenind astfel parte 
componentă a sistemului canalicu
lar. Echilibrul dinamic care se 
realizează în cadrul unității aces
tor două procese este determinat 
de anumite condiții de structură. 
Reiese astfel că relațiile dintre 
masa spongioasă și sistemul ca
nalicular se bazează pe un proces 
unic de permanentă și continuă 
transformare reciprocă determinat 
de corelația și coexistența mate
riei vii și nevii care alcătuiesc un 
ansamblu viu.

Datorită structurii ansamblului 
viu, circulația diferitelor substan
țe, înglobate din mediul exterior, 
ca și participarea sau evoluția 
lor ulterioară, prezintă aspecte di
ferite. In funcție de natura și ro
lul lor, unele substanțe pot stră
bate sistemul canalicular al an
samblului viu, fără a declanșa 
sau influența anumite procese bio
chimice. Altele însă, pot interac- 
ționa cu diferitele substanțe pre
zente deja în sistemul canalicu
lar participtnd astfel la diversele 
procese biochimice ce se pe
trec în sistemul ansamblului 
viu. O altă posibilitate este aceea 

ca substanțele pătrunse din mediul 
extern să participe, la forma
rea masei spongioase printr-o 
asimilație directă a lor, sau să 
se asimileze indirect după ce în 
prealabil au suferit o serie de 
modificări biochimice petrecute în 
cadrul sistemului canalicular. 
Substanțele asimilate în masa 
spongioasă a ansamblului viu 
contribuie ia desfășurarea celor 
mai variate fenomene, ce au loc 
la acest nivel, devenind ulterior 
produși de desasimilație ; prin in
dividualizarea lor din masa atno- 
lecular-unitară a materiei vii, ei 
părăsesc această structură și se 
elimină prin intermediul sistemu
lui canalicular.

Pe baza acestei intuiri a evolu
ției proceselor biochimice ce s.e 
petrec în ansamblul viu, noua ipo
teză emisă de acad. E. Macovschi 
delimitează noțiunile de biochi- 
mism și metabolism. Conform 
concepției autorului, biochimismul 
„cuprinde toate procesele chimi
ce ce se produc la nivelul mate
riei nevii din cadrul sistemului 
canalicular" iar metabolismul „cu
prinde asimilația, desasimilația, 
precum și toate transformările de 
ordin chimic care se produc în 
masa spongioasă a materiei vii".

Trebuie subliniat de asemenea 
faptul că un aport deosebit la 
studiul materiei vii l-au adus cer
cetările oamenilor de știință sovie
tici în frunte cu acad. A. I. O- 
parin, care au arătat rolul însem
nat ce revine coacervatelor pro
teice în geneza materiei vii.

Datorita complexității problemei 
structurii materiei vii, posibilități
le de rezolvare a acestei probleme 
dificile, in momentul de față, sînt 
încă limitate. De aceea, ipoteza 
acad. E. Macovschi cu privire la 
materia vie încearcă — în limita 
posibilului — numai o rezolvare 
parțială a problemei prin preciza
rea unor anumite etape din multi
tudinea aspectelor pe' care le pre
zintă structura vie. Cu toate aces
tea, ipoteza cu privire la materia 
vie emisă de acad. E- Macovschi 
permite interpretarea logică, ma
terialistă a fenomenelor fundamen
tale legate de materia vie și des
chide noi perspective pentru cer. 
cetarea științifică, contribuind la 
elucidarea unei probleme de inte
res filozofic și științific primor
dial.

Aspirant MIHAIL ȘERBAN 
cercetător științific la Institutul 

de biochimie al Academiei R.P.R.

☆ Cunoscutul chirurg sovietic 
Al. Limberg a elaborat o metodă 
de operații chirurgicale plastice, la 
care suprafața epidermei folosite 
este calculată cu ajutorul analizei 
și calculului matematic.

☆ In provincia Gansu (R. Pf 
Chineză) se construiește un canal 
principal de irigație.' Noul canal, 
va iriga peste 1.000.000 ha. de 
cîmpii și pășuni. La lucrările de 
construire a canalului, care se vor 
termina peste doi ani, iau parte 
100.000 de oameni. Pe noul canal 
vor fi construite cîteva hidrocen
trale.

După construirea noului canal, 
in provincia Gansu se vor putea 
recolta suplimentar 3.000.000 tone 
de grîne apuai, pe noile pășuni vor 
putea crește șute de mii de vite 
cornute mari.

☆ Savanți mongoli șj chinezi au 
studjat in vara aceasta monumen
tele aflate nu departe de ruinele 
orașului Karakorum.

☆ Cehoslovacia ocupă primul 
loc în lume în privința mecanizării 
transportului lemnului. In regiu
nile forestiere cehoslovace tran
sportul materialului lemnos este 
mecanizat în proporție de 98 la 
sută.
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IN SPIRITUL
dragostei fată de munca fizică

Problemele ridicate de articolul 
„Tineri folositori societății ori 
domnișori" au stîrnit un viu inte
res în rîndurile cititorilor ziarului 
nostru. La redacție s-au primit 
numeroase scrisori prin care ti
neri muncitori își arată nedume
rirea cum de pot unii părinți să-și 
crească copiii ca pe niște bibe
louri de porțelan, predestinîndu-i 
de mici pentru profesii „curate", 
cocoloșindu-i, ferinciu-î de orice e- 
forturi, de munea fizică și înde- 
părtîndu-i prin aceasta de la cu
noașterea vieții 1? Cît de dăună
toare sînt aceste practici de coco- 
loșeală pentru educația tinerilor, 
ne-o demonstrează cu prisosință 
faptele relatate în scrisorile unor 
cititori.

Iată ce se spune intr-o scrisoare 
trimisă ziarului nostru de către un 
tînăr cititor, IOAN PAȘALAU, 
din orașul Panciu :

„Sînt cunoscuți la noi, cițiva ti
neri, care, alintați de părinții lor 
ca niște păpuși, feriți de muncă, co
coloșiți au devenit mai apoi niște 
„pierde vară" făcîndu-și din hoi
năreala fără căpătîi o ocupație de 
bază. Cit e ziulica de mare Costică 
Coltea și Ion Pascal măsoară de 
la un capăt la altul trotuoarele 
străzii principale. Trec pe lingă ei 
tineri entuziaști dueîndu-se la 
muncă, indeplinindu-și fiecare o 
sarcină socială, cei doi însă pi
cotesc prin parcuri ca niște găini 
bolnave, nepăsători, de parcă ei 
n-ar trăi în epoca noastră. 
Ba, uneori se dedau chiar la 
fapte huliganice acostind cu neru
șinare trecătoarele, provocind 
scandaluri. Ce gînduri au acești 
tineri în viață ? Costică Coltea are 
19 ani. De la absolvirea a 7 cla
se elementare și pînă acum, nu 
l-a tras inima spre nici o meserie. 
Deși voinic, plin de sănătate, pă
rinții săi îl țin ca pe un schilod, 
coco|oșindu-|, și ori de cite ori face 
vreo faptă urltă ei Încearcă totuși 
să-l scoată „basma cu»ată‘‘. Nu 
poartă oare acești părinți cea mai 
mare parte din vină in educația 
fiului lor ? Evident că da.

Celălalt chiulangiu, Ion Pascăl 
e absolvent al școlii medii. De ani 
de zile se tot „pregătește" pentru 
o facultate și nu mai ajunge la 
ea. De altfel nici nu e încă hotă- 
rit la care anume facultate să dea 
examen. S-a obișnuit să-și tîrașcă 
existența într-o totală nesimțire. 
Cind e întrebat însă de ee nu intră 
undeva, să se califice, să mun-

i
ceașcă, să-și găsească 
viață, Pascăl se simte 
tul jignit.

Ii e rușine acestui 
vățat" să puna mina pe sapă 
pe ciocan, să muncească, 
schimb cînd întîlnește vreun 
noscut nu-i e rușine să ceară 
împrumut" vre-o doi-trei lei, 
cum îi e obiceiul..."

Și corespondentul conchide :
„Trebuie să știe părinții care-și 

cocoloșesc copiii că societatea 
noastră n-are nevoie de. chiulăi, 
de paraziți. Nu crescindu-i ca pe 
niște „păpuși" își fac ei datoria 
de părinți, ci edueîndu-i ca devo
tați cetățeni ai patriei, oameni pu
ternici, de nădejde, harnici, cu 
dragoste de muncă".

O altă scrisoare ne-a sosit de la 
tînărul maistru ANATOL TERNA, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la fabrica „21 Decembrie" din 
București. Anatol e absolvent al 
școlii medii și povestește cită pu
tere și dragoste de oameni i-a a- 
dus faptul că lucrează într-o fa
brică.

„Munca in uzină m-a ajutat 
să-mi dezvolt aptitudinile — scrie 
el — să mă formez, să-mi călesc 
caracterul". Anatol povestește mai 
departe că în uzină lucrează încă 
mulți tineri care, mai înainte, au 
absolvit școala medie : ajustorul 
Ion Nicolae, matrițerul Oprea Do
na, strungarii Petre Bărbulescu, 
Mircea Weiner, presătorul Marin 
Paul etc., iar alții, cum sînt A- 
lexandru Vijelie, Gheorghe Toma 
etc., învață la cursurile fără frec
vență. Ei au îndrăgit munca fizi
că și folosesc cele învățate în 
scopul îmbunătățirii procesului de 
producție. Oprea Dona, de pildă, 
e un cunoscut inovator al uzinei. 
Nu e piesă nouă pe care el șă n-o 
studieze în amănunțime și să nu 
încerce să simplifice, dacă e cu 
putință, procesul prin care va tre
bui produsă. Oprea Dona și-a 
cîștigat de mult respectul și sti
ma muncitorilor.

„Părinții care-și predestinează 
copiii cu orice preț pentru profesii 
care, chipurile, n-ar cere eforturi 
— își arată Anatol părerea — gre
șesc profund, pentru că sînt nebă
nuite satisfacțiile pe care le dă 
tînărului munca productivă. In 
muncă tînărul își dezvăluie adevă
ratele aptitudini, își dezvoltă și-și 
îmbogățește talentele. Cred că una 
din cauzele care-i determină pe

mare „în. 
sau 

în 
cu- 
„cu 
așa

unii părinți să-și ferească 
de munca fizică, să nu-i educe în 
spiritul dragostei față de munca 
in uzină, provine de la faptul că 
ei însăși au o concepție învechită 
despre această muncă, că n-au a- 
juns încă să cunoască cum se des
fășoară ea în noile condiții so
ciale din patria noastră. Meserie 
curată ? Dar uzina noastră e un 
adevărat laborator 1 Meserie crea
toare î Dar orice meserie e crea
toare, cu atît mai mult meseria 
direct productivă. Ii invităm pe a- 
semenea părinți să viziteze uzina 
noastră, să se convingă. Munca 
noastră zilnică e o muncă plină 
de creație conștientă, plină de un 
adevărat romantism revoluționar, 
o luptă entuziastă care infringe 
orice obstacol. In uzină — scrie 
Anatol mai deparie — avem ti
neri care muncesc la strung și 
sînt în același timp și studenți la 
facultăți tehnice. Munca în uzină 
nu-i împiedică ci, dimpotrivă, ii 
a/ută la realizarea țelului lor. Tî
nărul strungar Alexandru Vijelie, 
elev la liceul seral, dorește cu tot 
dinadinsul să devină jurist. Și va 
deveni. Dar pentru aceasta el nu 
fuge de munca fizică. Trăind între 
muncitori el învață să-j cunoască, 
să se apropie de ei, să cunoască 
viața cu adevărat. Astfel că, în 
viitoarea lui profesie, el va ști mult 
mai bine să prețuiască și să ape
re legile statului democrat-popular, 
legile oamenilor muncii" In în
cheierea scrisorii sale, tînărul 
maistru scrie:

„Cel mai mult m-au indignat 
faptele relatate de tovarășa pro
fesoară Carmen Bujor în articolul 
său „Cînd prima cărămidă este 
așezată strîmb". Fete de 15—16 
ani se simt jignite cînd li se cere 
să pună mina pe o mătură, să ajute 
la curățirea laboratorului lor !? A- 
ceasta este o problemă care ar 
trebui discutată mai ales de fete. 
Eu aș vrea să amintesc numai că 
în uzina noastră avem fete cu 
care ne mindrim. Și nu pot să nu 
dau măcar numele utemistei Teo
dora Buricea, strungăriță fruntașă 
și, în același timp, elevă la liceul 
seral. Fac o propunere: tovarășii 
profesori, organizațiile U.T.M. din 
școli să inițieze mai des vizite ale 
elevilor în uzine, la întreprinderi, 
la gospodării agricole de stat și 
colective, să organizeze mai des 
întîlniri între elevi și muncitori".

VASILE POJOGEANU

Creșterea randamentului
mașinilor o problemă la ordinea zilei

(Urmare din pag. l-a)
* ■

cele mai bune muncitoare, și că pentru* rezul
tatele obținute în cei 4 ani de activitate fu
sese distinsă, în urmă cu 3 luni, cu insigna 
de fruntaș. Florica e micuță, dar numai su
flet. In cîteva minute am aflat că lucrează la 
două mașini, că în august a avut randament 
mare. Nu fac nimic deosebit ne-a spus ea. 
Lucrez cu atenție, vin cu 15—20 de minute 
înainte de a intra în schimb, tâmp in care 
controlez mașinile, verific suveicile. In timpul 
lucrului am grijă să descurc urzeala din spa
tele mașinii. Firele destrămate le tai imediat. 
De fapt toate fetele fac la fel și Ioana Stoica 
și Maria Mocanu și Ileana lacob. Cu Ileana a 
fost o poveste. O vreme nu-și făcea planul. 
Nu era destul de îndemînatecă. A urmat însă 
cursurile de ridicarea calificării, a fost aju
tată de comunistele din secție, de comitetul 
U.T.M. și astăzi a ajuns să fie printre frun
tași.

Despre randamente, căile de sporire a lor, 
continuă tov. Florica Avrăntiță, s-a vorbit mult 
în adunările generale ale organizației U.T.M. 
In afară de aceasta, comitetul U.T.M. a în
drumat postul utemist de control să se ocupe 
îndeaproape de problemele de care depinde în 
mod direct creșterea randamentelor. La ga
zeta postului utemist de control s-au cri
ticat actele de indisciplină, calitatea sla
bă a urzelii, lipsa de răspundere a unor 
tinere față de calitatea țesăturilor și al
tele. In urma acestor critici au fost luate 
măsuri. Astăzi calitatea urzelii nu mai con
stituie o problemă care să ne împiedice în

muncă, iar în priyința disciplinei s-au fă
cut pași înainte. Procentajul absențelor (mo
tivate și nemotivate) a scăzut de la 5,4 la 
sută cît era în decembrie 1957 la 3,8 la sută. 
Cifra este încă destul de mare. Comitelui 
U.T.M. nu se mulțumește cu ce a făcut pînă 
acum. Ne-am propus să desfășurăm o muncă 
mai intensă de educație comunistă a tineri
lor, de antrenarea lor Ia realizarea sarcinilor 
de plan, la realizarea angajamentului luat 
de întreaga fabrică privind creșterea randa
mentului.

In secția țesătorie există un grafic.
— E graficul prin care urmărim zilnic pe 

secții și schimburi creșterea randamentelor — 
ne-a lămurit tov. Baciu. Astfel vedem ime
diat cînd ceva nu merge bine și luăm măsuri. 
Evidența stimulează ambiția, căci toate sec
țiile sînt în întrecere. In baza acestei evidențe 
se acordă și stimulentele materiale. In mo
mentul de față, in întrecere, locul I îl ocupă 
— de 3 luni de zile — secția I, schimbul I. 
Fruntașă e și secția IV, schimbul I.

înainte de a părăsi fabrica, tov. Diniș ne-a 
răspuns la ultima întrebare: despre planu
rile de yiitor.

— Mai întîi, rezultatul obținut este pentru 
noi doar un început. Vrem ca la sfîrșitul anu
lui acesta să ajungem la o creștere a ran
damentului de 25 la sută (față de luna de 
bază decembrie 1957), Prin aceasta vom pro
duce tunar in plus circa 20.000 metri liniari 
țesături. Acesta este planul nostru de viitor. 
Și-l vom realiza. Nu uitați că tineretul, în 
frunte cu comuniștii, sînt mindria fabricii 
noastre.

Nutrețul însilozat — pășunea 
a vitelorde iarna

(Urmare din pag. l-a) 

obținut rezultate sub posibilitățile 
lor.

Ținind seamă de această situa
ție Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii recpmandă tuturor uni
tăților agricole de stat și coopera
tiste, precum și țăranilor cu gos
podărie individuală să intensifice 
însilozarea furajelor. Trebuie fo
losită în acest scop inițiativa or
ganelor locale din regiunea Ga
lați care au însilozat mari canti
tăți de furaje utilizînd posibilită
țile existente. Specialiștii din acea
stă regiune au folosit metoda în- 
silozării nutrețurilor la suprafață 
cu ajutorul baloturilor de paie, a 
plăcilor de stuflt și de asemenea 
metoda însilozării intre șire de 
paie, amenajînd astfel un mare 
număr de silozuri fără cheltuieli.

Cea mai valoroasă plantă fura
jeră pentru hrana vitelor este po
rumbul. Deși timpul este înaintat 
trebuie identificate de urgență la
nurile de porumb care nu ajung 
la maturitate sau care nu au știu-

leți, pentru a se trece imediat la 
însilozat.

In urma recoltării rămîn mili
oane de tone de coceni. Cînd sînt 
uscați animalele ii folosesc in 
proporție de numai 40 la sută. 
Pentru ca valoarea lor nutritivă 
să crească, se recomandă ca ime
diat după recoltare, cocenii să fie 
insilozăți in amestec cu frunze și 
colete de sfeclă de zahăr, borhot 
sau tăieței de la fabricile de za
hăr, de la fabricile de spirt sau 
glucoza, cu resturi din grădinile 
de zarzavat, foi sau coceni de var
ză, dovleci sau numai cu saramu
ră. Organele agricole trebuie să 
îndrume pe țăranii cu gospodărie 
individuală să se asocieze pentru 
a face însilozarea cocenilor de po
rumb in comun.

Există de asemenea posibilități 
pentru însilozarea unor cantități 
însemnate de plante din culturile 
duble, însămînțate după recoltarea 
griului, a ultimei coase de la fi
nețe, precum ți a lăstarilor de la 
vița de vie. tnsilozările se pot face 
pînă la căderea înghețului.

Zi de sărbătoare la Lucă cești. Noi locuințe s-au dat in folosință muncitorilor petroliști.

re lunea vietică"

Festivalul Internațional

aGEORGE ENESCU'
Concertul orchestrei simfonice a Filarmonicii 

de Stat „George Enescu**
Joi seara, la Ateneul R. P. Ro- Apoi, în aplauzele entuziaste ale 

mine a avut loc în cadrul Festi- publicului au apărut pe podiumul 
valului Internațional „George E- ' ~
nescu", concertul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu".

Șub bagheta artistului poporu
lui George Georgescu, s-a exe
cutat în prima parte a programu
lui Simfonia Il-a în mi minor de 
Haciaturian și Preludiul și Tocca
ta pentru orchestră de Constantin 
Silvestri. In partea a doua a con
certului s-a cîntat Concertul în re 
major pentru vioară și orchestră 
de Brahms în remarcabila inter
pretare a lui Yehudi Menuhin.

La cererea publicului, artistul 
a executat Preludiul în _mi major 
pentru vioară solo de Bach.

- “ • -

Ateneului R. P. Romîne, David
Oistrah și Yehudi Menuhin care 
au ținut să omagieze memoria
lui George Enescu, dîndu-și con
cursul la acest concert. Celebrii
violoniști au interpretat cu o ne
întrecută virtuozitate Concertul 
în re minor pentru două viori și 
orchestră de Bach, pe care fie
care dintre ei l-a cîntat cu ani 
in urmă împreună cu George 
Enescu. Concertul s-a bucurat de 
un răsunător succes. Publicul 
emoționat a ovaționat îndelung 
pe marii violoniști Yehudi Menu
hin și David Oistrah, pe mae
strul George Georgescu și pe 
membrii orchestrei.

Este fericit poporul căruia îi aparține 
un om și un artist ca Enescu1*

— Yehudi Menuhin despre maestrul său —

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării patriei noa
stre, postul de radio Moscova a 
organizat în cadrul emisiunilor în 
limba romină, concursul „Ce știți 
despre Uniunea Sovietică Con
cursul, care a stîrnit un deosebit 
interes, s-a bucurat de o largă 
participare din partea radioascul- 
tătorilor din țara noastră.

Festivitatea decernării premiilor

câștigătorilor acestui concurs a a- 
vtit loc joi după amiază la Con
siliul general A.R.L.U.S.

La festivitate au luat parte to
varășii ion Pas, președintele Co
mitetului de radiodifuziune și tele
viziune, N. Pascu, secretar al 
C.C.S., membri ai Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., oameni de cul
tură și artă, participant la con
curs.

Au luat cuvintul acad. prof. P. 
Constantinescu-I ași, vicepreședinte 
al Consiliului general A.R.L.U.S., 
și ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. A. Epișev.

In încheierea festivității A. A. 
Epișev a înmînat premiile celor 11 
cîștigători ai concursului „Ce știți 
despre Uniunea Sovietică

(Agerpres)

Centrul de atracție al satului
gospodăria colectivă

(Urmare din pag. l-a)
ten. Eu ca colectivist și el ca in
dividual.

Și au făcut comparația. Tănase 
a primit pentru 206 zile muncă 
11.536 lei venit, iar familia lui 
27.107 lei. își face casă nouă 
acum.

— Tu cît ai obținut, Răduță ?
— Nici pe jumătate, răspunde 

acesta de alături.
Dar nu sînt mulțumiți cu atita. 

Fac socoteala pe concret. Și cum 
stau așa și socotesc din gînd cifre
le, parcă ar fi niște elevi la ora 
de aritmetică. x

— Cinci ori șase treizeci. Deci 
trei mii de lei pe sfeclă. Griul 
1.100 la hectar, noi 1.500. Vasă- 
zică...

Urmările ? Simplu de bănuit. 
In fiecare casă se produc frămîn- 
tări, discuții. Încep „lămuririle" cu 
părinții. Cei mai mulți vin în co
lectivă cu părinții. Treizeci și șase 
de familii au venit deodată. Se 
mai întîmplă însă că unii dintre 
părinții tinerilor să nu vrea să se 
înscrie deocamdată. Dar tinerii 
vor să vină din tot sufletul. 
Se simt bine printre colectiviști. 
Cei de-o seamă cu ei își fac case 
noi, ca alde Drăgoi, Ștefan Osora. 
Și-atunci, prin bună înțelegere cu 
părinții, își iau și ei partea lor 
de pămînt și vin singuri în colec
tivă. Așa au făcut frații Vișoiu, 
Ion Răduță, Vaslle P. Micii. Ră
duță, cel pe care Tănase îl luase 
in ședință drept termen de com
parație vine la acesta și-i zice :

— Tata zice că el nu vine deo
camdată in colectivă. Lasă că în 
toamna asta ii fac eu lui o compa
rație.

Gospodăria este foarte mult 
vizitată. Vizitatorii cei mai 
des întîlniți pe la colectivă sînt 
însă țăranii muncitori 
mună care urmăresc cu o 
tenție, putem spune specifică 
lor, tot ce se întîmplă în colectivă. 
De pildă, președintele a plecat nu 
de mult pînă la o colectivă din 
Călărași ca să vadă acolo construc
ția unul siloz model pentru furaje. 
Cei din sat abia l-au așteptat oa 
să-l întrebe cum va fi silozul lor, 
să se uite pe schițe. Paznicii de 
cîmp ai colectivei, îmi spunea in
ginerul, au devenit un fel de

ghizi pentru toți cei care vin să 
vadă recoltele din anul acesta 
care au rezistat cu succes secetei.

— Le-am spus să le explice 
oamenilor de ce obținem noi 2.500 
kg. porumb boabe de pe fiecare 
din cele 60 de hectare, să le 
arate că 
tură de vară, apoi . cînd 
germinat 
am făcut ogor de toamnă. In pri
măvară am dat cu cultivatorul, 
apoi, ori de cite ori avea pămintul 
scoarță, am boronit și am dat trei 
prațile. Și oamenii pricep „cheia" 
acestei recolte mult mai bogată 
ca a lor.

Urmarea concretă a acestui inte
res continuu față de rezultatele 
bune obținute de colectivă în toate 
privințele, a fost faptul că cu cî- 
teva luni în urmă 36 de familii de 
țărani muncitori, printre care mulți 
mijlocași, s-au înscris în gospodă
rie De asemenea în prezent sînt 
numeroși întovărășiți care se pre
gătesc să se înscrie în colectivă în 
toamna aceasta.

In afară de toate acestea, co
lectiva din Baba Ana se poate 
considera „nașa" multor gospodării 
colective și întovărășiri din împre-

noi am făcut ară-
' ‘ au

semințele buruienilor

jurimi. Au venit în vizită întovă- 
rățiții din Mizil, țăranii muncitori 
din Pietroșița, de prin Conduratu 
și din multe altele. Din cînd in 
cînd le vine cite o scrisoare de la 
cei care i-au vizitat : „Ne-a fost 
de învățămînt ce-am văzut la voi. 
Am făcut și noi o întovărășire la 
Conduratu".

Acum, nu de mult, gospodăria 
a fost vizitată de o delegație de 
tineri sovietici. Secretarul organiza
ției U.T.M. îmi povestea cu cită 
admirație o priveau tinerii colecti
viști pe tînăra colhoznică din U- 
craina care e de cinci ani brigadie
ră zootehnică a colhozului și care 
are în răspunderea sa 127 de vaci 
cu lapte, 600 porci și 3.000 de oi. 
Și fata nu avea decît 20 de ani.

Acum tinerii colectiviști au noi 
prieteni. Pe tinerii dintr-o coope
rativă sătească din Republica 
Cehoslovacă cu care de asemenea 
au de gînd să facă un schimb de 
vizite.

— După cum vedeți, a tras 
concluzia Gavrilă Ștefan, avem re
lații și cu satul și cu țara și cu 
străinătatea.

Ceea ce dovedește prestigiul de 
necontestat al gospodăriei colecti
ve milionare din Baba Ana.

-----------------3

Joi după amiază, celebrul violo
nist Yehudi Menuhin, care se 
află în țara noastră cu prilejul 
manifestărilor muzicale consacrate 
lui George Enescu, s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Cu privire la opera „Oedip", la 
a cărei repetiție generală a asistat, 
Yehudi Menuhin a spus între al
tele : „Am fost foarte fericit pen
tru prilejul ce mi s-a oferit de a 
putea revedea după 20 de ani de 
la premiera de la Paris, această 
operă excepțională a marelui E- 
nescu. Muzica acestei opere este 
atît de profundă, ea izvorăște din 
mintea și inima unui artist atît de 
generos, îneît ea oferă pentru 
multă vreme în viitor o sursă ine
puizabilă de inspirație. Maestrul 
George Enescu a lăsat țării sale 
tot ce a avut mai prețios. întreaga 
sa viață a fost o expresie a mo
destiei deosebite care-1 caracteriza. 
Enescu se gîndea în primul rînd 
la patria pe care o iubea mai pre
sus de orice. El, și-a iubit țara 
prin tot ce reprezenta ea mai au
tentic și mai expresiv.

De aceea, desigur, a prețuit el 
atît de mult folclorul romînesc ca
re este și rămîne supremul său 
tezaur artistic. Cred că este feri
cit poporul căruia îi aparține un 
om . și un artist ca Epescu".

Referindu-se apoi la desfășura- 
primului Concurs și Festival

Dejun oferit de însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S. U. A. la București

Joi la amiază însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. la 
București, Emory C. Swank a 
oferit un dejun în cinstea violo
nistului Yehudi Menuhin și a so
ției sale.

Au luat parte Ion Pas, președin
tele Comitetului radiodifuziunii și 
televiziunii, Constanța Crăciun, 
adjunct al ministrului învăță-

rea

internațional „George Enescu", 
marele violonist a spus : „Succesul 
acestei grandioase manifestări mu
zicale, a cărei organizare a fost 
minunată din toate punctele de 
vedere și în toate amănuntele, s-a 
oglindit și în puternicul ecou tre
zit în rîndurile publicului larg care 
a adus astfel încă un omagiu ge
nialului artist și creației sale ne
muritoare.

Din nefericire nu am avut pri
lejul de a asista la etapele con
cursului, dar sînt foarte bucuros 
că am auzit ulterior pe cîțiva din
tre laureați, care mi-au făcut o pu
ternică impresie. Printre aceștia, 
mă refer in primul rînd la pianis
tul Li Min-cean care a fost admi
rabil. Aceleași bune aprecieri le 
pot face și despre tînărul violonist 
romîn Ștefan Ruha care a fost 
distins cu premiul 1 la concursul 
de vioară. El este un artist cu un 
temperament remarcabil și cred că, 
continuînd să lucreze cu perseve
rență și seriozitate, va obține în 
viitor mari sucesc".

In încheiere refrindu-se la con
certul dat împreună cu David 
Oistrah, Yehudi Menuhin și-a ex
primat bucuria de a-1 fi reîntîlnit 
la București pe marele violonist 
sovietic cu care s-a întâlnit deseori 
în diferite capitale ale lumii în ul
timii ani. Bucuria noastră comu
nă — a spus el — este împărtă
șită vizibil și de' Entuziastul dv. 
public".

mîntului și Culturii, Al. Buican, 
vicepreședinte al l.R.R.C.S , arti
stul poporului George George
scu, Ion Dumitrescu, prim-secre- 
tar al Uniunii Compozitorilor, 
oameni de cultură și artă, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat 
siuni diplomatice 
București.

șefii unor mi- 
acreditați la

Recitalul pianistului Claudio Arrau
Joi după amiază, pianistul 

Claudio Arrau a susținut la Ate
neul R. P. Romîne un recital care 
a cuprins lucrări de Mozart, Beet
hoven, Schumann, Debussy, Liszt,

și Chopin. Tălmăcirea personală 
pe care artistul chilian a dat-o 
acestor piese a fost mult aprecia
tă de auditori.

(Agerpres)
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din co-
a-

Secția control tehnic a Fabricii de rulmenți din Bîrlad.
In fotografie, utemițtii George ta Davidescu și Alexandrescu 

Gheorghe efectuînd controlul la rulmenți tip 3634 — pendulari.

tivă bogată și variată. Consecin
ța acestei lipse de colaborare se 
poate observa cu ușurință în 
faptul că în nici una din cele 21 
organizații de U.T.M. de secție 
nu există o singură echipă artis
tică sau o brigadă artistică de 
agitație. Fiecare dintre aceste or
ganizații. redueîndu-și activitatea 
doar la recrutarea unui număr 
mic de tineri în formațiile artis
tice pe întreprindere, au neglijat 
atragerea întregii mase de tine
ret la activitatea cultural,artisti
că. La fel stau lucrurile și la 
uzina „Mecanica". Subapreciind 
rolul activității culturale în edu
cația comunistă a tinerilor, co
mitetul U.T.M. a tratat cu o con
damnabilă indiferență această 
metodă bună, verificată de prac
tică, a planurilor comune. Și re
zultatul acestei pasivități, a ace
stei indiferențe ? „Joile tineretu
lui" nu se mai organizează din 
luna mai, brigada artistică de 
agitație, singura pe uzină, care 
numără vreo 20 de tineri, a dat 
2 spectacole prin februarie și 
martie și... cam atît.

Un begat conjinuf 
ecucativ

bine trecutul de luptă revoluțio
nară al petroliștilor. Pentru acea
sta, la clubul rafinăriei, organi
zațiile U.T.M. și sindicală au in
vitat deseori membri de partid 
— care au participat la grevele 
petroliștilor de aici în anii cruntei 
exploatări burghezo-moșierești — 
care au vorbit tinerilor de lupta 
dusă de partid pentru răsturna
rea burghezo-moșierimii și in
staurarea regimului democrat- 
popular, care le-au vorbit despre 
condițiile grele de muncă din a- 
cel timp. Tot în acest sens s-au 
făcut vizite la muzee istorice din 
oraș și regiune, organizîndu-se 
după aceea ample discuții asupra 
celor văzute.

Lipsa de preocupare comună 
a organizațiilor U.T.M. și sindi
cală în desfășurarea activității 
cultural-educative de masă din 
celelalte două întreprinderi — 
„1 Mai" și „Mecanica" — se vă
dește așa cum s-a arătat mai 
sus nu numai în volumul redus

mai bine realizările regimului 
nostru democrat-popular organi-
zîndu-se vizite în întreprinderile 
orașului, vorbindu-li-se despre
impetuoasa dezvoltare a indus
triei noastre etc. Dar aceste ac
țiuni nu s-au organizat pentru
că cele două organizații în loc 
să conlucreze împreună pentru 
organizarea unei bogate și edu
cative activități culturale, au lă
sat fiecare în seama celeilalte 
această sarcină importantă.

Folosirea judicioasă 
a mijloacelor materiale

Desfășurarea activității cultu
ral-educative pe baza planurilor 
comune dintre organizațiile 
U.T.M. și sindicală în afară de 
faptul că îmbogățește conținutul 
acestei activități, că atrage un 
mare număr de tineri, dă și po
sibilitatea unei folosiri mai largi 
a posibilităților materiale existen
te în fiecare întreprindere. Și în

1 >
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Unirea eforturilor organizați
ilor U.T.M. și sindicală în mun
ca culturală de masă duce nu 
numai la atragerea unui număr 
cit mai mare de tineri la viața 
culturală, dar și la îmbogățirea 
conținutului activității. Și in a- 
ceastă privință exemplul Rafină
riei nr 1 ni se pare elocvent. 
Aici activitatea comună a creai 
posibilități noi, care au dus la o 
îmbogățire a conținutului activi
tății cujtural-educative de masă. 
Astfel s-a creat un larg colectiv 
de conferențiari, format din ti- 
neri ingineri și muncitori, care 
au primit sarcina de a se consul
ta în permanență cu tinerii, de 
a afla probleme care-i interesea
ză mai mult și, pe această bază, 
de a întocmi conferințe care să 
fie ținute apoi în fața tineretului. 
In felul acesta au fost alcătuite 
și ținute conferințe pe teme poli
tice, științifice și tehnice, pe teme 
de morală etc. Tot pe baza pla
nului comun au fost organizate 
o serie de acțiuni menite să-j a- 
jute pe tinwi să cunoască mai

iubesc muzica, învățînd să cînte 
la diverse instrumente. O bogată 
activitate s-a desfășurat și în 
cadrul cineclubului. Preocuparea 
comună a organizațiilor U.T.M. 
și sindicală în activitatea cultu
rală a făcut posibil ca toate mij
loacele materiale puse la dispo
ziția tineretului să fie folosită în 
scopul educației multilaterale a 
acestuia.

Deși există aceleași posibili, 
tați și la uzinele „1 Mai" și „Me
canica", ele sînt foarte slab fo
losite. Există în ambele întreprin
deri numeroase mijloace mate
riale ca: instrumente muzicale, 
biblioteci cu mii de volume, tele
vizor, jocuri de sală etc. Sute de 
tineri ar putea folosi aceste 
comori pe care partidul le-a pus 
la dispoziția tineretului pentru 
a-și petrece timpul liber în mod 
plăcut, instructiv, educativ. Exis
tă la uzina „Mecanica" o sală 
de spectacole cu scenă turnantă 
pe care ar rîvni-o multe organi- 

orga- 
model 
putea 

filmu- 
putea

activității culturale comune a
organizațiilor U.T.M. și sindicală
al acțiunilor culturale, necores
punzător față de cerințele unui 
număr atît de mare de tineri, 
dar și în sărăcia tematică, edu
cativă a acestor puține acțiuni. 
Să luăm de pildă excursiile. 
Pentru tinerii de la uzina .,/Ae- 
canica" s-au organizat în acest 
an două excursii■ una la Bucu
rești — cu scopul vizionării unui 
meci de fotbal — și alta la Pre
deal. Pot fi socotite oare suficien
te aceste acțiuni pentru satisfa
cerea nevoilor de cunoaștere a 
tineretului ? Desigur că nu. Atît 
cu tinerii de la „1 Mai»‘ cît și de 
la „Mecanica" se puteau organi
za excursii la Doftana, de pildă, 
prin care tinerii ar fi putut cu
noaște nemijlocit trecutul de lup
tă al clasei muncitoare, al parti
dului. De asemenea există mu
zee și expoziții în orașul Ploești 
la care se pot organiza vizionări 
și expuneri în fața tineretului. 
Tinerii pot fi ajutați să cunoască

această privință ne întoarcem din 
nou la exemplul Rafinăriei nr. 1. 
Munca desfășurată la clubul ra
finăriei demonstrează practic a- 
cest lucru. Aici, la club, se des
fășoară o bogată activitate cul
turală de masă. Clubul este fo
losit intens pentru organizarea 
„Joilor tineretului" care au un 
bogat și variat program. In ca
drul lor se organizează recenzii, 
discuții pe marginea cărților, 
concursuri-ghicitoare, procese li
terare și, bineînțeles, se dansea- 
ză. Tot aici își desfășoară acti
vitatea echipele artistice. Clubul 
ține de asemenea o strînsă legă
tură cu școala populară de artă 
din localitate care sprijină mun
ca artiștilor amatori din rafină
rie. Mulți dintre tinerii artiști 
amatori, utemiști din formațiile 
artistice, sînt de acum elevi în 
diferiți ani ai școlii de artă popu
lară. In cadrul clubului se pre
gătesc în orele libere și cei care

zații din țară. S-ar putea 
niza „Joi ale tineretului" 
în asemenea condiții; s-ar 
forma cercuri „Prieteni ai 
lui", „Iubiți muzica", 
organiza seri literare, 
pe diferite teme, s-ar 
liza lucruri minunate, 
comori materiale rămîn nefolosi
te datorită nepăsării comitetului 
U.T.M. care de multă vreme ig- 
n >ră importanta activității cultu. 
rale în educația comunistă a ti
neretului, și nu face nimic pentru 
unirea eforturilor celor două or
ganizații — U.T.M. și sindicală 
— în munca cultural-educativă.

Comitetul 
Ploești are 
leze și să 
activitatea 
nizațiilor U.T.M. de la 
„1 Mai" și „'Mecanica", ajutîn- 
du-le să lichideze formalismul și 
nepăsarea care domnesc de atîta 
vreme în munca cultural-educati
vă din aceste întreprinderi, să 
întocmească planurile comune în
tre U.T.M. și sindicat, iar pe 
baza lor să desfășoare o vie și 
antrenantă activitate cultural, 
educativă.

S-ar 
concursuri 
putea rea- 
Dar aceste

orășenesc U.T.M. 
datoria să contro- 

sprijine mai mult 
culturală a orga- 

uzinele
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NEW YORK 18 (Agerpres). -• 
După cum s-a mai anunțat la 17 
septembrie a avut loc o ședință a 
Comitetului General al Adunării 
Generale a O.N.U. care trebuie 
să facă recomandări în ce privește 
ordinea de zi a sesiunii a XIII-a a 
Adunării Generale.

Reprezentantul permanent al 
Republicii Populare Rom'ne la 
O.N.U., Mihail Magheru, a propus 
ca o dată cu înscrierea pe ordinea 
de zi a problemei dezarmării să 
se înscrie ca un subpunct alegerea 
comisiei pentru dezarmare for
mată din reprezentanții a 25 de 
țări.

Propunerea reprezentantului Re
publicii Populare ~ 
nit patru voturi 
șase abțineri.

Romîne a întru- 
contra zece și

Reprezentantul Franței s-a opus 
includerii pe ordinea de zi a pro
blemei algeriene, care la propu
nerea țărilor Asiei și Africii se 
examinează în Adunarea Generală 
începînd din anul 1955. In ciuda 
acestei poziții a Franței și a fap
tului că ea a fost sprijinită de alți 
reprezentanți, Comitetul General a 
recomandat includerea problemei 
algeriene pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale.

Apoi s-a examinat propunerea 
Australiei de a se include pe ordi
nea de zi așa-zisa. „problemă un
gară".

Endre Sik, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Ungare, conducă
torul delegației Republicii Popu
lare Ungare, care a expus punctul 
de vedere al guvernului ungar în

această problemă s-a opus Inclu
derii acestei probleme pe ordinea 
de zi.

Așa-zisa „problemă ungară", a 
declarat Sik, a fost ridicată in scop 
de provocare. Discutarea acestei 
probleme de către Adunare repre
zintă un amestec grosolan în tre
burile interne ale statului ungar.

Luînd cuvîntul în cadrul acestei 
dezbateri, reprezentantul R.P.R., 
Mihail Magheru, s-a opus include
rii pe ordinea de zi a propunerii 
australiene.

Nici un fel de rezoluție ile
gală a Adunării Generale nu poa
te acoperi faptele bine cunoscute 
de toată lumea că în Pi.P. Ungară 
este liniște și pace, că prin munca 
poporului ungar economia și cul
tura se dezvoltă cu succes. APARE

EVIDENT CA ÎNCERCĂRILE 
DE A READUCE „PROBLEMA 
UNGARĂ" IN DEZBATEREA A- 
DUNĂRII GENERALE SINT 
MENITE SĂ ABATĂ ATENȚIA 
MEMBRILOR O.N.U. DE LA 
FAPTUL CA NU S-A PUS CA
PĂT ÎNCĂ INTERVENȚIEI MI
LITARE AMERICANO-ENGLE- 
ZE ÎMPOTRIVA POPOARELOR 
ARABE, CA ȘI DE LA ACTELE 
DE PROVOCARE ȘI AGRESIU
NE COMISE DE TRUPELE 
CIANKAIȘISTE CU SPRIJINUL 
S.U.A. ÎMPOTRIVA R.P. CHINE
ZE, CARE CONSTITUIE CU A- 
DEVĂRAT O PRIMEJDIE PEN
TRU PACEA ȘI SECURITATEA 
INTERNAȚIONALĂ.

împotriva R. P. Chineze !
Solidari cu lupta dreaptă 

a poporului chinez
S. U. A. intensifică pregătirile

Ședințele din ziua de 18 septembrie
NEW YORK 18 (Agerpres).— 

TASS transmite :
In ședința din dimineața zilei 

de 18 septembrie a celei de-a 
XIII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.IJ. au început dezba
terile generale.

Primul a luat cuvîntul Fran
cisco Negrao de Lima, ministrul 
Afacerilor Externe al Braziliei.

Discursul 
întregime 
economice a tuturor 
și, în primul rînd, a 
dezvoltate.

Secretarul de stat 
Ies, șeful delegației 
început discursul, încercînd 
justifice politica agresivă dusă 
de S.U.A. în Extremul Orient.

său a fost 
problemei

consacrat în 
dezvoltării 

țărilor lumii 
țărilor slab

J. F.
S.U.A.,

Dul- 
și-a 

să

Toate afirmațiile sale despre 
situația în Extremul Orient dove
desc însă că S.U.A. intenționează 
să continue politica lor provoca
toare față de R.P Chineză și că 
ele-consideră tratativele de la 
Varșovia ca unul din mijloacele 
de camuflare a acțiunilor lor a- 
gresive.

Vorbind despre Orientul Apro-

piat, Dulles nu a spus principa
lul, și anume cînd își vor retra
ge Statele Unite trupele de pe 
teritoriul Libanului.

In cuvîntarea sa, Dulles nu a 
prezentat nici o propunere care ar 
putea contribui la rezolvarea con
structivă a problemelor importante 
care stau în fața O.N.U. și la slă
birea încordării internaționale.

Omenirea nu are nevoie
de o întrecere în producția

mijloacelor de exterminare...

Mitinguri de protest 
din țara

Oamenii muncii din întreaga 
țară continuă să-și manifeste pro
testul lor hotărît împotriva acțiu
nilor provocatoare și agresive pe 
care le desfășoară imperialiștii a- 
mericani în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze.

In secțiile uzinelor „ERNST 
THĂLMANN" din Orașul Stalin, 
puternică unitate a industriei noa
stre socialiste, unde se execută în 
prezent comanda unui lot de trac
toare pentru R. P. Chineză, au 
avut loc adunări în cadrul căro
ra muncitorii, inginerii și tehni
cienii și-au exprimat profunda lor 
indignare față de provocările im
perialiștilor americani îndreptate 
împotriva poporului frate chinez.

La sectorul motoare a vorbit 
strungarul CONSTANTIN CHI- 
PEREA, unul din sutele de mun
citori care lucrează piese pentru 
tractoarele comandate de R. P. 
Chineză.

„Eu, ca muncitor, ca cetățean al 
unei țări ce face parte din puter
nicul lagăr al păcii și socialismu
lui, Îmi 
cord cu 
mîn de 
dreaptă a
apărarea securității și integrității 
teritoriale a patriei sale. Alături 
de toți oamenii iubitori de pace 
înfierez noul atentat al cercurilor 
agresive din Statele Unite la pa
cea omenirii".

La Cluj, scriitorii și ziariștii ro- 
mîni și maghiari din localitate

ale oamenilor muncii 
noastră
s-au întrunit la Palatul Culturii 
într-un miting de protest în legă
tură cu acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva R. P. Chineze.

Telegrami Camitetului 
internațional permanent 

al mamelor

♦

Cuvînlarea ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., A.A. Gromîko
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza zilei de 18 septem
brie a celei de-a 13-a sesiuni a 
A.dunării Generale a O.N.U., a 
luat cuvîntul A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. El a subliniat marea 
importanță a. sesiunii Adunării 
Generale pentru asigurarea sar
cinii principale, a O.N.U.. —. men
ținerea păcii generale

Nu a trecut nici ‘ o lună, a 
spus A. A. Gromîko, de cînti sta
tele reprezentate în O.N.U. au ........... ......................... ....... ..
examinat în cadrul sesiunii" exr nică ă trupelor americane din Li- 
traordinare a Adunării Generale ban și a celor engleze din lorda- 
situația ^periculoasă^ ivit^' în (re- ‘ niaA Eite timpul să se analizeze 

......  * ” ce s-a făcut pentru îndeplinirea 
acestei hotăriri a O.N.U. lntrucît 
Libanul și Iordania continuă 
să fie ocupate de trupe străine 
iar termenul de retragere a tru
pelor americane și engleze nu a 
fost încă fixat, U.R.S.S. își re
zervă dreptul de a cere să se exa
mineze în cadrul acestei sesiuni 
acțiunile S.U.A. și Angliei în Li
ban și Iordania și tergiversarea 
îndeplinirii rezoluției O.N.U. cu 
privire la retragerea trupelor lor.

Să înceteze jocul 
periculos cu tocul 
în Extremul Orient

ar contribui la un progres consi
derabil al dezarmării și ar avea 
o mare importanță pentru slăbi
rea încordării internaționale, să 
fie examinate ca puncte separate 
de sine stătătoare ale ordinei 
zi a adunării.

In legătură cu agresiunea 
vîrșită de S.U.A. și Anglia în 
rientul Apropiat, în fața O.N.U. 
stau sarcini de răspundere. Sesiu
nea extraordinară specială â Adu- 

"nării’Generale a O.N.U. a adop
tat în unanimitate hotărîrea cu 
privire la retragerea cit mai grab-

de

să-
O-

Chineze locul care li se cuvine în 
O.N.U. Delegația U.R.S.S. cere 
să se facă acest lucru.

Evenimentele petrecute în ulti
mele luni în Orientul Apropiat și 
în regiunea strîmtorii Taivanului, a 
continuat reprezentantul U.R.S.S., 
au arătat 
adevăratul 
jghebăre a

In fafa omenirii există 
două căi de dezvoltare 

în viitor

încă odată care este 
sens al politicii de în- 
blocurilor militare.

rînduielilor pe care le do- 
calea înlocuirii cursei nebu- 
a înarmărilor prin dezvol- 
colaborării pașnice între sta-

militare în Extremul Orient

France Presse subliniază că „Statele 
în regiunea Forniozei de cel mai pu
ia cel de al doilea război mondial1', 
agenția — întărită la maximum, are

o

exprim deplinul a- 
pozîția guvernului ro- 

solidaritate cu lupta 
poporului chinez pentru

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Comitetul internațional perma
nent al mamelor a adresat o 
scrisoare primului ministru al 
Angliei, Macmillan, și o telegra
mă președintelui S.U.A., Eisen
hower, în care se exprimă o se
rioasă neliniște în legătură cu 
agravarea situației în Extremul 
Orient. Comitetul subliniază că 
mamele din multe țări sînt ne
liniștite pentru destinele păcii ca 
urmare a evenimentelor din 
strîmtoarea Taivanului.

Comitetul cheamă pe conducă
torii Angliei și S.U.A. să solu
ționeze pe cale pașnică diferen
dele existente.

WASHINGTON 18 (Agerpres).
Informații transmise de agențiile de presă și de unele ziare 

confirmă că Statele Unite intensifică pregătirile militare în Ex
tremul Orient. Agenția

, Unite dispun în prezent
ternic aparat militar de

• Flota a 7-a — scrie
, cu cele 125 de vase și cei 60.000 de oameni ai săi o capacitate
’ de foc net superioară flotei a 6-a din Mediterana. Con-
• centrările de escadre aeriene în Taivan iau o amploare cre-
► seîndă. Trei grupuri aeriene au sosit în acest sector și nume-
’ roase alte avioane sînt în drum spre insulă. Batalionul de puș-
’ cași marini americani — transmite France Presse — care a luat
► parte săptămîna trecută la manevrele combinate din Taivan se
‘ pregătește să rămînă mult timp aici și se pune mai curînd pro-
k blema întăririi sale decît a

Pregătiri militare pe
repatrierii soldaților.

teritoriul Filipinelor
18 (Agerpres). — 

TASS Vasili Harkov

din New York-ți
ultimul

MOSCOVA
Comentatorul
scrie :

Știri sosite
Manilla dovedesc că în 
timp Statele Unite efectuează mari 
pregătiri militare pe teritoriul Fi- 
lipinelor. Cea mai mare bază a-

Convorbirile de la Varșovia

Ai 6-lea avertisment 
al R. P. Chineze

VARȘOVIA 18. — Corespondentul Agerpres transmite: La 18 
septembrie a avut loc la Varșovia o întîlnire între Van Bin-nan, 
ambasadorul R.P. Chineze în Polonia și De Beam, ambasadorul 
S.U.A. în Polonia.

S-a anunțat oficial că următoarea întîlnire va avea loc la 21 
septembrie ora 10 dimineața.

mericană militară din Filipine — 
Clark-Field, este în stare de luptă. 
Baza este folosită pentru transpor
tarea de echipament militar ame
rican în strîmtoarea Taivanului. 
Bazele militare Subio Point, Kubi 
ți altele au primit ordinul să fie 
gata de luptă.

Devine tot mai clar că S.UA. ar 
dori să împingă Filipinele pe ca
lea unei catastrofe naționale. De 
aceea răsună astăzi în Filipine tot 
mai puternic vocea poporului, care 
cere să se renunțe la sprijinirea 
Statelor Unite și să se ducă o poli
tică de strictă neutralitate. Chiar 
și numeroși reprezentanți ai Con
gresului filipinez cer acest lucru.

giunea Orientului Apropiat in 
urma debarcării trupelor america
ne în Liban și a trupelor engle
ze în Iordania. Astăzi lumea se 
află iarăși în fața unei situații 
serioase și periculoase, 
aceasta în Extremul

Referindu-se la măsurile 
unii Sovietice, îndreptate 
lichidarea „războiului rece", 
cetarea cursei înarmărilor, 
voltarea încrederii și colaborării 
pașnice între state, A. A. Gromî
ko a amintit că de peste o jumă
tate de an în centrul atenției în
tregii lumi se află propunerea 
guvernului sovietic de a se con
voca o conferință a șefilor gu
vernelor statelor din Răsărit și 
Apus în vederea slăbirii 
dării internaționale.

In cursul tratativelor 
pregătirii conferinței s-au 
însă încercări . de a 
convocarea ei 
unor propuneri care, după cum știu 
bine chiar guvernele S.U.A. și 
Angliei, nu pot constitui decît un 
mijloc de zădărnicire a unei în
țelegeri, și nu o platformă pentru 
realizarea unui acord.

Ca și pînă acum guvernul so
vietic este gata și dorește să 
ducă tratative rodnice cu privire 
la dezarmare.

Tratativele cu privire la dezar
mare trebuie duse pe baza ega
lității în drepturi. Delegația so
vietică se pronunță în favoarea 
constituirii unei comisii pentru 
dezarmare în care cel puțin ju
mătate din membrii să fie aleși 
din rîndul statelor care nu fac 
parte din blocurile militare crea
te de S.U.A. și Anglia, adică din 
rindul statelor socialiste și neu
tre.

de data 
Orient. 

Uni- 
spre 

în- 
dez-

încor-

asupra 
făcut 

zădărnici 
prin prezentarea

Pentru rezolvarea 
radicală a problemei 

dezarmării
sovietic a fost și 

fie adept al rezolvă- 
a problemei dezar-

Guvernul 
continuă să 
rii radicale 
mării.

Delegația 
spre examinare actualei sesiuni a 
Adunării Generale memorandu
mul guvernului sovietic cu pri
vire la măsurile în domeniul 
dezarmării.

Guvernul sovietic consideră că 
examinînd problemele dezarmării 
la actuala sesiune 
Generale, O.N.U. ar 
concentreze atenția 
mătoarelor probleme

a) încetarea imediată și gene
rală a experiențelor cu arma a- 
tomică și cu hidrogen.

b) Interzicerea folosirii spațiu
lui cosmic în scopuri militare, li
chidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state și colabora
rea internațională în domeniul 
.studierii spațiului cosmic,

c) Reducerea bugetelor militare 
inie statelor.

Delegația sovietică propune ti 
jțceste probleme a căror rezolvară

sovietică prezintă

a Adunării 
trebui să-și 
asupra ur- 

urgente:

S.U.A., a spus A. A. Gromîko 
în continuare, trebuie să înceteze 
jocul periculos cu focul în Extre
mul Orient.

Situația amenințătoare de aco-f- 
lo a fost provocată de faptul că 
acum cîțiva ani, S.U.A. au să- 
vîrșit o agresiune împotriva Chi
nei,

Pregătirile militare ale S.U.A. 
în această regiune sînt însoțite de 
o campanie deșănțată de calom
nii și amenințări la adresa Repu
blicii Populare Chineze din 
partea conducătorilor politici și 
militari ai Statelor Unite ale A- 
mericii. După toate aparențele, a- 
ceștia nu-și dau seariia că, acțio- 
nînd în acest fel, întăresc și mai 
mult hotărîrea marelui popor chi
nez de a elibera Taivanul. Ame
nințările și politica aventuristă 
față de China populară sînt ris
cante pentru guvernul S.U.A. — 
a spus în continuare reprezentan
tul sovietic. Inspiratorii provocă
rilor militare împotriva Chinei au 
uitat, după cum se pare, că Chi
na este un stat puternic, că po
porul chinez este strîns unit în 
jurul guvernului său și posedă 
deja o experiență destul de mare 
în a da o ripostă cotropitorilor 
străini.

Nu ar trebui scăpat din vedere 
faptul că China nu este izolată, 
Republica Populară Chineză are 
aliați credincioși, gata să-i vină 
în ajutor în orice clipă pentru $-1 
respinge pe agresor prin eforturi 
comune, și că printre acești aliați 
se află Uniunea Sovietică. .

Reprezentantul U.R.S.S. a con
damnat metodele folosite de 
S.U.A. de a face demonstrații mi
litare și de a amenința cu folo
sirea forței. Cine a împuternicit 
guvernul S.U.A., a spus A. A. 
Gromîko, să-și asume rolul de 
jandarm internațional, să se ame
stece în treburile altor țări ?

După părerea guvernului sovie
tic, Adunarea Generală trebuie să 
adopte o hotărîre care să interzi
că statelor să-și deplaseze forțe
le lor militare maritime și aerie
ne în scopuri de șantaj, intimi
dare și de pregătire a unei agre
siuni.

A. A. Gromîko a arătat că pre
zenta situație anormală, cînd în 
O.N.U. nu există un reprezentant 
al Chinei, este oglindirea politicii 
S.U.A. față de Republica Popu
lară Chineză.

O.N.U. trebuie să facă ordine 
în casa ei ți să elibereze repre
zentanților; Republicii Populare

Guvernul sovietic a fost întot
deauna și continuă să fie un ad
versar al împărțirii lumii în gru
pări militare de state deoarece 
existența acestora înveninează re
lațiile dintre state, implică pri
mejdia unei ciocniri militare între 
ele. Împreună cu guvernele celor
lalte țări participante la Tratatul 
de la Varșovia, guvernul sovietic 
a 'declarat că dorește încheierea 
unui pact de neagresiune între a- 
ceste grupări

De un mare folos ar fi înche
ierea de către statele europene 
precum și de către S.U.A. a unui 
tratat de prietenie și colaborare.

In fața omenirii, a spus repre
zentantul U.R.S.S., există doar 
două căi de dezvoltare pe viitor.

O cale este aceea a adîncirii 
continue a contradicțiilor, vrajbei 
și a neîncrederii care există astăzi 
între principalele grupări de sta-

te. Spre această cale împing pro
povăduitorii „războiului rece" și ai 
politicii „de pe poziții de forță".

Cealaltă cale de dezvoltare este 
calea renunțării hotărîte la folo
sirea forței în relațiile dintre sta
te, a încetării propagandei de 
război, a respectării stricte a drep
turilor fiecărui popor, ale fiecărui 
stat de a trăi în felul său și po
trivit 
rește, 
nești 
tarea
te fără ca unele țări să încerce 
să obțină controlul asupra altora. 
Aceasta este calea coexistenței 
pașnice a tuturor statelor.

Coexistența pașnică a statelor 
este de neconceput fără libertatea 
legăturilor economice, dezvoltarea 
largă a comerțului internațional, 
respectarea strictă a drepturilor 
fiecărui stat de a dispune de bo
gățiile și resursele sale naturale. 
Omenirea nu are nevoie de o în
trecere în producția mijloacelor de 
exterminare și distrugere. întrece
rea între state cu sisteme sociale 
diferite să fie o întrecere în ri
dicarea bunăstării popoarelor, în 
sporirea bogățiilor spirituale.

'Subtitlurile și sublinierile 
aparțin redacției).

PEKIN 18 (Agerpres). — Uni
tăți ale marinei de război ameri
cane au violat de șase ori în 
cursul zilei de 18 septembrie apele 
teritoriale ale Chinei. In legătură 
cu aceasta un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a declarat: „Din 
momentul începerii la Varșovia a 
tratativelor chino-americane la ni
velul ambasadorilor, nave de răz
boi ale S.U.A. staționează în a- 
propierea apelor teritoriale ale 
Chinei, în preajma insulei Quemoy, 
în vederea unei provocări.

Astăzi, 18 septembrie, ele au de
venit mai agresive, pătrunzînd a- 
dînc de șase ori în apele teritoriale 
chineze în dreptul regiunii Fuțzian. 
Aceasta constituie o provocare ar
mată serioasă care nu ține seama 
de repetatele avertismente date de 
guvernul R.P. Chineze și de faptul 
că la Varșovia se desfășoară tra
tative chino-americane la nivelul 
ambasadorilor. Guvernul chinez dă 
în legătură cu aceasta al șaselea 
avertisment împotriva acestor pro
vocări".
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Dulles rămîne
Buletinul de știri al Casei 

Albe ne-a furnizat o informație 
care ne reamintește de vechiul 
proverb că „lupul își schimbă 
părul, dar năravul ba". Și cum 
nu este vorba de o persoană 
oarecare, ci de ilustrul expert 
al „războiului rece", J. F. Dul
les, ne simțim obligați să-i 
acordăm — pentru a cita oară? 
— laurii de cel mai înrăit și 
reacționar politician pe care 
l-au avut Statele Unite in ul
timii cîtiva zeci de ani.

Iată despre ce este vorba : 
amintitul buletin de știri al 
Casei Albe a publicat, cu cî- 
teva zile înainte de a fi rostit, 
viitorul discurs pe care-l va 
ține secretarul de stat al S.U.A. 
la Adunarea Generală a O.N.U.* 
din care un capitol se referă 
la criza din Extremul Orient. 
Poate că ar fi fost de așteptat 
ca el să abordeze o poziție care 
în anumite locuri să dovedea
scă că Dulles a înțeles oițe 
ceva din criticile aspre ce i-au 
fost făcute pentru politica a- 
gresivă americană. Dar ți-ai 
găsit I Ca și cînd s-ar fi aflat 
rupt de cele ce se petrec pe 
pămînt, undeva în Lună ori în 
Marte, Dulles dovedește că nu 
a recepționat nici un semnal 
lansat chiar și de către sena
torii americani și că el continuă 
să dirijeze orbește și înrăit De
partamentul de Stat al S.U.A. 
Conform rețetei folosite cu pri
lejul tuturor discursurilor sale 
anterioare, secretarul de stat al 
S.U.A., în timp ce cu o mină 
semna ordine ca în Taivan să 
fie trimis un batalion înarmat 
cu rachete de tip Nike, cu cea
laltă scria pe hîrtie că „Statele 
Unite stimulează... independen-

ța"— cui ? — în cazul de față 
a clicii ciankaișiste care nu re
prezintă pe nimeni. Dulles nu 
vedea că cele două însemnări 
ale sale exprimă în mod cert 
politica de duplicitate pe care 
o duc S.U.A.: agresivă — 
față de poporul chinez, fari
seică, mincinoasă 
poarele lumii, pe 
să le amăgească 
de tipul arătat.

Și din acest discurs se vede 
că conducătorilor politicii ame
ricane nu le-a ajuns încă la 
urechi faptul că insulele Tai
van, Penhuledao și celelalte 
insule aparțin încă din vremuri 
străvechi poporului chinez. 
Ridicolul acestei situații este

față de po- 
care încearcă 
prin formule

COMENTARIUL

* La închiderea ediției, 
gențiile de presă transmit 
acest discurs a fost rostit 
cadrul ședinței de joi a Adună
rii Generale a O.N.U.

a- 
că 
în

ridicat Ia pătrat de răstălmăci
rea cusută cu ață albă a lui 
Dulles, după care H. P. Chi
neză ar căuta să... „acapareze" 
ceea ce îi aparține de drept, 
în timp ce S.U.A., care încalcă 
suveranitatea poporului chinez 
ar fi în... „legalitate", In plus, 
deși recunoaște de formă că 
aceste insule se află „la o mică 
distanță de China continentală" 
uită repede ce a spus și conti
nuă să declame dramatic des
pre necesitățile... „vitale" ale 
S.U.A. de a cotropi aceste in
sule în sprijinul clicii ciankai- 
șiste. Apoi, în acest viitor dis
curs al său, Dulles referindu-se 
la Cian Kai-și, se străduie 
să învie un cadavru, să dea 
viață unui mort, să dea presti
giu unui falit. Evident, acea
stă repetare a vechii poziții 
reacționare a Departamentului 
de Stat, pe care ziarul american

Dulles
o denumește

♦ >

CAROL ROMAN

Poliția încearcă să împiedice o demonstrație a tinerilor japo- * 
nezi împotriva experiențelor nucleare anglo-americane, pe mo- 

tiv că au încălcat regulile circulației. k

* încă după prima 
rință pe țară a U.T.C., 
tele R. P. Ungare s-a 
organizarea brigăzilor

„Post Dispatch"
încă mai demult „un joc ha
zardat, lipsit de înțelepciune" 
neliniștește. Din faptul că bule
tinul Casei Albe publică îna
inte cu o vreme un viitor dis
curs al secretarului de stat al 
S.U.A., în care se repetă punct 
cu punct vechile teze infirmate 
de realitate și de opinia pu
blică se vede că Departamentul 
de Stat nu acordă nici o im
portanță tratativelor chino-ame
ricane la nivelul ambasadorilor 
care se desfășoară la Varșovia 
în momentul de față. Cum 
se poate ca pe de o parte să 
arăți că speri în obținerea unor 
succese la aceste tratative, în 
timp ce într-un discurs pregătit 
pentru a fi rostit în fața Adu
nării Generale a O.N.U. te 
prezinți cramponat de vechea 
politică falimentară care a s<ă- 
zut atît de mult prestigiul Sta
telor Unite în lume I

Despre înșelătoriile și mane
vrele Departamentale de Stat 
pentru a-și salva politica agre
sivă au fost scrise zeci și suta 
de articole. Se pare însă că ele 
n-au avut rezonanță în ure
chile tari ale lui J. F. Dulles. 
Crede el oare că va putea per
severa încă mult timp cu poli
tica sa detestată tot mai mult 
de către popoare, datorită ca
racterului ei agresiv ? Evident 
că nu. Dacă Dulles ar dori să 
contribuie la însănătoșirea si
tuației internaționale, la lichi
darea crizei din Extremul 
Orient ar trebui să țină seamă 
de dorința popoarelor: să re
nunțe la politica de pe poziții 
de forță, să recunoască drep
turile legitime ale poporului 
chinez.

Or, tocmai aceste lucruri 
esențiale nu reies din păcate 
din viitorul discurs al secreta
rului de stat al S.U.A... Ce să-i 
faci 1 Dulles rămîne... Dulles.

Brigăzi de muncă
voluntară
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confe- 
în sa- 
extins 

d 
muncă voluntară ale U.T.C.

Printre aceste brigăzi se 
disting cele din județul Vesz- 
prem. Tinerii brigadieri din 
acest județ au cucerit locul I 
pe țară în acțiunile de împă
durire și plantare a pomilor, 
au participat cu entuziasm la 
construirea de drumuri, ca
nale, au amenajat 
terenuri sportive, 
acțiunii care se 
sub lozinca „să 
țăm Balatonu! 
tineretului din județ s-a a- 
menajat la Veszprerri o gră
dină zoologică. Asemenea lu
crări au fost executate ți în 
alte județe.
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In R. P. Chineză se acordă o 
atenție deosebită legării învă- 
țămintului superior de practica 
construcției socialiste. In foto
grafie, cîțiva studenți de la un 
institut din Pekin iucrînd la 

montarea unui laminor

In lupta pentru salvarea 
omenirii de pericolul atomic

cu concursul

parcuri și 
In cadrul 
desfășoară 
înfrumuse-
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