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METALUL
30.000 lei economisiți 
prin recondițonarea 

sculelor
RăspunZînd chemării Comitetu- 

ui regional U.T.M. Hunedoara a- 
Iresat tuturor brigăzilor de tine- 
et din regiune pentru obținerea 
mor cit mai mari economii de me
al, tinerii de la U. M. Cugir se 
trăduiesc să obțină succese cit 
aai importante. Aici, acțiunea a 
aat o amploare de masă în rîn- 
'ul tinerilor muncitori ai uzinei, 
n întrecerea pentru economii de 
letal continuă să fie fruntașă bri- 
ada de tineret condusă de Emil 
ilva 
area 
letal

care lucrînd la recondițio- 
sculelor a făcut economii de 
în valoare de 30.000 lei.

P. JURCONI

165 tone
IAȘI (prin telefon de la cores- 

ondentul nostru).
Tinerii muncitori de la fabrica 

s rulmenți din Bîrlad, urmind 
llda tinerilor metalurgiști din Re- 
ța acordă o deosebită atenție 
'onomisirii metalului. In acest 
■ns sînt mobilizați îndeosebi ate
iștii și tinerii din secția forjă 
ide de obicei se făcea mare ri- 
pă de metal.
Ca urmare a măsurilor luate, 

? la începutul anului și pină în 
’■ezent, tinerii de la secția forjă 
i economisit mai mult de 165 
ne metal, iar pină la sfîrșitul a- 
ilui și-au planificat să economi- 
ască încă 40 de tone. Aplicarea 
ițiativei tinerilor reșițeni va a- 
ice astfel fabricii economii de 
•ste jumătate milion de lei.
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PLAI DE VIE

Vineri 21 noiembrie 1958

Contribuția tinerilor 
COLECTIVIȘTI 

la creșterea averii obștești

„NICI UN SAT FARA

inițiativa organizaților 
U. T. M. din raionul 

Gura Jiului

C. SLAVIC
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Cum și-au îndeplinit organizațiile U.T.M. din gospo
dăriile colective din raionul Turnu Măgurele, anga
jamentele luate după consfătuirea de la Constanta
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Acțiunea patriotică a tineretului 
din agricultură a fost îmbrățișată 
cu multă căldură și de organiza
țiile de bază U.T.M. din raionul 
Turnu Măgurele.

Toate organizațiile de bază 
U.T.M. din cele 9 gospodării co
lective din raion, 31 de organizații 
de bază U.T.M. din întovărășirile 
agricole și patru din S.M.T.-uri 
și-au asumat răspunderi în legă
tură cu realizarea unor obiective 
precise din planurile unităților în 
care muncesc.

Astfel, tinerii din gospodăriile 
colective s-au angajat să răspundă 
de întreținerea a 723 hectare cu 
gnu, 860 hectare cu porumb, să 
amenajeze în platforme 7.000 tone 
de gunoi de grajd, să însilozeze 
10.495 tone furaje, dintre care 
1930 tone prin muncă voluntară 
și altele. In plus, organizațiile de 
bază U.T.M. din gospodăriile a- 
gricole colective din Slobozia Min
ară, Segarcea Vale, Islaz și alte 
patru au luat sub patronaj sectoa
rele zootehnice. In felul acesta, u- 
temiștii și tinerii răspund de în
grijirea și creșterea a 469 taurine, 
475 porcine (dintre care 117 scroa
fe de prăsită), 2592 de oi, 769 de 
păsări și altele.

ISecția de țesătorie a Fabricii de stofe „Postăvăria Romînă" din 
ipitală. In fotografie: un grup de tinere țesătoare consultă grâ
ul care arată din zi în zi că sînt aproape de îndeplinirea planu- 

! pe 1958. Printre ele se află și fruntașele în muncă Ivan Gilica, 
îeorghe Floarea, Grădinaru Elena și Iordache Ana.

Foto: N. STELORIAN

îndată după luarea acestor an
gajamente, comitetul raional U.T.M. 
Turnu-Măgurele (prim secretar 
Ionel Săftoiu) a luat măsuri con
crete de intensificarea muncii po
litice.

In acest scop, au fost instruiți 
instructorii teritoriali și au fost 
îndrumați să facă periodic scurte 
informații în legătură cu stadiul 
îndeplinirii angajamentelor luate. 
La rîndul lor, comitetele U.T.M. 
pe comună au fost sprijinite și în
drumate să-și axeze principalele 
sarcini din planurile de muncă pe 
mobilizarea continuă a tinerilor din 
sectorul socialist al agriculturii 
pentru îndeplinirea întocmai a 
fiecărui angajament.

Aceste măsuri și multe altele au 
avut menirea să țină vie activita
tea organizațiilor de bază U.T.M. 
pe linia îndeplinirii angajamente
lor pe care utemiștii și tinerii și 
le-au asumat. Și acum cînd se 
face bilanțul realizărilor, comitetul 
raional U.T.M. Turnu Măgurele 
poate să raporteze cu mindrie că 
tinerii din unitățile agricole socia
liste ale raionului, îndrumați zi de 
zi de organizațiile de partid, s-au 
achitat cu cinste de angajamentele 
pe care și le-au luat.

Prin buna întreținere a cultu
rilor de care au răspuns, și mai 
ales la grîu, tinerii din cele nouă 
gospodării colectite au adus gos
podăriilor lor venituri în plus de 
60.000 lei. Prin întreținerea aten
tă a animalelor, prin obținerea de 
sporuri de lapte și grăsimi, tinerii 
colectiviști din sectorul zootehnic 
al gospodăriilor colective au adus 
venituri în plus de circa 57.000 
lei. La întreținerea islazurilor ti
nerii au economisit 114.800 lei, iar 
munca voluntară prestată de tineri 
la insilozări și la amenajarea plat
formelor de gunoi a adus de ase
menea economii de 56.730 lei. 
Acesta este fără îndoială un 
bilanț rodnic, bilanț al unei bo
gate activități politice și al unei 
munci înflăcărate desfășurate de 
organizațiile U. T. M. sub con
ducerea organizațiilor de par
tid. Pe baza rezultatelor obținute și 
a experienței câștigate, comitetul 
raional U.T.M. Turnu Măgurele 
este hotărît ca în anul viitor an
gajamentele tinerilor din agricul
tura raionului să fie și mai mari. 
In acest scop a și luat legătură 
cu organele de specialitate din 
raion pentru a elabora un plftn 
minuțios de măsuri în vederea 
participării organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate cu și mal mult 
elan la această acțiune patriotică.

NICOLAE BARBU

Terenurile nisipoase reprezintă 
peste 53 la sută din suprafața a- 
gricolă a raionului Gura-Jiuîui. 
Cultura care valorifică pe deplin 
aceste terenuri și care aduce mari 
venituri economiei naționale și ță
ranilor muncitori în comparație cu 
alte culturi este vița de vie. Așa 
de exemplu veniturile realizate în 
acest an, de colectiviștii din Be
chet, de pe cele 31 ha. de vie plan
tate pe asemenea teren trec de 
525.000 lei.

Pentru a pune In valoare toate 
terenurile nisipoase, la chemarea 
organizațiilor de partid, mii de ti
neri mobilizați de organizațiile 
U.T.M. din comunele raionului, 
s-au înrolat activ în acțiunea 
„Nici un sat fără plai de vie". 
In decurs de numai două săptă- 
mîni organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective, coope
rativele agricole de producție și 
întovărășirile agricole au raportat 
comitetului raional de partid că ti
neretul a redat în circuitul agri
col peste 70 hectare terenuri ni
sipoase, prin plantarea lor cu 
viță de vie.

P. LUNGU

♦
Numele de Strauss, pomenii 

i-umai, trezește în amintiri nos- 
algia valsurilor dansate tn ti
nerețe și respectul față de un 
tare muzician. De cîțiva ani 

apărut însă în lume un alt 
trauss, din păcate autorul u- 
or melodii foarte stridente pe 
are le țipă ostentativ către 
ele patru viaturi.
Franz Joseph Strauss este 

tarte agresiv. Biografii săi se 
toi ceartă încă asupra discuta
ți probleme: agresivitatea l-a 
urtat către scaunul ministe- 
al sau el a devenit bătăios
upă ungerea cu mirul guver
namental. 1
ire 
iuă 
joi

năr
tai agresiv 
țembru 
onn.

Să le lăsăm ' celor 
le place să bată apa în 

să rezolve ei problema, 
menționăm doar adevă- 

că Strauss este cel mai 
dar ji cel mai revanșard, 

și mai ambițios 
al guvernului de la

i

Strauss a urcat repede scau- 
,il erarhiei politice de la Bonn 
ungînd pină la a-și pune can- 
datura de prinț moștenitor al 
onului de cancelar. Cine este 
trauss ? „Un om lipsit de 
rupule în activitatea sa, vio-
nt, perfect capabil să mintă 
: un zîmbet, animat in deo- 
bi de dorința puterii perso- 
le“, spune despre el un co

borâtor apropiat. „Strauss

simbolizează noul spirit al na
ționalismului care apare acum 
în Germania de Vest", afirmă 
cu mai multă precizare politică 
revista americană „News 
Week".

In adevăr Strauss reprezintă 
curentul neofascist și poartă 
semnele unui viitor dictator. 
El a fost repede luat în brațe 
chiar de la primele manifestări 
publice și împins în frunte de 
către puternicele concernuri 
vest-germane, de către Krupp. 
Eberhardt, Flak și alți poten
tați ai industriei de armament.

Strauss nu le-a rămas dator. 
Odată cu intrarea sa în căzăr- 
mile de la Ermelkeit, sediul 
ministerului de război, Strauss 
a întocmit un plan de reface- 

Slronss,
CAMPION
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al spiritului 
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revanșard
re a Wehrmachtului și a de
venit principalul promotor al 
revanșardismului și șovinismu
lui german. Intr-o declarație 
publică, Strauss însetat de par
venire și muiat bine în sosul 
spiritului marelui Reich, s-a 
visat „primul Reich Cancelar", 
cu alte cuvinte primul cancelar 
al unei Germanii mari. Minis

trul de război nu pierde nici o 
ocazie pentru a revendica te
ritorii poloneze, austriace, ce
hoslovace și chiar ale aliatului 
francez. Visul cel mare al răz
boinicului sfetnic al lui Ade
nauer este formarea unei arma
te vest-germane puternice în 
stare să cucerească teritorii ce 
nu-i aparțin.

Pentru întocmirea unei ast
fel de armate, Strauss se luptă 
cu o energie demnă de o cau
ză mai bună. Fiind exponentul 
cercurilor militariste, și al con
cernelor de armament, Strauss 
formează un Bundeswehr agre
siv, înzestrat cu armament mo
dern. El a făcut tot ce i-a stai 
în putință ca să obțină înzes
trarea mașinii de război vest- 
germane cu armament atomic 
și în ciuda protestelor opiniei 
publice mondiale, să pună la 
cale producerea bombei ato
mice în Germania. S-a încon
jurat cu generali hitleriști ca 
sfetnici și conducători ai ar
matei, a împînzit oastea cu 
ofițeri naziști înrăiti.

Și acestui aparat belicos, 
care nu așteaptă decît seînteia 
pentru a se pune în marș, 
Strauss îi cîntă prin toate me- 
gafoanele propagandei sale oda 
revanșardismului. Strauss și 
generalii săi privesc către Ră
sărit căutând cu înfrigurare 
pretexte, incitând neîncetat. 
Strauss a uitat că s-a întors 
de la Stalingrad invalid, cu 
picioarele degerate. Cînd ros
tește discursurile sale război
nice s-ar cuveni să ia în seamă 
avertismentele pe care i le dau 
accesele reumatice.

AL. GIRNEAȚA

La sosirea trenului oficial în gara Băneasa.

Joi Ia amiază a trecut prin București, în drum spre Sofia, de
legația de partid și guvernamentală a R. Cehoslovace, care la 
invitația C.C. al P.C. Bulgar și a guvernului R.P. Bulgaria face 
o vizită de prietenie în țara vecină. Delegația este alcătuită din 
Antonin Novotny, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Ceho
slovace, conducătorul delegației, Viliam Siroky, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele gu
vernului R. Cehoslovace, Zder.ek Fierlingcr, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Adunării 
Naționale, Otakar Simiunek, membru în Biroul Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, și Vaclav David, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
ministrul Afacerilor Externe.

La sosirea trenului oficial în gara Băneasa, membrii delegației 
de partid și guvernamentale cehoslovace au fost întîmpinați de 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Leonte Răutu, general colonel Leontin Sălăjan,
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, Ianaș Fazekaș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Avram Bunaclu, de membri ai C.C. al P’M.R., ai gu
vernului și ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, de conducă
torii unor organizații obștești și instituții centrale din Capitală, 
de activiști de partid, de stat și ai organizațiilor de masă, pre
cum și de numeroși reprezentanți ai oamenilor muncii din în
treprinderile și instituțiile bucureștene.

Au fost de față membrii Ambasadei R. Cehoslovace la Bucu
rești, Stoian Pavlov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, șl 
șefii altor misiuni diplomatice acreditați în R.P. Romînă.

Oamenii muncii aflați pe peronul gării au aclamat îndelung 
pe membrii delegației cehoslovace, manifestînd călduros pentru 
prietenia frățească romîno-cehoslovacă, pentru unitatea țărilor, 
puternicului lagăr al' socialismului.

Conducătorii de partid și de stat romîni și cehoslovaci se îm-i 
brățișează. Un grup de pionieri înconjoară pe oaspeți, oferindu-le 
flori.

In scurtul popas făcut la București, conducătorii de partid șl 
de stat romîni și cehoslovaci s-au întreținut prietenește.

In drum spre R.P. Bulgaria, de la București și pînă la frontiera 
romîno-bulgară membrii delegației au fost însoțiți de tovarășii 
Petre Borilă, membru în Biroul Politic al 
președinte al Consiliului de Miniștri, Gh. 
pleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
București r» P.M.R., și Vasile Mateescu, 
popular al regiunii București.

In cursul călătoriei pe teritoriul țării noastre membrii delegației 
de partid și guvernamentale a R. Cehoslovace au fost însoțiți de 
tovarășii Ion Rab, director în 'Ministerul Afacerilor Externe, NU 
colae Șerban, director adjunct al Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și de dr. Ivan Rohall Ilkiv, ambasadorul 
R. Cehoslovace în R.P. Romînă.

C.C. al P.M.R., vice* 
Necula, membru sm 
Comitetului Regional 
președintele Sfatului

(Agerpres)
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Ce răspunderi impune
CALITATEA DE TÎNĂR
critic literar militant

Discuțiile din ultimul timp cu 
privire la problemele criticii lite
rare și mai ales articolul „Pentru 
întărirea principialității marxist- 
leniniste în creația literară", apă
rut în ziarul „Seînteia", au gene
rat o tendință firească de exami
nare a ceea ce s-a realizat pe 
acest tărîm în ultima vreme. Aici 
se încadrează și încercarea noastră 
de a vedea cum se prezintă acti
vitatea criticilor tineri.

Faptele nu dezmint aprecierea 
generală că au fost obținute in
contestabile succese serioase.

Activitatea tinerilor critici se în
scrie ca un fapt pozitiv în bilan
țul creației literare din ultimii ani 
în primul rînd prin însuși faptul 
existenții și amploarei ei. Nici o 
altă epocă n-a creat condiții atît 
de prielnice valorificării de talen
te critice ca epoca noastră socia
listă de descătușare a inițiative
lor creatoare. Astăzi, alături de ge
nerația criticilor „vîrstnici", ală
turi de generația care a adus în 
critică suflul ardent al învățăturii 
marxist-leniniste, e din ce în ce 
mai activă și generația ivită pe 
frontul literaturii doar cu cîțiva 
ani în urmă. Cei mai mulți re
prezentanți ai ei participă la înde
plinirea sarcinilor, criticii cu pasiu
ne și competență. Din rîndurile lor 
s-au și ridicat tineri cunoscuți, 
unii’din ei chiar autori de volume 
(S. Damian, D. Micu, Georgeta 
Horodincă, Al. Oprea, T. D. Bălan 
etc.). Printre tinerii critici care 
s-au relevat priritr-o serie de lu
crări scrise de pe poziții partini
ce pot fi citați de pildă, S. Da
mian cu o serie de articole prin
tre care: „Problematica socială și 
conținutul ideologic" dedicate ne
mijlocit criticii, Alexandru Oprea 
cu studiile legate direct de proble
matica contemporană revoluționară 
a literaturii (ca de pildă : „Cîte- 
va opinii despre literatura revolu
ției noastre" sau „Tipologii uma
ne și sociale în proza contempo
rană"), 1. D. Bălan, cu o foarte 
interesantă analiză a poeziei lui 
Octavian Goga făcută în spiritul 
învățăturii leniniste cu privire la 
valorificarea critică a moștenirii 
literare cît și cu articolele sale de 
atitudine din „Luceafărul", Dumi-

Mihail Novicov
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în interpretarea cerinței de actuali
tate, confuzii care duc uneori la 
identificarea actualului cu efeme
rul, I. D. Bălan scrie: „actualul 
este tocmai acel aspect specific, 
esențial al prezențulpi prin care 
contfemporaneițâtea intră în eterni- 
tate'ca o parte componentă și in
dispensabilă a ei". Astăzi acest 
„aspect specific, esențial al prezen- 

. tujui" este lupta revoluționară pen
tru construirea socialismului și

tru Micu, cunoscut deja ca un cer
cetător competent și erudit, Leo-. 
nard Gavriliu pentru străduința sa 
de a elabora cu curaj unele lucrări 
teoretice („Introducerea la o es
tetică a conținutului" sau „Leni
nismul și problema estetică fun
damentală"), precum și unii tova-1 ___ ____ J
răși și mai tineri ca Gheorghe A- ’ zdrobirea tutufor împotrivirilor pe

■ care mai încearcă să le opună 
rămășițele claselor răsturnate. Toc
mai o atare viziune găsim în ar
ticolul lui S. Damian „Romanul 
„Setea" și o interpretare excentri
că", unde efortul criticului tinde

chiței sau Miron Dragu.
Dar nici contribuția unor tineri 

la întreținerea unor greșeli în cri
tică atît de sever și îndreptățit 
criticate de presă nu poate fi tre
cută cu vederea. Se cunosc gravele 
abateri de la principialitatea par
tinică pe linia estetismului vulgar, 
cornișe de Lucian RaicU, articole 
confuze, diversioniste despre „mo
dernitate" ale lui George Muntea- 
nu, greșelile lui Dumitru Micu din 
articolele „Lirism și sensibilitate 
în versurile lui A. E. Baconski și 
Nina Cassian", „Arta criticului" 
etc. N-au fost ferite de serioase 
slăbiciuni și unele articole ale al
tor tineri critici ca A. Băleanu, 
Geo Șerban, H. Zalis, Gh. Achiței 
etc. Trebuie de asemenea amintit, 
deși nu e scris de un critic, artico
lul cras obiectivist al’ lui Radu 
Cosașu „Regenerarea reportaju
lui".

Cercetarea mai amănunțită a "tu
turor acestor succese și scăderi, 
deși n-ar fi lipsită de interes ca 
atare, nu intră totuși în sfera su-, 
biectului acestui articol. Alai indi
cat ni s-a părut să cer.cetăm ce în
datoriri revin tinerilor critici, cum 
s-au achitat ei de ele. O atare pu
nere a problemei e îndreptățită din 
mai multe puncte de vedere.

In primul rînd tinerii critici sînt 
chemați să caute, în literatură mai 
ales noul nostru socialist, să mili
teze pentru o cît mai profundă re
flectare a vieții noi, revoluționa
re. Pentru asta militează, de altfel 
și Al. Oprea în articolul „Poliva
lența criticului marxist" și A. Bă
leanu în „Semnificația politică a 
neutralismului în literatură" și 
I. D. Bălan în „Note despre actual 
și etern uman". Ridicîndu-se pe 
bună dreptate împotriva conțjiziilor

Și-au îndeplinit planul
anual de

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani au îndeplinit 
joi planul anual' de producție. In 
cursul acestui an uzina a fabricat 
numeroase piese care cu cîțiva ani 
în urmă se importau. De asemenea 
la această uzină au fost construite

producție
în perioada amintită primele fO 
mașini de încărcat cărbune în a« 
bataje, precum și primele calwîi 
cu trei etaje pentru puțurile cen-i 
trale de extracție din Valea Jiului< 

Prin reducerea prețului de cost 
colectivul uzinei a realizat econoi 
mii în valoare de 1.630.000 lei.
.................................... ......... ■

ș a n t i e r
a 1 t i n e r

Din inițiativa comitetului U.T.M. 
al raionului Alba, regiunea Hu
nedoara, s-a deschis în hotarul 
comunei Oarda de Jos un șantier 
al tineretului pe care se va Con
strui un dig pe o lungime de 1000 
m. pentru protejarea terenurilor.

un canal pentru irU 
de ha. teren. Alături 

de tinerii din comună participă 
la această acțiune șl tineri , din 
întreprinderile și instituțiile din 
Alba Iulia. ' v

cultivate și 
garea a 6ț)

>»♦«« i

„Șarja studenților
Timp de o săptămînă zi 

de zi cite 100—120 de stu
dent! de la Institutul de con-

(Continuare în pag. 3-a)

strucțil au venit la întreprin
derea „Mao Țze-dun“ să 
strîngă fierul vechi răspîndit 
prin curtea uzinei. Au fost de
puse peste 2.300 ore muncă 
voluntară.

Oțelăria uzinei a cunoscut 
într-una din zilele trecute o 
animație deosebită. Au venit 
acolo studenții. Cuptoarele e- 
lectrice au fost desigur princî-, 
palul lor punct de atracție, iar 
prim-topitorul Ion Tălăban, un 
tînăr voinic și puternic, venit 
din cetatea de foc a Hunedoa
rei, a fost fără îndoială figura 
centrală. In primele ceasuri 
ale dimineții, cuptorul lui, de 
trei tone, a înghițit o bună 
parte a fierului adunat de stu- 
denți. Aici avea să se elabore
ze șarja de oțel a studenților. 
Tirziu, către amiază, după ce 
a luat ultima probă de oțel, 
cțelarul a anunțat studenților 
momentul solemn : șarja e ga
ta! Cuptorul s-a aplecat ușor 
lăsind să țișnească oțelul in
candescent.
tovarășii săi 
dură mîinile

Ion Tălăban și 
au strîns cu căl- 
studenți'.or iar a- 
ceștia i-au um
plut brațele cu 
flori. „Șarja stu
denților" deveni
se „Șarja priete- 
niei".
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Ing. I. SUCEVEANU

Realizări ale

ciberneticii sovietice

televizorului bogățiile ascunse 
milioane de uni sub pămînt.

acest 
toans- 

con.

e- 
su- 
un 
ex-

...desenează
{• De curma, un ootectw ae m- i 
f gineri din Leningrad a reușit o ]

La 3 noiembrie a.c. a avut loc 
unul din cele mai senzaționale e- 
yenimente din istoria astronomiei: 
astronomul Nikolai Kozirev de la 
Observatorul astronomic din Cri- 
meea a înregistrat o erupție vul
canică pe Lună. Erupția a avut loc 
în craterul „Alfons“ (care în cli
șeul nostru este arătat în centrul 
cercului desenat în alb).

Erupția a tost însoțită de 
expulzarea de cenușă și gaze 
vulcanice. Analiza spectrului a 
permis să se descopere o dîră 
luminoasă foarte puternică ca
racteristică spectrului Cometelor. 
Dîra s-a dovedit a fi a carbonu
lui molecular.

In afară însă de multiplele cu
noștințe asupra Lunii, dobîndite 
în ultimii ani de către știința mo
dernă, satelitul nostru cel mai 
vechi păstrează însă cu strășnicie 
un număr de secrete.

Pînă în prezent astronomii au 
reușit să-i măsoare temperatura 
suprafeței, să măsoare înălțimea 
munților. S-au trimis impulsuri de 
radiolocație și s-au înregistrat 
courile lor. S-a stabilit că 
prafața Lunii e acoperită cu 
strat destul de gros de pulberi

Cronica științifică
țrem de fine. Telescoapele mo
derne optice pot discerne pe su
prafața Lunii obiecte de dimensiu
nile unei case. Marile radioteles- 
coape pot „vedea" pe Lună o- 
biecte de dimensiunile unui avion.

Craterele și circurile lunare 
formează însă un secret al 
bătrînului nostru satelit. Numărul

Centrale eoliene

Pe întinderile Kazahstanului suflă vinturlle de stepă. Dacă ele 
•r putea fi înhămate și constrînse să lucreze ar da o energie gra
tuită.

In vara trecută, în regiunea Akmolinsk, nu departe de stați
unea de reparaț tractoare „Avangard" a intrat în funcțiune prima 
centrală electrica eoliană din Uniunea Sovietică cu o capacitate de 
400 kW.

Dacă vintul încetează sa sufle ceea ce se întîmplă foarte rar 
în aceste locuri, intră în funcțiune două puternice motoare Diesel, 
instalate aici, fiecare avînd o capacitate de 200 kW. în zilele fără 
vînt ele Înlocuiesc motoarele eoliene.

Acesta este însă numai începutul. Nu este departe timpul cînd 
în Kazahstan, unde viteza medie anuală a vintului este de 7 m pe 
secundă și unde vînturile suflă în 
permanență, puternice centrale eo
liene vor apare în numeroase ra
ioane.

In clișeu : O vedere de pe plat
forma unei asemenea centrale.

craterelor este de aproape un sfert 
de milion pe fața care ne-o pre
zintă Luna. Nu se știe precis nici 
astăzi care este originea lor. 
După ipotezele emise cu privire 
la această problemă astronomii se 
împart în două mari tabere: cei 
care presupun craterele și circurile 
formate în urma căderii unor me
teori și a doua tabără care presu
pune că aceste formații sînt rămă
șițele unor vulcani.

Ipoteza vulcanică susținută de 
acad. A. P. Pavlov aduce argu
mente serioase în sprijinul formă
rii craterelor și circurilor lunare în 
urma erupțiilor vulcanice. O parte 
din aceste formații prezintă o sea
mă de caractere tipice vulcanilor 
observați:pe Pămînt.

Concluziile trase datorită ulti
melor observații confirmă ipoteza 
după care craterele lunare s-au 
format nu ca rezultat al căderii 
corpurilor cosmice (meteoriți) ci ca 
urmare a unui proces ce se pro
duce chiar în interiorul Lunii.

Importanța noii observații a 
astronomului sovietic constă deci 
în primul rînd în faptul că des
chide o nouă epocă în istoria 
astronomiei. Intr-adevăr, pe scară 
istorică, fenomene ca erupțiile în 
Lună sînt extrem de rare. In 
afară de aceasta „vulcanul lui 
Kozîrev" va aduce cu siguranță 
clarificări în importanta proble
mă a formării reliefulpi lunar.

„Vulcanul lui Kozîrev" dă de 
asemenea pentru prima oară astro
fizicienilor posibilitatea de a ana
liza pe cale spectroscopică sub
stanțele din Lună. Lumina micului 
punct luminos al vulcanului, des
compusă în marile spectrografe 
ale observatoarelor astrofizice, va 
dezvălui taina compoziției Lunii.

Pe bună dreptate au declarat 
mulți din marii astronomi ai lumii 
că descoperirea lui Nicolai Ko
zîrev este un.......fapt senzațional
în știință".

Noua descoperire a savanților 
sovietici constituie o nouă dova
dă a imenselor posibilități ce 
stau în fața oamenilor de știință 
din vremurile noastre care reu
șesc să cunoască din ce în ce mai 
mult fenomenele lumii înconjură
toare.

Ing. A. BUTOIANU

Vom putea
adincurile pămîntului
Cifrele care ne indică viitoarea 

dezvoltare a economiei sovietice în 
anii următori oglindesc o nemai- 
tnthnită dezvoltare a Extracțiilor 
petrolifere și a substanțelor mine
rale.

Aceste cifre de plan se vor trans
forma fără îndoială peste scurtă 
vreme în bogății imense scoase din 
interiorul pămîntului datorită, în 
bună parte, și progreselor uriașe 
realizate reveni de oamenii de 
știință sovietici în elaborarea ce
lor mai moderne și eficace metode 
de prospecțiune a subsolului din 
lume.

★
De curînd, la Institutul petrolu

lui al Academiei de științe a 
U.R.S.S. a fost realizat un radio- 
metru cu raze gamma pentru pros
pectarea rapidă a zăcămintelor pe
trolifere de pe bordul avioanelor. 
Eficacitatea noului aiparat este 
deosebit de mare : ou ajutorul lui 
se poate cerceta intr-o singură zi o 
suprafață de 1.000 kilometri pa- 
trați, indiferent de natura tere
nului.

Este extrem de interesant că 
funcționarea noului radiometru se 
bazează pe un fenomen fizic care 
nu este pe deplin lămurit oameni
lor de știință. Iată despre ce este 
vorba: S-a constatat că in veci
nătatea straturilor petrolifere se re
duce simțitor intensitatea razelor 
gamma provenite din uraniu în 
timp ce radiația gamma emisă de 
elemente radioactive din seria 
thoriului rămîne neschimbată.

După cum a declarat candidatul 
în științe geologo-mineralogice V. 
Ermakov, unul din realizatorii no
ului aparat, datele obținute cu a- 
jutorul radiometrului coincid în 
proporții de 80 la sută cu adevă
rata situație a straturilor petroli
fere. Indicațiile aparatului se în
registrează de către un dispozitiv 
automat cu o viteză corespunză-

toare vitezei avionului. In felul a- 
cesta, după aterizarea avionului, 
se poate cerceta in laborator, ca 
„in palmă", situația subsolului care 
nu mai poate păstra nici un secret.

Același colectiv de ceroetători a 
realizat și un alt aparat deosebit 
de interesant. După cum s-a stabi
lit în ultimii ani, subsolul mărilor 
și al oceanelor ascunde în nume
roase părți bogății imense. Tocmai 
în acest scop a fost proiectat un 
radiometru special cu raze gamma 
pentru prospectarea zăcămintelor 
petrolifere sub mare. Acest aparat 
înregistrează intensitatea radiați
ilor radioactive la orice adincimi.

★
O altă metodă deosebit de valo

roasă pentru descoperirea zăcă
mintelor subterane a fost de curînd 
încercată cu deosebit succes la 
Institutul unional de cercetări pen
tru tehnica prospecțiunilor din U- 
niunea Sovietică. Este vorba de 
studierea straturilor bogate în mi
nereuri utile cu ajutorul undelor 
de radio avînd lungimea de 10-15 
metri. Această metodă se ba
zează pe faptul că datorită pro
prietăților lor electrice diversele 
minereuri reacționează in mod di
ferit la undele de radio.

Tehnica acestei prospecțiuni este 
următoarea. Un aparat emițător și 
unul de recepție sînt coborîte cu 
ajutorul cablurilor în două puțuri 
învecinate, așezate la distanța de 
200—300 metri. Deplasînd cele 
două aparate în sus și în jos, unul 
în raport cu celălalt, prospectării 
urmăresc cu o precizie de cîteva 
zeci de metri contururile și adîn- 
cimea de așezare a struțului dintre 
cele două puțuri. Fiecare din apa
rate, adăpostite în cilindre erme
tice, cu un diametru de 6—8 cm., 
are cîte o antenă dirijată în jos.

Succesele cele mai surprinzătoa
re vor fi obținute dă Sigur peste 
scurtă vreme în Uniupea Sovietică

cînd va fi terminată punerea la 
punct a unor instalații foarte mici 
pentru captarea imaginilor în te
leviziune. Aceste aparate vor per
mite să se „arunce o privire" în 
cele mai mari adincimi ale subso
lului și să se vadă direct pe ecra
nul 
de

transportă 
cărbunele

Secretul 
curcubeului

a fost descoperit încă în secolul 
al XVII-lea de către savantul ceh 
Martsi care a făcut următoarea 
experiență :

Printr-un mic orificiu pătrundea 
într-o cameră întunecată un fas
cicol îngust de lumină. Fascicolul 
cădea , pe unul din pereții camerei, 
formînd un spot luminos.

Martsi a așezat în calea lumi
nii o prismă din sticlă. Dintr-o 
dată a apărut pe perete în locul 
■spotului luminos un curcubeu 
artificial — o fâșie multicoloră în 

, care culorile se succedau astfel: 
roșu, portocaliu, galben, verde, al
bastru, indigo și violet.

Curcubeul nu este altceva declt 
tot un fascicol de lumină, ca și cel 
care a trecut prin prismă numai, 
că de data aceasta rolul prismei 
îl joacă picăturile de ploaie.

Cu siguranță că nu vor greși 
nicicum cei ce vor încerca să 
denumească citadela cercetărilor 
chimice de pe malurile Dîmbo
viței, drept un „institut al tine
reții". Peste tot, pe panourile 
de onoare, in biblioteci și labo
ratoare zărești chipurile a zeci 
de tineri ce luptă să supună 
tainele naturii, să găsească noi 
și noi preparate, să descopere 
procedee menite să ducă la con
tinuu avînt industria noastră 
chimică.

— Aproape 40 la sută din nu
mărul cercetătorilor noștri sînt 
tineri — ne spune dr. G. 
Mureșan, directorul general a> 
I.C.E.C.H.I.M.-ului. La rezolva
rea oricăror dintre principalele 
noastre probleme de studiu își 
dau aportul un mare număr de 
tineri cercetători.

— Care slnt aceste principale 
domenii de cercetare î

— De pildă în studiul elemen
telor rare tinerii și-au adus con
tribuția la elaborarea procesului 
tehnologic pentru fabricarea bio. 
xidului de titan. In studiul ma
selor plastice, sub conducerea ti
nerei Felicia Stoenescu, am obți. 
nut rășinile apoesidice care se 
folosesc larg în electrotehnică și

în multe alte domenii industriale.
— Ați vrea să ne dați numele 

a cîtorva tineri cercetători frun
tași ?

— Desigur. îi putem cita ast
fel pe Alecu 
Paul, " “

Ciocănel, Adrian 
Drăguț Alexandru și alții.

De curînd a intrat în func
țiune instalația experimentală 
de la mina „Debiensko" din 
R. P. Polonă unde cu ajutorul 
apei se transportă pe vertica
lă cărbunii din mină la 
față prin conducte...

Instalația, prima de 
gen în lume, permite 
portul cărbunelui prin
ductă de la orice adincime și 
în mod continuu fără a mai fi 
necesare stații indirecte de 
pompe. Toate mașinile se gă
sesc la nivelul abatajului 
așezate în trei etaje, in par
tea superioară transportorul 
aduce cărbune la dispozitivele 
de dozaj iar apoi supape pu
ternice care se deschid și în
chid automat, permit trans
portul cărbunelui. Această in
stalație poate fi folosită cu 
succes și la transportul orizon, 
tal, acolo unde se găsește din 
abundență apă.

Se poate afirma de pe acum 
că generalizarea noii instalații 
va aduce contribuții serioase 
la rentabilitatea minelor, eli- 
minînd benzile costisitoare, 
instalațiile de transbordare, 
instalațiile electrice și vagone- 
tele pentru transportul cărbu
nelui contribuind astfel la 
creșterea productivității șl la 
reducerea prețului de cost al 
cărbunilor.

"‘1

I

De curînd, un colectiv de in- j 
( performanță deosebită realizînd ] 
[■ macheta în funcțiune a unei j 
1 mașini cibernetice de sinteză a j 
[ schemelor de contacte. Ronda- j 
f mentul acestui „creier" electro- J 
f nic este extraordinar de mare. I 
( El înlocuiește pe de-a întregul ’> 
f munca a sute de ingineri califi- J 
f câți, ocupați la calcularea și în- j 
] tocmirea schemelor desenate, j 
f Modul de lucru al mașinii] 
[ este deosebit de simplu. După j 
f ce se comunică instalației da- J 
f tele inițiale ale schemei nece- j 
f sare, miile de lămpi electronice, j 
f relee și elemente semiconduc- J 
f toare din interiorul ei se pun j 
l febril pe lucru și numai după j 
' 20-30 secunde pe un mare e- J 
j cran din fața mașinii apare de- j 
f senul luminos gata executat, j 
( Așadar o muncă foarte coli-j 
[ fiartă, de mii de ore-om, exe- j 
f cutată în cîteva secunde.
I Operatorul n-are decît să fo- ] 
f tografieze ecranul fluorescent j 
f pentru a obține schema cău- J 
[ tată, cu toate detaliile nece- j 
( sare. r
[ Această realizare a ciberne- ] 
f ticii sovietice este deosebit de J 
( valoroasă, deoarece pînă în 1 
f prezent n-au fost construite j 
( mașini electronice capabile să) 
( deseneze scheme și planuri de -! 
] montai.
f In momentul de față, colec- ] 
f ticul de ingineri din Leningrad J 

a și început construirea pro- j 
tertipului unei mașini indus- ] 
triale de acest tip. )

★ J
Calculatoarele electronice cu J 

[ „talente" multiple și deosebit j 
f de rapide au din păcate un ] 
f mare cusur : ele sînt foarte ) 
j- complicate și deosebit de scum- j 
( pe. In practică însă, deseori ] 
f nu este nevoie de calcule efec- J 
( tuate cu viteza maximă și din j 
] aceste considerente oamenii de ] 
( știință și-au propus în ultimul J 
f timp să construiască mașini de 1 
f calculat cu funcționare mai ] 
f lentă dar în schimb simple, 1 
[ mici și mult mat ieftine, oare j 
f să fie accesibile tuturor între- ] 
( prinderilor.
f Pornind de la această idee,) 
f la Institutul de automatică și ] 
[ telemecanică al Academiei de I 
1 Științe a U.R.S.S. a fost con-1 
( struită de curînd o mașină de j 
] calculat care funcționează cu ) 
f aer comprimat. Cu toată func-) 
( ționarea mai lentă a acestei { 
[ mașini, ea poate rezolva 1000 ] 
( de calcule complicate în mai) 
( puțin de 10 minute. Mînuirea ] 
i acestui calculator este deosebit J 
f de simplă. Aceste mașini cor ] 
f găsi o largă întrebuințare mai j 
f ales în lucrările de automaii-) 
( zare a producției din întreprin- j 
[ de rile chimice, petrolifere și j 
1 de prelucrare a gazelor.

Tinărul petrolist sovietic face o mică revizie a utilajului Înainte 
de începerea forajului...

problemele atît de interesante 
ale utilizării izotopilor radioac
tivi în industria chimică sînt ti
neri, mulți dintre ei lucrînd la 
noi după studiile de specializare 
făcute In institutele de studii 
ale Uniunii Sovietice. Pot

La Institutul de cercetări chimice

să

Tinerii rezolvă
importante probleme 

ale producției
De vorbă cu dr. G. Mureșan

Director generai

— După cîte sîntem informați 
în ultimii ani desfășurați cerce
tări speciale in domeniul radio- 
chimiei. Ce ne puteți spune 
despre aportul tinerilor în acest 
domeniu 7

— In marea lor majoritate, 
cercetătorii care se preocupă de

al I.C.E.C.H.I.M.

vă anunț faptul deosebit 
îmbucurător că pe baza lucră
rilor efectuate în acest domeniu, 
noi am prezentat la cea de a 
doua conferință internațională ce 
a avut loc acum cîtva timp la 
Geneva, patru interesante comu
nicări la a căror elaborare au

de

colaborat în special tinerii noștri 
cercetători.

— Vreți să ne comunicați te
matica acestor lucrări'?

— Cu plăcere. Prima se referă 
la reacția de oxidare a parafinei 
tehnice romînești sub influența 
radiațiilor gamma a Cobaltului 
60. A doua se referă la grefajul 
policondensatelor sub efectul ra
diațiilor ionizante. A treia la 
accelerarea radiațiilor radicalice 
sub efectul radiațiilor ionizante 
iar a patra este un studiu asupra 
utilizării argilelor romînești ca 
schimbător de ioni la decontami
narea apelor radioactive.

— O ultimă întrebare. Ce ați 
dori să transmiteți tinerilor cer
cetători prin intermediul 
lui ?

— Necontenite succese 
vățătură, în cercetare, în 
rea experienței acumulate 
vîrstnici. 
buie 
punem 
năra 
care 
forțele 
voltări

ziaru-

în în- 
însuși- 

de 
Tinerii noștri tre

să înțeleagă că noi ne 
deosebite speranțe în tî- 
gardă a cercetătorilor 
trebuie să-și dăruiască 
și talentul continuei dez- 
a chimiei țării noastre.

I. SAVA

Mașina 
electronică

Și aici, la mii de kilpțnt 
de centrală, în cabluri cui 
riul electric, care iși are izv 
rele pe malurile Volgăi.

Cum să recunoaștei 
boala în faza 
incipientă (II)

Cancerul este incurabil?
Ne vorbește conf. dr. O. Costăchel, 

director adjunct științific al Institutulu 
Oncologic — București

CANCERUL BUZEI este una 
dintre localizările cele mai frec
vente mai âles la bărbați și în
deosebi la cei vîrstnici. El apare 
de obicei la buza de jos. Alcoo
lismul, fumatul și sifilisul par să 
aibă un rol important în apariția 
acestui soi de cancer.

Dintre cauzele locale trebuie 
semnalate ulcerațiile cronice da
torate rănilor pricinuite de colții 
și dinții stricați și întreținerea 
neigienică a gurii.

De asemenea în timpul fuma
tului se formează diferite sub
stanțe de ardere (gudronul) care 
irită buzele. Această iritație poa
te contribui la apariția leziunilor 
sau stărilor precanceroase.

Cancerul buzei apare sub for
ma unei crăpături sau a unei 
cruste care se reface, a unui mic 
nodul întărit, acoperit cu o pie
liță subțiată : sub forma aceasta 
el este nedureros.

Cu timpul apare o mică ulce
rație rotundă, Ori o mică tumoare 
acoperită de o crustă, la căderea 
căreia se vede o ulcerație cu 
marginile groase și cu fundul 
sîngerînd.

Este de neiertat ca în cazul 
unui cancer al buzei — atît de 
ușor de recunoscut, să-l neglijăm, 
să nu ne prezentăm la medic, 
și să lăsăm boala să ajungă in
tr-un stadiu care poate să ducă 
la urmări foarte grave.

CANCERUL PLAMINILOR este 
mai des întîlnit la bărbați în
deosebi după 40 de ani. Se Cre
de că frecvența mai mare a ace-

Ing. R. ALBU {

■ Una din cele mai înaintate 
idei cuprinse în notele lui Leonar
do da Vinci este acea privitoare 
la combustie, la ardere. „Flacăra 
nu se poate produce acolo unde nu 
poăte trăi un animal cu respirație 
aeriană" — susținea el împotriva 
tuturor alchimiștilor din vremea 
sa. Flacăra „distruge" aerul dim- 
prejurul ei, se hrănește dintr-în- 
sul. Această idee reprezintă o in
tuiție genială a naturii arderii.

■ Paracelsus (1493-1541) este 
acela care a definit pentru prima

(Continuare din numărul 2958)

stui tip de cancer la bărbați 
și datorită abuzului de tutun 
feritelor intoxicații profesio 
La început cancerul plămî. 
evoluează fără ca bolnavul- 
simtă ceva. Semnele cance 
plămînilor sînt: dureri în p 
greutate în respirație, tuse t 
tă și expectorație. Tușea u: 
și greutatea în respirație 
semnele cele mai des întîlni 
tumorile plămînilor. Uneori 
nim și hemoptizia (scuipate 
sînge). Mai trebuie de 
amintite febra, oboseala 
rea în greutate.

Pentrâ < 
mare importanță" - 
radiologie care, după 40 de 
trebuie făcut cel puțin de 
ori pe an.

Practica ne arată că în t 
mentul cancerului plămînuh 
cazurile descoperite la înc 
se obțin succese deosebite 
operațiile de scoatere a pă 
bolnave.

CANCERUL UTERULUI 
foarte frecvent însumînd apt 
o treime din toate cancereh 
tîlnite Ia femei. El apare mai 
între 40—50 ani, dar este în 
destul de des și la femeile j 
tinere.

Pe baza observațiilor făcut 
medici, s-a putut stabili că 
rațiile ivite pe vechile rupturi 
colului uterin (rămase după 
tere) și ulcerațiile cronice al. 
lului par să joace un rol in 
tant în apariția cancerului ui ' 

Tratarea la timp a acestor 
cerații și vindecarea lor însea 
prevenirea cancerului uterulu. 
cele mai multe ori cancerul! 
rului începe printr-o scui 
albă, care trebuie să faci 
orice bolnavă să se prezint- 
urgență la control medical, 
începem tratamentul în pr|

Femeile nu trebuie să aș 
apariția hemoragiilor zij 
pierderilor albe cu puroi a 
rilor și tulburărilor urinare c 
prezintă un stadiu în care 
decarea se obține din ce î 
mai greu.

Dacă aplicăm în stadiile d 
ceput ale cancerului uterului k 
tratament asociat — raze, rfc 
operație — atunci aproape 
toate cazurile el se vindecă ’ 
tru totdeauna.

asem 
și s<

Slcutaic, &
■u descoperirea bolî 

rtanță o are exan

faze ale bolii rezultatul 
dintre cele mai bune.

sineoară zincul ca element de ___
stătător. Tot el folosește pentru 
întîia oară mercurul ca medica
ment extern în tratarea sifilisului 
și introduce printre medicamente 
preparatele de plumb,, de sulf, de 
fier, de cupru, precum și acidul 
arsenic.

■ încă în anul 1534 exista în 
Transilvania o primă moară de 
fabricat hîrtie, iar sub Matei Ba- 
sarab, în anul 1650 se înființează 
în Muntenia, lîngă Tîrgoviște, 
prima manufactură de sticlă.

apariția hemoragiilor

vindecă

(va urm
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Lucrul esențial 
este conținutul 
seminarului 
însemnări de ia primul seminar al cursului seral 

U.T.M. din secția scule și calibre
L uzinele „Republica" București

Așezați în jurul propagandistu
lui, cu caietele șl cărțile în față, 
membrii cursului seral U.T.M. din 
secția scule și calibre — uzinele 
„Republica“-București — participă 
la seminarul primei lecții din a- 
cest an: „Apărarea unității și 
purității rîndurilor partidului nos
tru". Problemele puse in discuție 
prezintă o mare însemnătate ; ele 
ofereau prilejul unor discuții inte
resante, vii.

La început mai greoi, apoi din 
ce în ce mai activi, o parte din 
cursanți au răspuns la întrebă
rile puse de tovarășul Dobre A- 
chitn — propagandistul cursului. 
Tovarășii Marius Iordan, Constan
tin Drăghicescu, Vasile Dumitru 
și Marin Marin, prin răspunsurile 
date au dovedit că studiaseră ma
terialul indicat și se străduiseră 
să-t înțeleagă. Enunțînd proble
mele teoretice, ei au făcut referiri 
la activitatea partidului nostru și 
a celorlalte partide comuniste și 
muncitorești, la mișcarea muncito
rească internațională.

Aceste observații nu sînt însă 
caracteristice pentru întregul se
minar. La sfîrșitul lui multe pro
bleme au rămas nediscutate, al
tele au fost expuse simplist și deci 
nu de natură să îmbogățească cu
noștințele cursanților și în sfîrșit, 
au rămas și unele probleme con
fuze care n-au fost clarificate nici 
de cursanți și nici de propagan
dist. Iată cîteva exemple. Una din 
problemele cuprinse în lecție era 
aceea a disciplinei de partid. Discu
tarea acestei probleme își putea 
găsi o largă aplicare la viața or
ganizației .U.T.M. De aici cursanții 
ar fi putut desprinde prețioase în
vățăminte cu privire la întărirea 
disciplinei din viața organizației 
lor, la combaterea manifestărilor 
de liberalism și a actelor de indis
ciplină ale unor utemiști. Discu
tarea acestei probleme era de na
tură să ducă la creșterea simțului 
de răspundere al utemiștilor față 
de îndeplinirea sarcinilor de orga
nizație, să-i ajute să înțeleagă cu 
și mai multă profunzime că res
pectarea îndatoririlor statutare 
este datoria fiecărui utemist, indi
ferent de răspunderea pe care o 
•re în organizație. Dar această 
problemă n-a fost de loc discutată.

De asemenea cursanților le-a ve
nit greu să definească anumite pro
bleme teoretice, să le înțeleagă, să 
tragă concluziile practice care se 
impun. Astfel, cursanților le-a ve
nit foarte greu să definească îm
păciuitorismul — ca manifestare 
de esență oportunistă. Unul -dintre 
cursanți a dat împăciuitorismului 
următoarea definiție: „un grup de 
prieteni care nu divulgă în afară 
tot ce fac". Din păcate cu privire 
la împăciuitorism nu s-a mai adăo- 
gat nimic pînă la sfîrșitul semi
narului. Propagandistul trebuia să 
explice cursanților în lumina do
cumentelor Plenarei din iunie a 

, C.C. al PJVl.R. că împăciuitorismul 
nu este numai aliatul de bază al 
oportunismului, ci că el însăși este 
de esență oportunistă. El trebuia 
să arate daunele pe care le aduce 
împăciuitorismul mișcării revolu
ționare promovînd ideea împăcării 
cu dușmanul de clasă, ducînd ast
fel la adormirea vigilenței și 
combativității revoluționare. De 
asemenea trebuia să explice 
cursanților că partidul chea- 

., mă pe toți comuniștii la o luptă 
perseverentă pentru demascarea 
împăciuitorismului și smulgerea

1 lui din rădăcini. Discuția pînă 
la deplina clarificare a acestor 
probleme era menită să ducă la 
creșterea combativității revoluțio
nare a cursanților, la călirea lor 
politică și ideologică,

Fără îndoială că principala vină 
pentru aceste lipsuri o poartă 
propagandistul. Tovarășul Achim 
Dobre conduce de mai multi ani 
cercuri politice U.T.M. El cunoaște 
că reușita unui seminar depinde 
în mare măsură de pregătirea 
progapandistului, de metodele pe 
care le folosește. Unui propagan
dist nu-i este permis să nu stăpî- 
nească bine problemele pe care le 
pune în discuție, să lase proble
me neclarificate, ori confuze. In 
timpul cit conduce seminarul el 
trebuie să .aibă atenția mereu trea
ză, să clarifice pe loc confuziile. 
In acest seminar — așa cum am 
arătat mai sus — tovarășul Achim 
a trecut cu ușurință peste probleme 
foarte importante. El nu i-a aju
tat pe cursanți să-și expună clar 
cunoștințele, a făcut abuz de a- 
mănunte nu întotdeauna în directă 
legătură cu problema pusă în dis
cuție, n-a tras concluzii la fiecare 
capitol mai important, astfel încît 
să ajute la fixarea cunoștințelor 
cursanților.

Așa a decurs seminarul la pri
ma lecție. De aci nu se pot trage 
concluzii pentru activitatea vii
toare a cursului seral. Dar acest 
seminar trebuie să reprezinte un 
semnal de alarmă pentru biroul 
organizației de secție U.T-M. și co
mitetul U.T.M., care nu trebuie să 
se mulțumească doar cu faptul că 
cercurile se țin, că s-a îmbunătă
țit frecvența cursanților. Și ace
stea sînt aspecte importante, dar 
cel mai important este să se dea 
atenție conținutului activității din 
cercuri și cursuri, astfel încît fie
care lecție și seminar să reprezinte 
o treaptă cîștigată în munca de 
ridicare a nivelului politic și ideo
logic al utemiștilor.

M. VIDRAȘCU

Fotbal

INFORMAȚII

Expoziția filatelică internaționa
lă posedă în mod cert atributele 
unei vaste enciclopedii. Evenimen
tele istoriei, noțiunile geografice, 
evenimentele de prim ordin din 
viața culturală și științifică se gă
sesc reflectate în filatelie. Adu
nate pe pănourile aceleiași expo
ziții, permit instructive incursiuni 
în trecutul și prezentul omenirii.

Mulțimea panourilor te copleșe
ște. Colecțiile de o bogăție impre
sionantă te solicită la fiecare pas 
și timpul se scurge pe nesimțite, 
în primul rînd îți dăruiești atenția 
faimoaselor „capete de bour" ale 
căror prime emisiuni sînt expuse.

(• Duminică se vor disputa jocu
rile din cadrul ultimei etaoe a 
turneului campionatului categoriei 
A de fotbal.

In Capitali pe stadionul Repu
blicii se vor desfășura în program 
cuplat următoarele întilniri: Pro
gresul—Steagul Roșu Orașul 
Stalin (ora 12,30) și C.C.A.-U.T. 
Arad (ora 14,15).

lată meciurile din țară: Farul 
Constanța—Rapid București; Di
namo Bacău—Știința Timișoara ; 
Petrolul Ploești—Dinamo Bucu
rești ; Jiul Petroșani—Știința Cluj.

Atletism

La cercul cje radiofonie al P ahtului Pionierilor din București

Sub auspiciile filialei Bucu
rești a Societății pentru răspîndi- 
rea științei și culturei, joi după- 
amiază a avut loc în sala 
S.R.S.C. din str. Biserica Amzei 
nr. 5—7, conferința intitulată 
„Un an de la istorica Consfătuire 
a partidelor comuniste și munci
torești de la Moscova", pe care 
a țînut-o Ilie Radulescu, redactor- 
șef adjunct aii revistei „Lupta de 
clasă".

★

Joi au părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre patrie membrii de
legațiilor R.P. Albania, R.P. Po
lone, R.P. Ungare și Uniunii So
vietice care au participat, ca in
vitați ai Comitetului de organiza
re a Centenarului mărcii poștale 
romînești și al Poștei de Stat, la 
manifestările prilejuite de acest 
eveniment.

La plecare, oaspejii au fost sa
lutați de cadre de conducere din 
Departamentul Poștelor și Teleco
municațiilor și de membri ai Co
mitetului de organizare a Cente
narului.

(Agerpres)

Școala medie nr. 15 „Elena Pavel“ din București. Eleva Dumi
trescu Floarea la tablă, la ora de geometrie.

Împăduresc munții degradați 
ai Vrancei

An de an, pe meleagurile Vran- 
cei se depune o intensă activitate 
pentru refacerea pădurilor exploa
tate în chip sălbatec de către so
cietățile străine, în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc.

In acest an comitetul raional 
U.T.M. s-a angajat să planteze 
prin muncă voluntară cu forțele 
tineretului, suprafața de 42 ha și 
să facă întreținerea arboretelor pe 
o suprafață de 90 ha. In urma 
acestui plan, comitetul raional 
U.T.AL, sub conducerea directă a 
comitetului raional de partid și în 
colaborare cu ocoalele silvice din 
cadrul raionului a luat măsuri co
respunzătoare de popularizare și 
mobilizarea tineretului la îndeplini, 
rea acestei lucrări.

La rîndul lor organizațiile de 
bază. U.T.M. și-au întocmit planuri 
de acțiune concrete pentru mobili
zarea tineretului la această acțiu
ne patriotică. In urma acestor mă
suri, prin muncă voluntară, tine
retul a împădurit o suprafață de 
98,75 ha., și a făcut întreținerea la 
arborete pe o suprafață de peste 
300 ha.

Toate aceste lucrări, efectuate de

către tineretul vrîncean prin mun
că voluntară, totalizează economii 
în valoare de 102.761 lei.

Organizațiile U.Ț.M. din Hău- 
lișca de exemplu, au mobilizat pe 
toți tinerii utemiști și neutemiști 
din satul respectiv în acțiunea de 
împăduriri. Ei au plecat la o dis
tanță de peste 40 km. de sat unde 
au plantat suprafața de 4 ha. te
ren.

Organizațiile de bază U.T.M. au 
avut un sprijin prețios din partea 
inginerilor si tehnicienilor, precum 
și a celorlalți lucrători din cadrul 
ocoalelor silvice, printre care: 
Gheorghe Cristea șeful ocolului sil
vic Vidra, Bogdan Neculai, inginer 
șef la ocolul silvic Năruja, tînărul 
inginer șef Alexandru Sebastian de 
la ocolul silvic Tulnici și alții. Ti
nerii din raionul Vrancea s-au an
gajat să nu înceteze munca pînă 
nu vor reda bătrînilor munți ai 
Vrancei podoaba pe care regimul 
burghezo-moșieresc i-au smuls-o 
fără milă.

I. STOICA 
corespondent voluntar

tlîiRHÎnfMlUMawiMliMlISf

Petecele de hîrtie gumată, impri
mată într-o tipografie modestă din 
Iafi, după desenul unui artist al 
cărui nume a rămas pînă în pre
sent necunoscut sînt acum celebre 
in lumea întreagă. Prima emisiune 
a „capului de bour" a avut 24.064 
mărci poștale. Cele 14 birouri de 
poftă moldovenești au folosit din 
ele doar 11.756, deoarece cîteva 
luni mai tîrziu s-a schimbat tari
ful poștal și au fost puse în uz 
alte mărci. Din prima emisiune o 
„capului de bour" au rămas însă 
foarte puține, ceea ce explici va
loarea lor filatelică mondială. In 
expoziție te oprești cu un simță- 
mînt de emoție lingă una din pri
mele mașini de ștanțat timbre fo
losită pe pămîntul patriei noastre, 
în apropierea ei se oferă privirii 
aspecte ale organizării 
derne a fabricii de timbre 
Bucureșțiul anului 1958.

Amatorii de filatelie, și nu 
mai ei, au ocazia să privească 
original mărci a căror raritate 
atribuie o mare valoare. ~ 
vedea prima marcă poștală din lu
me. Nu lipsește nici prima marcă 
poștală finlandeză cu 2 ani mai „bă- 
trînă" decît „capul de bour". Un 
colecționar cehoslovac posedă o 
colecție extraordinară : toate emi- 
siuriile de mărci rusești și sovie
tice.

în cortegiul nesfîrșit al panou
rilor și vitrinelor se impun aten
ției generale emisiunile Republicii 
noastre Populare. Mărcile noastră 
poștale reflectă viața și preocupă
rile unui popor constructor al so
cialismului, năzuința noastră de 
pace și prietenie cu toate popoare
le lumii. Ele și-au cîștigat o una
nimă apreciere din partea jilate- 
liștilor de pretutindeni.

Părăsești expoziția din Palatul 
Poștelor după un popas de multe 
ore și — captivat de cele văzute — 
iți propui negreșit să revii.

• La Kiev cu prilejul închide
rii sezonului în aer liber, atleții 
sovietici au realizai performanțe 
valoroase. Astfel în proba de să
ritură in lungime V. Sitkin a obți
nut un rezultai de 7,50 m. Proba 
de aruncarea discului a revenit at
letului V. Kompanieț cu 52,04 m.

Un rezultat excelent a fost în
registrat în proba de 110 m. gar
duri în cadrul concursului pe teren 
acoperit de la Leningrad. Atletul 
Anatolii Mihailov a marcat pe a- 
ceastă distanță timpul de 13’’9/10 
(cea mai bună performanță 
IJ.R.S.S. și una dintre cele 
valoroase din Europa).

Baschet

din 
mai

• Vineri după-amiază va
ultra-mo- 

din

nu- 
în 
le 

Putem

M. RAMURA

• Vineri după-amiază va sosi 
în Capitală echipa de baschet

Humboldt Universităt" - Berlin 
care va întîlni duminică în sala 
sporturilor Floreasca echipa C.C.A. 
în cadrul competiției internațio
nale „Cupa campionilor europeni".

Jocul începe la ora 20 și va fi 
condus de Baldzan (U.R.S.S.) și 
Czittra (R. P. Ungară). Intîlnirea 
va fi transmisă la televiziune.

Hochei
• Echipa canadiană de hochei 

pe gheață „Kelowna Packers" a 
susținut la 19 noiembria cel de-al 
treilea meci de la sosirea sa în 
U.R.S.S., întîlnind la Palatul Spor
turilor echipa Dinamo Moscova. 
Meciul s-a terminat cu un rezul
tai de egalitate : 2-2 (1-1, 1-1, 0-0).

Scorul a fost deschis în minu
tul 4 de dinamovistul Krilov care, 
driblînd mai mulți jucători adverși, 
inclusiv portarul, a introdus pucul 
în plasă. După 4 minute canadia
nul Middelton a obținut egalarea. 
In repriza a doua canadienii ata
că insistent dar echipa sovietică 
se apără cu multă dîrzenie și la 
un contraatac neașteptat Iakusev 
ridică scorul la 2-1. Spre sfîrșitul 
reprizeii hocheistul canadian Dur-» 
ban profită de o greșeală a lui 
Krilov și aduce eigalarea. în ulti
ma repriză cu toate eforturile oas
peților de a obține victoria sco
rul rămîne neschimbat.

La 21 noiembrie hocheiștii ca
nadieni vor întîlni selecționata de 
tineret a U.R.S.S., iar la 22 no
iembrie vor juca cu o reprezenta
tivă a cluburilor din Moscova.

Vie activitate în cercurile 
științifice studențești

Cercurile științifice ale studen
ților și-au început activitatea în 
noul an universitar. Sute de ti
neri de pe băncile facultăților, în
drumați îndeaproape de dascălii 
lor, și-au început sau își continuă 
ucenicia științifică, animați de 
dorința de a deveni cît mai cu- 
rînd specialiști cu o înaltă cali
ficare.

In acest an tematica cercurilor 
științifice studențești este și mai 
legată de necesitățile construcției 
socialismului în țara noastră. Nu
meroși studenți și-au adunat ma
terialul necesar lucrărilor științi
fice ce le pregătesc în cadrul 
cercurilor în timpul practicii fă
cute în producție.

La Universitatea „C. I. Par. 
horf", numărul cercurilor științi
fice studențești a sporit față de 
anul trecut. Studenții Facultății 
de istorie a acestei universități 
pregătesc în cadrul cercurilor

științifice, printre altele, o serie 
de lucrări consacrate Centenaru
lui unirii principatelor romîne, 
lucrări ce vor fi prezentate în 
luna ianuarie 1959 cu prilejul 
unei sesiuni jubiliare.

Printre lucrările valoroase ale 
studenților Facultății de chimie a 
Universității „C. I. Parhon“, fă
cute în cadrul activității cercuri
lor științifice studențești se nu
mără și cea a studentului Gh. 
Popa, realizată sub conducerea a- 
sistentului Gh. Baiulescu. Această 
lucrare intitulată „O nouă grupa
re analitică funcțională pentru 
dozarea paladiului" urmează a fi 
publicată și în Buletinul științific 
al Institutului de chimie din Ber
lin.

i——---- .----------------------------

Transportă pe ogoare 
mari cantități de gunoi de grajd CfflXEMATOftHAHE)

Organizațiile U.T.M. 
din — - -
G. A. C.-uri din ca
drul
liman Sîrbu, regiu
nea Galați, s-au an
gajat să transporte la 
cîmp însemnate can
tități de gunoi de 
grajd. încă din pri
măvara acestui an ti
nerii din întreg raio
nul au transportat la 
cîmp cantitatea de 
106-000 tone gunoi. 
Rezultatele muncii 
lor din primăvară au 
constituit un nou im
bold în muncă pen
tru continuarea aces
tei acțiuni. In toamna 
acestui an, alături de 
virstnici ei au contri
buit la transportarea

G.AS.-uri și

raionului Fi-

cantității de peste 
21.300 tone gunoi de 
grajd, care a și fost 
împrăștiat pe supra
fețele insămințate cu 
griu precum și pe o- 
goarele de toamnă 
ale G-A-S.-urilor și 
G.A.C.-urilor. în mod 
deosebit s-au eviden
țiat tinerii de la 
G.A.C. Ciineni, care 
au transportat pe cîmp 
cantitatea de 945 to
ne gunoi, tn fruntea 
acestei acțiuni se si
tuează tinerii Cernat 
Dumitru, Mărgări- 
tescU Stan, Brindușă 
Ștefan și alții. De a- 
semenea, tinerii de la 
G.A.C. Ianca, sub 
îndrumarea lui Ionel 
Costică, secretarul co-

miletului comunal 
U.T.M., au transpor
tat la cîmp cantita
tea de 756 tone. 
Succese remarcabile 
au obținut și tinerii 
de la G.A.S. „Berea 
Barbu" și „Filimon 
Sîrbu", precum și din 
alte zeci de unități 
Socialiste ale agricul
turii. Acesta este un 
singur aspect al mun
cii depuse de tinerii 
din raionul nostru 
pentru traducerea în 
viață a angajamente
lor luate în 
consfătuirii 
Constanța.

urma 
de la

ȘTEFAN GHERASIM
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IDIOTUL — Patria, București, 
23 August; FAȚA CĂPITANULUI 
(eoran lat) — Republica ; S-AU 
CUNOSCUT CU TOȚII - Ma- 
gheru, Lumina ; ZILE DE DRA- 

OSTE — V. Alecsandri, Arta, 
Drumul Serii ; CEI TREI DIN PĂ
DURE — I.C. Frîmu, Vasile Roaită; 
DINCOLO DE BRAZI - Central, 
înfrățirea între popoare, Alex. Sa- 
hia.Olga Bamcic; PE DONUL LI
NIȘTIT (seria I-a) — 13 Seiptem. 
brie, Libertății ; ANUL 1918 - 
Maxim Gorki, Flacăra ; PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE ȘI 
DE DESENE ANIMATE - Tim- 
puri Noi, Alex. Popov ; INIMA 
CINTA — Tineretului; SURORILE 
— Gh. Dojia (ecran lat) — Donca 
Slmo, G. Coșbuc; PE DONUL LI. 
NIȘTIT (seria Il-a) — 8 Martie ; 
BOTAGOZ - Gri vița; COMUNIS
TUL — Cultural; JUCĂTORUL DE 
REZERVA - 8 Mai ; PE DONUL 
LINIȘTIT (seria Ilî-a) — I Mai ;

RIO ESCONDIDO — Unirea ; 
PESCARII DIN ARAL — Munca; 
UN NOU NUMĂR DE ATRACȚIE
- Miorița; INIMĂ DE OȚEL - 
Popular; ACȚIUNEA „SABIA 
TEUTONA" - Mie Plntilie ; AIDA
— M. Eminescu; ROMA, ORAȘ 
DESCHIS - Aurel Vlaicu ; BRA
VUL SOLDAT SVEJK - G. Ba- 
covia; LA ORDINELE DV. - 16 
Februarie; NOILE AVENTURI 
ALE MOTANULUI ÎNCĂLȚAT - 
B. Delavrancea ; SIMPATICUL 
NOSTRU DOCTOR - Clubul Bo- 
leslaw Bierut.

jSîmbălă 22 noiembrie

i PREMIERĂ
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(Urmare din pag. l-a)

sâ reliefeze mai ales dezvoltarea 
caracterului lui George Teodores- 
cu ca urmare a aderării sale la 
lupta comuniștilor. Folosind — cum 
îi este obiceiul — o gamă variată 
de exemple, S. Damian arată con> 
vingător — cum noua calitate de 
militant comunist influențează în
treaga complexitate a' relațiilor lui 

1 George TeodorescU cu oamenii ditl 
| jurul său. Dintr-un unghi de ve

dere asemănător sînt privite de 
Miron Dragu (în „Expresivitatea 
figurii comuniștilor") unele perso
naje ale nuvelei lui N. Jianu — 

: „Filonul". Trebuie subliniat mai 
ales efortul criticului de a urmări

1 măsura în care eroii se reprezintă 
1 ca personalități în munca și acti

vitatea obștească.
Dar, alături de asemenea ati- 

, tudini combative, găsim tn lucră- 
I rile unor tineri critici și semne de 
I inexplicabilă opacitate față de 

noul socialist. S-a vorbit mult 
| despre greșelile lui Lucian Raicu 
I în articolul „Critica literară și pre- 
I zentul". Iată o foarte ciudată in- 
• tefpretare a „noutății" în literatu- 
1 ră la acesta. La L. Raicu „gran- 
i doarea și tragicul epocii contempo- 
1 rane“, originalitatea omului con- 

: temporari, problemele lui morale, 
. intelectuale și sufletești, rămîn niș

te formule vagi, nedefinite. De con
ținutul revoluționar al contempora
neității nu se suflă nici un cuvlnt. 
Greșeala aceasta gravă a lui Lu
cian Raicu reiese și mai pregnant 
la iveală. în lumina poziției auto- 

- critice pe care a luat-o în ultimul 
timp. In articolul „Realismul so- 

‘ 3 ciălist și personalitatea umană" 
(„Gazeta literară“ nr. 46/1958), tî- 

' nărui critic susține pe bună drep
tate că „un critic marxist-leninist 
va aprecia întotdeauna semnifica
ția personajului literar în furtCție 
de propriile sale convingeri comu
niste, în funcție de criteriile etice 
generate de aceste convingeri și va 
folosi prilejul analizei specifice a 
fenomenului artistic pentru a afir
ma superioritatea, înalta valoaro e- 
tică ă principiilor socialismului". 
Cîtă distanță intre un atare crite
riu. clar, partinic, combativ și po
ziția din nr. 4/958 al „Vieții Ro
mînești" în care același L. Raicu 

ireducea sarcina criticului marxist

Ce răspunderi impune calitatea
de tînâr critic militant
la „necesitatea delimitării literatu
rii cu adevărat umane, răscolită 
de marele probleme ale existenței 
intime și sociale, de literatura mi
noră sau falsă, antidemocratică și 
antiumană". După cum se vede în 
acest ultim citat criteriul măsurii 
în care opera literară dată serveș
te cauzei socialismului — dispă
ruse,

Pentru criticii tineri e foarte im
portant să înțeleagă gravitatea 
politică a acestej greșeli, întrucît 
ea poate duce la substituirea cri
teriilor de clasă cu cele general- 
umane.

In ultimul său articol din „Ga
zeta literară" Lucian Raicu arată 
foarte bine de ce toate aprecierile 
privind elementele specifice ale 
creației au valoare numai în măsu
ra în care se subordonează unei 
atitudini de clasă. Pînă nu de 
mult însă, el tocmai așa nu făcea.

De tendințe apolitice și .obiecti- 
viste e pătruns și articolul amintit 
al lui Radu Cofcașu — „Regene
rarea reportajului". După ce face 
apologia nemăsurată a românului 
„Groapa", despre noul volum al 
lui Eugen Barou „Pe un picior de 
plai" notează (de ce tocmai?) cît 
de „apatică", picturale, livrești sau 
„statice" sînt reportajele respecti
ve, dar se omite un sirigur criteriu: 
în ce măsură se reflectă în ele noul 
socialist, suflul revoluționar al vie
ții contemporane. In • felul acesta 
autorul articolului se manifestă ca 
un adept al teoriilor străine, mo
derniste, negativiste, care ignoră 
realizările regimului nostru, în- 
demnînd la tratarea în literatură a 
aspectelor neesențiale ale realității.

Indiferența față de noul socia- nia, onestitatea, curajul, dăruirea 
list, față de ceea ce a adus nou de sine și eroismul omului co- 
revoluția socialistă în toate corn- munist". Cu totul altă impresie 
partimentele vieții noastre, se ma- lasă însă un articol ca „Note 
nifestă la unii critici tineri în despre momentul literar actual"

chipuri diferite. De pildă prezen- 
tînd creația lui Cărnii Petrescu, 
Leon Bacovski face ce face dar 
minimalizează partea principală 
a operei sale, cea realizată după 
eliberare, iar Gh. Achiței într-un 
articol de altfel cu numeroase 
luări de atitudine combative („In
troducere în viitor") pledează 
totuși pentru preferarea eroului 
„comun" celui revoluționar („Lu
mea însă nu se compune numai 
din eroi celebri, din caractere ex
cepționale"). Viața a desmințit 
aprecierea de mai sus, cortfirmînd 
din nou că eroul zilelor noastre 
este omul însuflețit de avînturi, 
capabil de mari fapte eroice.

Indiferența fața de noul socia
list, ca aspect negativ în activi
tatea unor critici tineri, nu poate 
să nu fie pusă în legătură cu in
suficienta însușire de către 
aceștia a concepției ffiarxist- 
leniniste, despre lume și via
ță care aparține tinerei noas
tre generații de azi, crescută și 
educată de partid. Or, tinerii cri
tici sînt chemați să raporteze 
creația literară — de ieri și de 
azi — mai ales la imperativele 
vremii, să-i ajute pe cititorii de 
aceeași vîrstă să folosească lite
ratura pentru a-șl însuși o expe
riență istorică covîrșitoare pe 
care unii fiind prea tineri, n-au 
apucat s-o trăiască ? Din acest 
punct de vedere nu putem decît 
să salutăm Inițiativa Iul Aurel 
Martin de a analiza poezia lui 
Labiș mai ales în acele elemente 
prin, care ea se face ecoul entu
ziasmului colectiv ce Caracteri
zează tînăra generație, tînăra 
gardă a patriei, elogiind, „prietet

de Gh. Achiței. Cu toate inten
țiile lăudabile ale autorului de « 
se ridica Împotriva modernismu
lui, Achiței îl citează de-a val
ma pe Eminescu, Coșbuc, Goga 
etc., îl transformă pe acesta din 
urmă, cu tot caracterul contradic
toriu al creației sale, într-un al 
treilea pivot al tradiției poetice 
după Eminescu și. CoșbUc și pri
vește în mod cbiectivist si creația 
lui Lucian Blaga. Treclnd apoi 
la poezia „tinerei generații", A- 
chiței descoperă coordonatele ei 
nu în avîmul revoluționar, așa 
cum este în realitate, ci într-o 
vagă căutare a „adolescenței" 
prin a cărei optică „lumea privită 
să capete ceva din frumusețea 
unei halucinații" (?). Exemple de 
acest gen ar mai putea fi ușor 
amintite. Să luăm drept pildă ma
terialele așa zis „antidogmatice" 
ale lui Zalis prin care acesta im
punea, nici mai mult nici mai pu
țin, poeților lirici decît să înceteze 
de a se mai ocupa de problemele 
sociale.

Nu se poate să nu fii de acord 
cu I D. Bălan, atunci cînd ajun
ge la concluzia că azi, pentru a 
o putea reda — în întreaga ei 
complexitate — realitatea prezen
tului, scriitorul are nevoie de „un- 
ghiul optic oferit de cel mai înalt 
pisc al gîndirii umane, cu pers
pectiva cea mai întinsă spre mă
rile viitorului : filozofia marxist- 
leninistă". Se pare însă că in prac
tică nici I. D. Bălan nu procedea
ză întotdeauna consecvent cu 
principiile teoretice afirmate. In 
studiul ,,Pe marginea poeziei lui 
Octavian Goga" principiul leninist 
al valorificării critice a moștenirii 
e aplicat cu temeinicie. I. D. Bălan 
vorbește de la început cu fermita
te de „cele dbuă chipuri" ale lui 
Goga, urmărind cum decade crea
ția poetului pe măsură ce politicia-

nul fascist cîștigă teren. Nedume
rește însă o interpretare: Vorbind 
despre frecvența magiilor religioa» 
se în poezia lui Goga, criticul pă
rea că le Scuză, le explică, dar nu 

■la ^titudine. Tînăra noastră gene
rație nu se poate mulțumi cu atît: 
pentru că — indiferent de explica
ție — recurgerea la un arsenal de 
comparații fîrcovnicești e un ana
cronism reacționar și ea cere ca 
acest lucru să fie spus răspicat. 
Altfel poezia lui Goga —• ne re
ferim la cea cu conținut progresist 
și popular — poate deveni — în 
pofida conținutului bun — răspîn- 
ditoare â unor rătăciri cu caracter 
mistici Un atare punct de vedere 
trebuia adăugat aprecierii juste cu
prinse în studiul lui I. D. Bălan 
pentru că acesta e cerut de vre
mea noastră, iar în critică cerin
țele vremii nu pot fi neglijate. Cu 
atît mai mult cu cît ea trebuie să 
dea răspuns setej de a ști a unei 
generații tinere de revoluționari.

Ancorarea cît mai puternică în 
conținutul revoluționar al aspira
țiilor tinerei generații de azi con
stituie pentru criticii, tineri pavăza 
cea mai puternică împotriva in
fluențelor ideologice burgheze.

Susținerea noului Socialist în 
viață și literatură e o datorie fun
damentală a tinerilor critici pen
tru că numai așa ei pot să ajute 
efectiv la efortul revoluționar al 
întregii generații. Aici trebuie să 
dovedească inițiativă, fantezie.

Ziua de azi e lupta pentru so 
cialism, ziua de mîine e comunis
mul ale cărui contururi am început 
să le întrevedem din ce în ce mai- 
clar de acum în Uniunea Sovie
tică. Simțul acestei perspective mi
nunate e măsura principală a pre
zenței criticului în contemporanei
tate.

La cele de mai sus ar mai tre
bui adăugat ceva: yorbindu-se

despre creația tinerilor critici mulfl 
ar fi tentați să întrebe: dar cum 
s-au preocupat tinerii critici de 
cărțile literare Scrise despre tine
ret sau destinate tineretului ? Des
tul de slab, vom fi nevoiți să răs
pundem. Din acest punct de vedere 
bilanțul activității tinerilor critici 
e deficitar.

Tot așa cum nu e prea bogat 
nici bilanțul preocupării tinerilor 
critici față de creația tinerilor scri
itori. Normal ar fi însă să fie in
vers. In țara noastră revoluția so
cialistă a descătușat enorme forțe 
creatoare. Ele se manifestă și pe. 
plan literar, în cercuri literare, în 
încercările numeroase ale debutan- 
ților, în aspirațiile către critica li
terară ale tinerilor muncitori, ță
rani, elevi, studenți... A explora 
imensul material încă brut al a- 
cestor încercări pentru a găsi fi
loanele autentice ale unor viitoare 
talente, nu e oare o sarcină de 
onoare a tinerilor critici? Nu tre
buie să uităm pentru nici o clipă 
învățătura leninistă cu privire la 
datoria de a se încuraja talentele. 
Cu atît mai " necesâr e o atare tn- 
cura/jare în cazul unor debutanți. 
De bună seamă — e mai ușor să 
scrii despre opere consacrate. Dar 
oare criticii buni, tocmai pentru că 
sînt tineri, nu vor trebui să se 
avînte în sectoarele cele mai grele?

Tinerilor critici li se cere să 
participe cit mai activ la educarea 
estetică socialistă a tinerei genera
ții, ceea ce presupune orientarea 
criticilor în special către acele pro
ducții în Care se reliefează cel mai 
puternic conținutul revoluționar al 
epocii pe care o trăim, aprecierea 
operelor literare în raport cu punc
tul de vedere și cerințele tineretu
lui revoluționar participant la u- 
riașa operă de construire a socia
lismului. Luptînd activ în primele 
rînduri, pentru promovarea princi
piilor estetice marxist-leniniste, 
pentru apărarea și dezvoltarea rea
lismului socialist, pentru comba
terea manifestărilor de infiltrare 
ale ideologiei burgheze, tinerii cri
tici își vor face pe deplin datoria 
față de noul public de cititori din 
patria noastră, față de creația 
noastră nouă, față de cauza con
struirii socialismului.

Pentru următoarele trei zile în 
țară: vremea se menține tn gene
ral rece cu cer variabil, .temporar 
acoperit tn Moldova, Dobrogea ți 
ctmpla Dunării, unde vor cădea 
precipitații neînsemnate sub formă 
de lapov.iță șl ninsoare. Vînt în 
intensificare din sectorul estic. 
Temperatura ușor variabilă: noap
tea va oscila între 0 și minus 10 
grade, iar ziua între minus 2 și 
plus 8 grade. Dimineața ceață io- 
cală.
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Ministrul Minelor șl Petrolului 
al Republicii India despre recentul 

acord romîno-indian

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Din Inițiativa 
organizațiilor comsomoliste, în 
secțiile uzinelor, în abatajele 
minelor, pe ogoarele și la fer
mele colhoznice au luat ființă 
brigăzi ale muncii comuniste. 
Știri despre înființarea unor 
astfel de brigăzi s-au primit de 
la diferite întreprinderi din 
Moscova, Leningrad, Magnito
gorsk, Baku și din alte orașe.

Membrii brigăzilor muncii 
comuniste își iau angajamentul 
nu numai să muncească cinstit 
și cu abnegație, ci și să învețe 
necontenit, să-și ridice califica
rea profesională, să cucerească 
culmile culturii socialiste. Mem. 
brul brigăzii muncii comuniste 
se comportă în muncă, în pro
ducție, la învățătură ca și în 
viața de toate zilele ca un ade
vărat comunist.

Brigăzi ale muncii comuniste 
iu fost organizate la depoul de 
locomotive al stației Moscova- 
Triaj, unde cu mulți ani în 
urmă, în primele timpuri ale 
puterii sovietice', a avut loc 
primul Subotnik comunist din 
tară, >n secțiile uzinei „Vladi
mir Ilici“ din Moscova, precum 
și în multe alte întreprinderi.

Noua inițiativă este un răs
puns al maselor populare la 
planul construirii comunismului 
în U.R.S.S. — tezele raportului 
care va fi prezentat de N. S. 
Hrușciov la cel de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.
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IN ALGERIA 
lupte sîngeroase

PARIS 20 (Agerpres).— TASS 
transmite:

Ziarul „Paris Journal anunța 
că în Algeria are loc în prezent 
una dintre cele mai mari lupte 
de la începutul războiului. Tru
pele franceze care iau parte la 
operațiunea care a început la 17 
noiembrie sînt conduse de gene
ralul Massu. Scopul principal al 
ofensivei întreprinse de trupele 
franceze, scrie ziarul, este de a 
lichida detașamentele armatei 
algeriene de eliberare națională, 
care acționează în regiunea Ka- 
bilia sub comanda lui Amirușa, 
lider al Frontului de Eliberare 
Națională a Algeriei. Din partea 
Franței, în acțiunile de luptă, par
ticipă 15 batalioane 
și parașutiști, mari 
Viației și subunități 
alpini.

de infanterie 
forțe ale a- 

de pușcași

—XX—

Invazie de comandanfi 
militari americani 

în Taivan
TAIPE 20 (Agerpres). — 
In ultimele zile în Taivan 

tinuă să sosească numeroși 
mandanți militari americani pentru 
a inspecta trupele gomindaniste și 
ale S.U.A. din această regiune. 
Potrivit unei știri transmise de a- 
genția Reuter, la 20 noiembrie a 
sosit la Taipe amiralul Herbert 
Riley, șef de stat major al coman
damentului forțelor militare ameri
cane din Pacific.

Comandamentul trupelor ame
ricane din Taivan a anunțat că în 
cursul săptămînii viitoare va sosi 
generalul V. Megge, comandantul 
suprem al forțelor aeriene marine 
din Pacific.

con- 
co-

In Comitetul Politic al O.N.U,

Numeroase delegații au elogiat 
proiectul de rezoluție sovietic 

In problema folosirii spațiului cosmic 
In scopuri pașnice■

gaților care au luat cuvîntul, lu- 
îndu-și angajamentul să sprijine 
proiectul de rezoluție al S.U.A. și 
al celorlalte țări care se alătură 
lor au continuat să elogieze acest 
proiect. In acetlași timp ei au de
clarat că proiectul de rezoluție al 
Uniunii Sovietice a deschis posi
bilitatea unei hotărîri unanime 
care ar fi fost acceptabile pentru 
toți și că ei ar fi preferat să vo
teze tocmai pentru un asemenea 
proiect de rezoluție unificat. In ă- 
cest spirit s-au pronunțat repre
zentanții Salvadorului, Japoniei și 

.... . ........ chiar al Spaniei. Delegatul Indiei,
pașnice. Delegații sus-amintiți au Alenon, care trebuia să ia cuvîntul 
exprimat speranța că Adunarea în dimineața zilei de 20 noiembrie 
Generală va adopta în viitorul 
cel mai apropiat o hotărîre una
nimă în problema discutată

In ședința din după-amiaza zi~ 
lei de 19 noiembrie a Comitetului 
Politic, la' discuțiile generale în 
problema folosirii spațiului cosmic 
în scopuri pașnice, a luat cuvîntul 
L. F. Palamarciuk, ministrul Afa
cerilor Externe al RJSJS. Ucrai
nene.

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
în ședința din dimineața zilei de 
19 noiembrie a Comitetului Poli
tic la dezbaterile în problema fo
losirii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice au luat cuvîntul delegații 
Venezuelei, Poloniei, Austriei, 
Republicii Arabe Unite și Bulga
riei. Ei au salutat cu toții prezen
tarea de către delegația sovietică 
a proiectului de rezoluție revizuit 
care, după cum a arătat repre
zentantul Austriei, deschide per
spectivele spre înțelegere recipro
că și rezolvarea problemei folo
sirii spațiului cosmic în scopuri

★
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

în comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. au luat sfîr- 
șit dezbaterile generale în proble
ma folosirii spațiului cosmic în 
scopuri pașnice. Declarațiile dele- 
gaților la ședința din dimineața 
zilei de 20 noiembrie au avut un 
caracter formal. Majoritatea dele-

a renunțat. El a declarat că pro
iectul de rezoluție sovietic a schim
bat complect caracterul dezbateri
lor și că marea majoritate a Adu
nării Generale crede în posibilita
tea adoptării unui proiect dei com
promis corespunzător. In aceste 
condiții, a spus Menon, delegația 
Indiei nu vede necesitatea de a 
se continua examinarea celor două 
proiecte de rezoluția prezentate.

Apoi, la propunerea Noii Zeelan- 
de, examinarea proiectelor de re
zoluție a fost amînată pînă la 21 
noiembrie. Propunerea cu privire 
la amînare, a fost provocată după 
părerea generală de faptul că de
legația S.U.A. nu a primit încă 
instrucțiuni de la Washington și 
nu și-a făcut cunoscută încă atitu
dinea față de proiectul de rezo
luție sovietic.

Țările socialiste ajută 
la înflorirea economiei 
țărilor slab dezvoltate

Cuvîntul reprezentantului R. P. Romine 
în Comitetul economic nr. 2 al O.N.U.

NEW YORK 20 - Coresponden
tul Agerpres la O.N.U. transmite:

In ședința din dimineața zilei de 
19 noiembrie Comitetul economic 
nr. 2 și-a continuat lucrările în 
problema dezvoltării economiei ță
rilor slab dezvoltate.

Printre a Iți oratori a luat cuvîn
tul reprezentantul R.P. Romîne, 
Bazil Șerban.

Reprezentantul romîn s-a referit 
la evoluția situației din țările slab 
dezvoltate în lumina anumitor fac. 
tori determinanți pentru dezvolta
rea acestor țări și anume : dezvol
tarea comerțului exterior, ajutorul 
din străinătate, creșterea produc
ției propr'i..

Bazil Șerban a subliniat ajutorul 
acordat țărilor slab dezvoltate de 
către țările socialiste și în primul 
rînd de Uniunea Sovietică, ajutor 
îndreptat spre dezvoltarea sectoa
relor de bază ale economiei lor: 
industrie, exploatarea materiilor 
prime, electrificarea și irigație.

Bazil Șerban a vorbit apoi des
pre problemele inflației tratate în-

se
in- 

pre-

Ravagiile „culturii" decadente 
occidentale

tr-un studiu pe anul 1957 al 
cretariatului O.N.U. Studiul 
cearcă să demonstreze, fără a 
zenta o analiză fondată pe argu
mente valabile, că țările cu eco
nomia planificată nu sînt imuni
zate împotriva inflației. Dacă stu
diul ar compara ritmul de crește
re a producției în toate ramurile 
economiei naționale a țărilor socia
liste cu ritmul realizat de țările 
capitaliste, răspunsurile la între
bările puse ar veni de la sine. 
Comparînd dinamica producției in
dustriale a țărilor socialiste și a- 
ceea a țărilor capitaliste, luîndu-se 
pentru anul 1937 cifra 100, indicele 
țărilor capitaliste este de 201 și 
cel al țărilor socialiste de 450. 
In ceea ce privește Romînia, în a- 
nul acesta producția industrială 
globală este de patru ori superioa
ră celei din 1938.

Trec acum, a spus apoi dele
gatul romîn, la o chestiune pe care 
delegația romînă a și avut onoa
rea de a o expune anul trecut. 
Este vorba de principiile de cola
borare economică internațională. 
Declarațiile făcute anul acesta în 
Adunarea Generală de către un 
număr de miniștri ai Afacerilor 
Externe, dintre care cei ai Nepa
lului, Ghanei, Etiopiei, Irakului și 
altor țări, au reafirmat părerea 
noastră că adoptarea de către 
O.N.U. a unui document privind 
principiile colaborării internațio
nale ar fi preferabilă pentru 
O.N.U. Ultima sugestie se referă 
Ia utilitatea stabilirii unei colabo
rări internaționale între țările 
slab dezvoltate care posedă ză
căminte de petrol și țările care 
produc utilaj petrolifer.

★
Propunerea delegației romîne în 

Comitetul economic nr. 2 al Adu
nării Generale cu privire la o co
laborare internațională în dome
niul petrolului, a stîrnit un mare 
interes printre delegații. O serie 
de reprezentanți din diferite țări 
ale lumii au luat contact cu dele
gația romînă și cu delegatul 
R.P.R., Bazil Șerban, cerîndu-i in
formații suplimentare și apreciind 
propunerea romînă ca fiind im
portantă pentru numeroase țări 
care au zăcăminte de petrol.

Proiectoare făcute 
praf, un pian bucăți, 
numeroase chitare 
sparte, panouri cu 
reclame smulse, a- 
cestea sînt „amintiri
le" lăsate la palatul 
sporturilor din Ber
linul occidental de 
către auditorii „mu-

zicianului" american 
Bill Haley, supranu
mit „regele rock and 
roU-tdui". Poliția, 

care a fost nevoită 
să intervină pentru a 
pune capăt scandalu
lui, cu greu a putut 
să facă ordine.

In fotografie: sala 
în care a avut loc 
spectacolul. Aspectul 
ei e falnic, așa cum 
sînt urmările tuturor 
manifestărilor culturii 
decadente occiden
tale.

Așa pățesc dușmanii poporului
CAIRO 20 (Agerpres). — Pos

tul de radio Cairo a anunțat că 
tribunalul militar din Bagdad a 
condamnat 'ia moarte po Ahmed 
Mokhtar Baban, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri al Irakului 
în timpul federației irako-iorda- 
niene. Teufik El Sueidi, fost prim- 
ministru irakian a fost condamnat 
la muncă silnică pe viață.

Ei au fost acuzați de pregătirea 
unui complot împotriva indepen
denței Siriei și de promovarea u- 
nei politici antinaționale. Abdel 
Jalil El Raui, fost ambasador al 
Irakului în Egipt și Siria, a fost 
condamnat la un an închisoare și 
la privarea de drepturi politice pe 
timp da cinci ani.

Prietenia sovieto- ungară, 
devotamentul față de unitatea lagărului 

socialist—chezășia bunăstării 
și independenței poporului ungar

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
La 19 noiembrie, în ajunul celei 
de-a 40-a aniversări a întemeierii 
Partidului Comunist din Ungaria, 
la Teatrul „Erkel“ a avut loc o 
ședință festivă a reprezentanților 
organizațiilor de partid și obștești 
din Budapesta. La ședință au par- 
ticipat veterani ai mișcării revolu
ționare ungare și numeroși repre
zentanți ai vieții publice. In pre
zidiu se aflau conducătorii parti
dului și guvernului R. P. Ungare.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Ferenc Miinnich, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Raportul a fost prezentat de Ja
nos Kadar, prinvsecretar al C.C. 
al P.M.S.U. El a vorbit despre 
drumul glorios parcurs de partidul 
comuniștilor ungari de la înteme
ierea lui pînă în zilele noastre, a 
subliniat meritele deosebite ale în
temeietorilor Partidului Comunist 
Ungar.

Vorbind despre crearea Partidu
lui Comunist Ungar, a spus ra
portorul, trebuie să amintim nu
mele aceluia după ideile și învă
țătura căruia s-au călăuzit înte
meietorii partidului nostru. In a- 
ceastă zi noi, oamenii muncii un
gari, ne plecăm în fața memoriei 
marelui Lenin care a fost înteme
ietorul partidului revoluționar al 
clasei muncitoare, partid de tip 
nou, capabil să ia în mîinile sale 
puterea și să conducă masele 
populare.

Ne adresăm cu adîncă dragoste 
partidului lui Lenin — gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovie
tice Nu am ascuns niciodată că 
am învățat, învățăm și vom învă
ța de la Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice și sîntem mindri 
de aceasta. Exemplul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a 
însuflețit încă pe primii comuniști 
ungari care au creat partidul no
stru.

Timp de 40 de ani experiența 
partidului frățesc mai vîrstnic, care 
pășește în fruntea noastră și 
croiește calea, a înarmat pe co
muniștii ungari. Și tot așa cum 
partidele noastre au fost unite 
timp de 40 de ani, Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și Par
tidul Muncitoresc Socialist Ungar 
sînt unite acum prin strînse legă
turi ideologice, tovărășești și prie
tenești. Sîntem profund convinși, a 
subliniat în continuare Janos Ka
dar, că deplina unitate ideologică 
și bunele relații tovărășești care 
caracterizează în prezent legături
le dintre partidele noastre vor 
dăinui de-a pururi și cu timpul 
vor deveni tot mai adinei și cor
diale.

Crearea Partidului Comunist al 
Uniunii Șovietice, a spus Janos 
Kadar, a constituit un jalon isto
ric în viața întregii clase munci
toare internaționale și a omenirii. 
Crearea Partidului Comunist Un
gar a constituit de asemenea un 
jalon istoric în viața clasei mun
citoare ungare și a poporului un
gar. Prin întemeierea lui clasa 
muncitoare ungară și întreaga na. 
țiune ungară au căpătat un con
ducător ferm.

Țelul permanent al luptei de 40 
de ani a partidului nostru a fost 
înlocuirea puterii capitaliștilor și 
moșierilor prin puterea clasei 
muncitoare, exploatarea capitalistă 
printr-o societate socialistă liberă 
de exploatare, robia imperialistă 
prin independență națională, răz
boiul prin pace.

Referindu-se apoi la constituirea 
Republicii Sovietice Ungare în anul 
1919, Janos Kadar a declarat că 
aceasta reprezintă o mare mîndrie 
națională a poporului ungar. In 
primăvara anului 1919, a spus Ja
nos Kadar, poporul ungar, primul 
după statul sovietic, a creat un 
stat muncltoresc-țărănesc, și-a le
gat soarta de cauza socialismului, 
ieșind astfel din rîndul popoarelor 
înapoiate în rîndul popoarelor care 
pășesc în fruntea progresului so
cial. Totodată exemplul Ungariei 
a dovedit în mod practic că dicta
tura proletariatului nu este un fe
nomen specific rusesc, ci este un 
mijloc real, realizabil, este calea 
eliberării clasei muncitoare inter
naționale

Janos Kadar s-a ocupat de acti
vitatea partidului în ilegalitate, în 
perioada regimului fascist hortyst, 
precum și în anii ocupației hitle- 
risto-fasciste și ai celui de-al doi
lea război mondial.

Vorbind despre perioada de după 
război, Janos Kadar a arătat că 
Partidul Comunist Ungar, mergînd 
în fruntea forțelor progresiste ale 
națiunii, a condus pe un front larg 
poporul ungar la lupta pentru re
facerea țării, care a suferit preju- 
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dicii incalculabile, la lupta pentru 
reforme democratice, pentru crea
rea unui stat democrat-popular.

Forțele clasei muncitoare unga
re au sporit, puterea ei a devenit 
deplină și trainică după ce în 1948 
partidul comunist s-a unit pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
cu partidul social-democrat. A fost 
realizată unitatea ideologică, poli
tică și organizatorică a clasei 
muncitoare ungare și s-au pus ba
zele unei noi etape a dezvoltării.

Vorbind despre greșelile care au 
fost săvîrșite în cursul construc
ției socialiste, Janos Kadar a sub
liniat că deși greșelile au adus 
prejudicii aceasta nu schimbă cî- 
tuși de puțin faptul istoric că cei 
aproape 14 ani care au trecut de 
la eliberare au constituit pentru 
poporul ungar o epocă de mari 
cuceriri socialiste dobîndite sub 
conducerea partidului.

In acești 14 ani, a spus Janos 
Kadar, sub conducerea partidului, 
în țara noastră poporul a luat în 
mîinile sale puterea, uzinele, pă- 
mîntul, minele, cultura, a devenit 
stăpînul patriei sale libere și in
dependente Acești 14 ani au con
stituit o epocă măreață a avîntu- 
lui social și național. Dar gre
șelile comise în cursul construcției 
socialiste au fost folosite în mo
dul cunoscut, de dușmanul de 
clasă.

In acele zile grele din istoria 
poporului nostru, comuniștii un
gari au ieșit din nou la luptă pen
tru statul muncitoresc-țărănesc, 
pentru socialism, pentru indepen
dență națională, pentru pace. Par
tidul și guvernul au cerut ajutor 
clasei muncitoare internaționale, 
forței principale și conducătoare a 
acesteia — Uniunea Sovietică. A- 
jutorul frățesc acordat în acele 
timpuri grele a permis să fie or
ganizate forțele proprii ale poporu
lui. In felul acesta poporul nostru 
a înăbușit forțele contrarevoluției 
în toate domeniile și astăzi Repu
blica Populară Ungară este pu
ternică, sănătoasă și pășește pe 
drumul construirii socialismului.

Referindu-se la alegerile pentru 
Adunarea de Stat și Consiliile lo
cale, care au avut loc recent, Ja
nos Kadar a subliniat că poporul 
ungar a dat o lovitură nimicitoare 
tuturor visurilor reacțiunii. Reține 
atenția faptul, a arătat el, că în 
pofida provocărilor reacțiunii, 98 la 
sută din alegători au participat la 
vot și, cu o mică excepție, au vo
tat pentru candidații Frontului 
Popular Patriotic. Aceasta este 
fără îndoială o victorie uriașă atît 
a poporului trigar, a Frontului 
Popular Patriotic cît și a partidu
lui creat acum 40 de ani.

In continual e Janos Kadar s-a 
ocupat pe larg de problema întă
ririi rolului conducător și a uni
tății partidului, a luptei împotriva 
revizionismului. Una din obliga
țiile noastre primordiale, a spus 
el, este de a continua să întărim 
unitatea partidului și să-l apărăm 
de încercările de scindare indife
rent de unde ar porni ele. Tre
buie să educăm și mai intens în 
rîndurile maselor atașamentul față 
de statul popular, dragostea de 
patrie, sentimentul internaționalis
mului proletar. Prietenia sovieto- 
ungară, devotamentul față de uni
tatea lagărului socialist decurg din 
esența internaționalismului parti
dului nostru și constituie chezășia 
muncii rodnice a partidului nostru, 
a bunăstării poporului nostru și 
independenței patriei noastre.

Numai în condițiile devotamen
tului neclintit față de ideile noa-

Decorarea 
unor personalități 
ale vieții politice 
din R. P. Ungară

stre, a spus în încheiere_r_ _ > Janos
Kadar, față de unitatea noastră, 
de poporul nostru, de clasa mun
citoare internațională, de principi
ile internaționaliste, partidul nos
tru va putea îndeplini sarcina care 
îi stă în față în domeniul întări
rii politice continue a orînduirii 
noastre, în domeniul economiei și 
culturii, al construirii socialismului 
în țara noastră.

DELHI 20 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul la 19 noiembrie 

în Camera Ifferioară a parlamen
tului indian, K. D. Malaviya, 
nistrul Minelor și Petrolului 
Republicii India, s-a ocupat 
recentul acord romîno-indian 
cheiat la București, în baza 
ruia Republica Populară Romînă 
va livra Republicii India utilajul 
necesar construirii unei rafinării 
de petrol cu o capacitate anuală 
de producție de 750.000 tone. K-D. 
Malaviya a subliniat condițiile a- 
vantajoase oferite Indiei de gu
vernul R.P. Romîne în legătură cu 
construirea acestei rafinării, prima

mi- 
al 
de 
în
că-

rafinărie de petrol în sectorul de 
stat la Assam.

„Nu mă îndoiesc, a declarat 
K. D. Malaviya, că această cola
borare cu guvernul romiru pentru 
construirea primei rafinării de pe
trol în sectorul de stat va netezi 
calea pentru legături mai strînse 
în vederea realizării unor noi o- 
biective".

In continuare el a amintit eă 
înainte de încheierea acestui acord 
o delegație de specialiști romîni 
a fost în India, iar o delegație in
diană similară a fost trimisă în 
R.P.R. pentru a discuta detaliile 
necesare în vederea construirii a- 
cestei rafinării.

Impresiile unui ziarist grec 
care a vizitat țara noastră

ATENA 20 (Agerpres). — 
Ziaristul grec Ath. Kanellopulos,

Salut frățesc
MOSCOVA 20 (Agerpres). —
Presa sovietică publică salutul 

adresat de Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice prin care felicită Comite
tul Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar ,pentru victo
ria remarcabilă obținută în alege
rile pentru Adunarea de Stat și 
Consiliile locale ale Republicii 
Populare Ungare de către Frontul 
Popular Patriotic în frunte cu 
Partidul Muncitoresc Socialist Un-

directorul revistei „Iconomicos Ta- 
hidromos" care a vizitat recent 
Republica Populară Romînă, a pu
blicat la întoarcerea sa în Grecia 
o serie de articole cuprinzînd im
presii din vizita sa în Romînia.

„Încă de la sosirea mea în Ro
mînia, scrie ziaristul grec, mi s-a 
făcut o primire călduroasă. Pen
tru un grec primul contact cu Ro
mînia este plin de emoții. Bucu- 
reștiul cu aleile sale nesfîrșite de 
pomi, cu bulevardele sale curate 
și nenumăratele parcuri, îți face o 
impresie pe care mult timp n-o 
poți uita. Pretutindeni în oraș se 
văd construcții noi care îmbogă
țesc arhitectura capitalei romîne.

In ceea ce privește aspectul

populației, arată ziaristul grec, 
„ea este bine îmbrăcată, curat și 
nicăieri nu ai să vezi zdrențăroși 
și cerșetori. Nivelul de trai al 
populației, recunoaște ziaristul 
grec, stă pe primul plan. Clasa 
muncitoare, clasă care a suferit 
cel mai mult sub vechiul regim, a 
crescut considerabil. Venitul oame
nilor muncii este întregit de pri
mele acordate de stat pentru de
pășirea normelor, pentru inovații. 
Muncitorii dispun de asigurări so- 
ciale, locuințe lîngă fabrici, unde 
chiriile în raport cu salariul sînt 
mici. i

Activitatea tineretului din Ro
mînia, grija pentru problemele sale 
constituie obiectul unor ample pas 
saje din reportajele lui Ath Ka
nellopulos.

In afară de șantierul Țziannan 
din Șanhai, șantierul naval Dalni 
din China de nord-est fabrică și 
el nave de 5.000 de tone.

Clișeul reprezintă nava „Pace?" 
terminată cu 8 luni înainte de 
termen.

Poeziile lui Eminescu 
în Cehoslovacia

PRAG A 20. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

lntr-un ciclu de emisiuni lite
rare Radiodifuziunea cehoslovacă 
a difuzat mai multe poezii ale 
lui Eminescu traduse de Zavada și 
date privind personalitatea mare
lui poet romîn.

Emisiunile s-au bucurat de suc
ces. Zeci de ascultători au scris 
Radiodifuziunii cehoslovace cerîn- 
du-i să mai difuzeze versuri de 
Eminescu, precum și versuri ale 
poeților romîni contemporani.

VAiNFSgMÂM
• La 19 noiembrie au început 

la Varșovia tratativele sovieto-po- 
lone cu privire la schimbul de 
mărfuri pe anul 1959.

înainte de începerea tratativelor 
N. S. Patolicev, ministrul Comer
țului Exterior al U.R.S.S., șeful 
delegației U.R.S.S., a fost primit 
de W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului 
de miniștri al R. P. Polone. La în
trevedere a participat W. Trompc- 
zinski, ministrul Comerțului Exte
rior al R. P. Polone.

• Pînă la 21 noiembrie ora 6 
dimineața cel de-al treilea satelit 
artificial sovietic a înconjurat pă- 
mîntul de 2.610 ori. Racheta pur
tătoare devansează satelitul cu 96 
de rotații.
• După cum transmite Ceteka, 

ziarul „Rude Pravo“ publică scri
soarea Comitetiilui Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia reprezentantul

adresată tuturor organizațiilor de 
partid și tuturor oamenilor muncii. 
Scrisoarea prezintă spre discuta
rea întregului popor mai 
propuneri cu privire la i 
continuă a nivelului de 
Cehoslovacia.

■fr La Cairo a avut loc 
miting al studenților și elevilor cu 
prilejul pregătirilor în vederea 
Conferinței tineretului din țările 
Africii și Asiei care se va deschi
de la Cairo în februarie 1959. La 
miting ai luat cuvîntul Anvar Sa
dat, secretar-general al Uniunii 
naționale.

• La 19 noiembrie a avut loc la 
Geneva o nouă ședință a pârtiei- 
panților la conferința pentru înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară'. Ședința a fost prezidată de 

Uniunii Sovietice.

i multe 
ridicarea 
trai în

un mare

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a întemeierii Partidului Co
munist din Ungaria și pentru me
rite în mișcarea muncitorească re
voluționară, Prezidiul Republicii 
Populare Ungare a decernat lui 
Ferenc Miinnich, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Ungare, și lui Șandor 
Ronai, membru al Biroului. Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, 
ordinul Republicii Populare Un
gare ; lui Endre Sik, ministrul 
Afacerilor Externe al R P. Ungare, 
Șandor Nogradi, membru al C.C. 
al P.M.S.U., Miklos Somogyi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Consi
liului Sindicatelor din Ungaria, 
Jozsef Vince, secretar al Consi
liului Sindicatelor din Ungaria, or
dinul Steagul Roșu al Muncii; lui 
Geza Revesz, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul Apărării al 
R. P. Ungare, ordinul Steagul 
Roșu. *
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Conferință de presă organizată 
de secretariatul F.M.T.D.

BUDAPESTA 20 (Agerpres).
La 20 noiembrie a avut loc la 

Budapesta o conferință de presă 
organizată de secretariatul Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat în cadrul căreia Cristian 
Echard, secretar general al 
F.M.T.D. a relatat ziariștilor un
gari și străini activitatea Federa
ției în anul 1958, informîndu-i 
despre apropiata ședință a Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. care 
va avea loc între 7—10 decem
brie a.c. la Colombo și despre 
pregătirile în vederea celui de-al • 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena.

In cadrul ședinței <3©rtiitetulul 
Executiv al F.M.T.D. vor fi dis
cutate următoarele probleme: 1.
Colaborarea și legături de prie
tenie dintre organizațiile de tine
ret din Asia, Africa și alte țări 
ale lumii și activitatea Federației 
Mondiale în spiritul principiilor 
Bandungului; 2. participarea
F.M.T.D. la pregătirile în vede
rea Festivalului Mondial de la 
Viena; 3. Activitatea F.M.T.D. 
în anii 1959—1960 și convocarea 
adunării generale a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D.

Membrii secretariatului au răs
puns la o serie de întrebări puse 
de ziariști,

bl

Să fie achitați muncitorii japonezi 
implicați pe nedrept 

in „cazul Matsukawa“!
Cine a văzut emoționantul 

film japonez „Umbre în plină 
zi" și a trăit impresionantele 
scene ale chinurilor fizice și 
morale pe care le îndurau ti
nerii condamnați pentru o cri
mă nesăvirșită, a rămas pen
tru totdeauna cu imaginea mîr- 
șăviei justiției burgheze plătite 
să nege realitatea, oricât ar fi 
de fățișă, să umbrească cu mur
dare pete lumina albă și strălu
citoare a adevărului.

Recentele evenimente din Ja
ponia, în jurul unui proces, ne 
amintesc tocmai de acest film.

De nouă ani îndură chinurile 
detențiunii un grup de munci
tori feroviari japonezi nevino
vați. De nouă ani, deasupra 
capului unora dintre ei (prin
tre care Makoto Sudzuki, pre
ședintele secției din Fukușima a 
sindicatului național al munci
torilor feroviari) se întinde si
nistră umbra călăului. Înscena
rea odioasă a catastrofei fero
viare de lingă localitatea Mat- 
sukawa, în care și-au găsit 
moartea trei persoane, avea un 
dublu sens : pe de o parte tin
dea să pună călușul în gură 
muncitorilor feroviari care se 
împotriveau planurilor guver
nului reacționar loșida, de a- 
tunci, de a preda căile ferate 
în mîinile ocupanților ameri
cani și a concedia 100.000 
muncitori, pe de altă parte ve
nea în sprijinul tentativei 
cercurilor conducătoare dușmă
noase partidului comunist de a 
dezlănțui teroarea împotriva

forțelor progresiste din Japo- denț care nu pot 
nia.

Nevinovăția celor 20 de 
muncitori implicați în proce
sul cunoscut sub numele de „ca
zul Matsukawa“ a fost ușor do
vedită. Dar justiția capitaliș
tilor nu se lasă intimidată de 
niște „simple" adevăruri, de 
faptul că actele de acuzare erau 
întocmite do>ar pe baza decla
rațiilor smulse victimelor prin 
torturi și chinuri în închisoare, 

dintre acești muncitori 
condamnați la moarte, 
muncă silnică pe viață, 
la ani grei de inchi-

Și cinci 
au fost 
cinci la 
ceilalți 
soare.

Atunci, în întreaga Japonie, 
peste tot în lume unde bat 
inimi cinstite, au răsunat gla
suri întru apărarea nevinova- 
ților, pentru revizuirea strim- 
belor sentințe. Greve de solida
ritate ale muncitorilor japonezi, 
colecte pentru ajutorarea gre
viștilor, ilustre personalități ju
ridice care s-au oferit să apere 
victimele înscenării... Cînd pro
cesul a ajuns să fie judecat la 
o instanță superioară, autorită
țile au făcut să dispară pe sub 
mină actele doveditoare ale ne
vinovăției. Și 
morții continua 
pe patru 
rămîneau 
soare și 
achitați.

Protestele au continuat însă 
in lumea întreagă. Scrisori de 
la oameni simpli de pretutin-

astfel, 
să 

dintre cei, 
condamnați 
numai trei

umbra 
amenințe 

cinci; 13 
la inchi- 
au fost

îndura ne- 
organizațiile 
muncitorilor

dreptatea, de la 
internaționale ale 
în frunte cu FS.M. s-au alătu
rat protestelor de masă ale po
porului japonez.

Și în țara noastră muncitorii 
și-au unit glasurile cu cei ce 
denunțau crima justiției capita
liștilor japonezi.

Călăii n-au putut să-și ducă 
misiunea la bun sfîrșit.

Dar iată că la 26 noiembrie 
a.c. se va pronunța sentința 
instanței supreme a justiției ja
poneze, nu inlimplător în con
dițiile în care în Japonia se 
pregătește o lege mîrșavă a po
liției destinată să reprime ori
ce mișcare revendicativă a 
muncitorilor, orice cerere de 
drepturi și libertăți democra
tice ale elementelor progresis
te. De aceea, protestele pentru 
salvarea celor 17 victime sînt 
reluate cu o mare amploare pe
ste tot în Japonia, simbulizind 
lupta celor ce muncesc pentru 
drepturi vitale. 4.500.000 de 
oameni din Japonia, printre 
care sute și sute de tineri și-au 
unit simțămintele într-o uriașă 
grevă politică care a avut loc 
de curînd. Tinerii patriei noa
stre se alătură lor pentru o 
întoarce mina călăilor ce pla
nează deasupra capetelor mun
citorilor japonezi nevinovați. 
pentru achitarea și eliberarea 
din închisoare a celor 17 fere 
viari implicați în „cazul Matsu 
kauia".

București, Piața „SctntelC. Tel. 17.60.10. STAS 3452 - 63

■S. VO1NESCU


