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Tineretul participă cu entuziasm
ta munca voluntară

171 brigăzi
în Regiunea Autonomă Maghiară

TG. MUREȘ (de ta 
țflentul nostru).

Pînă în prezent în 
Autonomă Maghiară au 
171 de brigăzi utemiste

corespon-

Regiunea 
luat ființă 

_____ —__ , de muncă 
patriotică din care fac parte 5490 
tineri. Membrii brigăzilor utemiste 
au efectuat 22.000 ore muncă 
voluntară pe diferite șantiere de 
construcții, la lucrări de hidroame
liorații, reparări de drumuri, po- 
'■Vri etc.
)Primii care au ieșit la muncă

voluntară au fost utemiștii din Tg. 
Mureș unde s-au înființat 40 de 
brigăzi. De curind, zece brigăzi 
utemiste din oraș au lucrat pe 
șantierul de hidroameliorații de pe 
Valea Nirajului efectuînd 2060 ore 
muncă voluntară. S-au evidențiat 
în special brilgăzile utemiste de 
muncă patriotică de la Institutul 
Medico-Farmaceutic din Tg. Mu
reș, de la școlile profesionale me
talurgice și de construcții.

Șantierul 
studenților gălățeni

M. FLORIAN

DOBREale gospodăriilor

pregătit să devină 
de nădejde ai so-

culti-
agri-

aceste locuri 
le ji putut

cîleva luni.

In apropierea orașului Ga
lați &e întinde — cît vezi cu 
ochii — un cîmp mocirlos. Șase 
mii de hectare are timpul, și 
o denumire curioasă : „Cătu- 
șa“. In fiecare primăvară, apele 
Șiretului inundă miile de hec
tare. Stuful și bălăriile acoperă 
de zeci de ani c * »——•
fără ca oamenii să 
folosi la ceva,

...Iată insă că, de 
un grup de studenți din ultimul 
an al Institutului agronomic 
din Galați au hotărît să se îm
potrivească capriciilor naturii. 
Utem:știi Popa Hurmuz, Gacia 
Ion, Ecaterina lonescu, D. Vlă- 
diroiu și Cornelia Munteanu 
și-au ales pentru proiectul de 
diplomă tema : alcătuirea pla* 
nului pentru asanarea bălții 
„Cătușa", transformarea ei în-

■un mare laborator natural 
? hidroameliorații labora- 
>r care se va întinde pe o 

suprafață de 250 de hectare. 
Restul de aproape șase mii de 
hectare vor fi redate agricul
turii mărind suprafețele 
vabile

cole colective din satele Filești, 
Costi, Vînători,

Planurile — îndrăznețe, dar 
realizabile — au fost de curind 
terminate. Organizația U. T. M. 
a institutului a propus atunci 
ca transpunerea lor în fapt să 
fie făcută chiar de către stu
denții institutului, prin muncă 
voluntară. Ideea a fost primită 
cu entuziasm și zilele trecute 
cîteva sute de studenți au și în
ceput săpăturile primului ca
nal care va feri cimpurile de 
inundații.

lati-i în fotografie pe entu
ziaștii studenți gălățeni la lu
cru. Specialiștii care conduc lu
crările nu sini alții decît doi 
dintre autorii proiectului : stu
denții utemișli Popa Hurmuz 
și Ecațerinn lonescu. Seriozita
tea și pasiunea cu care lucrea
ză, demonstrează că profeso
rii, împreună ■ cu organizația 
U.T.M. i-au ' ’ ' ’ ’ '
constructori 
ciclismului.
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Primele zile de muncă 
patriotică din anul 1959

Răspunzînd sarcinilor mari puse 
de recenta plenară a C.C. al 
P.M.R., organizațiile U.T.Al. din 
raionul Negru-Vodă s-au angajat 
să contribuie activ la construcția 
cu forțe și resurse locale a șoselei 
asfaltate care va lega reședința 
raionului cu orașul Constanța. Co
mitetul raional U.T.M. Negru- 
Vodă s-a angajat ca prin mobili
zarea tineretului la construcția șo
selei să aducă statului economii 
de aproape 3.000.000 lei.

In primele zile ale anului, răs- 
punzînd chemării comitetului ra
ional U.T.M.. în adunări generale 
U.T.iM. deschise tinerii s-au anga
jat ca în cinstea conferinței regio
nale de partid să participe cu toții 
la construirea prin muncă volun
tară a șoselei. Ei au hotărît astfel 
ca zilele de 6. 7, 8, 9 și 10 ianua
rie să fie declarate zile de muncă 
patriotică ale tineretului.

Ieri, în prima zi de muncă vo
luntară din anul acesta, la carie
rele da piatră din comunele Cofu- 
Văii, Biruința și Chirnogeni, ală
turi de membrii celor 25 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, au 
lucrat la scosul, spartul și căratul 
pietrei pe șosea peste 1800 dp ti
neri din toate comunele raionului. 
In cele 5 zile de muncă patriotică 
ale tineretului din raionul Negru- 
Vodă vor lucra la construcția șo
selei aproximativ 4000 de tineri 
care vor scoate din cariere, vor 
sparge și vor transporta 5000 m.c. 
de piatră.

La atelierele C.F.R. „Ilie Pinti-Iași, acțiunea de colectare 
a fierului vechi constituie un oblv permanent In lunile no
iembrie și decembrie, de exemplu,mai brigada condusă de 
Andrei Ho'.ic de Ia secția a Il-a mane a colectat peste 60.000 
kg. fier vechi, care a și fost trinla Reșița.

în fotografie : încă un vagon fi încărcat cu fier vechi.
Foto: D. F. DUMITRU

Printre piramidele egiptene, în 
umbra coloanelor templului zeului 
Ra, printre statuile de marmoră 
albă ale lui Palas și Jupiter sau 
în singurătatea deșerturilor, sa- 
vanți anonimi ai îndepărtatei an
tichități, urmăreau de totdeauna 
stelele, punind baza astronomiei, 
știința nopților liniștite, singură
tății concentrate și privirii agere, 
știința visătorilor și navigatorilor.

Ochiul înarmat a lărgit și a a- 
dîncit cunoașterea cerului, a 
transformat panglica Căii Lactee, 
intr-un nor de miliarde de aștri 
solari.

Cu hieroglife egiptene sau ca 
ractere cuneiforme, cu semne ca
balistice sau cu alfabetul grecesc, 
în decursul mileniilor se făceau 
însemnări despre mișcarea stelelor, 
planetelor...

Acum 900 de ani, cind în Euro
pa Evului Mediu astrologii pseu- 
dosavanți în mantii, alcătuiau ho- 
roscopuri după stele prezicînd vic
torie și glorie cavalerilor ferecați 
în armură, lor inamicilor în turba
ne — pieire, undeva departe, în 
Orient, dincolo de Marele zid chi
nezesc, un astrolog înțelept al 
curții dinastiei Sun, domnitoare a- 
tunci, a descoperit în nebuloasa 
Racului, aflată la o distanță de 
neconceput, străfulgerarea lumi
noasă a unei noi stele. El a con
semnat această descoperire cu tuș 
pe sulul de mătase și a adus ast
fel o uriașă contribuție la astro
nomia contemporană. Steaua abia 
născută zărită de el, este astăzi 
bine cunoscută. Telescoape uriașe, 
fără lentile, în formă de rețea dar 
cu puternice instalații electronice 
de amplificare, captează semna
lele de radio emise de ea care a- 
jung la noi străbătind in decurs 
de ani și ani adîncurile nemărgi
nite ale spațiului ; aceste semnule 
nu sînt emise de ființe înțelepte 
din alte lumi ci de materia incan
descentă condensată sub formă de 
stea. Compararea acestor semnale 
cu data apariției stelei permite să 
se ridice vălul tainelor veșnice ale 
cosmosului.

Astronomia s-a îmbogățit astăzi 
cu un nou mijloc de studiere a 
cosmosului, necunoscut în timpu
rile de demult — radioastronomia. 
Spre noi trimit semnale de radio 
îndepărtatele nebuloase gazoase ca 
și atomii materiei dispersate în 
abis.

în astronomie există încă o me
todă uimitoare de cercetare, ana
liza matematică. Matematica este 
sora astronomiei. Ea a creat 
„astronomia invizibilului". Cu a- 
jutorul analizei matematice a miș
cării corpurilor cosmice cunoscu
te, ea a permis să se vadă invizibi
lul, să se prezică existența unor 
planete necunoscute, să indice cini 
și unde trebuie ele căutate pe bol
ta cerească. Astfel a fost descope
rită a 9-a planetă a sistemului 
nostru solar, tot astfel se demon
strează existența planetelor la 
unele stele. Opt planete ale Soa
relui au fost zărite, a 9-a — Plu
ton — „calculată', a 10-a...

A 10-a planetă n-a existat în 
sistemul solar.

Astronomiei însă îi este sortit să 
nu fie numai știința unor obser
vații efectuate de la depărtare, ea 
pătrunde cu autoritate in cosmos, 
se află in pragul celor mai uimi
toare descoperiri.

La 3 ianuarie 1959, înaintea 
apariției zorilor, la ora 3,57 ora 
Moscovei, pe cerul nocturn, între 
trei stele de mărimea întîia, intre 
cele trei Alfe ale constelațiilor Fe
cioarei, Boarului și Balanței, a 
apărut o nouă cometă uimitoare, 
de origină neobișnuită. Ea a fost 
„descoperită" concomitent de nu
meroase observatoare ale lumii. în 
decursul a numai 3 minute ea a 
fost urmărită, fotografiată, studia, 
tă și s-a determinat cu ajutorul 
analizei spectrale prezența liniei 
caracteristice a natriului in ea.

Cîndva, cometele erau conside
rate semne cerești, care insuflau 
groază oamenilor ignoranți ai tre
cutului, semne care prevesteau fel 
de fel de calamități și nenorociri, 
războaie, molime ți chiar sfirșitul 
lumii.... Oamenii de știință au in
firmat de mult superstițiile, au 
studiat traiectoriile de mișcare și 
structura cometelor.

Dar iată pe cer o nouă cometă 
a celor trei constelații și întreaga 
lume cugetătoare recunoaște astăzi

această cometă 
drapel al noului 
simbolul treptei 
ridicat omenirea

Pentru prima 
istorie a rațiunii.

în 
în intunerim l 

negru al vidului interplanetar s-i 
desfășurat coada strălucitoare a 
norului de natriu, format de pri
ma n>avi interplanetară a oameni
lor, pătrunsă in cosmos. Această 
navă s-a aflat în adîncurile cele 
mai reci ale cosmosului, cuprin- 
zînd in sfera de acțiune a apara
telor sale înțelepte un corp ceresc 
străin, aflat la o depărtare de 360 
mii kilometri de noi. Astronomia 
s-a îmbogățit cu exploratori ai 
cosmosului, trimiși în spațiul in
terplanetar, care tatonează abisu
rile interzise, transmit pe Pămint 
știri despre tainele descoperite 
de ei.

Ieri, la ora 6 dimineața, ora 
Moscovei — cît de obișnuit și sim
plu sună aceasta ! — la ora 6 di
mineața, omul cu ajutorul trimi
sului său a biruit adîncurile cos
mosului și a întins mîna spre re
giunea Lunii !

în apropierea Lunii a trecut un 
întreg laborator cosmic cu apara
te care funcționează precis, care 
transmit prin radio date de ne
prețuit despre Lună, despre însăși 
natura spațiului interplanetar, lăr
gind concepția omului despre cos
mos, contribuind la deslegarea 
unor taine emoționante. Aceste 
taine vor fi deslegate definitiv de 
cercetătorii vii ai cosmosului, cu 
mintea îndrăzneață, cu inima în
flăcărată, cu mușchii antrenați și 
nervii sensibili. Acești oameni vor 
zbura intr-unu din viitoarele nave 
cosmice pentru a privi de la ob
servatorul de pe Lună evitind ob
stacolele create de atmosferă, con
strucțiile locuitorilor altor plane
te, pentru a descoperi noi stele, a 
deslega taina tainelor — cauza a- 
pariției stelelor, transformarea 
energiei în materie. Ei vor lua in 
mină bucăți de stînci ale Lunii, 
din solurile rare care nu cunosc

(Continuare în pag. 4-a)
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Articol apărut în ziarul 
„Pravda" din 5 ianuarie 1959.

Pentm proiecte
IEFTIJE ȘI BENE

In dorința du înfăptui indicațiile plenarei C. C. al 
P. M. R. din 26 28 noiembrie 1958, tinerii proiectanți din 
Orașul Stalin aiiirnit o acțiune 
proiecte pentru corucții ieftine și

pentru „realizarea unor 
de bună calitate".

Zorile străbat ușor ceața u- 
medă și rece a nopții. 
Soarele începe să tivească 

dealurile Păltinișului. Mai jos 
de muchiile lor, între calea fe
rată și Trotuș, se află tabăra e- 
levilor din școlile profesionale și 
de meserii. La ora aceasta, ele
vii au umplut curtea dintre clă
dirile mari de piatră. După
exercițiile sportive, cind aerul
rece și proaspăt dă și poftă de 
mîncare, urmează masa. Și rînd 
pe rînd, elevii pătrund în sălile 
cantinei.

Sînt peste 900 și au venit aici 
la Păltiniș-Ciuc din toate colțu- 

le țării. In școlile lor, unii în- 
•,ă strungăria și lăcătușeria, 
i cum se pregătește un meniu 

• fidstos sau cum se obțin recolte 
bogate. Acum, aici, pe timpul va
canței, prin grija Comitetului 
Central al U.T.M. care a deschis 
această tabără, tinerii se vor o- 
dihni, se vor cunoaște, vor învăța 
lucruri noi.

..Ora 10. In sala de gimnas
tică, pe saltea, în lupta dreaptă 
a trîntei se intrec un viitor pe
trolist și un tînăr constructor.

. Instructorul declară la sfîrșit în
vingătorul : Dumitru Ivancea — 

ț „Constructorul". Un alt profesor 
îmi cere să notez: 
cursuri sportive între 
disciplinele din cadrul 
chiadei de iarnă. Ii învățăm 
lucruri noi. La ora 11, cind 
încălzește afară, vom merge 
terenul sportiv".

Intr-o sală găsesc un număr 
mare de băieți și fete: romîni, 

ghiari, germani... Profesorul 
tor muzică s-a urcat pe un po-

„Se țin con- 
elevi la 

Sparta- 
și 
se 
pe

diurn improvizat și elevii încep 
cu toții să cînte ca o singură 
voce mare și puternică: „Sub 
steagul partidului".

Pe scări întîlnesc un puști. A- 
flu că e unul dintre cei 8 șa
hiști finaliști ai taberei. Ii iau 
un interviu. Cu toată seriozita
tea, Gheorghe Stan mi-1 acordă.

— Am 14 ani și sînt elev la 
Școala profesională Colibași. în
văț matrițeria. Am venit aici cu 
colegul meu Grigore Șerban.

— Cum te simți aici ?
— Minunat 1 Mănînc și dorm... 

vorba aceea, cît șapte. Fiecare se 
distrează după plac și aptitu
dini. Și toți 
lucruri noi.

Ii doresc 
campionatul 
la revedere.

E ora prînzului. Intrarea 
tinei e străjuită de două 
mari: mîine se vor desfășura 
concursuri sportive și culturale. 
In sălile de mese sînt astăzi de 
serviciu cei 
re. Viitorii 
de minune.

Intilnesc 
în sarcina _____ _
treburile taberei. Ei mă pun la 
curent și cu chestiunile de educa
ție. Tinerii elevi au la dispoziție 
lectori calificați care îi ajută să 
cunoască mai bine sarcinile or
ganizației noastre revoluționare, 
linia politică a partidului, drep
turile și datoriile lor de viitori 
cetățeni stăpîni și constructori ai 
bogățiilor republicii.

Despre excursiile pe care bănu
iesc că le organizează tabăra în-

la un loc învățăm

invincibilitate 
de șah și ne

în 
luăm

can- 
afișe

din școlile alimenta- 
bucătari se descurcă

apoi pe organizatorii 
cărora se află toate

treb un tovarăș din colectivul 
conducere.

— Chiar mîine avem una 
mi se răspunde. Vom merge la 
viaductul din apropiere. O lucra
re nouă, foarte interesantă. Ve
chea trecere, un sistem care se 
balansa c.înd trecea trenul, a fost 
distrusă de hitleriști în retragere.

Vom vorbi elevilor despre lup
tele duse prin părțile acestea în 
anii războiului.

Cind lumina electrică pune 
stăpînire pe tabără, mă aflu în 
biroul tovarășei directoare a 
berei. Notez : 20 de profesori 
lecționați de către ministere 
ocupă de activitatea cultural- 
sportivă a elevilor. Cam tot a- 
tîția activiști ai U.T.M., de edu
cația politică. Mîncarea asigură 
3500—4000 calorii zilnic. La re
velion s-a organizat și 
naiul pom de iarnă. In 
stau sute de schiuri și 
în așteptarea zăpezii.

S-a înnoptat de mult, 
pavilioanelor străjuiesc în beznă. 
Elevii însă s-au culcat grăbiți. 
A doua zi vor avea atîtea de fă
cut : vizita la viaduct, concursul 
artistic...

îmi revin în minte câteva cu
vinte din interviul cu tînărul de 
la Colibași: zilele 
petrecute în tabără sînt minuna
te. Avem aici condiții foarte bune 
de învățătură, odihnă și distrac
ție. Pentru aceasta mulțumim ce
lor ce au organizat tabăra noa
stră, partidului și guvernului care 
au creat condiții optime de viață, 
de muncă și odihnă, ucenicilor.

V. CONSTANTINESCU

de vacanță

Entuziasmul cu care întreg ixecutîndu-se din beton 
neretul participă la îndepliniiolosindu-se ca agregat 
sarcinilor mărețe izvorîte din local care se găsește în cantități 
punerea tovarășului Gh. Ghemsemnate la Rupea, iar ca cofraj 
ghiu-Dej la ședința plenară rame metalice sau de 
C.C. al P.M.R. din 26—28 plasă de fier. Aceasta va reduce 
lembrie 19o8 a cuprins și pe considerabil timpul de execuție și 
neni proiectanți de la Institiva micșora prețul de cost la vo- 
Regional de Proiectare din C!umul de zidărie de cărămidă cu 
ȘU‘ .. . . uc.irc:1 30 la sută. De asemenea, in

Comitetul organizației de br;nduj tinerilor proiectanți există 
U.T.M., sub conducerea și im0 preocupare însemnată șf în ceea 
marea crganizaț,ei de partid ce privește refacerea proiectelor 
institut, a organizat dis;u,ii 
tinerii proiectanți în legăturT 
sarcinile ce reies din expun 
tovarășului Gh. ‘ Gheorghiu 
lansînd chemarea: „Realiz 
unor proiecte pentru consti 
ieftine și de bună calitate", i 
sta este sarcina ce stă în 
fiecărui proiectant.

Privind problema centra' 
proiecte pentru locuințe iefti 
confortabile — colectivul t 
neri arhitecți: loan Răd 
C. Voiculescu, Monica Run 
și Adrian Tomescu obțin si 
importante în această di 
Se studiază astfel nai st 
confortabile și economice,

monolit 
material

lemn și

tip rămase ca material documen
tar asigurindu-se ca prețul unui 
apartament cu 2 camere să fie 
sub 40.000 lei.

Imediat după plenara C.C. al 
P.M.R. tinerii ingineri și arhi- 
tecți au studiat posibilitățile de

(Continuare in pag. 3-a)

ing. proiectant PETRE POPA 
Institutul Regional de Proiectare 

secretarul org. U.T.M.
Orașul Stalin

Vești bune din Hunedoara
Constructorii de pe 

șuntierul laminorului 
de 650 mm. de la 
Combinatul siderur
gic Hunedoara, care 
urmează să intre în 
funcțiune anul ace
sta, au înregistrat un 
nou succes. Luni ei 
au terminat de mon
tat toate grupurile de 
căi cu role pe care

se va face transpor
tul blumurilor de 
o fel de la cuptoa
re l>a cajă. S-au ter
minat, de 
monta jul cajei
800 m.m., precum și 
lucrările de construc
ție la sala de mașini 

subsolul de 
stația de 
de înaltă 

depozitul

nr. 1, 
ungere, 
pompare 
presiune,

asemenea, 
de

de lubrefianfi și al
tele. Pină la 5 ianua
rie, la construcția 
laminorului s-au mon
tat pe fundații peste 
2400 tone de utilaje 
sosite din Uniunea 
Sovietică.

Lucrările de con
strucție a noului la
minor continuă cu 
intensitate.

( Agerpres )

tradițio- 
magazie 
săniuțe...

Luminile

Un moment 1" — 0 amintire cu noii prieteni din tabără și cu aparat propriu

SOARELE : — E nemaipomenit, la vîrsta mea de miliarde și mi
liarde de ani, să trebuiască să învăț să număr pină la 101

Desen de NELL COBAR
I
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SIMPOZION
Marți seara, la Casa prieteniei 

romîno-sovietice din Capitală a 
avut loc un simpozion cu tema 
„O nouă realizare a științei și teh
nicii sovietice, lansarea primei ra
chete cosmice care a devenit pla
neta artificială a sistemului so
lar", la care au luat cuvîntul acad, 
prof. Gh. Demetrescu, directorul 
Observatorului Astronomic al Aca
demiei R. P. Romîne și prof. univ. 
Călin Popovici, șeful serviciului 
solar al Observatorului Astrono
mic.

In expunerile lor, cei doi oameni 
de știință au subliniat marele in
teres științific, adevărată cotitură 
în istoria progresului omenirii pe 
care îl reprezintă reușita lansării 
rachetei cosmice sovietice și zbo
rul său interplanetar. Ei au feli
citat călduros pe oamenii de știin
ță sovietici pentru grandioasa lor 
realizare.

Un public numeros a urmărit 
cu viu interes expunerile.

(Agerpres)

Un an de la moartea
lui Petru Groza

Astăzi, 7 
un an de . _______
Petru Groza, eminent om de stat 
al Republicii Populare Romine, fiu 
credincios al poporului romîn. lup
tător de frunte pentru înflorirea 
și propășirea patriei noastre, pen
tru pace și prietenie între popoare.

Manifestîndu-se încă în anii re
gimului burghezo-moșieresc ca om 
politic clarvăzător și patriot în
flăcărat, dr. Petru Groza s-a ală
turat din toată inima forțelor îna
intate din țara noastră în frunte 
cu Partidul Comunist Romîn, lup
tei lor pentru eliberarea națională 
și socială a poporului, pentru in
dependența țării.

După eliberarea țării, în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri și apoi de președinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî- 
ne, dr. Petru Groza și-a închinat 
toate forțele luptei duse de po-

ianuarie, se împlinește 
la moartea doctorului

romîn, sub conducerea Par-porul ____ ___
tidului clasei muncitoare, pentru 
făurirea și întărirea regimului de
mocrat-popular. pentru construirea 
Romîniei noi, socialiste.

El a militat permanent pentru 
strîngerea legăturilor frățești din
tre țara noastră și marea Uniune 
Sovietică, pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie cu celelalte țări 
socialiste, pentru înfăptuirea poli
ticii Republicii Populare Romîne 
de pace și colaborare internațio
nală.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă, în ale căror 
forțe creatoare Petru Groza a avut 
neclintită încredere, păstrează vie 
amintirea lui luminoasă și îi cin
stesc memoria prin noi succese ob
ținute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în opera de 
construire a socialismului și de a- 
părare a păcii.

In preajma centenarului Unirii
în întreaga țară se fac pregătiri 

pentru ca Unirea Țărilor Romine, 
de la care se împlinesc 100 de 
ani, să fie aniversată ca o mare 
sărbătoare națională.

La Iași, Bîrlad, Huși, Pașcani, 
..................... . i și Ruginoasa 

mari serbări popu- 
avea loc în ziua de 
Peste 500 de formații 
amatori din regiunea 
în această zi specta-

Vaslui, la Mircești 
se pregătesc 
lare ce vor 
24 laistiarie. 
artistice de
Iași vor da 
cole.

în institutele de învățămint su
perior din Iași, asociațiile stu
dențești vor organiza cu acest pri
lej conferințe și programe cultu- 
ral-artistice pentru studenți.

Pregătiri deosebite în vederea 
aniversării Unirii Țărilor Romîne 
au loc și în regiunea Galați. La 
muzeele de istorie din Galați și 
Focșani se vor deschide expoziții 
jubiliare.

(Agerpres)
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In atenția comitetului comunal U. T. M.

ilor pri

să-și con- 
acest pas.

ei n-au

cele cinci sate ale co- 
Teslui din raionul Sla- 

nostru,

nici o unitate agricolă 
raliată. Rezultatele bun 
nute de întovărășirile dim sa-

ln munca pentru atragerea de noi tineri în sectorul socia
list-cooper atist agricol, multe organizații de bază U. 7. M., 
conduse de organizațiile de partid, au acumulat o expe
riență bogată.

In pagina noastră prezentăm cîteva aspecte din experiența 
unor organizații U. T. M. de la sate.

îmbunătățirea activității 
organizațiilor de bază U. T. M 

din sectorul individual

tn
!am înființat 

întovărășirea 
agricolă 
a tineretului

Sectorul socialist-cooperatist al 
agriculturii comunei Buciumeni 
din raionul Tecuci s-a dezvoltat 
treptat, ajungînd astăzi să cu
prindă mai mult de jumătate din 
numărul familiilor de țărani 
muncitori din comună. îndrumat 
și ajutat permanent de comitetul 
comunal de partid, comitetul co
munal U.T.M. a adus un aport 
important în munca de transfor
mare socialistă a agriculturii în 
comună. Noi ne-am îndreptat a- 
tenția atît în direcția îndrumării 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective și întovă
rășirile existente de a mobiliza 
tineretul la acțiuni concrete pen
tru consolidarea acestor unități, 
cît și în direcția îmbunătățirii 
continue a activității organiza
țiilor U.T.M. din satele comunei 
în legătură cu atragerea tinerilor 
țărani muncitori cu gospodărie 
individuală pe drumul agricultu
rii socialiste.

La începutul anului trecut erau 
cuprinși în organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colective 
și întovărășiri mai mult de jumă
tate din numărul total al utemiș
tilor din comună. Restul făceau 
parte din organizațiile sătești*. 
Munca noastră a fost îndreptată 
spre atragerea tuturor utemiștilor 
și tinerilor din comună spre una 
din formele cooperatiste din a- 
gricultură. Dar organizațiile de 
bază U.T.M. din sectorul indivi
dual desfășurau o activitate nu 
prea rodnică în această direcție. 
Deși organizau diferite acțiuni 
cultural-artistice, nu foloseau 
suficient aceste activități pentru 
popularizarea superiorității secto
rului socialist-cooperatist. Este 
adevărat că unii utemiști * s-au 
străduit să-și convingă părinții 
să se înscrie în gospodăria colec
tivă sau în întovărășire. Totuși 
rezultatele obținute nu erau sa
tisfăcătoare. Au fost utemiști 
care, deși erau convinși de supe
rioritatea muncii în comun și ho- 
tărîți să se înscrie în gospodăria

■ i ■ ■ ■ .... - ' .... .

Vizitele la 
mijloc eficace i 

a țăranilor

colectivă, n.au reușit 
vingă părinții să facă 
Datorită acestui fapt, 
desfășurat o muncă de convinge
re în rîndul celorlalți utemiști și 
tineri, deoarece nu le puteau oferi 
acestora exemplul lor personal, 
nu le puteau împărtăși din expe
riența lor. Comitetul comunal 
U.T.M., îndrumat și sprijinit de 
comitetul comunal de partid, și-a 
propus să dea un ajutor mai 
substanțial acestor organizații, 
să inițieze diferite acțiuni, la 
care să participe toți utemiștii și 
tinerii din comună, cu scopul de 
a-i apropia mai mult de gospodă
ria colectivă și de întovărășire.

Ne-am îndreptat în primul rînd 
atenția spre îmbunătățirea conți
nutului activității culturale. La 
activitatea formației artistice au 
fost atrași să participe marea 
majoritate a tinerilor din comu
nă. Odată pe lună, cînd avem șe
dințe cu birourile organizațiilor 
de bază U.T.M., analizam amă
nunțit și îmbunătățeam progra
mul acestor formații. Aproape în
treaga activitate a acestei for
mații artistice a fost și este axată 
pe problemele transformării so
cialiste a agriculturii. De exem
plu, după strîngerea recoltei, 
brigada artistică de agitație a 
prezentat un program în care e- 
rau popularizate succesele colec
tiviștilor, care au obținut cu 1.500 
kg. porumb și 400 kg. grîu ia 
hectar mai mult decît țăranii ț~ 
muncitori cu gospodărie indivi
duală.

în urma indicațiilor date 
comitetul nostru comunal, în 
ganizațiile de bază U.T.M. 
sectorul individual s-au ținut 

deschise 
discutat 
statutul

G.A.C. și întovărășirilor. La une
le din aceste adunări au fost in
vitați colectiviști utemiști care 
au vorbit tinerilor despre superio
ritatea muncii în comun, despre 
perspectivele nelimitate care sînt 
deschise tinerilor colectiviști.

Pentru a veni în ajutorul ute- 
miștilor din sectorul indiyiduaj 
în munca pe care o desfășoară 
aceștia pentru a-și convinge pă
rinții să intre într-una din for
mele cooperatiste ale agriculturii, 
comitetul comunal U.T.M. a or
ganizat vizite ale acestora la cele 
două gospodării colective.

Roadele acestei activități multi
laterale organizate de noi n-au 
întirziat să se arate. Pînă la sfîr- 
șitul anului trecut toți utemiștii 
si majoritatea tinerilor din comu- 

fami- 
colec-

și majoritatea tinerilor din 
nă au intrat împreună cu 
liile lor fie în gospodăriile 
tive, fie în întovărășiri.

Acum atenția noastră este în
dreptată spre atragerea într-o 
formă cooperatistă și a celorlalți 
50 tineri care au mai rămas în 
sectorul individual și în mod 
deosebit spre mobilizarea tineri
lor colectiviști și întovărășiți la 
acțiuni concrete pentru a contri
bui la continua consolidare a a- 
cestor unități.

M1HAI ANGHELUȚĂ 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Buciumeni-Tecuci
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Trebuie să spunem că la noi 
la Romanești, e o tradiție ve
che popularizarea succeselor 
colectivei și atragerea de noi 
țărani muncitori în cadrul ei. 
în acest scop la gospodăria co
lectivă și la colectiviști acasa 
s-au organizat întîlniri care au 
avut ca rezultat faptul că m 
ultimele cîteva luni au venit în 
colectivă încă 17 țărani munci
tori, majoritatea tineri.

în luna decembrie noi am 
avut, de pildă, două întîlniri cu 
membrii întovărășirii „7 No
iembrie" din Bărcănești. Cum 
au fost organizate aceste 
tîlniri ? In primul rînd noi, 
organizația U.T.M., avem le
gături foarte strînse cu tinerii 
întovărășiți, am format împre
ună o brigadă artistică de agi- 
tație. înainte cu cîteva zile de 
întîlnire, ne-am interesat ce 
anume doresc tinerii în mod 
deosebit să cunoască și să vadă 
la gospodăria noastră.

Venind la noi în gospodărie, 
tinerii întovărășiți au* 
răspunsuri concrete 
chestiunile care-i 
l-am condus prin toate sec
toarele importante ale gos
podăriei . Trebuie 
spun că vizitatorii 
au fost foarte pretențioși și cu
rioși. Nu le-au scăpat nici cele 
mai mici amănunte. Dar nici 
noi n-am fost de loc zgîrciți. 
l-am dus peste tot, le-am ară
tat și le-am vorbit despre tot 
ce-au vrut. Ceea ce am obser
vat eu că le-a mers mai mult 
la inimă și i-a impresionat . a 
fost sectorul nostru zootehnic, 
adică vacile cu lapte, oile care 
au dat fiecare cîte 11 kg. bria
ză amid, păsările de rasă care 
au dat cîte 158 de ouă pe an, 
fiecare, construcțiile mari, spa
țioase, faptul că producțiile 
noastre de cereale au fost du
ble față de-ale lor, că tinerii 
au aproape toți biciclete și a- 
parate de radio. Un lucru 

( foarte mărunt, dar care i-a im-

in

ie-

aflat 
la toate 

interesau.

sa va
noștri

<•
Aspect de la — 

seara de între
bări și răspun- j 
suri.

Tînărul Petre
Dumitrică, de la întovărăși 
„Drum Nou“ întreabă : „E 
noii căsătoriți cum sînt a 
tați să-și înjghebeze o gosț 
dărie personală ?"

doriți sd euiwațtetiA
Jcspre gospodăria colectivă?

riodic adunări generale 
în care s-au studiat și 
diferite capitole din

de 
or
din 
pe-

G. A. C 
de convingere

muncitori
presionat foarte mult a fost și 
incubatorul nostru. Parcă nu 
le venea să creadă că din ouă
le aranjate frumos într-un 
dulap mare de fier ies pui de 
găină de rasă. Mai tirziu, 
mulți dintre ei au venit la 
noi să cumpere pui de rasă pe 
care să-i crească, precum și 
purcei pentru prăsilă. Vizita
torii au mers și i-au vizitat și 
pe colectiviști pe-acasă, au fă- 
cut diverse calcule, lată unul 
dintre ele, luat la întîm- 
plare : țăranul muncitor An
drei Negomir, cu 4 hectare pă
mînt 
brațe 
venit 
cînd țăranul colectivist Buțov 
Stelian a făcut cu numai 2 
brațe de muncă 570 zile-mun- 
că, obținînd un venit de 
18.000 lei. El a reușit să-și 
facă și casă nouă.

După aceasta, invitații au 
fost poftiți la „Colțul roșu" 
pentru a urmări o emisiune la 
televizorul pus la dispoziția 
colectiviștilor de către gospo
dărie. Mulți dintre ei vedeau 
pentru prima oară în viață un 
televizor și-au fost foarte im
presionați, nu le mai venea să 
plece.

în urma acestor vizite, ță
ranii întovărășiți și individuali 
de la noi și din satele vecine 
sînt mereu oaspeții noștri. A- 
proape în fiecare zi de sărbă
toare îi găsești la televizorul 
nostru. Ei au ajuns acum sa 
cunoască foarte bine rezulta
tele superioare ale gospodăriei 
noastre colective.

Rezultatul l-am spus : 17 noi 
înscriși în ultimele luni, prin
tre care și întovărășiți din 
Bărcănești, și mulți alții care 
se pregătesc să se înscrie 
curînd.

EI AU DEVENIT 
COLECTIVIȘTI

din

O nouă Comitetul comunal U.T.M. din 
A . sy N-/ • comuna noastră, sub conducerea

întovărășire
ta salul Cotușl dta raionul

Mureș, a luat ființa o noua înt tovărăfire interesează de 
varașire agricola cu 38 de fam li,odăria calectivă? ne 
și 108 ha. de pamint. Organizațliumeroase întrebări. Noi ne-am 
de baza U. T.M. a contribuit actițțndjt je raSpUIldem ja toate 
la crearea acestei întovărășiri ,es(e în(rebări cît mai si lu? 
Un număr de 20 de utemiști* dinractiv [>e înjețesuj jor pen.
sat și-aăi lămurit familiile sa seu aceasta noj am foiosj,t o foYma 
înscrie în aceasta J întovărășire.CCsibiJă tineretului — serile de 
Alți utemiști cum sînt, de exem-^reb-r| g- răspunsuri. De pildă, 
piu, Magyari Ferencz, lordayieje trecute am organizat o ase- 
Bela, Imre Matyus, Bela Iszlai. ,nea seara ou tema : „Ce doriți 
Kiss Aranka, lordayi Lajos—-capi cunoașteți despre gospodăria 
de familie — s-au înscris printre 3Ctiva PeRlril buna ei des. 
primii în întovărășire.*

Organizația de bază U.T.M. *a 
adus o importantă contribuție în 
acțiunea de cooperativizare a a- 
griculturii. Acum satul Gotuși este 
complet cooperațivizat.

N. ȘTEFAN
—xx—

âu urmat exemplul
S! E dau

obișnuite și echipele de tineret ? 
Ce metode de muncă folosesc co
lectiviștii pentru creșterea 
ducției la hectar ? Vara 
rii 
podăria colectivă, 
fac ? Cum este o

vecini

arabil, vite, atelaje și 4 
de muncă a obținut un 
anual de 11.000 lei, pe

Tînăra ADRIANA GRASU
G.A.C. „Gh. Doja“, comuna Fun
dulea — regiunea București.

Utemistul ION ȘERBAN din 
G.A.C. „I Mai", comuna Dăbu
leni — regiunea Craiova.

SANDU ION 
secretarul organizației 

bază U.T.M. din G.A.C.
Romanești, raionul Ploești

Din 
munei 
tina, numai in satul nostru,' 
Cherleștii din Deal, nu exista

’ "i coope- 
bune obți-

- , . — • < 
tele vecine au făcut ca aten
ția multora dintre sătenii noș
tri și îndeosebi a tinerilor sâ~' 
fie îndreptată spre această for
mă de cooperare în muncă. 
Organizația U.T JU,, cunoscînd 
problemele care frămîntă 
masa de tineri, a cerut sfatul 
organizației de partid în legă
tură cu posibilitatea creării 
unei întovărășiri agricole.

în urma îndrumărilor ]"î-l 
mute, organizația U.T.M. șida ■ 
întocmit un plan concret (fr
acțiune. Mai întîi, cu sprij. 
nul organizației de part-id.- 
s-au organizat numeroase dis
cuții legate de problema trans- I 
formării socialiste a agricul
turii și de avantajele lucrării 
în comun <a pămîntului cu mij- 
loace moderne. Astfel au fost 
purtate discuții în adunări ge
nerale deschise ale organiza
ției de bază U.T.M. Cei 
înaintați tineri, care erau ho- 
tărîți să pășească pe acest nou 
drum, participau activ la dis
cuții, demonstrînd cu exemple 
concrete superioritatea lucrării ‘ 
în comun a pămîntului. Ei 
au arătat că membrii înto
vărășirii „Filimon Sîrbu1 din. 
satul vecin, datorită folosirii 
celor mai înaintate metode a- 
grotehnice, lucrării pămîntului 
cu mijloace mecanizate, au re
ușit să obțină cu 1500 kg. po
rumb, 18.000 kg. sfeclă de 
zahăr și 1000 kg. grîu mai 

ț mult la hectar față de țăranii j 
l muncitori cu gospodărie indi- ) 
| viduală. I
f în afară de aceasta, cei mai j 
l buni utemiști au organizat stu- J 
! dierea pe grupe de tineri a sta- | 
ț tutului model al întovărășirii ț 
i agricole.
I Nu mult după aceea utemiș- j 
ț tii Mihaț Ciucă, Dumitru Tur- 
( macu, Grigore Udrescu, Gheor- 
l ghe Barbu au constituit comi- 
f tetul de inițiativă.
1 Astfel, în anul 

! 

f

r

f vărășirii.

mai

gospodăria colectivă și cum vor fi 
ei plătiți — în produse sau în 
bani ? Cei care au obținut o re
coltă mai mare capătă și o plată 
mai mare ? Dacă mamelor cu 
copii mulți și mici li se creează 
posibilitatea să participe la mun
că ? Dar noii căsătoriți, cum sînt 
ajutați să-și înjghebeze o gospo
dărie personală ? Ce măsuri 
iau împotriva hoților, 
chiulangiilor ?

Toate întrebările au fost pe de
plin lămurite. Ele au ____
atît pentru tinerii întovărășiți cît 
și pentru noi învățăminte prețioa
se. Tinerii întovărășiți și-au lămu
rit o bună parte din problemele 
care-i interesau despre gospodăria 
colectivă, iar noi ne-am dat sea
ma ce avem de făcut pe viitor în 
munca de colectivizare și încotro 
trebuie să ne îndreptăm noi forțe
le și atenția principală.

Seara aceasta ne-a sugerat multe 
idei folositoare. De exemplu, noi 
ne-am propus să extindem aceste 
seri de întrebări și răspunsuri în 
toate organizațiile de bază U.T.M., 
să organizăm astfel de seri pe una 
sau două întrebări care interesea
ză în cea mai mare măsură pe ti
nerii întovărășiți și să-i invităm 
pentru a da răspunsurile la între
bările tineretului pe președintele 
gospodăriei colective, pe inginerul 
agronom al gospodăriei colective, 
pe brigadierii din gospodăria co
lectivă, șefii de echipă și colecti
viștii fruntași.

GHEORGHE OANCEA 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Dăbuleni, 
raionul Gura Jiului

pro- 
tine- 

rii colectiviști lucrează în gos
podăria colectivă, însă iarna ce 
fac ? Cum este organizată munca 
politică, educativ-culturală a tine
rilor colectiviști ? Cine răspunde 
de îndeplinirea propunerilor fă
cute de colectiviști ? Cum sînt a- 
jutați ținerii colectiviști care vor 
să învețe, să urmeze diferite școli?

— O interesantă seară 
de întrebări și răspun
suri organizată de 
către comitetul nostru 

pe comună
-JUUULWULPJLP^^

Pînă la ce etate poate munci un 
colectivist în gospodăria colectivă? 
Rolul caselor laborator și al Iotu
rilor demonstrative etc. La toate 
aceste întrebări au răspuns : ute
mista Dumitrescu Paraschiva, in
giner al gospodăriei colective și 
tinerii colectiviști Ion Iliuță, Ma
rin Vasilescu și Oprea Cristeseu.

în desfășurarea serii de între
bări și răspunsuri s-a petrecut 
însă un fapt neprevăzut. Răspun
surile la aceste întrebări au stîrnit 
numeroase alte întrebări, au dat 
naștere la discuții aprinse. Cei mai 
mulți s-au interesat : De către 
cine se stabilesc normele de lucru 
în gospodăria colectivă ? Dacă și 
meșterii satului sînt primiți în

se
leneșilor,

constituit

arare, comitetul comunal U.T.M. 
real un colectiv format din ute- 
ti și tineri colectiviști, din ti- 

specialiștj și intelectuali de 
ioj din comună.
inerii care au alcătuit colecti- 
de pregătire a răspunsurilor 
ost repartizați în organizațiile 
>ază U.T.M. Aici ei au stat de 
ă ou* utemiștii și tinerii care 
su să-și lămurească anumite 
ri în legătură cu gospodăria 
tivă. O parte din întrebări au 
ămurite pe Ioc, iar altele care 
-sau pe mai mulți au fost no- 
bentru a le lămuri în cadrul 
-‘de întrebări și răspunsuri. 
- de întrebări și răspunsuri a 
trimită cu mult interes de

ți tineri au întrebat : Cum 
s<ț>art produsele ? Fiecărui 
c*ist i se socotește la fel 
m depusă într-o zi de lucru ? 
Cite diferența dintre echipele

fi

An de an, gospodăria colectivă 
din satul Foltești, raionul Birlad, 
a obținut producții mari la fra. 
în comparație cu sectorul indivi
dual. în dese rînduri colectiviștii 
din Foltești au fost vizitați de ve
cinii lor, țăranii muncitori din 
Vlădești.

Organizația U.T.M. din Clă
dești, sub conducerea și îndruma
rea organizației de partid, a acor
dat o mare atenție acestor vizite, 
pentru că ele constituiau agitato
rul cel mai bun pentru convinge
rea țăranilor muncitori din Clă
dești de a crea și ei o gospodărie 
colectivă. Numeroși tineri, mobili
zați de organizația U.T.M. parti
cipau la aceste vizite.

La sărbătoarea împărțirii produ
selor la G.A.C. din Foltești în a- 
nul trecut au luat parte mulți să
teni din Clădești.

A doua zi după acest eveni
ment, numărul cererilor pentru 
înființarea unei gospodării colec
tive în Clădești a sporit de la 15 
— cîte erau pînă atunci — la 30; 
utemiștii Ion Nițeanu, Avram Fer
dinand și alții, după ce și-au lă
murit părinții să intre în gospo
dărie, au lămurit și pe vecini, 
prieteni, rude. Și așa s-a creat în 
preajma zilei de 30 Decembrie 
1958 G.A.C. „Filimon Sîrbu“ din 
satul Clădești, raionul Bîrlad.

C. SLAVIC

( Astfel, in anul trecut un 
( număr de 41 de tineri, din- 
[ tre oare 32 sînt candidați de 
t partid și utemiști au unit 
j întreaga suprafață de pămînt 
fpe care o posedau, creînd in- 
f tovărășirea „Tînăra Gardă".
[ în scopul dezvoltării înto- 
f vărășirii, organizația U.T.M. 
( împreună cu consiliul de con

ducere, a luat o serie de 
măsuri : crearea fondului de 
bază, folosirea în mod ra
țional a inventarului și orga
nizarea muncii pe echipe de ti
neret.

IOAN A. PAVEL 
secretar al comitetului 

U.T.M. pe comună, 
președintele întovărășirii 

„Tînăra Gardă"

f

(înd sînt bine popularizate 
ezultatele gospodăriei colective
Iîle z-ile

au adus

Utemista 
din G.A.C.

Utemista ALEXANDRA ILIE 
din G.A.C. „Gh. Doja", comuna 
Fundulea — regiunea București.

MARCELA CH1ȚA
. ...... „1 Mai“, comuna 

Dăbuleni — regiunea Ciaiova.

Iîle zile ale noului an, 
au adus și primele bucu- 

încă 7 familii de ță- 
raniospodării individuale au 

aduț-i cțe intrare în gospo- 
dărictivă. Printre noii în- 
s9n?tumără și patru tineri, 
dintr doj utemiști. Acest lu
cru t reZultat firesc al mun
cii p desfășurată permanent 
de C'ganizația de partid și 
comit.Ț.M. pe comună. Unul 
din Ele pe care comitetul 
U.T.A comuna noastră le-a 
folosi succes în munca de 
atragițnerilor în colectivă, a 
fost ș al popularizării pe 
toate succeselor și realiză
rilor gr iei noastre. Noi am 
pornit metode simple, bine 
cunosc^ care au darul să 
prezintața tînăruiui, într-un 
mod fcnvingățor, marea su- 
perioritgospodăriei colective 
asupra ndividuale.

Cu 1 organizației de 
partid fătului popular, co
mitetul a căutat să pună 
la înJețgraniior muncitori 
mijloace care aceștia să 
facă cqi între gospodăria 
colectivi gospodăria lor in
dividual acest scop, s-au 
confecțivanouri compara
tive caret puse în cele mai 
frecventai din comună: la 
sfatul p<d căminul cultural 
etc. Unu aceste panouri 
grăiește faptul că G.A.C. 
„Gheorgb dm comuna noa
stră a ot anul 1958 cu 500 
kg. mai -țu ța hectar, cu

900 kg. porumb boabe mai mult 
la hectar și cu 400 kg. floarea 
soarelui mai mult la hectar de- 
cît țăranii cu gospodării indivi
duale.

Dar mijloacele prin care să ții 
în permanență trează în mintea tî- 
nărului superioritatea gospodăriei 
colective, sînt multiple. Activitatea 
culturală, da pildă, trebuie să aibă 
ca obiectiv de seamă populariza
rea succeselor gospodăriei colec
tive. Pentru ca programele artis
tice să fie axate pe această temă, 
comitetul U.T.M. pe comună a tra
sat sarcină organizației de bază 
U.T.M. din gospodăria noastră, 
ca aceasta să furnizeze echi
pei artistice 
tural 
sele _ , .............
exemplu, â fost popularizat fap
tul că echipa de tineret condusă 
de Costică Ivașcu a obținut 3300 
kg. porumb boabe la hectar, adică 
cu 900 kg. mai mult decît era pla
nificat, iar scroafele îngrijite de 
utemista Alexandra Ilia au fătat 
cîte 8-12 purcei fără să aibă vreun 
caz de mortalitate.

Prin conferințe, fotomontaje, pa
nouri etc., oamenii află . marile 
avantaje ce le aduce munca în co
mun a pămîntului după metode a- 
grotehnice avansate și cu mașini 
moderne. Noi însă am căutat să 
folosim și alte mijloace. De exem
plu, organizația de partid și con
siliul de conducere scot periodic 
foi volante car-e oglindesc succese
le gospodăriei. Organizația U.T.M. 
a primit sarcina să contribuie la

a căminului cul- 
date legate de surce- 

gospodăriei colective. De

redactarea acestor foi, la răspîn- 
direa lor în rîndul țăranilor mun
citori tineri și vîrstnici. La împăr
țirea veniturilor, de pildă, am scos 
o foaie volantă. Mai întîi erau tre
cute în „foaie" producțiile ța hec
tar obținute de gospodărie. Apoi 
erau înscrise cîteva succese mai 
de seamă, cum ar fi terminarea 
saivanului pentru 500 de oi, con
struirea crescătoriei de păsări, a- 
menajarea eleșteului de pește, la 
care tinerii au prestat circa 80 de 
zile-muncă voluntară. Apoi au fost 
citate numele fruntașilor în presta
rea zilelor-muncă. Dintre ele, a- 
mintesc pe cele ale utemiștilor 
Sanda Constantinescu, Ioana Mi; 
hai, Ion Petseanu și alții. La urmă 
au fost trecute veniturile gospo
dăriei și cîștigurile cîtorva colec
tiviști fruntași. „Foaia" a cunos
cut o largă circulație printre țăra
nii tineri și vîrstnici. Se poate 
spune că ea este așteptată și co
mentată cu viu interes de cîte ori 
apare.

Care este rezultatul acestor ac
țiuni întreprinse, de comitetul 
U.T.M. pe comună și de către or-

ganizația de bază U.T.M. din 
G.A.C., sub îndrumarea comuniș
tilor, pe linia popularizării rezul
tatelor obținute de G.A.C. ? Nu
mărul tinerilor care se îndreaptă 
spre G.A.C. sporește. Anul trecut 
8 tineri din satul Cringuri au in
trat în G.A.C., 4 au adus acum 
cereri, iar alți 12 au venit de cu- 
rînd la organizația de bază U.T.M. 
să ceară unele lămuriri. Noi am 
stat îndelung la sfat cu ei, le-am 
dat explicații asupra unor lucruri 
și le-am dat statutul model să-l 
studieze, să-l citească părinților.

Experiența dobindită de noi / 
munca de popularizare a supei' 
rității gospodăriei colective as/ 
celei individuale, ne-a dovedit -w, 
prisosință că numai munca poli
tică intensă și susținută, numai 
folosirea celor mai eficace metode 
de popularizare, sădesc în inima 
tînăruiui țăran muncitor dorința de 

deveni colectivist.a

ION CHIRU. 
membru în comitetul 

comunal U.T.M Fundulea, 
regiunea București
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Organizațiile U.T.M. trebuie să 
popularizeze în rîndul tinerilor țe
lurile nobile ale partidului, ideo
logia sa, concepția sa despre lume 
și societate, adică să educe mili- 
tanți și constructori activi ai so
cialismului. Alături de alte forme 
ale educației patriotice de popula
rizare a politicii partidului se află 
și propaganda prin conferințe.

După Plenara a IH-a a C.C. al 
U.T.M., care a cerut ridicarea la 
un nivel mai înalt a muncii poli
tice în rîndul tineretului, Comitetul 
regional U.T.M. al Regiunii Auto
nome Maghiare a acordat mai mul
tă atenție propagandei prin con
ferințe, a lărgit grupul de lectori, 
a atras noi oameni în această 
muncă, reușind să dea o orientare 
mai justă activității grupului de 
lectori.

In acest an au fost elaborate și 
ținute în fața tineretului mai mul
te conferințe pe teme politice in
terne și internaționale, despre 
problemele actuale ale luptei pen
tru pace și socialism, despre pro
blemele educației comuniste a ti
neretului.

Din cele 17 conferințe elaborate 
în acest an, 11 se ocupă de dife
rite aspecte ale muncii și educa
ției tineretului, de activitatea or
ganizațiilor U.T.M. și de pionieri. 
Astfel putem aminti conferințele: 
„Ce a dat regimul democrat-popu
lar tineretului" ; „U.T.M. — or
ganizația revoluționară a tineretu
lui muncitor de la orașe și sate"; 
„Lupta U.T.C. în perioada celui 
de al doilea război mondial"; 
„M. I. Kalinin despre educația 
comunistă a tineretului"; ,,A 13-a 
aniversare a F.M.T.D."; „Cartea 
— prietenul și sfătuitorul tineretu- 
lu“ etc. De asemenea, grupul de 
lectori a elaborat cîteva conferin
țe care tratează diferite probleme 
ale luptei pentru pace și ale con
struirii socialismului, cum ar fi 
„P.M.R. avangarda clasei mun
citoare, conducătorul luptei po
porului nostru pentru pace și so
cialism" ; „Superioritatea marii a- 
griculturi socialiste față de mica 
gospodărie individuală"; „Frăția 
dintre poporgl romîn și naționali
tățile conlocuitoare" etc. Aceste 
conferințe au fost expuse într-un 
număr mare de organizații 
bază U.T.M. și au fost audiate 
numeroși tineri.

Membrii grupului de lectori 
comitetului regional U.T.M. 
străduit să 
partinică și au ținut seama, în
tr-o anumită măsură, de specificul 
de tineret al propagandei noastre. 
Aceasta se vede și din titlurile 
conferințelor elaborate în acest an.

Totuși. în orientarea tematică 
a propagandei prin conferințe sînt 
încă lipsuri serioase. S-a acordat 
o mică atenție educării tinerilor 
în spiritul luptei de clasă, al vi
gilenței, al grijii pentru avutul ob
ștesc, în spiritul tradițiilor glorioa
se ale partidului și U.T.C. S-au

ținut puține conferințe despre poli
tica economică a partidului nos
tru, iar cele câteva conferințe pe 
teme economice ținute, au fost 
nelegate de sarcinile U.T.M., 
și greoaie de parcă autorii lor au 
uitat că se adresează tineretului. 
Astfel, în conferințele „Rolul e- 
nergiei electrice în economia na
țională" și „Superioritatea marii 
agriculturi socialiste față de mica 
gospodărie individuală" nici nu 
se pomenește de tineret, de sarci
nile organizațiilor U.T.M. în 
transformarea socialistă a agricul
turii, în sporirea producției agrico
le, în electrificarea satelor etc. 
Conferința despre superioritatea 
agriculturii socialiste — de altfel 
interesantă — cuprinde cîteva pa
gini cu date despre mecanizarea 
agriculturii, explică însemnătatea 
ei, dar nici nu pomenește de ti
nerii mecanizatori, de rolul lor în

(In legătură cu activi
tatea grupului de lec

tori al Comitetului 
regional U. T. M. din 
Regiunea Autonomă 

Maghiară)

de 
de

al 
s-au 

facă o propagandă

transformarea socialistă a agricul
turii.

Propaganda prin conferințe des
fășurată de comitetul regional nu 
merge încă în pas cu activiltatea 
organizației noastre, nu se orien
tează rapid în lumina sarcinilor 
pe care partidul le-a încredințat 
tineretului.

Degeaba ar căuta cineva printre 
conferințele elaborate de grupul 
de lectori vreuna în care să se 
vorbească despre inițiativa ute- 
miștilor de la fabrica „Encsel 
Maurictu" din Tg. Mureș, despre 
munca tinerilor muncitori fores
tieri, despre activitatea organiza
țiilor U.T.M. privind economisirea 
metalului, sau mobilizarea tinere
tului la acțiuni patriotice voluntare 
cum ar fi curățirea pășunilor, în- 
silozarea porumbului etc. Deși în 
aceste domenii organizațiile 
U.T.M. au desfășurat o rodnică 
activitate ea nu este cunoscută și 
popularizată prin conferințe.

In conferința „Dezvoltarea so
cială și culturală a regiunii noas
tre în anii democrației populare", 
întocmită de tov. Erdos Aron res
ponsabilul grupului de lectori, un 
capitol mare este rezervat exploa
tărilor forestiere și industriei 
lemnului. Conferința nu pomeneș
te nimic despre schimbarea radi
cală a condițiilor de muncă ale 
tineretului, ridicarea nivelului de 
trai al tineretului din fabrici, uzi
ne, mine, exploatări forestiere etc.

Scenă din filmul „Misterul castelului părăsit

Misterul castelului părăsit

uitind să amintească de asemenea 
sarcinile care stau în fața tinere
tului

Conferințele elaborate vădesc 
încă o slabă legătură cu viața, cu 
preocupările tineretului. Despre 
.,curaj", „cinste" „prietenie", se 
vorbește de multe ori abstract, 
prin exemple generale, deși viața 
oferă destule exemple de cinste, 
curaj, prietenie adevărată, ca și 
exemple de necinste, de falsă prie
tenie.

Punindu-și ca scop educarea ti
neretului în spirit comunist, lecto
rii comitetului regional trebuie să 
combată în același timp concepțiile 
burgheze și mic-burgheze, indife
rent dacă se manifestă sub forma 
naționalismului, a lipsei de grijă 
față de avutul obștesc sau sub for
ma concepțiilor mistice, întrucît 
toate frînează educația comunistă.

Tineretul are un mare rol in 
dezvoltarea economiei naționale, în 
ridicarea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, în lupta 
pentru descoperirea rezervelor in
terne ale întreprinderillor. Recent, 
la plenara C.C. al P.M.R. din 
26-28 noiembrie — tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a subliniat din nou 
că organizațiile U.TJW. trebuie să 
mobilizeze masele largi ale tine
retului la lupta pentru înfăptuirea 
planului de stat. In acest scop, 
trebuie intensificată propaganda e- 
conomică, în special cea legată de 
cele mai importante sarcini care 
stau în fața organizațiilor U.T.M. 
Trebuie îmbunătățită legătura în
tre grupul de lectori și comisiile de 
pe lîngă comitetul regional 
U.T.M.

Lipsurile arătate derivă în mare 
măsură din activitatea defectuoasă 
a grupului de lectori. De la înce
putul anului, membrii grupului de 
lectori nu s-au întrunit nici oda
tă să discute conferințele elabora
te, eficacitatea lor, problemele Te
matice, deși o parte din lectori au 
desfășurat o activitate rodniică. 
Unii nu numai că au serfs, ci au 
și făcut expuneri în fața cadrelor 
U.T.M., a propagandiștilor sau in 
adunările organizațiilor U.T.M. 
Faptul că nu s-au întîlnit, 
discutat împreună temele 
te, fiecare lucrind pe cont 
este una din cauzele slabei efi
ciente a unor conferințe.

Membrii grupului de lectori nu 
cunosc încă suficient viața tinere
tului. cum se prezintă propagan
da prin conferințe în uzine, ia 
sate, cum sînt primite expunerile 
pe care le-au elaborat, eficacitatea 
lor, ei n-au reușit să stabilească 
legături cu grupurile de referenți 
din raioane, să le ajute, să le în
drume din punct de vedere politic 
și metodic.

Comitetul regional U.T.M. va 
trebui să întărească grupul de lec
tori, să-l ajute să-și schimbe sti
lul de muncă, să-i orienteze acti
vitatea spre problemele principale 
ale activității și educației tineretu
lui.

însuși activul U.T.M. trebuie 
antrenat in mai mare măsură la 
munca grupului de lectori și a 
grupurilor de referenți din raioa
ne, la elaborarea și ținerea unor 
conferințe interesante și bogate 
in conținut.

ȘT. NECANIȚKI

La Casa Universitarilor din. Ca
pitală a avut ioc Marți după- 
amiază o ședință plenară lărgită 
a Comisiei naționale a R.P. Romi
ne pentru U.N.E.S.C.O. In cadrul 
ședinței acad. Tudor Vianu. se
cretar general al comisiei, a pre
zentat darea de seamă a delega
ției guvernamentale romine care 
a participat la cea de-a 10-a se
siune a Conferinței generale 
U,N.E.S.C.O., ce a avut loc la 
Paris intre 4 noiembrie și 5 de
cembrie 1958. Vorbitorul a sub
liniat printre altele că, in cadrul 
Conferinței generale U.N.ES.C O. 
de la Paris, delegația romînă a 
prezentat o serie de propuneri, 
multe din acestea fiind adoptate 
de către conferință. în repetate 
rînduri delegația s-a manifestat cu 
fermitate in probleme de interes 
politic general, ca de pildă repre
zentarea Chinei populare în 
U.N.ES.C.O. De asemenea, multe 
din propunerile și dezideratele 
delegației romine în domeniul e- 
ducației și activității culturale 
și-nu aflat în cadrul conferinței o 
realizare concretă. Desfășurînd •

susținută activitate care i-a atras 
aprecieri pozitive din partea a 
numeroase alte delegații, delega
ția noastră a căutat și a izbutit în 
mare măsură ca, împreună cu de
legațiile V.R.S.S. și ale altor țări 
socialiste, să imprime lucrărilor 
conferinței generale adevăratul 
spirit U.N.E.S.C.O. -— spiritul în
țelegerii și colaborării internațio
nale, spiritul luptei pentru coexis
tență pașnică și pentru progresul 
omenirii prin educație, știință și 
cultură.

Pe marginea dării de seamă au 
luat cuvîntul acad. Iorgu Iordan. 
scriitorul Demostene Botez, acad. 
G. Oprescu și alții.

Subliniind în cuvîntul său de 
încheiere rezultatele frumoase ob
ținute de delegația guvernamenta
lă romînă, acad. Atanase Joja, 
președintele Comisiei naționale a 
R. P. Romine pentru V.N.E.S.C.O., 
a adus mulțumiri membrilor dele- 
guției pentru munca desfășurată 
cu prilejul lucrărilor Conferinței 
generale U.N.EJS.C.O. de la Paris.

(Agerpres )

Pentru proiecte
IEFTINE și BUNE

('Urmare din pag. l-a)

că n-au 
elabora- 
propriu,

pe traseul drumului regional nr. 
141 Agnita — Mediaș pe 
soanele Pelișor — Bîrghiș 
diaș — Mojna, inginerii 
tanți Constantin Dima și 
Olteanu au procedat la o 
re atentă a traseului 
căutînd pe cît posibil să-l menți- 

*___  _ nă în măsura în care elementele
neri și arhitecți au proiectat un geometrice ale acestuia au coreș- 
bloc de locuințe cu parter 
trei etaje, obținînd 31.400 lei pe 
apartamentul mediu, cu 
coeficient de lccuibilitate de 0,59 
din suprafața construită. La toate 
acestea și-au adus contribuția și 
inginerii instalatori în fruntea 
cărora se află utemiștii Petre 
Radulescu, Octavian Gîdiuță și 
alții. Ei și-au propus pentru acest 
an să studieze folosirea mate
rialului plastic pentru conducte 
de alimentație’atît pentru insta
lația interioară cît și pentru cea 
exterioară. In felul acesta se 
obține o reducere a 
cost al instalațiilor 
la sută.

Așa cum rezultă 
rea tovarășului Gh.

Îmbunătățire a proiectelor unor 
blocuri în construcție din Orașul 
Stalin obținînd o mărire a spa
țiului locuibil cu 10 la sută și o 
reducere a prețului de cost pe 
suprafața locuibilă cu 9 la sută. 
Tot în Orașul Stalin, tinerii ingi-

tron- 
și Me- 
p-roiec- 
Traian 
studie- 

existent,

SOFIA 6 (Agerpres). — La 6 
ianuarie a fost publicat la Sofia 
comunicatul secretariatului Consi
liului Mondial al Păcii.

in comunicat se spune printre 
altele : în zilele de 4 și 5 ianua
rie a avut loc în orașul Sofia o 
consfătuire a secretariatului Con
siliului Mondial al Păcii cu repre
zentanții mișcării partizanilor păcii 
din țările socialiste din Europa 
și Asia.

in cadrul consfătuirii a fost dis
cutată problema măsurilor practi
ce pentru îndeplinirea hotărîrii 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, a cărui ședință 
a avut loc la Helsinki în zilele de 
19 și 20 decembrie 1958, cu pri
vire la convocarea unei sesiuni ex
traordinare a Consiliului Mondial 
al Păcii consacrată celei de-a 10-a 
aniversări a mișcării partizanilor 
păcii. Participanții la consfătuire 
au hotărît să intensifice pregătiri
le pentru sesiunea jubiliară a Con
siliului Mondial al Păcii, proiecta
tă pentru luna mai ax., să popu
larizeze pe scară largă lupta po
poarelor împotriva pericolului unui 
nou război, să ia măsuri pentru 
mobilizarea continuă a opiniei pu
blice și unirea tuturor forțelor iu
bitoare de pace.

Consi-

Prof. dr. I. Făgârășanu
Membru corespondent al Academiei R.P.R.

Deși nu sînt elenist, sînt un vechi admirator al culturii eline. In 
anii premergători celui de-al doilea război mondial am călătorit de 
multe ori pe meleagurile străvechii Elbade sorbind frumusețile minu
natei patrii a poporului grec.

Am și astăzi in Grecia mulți prieteni medici, oameni de știința 
cu care păstrez relații prietenești.

Tocmai pentru că sînt unul din vechii prieteni ai poporului grec, 
am primit cu indignare vestea arestării eroului național al Greciei 
— Manolis Glezos — și a altor luptători pentru democrație din 
Grecia.

Nici o forță din lume, de ori cite puteri ar dispune, nu va putea 
însă să pună in spatele gratiilor spiritul de dreptate și libertate.

Manolis Glezos cel care a avut curajul ca in anii opresiunii hitle- 
riște să zmulgă steagul cu zvastica de pe Acropole nu poate în nici 
un caz să fie acuzat ca trădător al patriei sale, al poporului său.

Pentru oricare om cinstit, este clar că întreaga mascaradă juridică 
creată în jurul așa-zisului caz „Manolis Glezos" nu este decît o di
versiune politică care să distrugă atenția poporului grec de la pro
blemele fundamentale ale vieții sale.

Ca om de știință, care mi-am dăruit întreaga viață slujirii sănătății 
oamenilor, cer, alături de reprezentanții opiniei publice mondiale, 
imediata eliberare a lui Manolis Glezos, încetarea represiunilor 
antidemocratice din Greciia.
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Dej dezvoltarea rețelei de dru
muri pune în fața proiectanților 
și constructorilor sarcini de o în
semnătate deosebită. în această 
direcție problema nr. 1. o for
mează modernizarea rețelei exis
tente de drumuri în timp scurt 
și cu cheltuieli cit mai reduse. 
Răspunzînd sarcinilor trasate de 
partid, colectivul de proiectanți 
de la Atelierul Drumuri-Poduri și 
Transporturi în comun, condus 
de tînărul inginer Alexandru Fi- 
lipescu, acordă o atenție deose
bită alegerii soluției celei mai 
bune din punct de vedere tehnic 
și economic. Studierea conștiin
cioasă a reliefului și trasarea di
rectă pe teren a axului drumului, 
folosirea ia maximum a surselor 
locale de material și dimensiona
rea cit mai atentă a sistemului 
rutier cu folosirea pietruirii exis
tente, sînt probleme care frămin- 
tă pe tinerii noștri proiectanți

In această ordine de idei se 
remarcă printre altele activitatea 
tinerilor proiectanți ca inginerii 
Constantin Dima, Marin Viorel 
și Traian Olteanu care se ocupa 
de reducerea prețului de cost pe 
km. de dnim modernizat. Astfel,

puns cerințelor tehnice. Menți- 
nîndu-se în mare parte platforma 
traseului existent s-a obținut o 
reducere de 80 la sută a lucrări
lor de infrastructură și s-a creat 
posibilitatea folosirii pietruirii 
existente. Prin folosirea pietruirii 
existente grosimea fundației care 
trebuia aplicată s-a redus cu 50 
la sută, ob(inîndu-se o economie 
de cca. 50.000 lei pe km. de drum. 
Pentru a spori economicitatea, 
materialele de construcție care 
prau folosite în mod curent pînă 
acum, dar care aveau un preț de 
cost ridicat, au fost înlocuite cu 
altele corespunzătoare, însă cu 
preț de cost mult mai redus 
(piatra spartă a fost înlocuită cu 
balast, iar bordurile de beton cu 
bordură din piatră dură). Prin 
menținerea traseului existent o 
mare parte din lucrările de artă 
(podețe etc.) au fost refolosite 
cu mici modificări fapt care a 
contribuit de asemenea într-un 
procentaj însemnat la reducerea 
prețului de cost pe km. de drum 
modernizat. S-au evidențiat Ma
rin Stoica și Gh. Marieta. In ur
ma calculelor economice compa
rative pentru diferite 
diate se preconizează 
un cost maximum de 
pe km. de drum 
8—900.000 lei pe km.
ținut pînă acum în aceleași con
diții de relief.

Problema reducerii prețului de 
cost în proiectare și construcții 
rămîne ca o sarcină centrală 
pentru organizația de bază U.T.M. 
din institutul nostru. Cunoscînd 
sarcinile trasate de partid, și 
hotărîrea proiectanților de a 
munci mai bine, sîntern siguri că 
tinerii proiectanți vor fi în rîndu- 
rile acelora care își vor dărui 
toate forțele în vederea introdu
cerii tehnicii noi, realizând pro
iecte pentru construcții ieftine și 
de bună calitate.

soluții stu- 
a se obține 
550.000 lei 

față de 
cit s-a ob-
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Conferința 

de la Geneva pentru 
încetarea experiențelor 

nucleare
GENEVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : In cadrul ședin
ței din 6 ianuarie a conferinței re
prezentanților V.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară care 
s-a dsfășurat sub președinția re
prezentantului S.U.A., s-a conti
nuat examinarea documentelor pre
zentate anterior.

Prof. ing. Dimitrie Praporgescu
rectorul Institutului de Con strucții, București

pline de umanitate făurite de 
poporul grec de-a lungul istoriei. 

Sînt convins că acuzațiile de 
„spion" și „trădător" sînt cu to
tul neadevărate și neconstituind 
altceva decît o infamă invenție 
ce înjosește pe cei ce au scor
nit-o. Manolis Glezos, acest pa
triot și luptător pentru pace, va 
rămîne mereu în conștiința po
porului său un simbol ai luptei 
pentru democrație, pace și bună
stare — aceasta cu toate încercă
rile autorităților grecești de a-1 
ponegri.

Cer să fie imediat eliberați 
M.anolis Glezos și ceilalți pa- 
trioți greci 1 Cer să înceteze de 
îndată măsurile de persecuție a 
mișcării democratice din Grecia!

Alături de oamenii iubitori de 
dreptate din întreaga lume îmi 
exprim protestul împotriva cam
paniei de persecuții antidemocra
tice din Grecia. Ceea ce mi se 
pare deosebit de arbitrar și ile
gal este arestarea lui Manolis 
Glezos — erou național al po
porului grec. Ca om de știință 
apreciez aportul umanitar, de 
cultură adus de poporul grec la 

al civilizațieitezaurul comun 
mondiale.

Cultura greacă a dat lumii 
mari valori, lată 
să-mi asociez în 
măsurile represive 
Grecia împotriva patrioților, lup
tătorilor pentru democrație și 
pace, cu tradiționalele creații

de ce nu pot 
mintea mea 

actuale din

întrevederea
dintre A. I

WASHINGTON 
TASS transmite : 
mai anunțat, în 
5 ianuarie A. I. 
vicepreședinte al

■ Mikoianșl J. F. Dulles

NOI FILME
pentra TIMERET

Filmele pentru tineret și copii 
ocupă în producția cinematogra
fică sovietică un loc însemnat. 
Răspunderea cineastului față de 
educația viitorilor cetățeni în 
spiritul patriotismului, al înalte
lor trăsături etice comuniste se 
materializează în opere de genuri 
foarte variate, inspirate dintr-o 
realitate imediată, sau din isto
ria poporului sovietic, toate însă 
avînd acel suflu larg, avîntat, 
caracteristic tinerei generații. 
„Misterul castelului părăsit" este 
un film tipic de aventuri, care 
își trage izvorul literar din cap
tivantele istorioare ale scriitoru
lui Gaidar, maestru al genului.

Doi copii pătrund în interiorul 
unui castel părăsit, coboară niș
te scări ruinate, scrutînd întune
ricul și odată cu ei ți se strîn- 
pe inima de teama pustiului din 
iur. Surprinzi convorbirea celor 
doi puști și afli că de la alunga
rea moșierului de pe aceste locuri 
n-au trecut decît cîțiva ani. Ac
țiunea se petrece în timpul răz
boiului civil, cînd albii încercau 
zadarnic să întoarcă, înapoi roa
ta istoriei. Copiii nu văzuseră 
pînă atunci un conte în came și 
oase, dar aveau să-l cunoască în 
curînd pe fiul acestuia, rătăcind 
ca un strigoi printre ruinele fos
tului 
Cum 
Cum 
ți lor
la care răspunde spectatorului în 
chipul cel mai atrăgător noul

conac. Ce urmărea el aici ? 
l-au descoperit eroii noștri? 
l-au dat pe mîna autorită- 
sovietice ? Iată întrebările

film sovietic. El demonstrează 
curajul copiilor ce — intuind cu 
o mare forță pericolul pe care-1 
reprezentau acești dușmani ai 
Puterii Sovietice — nu precupe
țesc nici un efort pentru a ajuta 
la prinderea lor. E un moment e- 
moționant acela în care copiii fug 
pentru a anunța organele secu
rității, dar drumul e lung, iar ei 
cad de oboseală. Cu o supremă 
încordare însă, în care citești 
deopotrivă voința și patriotismul 
cetățeanului sovietic, acești copii 
reușesc să străbată distanța și să 
anunțe autorităților complotul 
dușmanilor.

Trăsăturile luminoase de ca
racter ale eroilor-copii: curajul, 
inteligența, marele 
se evidențiază cu 
ceastă captivantă 
gaci — pierdut de 
ajuns într-o bandă de anarhiști 
— a căpătat deprinderi rele —• 
fumează, înjură, face pe „gola
nul". Dar poza lui dispare într-o 
clipă cînd cei doi copii, veniti 
să-și ascundă cîinele în ruinele 
castelului, încep să-l descoasă pe 
„înrăitul" vagabond. Sincerita
tea puștilor îl dezarmează, fon
dul lui sufletesc pur, nevătămat, 
în ciuda mediului în care nime
rise întîmplător la un moment 
dat, izbucnește împrospătînd, fn- 
frumusețînd acest portret. Der- 
gaci devine în scurt timp un 
devărat luptător în acțiunea 
demascare • dușmanului 
clasă.

lor patriotism 
putere In a- 
actiune. Der- 
oărinții lui și

a- 
de 
de

Copiii — interpreți (toți trei) 
sînt la înălțime. Ei au multă 
spontaneitate în joc și un umor 
natural ce înviorează acțiunea.

Dezvoltarea curajului, a spiri-

„Pasagerul
Un pionier din Praga ajunge 

întîmplător în avionul cu delega
ții cehoslovaci la Festivalul tine
retului de la Moscova și — călă
torind clandestin — se trezește 
în orașul fremătînd de oaspeți. 
Prilej de a vedea Moscova cu 
ochii entuziaști ai unui copil, ai 
unui puști curios și simpatic.

Subiectul se dezvoltă pasio
nant în fața spectatorului, mai 
ales cînd acțiunea ia o turnură 
polițistă, de urmărire palpitantă 
a unui presupus „diversionist" pe 
care copiii îl suspectează, dar 
care în fond nu e decît un... sca
mator. Se simte că scenaristul, 
autorul „Cățelușului buclucaș" și 
al altor filme de succes pentru 
copii, stăpînește datele psiholo
gice ale vîrstei eroilor săi, că le 
știe urmări reacțiile în împreju
rări originale, și preocupările, 
interesele caracteristice unor pio
nieri de 10 ani. Curiozitatea, mi
rajul noutății îl fac pe fugarul 
întîmplător, Pepicek, să-și revină 
iute din spaima primului mo
ment, cînd avionul cu reacție 
pentru călători, avion în care s-a 
rătăcit eroul nostru, a părăsit 
pămîntul.

Felul în care se 
copil emoțiile, una 
într-un caleidoscop 
entuziasmul față 
înaltă cucerire a științei sovie
tice, este 
creatorii 
filmează 
strimt al 
fără să vrea, 
el în jos, spre pămîntul îndepăr
tat, se minunează de tot ce vede, 
ca la primul zbor. Senzația per-

Înlocuiesc la 
pe alta, ca 
al sufletului, 
de această

relevat cu pricepere de 
filmului. Operatorul îl 
pe băiat în decorul 
cabinei unde s-a închis 

privește odată cu

tului de solidaritate și prietenie, 
a patriotismului, iată ce au ur
mărit și de data aceasta cu 
loacele genului îndrăgit de 
ret, cineaștii sovietici.

clandestin**

— eroii nu apar în cadru,

mij- 
tine-

datămanentă de participare e 
de această substituire a apara
tului de filmat ochilor eroului și 
mai ales — simțămintelor lui. Un 
unghi cinematografic „liric" dacă 
l-am putea numi așa. Să exem
plificăm. Pepicek s-a întîlnit cu 
pionierul sovietic Mișa. S-au îm
prietenit repede, cum fac copiii, 
și împreună o pornesc prin Mos
cova în sărbătoare bucurînclu-se 
de această revărsare de tinerețe, 
de voioșie. Ajung intr-un parc cu 
jucării și — original

filma
ci aparatul înregistrează de jos, 
de la înălțimea copiilor aleia îm
podobită, și din afară se aud nu
mai glasurile uimite, ce comen
tează minunățiile. Aceasta capti
vează spectatorul, ca și imaginile 
reprezentînd multicolorele dan
suri naționale la care asiști în 
trecere, sau străzile animate de 
un mozaic de populații, înfrăți
te la Moscova sub steagul păcii 
și prieteniei.

Un film plin de prospețime 
despre grandiosul Festival al ti
nereții desfășurat cu doi ani în 
urmă la Moscova, un film în care 
prietenia ce unește popoarele la
gărului socialist este întruchipa
tă concret în sentimentul puter
nic ce-1 leagă pe pionierul ceho
slovac de cel sovietic.

ALICE MANOIU J

6 (Agerpres). 
După cum s-a 
cursul zilei de 
Mikoian, prim- 

__ t , Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut o în
trevedere cu J. F. Dulles, secreta
rul de stat al S.U.A.

Această întîlnire a stîrnit un viu 
interes la Washington. Un grup 
nenraiîntîlnit de mare de cores
pondenți americani și străini au 
așteptat sosirea lui A. 1. Mikoian 
la’ Departamentul de Stat. In ves
tibulul clădirii s-a adunat un grup 
numeros de funcționari ai Depar
tamentului de Stat.

In anticamera secretarului de 
stat tovarășul A. I. Mikoian și 
J. F. Dulles, care l-a întîmpinat, 
șj-au strîns mîinile și s-au salu
tat. Aparatele numeroșilor foto-re- 
porteiri au intrat în funcțiune. Se
cretarul de stat al S.U.A. l-a in
vitat apoi pe A. I. Mikoian în ca
binetul său unde a avut loc o 
convorbire de o oră și jumătate.

Răspunzînd după întrevedere la 
întrebările corespondenților, A. J. 
Mikoian a spus : „Am abordat în 
linii generale și într-o formă pre
liminară unele problemele impor
tante care interesează celei două 
țări, inclusiv problema Berlinului, 
problema germană, dezarmarea și 
problema comerțului. Am conve
nit să ne întîlnim din nou pentru 
a avea o convorbire mai amănun
țită după ce mă voi înapoia la 
Washington din vizita în S.U.A.“;

La întrebarea dacă se va întîlni 
cu Eisenhower, președintele S.U.A., 
A. I. Mikoian a spus că există o 
înțelegere potrivit căreia se va în
tîlni cu președintele S.U.A. după 
ce se va înapoia la Washington.

★
WASHINGTON 

TASS transmite : 
lui Anastas Mikoian, . 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., cu secretarul de 
stat al S.U.A., John Foster Dulles, 
purtătorul de cuvin t al Departa
mentului de Slat, White, a decla
rat că „această convorbire a avut

un caracter preliminar. Au fost a- 
bordate o serie de probleme care 
prezintă interes comun printre care 
problema Berlinului, problema ge
nerală a Germaniei, dezarmarea și 
comerțul. Convorbirea a fost foar
te utilă ca un preludiu pentru 
noile tratative care vor avea loc 
in jurul datei de 19 ianuarie cînd 
dl. Mikoian se va înapoia la Was
hington (din călătoria sa prin 
Statele Unite). Ne așteptăm Ca dl.

Dineu în cinstea
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara de 5 
ianuarie E. Johnson, președintele 
Asociației naționale a industriei 
cinematografice din S.U.A. a ofe
rit in cinstea lui A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședlnte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. o masă la 
care au participat membri mar- 
cânți ai Congresului S.U.A., repre
zentanți ai Departamentului de 
Stat și ai altor instituții guverna
mentale, precum și reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri americane.

Au luat parte : L. Johnson, li
derul majorității democrate din 
Senatul S-U-A-, S. Rayburn, preșe
dintele Camerei Reprezentanților 
a Congresului SU.A., senatorii 
W. Fulbright, J. Cooper, S. Sy~

la Washington.

6 (Agerpres).— 
După întîlnirea 

prim-vice-

0 imagine din filmul „Pasagerul clandestip"

Mikoian să fie primit atunci și de 
președintele Eisenhower11.

White a declarat că în cursul 
convorbirii a domnit o atmosferă 
„prietenească și sinceră’’.

Răspunzînd la întrebări, White 
a spus că, după toate probabilită
țile, Dulles va fi prezent la întîl- 
nirea dintre primul vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Anastas Mikoian, și 
președintele Eisenhower.

lui A. I. Mikoian
mington etc., C. Allen, directorul 
agenției de informații a S.U.A., 
A. Bark, șeful statului major al 
forțelor maritime militare ale 
S.U.A., R. Murphy,- secretar de 
stat adjunct al S.U.A., F. Rein
hardt, consilier al Departamentu
lui de Stat, W, Lacy, asistent spe
cial al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru schimburile dintre 
Est și Vest, W. Foster, fost mi
nistru adjunct al Apărării care a 
condus delegația americană la 
conferința experților de la Geneva 
in problema măsurilor pentru 
preîntâmpinarea unui atac prin 
surprindere, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri din S.U.A.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă și cordială.

Președintele Cubei a prezentat 
programul noului guvern

HAVANA 6 (Agerpres). — A- 
gentiile de presă americane aiiuu- 
ță ca președintele provizoriu al 
Cubei, Urrutia, l-a numit pe Jose 
Miro Cardona ca prim-ministru al 
noului guvern al țării. J. M. Car
dona a fost președintele Asocia
ției juriștilor din Havana și a fost 
exilat de Batista.

Urrutia a prezentat programul 
guvernului care prevede elabora
rea unei noi constituții, care sa 
garanteze restabilirea tuturor li
bertăților constituționale. Guver
nul a hotărît ținerea de alegeri în

viitorul apropiat și a abolit decre
tul comandamentului militar din 
Havana cu privire la instaurarea 
legii marțiale.

Programul noului guvern pre
vede o serie de măsuri privind 
confiscarea bunurilor funciare îm
părțite de Batista protejaților săi 
și elaborarea unui program de in
dustrializare.
chide școlile de învățămînt supe
rior, închise de dictatorul Batista 
și va îmbunătăți asistența medi
cală.

Guvernul va redes-

TIRANA. — La 5 ianuarie a ple
cat tn R. D. Germană o delegație 
de partid și guvernamentală al
baneză In frunte cu Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și membru al 
Prezidiului Adunării Populare.

MOSCOVA. — Cunoscutul cîntă- 
rtț negru Paul Robeson, care a 
6osit în U.R.S.S. în ajunul Anului 
Nou, a dat la 5 ianuarie la filiala 
Teatrului Mare primul său concert 
public

PRAG A. — Marți după-amiază 
au început la Praga tratativele In
tre delegația Academiei R.P.R. și 
delegația Academiei Cehoslovace 
de Științe pentru definitivarea 
planului de colaborare științifică 
Pe anul 1959.

LENINGRAD. — Aleksandr Ha- 
bakov, cunoscut geolog și seleno- 
log (specialist In studierea Lunii 
— N.R.) din Leningrad, a alcătuit 
o nouă hartă a reliefului Lunii la 
scara de 1: 1.500.000.

MOSCOVA. - Pînă ta ziua d»

7 ianuarie, ora 6 dimineața, cel 
de-al treilea satelit sovietic a în
conjurat pămîntul de 3271 ori. La 
9 ianuarie, orele 10,33 satelitul va 
trece deasupra orașului București.

CAIRO. — Otto Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, care se află in 
vizită la Cairo, ș-a întîlnit la 6 
ianuarie pentru a doua oară cu 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U.

NICOSIA. — Agenția France 
Presse, citînd surse oficiale, anun
ță că în ziua de 6 ianuarie, im-' 
portante forțe militare britanice au 
început așa-nurnite „exerciții - de 
patrulare" în sud-estul Ciprului

PARIS 6 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că mi
niștrii socialiști Guy Mollet și 
Eugene Thomas, din guvernul De 
Gaulle au demisionat anunțînd că 
își vor exercita atribuțiunile în 
continuare pînă cînd va fi format 
noul guvern, .
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LANSAREA RACHETEI SOVIETICE IN COSMOS
RACHETA COSMICA SOyiETICA

PĂMÎNT 
LUNĂ

LA 800.000 Km. DE
ȘI 500.000 «Km. DE

Savantul englez Massey-
Rușii pot ajunge 
pe Morte și Venus

AfOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 ianuarie la 
Moscova 
de presă 
vietici și 
Comitetul 
culturale 
Prezidiul Academiei 
U.R.S.S. După cum 
conferința de presă 
SANDR TOPCIEV, 
al Academiei de 
U.R.S.S., la 4 ianuarie, ora 5,59, 
prima rachetă cosmică a trecut la 
cea mai mică dilstanță de Lună, 
egală cu aproximativ două diame
tru lunare.

iN MOMENTUL DE FAȚA, a 
anuntat acad. Topciev, RACHETA 
COSMICA SOVIETICA S-A ÎN
DEPĂRTAT CU 800.000 KM. DE 
PĂMÎNT Șl CU 500.000 KM. DE 
LUNA. IN FELUL ACESTA EA 
S-A STABILIT IN MOD PRAC
TIC PE O ORBITA ELIPTICA, CA 

• PRIMĂ PLANETA ARTIFICIALA.
Acad. Topciev a calificat lansa

rea rachetei cosmice și realizarea 
primei planete artificiale drept o 
cucerire triumfală a minții ome
nești care a reușit pentru prima 
claia să învingă forța gravitației 
terestre.

La 4 octombrie 1957, atunci cînd 
fusese lansat primul satelit artifi
cial al pămintului, a spus Alek
sandr Topciev, unii critici de pes
te hotare au încercat să afirme că 
acest fapt a constituit doar un 
succes întimplător sau un record 
al Uniunii Sovietice al cărei nivel 
tehnic general ar fi scăzut. Astăzi 
s-a pus capăt acestor născociri.

Cea de-a zecea planetă — pri
mul satelit artificial 

t Soarelui — 
realizări ale 
mecanicii, metalurgiei, 
automaticii, termotehnic: 
altor multe 
acad. Topciev la conferința de pre
să. Noi am reușit să realizăm pu
ternice motoare cu reacție care sint 
în stare să dezvolte în cîteva mi
nute vilteze cosmice. S-a creat un 
aparataj de mare precizie cu func
ționare automată care asigură mă
surători exacte și transmiterea di
verselor informații la o distanță de 
sute de mii de kilometri. Numai 
țara cea mai dezvoltată din punct 
de vedere tehnic, a subliniat acad. 
Topciev, a putut realiza toate a- 
cestea.

LANSAREA PRIMEI RACHETE 
COSMICE Șl CREAREA PRIMEI 
PLANETE ARTIFICIALE, a decla
rat acad. Topcilev, CONSTITUIE 
O CULME TEHNICO-ȘTIINTIFI- 
CA CARE DESCHIDE VASTE 
PERSPECTIVE IN CEEA CE 
PRIVEȘTE CUCERIREA SPA
ȚIULUI INTERPLANETAR. Este

* deci cu totul firească reacția acti
vă a opiniei publice internaționale 
la acest eveniment remarcabil. El 
a reprezentat cea mai îndrăzneață 
acțiune care a fost vreodată con
cepută și înfăptuită de omenire.

Acad. ANATOLI BLAGONRA
VOV. care a luat apoi cuvîntul, a 
comunicat că cercetările științifice 

, sovietice cu ajutorul tehnicii rache
telor au fost inițiate în anul 1949. 
Mai întâi au fost studiate proble-

• mele stratosferei, apoi ale ionosfe- 
rei.

Succesele ulterioare ale știin
ței au pus inginerilor sovietici o 
sarcină nouă — de a efectua cer
cetări în spațiul cosmic liber. 
Privirile oamenilor de știință 
s-au îndreptat în primul rind 
spre Lună. A fost de o uriașă în
semnătate rezolvarea unor pro
bleme cum sînt intensitatea 
cimpului magnetic de pe Lună, 
radioactivitatea ei. Aceste proble
me au și fost incluse în progra
mul cercetărilor cu ajutorul ra
chetei sovietice care a fost lansa
tă în direcția Lunii. Acad. Bla
gonravov a scos în evidență 
greutățile pe care le-a implicat 
această lansare. Pentru aceasta, 
a spus el, este necesară o dirija-

a avut loc o conferință 
pentru corespondenții so- 
străini, organizată de 
de Stat pentru relațiile 

cu țările străine și de 
de Științe a 
a declarat la 
acad. ALEK- 
vicepreședinte 

Științe a

sovietic al 
îmbină cele mai noi 
radioelectronicii, tele-

', chimiei, 
______ micii și ale 
domenii, a declarat

Mesaje de felicitare 
adresate 

conducătorilor 
fi poporului sovietic I
MOSCOVA < 

TASS transmite 
cova publică mesajul conducerii 
centrale a asociației „Norvegia— 
U.R.S.S.* adresat lui K. E. Voro- 
șilov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.SJS., cu 
prilejul lansării cu succes a rache
tei cosmice.

Asociația „Norvegia—U.R.S.S.“ 
felicită din toată inima poporul 
sovietic pentru această nouă reali
zare științifică și tehnică.

ir
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : într-un mesaj 
adresat lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Comitetul parlamentar 
anglo rus felicită călduros guver
nul sovietic, pe oamenii de știință, 
inginerii, tehnicienii și muncitorii 
cu prilejul lansării cu succes a 
rachetei cosmice cu mai multe 
trepte.

în mesaj, semnat de Julius Sil
verman, președintele Comitetului 
și de W. P. Coatts, secretarul co
mitetului, se subliniază că lansa
rea rachetei este o foarte mare 
realizare științifică care arată for
ja creatoare a poporelor sovietice.

6 (Agerpres). — 
Ziarele din Mos-

re extrem de precisă a rachetei. 
O eroare neînsemnată de cîteva 
minute la stabilirea pe traiectorie 
a ultimei trepte a rachetei sau o 
mică eroare în viteză ar fi putut 
să ducă la un eșec. Cu acest pri
lej academicianul sovietic a citat 
exemplul lansării nereușite a unei 
rachete în direcția Lunii, între
prinse de Statele Unite ale Ame- 
ricii in octombrie 1958. Viteza

/mportante/e declarații 
făcute de oamenii de știință 

sovietici la conferința 
de presă din 6 ianuarie 

de la Moscova

rachetei americane a fost cu nu
mai 2 la sută inferioară celei ne
cesare.

Acad. Blagonravov este de pă
rere că precizia cu care a func
ționat aparatajul sovietic repre
zintă un nou pas foarte impor
tant înainte în tehnica rachetelor 
din U.R.S.S. In încheiere acade
micianul a spus că nu există re
giuni în spațiul cosmic care să 
nu poată fi atinse. Desigur, acea
sta necesită timp, dar nu mai 
trebuie să așteptăm foarte mult.

Lu>înd cuvîntul la conferința 
de presă, EVALD MUSTEL, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe, președinte al Co
misiei pentru studierea Soarelui 
a vorbit despre importanța ra
chetei lansate în direcția Lunii 
din punct de vedere al studierii 
•Soarelui. Numai o dată cu lansa
rea rachetei, a spus el, s-a ivit 
pentru prima oară posibilitatea 
de a se studia corpusculii solari 
fără ca ei să fie influențați de 
Pămînt.

Evald Mustel a adăugat că ra
cheta sovietică lansată în direc
ția Lunii va contribui la rezolva
rea problemei stării gazului 
interplanetar. Aceasta la rîndul 
său, a subliniat el, ne-ar apropia 
de soluționarea unor probleme 
de cosmogonie cum sînt geneza 
stelelor și a planetelor.

Analizind studierea 
al Lunii cu 
E. Mustel a 

lansarea rachetei va oferi poate 
posibilitatea de a se confirma 
ipoteza astăzi răspîndită că 
cîmpurile magnetice ale corpuri
lor cerești depind de rotația lor.

Răspunzînd unor întrebări ale 
corespondenților, acad. Blagon-

cimpului 
ajutorul 

spus că

rezultatele 
fi obținute 
informațiilor 

recepționate vor deveni un bun al 
cercurilor științifice din întreaga 
lume. El a răspuns pozitiv la în
trebările dacă racheta sovietică 
reprezintă un proiectil teleghidat. 
Ocupindu-se de calitatea aparafa- 
jului instalat la bordul rachetei, 
acad. Blagonravov a dezmințit 
afirmațiile unor oameni de știin
ță americani că aparatajul mon
tat la bordul rachetei cosmice so
vietice ar fi inferior celui folosit 
de americani.

Analizind sarcinile pe care șl 
le-au propus oamenii de știință 
sovietici atunci cînd au lansat 
racheta, acad. Blagonravov a sub
liniat că ei nu au țintit Luna 
Așa cum noi am calculat dinain
te, a spus el, trecerea rachetei în 
apropierea Lunii a permis extin
derea cercului de informații cu
lese în comparație cu cele ce ar 
fi putut să fie obținute în cazul 
aselenizării rachetei. Sub rapor
tul efectelor de senzație, a spus 
acad. Blagonravov, este discuta
bil dacă aselenizarea ar putea fi 
considerată'ca mai importantă de- 
cit realizarea unei planete artifi
ciale.

Acad. Blagonravov a subliniat 
că lansarea cu succes a unei ra
chete sovietice în direcția Lunii 
a constituit prima încercare de 
acest fel întreprinsă în U.R.S.S. 
El a dat un răspuns negativ în
trebării dacă pînă atunci au avut 
loc lansări nereușite de rachete 
în direcția Lunii. El a răspuns 
de asemenea negativ întrebării 
cu privire la zborurile experimen
tale ale omului la o mică altitu
dine pe bordul unei rachete, care 
ar fi fost întreprinse în Uniunea 
Sovietică. Vom face aceasta, a 
declarat acad. Blagonravov, abia 
atunci cînd vom fi pe deplin con
vinși de 
omului .
bilitate de principiu de a dirija 
zborul 
gat el.

Prof. BORIS KUKARKIN, pre
ședinte activ al Uniunii astrono
mice internaționale, a vorbit co
respondenților despre posibilita
tea ca pe viitor planeta artificia
lă sovietică să se apropie la 
distanțe relativ mici de Pămînt, 
ceea ce va face cu putință obser
varea ei. Ocupîndu-se de realiza
rea celei de-a treia viteze cosmi
ce, care ar permite unei nave 
cosmice să părăsească limitele 
sistemului solar, prof. Kukarkin 
a arătat că aceasta nu constituie 
o problemă grea.

ravov a declarat că 
științifice care vor 
după prelucrarea

posibilitatea revenirii 
pe Păn'i’nt. Există o pesi-

rachetei fără om, a adău-

LONDRA 6 (Agerpres). — în
făptuirea sarcinii extrem det com
plexe — crearea primei planete ar
tificiale din istoria omenirii —_ se 
află în centrul atenției oamenilor 
de știință englezi.

Lansarea cu succes a rachetei 
cosmice, a declarat cunoscutul sa
vant englez prof. H. S. W. Ma
ssey, deschide largi perspective în 
fața științei. Succesul savanților 
sovietici, a subliniat el, a arătat 
că în prezent rușii posedă o can
titate suficientă de energie pentru

Massey, 
aproape 
regleze 
pîna la 
secundă 
misă în
fracțiune infimă de 
reușit întrutotul să 
cru.

Pentru a ajunge atît de 
de Lună, rușii au trebuit să 
viteza finală a rachetei 
cîteva sute de picioare pe 
și să reducă eroarea per- 
momentul lansării la o 

grad. Ei 
facă acest

au 
lu-

★
Cunoscutul astronom englez 

nes a arătat că succesul rușilor 
este „atît de însemnat’’, îneît zbo- 

n rul spre Lună este o problemă
a se îndrepta în oricare parte a' practic rezolvată. întrebat cînd se 
sistemului solar și că. fără îndo
ială, pot ajunge pe Marte și Ve
nus. Lucrul cel mai important în 
legătură cu lansarea racheitei ru
sești <este precizia ei, a continuat

Jo-

va putea lansa, după părerea sa, 
o rachetă avind pe bord un om, 
Jones a declarat că „dacă ar vrea, 
rușii ar putea să facă acest lucru 
acum”.

noastre.Imperialistul: Noi urmărim numai obiectivele
Desen de EUG. TARU

Racheta sovietică continuă să se afle 
în atcntla presei mondiale

„Die Weltu: Rațiunea 
a obținut unul din cele 

mai mari triumfuri
BONN 6 (Agerpres). — Opinia 

publică vestgermană acordă o a- 
preciere deosebită importanței is
torice fi științifice a lansării cu 
succes a primei rachete cosmice 
din istoria omenirii.

Ziarul „Frankfurter Rundschau" 
scrie că prin lansarea rachetei cos
mice 
vărat 
nirii. 
părut 
ne trecut, declară ziarul’’.

Ziarul „Westfălische Rundschau” 
scrie că Uniunea Sovietică nu nu
mai că dispune de rachete giganti
ce dar este in stare să creeze și 
aparate de dirijare și măsurare de 
a precizie excepțională.

„Rațiunea a obținut unul din 
cele mai mari triumfuri ale ei" — 
astfel apreciază succesul oamenilor 
sovietici ziarul „Die JVelt” intr-un 
articol de fond consacrat rachetei 
cosmice.

Cunoscutul specialist vestgerman 
în domeniul tehnicii rachetelor, 
E. Senger, a subliniat ințr-o decla
rație că lansarea rachetei cosmice 
sovietice constituie „un succes u- 
riaș in interesul 
lui omenirii”.

sovietice „a început cu ade- 
o nouă etapă în istoria omc- 
Am trecut o graniță care a 
timp de milenii ca fiind de

mult de un an de la lansarea pri
mului satelit sovietic, arată ziarul, 
și în acest scurt răstimp- Uniunea 
Sovietică a realizat un salt atît de 
uriaș cum nu a mai cunoscut isto
ria științei.

„Rușii sînt cu mult în frunte în 
cercetarea spațiului cosmic”, scrie 
într-un articol redacțional ziarul 
„Gazette” din Montreal. „Rusia a 
făcut acest lucru din nou și l-a 
făcut cu multă măiestrie... Rusia 
s-a plasat din nou în frunte”. A- 
ceastă realizare, subliniază ziarul 
„Gazette”, este uluitoare întrunit 
racheta sovietică depășește mult 
în ce privește greutatea, rachetele 
pe care S.U.A. au încercat, fără 
succes, să le lanseze.

Radio Tokio: Cea mai 
mare lovitură pentru 
S.U.A* după lansarea 

primului satelit 
sovietic

TOKIO 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Subliniind importanța 
tehnico-științifică a rachetei so
vietice, comentatorul ziarului ja
ponez „Mainiți“ relevă că, pentru 
prima oară, omul a putut cunoaș
te regiunea Lunii, că racheta lan
sată în direcția Lunii 
mat în prima planetă artificială și 
că ea are „greutatea

s-a transfor-

păcii fi progresa-

Rușii sînt 
în frunte

„Gazette" ’ 
cu mult 

în cercetarea spațiului 
cosmic

OTTAWA 6 (Agerpres).—TASS 
transmite : Lansarea rachetei < os- 
mice sovietice a produs o puter
nică impresie în Canada. Toți ca
nadienii, fără excepție, recunosc 
uriașa însemnătate istorică a aces
tei realizări remarcabile a Uniunii 
Sovietice. întreaga presă canadia
nă subliniază în unanimitate că în 
urma lansării rachetei cosmice so
vietice prestigiul Uniunii Sovie
tice în întreaga lume a cucerit 
culmi fără precedent. „Noua ra
chetă sovietică constituie din toate 
puncțele de vedere una dintre cele 
mai mărețe realizări istorice*, de 
clară într-un articol redacțional 
ziarul „Globe and Mail“, care a- 
pare la Toronto. A trecut ceva mai

„ Cijungo Ținnianbao “: 
O nouă pagină 
in istoria științei

PEKIN 6 (Agerpres) — In nu
meroase articole și comentarii pre
sa chineză subliniază că succesul 
poporului sovietic în opera de cu
cerire a spațiului cosmic ilustrea
ză victoria socialismului — sistem 
social nou — asupra capitalismu
lui — sistem social vechi — victo
rie dobîndită in întrecerea pașnică 
dintre cele două sisteme.

Ziarul „Cijungo Ținnianbao” 
scrie că au fost îndeplinite cu 
succes sarcinile științifice puse 
înainte de lansarea rachetei cos
mice sovietice. In spațiul cosmic 
a apărut prima planetă artificială 
a sistemului solar. Aceasta este 
o marc veste îmbucurătoare pen
tru primele zile ale noului an 
1959, o veste 
gărul socialist 
nire progresistă. Apariția pe bolta 
cerească a unei 
scris o nouă pagină în istoria ști
inței universale și inaugurează o 
nouă etapă pe calea cuceririi cos
mosului de către om. pe calea 
spre călătoriile interplanetare.

Aceasta este nu numai o reali
zare științifică de o importanță 
excepțională, arată ziarul. Acest 
eveniment dovedește de asemenea 
cît se poate de convingător că 
Uniunea Sovietică dispune de o 
puternică bază economică, de in
dustria cea mai avansată și de 
o armată de lucrători tehnico-șli- 
ințifici cu înaltă calificare.

bună pentru la
și întreaga ome-

planele roșii a in-

că ea are „greutatea uimitoare** 
de aproape o tonă și jumătate.

Comentatorul postului de radio 
Tokio arată că realizarea Uniunii 
Sovietice în domeniul tehnicii ra
chetelor a constituit un puternic 
șoc pentru Statele Unite. Lansa
rea rachetei cosmice sovietice sau, 
cum i se mai spune, „Lunnik", 
constituie pentru S.U.A. cea mai 
mare lovitura după lansarea pri
mului satelit artificial sovietic al 
Pămîntului, în 1957. Ministerul 
Apărării al S.U.A., subliniază co
mentatorul postului de radio To
kio, minimalizează în mod inten
ționat importanța lansării rachetei 
cosmice sovietice.

Toate ziarele centrale japoneze 
din 5 ianuarie și-au consacrat ar
ticolele de fond remarcabilei rea
lizări a Uniunii Sovietice. Ziarul 
„Asahi“ subliniază că transforma
rea rachetei sovietice într-o pla
netă artificială a sistemului solar 
reprezintă o Fealizare uriașă în is
toria omenirii. Ziarul „Asahi“ fe
licită cu căldură pe oamenii 
vietici cu prilejul succesului 
lizat.

acest eveniment științific de foarte 
mare însemnătate.

Ziarul „Land og Folk" în arti
colul său de fond scrie : ..Racheta 
sovietică, care zboară cu o viteză 
uriașă, este o consecință logică a 
zborurilor regulate ale sateliților 
în jurul Pămîntului. Dar însemnă
tate ei nu se limitează la aceasta. 
Lansarea rachetei este o dovadă 
hotărîtoare a faptului că în socie
tatea socialistă știința și tehnica 
au început să cucerească universul 
nu numai teoretic ci și practic...

Zborul rachetei sovietice in di
recția Lunii este o mărturie a fap
tului că astăzi socialismul este 
factorul hotăritor al dezvoltării 
lumii”.

„Daily Telegraph11:
O nouă dovadă 

a cutezanței și artei 
omului

so-
rea-

„Lang og Folk11:
Socialismul 

este factorul hotăritor 
al dezvoltării lumii
COPENHAGA 6 (Agerpres). — 

în Danemarca, lansarea rachetei 
cosmice sovietice în direcția Lunii 
a stîrnit un interes deosebit de 
mare. Ziarele din Copenhaga pu
blică numeroase materiale care 
descriu zborul rachetei și ecouri 
din presa mondială în legătură cu

LONDRA 6 (Agerpres). —
Observatorul pentru problemele 

științifice al agenției Press Asso
ciation scrie că puternicul motor 
de rachetă construit de ruși ar pu
tea transporta un om în Lună. 
Dacă s-ar aduce o ușoară modifi
care acestui motor, adăugîndu-i-se 
o viteză suplimentară de cîteva 
sute de mile, aceasta ar ajunge 
pentru a transporta pe Marte sau 
Venus aproape aceeași greutate 
utilă. Arest motor ar putea lansa 
pe o orbită în jurul Pămîntului 
zeci de tone. Așa dar, cîtwa ra
chete de acest fel ar putea trans
porta materialele necesare creării 
unui laborator cosmic teleghidat 
de proporțiile unei case obișnuite, 
înzestrat cu aparate, o fabrică de 
produse alimentare, o centrală o 
lectrică solară.

Considerînd realizarea savanți
lor sovietici drept un lucru măreț, 
ziarul „News Chronicle" scrie că 
„racheta rusească inaugurează o 
etapă nouă in 
de către om", 
arată într-un 
ziarul „Daily 
toate felicitările pe care le pri
mesc pentru că au dat sistemului 
solar o nouă planetă, iar lumii — 
o nouă dovadă a cutezanței ș’ 
artei omului".

cunoașterea naturii 
„Savanții sovietici, 

articol redactional 
Telegraph", merită

'€®s»®sg»©m«leB®|e specia le 
din cîleva mat-î ca pîlale 

ale iurepeî
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Cîntece dedicate
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rachetei h
„Cehoslovacia se bucură de 

marea realizare sovietică. Unii 
au stele pe drapel, dar noi a- 
vem un drapel pe o stea". Cu 
aceste cuvinte se termină cîn- 
teicul lui Karl Masourka, un 
tînăr și popular poet,'și al dra
maturgului Pavel Kagouta, cîn- 
tec ce a răsunat din piepturile 
a sute de oameni numai după 
cîteva ore de la compunerea 
lui.

Oare pe cine nu mișcă și nu 
entuziasmează racheta sovieti
că ? Fiecare om din Ceho
slovacia nouă o consideră ca 
pe un bun al său. Muzicanții 
au cîntat-o cu mîinile pe cla
viatură, scriitorii și poeții au 
căutat cuvintele potrivite, și 
iată că posturile de radio trans-

Prin telefon 
din Praga

un întreg concert format 
cîntece în cinstea rachetei. 

In paginile ziarelor au vorbit 
pe rind, poeți) și scriitorii —

mit 
din

prin imagini literare, desena
torii — prin mișcările iscusite 
ale creionului pe hîrtie, sa
vanții — prin termeni strict 
științifici, muncitorii, tehnicie
nii, medicii, vînzătoarelci, stu
denții printr-o vorbire simplă, 
caldă — dar cu toți exprimau 
unul și același lucru — bucuria 
nemărginită, față de uluitoarele 
succese ale științei și tehnicii 
sovietice.

Semnalele rachetei sovietice 
au fost recepționate, printre 
primi) din Cehoslovacia, de a- 
matorul de radio E. Mickap. 
Postul lui OK1MB â recepțio
nat la 3 ianuarie ora 4 și 17 
minute, primele saluturi cosmice 
ale rachetei. După aceasta au 
răspuns prietenii necunoscut 
ai radistului, amatori din Pa
ris, Batumi, Australia, S.U.A.; 
și ei comunicau emoționați că 
au auzit aceste semnale.

„Cehoslovacia se bucură de 
marea realizare sovietică". Cu
vintele cîntecului exprimă pro
fund sentimentele de admirație 
și bucurie ale poporului nostru 
pentru măreața realizare a oa
menilor sovietici.

MILAN SYRUCEK
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O PERFORMANȚA
Presa franceză acordă și 

astăzi un mare spațiu știrilor 
despre racheta sovietică „ME- 
CITA" (în limba rusă „Vis") 
lansată în spațiul interplanetar 
la 2 ianuarie a.c.

Majoritatea ziarelor parizie
ne trag concluzii din această 
nouă măreață realizare a știin
ței sovietice. Astfel, „Le Pari- 
sien 
rii: „Se para că de acum în
colo 
bile pentru om“.
numeroase detalii și date asu
pra cuceririi cosmosului, de la 
lansarea primei rachete cu e-

Prin telefon din Paris

Libere" își anunță citito-

căile spațiale sînt accesi-
Și ziarul dă

chipaj, pînă la instalarea unui 
escalator automat în lună și 
pînă la crearea unei platforme 
de legătură in spațiu. La rîndul 
său „Le Figaro" face primul 
bilanț al experienței sovietice 
și-i recunoaște succesul. „Mi
siunea îndeplinită" este titlul 
dat de ziarul „Liberation". Zia
rul precizează ,,In 72 de ore — 
597.000 km.“.

In ziarul „Combat*, directo
rul observatorului din Paris, 
Andre Danjon, declară: „Este

UNICA
un eveniment, o performanță 
pînă în prezent unică". Savan
tul francez adaugă: „Intr-ade
văr nu se puteau obțină rezul
tate mai strălucite avînd la în- 

’demînă numai matematica...
Problema importantă a eliberă
rii de gravitate este de acum 
rezolvată".

Evident lucru: știinta fran
ceză este uluită în fata reali
zărilor strălucite obținute de 
savanții sovietici. Ea salu+ă 
cu entuziasm această reușită, 
această nouă victorie a omului 
asupra naturii.

REGIS BERGERON

Cel mai modern laborator geoastrofizic
Noua și strălucita victorie a 

științei sovietice continuă să 
fie la ordinea zilei în Italia, 
neîndoios ca și în celelalte 
țări ale lumii.

Comentînd cu admirație evo
luția na voi cosmice sovietice, 
presa ca și opinia publică ita
liană subliniază uriașa însem
nătate științifică și tehnică a 
acestui eveniment.

Astfel, ziarul „Corriere della 
Sera", care apare la Milano, 
scrie că „fiecare cetățean sovie
tic se mîndrește cu acest suc
ces care confirmă progresul 
științei sovietice în domeniul 
construcției de rachete".

Prin telefon din Roma
-----•------

La rîndul său, ziarul ,,Ga- 
zetta del Popo’.o", care apare 
la Torino, scrie într-un art:col 
redacțional : Aceasta este pri
ma victorie a omului asupra 
forței de atracție a Pămîntului 
care acum cîteva luni a atras 
înapoi spre Pămînt racheta a- 
mericană „Pioner".

Cum era de așteptat, știrile 
cu privire la lansarea rachetei 
cosmice sovietice au stîrnit un 
viu interes și în cercurile ști
ințifice italiene. Prof. Zagar, 
directorul Observatorului Bre- 
ra (din apropiere de Mi-

de-lano), sore axemplu, a 
clarat că lansarea rachetei 
în direcția Lunii reprezintă o 
remarcabilă realizare a științei 
și tehnicii. Prof. Zagar a sub.

, liniat totodată că „utilajul 
științific extraordinar de bogat 
și variat 
sovietică 
laborator 
studierea

Masele
poporului italian continuă să 
urmărească cu un viu interes 
comunicatele și noile amănunte 
privitoare la racheta cosmică 
sovietică.

LUIGI PINTOR

transformă racheta 
in cel mai modern 
geoastrofizic pentru 
spațiului cosmic", 
cele mai largi ale

I

He în sluj' 
'ămîntului.

(Urmare din pag. l-a)

vîntul, vor studia vulcanii activi 
de pe Lună, descoperiți de oame
nii de știință sovietici, o vor con- 
strînge și pe ea să se aj 
ba fericirii oamenilor 1
a acelui pămînt care apare ca un 
glob uriaș in frumusețea sa pe 
bolta cerească a Lunii.

Racheta a trecut în apropierea 
Lunii și a devenit prima planetă 
artificială a sistemului solar, a de
venit primul satelit artificial al 
Soarelui, a 10-a planetă a sa care 
și-a stabilit orbita ; „anul** său, 
se află la mijloc, între cel tere
stru și marțian, egal cu 15 luni te
restre „vara“ sa — în timpul a- 
propierii de Soare (14 ianuarie), 
„iarna* sa — în septembrie atunci 
cînd se află la cea mai mare de
părtare de astrul incandescent. 
Astronomii vor calcula micile și 
marile opoziții ale Pămîntului cu 
noua — cea de a 10~a planetă, 
cînd în telescoape va putea fi vă
zut primul satelit al Soarelui care 
poartă fanionul Uniunii Sovietice

Mercur, Venus, Pămînt și Mar
te, Jupiter, Saturn, Uranus și 
Neptun, în fine Pluton. Familiei 
lor s-a adăugat acum mica planetă 
Visul

Cine știe, poate în următorul 
mileniu, pentru a sărbători aniver 
sarea supunerii cosmosului de pe 
Pămîntul comunist, se va înălța o 
astronavă și se va situa pe orbita 
Visului, se va apropia mult de tot 
de ea și astronauții viitorului își 
vor scoate cu respect căștile aii- 
niindu-se pe prima navă cosmică 
trimisă din vechea pară a socialis 
mului. cu prima rachetă care a 
rupt lanțurile gravitației terestre.

Pentru noi aceasta constituie 
bilanțul realizărilor întregii ome
niri care converg ca intr-un focar, 
o victorie a diferitelor domenii 
ale științei și tehnicii care se dez
voltă furtunos, rezultatul influenței 
noii formațiuni sociale care trans
formă lumea, al societății sociali
ste care construiește comunismul. 

Orînduirea socialistă, marele 
partid comunist au descoperit, a i 
trezit și educat in domeniul știin
ței și tehnicii multe talente din

sinul poporului, au creat în țară 
un vast sistem de învățămînt și 
asemenea condiții favorabile care 
au contribuit la înfăptuirea celor 
mai mărețe idei de construire a 
noii societăți, de transformare a 
naturii, înfine, de supunere a cos
mosului.

Nu este o întîmplare că prima 
navă cosmică din lume a fost tri
misă din Țara Sovietică, de către 
oamenii socialismului în ajunul 
celui de-al XXl-lea Congres al 
partidului, în pragul unui nou și 
puternic avînt al societății spre 
culmile comunismului.

Zborul în cosmos constituie nu
mai una dintre manifestările 
timpului nostru sovietic, ale so
cietății noastre socvaliste, care au 
alcătuit programul giganticei con
strucții a șeptenulului, dar ea in
dică parcă temperatura clocotului 
nostru creator. Temperatura crea
toare după cum se vede, depinde 
nu numai de nivelul unei înalte 
dezvoltări tehnice, capabilă să 
producă automobile confortabile. 
Ea depinde și de altceva, cee i ce 
este foarte greu de înțeles pentru 
oamenii care ne urmăresc cu avi
ditate din lagărul străin, care încă 
mai gîndesc că numai concurența 
și frica — frica de ruinare și pier
derea profiturilor, frica de a-și 
pierde munca — pot fi stimulen
tul progresului.

Nu, domnilor propovăduitori ai 
capitalismului ! La noi în popor 
se spune că munca este bună a- 
tunci cînd ea se face nu de frică, 
ci de plăcere I De plăcere se lu
crează în țara noastră, de plăcere 
se crează in ea lucruri noi. de 
plăcere se transformă natura și de 
plăcere s-a construit racheta inter
planetară.

în America, s-a relatat nu. de 
mult despre lansarea unei rachete 
in direcția Lunii. Această rachetă 
a lost observată numai de stațiu
nea de pe insulele Haway, rare a 
comunicat la început, într-un mod 
destul de confuz, că racheta a 
ieșit din zona atracției terestre, 
iar pe urmă.. a anunțat cu tri
stețe despre căderea rachetei îna
poi pe Pămînt. Ce să faci, eșecuri 
există, ele trebuie respectate...

Presa americană însă a hotărît 
să facă un business de pe urma 
eșecului științific, decl>arindu-l un 
eșec „glorios” care va ridica chi
purile, tehnica americană de ra
chete la primul loc in lume.

Dar ce înseamnă primul loc în. 
lume ? Lupta care se duce pe pri
ma linie a științei nu ara nimic 
comun cu năzuințele bolnăvicioase 
de a stabili recorduri. Racheta 
purtătoare de mare greutate, lan
sată nu demult de americani, că
reia ii este sortit să trăiască mai 
puțin de o lună, poate fi greu 
comparată cu laboratorul zburător 
al celui de-al treilea satelit so
vietic, ale cărui aparate cîntăresc 
de zeci de ori mai mult decit în
cărcătura utilă a portrachetei a- 
mericane.

Racheta sovietică, care a ajuns 
in regiunea Lunii, cîntărește o 
tonă și jumătate, containerul ei cu 
aparate — peste 360 kg.

Noi sintem pentru o colaborare 
științifică și sintem gata să salu
tăm orice realizare a tovarășilor 
noștri de luptă în cucerirea cos
mosului, îi chemăm să complecte- 
ze datele științifice despre cos
mos...

Atunci cînd primul satelit so
vietic s-a situat pe orbită, in unele 
țări capitaliste, de pildă în Japo
nia, a început un animat comerț 
de parcele de pe Marte.

Speculațiile în jurul „eșecuri
lor” nu sînt cu nimic mai bur.a 
decit speculațiile cu parcelele din 
Lună sau Marte. Luna nu es’e 
Klondike-ul american cuprins de 
înfrigurarea aurului. Luna va fi 
pusă în slujba omenirii și aceasti 
cere uriașe eforturi din partea 
științei înaintate.

Cu acest efort care s a terminat 
printr-o victorie a științei sovieti
ce, a tehnicii sovietice, a ponoru
lui sovietic, a început țara noa- 
stră anul 1959. primul an al mă
rețului șeptenal de construire a 
Comunismului, înscriind o pagină 
glorioasă nu numai în ce privește 
cucerirea cosmosului, ei și în ce 
privește tezaurul cunoștințelor 
umane, demonstrînd superiotibatea 
căii comuniste de dezvolture a 
omenirii.
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