
COMUNICAT
In ziua de 24 decembrie a.c. a avut 

loc Plenara a Vl-a a C.C. al U.T.M.
Plenara a dezbătut expunerea făcu

tă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la ședința plenară a C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958 și a sta
bilit măsurile ce trebuie să fie luate 
de către organele și organizațiile 
U.T.M. în vederea mobilizării mai ac
tive a tineretului la îndeplinirea preve
derilor planului de stat pe anul 1959.

Planul de măsuri a C.C. al U.T.M. 
adoptat în acest scop prevede sporirea 
aportului tineretului în industrie la 
creșterea producției și productivității 
muncii, însușirea și introducerea în 
producție a tehnicii înaintate și meto
delor noi de muncă, extinderea muncii 
voluntare a tineretului pe șantierele 
marilor construcții, dezvoltarea miș
cării brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. Planul de măsuri prevede

de asemenea mobilizarea tineretu lui de 
la sate pentru întărirea și dezvoltarea 
sectorului socialist al agriculturii pen
tru obținerea de recolte îmbelșugate, 
atragerea unui număr mai mare de ti
neri la acțiunea patriotică de redare 
de noi terenuri agriculturii.

Plenara C. C. al U.T.M. exprimînd 
hotărîrea utemiștilor și a tinerilor 
din patria noastră, s-a angajat în 
fata partidului și a Comitetului său 
Central ca întregul tineret să participe 
cu și mai mult entuziasm și abnegație 
la îndeplinirea planului de stat pe anul 
1959, pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Populară Romînă, 
pentru construirea socialismului.

La lucrările plenarei au participat 
conducători ai diferitelor ministere și 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă.
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nerii constructori^ 
luptă pentru |

■

Au redus 
itul construcțiilor
ierii constructori de pe șan- 
1 nr. 3 Petrila aparținînd 
ului 7 construcții din Petro- 
au demonstrat recent că se 

■ construi mai ieftin și mai 
le. In anul 1957 ei au execu- 
a Petrila multe apartamente 
sternul de „case în șir" nu- 
cu parter pe baza proiectelor 
jte de la beneficiari.
nform devizului, costul con- 
țiilor pe metru pătrat de 
ifață locuibilă era prevăzut 
ma de 2.246 lei. Prin folosi- 
ațională a materialelor și 
r-o mai bună organizare a 
•ii s-a reușit să se reducă 

-.1 pe metru pătrat de supra- 
locuibilă la suma de 2.172

jultatele obținute n-au mul- 
însă pe constructori. Pentru 

uce și mai mult costul con- 
tiilor au fost făcute o serie 
ropuneri pentru îmbunătăți- 
iroiectelor. Printre altele, la 
inerea unor tineri construc- 
-a îmbunătățit raportul din- 

^uprafața construită și cea 
>ilă. Aplicarea măsurilor 
se a făcut să scadă prețul 
st pe metru pătrat de supra- 
ocuibilă la 1.685 lei.
j1 acesta constructorii de pe 
trul nr. 3 au avut sarcina să 
te la Petrila 111 apartamen- 
sistemul de „case în șir“. 

îgă faptul că ei au executat 
regime aceste lucrări numai 
uni în loc de 12, au reușit,- 
organizarea mai judicioasă 
heii și prin manipularea cu 
e a materialelor, să reducă 
ielile de construcție de la 
lei pe metru pătrat cit 

iea devizul îmbunătățit la 
de 1.397 lei.
cîteva zile în 
jartamente au 
osință. Iată o
pot construi locuințe pentru 
iii muncii în scurt timp, mai 

și mai bune.
■ P. JURCONl f 

pa de materiale 
e fi înlăturată

urmă, cele 
și fost date 
nouă dovadă

șantierul de construcții de 
e — Gara de Nord lucră- 

desfășoară cu intensitate, 
orii depun eforturi pentru

cinstea zilei
30 Decembrie

Haina nu vine 
bine. Ruxandra gk
Căprău va in- ’’'-vF-rțv
drepta micile gțggggjT
greșeli sezisate 
de Dumitru Mo- *
raru, responsabilul postului u- 
temist de control, de la „F. C. 
Gh. Gheorghiu-Dej".

Foto: S. NICULESCU

Reducerea prețului de cost
al LOCUINȚELOR

Recenta plenară a C.C. al P.M.R. subliniază că dezvoltarea 
economiei naționale și îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
trai ale oamenilor munci] pun în fața constructorilor sarcini 
tot mai importante. La realizarea volumului sporit de 
construcții de locuințe o atenție deosebită trebuie dată folosirii 
la maximum a rezervelor mari existente, care constituie un 
mijloc important în reducerea prețului de cost al construcțiilor.

Pentru a cunoaște modul cum se ocupă organizațiile U.T.M. 
de antrenarea tinerilor la reducerea costului construcțiilor, redăm 
mai jos faptele constatate pe două șantiere de construcții.

ca acest obiectiv să fie dat în fo
losință la termenul prevăzut în 
plan. La îndeplinirea la timp a 
sarcinilor de producție, o contri
buție importantă o aduc tinerii 
constructori, care, mobilizați de 
biroul organizației U.T.M. a șan
tierului muncesc cu rîvnă.

O problemă principală care stă 
în centrul preocupărilor tinerilor 
de pe acest șantier este lupta îm
potriva risipei de materiale, pen
tru obținerea de cit mai multe e- 
conomii, mijloc de bază în redu
cerea prețului de cost.

Tineri ca Eremia Hănțoi, Con
stantin Antofi, Maxim Tănase, La
zar Cătană, Constantin Mihai și 
alții din brigada de fierari beto- 
niști, condusă de maistrul Șerban 
Codin, sînt renumiți pentru price
perea cu care execută lucrări eco
nomice și trainice. In numai

cinci luni de zile, de exemplu, ei 
au reușit să economisească 12.000 
kg. de fier-beton în valoare de 
20.000 lei. „Secretul** succesului 
lor nu e greu de aflat. Biroul or
ganizației U.T.M. de pe acest șan
tier a explicat tinerilor în adună
rile. generale U.T.M. că lupta 
împotriva risipei trebuie să fie o 
preocupare de fiecare zi, a fiecă
rui tînăr constructor. în consfătui
rile de producție tinerii au fost 
instruiți de maiștrii cum să folo
sească mai rațional materialele 
pentru a nu rămîne deșeuri. Re
zultatele s-au făcut simțite. Fă- 
cînd o tăiere corectă a 
mei, după dimensiunile
sare lucrărilor, tinerii înlătură cît 
mai mult deșeurile. în afară de a- 
cest lucru, după terminarea pro
gramului, ei nu lasă niciodată

aîr-
nece-

materialele împrăștiate, ci le string 
cu grijă.

Tinerii constructori de la șantie
rul Gara de Nord economisesc și 
cantități însemnate de cărămidă și 
material lemnos. Manipulîndu-le 
cu grijă ei evită spargerea cărămi
zilor. O situație arată că anul a- 
cesta tinerii, alături de muncitorii 
vîrștnici, au economisit 40.000 bu
căți de cărămizi.

Realizările tinerilor ar fi însă și 
mai mari, dacă nu ar exista pe 
șantier și unele lipsuri. în ultimul 
timp, de exemplu, pe șantier a 
început să se facă simțit un con
sum prea mare de bitum și cuie. 
Acest lucru nu din cauză că ne
cesitățile lucrării o impun, ci din 
neglijența unor tineri care consu
mă prea multe cuie și mai ales din 
cauza uhei nefaste gospodăriri din 
partea conducerii șantierului, care 
folosește uneori, la cofraje, cuie 
mai groase și mai scumpe de cil 
trebuie, fapt care face să se mă
rească consumul la acest material. 
Conducerea șantierului are datoria 
să va măsuri urgente pentru înlă
turarea acestei anomalii. Ea va 
trebui să colaboreze mai mult cu 
biroul organizației U.T.M. pentru 
antrenarea tuturor tinerilor în ac
țiunea de înlăturare totală a risi
pei de materiale de pe șantier.

P. PALIU

TELEGRAME
Tovarășului MAO ȚZE-DUN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Pekin 
Scumpe tovarășe Mao Țze-dun, ,

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere,- Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romtn vă adresează dv. 
— conducător încercat al Partidului Comunist Chinez și al Repu
blicii Populare Chineze, militant de frunte al mișcării comuniste 
internaționale — un fierbinte salut frățesc și cele mai cordiale feli-s 
citări.

Viața și activitatea dv., — pildă înaltă de devotament față de 
cauza poporului, față de cauza comunismului, sînt indisolubil le
gate de lupta eroică a gloriosului Partid Comunist Chinez care, 
călăuzit de nemuritoarea învățătură marxist-leninistă, a condus oa
menii muncii la victoria revoluției populare chineze.

împreună cu celelalte popoare din țările socialiste, cu oamenii 
muncii din întreaga lume, poporul romîn legat printr-o strînsă prie
tenie frățească de marele popor chinez urmărește cu admirație și 
bucurie avîntul furtunos al economiei și culturii Chinei populare, 
mărețele realizări obținute de vrednicul și eroicul popor chinez tn 
industrializarea țării, in dezvoltarea agriculturii socialiste, in Întă
rirea continuă a puterii democrat-populare.

Partidul Comunist Chinez, sub conducerea Comitetului său Cen
tral în frunte cu dv., aduce o contribuție de mare preț în opera de 
întărire continuă a unității și coeziunii lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, a unității internaționaliste a mișcării comu
niste mondiale. China populară a ciștigat un înalt prestigiu in 
toată lumea datorită luptei consecvente pe care o duce pentru apă
rarea și consolidarea păcii în lume.

Vă urăm, scumpe tovarășe Mao Țze-dun, ani tnulțl șl noi succese 
in activitatea dv. neobosită Închinată Înfloririi continue a Repu
blicii Populare Chineze ,victoriei ideilor marxism-leninismului, păcii 
și prieteniei între popoare.

anului vitfer
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Îndeplinind angajamentele luate 
în cinstea zilei de 30 Decembrie 
50 de unități industriale și coope
rative de producție meșteșugărească 
din regiunea Craiova au raportat 
pină acum îndeplinirea planului 
anual înainte de termen. Printre 
acestea se numără unități fruntașe 
ca uzinele „Electroputere“ și „7 
Noiembrie", fabrica de produse 
refractare, atelierele principale de 
reparații C.F.R. din Turnu Seve
rin, întreprinderile „Unirea“-Vă- 
deni, „Ceramica“-Mofleni, fabrica 
de ciment Gura Văii, fabrica de 
țigarete din Ada Kaleh, fabrica de 
confecții „Porțile de fier“ etc,

★
44 de întreprinderi republicane, 

cooperative meșteșugărești și între
prinderi ale industriei locale din 
regiunea Iași au realizat pini la 
25 decembrie planul anual de pro
ducție globală. Printre acestea se 
numără fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, fabrica „Textila Roșie", în
treprinderea regională pentru co
lectarea și industrializarea lapte
lui, Oficiul regional de achiziții 
și colectări de animale.

Numai cinci din aceste întreprin
deri au dat în acest an beneficii

peste sarcina de plan în valoare 
de 8.000.000 lei.

*
De la începutul acestei luni 

muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii miniere din bazinul 
carbonifer Schitu Golești lucrează 
în contul anului 1959. în cinstea 
zilei de 30 Decembrie minerii în
treprinderii carbonifere Cîmpulung 
au dat pînă în prezent aproape 
28.000 tone cărbune lignit în con
tul anului viitor. Printre brigăzile 
fruntașe care au obținut cele mai 
frumoase rezultate sînt cele con
duse de Gheorghe Banu, Ion Dia- 
conu și Ion Mălăiaș.

( Agerpret)

Tovarășului MAO ȚZE-DUN
Președintele Republicii Populare Chineze

In numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și al meu personal vă transmit, stimate tovarășe 
președinte, cele mai calde felicitări și urări de bine la ce de-a 65-a 
aniversare a zilei dv. de naștere.

Cu acest prilej, îmi face o deosebită plăcere să vă urez multă 
sănătate, viață lungă și activitate rodnică, spre binele șl fericirea 
poporului chinez, pentru dezvoltarea șl Înflorirea Republicii Popu
lare Chineze, pentru intărirea prieteniei frățești dintre țările noa
stre, pentru noi victorii ale cauzei păcii și socialismului.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

..... ................ ..

Contribuția tineretului din regiunea Timișoara la

Extinderea lucrărilor

nerii obțin realizări de seamă
în întrecerea socialistă

Cu ajutorul mi- 
croscopului, ele. 
vii anului I al
Școlii Agricole wg 
din Hălăucești-
Pașcani, studia-
ză structura semințelor în la
boratorul de Științe Naturale.

ilanț rodnic
islea ca care este întîmpi- 
a de-a Xl-a aniversare a 
iii noastre de către tinere- 
ului Satu Mare, este dem- 
•ținut. Dacă ar fi să facem 
t bilanț al întrecerii porni- 
temiști și tineri în cinstea 
eveniment, am vedea că 
la începutul lunii acesteia 

brigăzi de tineret și-au 
it in așa fel munca, incit 
:i, fiecare ceas, să se trans- 

- , adevarate schimburi de 
care să contribuie puternic 
•irea economiei patriei

ii acestei întreceri entu- 
■ reușit să-și poarte grafi- 
lucției dincolo de hotarul 
cesta. Unul dintre condu- 
cestor brigăzi, este Gheor- 
iados de la fabrica „Unio“ 
ireuna cu întregul colectiv 

1 conduce lucrează in con- 
mai 1960. Alexandru Ba- 

acecași uzină lucrează in 
unii august 1959 Totodată

brigada complexă de economii a 
tineretului condusă de inginerul 
Ion Luțaș din aceeași uzină, îm- 
brățișînd inițiativa de la „Encsel 
Mauriciu" a economisit prin apli
carea inovațiilor propuse în aceas
tă perioadă 568.500 lei.

Sute de mii de lei au economi
sit și tinerii de la fabrica „1 Sep
tembrie" care au propus și aplicat 
26 inovații precum și cei de la 
cooperativa „Mondiala" care 
propus și aplicat 17 inovații, cei 
de la combinatul 1 Mai etc.

Paralel cu aceste acțiuni demne 
de laudă, tinerii din oraș și-au 
propus să colecteze pînă la 30 De
cembrie cantitatea de 30 de tone 
fier vechi pe care sa-l trimită 
Combinatului Metalurgic Reșița. 
Bilanțul încheiat pînă astăzi do
vedește ca angajamentul a fost cu 
mult depășit. Au fost strînse 50 
de tone fier vechi dintre care 20 
tone de către utemiștii și tinerii 
fabricii „Unio", 10 tone de cei de 
la „1 Septembrie44 etc.

Un dar din inimă
In întrecerea în cinstea zilei de 

30 Decembrie, utemiștii și tinerii 
de la Depoul C.F.R. Iași se află 
într-o pasionantă întrecere. Obiec
tivele sînt multiple. Spicuim nu
mai cîteva realizări.

Vasile Pașalîc, secretarul comi
tetului U.T.M. pe complex, a rebo- 
binat un motor electric, operație 
care de obicei nu se făcea cu forțe 
locale. Prin fapta sa, electricianul 
V. Pașalîc a adus complexului o 
economie de 1800 lei. Utemistul 
Dumitru Monoran, iscusit 
nic de
prin sporirea 
cantitatea de 
bil.

Colegii săi 
au recondiționat 1851 kg. ulei spe
cial, cei din ateliere au colectat 
6.300 kg. fontă, 2250 kg. bronz și 
alte materiale pe care le-au expe
diat marilor întreprinderi prelu
crătoare din țară. Toate acestea 
reprezintă darul pe care vrednicii 
tineri ceferiști ieșeni îl aduc din 
inimă, măreței sărbători — zilei 
de 30 Decembrie.

Creșa întreprin
derii Industriale 
de Stat „Țesă- 
tura" din Iași 

Foto :
D. F. DUMITRU

I. TEOHARIDE

meca- 
a economisitlocomotivă 

tonajului remorcat 
8,2 tone combusti-

de pe automotoare

C. SLAVIC ’

In regiunea Cluj 
încă 280 de brigăzi 

utemiste 
de muncă patriotică

In regiunea Cluj au fost con
stituite în ultimele trei săptă- 
mîni 280 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, cuprinzînd 
8.200 de muncitori, țărani, elevi 
și studenți. Membrii celor a- 
proape 100 de brigăzi U.T.M. 
din raionul Aiud au lucrat vo
luntar |a repararea drumurilor 
și la transportul unor materiale 
de construcții pentru noile 
blocuri muncitorești, iar brigă
zile U.T.M. din orașul Cluj au 
transportat pe șantierele de 
construcție de locuințe, mari 
cantități de cărămizi, pietriș și 
alte materiale.

C (Agerpres)

de hidroameliorații
9

teren arabil, realizînd astfel eco
nomii de peste 1.900.000 lei.

Utemiștii și tinerii trimiși de 
organizațiile de bază U.T.M. din 
comunele Sacoșul-Mare, Cheve- 
resuj Mare, iecea Mare, Cărpiniș, 
Atelierele C.F.R. Timișoara să lu
creze pe șantierul Checea-Jimbo- 
lia ș-au evidențiat în mod deose
bit în cadrul lucrărilor executate. 
Ei au efectuat 157.262 metri cubi 
săpături, au realizat în desfășu
rarea acestei lucrări economii in 
valoare de 150.000 lei.

După calculele specialiștilor, in 
urma lucrărilor de hidroameliora- 
țitmi, regiunea noastră va ciștiga 
mii de tone de cereale. Numai 
prin amenajarea celor 23.500 hec
tare se va obține un spor minim 
de recoltă de 9.400 tone cereale.

Lărgirea suprafețelor arabile, 
apărarea terenurilor Împotriva 
inundațiilor și combaterea efecte
lor dăunătoare ale secetei, sînt 
sarcini de seamă care decurg din 
expunerea prezentată de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la ședința ple
nară a C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958.
. Pe baza acestor indicații pre

țioase ale partidului și a expe
rienței dobindite în cadrul lucră
rilor de hidroameliorații am sta
bilit obiectivele activității noastre 
pentru anul viitor.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică, echipele de tineret de 

“, vor escava în

| „Pentru sporirea producției 8 

8 agricole, are o mare însemnă- | 
| tate extinderea lucrărilor de g 
| hidroameliorații ; în acest scop 8 
8 în unul 1959 se vor aloca 375 | 
| milioane lei, față de 160 mili- 8 
goane lei în anul 1958. Lucră- 8 
8 rile de indiguiri și desecări vor | 
Q cuprinde în anul 1959 o supra- 8 
g față de 230.000 hectare, iar 8 
8 cefe de irigații o suprafață de g 
g 24.000 hectare, ceea ce repre- g 
8 zintă un volum de lucrări mai | 
8 mare decît cel realizat pe în- g 
o treaga perioadă a anilor 1951— 8 
*2957“- . .1 
| (Din expunerea tovarășului g 
g Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 8 
8 C.C. al P.M.R. din 26-28 no- | 
|iembrie a.c.). g
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Gheorghe Micota
prim-secretar al Comitetului
regional U.T.M.-Timișoara
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Grija pentru ocrotirea copiilor 
în R. P. Romînă

In anii regimului burghezo- 
moșieresc în regiunea Timișoara 
au fost începute unele lucrări de 
hidroameliorații, care însă din 
cauza lipsei de interes a organe
lor de stat au fost lăsate în to
tală părăsire. Agricultura regiunii 
noastre pierdea din această cau
ză, an de an, mii de hectare de 
pămînt bun și fertil, care ajungea 
în stare de totală degradare.

Numeroase exemple se pot da 
în această direcție pentru a ilu
stra situația grea pe care a lă
sat-o moștenire trecutul regim 
burghezo-moșieresc în agricultura 
regiunii noastre. In comunele Bi- 
led, Becicherecul-Mic, Saros și 
încă altele prin lăsarea în pără
sire a canalelor de desecări se 
înmlăștinaseră de pildă peste 
3.000 hectare.

Regimul nostru de democrație- 
populară acordă o deosebită aten
ție problemei hidroameliorațiuni- 
lor în ansamblul ei. Aceste lu
crări au devenit o problemă a 
organelor de partid și de stat. 
Datorită acestui fapt circuitului 
agricol i-au fost redate importan
te suprafețe de teren altă dată 
necultivate. In această mare ac
țiune și-au adus aportul organele 
și organizațiile U.T.M.

Și în regiunea noastră s-au în
treprins importante lucrări de 
hidroameliorații. Au fost deschi
se 5 mari șantiere pentru aseme
nea lucrări.

La chemarea comitetului regio
nal de partid peste 98.000 de ti
neri muncitori și țărani, înrolați 
în brigăzi utemiste de muncă pa
triotică și echipe de tineret de 
muncă voluntară au constituit o 
forță principală a celor 5 șantiere 
de hidroameliorațiuni deschise în 
regiunea noastră. Tineretul care 
a lucrat pe aceste șantiere a con
tribuit la amenajarea unei supra
fețe de 23.500 hectare, a redat 
agriculturii peste 5.000 hectare

muncă voluntară, ________
anul viitor peste 200.000 metri 
cubi terasamente, __2__
culturii 5.210 hectare terenuri de
gradate și vor iriga alte 6.574 
hectare în vederea cultivării lor 
cu sfeclă de zahăr, floarea-soare- 
lui și alte culturi care sînt de 
mare folos economiei naționale. In 
cadrul acestor lucrări se vor rea
liza economii de peste 2.400.000 
lei. Pentru realizarea acestor an
gajamente noi am stabilit și mă
surile politico-organizatorice.

In toate organizațiile de bază 
U.T.M., îndeosebi din comunele 
în care se găsesc suprafețe de pă-

(Continuare în pag. 3-a)

vor reda agri-
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In mărețul nostru veac, cînd se pregătesc primele 
zboruri cosmice, în veacul energiei nucleare și ciberne
ticii, știința, tehnica au devenit pasiunea epocii în general, 
au devenit pasiunea tineretului în special.

Nicăieri însă știința nu se bucură de mai multă pre
țuire, de mai multă atenție decît in țările socialiste unde 
omul își făurește pe baze științifice o viață nouă, în 
țările unde toate minunile tehnice, toate cuceririle cul
turii au devenit un bun al întregului popor.

Descătușată din lanțurile idealismului, înarmată cu 
metoda științifică, materialist-dialectică de cercetare, 
știința romînească obține biruinți de mare valoare care 
contribuie Ia dezvoltarea întregii economii naționale, la 
continuul avînt al industriei, agriculturii și culturii.

An de an noi și noi succese obținute în zecile de 
institute de cercetări ale Academiei R.P.R., care au luat 
ființă în anii puterii populare cunosc o prețuire deosebită 
la marile congrese și întruniri științifice internaționale.

Trecînd în revistă în aceste zile cînd sărbătorim cea 
de-a 11-a aniversare a Republicii noastre marile bî- 
ruinți obținute în anii puterii populare, oamenii de știință 
întocmesc planuri de muncă pentru viitor.

Subliniind faptul că în anul 1959, eforturile principale 
in domeniul dezvoltării economiei naționale trebuie 
îndreptate în direcția descoperirii și valorificării nume
roaselor și importantelor rezerve existente în toate ra
murile economiei naționale, sporirii volumului producției
de metal, extinderii prospecțiunilor petrolifere pentru 
mărirea rezervelor industriale, grăbirii ritmului de pu
nere în funcțiune a noilor unități ale industriei chimice, 
industrializării și valorificării superioare a materialului 
lemnos, dezvoltării continue a bunurilor de consum 
popular, intensificării construcțiilor de locuințe, îmbună
tățirii activității în sectorul construcției și modernizării 
drumurilor, preocupării susținute pentru dezvoltarea con
tinuă a sectorului socialist din agricultură și mărirea 
producției agricole, dezvoltării culturii sfeclei de zahăr, 
de/voltării culturii florii-soarelui și a altor plante olea
ginoase, creșterii șeptelului de oi și îmbunătățirii rase
lor de ovine, intensificării măsurilor de introducere a 
tehnicii moderne și de extindere a automatizării în 
industrie, expunerea tovarășului Gh Gheorghiu-Dej la 
recenta plenară a C.C. al P.M.R. a pus sarcini de mare 
importanță și în fața oamenilor de știință pe linia legării 
și mai strînse a cercetărilor științifice de practica con
strucției socialiste.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri cîteva din 
biruințele și perspectivele cîtorva din domeniile cerce
tării științifice din țara noastră, un redactor al ziarului 
nostru s-a adresat unor oameni de știință care ne-au 
declarat următoarele:

materialist-dialectice
Cercetările în domeniul biochi- 

miei puțin dezvoltate în anii dina
intea celui de al doilea război 
mondial, au cunoscut un avînt 
deosebit în anii din urmă cînd 
s-a creat de altfel și Institutul de 
Biochimie al Academiei R.P.R. în 
ultimul timp apărînd și o revistă 
specială de cercetări biochimice.

Faptul că în cursul anului 1958 
au fost recenzate în revista despre 
care vă vorbeam 220 lucrări pri
vind problemele și metodele gene
rale de cercetare a biochimici pro
tidelor, glucidelor, lipidelor, fer
menților, vitaminelor, hormonilor, 
precum și a lucrărilor din dome
niul biochimici virusurilor, bacte- 
riofagilor, antibioticelor, imunochi- 
miei arată că biochimiștii din țara 
noastră aplicînd cu fermitate ma
terialismul dialectic la studiul m>

Ne răspunde 
acad. prof.

Eug. Macovschi
Directorul Institutului de Biochi

mie al Academiei R.P.R.

t
Una din prin- ț

cipalele proble- < 
me de cercetare < 
ale 
de 
al

R.P.R. o repre
zintă substan
țele curarizante. 

în fotografia de mai sus vă 
prezentăm pe cercetătoarea N. 
Moldoveanu și tehnicianul chi
mist Traian Vențea lucrînd în 
cadrul laboratorului de sinte
ze a substanțelor curarizante 
al Institutului de Biochimie.

Institutului1 
Biochimie 1 
Academiei1 
o renre-

Stapinim
FORJA ATOMILOR

A vorbi despre realizările știin
ței romînești în domeniul fizicii 
nucleare, înseamnă a vorbi mai 
intii despre crearea însăși a Insti
tutului de fizică atomică, de la a 
cărui înființare n-au trecut nîc< 
trei ani. Creație a regimului nos
tru democrat popular și rod al a- 
jutorului multilateral acordat de 
către Uniunea Sovietică, Institutul 
de Fizică Atomică este expresia 
pasului uriaș făcut de știința ro- 
minească în anii de după elibera
rea țării. Este deajuns să amintim 
că la dispoziția cercetătorilor noș
tri stau azi aparate cum nici nu 
și-ar fi visat oamenii de știință 
din vechea Rominie burghezo-mo- 
șierească ț reactorul și ciclotronul, 
zeci de laboratoare și utilaje de 
cea mai mare valoare.

In domeniul fizicii nucleare, 
țara noastră se prezintă azi îna
intea unor țări cu o veche tradiție 
științifică și industrială.

La cea de a Il-a conferință in
ternațională pentru folosirea ener
giei nucleare în scopuri pașnice, 
ținută recent la Geneva, oamenii 
de știință din țara noastră au pre
zentat un număr de 50 lucrări, nu 
numa' din domeniul fizicii atomi
ce dar și al aplicațiilor energiei 
atomice în biologie, chimie, în di
ferite ramuri tehnice. Lucrări ro
mînești de mare valoare în dome
niul studiului razelor cosmice și 
al proprietăților particulelor ele
mentare de mare energie, în do
meniul radiochimiei etc., au 
apreciate de către fizicienii 
toată lumea.

Știința romînească se poate mîn. 
dri azi cu realizări nu numai din 
domeniul cercetărilor cu caracter 
teoretic, experimental, dar și cu 
importante realizări cu caracter a- 
plicativ. Este cunoscut că în anul 
trecut cercetătorii noștri au reali
zat o valoroasă mașină electțpnică 
de calcul, care efectuează astăzi 
lucrări complicate pentru Observa*

Ne răspunde 
acad. prof. Ș. Țițeica

Director adjunct al Institutului de 
Fizică Atomică
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fost 
din

torul astronomic, pentru Institutul 
de fizică atomică și pentru diferi
te alte institute. Este cunoscută de 
asemenea aplicarea pe scară lar
ga a fizicii atomice în industria 
petroliferă, prin care se aduc sta
tului anual economii în valoare de 
sute de milioane de lei. Importan
te cercetări s-au făcut și se fac 
pentru utilizarea izotopilor radio
activi în medicină.

La alcătuirea planului de cerce
tări pe anul 1959, conducerea 
Institutului de fizică atomică a 
avut în vedere sarcinile genera
le de dezvoltare a nivelului cer
cetărilor științifice, trasate de par
tid și subliniate în recenta expu
nere a tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej, la ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie.

In anul 1959 cercetătorii Insti
tutului de fizică atomică își vor 
îndrepta în continuare atenția atît 
spre lucrări cu caracter teoretic 
cît și cu caracter aplicativ. 
Se vor face importante cercetări 
în domeniul reacțiilor nucleaTe la 
energii joase, în domeniul spec
troscopiei nucleare, influenței ra
diațiilor asupra proprietăților 
corpului solid, radiochimiei, cer
cetări ce vor lărgi aplicațiile paș
nice ale energiei atomice. Aceste 
cercetări își vor găsi aplicație in 
domeniul biologiei în general, al 
medicinei și agrotehnicii în spe
cial, apoi în domeniul tehnicii, 
privind mai ales controlul con
ținu al fabricației.

După cum se vede, posibilități 
dintre cele mai largi stau azi la

dispoziția fizicienilor atomiști din 
țara noastră. Trebuie să spun că 
prin munca lor oi răspund cu en
tuziasm condițiilor excepționale 
create de partid și guvern. Și, fără 
îndoială, în plin efort creator se 
găsesc și tinerii cercetători, care, 
constituie în Institutul de fizică a- 
tomică o mare parte din persona
lul științific existent. Sarcina lor 
este să se folosească din plin de 
toate aceste condiții pentru a-și 
putea însuși cît mai mult tainele 
științei contemporane, să dovedeas. 
că pasiune și pricepere pentru 
munca de cercetător.

ȘTIINȚA AGRICOLĂ

în măreața operă de jsje răspunde
construcție a socialismului - , ■ . . —
în țara noastră partidnl a pTOf. UriaV. dr. N« ZamflTGSCU 
acordat o atenție deose- .
bita dezvoltării mnltilate- Rectorul Institutului Agronomic „N. Balcescu 
rale a cercetărilor științi- București
fice în agricultură. Prin 
grija puterii populare a 
fost mult lărgită baza tehnico-științifică a cercetă
rilor în domeniul agriculturii, au fost create noi in
stitute științifice, institute de invățamînt superior. 

Dezvoltarea agriculturii pe baza introducerii me
canizării și tehnicii moderne și a aplicării metodelor 
științifice, procesul transformării socialiste a agricul
turii, cer ridicarea la un nivel tot mai înalt a cer
cetărilor științifice legate de practica agricolă.

Un rol important în dezvoltarea agriculturii, cer
cetării științifice în domeniul agriculturii din țara 
noastră, l-a avut Consfătuirea pe țară a țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socialist al agriculturii de 
la Constanța, care a făcut o profundă analiză a 
problemelor privind transformarea socialistă a agri
culturii și creșterea producției agricole.

Trecînd în revistă numai cîteva din realizările 
oamenilor de știință ce lucrează în domeniul agri
culturii, trebuie să evidențiem în primul rînd suc
cesele pe linia creării a noi soiuri mai productive 
de plante și rase de animale și îmbunătățirea celor 
existente, în elaborarea unor măsuri agrotehnice di
ferențiate și a unor norme de hrănire rațională a 
animalelor, în combaterea unor boli contagioase la 
animale, în folosirea economică a unor mașini agri
cole. Astfel, s-a creat soiul de grîu 77 și altele și 
s-a urmărit obținerea unor linii mai productive din 
soiurile valoroase de plante agricole. De asemenea, 
în ultimii ani Institutul de cercetări pentru Cultura

într-unul din 
laboratoarele In
stitutului de cer
cetări pentru in

dustrializarea 
lemnului, doi ti
neri cercetători 
lucrează Ia În
cercarea rezi
stenței la com
presiune a lem
nului de fag.

studiul materiei vii prin ipc 
cu privire la natura și geneza 
teriei vii elaborată în urma s( 
ilor făcute în institutul nostru

Cercetarea științifică în 
1959, va începe în institutul n< 
sub semnul continuei ridică 
nivelului științific al muncii 
stre, pentru întărirea legăturile 
practica.

Enunțîndu-vă cîteva din li 
directoare ale lucrărilor no 
din cursul anului viitor, aș vre 
menționez cercetările pe cart 
vom întreprinde în domeniul 
stanțelor curarizante (în speci - 
substanțelor curarizante trai 
fluorescente sau colorate cart 
permită stabilirea localizările 
țesuturi) cercetările cu privi 
rolul mucusului în procesu 
digestie, cercetările legate de 
mularea semințelor plantelor 
cole, acțiunea hormonilor 
creștere și a anumitor mici 
mente asupra legumelor, cerc 
le cu privire la acțiunea 
mului nervos asupra bioch 
țesuturilor pe baza noilor ipl • 
legate de problema excitabi 
materiei vii etc.

încheind de asemenea în c 
anului viitor anumite cercetă 
legătură cu biochimismul pl 
lor, în legătură cu exosmoza 
troliților din piele și altele 
aduce deci agriculturii, medi 
un substanțial aport.

Am deplina siguranță că < 
tătorii institutului nostru și îrf 
cial tinerii noștri cărora le adu 
elogii acum cîtva timp într' 
din numerele ziarului dv. — 
chimiștii din țara noastră v 
duce în cursul anului 1959 
cercetările lor o contribuție 
țială la continuul progres a 
inței romînești.
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terief vii au obținut succese 
mare importanță științifică.

Continuînd să reliefăm cîteva 
din succesele cercetărilor biochi
mice din țara noastră (efectuate 
atît în Institutul de Biochimie cît 
și de multe alte institute de cercetări 
științifice, I.C.A.R., Institutul de 
Endocrinologie, Institutul de On
cologie și altele) trebuie să re
marcăm :

In domeniul biochimici plante
lor cercetările privind transformă
rile biochimice ce se produc în se
mințe și în plante în urma stimulă
rii lor cu diferite substanțe — cer
cetări ce au nu numai o importan
ță teoretică dar promit și diferite 
aplicații în practica noastră agri
colă, pe linia aplicării în viață a 
hotărîrilor partidului ce privesc 
sporirea producției agricole.

In domeniul biochimiei medicale 
cercetările asupra cancerului, cer
cetările asupra biochimiei glande
lor endocrine, în biochimia diferi
telor afecțiuni precum și în pro
blema substanțelor curarizante 
(substanțe de mare importanță în 
chirurgie și alte domenii ale me
dicinii) etc.

în aceeași ordine de idei trebuie 
să menționăm drept rod al unei 
consecvente cercetări materialist
dialectice contribuția noastră la

de

Porumbului a trecut ia o 
puternică activitate de 
producere a hibrizilor 

„ dubli. S-au scos, de ase
menea, soiuri valoroase la 
cartofi, fasole etc.

în domeniul zootehniei 
realizările obținute în îm

bunătățirea tehnicii insămințărilor artificiale, stabi
lirea valorii nutritive a unor nutrețuri folosite în 
hrana animalelor, îmbunătățirea tehnicii de însilo- 
zare a nutrețurilor etc., s-au dovedit de uu real 
folos in creșterea pe baze științifice a animalelor. 

De asemenea trebuie să menționăm faptul că s-au 
întocmit lucrări privitoare la zonarea producției a- 
gricole, precum și apariția unor lucrări de mare im
portanță științifică ca „Agrotehnica", „Fitotehnia", 
„Agro-chimia“, „Pomicultura", „Legumicultura" etc. 

Recenta plenară a Comitetului Central al P.M.R. 
a pus sarcini sporite, de mare răspundere, in fața 
oamenilor de știință ce lucrează în domeniul agri
culturii, care au de adus o mare contribuție la re
zolvarea problemelor importante privind sporirea 
producției agricole.

Recenta Plenară a C.C. al P.M.R. pune printre 
altele, in fața noastră sarcina de foarte mare răs
pundere a dezvoltării culturii sfeclei de zahăr și 
florii soarelui, astfel ca în 1960 să acoperim nece
sitățile de consuni din producție proprie, precum și 
sarcina creșterii șeptelului de oi și îmbunătățirea 
raselor de ovine pentru acoperirea in cea mai mare 
parte a necesarului de lina din producția interna.

Pe baza sarcinilor de excepționala importanță tra
sate de recenta plenară a C.C. al P.M.R. oamenii de 
știință trebuie să continue activitatea privind con
tinuarea cercetărilor în legătură cu găsirea unor noi 

soiuri valoroase de griu și porumb, 
unor noi soiuri de mare productivi
tate pentru sfecla de zahar și 
floarea soarelui, precum și a cer
cetărilor pentru îmbunătățirea ra
selor de animale.

<6 . J*
Un rol deosebit de important în 

acțiunea pentru sporirea produc
ției la hectar revine chimizării a- 
griculturii, folosirii îngrășăminte
lor minerale precum ți a substan
țelor insecto fungicide și herbici
de. Pe această linie se vor efectua 
cercetări de analiza a soiurilor 
pentru a se putea stabili necesa
rul de îngrășăminte minerale di
feritelor plante cultivate pe dife
rite soluri. De asemenea, oamenii 
de știință ce lucrează în domeniul 
agriculturii trebuie să acorde o 
deosebită atenție marilor acțiuni 
privind extinderea lucrărilor de 
hidroameliorații.

în cursul anului 1959 oamenii 
de știință ce lucrează în domeniul 
agriculturii își vor spori eforturi
le dîndu-și din plin contribuția la 
lupta pentru făurirea politicii par
tidului la sate.
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Ridicînd pe culmi noi 
tradițiile școlii noastre

matematice
Cercetarea matematică are în 

țara noastră vechi tradiții.
Anii puterii populare au dus 

însă — prin g'ija manifestată 
de partidul comuniștilor pentru 
promovarea științelor, prin le
garea cercetărilor matematice 
de procesul tehnic al produc
ției — la un vertiginos avînt al 
cercetării matematice.

Matematicienii noștri n-au 
avut nicicînd condițiile de lu
cru pe care le au astăzi. Cerce
tătorii Institutului de Matema
tică din București, ai Institu
telor din Iași, Cluj și ai Centru- 

• lui de Cercetări din Timișoara, 
create in anii regimului de de
mocrație populară, au atacai 
probleme de prim ordin ale cer
cetării matematice, realizind u-

Ne răspunde 
acad. prof.

G. Vrănceanu 
Director adjunct al Institutului 

de Matematică al Academiei 
R.P.R.
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să 
li
eu

nele lucrări ce dovedesc de 
multe ori prioritatea noastră pe 
plan mondial.

Incercînd să evidențiem nu
mai cîteva din succesele deose
bite obținute în ultimii ani aș 
vrea să remarc rezultatele ob
ținute în teoria funcțiilor (cer
cetări ce au o foarte mare apli
cație în liidrodinamică), publi
carea unor tratate in domeniul 
geometriei diferențiale, teoriei 
funcțiilor, analizei matematice 
— care vin să pună in valoare 
cercetările matematice romî
nești — rezultatele remarcabi
le obținute in domeniile cu ca
racter aplicativ pe care le stu
diază unii dintre cercetătorii 
noștri ca mecanica, statistica, 
cibernetica, mașinile de calcul, 
rezultatele obținute în dome
niul calculului numeric de că
tre matematicieni din Cluj etc.

Cercetătorii noștri își propun 
ca în cursul anului 1959 (planul 
nostru pe anul viitor prevede 
50 teme de cercetări) să conti
nuăm studiile în toate dome
niile de care se preocupă în 
prezent institutul, aprofundînd 
în mod special acele cercetări 
care sint legate de practică, a- 
cele cercetări care vor duce în 
anii viitori la progresul tehni
cii noastre. In această direcție 
ne propunem să continuăm 
studiul ecuațiilor diferențiale 
neliniare (care este o problemă 
impusă de practică, de teoria 
circuitelor electrice), probleme
le privind ecuațiile cu derivate 
parțiale și teoria operatoriilor 
(de mare importanță In fizica 
atomică) precum și cercetările 
in domeniul teoriei funcțiilor, 
algebrei teoriei mânerelor ș.a.

Vorbind despre perspectivele

cercetărilor noastre aș vrea 
mal menționez faptul că pe 
nia stringerli legăturilor 
matematicieni din țările socia
liste, în cursul anului viitor noi 
vom efectua o serie de cerce
tări împreună cu matematicie
nii sovietici cu privire la teoria 
mecanismelor-automate, cu ma
tematicienii polonezi în legătu
ră cu ecuațiile diferențiale și 
cu matematicienii germani in 
legătură cu problema noțiunii 
de spațiu în matematică și fi
zică.

Știința romî
nească a cunos- 
cut în anii din 
urmă prin acti- f Bl vitatea școlii

| 'te®' făurită de acad.I Șt- Nicolau—
■ In unul din pionie-
1 A wK rii inframiero-

biologiei mon- 
z diale — succese
' deosebite în-

<*^^^■■■■■1 tr-unul din cele 
mai noi domenii 
ale cercetării 

medicale : inframicrobiologia.
în ultimii ani, institutul nostru 

(rod al grijii puterii populare 
pentru dezvoltarea cercetării știin
țifice) și-a concentrat atenția în 
jurul problemelor hepatitelor epi
demice, a gripei, neurovirozelor, 
unele viroze animale precum și 
asupra unei serii de probleme de 
mare importanță teoretică cu pri
vire la biologia inframicrobilor.

în aceste domenii (unde s-a re
marcat activitatea tinerilor E. 
Năstac, Gr. Danielescu, N, Drăgă- 
nescu, S. Dumitrescu, I. Samuel, 
A. Petrescu, I. Aderca ș.a.) cerce
tătorii noștri au reușit să stabi
lească pluralitatea hepatitelor e- 
pidemice (element important pen
tru profilaxia acestei boli, gă-

Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă moment 
care trei din cercetătorii Institutului de Inframicrobiologi 
diăză una din temele de cercetări cu ajutorul unuia dit 
mai moderne microscoape electronice.

Foto: N. STELOR

0 școală cu faimă mondială:

Ne răspunde 
conf. dr. N. Cajal

Director adjunct științific al Institutului de inframicrobio- 
logie al Academiei R.P.R.

sindu-se totodată mijloace precoce 
de diagnostic în această viroză 
chiar și în formele in-aparcnte cli
nic) s-au găsit mijloace de dia
gnostic rapid în turbare, s-a rea
lizat un nou tip de vaccin antira- 
bic, s-a studiat cu ajutorul izoto
pilor radioactivi mecanismul imu
nității în turbare, s-ău izolat și ti
pizat diferitele tulpini de virus 
gripal din țara noastră, s-au reali
zat vaccinuri operante pentru ne
voile populației etc. etc.

în aceeași ordine de idei trebuie

dinsă mai menționăm rezultatele 
domeniul virusurilor și tumorilor 
stabilindu-se printre altele acțiu
nea distrugătoare de tumori a vi
rusului oreionului, originea viro- 
tică a unor tumori animale etc.

Trebuie de asemenea să remar
căm faptul că în cursul anului 
1958 au văzut lumina tiparului 
trei monografii „Gripa“ ( dr. De- 
Yeviei), „Diagnosticul de labora
tor al virozelor" (dr. N. Cajal) 
precum și „Pesta porcină" (de dr. 
S. Mibăiță și colaboratori) care au

sintetizat o serie din lucrăr 
tuate în institutul nostru, 
lași an a apărut în R. P. 
traducerea în limba chinez 
lumului acad. St. S. Nicol • 
mente de inframicrobioloe 
nerală".

Anul 1959 va duce la o 
a eforturilor cercetătorilor 
pe linia unei și mai strîn: 
a studiilor noastre de

în general activitatea 
va fi îndreptată în domenii 
titelor epidemice, a p*»!?' 
encefalitei, a unor virn& 
cîndu-se realizarea unor 
operante în oreion. rus 
unele viroze animale.

însfîrșit vreau si 
asemenea faptul că 
lui 1959. pe baza 
a virusologilor din 
institutul nostru are sare 
organiza Ia București un 
ternațional de infranr - 
sub conducerea acad ?t. 
Iau cu cadre didactice 
țările socialiste ceea ee 
prestigiul inframicrobiolc 
mînești.

va 
in <



Cultivi nd Prin „Groapa

devotamentul
va trece

fața de partid
Pentru tînărul muncitor, uzina 

nu este numai locul unde lucrea
ză în producție ci și o adevărată 
școală a educației politice, mun
citorești. O puternică influență e- 
ducativă o exercită asupra lui rea
lizările care îmbogățesc zi de zi 
viața uzinei și tradițiile ei revo
luționare. La acest lucru s-a gîn- 
rlit comitetul U.T.M. al uzinei 
..Timpu-.i noi“ din București. Ast
fel, comitetul U.T.M. caută să in
sufle utemiștilor și tinerilor dra
gostea pentru uzină, pentru viața 
ei nouă, prețuire față de dezvol
tarea ei necontenită în zilele regi
mului democrat 
popular și față 
de luptele glori
oase din trecut 
împotriva explo
atării ți asupri
rii burghezo-mo- 
țierești ale mun
citorilor conduși 
de partid. Ast
fel comitetul 
U.T.M. a orga
nizat numeroase 
tre muncitorii 
pensionarii care 
- tineri,

condițiile de

uzină a fost 
timpul unei gre- 

uneltele ticăloase ale 
comemorativă

munițti din 
omorît în 
ve de către 
patronilor. Placa
care amintește despre jertfa lui și 
despre luptele greviste ale munci
torilor de la fosta uzină „Lema- 
ître" este îngrijită pe rind de or
ganizațiile de secție U.T.M frun
tașe pe uzină. In ultima vreme 
placa și straturile cu flori din fața 
ei au fost date în răspunderea or
ganizației U.T.M.

Din experiența 
popularizării în rîndul 

tineretului a tra
dițiilor revoluționare 
ale uzinei „Timpuri 
noi“ din București
întîîniri în- 

vîrstnici și chiar 
au lucrat în 

uzină și tineri, unde au fost 
evocate condițiile de mizerie 
în care se lucra pe vremuri în a- 
telierele patronilor, lupta care se 
ducea pentru cucerirea drepturi
lor muncitorilor, numeroasele gre
ve organizate de muncitorii fa
bricii.

De asemenea au fost ținute 
adunări generale în cadrul cărora 
s-a vorbit despre viața de ieri și 
de azi a uzinei, despre felul cum 
a-a schimbat înfățișarea ei și via
ța muncitorilor, datorită luptei par- 
tidului, despre condițiile în care 
votau muncitorii înainte și cele în 
care votează azi. Un interesant 
concurs „Cine știe cîștigă" a a- 
vut loc pe tema ,,' 
voluționar de luptă 
„Timpuri noi". In 
cursului, participanții 
despre istoricul glorios al uzinei, 
au arătat cum, datorită nucleului 
revoluționar alcătuit de muncitori, 
întregul cartier era frămîntat în 
regimul trecut de ideile progre
siste. De asemenea, s-a arătat, cum 
în ultimii ani, împreună cu uzina, 
>-au transformat și împrejurimile, 
cum în jurul uzinei, în locul unor 
cîrciumi nenorocite, s-au ridicat 
frumoase magazine și așezăminte 
culturale pentru satisfacerea cerin. 
țelor materiale și culturale ale ce
lor ce muncesc. Utemistul Revnic 
Gavril, devenit azi student la po
litehnică, păstrează cu plăcere 
stiloul și Servieta pe care le-a ob
ținut ca premiu 
concurs și care-i 
numai de tema 
schimbările din uzină, ci și de mi
nunatele

într-o 
închisori 
nici din 
rilor despre suferințele ucenicilor 
de pe vremuri și despre educația 
care o făceau tinerilor muncitori 
uteciștii, sub conducerea organiza
ției de partid. Unul din tinerii co-

azi.
,Cine știe cîștigă'

,Trecutul re
al uzinei 

cadrul con- 
au vorbit

la un asemenea 
aduc aminte nu 
concursului, de

schimbări din viața lui. 
excursie la muzeul fostei 
Doftana, muncitorii vîrst- 
fabrică au povestit tine-

de la prelucrare. 
Tot în scopul 
educării în spi
ritul tradițiilor 
revoluționare ale 
uzinei, «u 
alcătuite 
panouri 
sînt adevărate 
hărți vii ale uzi
nei, indicînd 
prin fotografii 
marile ți îumi- 
ce s-au ridi-

fost 
niște 
care

Satul este înconjurat de dea
luri mari, stincoase pe care lo
calnicii le numesc cu impor
tanță Munții Băltăgeștilor. 
Dacă judecăm, după poziția și 
mărimea lor, putem da drep
tate localnicilor, dealurile de 
aici fiind rămășițele celor mai 
vechi munți din țară, munții 
Dobrogei. Cu toate că local
nicii își iubesc plaiurile și sînt 
minări de succesele care le-au 
obținut, ei numesc totuși cu 
ciudă depresiunea munților 
Băltăgeștilor — în care s-a for
mat satul — „Groapa Băltă
geștilor". Pînă acum, de toamnă 
de cind începeau ploile și pină 
primăvara cind se topeau ză
pezile îți era imposibil să intri 
și să ieși din sat.

Pe aici nu era o șosea, un 
drum pietruit pe care să se 
circule pe asemenea vreme. In 
primăvară, însă, cind utemiștii 
de aici au stabilit angajamen-

Băltăgeștilor' 
o șosea

iele și obiectivele economice 
ei și-au înscris printre ele 
și construirea unei șosele 
Băltăgești—Gălbiori pe o dis
tanță de 4 km. și jumătate. In 
scurtă vreme, inițiativa utemiș
tilor a fost îmbrățișată cu căl
dură de toți locuitorii satului.

Utemiștii, însă, ca inițiatori 
ai acțiunii au continuat să ră- 
mînă în fruntea muncii de 
construire a șoselei. Voicu Bal
tag, Stefan N. Ion, Cerda P. 
Ion din echipa de tineret con
dusă de Ion Buga și toți cei
lalți utemiști au muncit cu 
multă tragere de inimă săpînd 
pe o parte și pe alia a șose
lei șanțurile, încărcind șoseaua 
cu pămînt, transportând din 
carieră peste 700 m.c. de pia
tră.

Peste puțin timp șoseaua Băl- 
tăgești—Gălbiori va fi gata și 
oamenii de aici nu vor mai a- 
vea nici un motiv să numească 
această depresiune muntoasă 
„Groapa Băltăgeștilor".

I. ȘERBU
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Cronica filmului

„Alo ?... A|i greșit numW66

A 30.000-a tonă 
oțel peste plan

noasele hale
cat pe locul bordeelor afumate ce 
țineau înainte loc de ateliere, 
blocurile muncitorești noi con
struite, liceul muncitoresc și școala 
profesională care funcționează în 
locuințele foștilor patroni. Această 
activitate — parte integrantă din 
educația tinerilor în spirit comu
nist — contribuie la dezvoltarea 
dragostei, recunoștinței și devota
mentului tinerilor față de partid. 
Aceste sentimente se manifestă 
puternic în 
al tinerilor

entuziasmul în muncă 
de la uzina „Timpuri

Conform unei hotărîri a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, în cursul lunii 
decembrie 1358 se va sărbători 
Împlinirea a 110 ani de la revolu
ția din 1848. Potrivit aceleiași ho
tărîri, in luna aceasta se va săr
bători și împlinirea a 200 de ani 
de la înființarea Școlii pedago
gice din Blaj.

*
In cinstea cele’ de-a 

sări a proclamării 
Populare Romîne s-a
cent la Casa Oamenilor de Știință 
din Capitală o expoziție a fotogra
filor arratori de la Academia R. P.

ll-a aniver-
Republici' 

deschis re

B. DUMITRESCU

primele zile ale lunii ia-Tn ț 
nuarie va fi dat tn folosință la 
Leningrad un nou bazin acoperit 
de natație. Alte noi baze sportive 
vor fi puse în curtnd la dispoziția 
amatorilor de sport din acest oraș. 
Astfel, în prezent lucrările de a- 
menajare a bazinului acoperit 
pentru pregătirile canotorilor sînt 
pe sftrșite. Aici își vor putea de- 
săvîrși pregătirile în timp de ter
nă cei mai buni canotori din 
Leningrad care în sezonul viitor 
vor avea un bogat program com- 
petițional.

Tn primăvara anului 1959 va în
cepe la Leningrad construcția a 
68 de stadioane, terenuri sportive, 
săli de sport, baze de canotaj și 
bazine de înot.

și Dinamo București, actuala deți
nătoare a titlului, tntilnirea se a- 
nunță deosebit de importantă dat 
fiind că în componenta celor două 
formații figurează o serie de boxeri 
de valoare. Din program se des
prind meciurile Constantin Toma — 
Eremia Octavian, C. Gheorghiu — 
/. Bocianu, C. Dumitrescu — Ion 
Marin, C. Stănescu 
Ghetu Velicu — P.

— M. Balaș și 
Zaharia.

★

*
Ultima reuniune de box a anu

lui se va desfășura duminică, 28 
decembrie de la ora 10 in sala 
sporturilor de la Floreasca, Este 
vorba de Intllnuea finală din ca
drul campionatului republican pe 
echipe care va pune față în fufă 
formațiile Cetatea Bucur— C.F.R.

Sîmbătă încep pe 
tificial din parcul 
jocurile din cadrul 
neului final al camp'onatului re
publican de hochei pe gheață (e- 
diția 1958). Programul este urmă, 
torul : Progresul Gheorghieni — 
Voința Miercurea Ciuc (ora 17) : 
C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș (ora 
19). Turneul continuă duminică 28 
și luni 29 decembrie după cum ur
mează : dum’nică : C.C.A. — Pro
gresul (ora 17) ; Voința — Dina
mo (ora 19) ; luni : Progresul — 
Dinamo (ora 17) și Voința — 
C.C.A. (ora 19).

(Agerpres)

patinoarul ar- 
„23 August" 
returului tur-

Romîne ți 
miei.

Expoziția 
Intre orele 
cembrie.

din institutele Acade-

rămîne deschisă zilnic
11 și 19 pînă la 30 de.

★
Academiei R. P. Ro- 

pr-of.
Delegația 

mine compusă din acad. 
St. S. Nicolau, membru al Prezi
diului Academiei R. P. Romîne șl 
acad. Andrei Oțetea, directorul In
stitutului de istorie al Academiei, 
s-a înapoiat de la Varșovia, unde 
a semnat convenția de colaborare 
științifică între Academia Polonă 
de Științe și Academia R. P. .Ro
mîne pe anul 1959.

(Agerpres)

In Editura Politică 
a apărut:

G. V. PLEHANOV: Opere 
filozofice alese vol. I

672 pag. 24,50 lei
Editura politică a început ti

părirea în limba romînă a ,,O- 
perelor filozofice" ale lui G. V. 
Plehanov în cinci volume.

Vol. I cuprinde principalele 
lucrări scrise de G. V. Pleha
nov în perioada de înflorire a 
activității sale teoretice marx
iste. Dintre acestea fac parte : 
„Socialismul și lu,pta politică" 
(1883) pe care Leniin a denu
mit-o „prima profesiune de 
credință a socialismului" și 
care reprezintă o caracterizare 
strălucită a socialismului știin
țific marxist și o critică pro
fundă a teoriilor sociale idea
liste. precum și lucrările : „Di- 
vergențele noastre" (1885) și 
„Contribuții la dezvoltarea con
cepției moniste asupr.a istoriei" 
(1895), care au pregătit terenul 
pentru victoria marxismului în 
mișcarea muncitorească din 
Rusia.

★
I. A. DODU : Avutul obștesc 

— temelia gospodăriei colective
104 pag. 1 leu

Comedia muzicali — gen socotit 
minor — a căpătat datorită meto
dei realismului socialist o strălu
cire adevărată, deburasindu-se de 
vulgurități și folosind fastul, mu
zica și neprevăzutul pentru trans
miterea unui înalt mesaj etic.

Realismul socialist în cinema
tografie „prin caracterul său popu
lar, dă tiparelor realității străluci
rea unei fabulații neexagerate și 
axează întreaga acțiune pe marile 
idei ale epocii". Dacă am căuta 
să-i găsim rude, filmul „Alo ?... 
Ați greșit numărul" se apropie de 
filmul sovietic „S-n întimplal la 
Moscova" sau de cel maghiar „Ma
gazinul de stat". Autonomia lui e 
insă bine precizată. Sintem in fața 
unui film care ne demonstrează 
că Bucureștiul e un oraș vesel, în 
care se muncește, se visează, se iu
bește, se ciută — in care un tine
ret optimist se pregătește pentru 
viață cu seriozitate. Umorul filmu
lui nu depășește liniile bunei cu
viințe, nu e revuistic și nu mizea
ză pe efecte ieftine, pe parodie și 
grotesc. Am urmărit rîsul specta
torilor : era un rîs sănătos, firesc, 
cu entuziasm secondat de aplauze, 
dar fără a se sustrage acțiunii al 
cărei dinamism se împletea cu 
idei etice subtil introduse in text 
și subtext.

Și, fiindcă am ajuns ia etică tre
buie spus, din capul locului, că 
filmul pledează pentru o muncă 
cinstită și consecventă și pentru o 
iubire sănătoasă, sinceră, imbinînd 
dialectic aceste două îndatoriri 
nobile ale omului nou, în condi
țiile regimului democrat popular. 
Tinerii de la conservator nu-și pun 
problema zilei de miine, locul lor 
in viață fiind asigurat. Ei își în
găduie să glumească și să ridă 
chiar atunci cind, studenți fiind, 
au portofelul gol și cind intrarea 
in cofetărie li se pare, deocamdată 
un lux — prisosul de bani fiind 
cheltuit pe cărți. Paralel cu acti
vitatea profesională, ei duc o ac
tivitate de utemiști activi și pri
vesc lucrurile sub acest unghiu să
nătos. Filmul demonstrează cu căl
dură și sinceritate că numai o 
viață conformă cu principiile mo
ralei comuniste, e dătătoare de a- 
devărate bucurii.

tn sfirșit, o altă idee etică a fil
mului ține de creația artistică. 
Hurjui creează din suflet și în nu
mele celor spuse de Enescu : „30 
procente inspirație și 70 muncă 
susținută". Mancaș mai superficial 
așteaptă harul muzelor. Viața, cu 
nenumăratele ei lecții practice, il 
readuce însă și pe Mancaș (în 
film, cam nemotivat) la adevăratul 
sens al creației artistice.

Aceste idei prețioase se cereau 
subliniate întrucît socotim că e 
deosebit de dificilă rezolvarea lor 
intr-o comedie muzicală ; genul 
îmbie la umor pentru umor și, pe 
cei slabi de inger ii duce ușor în 
ispită.

Scenaristul, regia și actorii au e- 
vitat cu succes gratuitățile, 
unea subordonîndu-se 
sagiului educativ.

Scenaristul a folosit 
dul chiar dacă

8 Oțelarii Combinatului meta-1
8 lurgic din Hunedoara au elabo- g 
g rat miercuri, în schimbul trei 3
8 de lucru, cea de-a 30.000-a S8

vatră de

din film0 scena
consacră 

și colecti- 
combinat.

importante succese se 
extinderii și aplicării 
cuptoarele Martin și 
a inițiativei colectivu-

acți- 
artistic me-

bine hazar- 
uneori cei

doi studenți va des
numărul de telefon. Și, dacă ar fi 
să teoretizăm sursele comicului, 
scenaristul Simion Macovei i-a in
tuit bine sursa : în situații neobiș
nuite (dar verosimile) și în para
lela dintre cele două temperamen
te contrarii ale lui Hurjui și Man
caș care se întîlnesc într-o presu
pusă iubire comună, printr-o con
fuzie bine adusă. O antiteză există 
și între veselia tinerească a stu
denților și sobrietatea exagerată a 
profesorului Vișan cu influențe re
ciproce prin care studenții cîștigă 
în seriozitate, iar profesorul, la 
rîndul lui, devine mai entuziast.

Latura spectaculoasă a filmului 
e susținută de tablourile diverse și 
semnificative ale Capitalei — cu 
bulevardele moderne, cu parcurile 
recreative, cu ulicioarele intime și 
opulent împodobite cu verdeață și, 
in sfirșit de balul mascat.

Sintem, cu aceste constatări, în 
domeniul regiei. Andrei Călirașu 
s-a depășit pe sine, renunțind în 
bună parte la cîrligele din „Ilie 
face sport" și la unele rezolvări 
simpliste din „Vultur 101“. De 
data aceasta el a dat bilet de li
beră trecere firescului controlin- 
du-l cu un ochi atent și fructifi- 
cînd, pe parcurs toate momentele 
posibile. Nervul creației muzicale 
și fantezia cu care se îmbină, sini 
bine surprinse. Viața studenților, 
la institut și la cămin e aidoma 
realității — atmosfera se schimbă 
cu succes în funcție de mediul în
conjurător : liniștea de la curs e 
gravă, liniștea plimbărilor prin 
parc e sentimentală, liniștea cu 
care profesorul îl primește, în can
celarie, pe Hurjui e amenințătoa
re, Aceste trei ipostaze ale liniștii 
duc la concluzia că regizorul a 
fost capabil de nuanțe subtile, așa 
cum cer gusturile mereu mai îno- 
bilate ale publicului spectator.

Iurie Darie, obișnuit cu platoul, 
are siguranța jocului și gestului, 
insistînd pe tinerețea explozivă a 
rolului. Reținem cu bucurie jocul 
experimentatului actor Sandu Ra
dulescu — prin lipsa lui de teatra-

lism, prin maturitatea cu care se 
mulează pe fiecare scenă, rămi- 
rilnd în linii mari același profesor 
de gravitate pontifici. La fel, Ma- 
rioara Davidoglu, moldoveancă și 
în cinematografie, ne-a reamintit 
comicul ei specific cu nuanțe dulci 
și blajine oare nuanțează plăcut 
ansamblul filmului.

O surpriză ! Tînărul Ștefan Tă- 
pălagă, intr-un joc de stingăcie 
excelent realizată, pe tipare ceho- 
viene, cu consecvență, cu unitate 
armonioasă, fără nici o ieșire su
părătoare.

Fără să facă creație Rodica Tă- 
pălagă și Stela Popescu și-au în
deplinit cu succes sarcinile roluri
lor.

Ne place imaginea lui Andrei 
Feher nu numai prin claritatea ei 
ci și prin arta tablourilor inte
rioare și exterioare cu o migăloa
să dozare a luminii în funcție de 
momentul psihologic. Aceleași ser
vicii a adus și muzica melodioa
să, cu leitmolive ușor de memorat, 
a lui Jean Ionescu.

In concluzie — „Alo ?... Ați gre
șit numărul" e un film vesel, re
confortant, educativ, care se cere 
vizionat de cit mai mulți specta
tori. Tratînd o temă apropiată de 
inima tineretului și avînd majori
tatea eroilor 
adresează cu 
nerilor și ne 
frumusețea și

Am certitudinea că toți tinerii îl 
vor savura cu deosebită plăcere.

AL. ANDRIȚOIU
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1 4.500 tone de oțel Martin și 8 
I electric peste sarcina planifi- | 
8 cată.
8 Aceste
8 datoresc 

la toate 
electrice

8 lui de la otelăria Martin nr. 1 
g privind sporirea producției de 
8 oțel pe metru pătrat
8 cuptor.
3 Succese de seamă
8 zilei de 30 Decembrie
8 vele
g Intre
8 torii
8 mică
8 .

altor secții din
1 și 24 decembrie lucră- 
de la uzina cocso-chi- 

și cei
8 glomerare
| produs și
8 4.125 tone
8 și 3.585 tone de minereu agio- g 
g merat peste plan.

(Agerpres) 8
8 8

jO OO OO OC OO OO OO OO OO000000 00000000000000oo <.

de la fabrica de a- 
a minereurilor au 

livrat furnalelor 
de cocs-metalurgic

1
Proiectoare de diafilmeț 

utile școlilor J 
pentru exemplificare t
Diascoape pentru ♦ 
diafilme produce

[oreipandentului voluntar
OOOOCOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOCXXXXXX'

Ne scriu corespondenții din Ploești
Vagonul 

și-a continuat 
drumul

tineri, filmul ni se 
precădere, nouă, ti- 
oglindește viața în 
veselia ei.

Cooperativa

Str. Sfinții Apostoli, 34 
I Telefon 15.71.76

Contribuția tineretului din regiunea i 
Timișoara la

Extinderea lucrărilor 
de hidroameliorații

(Urmare din pag. l-a)

La noi, la revizia de vagoane 
din stația Ploești Sud se desfășoa
ră din plin întrecerea socialistă in 
cinstea zilei de 30 Decembrie. în
trecerea constă in remorcarea de 
cit mai multe trenuri cu tonaj 
sporit, precum și lupta pentru o 
circulație cit mai regulată prin ve
rificarea și pregătirea în cit mai 
bune condițiuni din punct de ve
dere tehnic a trenurilor.

Să vă povestesc un episod din 
munca tinerilor lăcătuși din stația 
Ploești Sud.

★
Cu un scîrțîit prelung trenul 

R. 107 s-a oprit în stație. Călăto
rii deschid ferestrele și admiră 
gara nouă care se află în construc
ție. Tinerii lăcătuși de revizie N- 
Gheorghiu și D. Negoiță încep să 
facă verificarea trenului. Nu se 
aude decit pufăitul locomotivei și 
zgomotul ritmic al ciocanelor de 
revizie izbite de bandajele roților. 
Unii călători socotesc această trea
bă neînsemnată. Cei doi tineri însă 
cercetează atent fiecare bandaj, 
fiecare suport de arc, fiecare cutie 
de unsoare. O mică neatenție din 
partea lor poate duce ba grave ac
cidente de circulație. Deodată 
Gheorghiu se oprește în fața vago
nului 84.340. Il strigă și pe Ne
goiță.

— Un suport cap de arc... rupt!
— Asta însemnează scoaterea 

vagonului din circulație — spuse 
Negoiță dindu-și șapca pe ceafă.

— Il reparăm pe loc — hotărî 
Gheorghiu. Dar repede să nu în- 
tirzie trenul !

După cîteva minute de muncă 
încordată, defectul a fost înlăturat. 
Vagonul își putea continua dru
mul.

Un șuerut prelung și trenul se 
pune în mișcare. Călătorii, din va
gonul cu pricina se apleacă peste 
fereastră și își iau rămas bun 
la cei doi tineri lăcătuși de 
vizie.

Cu fețele zîmbitoare cei doi 
neri își scot șepcile înnegrite 
fum.

— Drum 
bun !

Pentru traducerea în fapte a 
hotărîrii C.C. al U.T.M. cu privi
re la constituirea brigăzilor ute
miste de muncă patriotică, tinerii 
de la rafinăria Nr. 1 Ploești au 
luat inițiativa de a forma cu spri
jinul comitetului de partid și al 
direcțiunii, primele brigăzi de 
muncă patriotică.

în acest sens s-au întrunit pa
tru organizații U.T.M. fruntașe, 
din cadrul rafinăriei pentru for
marea a două brigăzi utemiste de 
muncă patriotică.

Mulți dintre tinerii aflați în 
sală și-au exprimat dorința de a 
se înscrie și participa la acțiunile 
ce vor fi întreprinse de noiie bri
găzi. Astfel, loan Marinică, lăcă
tuș mecanic și-a exprimat dorința 
de a fi înscris printre primii in 
brigada nr. 4, angajîndu-se tot
odată de a munci cu mult elan în 
cadrul acestei brigăzi. Urmînd 
exemplul său a cerut să facă par
te din brigadă Ion Anghel, mun
citor fruntaș la depoul locomoti
ve, V. Crețu, Constanța Uță și 
mulți alți tineri.

rafinorilor
Luind cuvîntul, directorul teh

nic, inginerul Haralambie Rădu- 
lescu, a expus obiectivele de în
ceput ale celor două brigăzi. 
Printre altele se numără și repa
rarea a 10 pompe de abur, 100 
ventile, 150 role de la banda de 
transportat cocs, în total 963 ore 
pentru brigada nr. 4. Ca sarcină 
pentru brigada nr. 5 a fost stabi
lită retubarea unui condensator și 
repararea unor aparate 
ră și control, totalizind 

îndeplinirea acestor 
vor aduce rafinăriei o
în valoare de 8.000 lei și totodată, 
aceste realizări vor duce la o scur
tare a timpului necesar pentru 
transformarea instalației de cra
care termică nr. 1, într-o instala
ție care va produce o benzină cu 
o cifră octanică mult mai ridicată.

I. CHIRIAC 
C. STANCIU 

tehnicieni

mînt 
vor lua 
munca patriotică și echipe de ti
neret de muncă voluntară. De in
struirea acestor brigăzi și echipe, 
de munca de educație patriotică a 
tinerilor încadrați în aceste bri
găzi și echipe, vor răspunde în 
mod special activiștii comitetului 
regional și activiștii comitetelor 
raionale U.T.M. In colaborare cu 
sfatul popular regional și sfatu
rile populare raionale și comuna
le în anul viitor vom crea în ca
drul șantierelor regionale, raio
nale și comunale sectoare de 
muncă ale tineretului. Lozinca 
noastră în desfășurarea lucrărilor 
de hidroameliorații pe aceste șan
tiere va fi următoarea: „Nici un 
utemist și nici un tînăr înrolat 
în brigăzile utemiste de muncă 
patriotică și în echipele de muncă 
voluntară sub 10 metri cubi de 
pămînt". Pentru a da un și mai

degradate sau mlăștinoase, 
ființă brigăzi utemiste de

puternic avînt muncii patriotice a 
tineretului am luat hotărirea să 
decernăm fiecărui comitet comu
nal U.T.M. cite un drapel care 
va fi înmînat săptămînal brigăzi
lor sau echipelor fruntașe în des
fășurarea lucrărilor de desecări, 
canalizări, irigări, amenajări etc.

Vom lua si alte măsuri de sti
mulare a organizațiilor de bază 
U.T.M., a utemiștilor și tinerilor 
care vor obține cele mai mari 
realizări in cadrul întrecerii pa
triotice care se va organiza pe 
șantierele și sectoarele de muncă 
ale tineretului, cum ar fi: insig
ne de brigadieri fruntași, mate
riale cultural-sportive, ceasuri, 
truse de stilouri și alte materiale.

Sub conducerea comitetului re
gional de partid și in anul viitor 
vom mobiliza tineretul de pe cu
prinsul regiunii noastre la lucră
rile de hidroameliorațiuni, pentru 
a reda astfel circuitului agricol 
suprafețe si mai mari de terenuri.

de 
re-

ti
de

bun tovarăși, drum

N. DUMITRU 
lăcătuș de revizie

de rrăsu- 
1.800 ore. 
obiective 
economie

Un simpozion interesant
Urmînd inițiativa tinerilor de 

la Fabrica de conserve „Flora" 
din București, utemiștii de la 
școala profesională U.C.E.C.O.M., 
au organizat în cadrul „Joii tine
retului" un frumos simpozion cu 
tema: „Să ne cunoaștem secre
tele meseriei" Ucenicii din ramu
ra confecții damă și confecții 
bărbați s-au întîlnit cu 2 repre
zentanți ai unităților cooperatiste 
fruntașe din ramura confecții din 
orașul Ploești.

Din partea cooperativei „Steaua 
Roșie" a luat parte tovarășul Ion 
Tudoran, conducător tehnic al 
cooperativei, iar din partea coo
perativei „Drumul nostru" tova
rășa responsabilă Maria Neagu, 
fruntașă în munca educativă a 
ucenicilor. Acești tovarăși au vor
bit despre meseria pe care au 
îmbrățișat-o ucenicii, despre „se
cretul" acestei meserii. Ei au tă
cut de asemenea comparație în
tre felul cum învățau în trecut, 
ucenicii, pe timpul patronilor, și 
despre minunatele condiții ce le 
sînt create astăzi.

Mulți ucenici printre care și 
Maria Alexandreseu, Teodora Ef- 
tim, Valentina Nițu, Dumitru Va- 
sile au pus întrebări la care au 
răspuns tovarășii invitați.

MARIA GUDIANA 
elevă la Școala profesională 

U.C.E.C.O.M.

0 inițiativă bună
Nu de mult, comitetul U.T.M. 

de Ia Școala de meserii nr. 1 a 
luat hotărirea ca elevii să contri
buie activ la difuzarea cărților li
terare în oraș.

Pentru aceasta au fost ridicate 
de la depozitul de cărți, numeroa
se volume literare în valoare to
tală de 14.000 lei.

Elevii școlii noastre au primit 
cu căldură această sarcină trasată 
de organizația de bază U.T.M. și 
s-au angajat să distribuie aceste 
cărți pînă în cele mai îndepărtate 
cartiere ale orașului.

STANCU C. DUMITRU 
ucenic



Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Pentru încetarea definitivă 
a experiențelor cu arma nucleară

/7 7? Q Q Au intrat înLIL UJL.O.O. funcțiune alți 
giganți producători de energie

TELEGRAMA
Către

Cel de-al XlX-lea Congres al Partidului Comunist 
din Olanda

pentru rezolvarea problemei Berlinului
Răspunsul lui A. A. Gromiko la interpelările deputaților

MOSCOVA 25 (Agerpres) TASS 
transmite: In cadrul ședinței din 
25 decembrie a sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Andrei Gro- 
inîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a răspuns la interpe
lările deputaților despre felul în 
care se desfășoară tratativele cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și despre prin
cipalele obstacole care stau în ca
lea realizării unui acord, precum 
și în legătură cu problema Berli
nului.

Guvernul sovietic, a declarat 
A. A. Gromîko, este dispus ca în 
orice zi, chiar și mîine, să semne
ze, fără nici un fel de rezerve și 
condiții preliminare, un acord cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și, chiar din a- 
ceeași zi, să înceteze împreună cu 
S.U.A. și Anglia, pentru totdeau
na, exploziile experimentale ale tu
turor tipurilor acestei arme.

Răspunzînd la prima interpelare 
A. A. Gromîko a arătat că pînă 
în prezent, la Conferința de la 
Geneva în problema încetării ex
periențelor nucleare nu s-au obți
nut succese esențiale. Vorbitorul 
a declarat că acest lucru este o 
urmare a poziției pe care s-au si
tuat delegațiile puterilor occidenta. 
le. După cum se vede, reprezen
tanții S.U.A. și Angliei nu se gră
besc să rezolve sarcinile care stau 
în fața conferinței. Trebuie să spu
nem direct, a declarat A. A. Gro
mîko, că guvernele S.U.A. și An
gliei urmăresc probabil să împie
dice realizarea unui acord în pro
blema încetării experiențelor. Mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a tras această concluzie 
după ce a făcut un istoric al lup
tei pe care o desfășoară Uniunea 
Sovietică pentru încetarea experi
ențelor cu arma atomică și cu hi
drogen, începind cu propunerea so. 
vietică din mai 1955.

Afirmațiile guvernelor S.U.A. și 
Angliei că nu ar exista posibilita
tea de a se controla într-un mod 
eficace respectarea unui acord cu 
privire la încetarea experiențelor, 
dacă un asemenea acord ar fi în
cheiat, a spus în continuare A. A. 
Gromîko, constituie o înșelare di
rectă a popoarelor. Conferința ex
perților de la Geneva a ajuns în 
unanimitate la concluzia că există 
posibilitatea deplină de a se in
stitui un asemenea control. Toa
te cererile și condițiile formulate 
de puterile occidentale în ceea ce 
privește inspectarea teritoriului ța. 
rilor contravin concluziilor confe
rinței experților. După cum a ară
tat A. A. Gromîko în declarația sa. 
cererea absurdă a puterilor occi
dentale ca întreaga chestiune a 
controlului asupra îndeplinirii 
unui acord cu privire la încetarea 
experiențelor să fie condiționată 
de dorințele unei majorități tnglo- 
americane din organul de control 
nu fac decît să dovedească ten
dințele reprezentanților blocului a- 
mericano-englez de a obține dale 
cu caracter de spionaj.

A. A. Gromîko a declarat că

guvernul sovietic 
să 
cu 
nui 
zii nucleare în scopuri pașnice. In 
acest caz U.R.S.S. va porni de la 
considerentul că numărul acestor 
explozii efectuate de S.U.A. și An
glia luate la un loc, pe de o par
te, și U.R.S.S., pe de altă parte, 
trebuie să fie egal. Numărul total 
al exploziilor trebuie să fie stabi
lit anticipat, de comun acord pen
tru fiecare an, și strict limitat.

Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a subliniat că puterile 
occidentale nu manifestă dorința 
de a se ajunge la un acord nici 
la cealaltă Conferință de la Gene
va, conferința pentru preîntîmpi- 
narea pericolului unui atac prin 
surprindere. Ele ar dori în mod 
vădit să substituie examinării mă
surilor pentru preîntîmpiriarea unui 
asemenea atac o simplă culegere 
de informații cu privire la diferi
tele tipuri de armamente ale sta
telor.

ajungă la 
privire la 
număr 1!~

este dispus 
o înțelegere 

efectuarea u- 
limitat de explo-

Putem satisface curiozitatea re
prezentanților Occidentului într-o 
singură privință, a declarat A. A. 
Gromiko, să-i încredințăm încă o 
dată că U.R.S.S. dispune de o 
cantitate și de tipuri de artne din
tre cele mai moderne, întrutotul 
suficiente, pentru apărarea sigură 
a securității țării împotriva orică
ror atentate. Totodată guvernul 
U.R.S.S. ar prefera ca tot acest 
armament să fie distrus sau trans
format astfel încît să poată fi fo
losit exclusiv în scopuri pașnice. 
El este dispus să procedeze astfel 
de îndată ce puterile occidentale 
vor accepta să semneze un acord 
cu privire la măsurile corespun
zătoare asupra dezarmării.

A. A. Gromîko a relevat cu re
cunoștință lupta activă pentru în
cetarea experimentării armei nu
cleare pe care e duc guvernele ță
rilor socialiste din Europa și Asia, 
precum și ale Indiei, Indoneziei, 
R.A.U. și altor state.

Ocupîndu-se de problema Berii-

Hotărîrea Sovietului Suprem
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite: La 25 decembrie 

în cadrul ultimei sale ședințe, Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adop
tat în unanimitate o hotărire în problema experiențelor cu arma nu
cleară și in problema Berlinului.

După ce se amintește că la 31 martie 1958 Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a hotărît încetarea unilaterală a experiențelor cu armele 
atomice și cu hidrogen în hotărîre se arată că guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii refuză pînă în prezent să înceteze experiențele imediat 
și pretutindeni. Dimpotrivă, după 31 martie ele au efectuat o serie 
de experiențe dintre cele mai intense cu bombe atomice si cu hidrogen. 
UNIUNEA 'SOVIETICA, se subliniază în hotărîre, ESTE GATA Șl 
IN PREZENT CA ȘI ORIC1ND IN VIITOR SA RBNUNTE LA EX
PERIENȚELE CU TOATE TIPURILE DE ARME NUCLEARE, 
DACA S.U.A. SI MAREA BRITANIE CONSIMT SA ÎNCHEIE UN 
ACORD CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA PENTRU TOTDEAUNA A 
EXPERIENȚELOR. Sovietul Suprem al U.R.S.S. consideră că nu 
mai există nici un motiv pentru aminarea încheierii unor acorduri cu 
privire la încetarea experiențelor, deoarece conferința de la Geneva 
a experților a confirmat in unanimitate posibilitatea deplină a unui 
control efectiv asupra acestor experiențe.

Considered încetarea experimentării tuturor tipurilor de arme 
nucleare ca un pas important în direcția lichidării politicii cursei înar
mărilor și „războiului rece", în direcția întăririi păcii între popoare, 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. a hotărît să aprobe politica și măsu
rile practice ale guvernului sovietic în problema încetării experiențe
lor nucleare; el a însărcinat guvernul sovietic să ducă și pe viitor 
o luptă perseverentă pentru încetarea imediată, pretutindeni și pen
tru totdeauna a experiențelor cu arma nucleară.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a exprimat speranța că S.U.A. și Ma
rea Britanie vor depune toate eforturile pentru atingerea acestui mare 
și iubit țel, care corespunde aspirațiilor tuturor popoarelor.

In hotărîre Sovietul Suprem ăl U.R.S.S. relevă cu satisfacție ini
țiativa guvernului sovietic care a prezentat propunerea ca Berlinul 
occidental să fie transformat într-un oraș liber Și demilitarizat.

Propunerile guvernului sovietic, se arată în Hotărire, s-au bucurat 
de sprijinul călduros și de aprobarea Republicii Democrate Germane 
pe al cărei teritoriu este situat Berlinul occidental, precum și al mai 
multor state. ,

SOVIETUL SUPREM AL U.R.S.S. A HOTĂRÎT SA APROBE 
POLITICA ȘI ACȚIUNILE PRACTICE ALE GUVERNULUI SOVIE
TIC IN PROBLEMA BERLINULUI.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. cere guvernelor S.U.A., Marii Britanii 
și Franței să-și aducă contribuția la reglementarea problemei Berli
nului in conformitate cu interesele întăririi păcii in Europa și in în
treaga lume.

nului, vorbitorul a spus : guvernul 
sovietic este de părere tă calea 
cea mai justă spre soluționarea a- 
cestei probleme este calea unor 
tratative rezonabile între statele 
direct interesate. Dacă nu se va 
reuși să se ajungă la o înțelegere 
cu puterile occidentale cu privire 
la soluționarea de comun acord a 
problemei Berlinului, U.R.S.S. nu 
va avea altceva de făcut decît să 
predea R. D. Germane funcțiile pe 
care le-a exercitat pînă în prezent 
la Berlin și pe căile de comuni
cație care leagă Berlinul de Ger
mania occidentală.

Caracterizînd situația care s-a 
creat în Berlinul accidental, A. 
Gromîko a declarat: Dacă nu 
va pune capăt acestei situații 
crește și mai mult primejdia 
Berlinul occidental să devină 
al doilea Sarajevo unde a izbucnit 
incendiul primului război mondial. 
Orice provocare organizată acolo, 
orice încercare, de a întreprinde 
acțiuni agresive împotriva R. D. 
Germane poate declanșa un război 
de mari proporții, în care și-ar 
găsi moartea milioane și milioane 
de oameni. Flacăra războiului s-ar 
extinde inevitabil pe continentul 
american, deoarece dată fiind teh
nica militară modernă, • granițele 
dintre teatrele de operațiuni mili
tare depărtate și cele apropiate se 
șterg de fapt. Numai cei ce și-au 
ieșit din minți, a spus A. A. Gro
miko, pot să nu țină seama de 
acest lucru.

A. A. Gromîko a calificat drept 
tr ucuri declarațiile conducătorilor 
puterilor occidentale, precum și 
comunicatul Consiliului N.A.T.O. 
In problema Berlinului, dat recent 
publicității, în care se încearcă să 
se lege problema normalizării si
tuației în Berlin de problema uni
ficării Germaniei și se formulează 
din nou vechiul program, de mult 
respins de viață, cu privire la așa- 
zisele „alegeri libere pe întreaga 
Germanie". Vorbitorul a explicat 
că cei ce recurg la acest truc ur
măresc să se eschiveze de la re
zolvarea problemei acute și dure
roase a Berlinului.

Guvernul sovietic, a declarat în 
încheiere A. A. Gromîko, a subli
niat în repetate rînduri că nimeni 
nu are dreptul că „unifice" Ger
mania din afară — pentru ger
mani și în locul germanilor — și 
că Uniunea Sovietică nu poate 
avea nici o legătură cu astfel de 
planuri. Unificarea Germaniei poa
te constitui numai un rezultat al 
aproptierii și realizării unui acord 
între cele două state — R. D. Ger
mană și R. F. Germană — și în 
condițiile actuale nici un procedeu 
mecanic, cum ar fi alegerile pe în
treaga Germanie, nu poate rezolva 
această problemă.
(Sublinierile aparțin redacției)

STALINGRAD 25 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 24 decem
brie, ora 22,11 (ora Moscqvei), la 
hidrocentrala Stalingrad, de pe 
Volga, cea de-a doua turbină cu 
o capacitate de 115.000 kW a în
ceput sa furnizeze curent indus
trial.

Prima turbină cu aceeași putere 
a intrat în fnncțiu.ne la 22 decem
brie.

Puterea totala a hidrocentralei 
de la Stalingrad, care va intra în 
funcțiune cu întreaga sa capacita
te. în 1960 este de 2.563.000 kW. 
Această hidrocentrală, cea mai

mare din lume, va depăși prin pu
terea sa cu 263.000 kW hidrocen- 

Lenin" de pe Volga 
pusă in funcțiune in 

acesta lingă orașul

trala „V. I. 
care a fost 
august anul 
Kuibîșev.

★
25 (Agerpres),

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite un 

salut frățesc Congresului al XlX-lea al Partidului Comunist din 
Olanda.

Partidul nostru își exprimă solidaritatea cu lupta Partidului Co
munist din Olanda pentru apărarea drepturilor și libertăților de
mocratice, a intereselor vitale ale oamenilor muncii, împotriva pla
nurilor imperialiste de atragere a Olandei pe drumul primejdios 
al pregătirii războiului atomic.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în lupta pentru întărirea 
continuă a unității ideologice și organizatorice marxist-leniniste 
a partidului, pentru întărirea legăturilor sale cu masele muncitoare, 
pentru satisfacerea revendicărilor oamenilor, muncii, pentru pace și 
progres social,

Sesiunea Sovietului Suprem
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul șe
dinței comune din dimineața zi
lei de 25 decembrie a Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului SuDrem al 
U.R.S.S. s-a încheiat discutarea 
rapoartelor asupra noilor proiecte 
de lege cu privire la procedura și 
legislația în U.R.S.S., în republi
cile unionale și autonome.

La discuțiile cu privire la acea
stă problemă au luat cuvîntul 
Aleksandr Gorkjn, președintele 
Tribunalului Suprem al U.R.S.S., 
Iakov Zarobian, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Armeniei, Boris Samsonov, mun
citor modeller la una din uzinele 

lingă Moscova, Roman Ru- ------------ i ♦--------1 a|
cu- 
co- 
de

da 1 „ 
denko, procurorul ’general 
U.R.S.S., Serghei Ga'.unski, 
noscut jurist sovietic, membru 
respondent al Academiei 
Științe a U.R.S.S., și alții.

Vorbitorii au aprobat proiecte
le de lege prezentate Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Ei au arătat 
că acesle documente vor contribui 
la întărirea legalității socialiste, 
la lichidarea criminalității și la 
respectarea drepturilor constitu
ționale ale cetățenilor sovietici.

După terminarea discuțiilor, 
deputății au adoptat legile supu
se examinării sesiunii.

In încheierea ședinței s-a dat 
citire mesajului, de răspuns a- 
dresat de Sovietfil Suprem al 
U.R.S.S. Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace in legătură cu împli
nirea a 1’5 ani de la încheierea 
tratatului sovieto-cehoslovac

legislative a Sovietului Uniunii, 
deputatul Dmitri Poleanski, a pre
zentat un raport despre proiectele 
noilor legi ale legislației penale 
sovietice. Printra proiectele pre
zentate figurează; bazele legisla
ției penale, legea cu privire la 
răspunderea penală pentru crime 
împotriva statuluj și legea cu pri
vire la răspunderea penală pentru 
crime militare.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : In cadrul ședin
ței din 25 decembrie a Sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
deputatul Djabar Rasulov, preșe
dintele comisiei pentru propuneri 
legislative a Sovietului Naționa
lităților, a prezentat un raport 
asupra proiectului de lege privind 
bazele legislației ofganizării ju
decătorești în U.R.S.S., în repu
blicile unionale și autonome, re
gulamentul tribunalelor militare 
și bazele procedurii . penale în 
U.R.S.S. și în republicile unio
nale.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite ; La 25 decembrie 
s-a încheiat cea de-a doua sesiune 
a Sovietului Suprem al U.RS.S. 
a

A. 
se 
va 
ca 
un

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : l.uîrid cuvintul la 
ședința din 25 deccsnbrîe a sesiu
nii Sovietului Suprem ai U.R.S.S., 
președintele Comisiei de propuneri

celei de-a 5-a legislaturi.
In cadrul ultimei ședințe a luat 

cuvintul. din însărcinarea guver
nului sovietic. Andrei Gromiko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.SJS., care n răspuns la între
bările a două grupuri de deputați, 
referitoare la tratativele în proble
ma interzicerii experiențelor cu 
arma termonucleară și în proble
ma Berlinului occidental.

Apoi a luat cuvintul acad. Mi
hail Lavrentiev. El a declarat că 
oamenii sovietici nu vor război ți 
se ridică in mod categoric împo-

triva experiențelor nucleare. Re
ferindu-se la problema Berlinului, 
acad. Lavrentiev a subliniat că ea 
trebuie rezolvată într-o atmosferă 
de discuții liniștite, fără zăngănit 
de. arme.

Deputatul Vasili Sokolovski, ma
reșal al U.RS.S., a declarat că 
politicienii occidentali de rea cre
dință încearcă să denatureze poli
tica de pace a guvernului sovie
tic în problema Berlinului occiden
tal. El a amintit deputaților cu- 
vintările agresive ale unor generali 
belicoși. îndeosebi cuvîntarea pro- 
vocato'are a ministrului Apărării al 
Angliei, Sandys. Dacă blocul im
perialist al N.A.T.O., a declarat 
Sokolovski. în care Anglia deține 
un rol principal, va încerca să 
dezlănțuie războiul, nu poate fi 
nici o îndoială că chiar din prime
le zile, dacă nu din primele ore, 
Anglia va fi supusă unui contra
atac în care vor fi folosite toate 
mijloacele moderne de distrugere. 
Nici ațîțătorii la război americani 
nu vor reuși să scape. In cazul in 
care Republica Democrată Germa
nă va fi atacată, se vor ridica în 
apărarea ei Uniunea Sovietică și 
celelalte țări din lagărul socialist. 
Uniunea Sovietică dispune de. ra
chete balistice intercontinentale cu 
ajutorul cărora încărcăturile nu
cleare. pot atinge orice țintă

Mareșalul Sokolovski a declarat 
că problema Berlinului trebuie să 
fie rezolvată pe calea tratativelor, 
pe o bază rațională.

Apoi, din însărcinarea comisiilor 
pentru Afacerile Externe ale So
vietului Naționalităților și Sovie
tului Uniunii, deputatul Vladimir 
Semiceastnii a dat citire proiectu
lui de hotărire a Sovietului Su
prem care aprobă activitatea gu
vernului sovietic in domeniul po
liticii externe.

Forja și influența 
insurgenților cubani 

cresc necontenit
NEV YORK 25 (Agerpres). — 

După părerea unor comentatori ai 
ziarelor agențiilor americane, 
noua ofensiva așa-zisă „generală** 
și „definitivă** dezlănțuită de ar
mata lui Batista împotriva insur
genților cubani, va duce numai la 
creșterea numărului de victime 
îndeosebi în rîndurile populației 
pașnice din Cuba.

Cu ajutorul avioanelor și tancu
rilor care continuă să sosească din 
Anglia, Nicaragua și din alte țări, 
armata dictatorului caută să pro
voace panică în rîndurile popula
ției pașnice, bombardînd și mitra
li ind masiv punctele locuite, dis- 
trugînd clinici, spitale etc.

Totuși, după cum rezultă din 
știrile ziarelor americane, nici un 
fel de atrocități nu pot ajuta ar
mata lui Batista.

Insurgenții au strînse legături 
cu populația, acordindu-i tot spri
jinul. Ziarul „Diario de las Ame
ricas** anunță că anumite detașa
mente ale lui Fidel Castro, îndeo
sebi unul din detașamentele cele 
mai mari comandat de Ernesto 
Guevara, au trecut la aplicarea re
formei agrare. Pămînturile guver
namentale cucerite de ei în pro
vincia Las Villas și în alte pro
vincii sînt împărțite între țărani 
lipsiți de pămînt și cu pămînt pu
țin.

STAL1NO , ...... ........
TASS transmite: A fost dată în 
funcțiune termocentrala Staro-Be- 
sevo, una dintre cele mai mari din 
Europa. La 24 decembrie a început 
să furnizeze curent pentru indus
trie primul ei turbogenerator cu o 
putere de 100.000 kW.

Procesele de producție la noua 
termocentrală sint automatizate. 
S-a înfăptuit pentru prima oară 
dirijarea turbogeneratoarelor și a 
cazanelor de la un panou termic 
central. Centrala va consuma a- 
proximativ șapte eșaloane de căr
bune în 24 de ore.

In momentul de față centralele 
electrice din Donbas furnizează ju
mătate din întreaga cantitate de 
energie electrică produsă în Ucrai
na. Spre sfîrșitul anului 1965 pu
terea sistemului energetic al Do- 
nețului se va dubla.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

N. S. Hrușciov a vizitat expoziția 
realizărilor economiei naționale 

a U. R. S. S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 decem
brie Nikita Hrușciov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintede Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., însoțit de 
Nikolai Ignatov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a vizitat expo-

realizărilor economiei națio 
a U.R.S.S.
S. Hrușciov și persoanele 

l-au însoțit au examinat 14

—XX——

O delegație 
guvernamentala 

a R. D. Germane 
va vizita R. P. Chineză 

și R. D. Vietnam
BERLIN 25 (Agerpres). — 

ADN transmite: Departamentul 
presei de pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane anunță că guvernul Re
publicii Populare Chineze și gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam au remis guvernului Repu
blicii Democrate Germane invita
ția de a face o vizită de prietenie 
în aceste țări. Guvernul R.D. Ger
mane a hotărît să primească invi
tația și să trimită în R.P. Chi
neză și în R.D. Vietnam o dele
gație guvernamentală condusă de 
O. Grotewohl, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D. Germa
ne. O. Grotewohl va vizita de a- 
sernenea Cairo, Bagdad și Delhi.

Cum rezolvă N.A.T.O 
problema

In ultima vreme s-a putut ob
serva o schimbare — care se 
accentuează cu timpul — în ati
tudinea guvernului grec' față de 
problema cipriotă. Această schim
bare nu apare izolată, ci se inte
grează într-un complex întreg ce 
vizează politica internă și externă 
a cercurilor conducătoare gre
cești.

Ce elemente au determinat a- 
ceste transformări, ce factori au 
impus alunecarea politicii gre
cești pe o pantă periculoasă, con
trară aspirațiilor maselor?

Dat fiind interesele militare și e- 
conomice ale puterilor imperialiste 
în Orientul Apropiat și Mijlociu 
precum si situația nefavorabilă 
pentru imperialiștii americani și 
englezi ce s-a creat în această 
zonă a lumii, cercurile agresive 
ale N.A.T.O. au început să dea o 
și mai mare atenție statelor si
tuate în bazinul răsăritean al Me- 
diteranei, datorită poziției lor 
strategice deosebite. De aceea, 
americanii au început să exercite, 
fie direct,, fie prin intermediul 
N.A.T.O. puternice presiuni asu
pra Greciei, în special pentru re
zolvarea rapidă a problemei ci
priote și pentru introducerea în 
Grecia a unei politici de mină 
forte. Acestor presiuni le-a cedat 
destul de lesne guvernul Kara
manlis, traducîndu-le în politica 
internă prin represiuni împotriva 
partidelor, organizațiilor și perso
nalităților democrate, iar pe plan 
extern printr-o mai mare recepti
vitate față de dictatul american.

Cea mai bună pildă a docilității 
guvernului grec față de preten
țiile emise de imperialiștii ameri
cani o constituie și evoluția sa în 
problema cipriotă. Este bine știut 
faptul că, în urma presiunilor 
exercitate de poporul grec, guver
nul Karamanlis a trebuit să expri
me prin diverse luări de poziție 

în politica externă, voința popu-

Să înceteze valul de represiuni 
împotriva elementelor democratice 

din Grecia!
Apelul F. M. T. D.

BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
Secretariatul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
a dat publicității următoarea 
declarație :

„In ultimul timp în Grecia 
se ridică un nou val de repre
siuni. Sute de oameni, printre 
care membrii organizației de 
tineret a E.D.A., au fost ares
tați, aruncați în închisori pen
tru convingerile lor politice, 
pentru activitate sindicală ți 
obștească sau pur și simplu 
pentru solidaritate cu poporul 
și tineretul din Cipru. Și astăzi 
încă s- chinuiește într-un lagăr 
de concentrare de pe o insulă 
grecească Nikos Solomos, con
ducătorul secției de tineret a 
E.D.A., arestat anul acesta în 
iulie, fără să i se fi adus vreo 
acuzație și fără să fie existat 
vreo hotărîre a organelor de 
justiție.

La 5 decembrie a fost ares
tat Mznolis Glezos, membru al 
comitetului administrativ al 
E.D.A., directorul ziarului „Av- 
ghi“, erou al rezistenței din 
Grecia, care în anul 1941, în 
timpul ocupației fasciste, a 
smuls de pe Acropole steagul 
cu svastica și in locul lui a ar
borat drapelul național grec. 
Glezos este acuzat fără nici un 
teniei de spionaj.

Arestările în mată, existența 
„legilor excepționale", a lagă
relor de concentrare, a sistemu
lui „stabilirii" identității de că
tre poliție — toate acestea con
stituie o violare brutală a drep
turilor și libertăților democra
tice ale tineretului grec.

în numele a milioane de ti
neri din întreaga lume, 
F.M.T.D. exprimă indignarea, 
condamnă acțiunile represive 
ale autorităților grecești și în 
numele celor 85 milioane de 
membri ai săi declară că este 
solidară cu tineretul din Gre
cia. F.M.T.D. cere tuturor orga
nizațiilor de tineret naționale 
și internaționale să-și exprime 
solidaritatea cu tineretul din 
Grecia, care luptă pentru apă
rarea drepturilor politice și so
ciale, pentru lichidarea „legi
lor excepționale" și măsurilor 
polițienești, pentru punerea în 
libertate a lui Manolis Glezos 
și a celorlalți fruntași ai vieții 
publice, pentru restabilirea 
drepturilor democratice în Gre
cia".

ziția 
nale

N.
care
modele diferite de combine remor
cate, reprofilate în autocamioane, 
șasiuri autopropulsate da recoltare 
cu combine cerealiere suspendate, 
mașini ultramoderne pentru culti
varea și recoltarea sfeclei de za
hăr, modele noi de tractoare ctî 
roți și alte mașini.

Ei au indicat conducătorilor Ce- 
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. și ai Ministerului Agri
culturii al U.R.S.S. să aleagă cele 
mai productive mașini pentru di- 
feritele» zone ale țării și să orga
nizeze trecerea în producție a a- 
cestor mașini.

★
relatează ziarul 
Uniunea femeilor 

Austria a adresat

, După cum
„Volksstimme", 
democrate din 
lui Karamanlis, primul ministru al 
Greciei, o telegramă de protest îm
potriva persecutării luptătorilor 
antifasciști.

Azi se deschide 
la Moscova expoziția 

de artă plastică 
din țările socialiste K
MOSCOVA 25. — Corespon

dentul Agerpres transmite:
La 26 decembrie va avea loc 

vernisajul expoziției de arte plas
tice din țările socialiste.

La expoziție, organizată în 
sala centrală de expoziții din 
Moscova, participă peste 1.200 de 
pictori, sculptori și graficieni din 
12 țări socialiste care expun 3.000 
de tablouri, sculpturi, desene, lu
crări de artă aplicată. Fiecare 
țară și-a ales singură lucrările 
expuse, creîndu-și în cadrul ex
poziției o secție națională.

Ziarele din 'Moscova caracteri
zează această expoziție drept o 
demonstrație a succeselor artei 
realiste, a unității‘în concepția a- 
supra lumii și a metodei de 
creație a oamenilor de artă din 
țările socialiste.

La vernisajul expoziției va par
ticipa și un grup de oameni de 
artă din R. P. Romînă care a so
sit la Moscova la 24 decembrie.

Această tînără cipriotă care a manifestat la Nicosia împotriva ocupației engleze, pentru liberta
tea poporului ei, a fost imediat arestată și înconjurată de o puternică escortă de miilitari britanici.

lației cipriote de a i se acorda 
dreptul la autodeterminare și de 
a scăpa de jugul colonial englez. 
Cu două luni în urmă guvernul 
grec a început însă să dovedeas
că „spirit conciliant", să nu mai 
manifeste intransigență față de 
planul MacMillan, care urmărește 
perpetuarea ocupației coloniale în 
Cipru. „Spiritul moderat" al gu
vernului Karamanlis prin accepta
rea planurilor americane echi
valează cu o renunțare la princi
piul autodeterminării și accepta
rea unei relative autonomii a in
sulei.

Nici guvernul englez, nici cel 
american și nici consiliul diri- 
gent al N.A.T.O.-ului, nu 
mulțumit cu acest semi 
Cercurile imperialiste occidentale 
vor o Grecie docilă, unde să nu 
se manifeste opoziție împotriva 
instalării de rampe de lansare a 
rachetelor, împotriva militarizării 
țării, împotriva includerii Greciei 
în planpri agresive îndreptate 
deopotrivă contra Orientului Arab 
și a democrațiilor populare. Și 
pentru aceasta s-au luat de către 
guvernul grec anumite măsuri ca 
reprimarea opoziției interne și 
cedări în problema cipriotă pe 
plan extern. Din poziția anteri
oară a guvernului grec în pro
blema cipriotă n-a mai rămas ni
mic. Cînd Comitetul Politic al 
O.N.U. a adoptat rezoluția irania
nă care trece rezolvarea proble
mei cipriote pe seama N.A.T.O., 
guvernul grec a plecat supus 
capul.

Referindu-se la rezoluția adop
tată de Comitetul Politic al 
O.N.U. agenția „France Presse" 
menționa că „dacă ar fi aplicată 
ar duce la înmormîntarea reven
dicărilor cipriote". Iar în ce pri
vește jocul american atît în culi
sele Adunării Generale a O.N.U. 
cît și în cele ale N.A.T.O., zia
rul grec „Ethnos" sublinia : „Țara

s-au 
pas.

domnului Dulles s-a situat în 
mod deliberat de partea celor 
care Sugrumă libertatea, s-a aliat 
cu colonialiștii și îi sprijină pe 
călăi".

Aceste considerente n-au împie
dicat guvernul Karamanlis să 
primească cordial pe secretarul de 
stat adjunct al S.U.A. Rountree. 
Vizita lui Rountree este strîns le
gată de intensificarea planurilor a. 
gresive americane în Orientul A- 
rab, paralel cu intensificarea pre
siunilor asupra Greciei.

Vizita lui Rountree a urmărit, 
după cum subliniau observatorii 
politici de la Atena, o rezolvare 
in scopul menținerii zdruncinatei 
alianțe atlantice și în interesul 
politicii de stat americane, a liti
giului greco-turco-englez. Acea
sta întrucît planurile americane 
au drept scop ca în timpul cel 
mai scurt să obțină regruparea 
forțelor în Mediterana răsăritea
nă, provocarea unei răciri a re
lațiilor dintre Grecia și țările a- 
rabe.

Guvernul grec se pretează la a- 
ceste manevre, chiar dacă ele 
ating interese vitale ale poporului 
grec, dacă ele aduc prejudicii 
Greciei. Guvernul Karamanlis în
clină din ce în ce mai mult spre 
acceptarea unei rezolvări în pro
blema Ciprului, care să nu schim
be regimul colonial englez din in
sulă. Adoptarea soluțiilor impuse 
de N.A.T.O. contravin aspirații
lor poporului cipriot, slăbește pre
stigiul politic al Greciei și nu ser
vește nici interesele poporului 
grec și 'nici interesele păcii.

Capitularea în fața dictatului

american, transformarea Greciei 
într-o bază 
aduce mari prejudicii 
Greciei, întrucît 
nu contribuie 
relațiilor dintre 
această zonă.

Țările socialiste au sprijinit în
totdeauna lupta eroică a poporu
lui cipriot și au cerut să se res
pecte dreptul său la autodetermi
nare și voința sa de independen
ță. Acest sprijin a fost acordat 
dezinteresat, ori de cîte ori pro
blema cipriotă a fost în discuție.

Guvernul romîn și poporul no
stru, interesate profund în stabi
lirea unor relații de prietenie cu 
toate țările balcanice. în întărirea 
păcii în această regiune, au spri
jinit întotdeauna aspirațiile po
porului cipriot. Este cunoscut 
răspunsul dat de guvernul romîn 
memorandumului guvernului grec 
cu privire la rezolvarea proble
mei Ciprului. Sînt cunoscute de 
asemenea intervențiile delegației 
romîne la O.N.U. favorabile unei 
rezolvări a problemei Ciprului în 
sensul voinței exprimate de popu
lația insulei. Sprijinul acordat de 
țara noastră a fost unanim și fa
vorabil apreciat de opinia publică 
greacă și cipriotă. De aceea este 
lesne de înțeles interesul și îngri
jorarea cu care poporul nostru 
urmărește evoluția evenimentelor 
în această problemă de o deose
bită importanță pentru interesele 
păcii și ale popoarelor din acea
stă zonă a lumii.
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" morale 

aceste elemente 
la îmbunătățirea 
statele situate în
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MOSCOVA. — La 25 decembrie 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care se desfășoară în 
prezent la Moscova, a adoptat ho- 
tărîrea de a-1 numi pe Aleksandr 
Șelepin ca președinte al Comitetu
lui Securității de Stat de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
în locul generalului de armată 
Ivan Serov, în legătură cu trece
rea acestuia în altă muncă.

Aleksandr Selepin a activat în 
cadrul Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist Leninist' 
din U.R.S.S., iar apoi în aparatul’ 
C.C. al P.C.U.S

NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press anunță că la 23 de-, 
cembrie forțele aeriene militare ale 
S.U.A. au lansat la Cape Canave
ral a doua rachetă „Atlas". Spre 
deosebire de satelitul „Atlas", lan-1 
sat acum șase 
zut pe pămînt 
de la lansare.

MOSCOVA.

zile, aceasta a 
după citeva <nifk

Pînă la 26 
brie ora 6 dimineața cel 
3-lea satelit sovietic artificial a 
înconjurat pămîntul de 3.102 eri.i

LONDRA. — După cum transmi
te din Accra corespondentul agen
ției Reuter, in Ghana au fost 
arestați mai mulți membri ai par-t 
tidului unit. Ei sint acuzați de un 
complot pentru asasinarea lui 
Ktvame Nkrumah, primul ministru 
al Ghanei.


