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Cu prilejul lansării cu succes a rachetei cosmice 
sovietice, care a devenit prima planetă artificială 
a sistemului solar, vă felicităm, dragi tovarăși, și 
prin dv. poporul sovietic frate, pe oamenii de 
știință sovietici, pentru marea victorie dobindită 
pe drumul cuceririi cosmosului de către om.

Această măreață realizare, confirmînd încă o 
dată locul de frunte al Uniunii Sovietice în știința 
și tehnica mondială, este un rod al eforturilor paș
nice, constructive, aie poporului sovietic sub condu
cerea înțeleaptă a gloriosului său Partid Comunist.

președintele

U.R.S.S.

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al P.C.U.S., 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Tovarășului K. E. VOROȘ1LOV, 

președintele Prezidiului Sovietului Suprem al
Inaugurarea erei zborurilor interplanetare 

către Uniunea Sovietică, prima țară a socialismu
lui victorios, umple de mîndrie întreaga omenire 
progresistă, intărindu-i totodată 
viitorul aparține comunismului.

Poporul romîn, care a primit cu nețărmurită 
emoție și bucurie vestea acestei înfăptuiri de im
portanță istorico-mondială, urează poporului sovie
tic, constructor al comunismului, noi și strălucite 
succese in slujba progresului, a umanității și a 
păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

ION GHEORGHE MAURER
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

a Republicii Ropulare Romîne

încrederea că

de Brigada de tineret, condusă de tovarășul Kevel Jose, de la secția aparataj a întreprinderii „Clement Gottwald*’ din Capitală este cu
noscută în întreaga fabrică, pentru frumoasele succese ce le obține. Astfel, ea este considerată brigadă fruntașă. Iată în fotografie 

pe membrii brigăzii. Ei depășesc zilnic norma cu 20%^ ____
^5 Foto ț D, F, DUMITRU

joi 8 ianuarie 1959
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La toate 

examenele,

roate lorfclc tinerilor 
muncitori din turnătorii 

împotriva rebuturilor!

Sosirea în țara noastră 
a unei delegații a Uniunii 

Tineretului Socialist 
din R. P. Polonă

O-

Tineretul construiește
prin muncă voluntară 
școli și cămine culturale

PRIN MUNCĂȘCOLI NOI ÎN SATELE REGIUNII PLOEȘTI

con- 
date 

Adu-

Către sfîrșitul anu
lui 1958 în regiunea 
Ploești multe școli 
elementare noi 
struite au fost 
in folosință,
cindu-și un însemnat 
aport la efectuarea u- 
nei serii întregi de 
lucrări prin muncă 
voluntară valoarea 

multor construcții a 
fost mult mai mică 
decit cea prevăzută 
în deviz.

De pildă, numai 
țăranii muncitori și 
*'*--*-*•• comunei 

fabricind
tineretul
Chiojdu 

130.000 de,cărămizi, 
muncind voluntar la 
transportarea x mate
rialului de construc-

ON CĂMIN

ție și ajutînd la zidi
rea școlii, care a fost 
dată nu de mult în 
folosință, au realizat 
o economie de peste 
100.000 Ici.

In comuna Teșila, 
din raionul Cimpina, 
școala elementară de
venise neincăpătoare 
pentru numărul tot 
mai mare de copii de 
vîrstă școlară. La 
îndemnul comunistu
lui Emil Crețu, se
cretarul organizației 
de partid din comu
nă și al deputatului 
Gh. Florescu, cetățe
nii de aici au pornit 
la mărirea spațiului 
destinat școlii. Ute- 
miștii din comună

CULTURAL NOU

n-au stat pasivi. Zile 
de-a rîndul Octavian 
lonescu, Valentin Co- 
jocaru, Itilia Lucan, 
Gh. Duță și mulți 
alții au ajutat la con-
struirea unor noi
săli de clasă. Mai în
fiecare zi după a-
miază tinerii, cîte
30-40, participau la
muncă voluntară.

Din calculele fă-
cute de organele sfa
tului popular rezultă 
că datorită acestui 
ajutor dat de tinerii 
și cetățenii satului 
școala din Teșita a 
putut fi construită cu 
mai puțin de 50.000 
lei.

N. PU1U

ÎN COMUNA

BIBORTENI
Tinerii din satul Bodoș, comuna 

Biborțeni, raionul Sf. Gheorghe, 
au inaugurat nu de mult noul lor 
cămin cultural. La construirea, a- 
cestui lăcaș de cultură au partici
pat prin muncă voluntară toți ti
nerii satului și cetățenii. Utemiștiî, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au dat un sprijin activ la construc
ția căminului cultural luind parte 
ia toate lucrările de zidărie mai 
importante.

In ultimele săptămlni a luat un 
mare avfnt construcția căminului 
cultural din Covasna, raionul Tg. 
Secuiesc. Acum căminul este zidit 
la roșu. Pînă în prezent au par
ticipat la construcția acestui că
min peste 300 utemiști și tineri din 
Covasna. De curînd au luat ființă 
șapte brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, care în prezent lucrea
ză la terminarea construcției că
minului cultural.

In fiecare zi poți întîlni pe șan
tier 20-25 utemiști și tineri. In cu- 
rind tinerii se vor putea întruni

pentru a-și desfășură bogata lor 
activitate culturală în acest mare 
și frumos lăcaș de cultură.

ST. NECANIȚKI

VOLUNTARĂ 70.000

CĂRĂMIZI Șl 4.000

ȚIGLE

Însuflețiți de dorința de a-și în
frumuseța comuna, locuitorii co
munei Barcani, raionul Codlea, fi 
alături de ei utemițtii și tinerii 
din comună, sub îndrumarea or
ganizației de partid fi cu sprijinul 
sfatului popular au construit în 
acest an un frumos local pentru 
sediul sfatului popular comunal. 
S-a mai construit, de asemenea, 
o remiză pentru adăpostirea unel
telor agricole fi materialelor echi
pei de pompieri din comună.

In prezent, tinerii, alături de 
vîrstnici, lucrează la construirea, 
unui nou local de școală în satul 
Sărmaș, pentru care ei au fabricat 
70.000 cărămizi și 4.000 bucăți ți
glă.

Primele zile ale anului 1959 
i-au găsit pe tinerii turnător] de 
la I.M.S. Roman — una din între
prinderile de unde a pornit acțiu
nea de mobilizare a tuturor forțe
lor tinerilor muncitori din turnă
torii împotriva rebuturilor — în 
plină activitate. Fiecare brigadă 
de tineret, fiecare tînăr muncitor 
la locul său de muncă, participă 
cu însuflețire la acțiunea de redu
cere a procentului de rebuturi; de 
îmbunătățire a calității și reduce
rea prețuiui de cost al pieselor de 
schimb pentru mașini agricole. Ac
țiunea pornită de către tineri pen
tru reducerea procentului de re
buturi — inițiativă care răspunde 
indicațiilor date de recenta ple
nară a partidului — s-a bucurat 
din plin de sprijinul organizației 
de partid, al conducerii întreprin
derii, al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor virstnici.

Respectarea riguroasă a tehno
logiei prescrise — a fost țelul 
principal pe care și l-au propus, 
de la început tinerii muncitori din 
turnătoria acestei întreprinderi. 
Brigăzile de tineret și-au organi
zat mai judicios munca, tinerii au 
lucrat cu mai multă atenție, cu 
conștiința că de aceasta depinde 
în cea mai mare măsură reduce
rea rebuturilor la piesele turnate.

La cîteva zile după consfătuirea 
organizată de „Scinteia tineretu
lui" și Comitetul U.T.M. de la uzi
nele I.M.S. Roman cu tinerii tur
nători ai uzinei, postul utemist de 
control a intrat în acțiune. In pe
rioada aceea, la linia cilindri, pro
centul de rebuturi era mare. De 
aceea primul raid al postului ute
mist de control, a fost la această 
lipie tehnologică. S-a constatat că 
aici o mare parte din rebuturi se 
datorau ansamblării incorecte a 
formelor. Alte rebuturi proveneau 
din pricina cutiilor de miez care 
erau defecte. In urma constatări
lor postului utemist s-au luat mă
suri pentru înlăturarea acestor 
cauze generatoare de rebut. IJn

alt raid al postului utemist de 
control a fost făcut la linia teh
nologică diverse. Datorită neres- 
pectării tehnologiei prescrise, a 
lipsei de control, aici s-au rebutat 
260 tamburi în valoare de 3000

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu  

însemnate 
succese obținute 
de tinerii de la

I. M. S.-Roman

lei. După raidul postului utemist, 
cu prilejul căruia s-au propus mă
suri concrete pentru înlăturarea 
cauzelor rebuturilor, acestea au 
scăzut simțitor. Dacă înainte de 
raidul postuluț utemist de control 
din 60 de piese turnate, rebutul a- 
jungea uneori la 40 de piese, acum, 
rebutul a scăzut cu 80-85 ia sută.

După porni '3 acțiunii tinerilor 
pentru reduce, ea rebuturilor, s-au 
intensificat de asemenea eforturile pale:

colectivului de turnători, tehni
cieni și ingineri pentru aplicarea 
unor metode înaintate în procesul 
de producție. Din inițiativa tinăru- 
lui inginer Lemni Oleh și a tehni
cianului Ion Niculescu se experi
mentează acum turnarea pistoane- 
lor pentru tractoarele K.D. în co- 
chile cu miez metalic. In afara fap
tului că acest nou procedeu duce 
la economisirea a 390 gr. metal la 
fiecare piston, el va permite înlă
turarea materialelor și a manope
rei pe care înainte o îăceau doi 
muncitori miezuitori, va asigura 
condiții mai bune de muncă, pre
cum și o calitate mult mai înaltă 
a pistonului. Acest procedeu va a- 
duce economii anuale de 500.000 
lei, contribuind în mod simțitor la 
scăderea prețului de cost.

Datorită acțiunii tinerilor tur
nători, care au primit din plin 
sprijinul muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor vîrstnici, în luna 
decembrie — cînd a pornit acțiu
nea— față de luna noiembrie, s-au 
obținut rezultate îmbucurătoare 
în reducerea rebutului. Iată cî
teva exemple de la reperele princi-

cu tov. Virgil Trofin, prim secret 
tar al C.C. al U.T.M., da activiști

Miercuri 7 ianuarie a.c. a sosit 
în Capitală delegația Uniunii Tis 
r.eretului Socialist din R.P. Polo- aj Comitetului Central și Comite-; 
nă condusă de tov. Tadeușz Ru- t jui Orășenesc U.T.M. București^ 
dolf, secretar al Comitetului Cen- . y ...........................
trai, care la invitația C.C. al 
U.T.M. va face o vizită de 10 zile 
în țara noastră.

Delegația a fost întîmpinată la 
aeroportul Băneasa de membri ai 
Biroului C.C.’ al U.T.M. în frunte

In cursul după amiezii delega
ția Uniunii Tineretului Socialist 
din R.P. Polonă a fost primită la 
C.C. al U.T.M. unde a avut loc o 
convorbire cu secretariț C.G, al 
U.T.M, ' i

SPAAK,
avocatul atlantic

Reper

Procentul de rebu
turi pe luna no

iembrie 1958 
(înaintea începerii 

acțiunii)

Procentul de rebu
turi pe luna de

cembrie 1958 
(luna desfășurării 

acțiunii)

Cilindru K. D. 12,3 la sută 11,4 la sută
Chiulasă K. D. 32 la sută 25,1 la sută
Corpul pompei

de apă 8 la sută 6,5 la sută
Butuc steluță 10,6 la sută 8,02 la sută

Eforturi deosebite pentru redu
cerea procentului de rebuturi au 
depus tinerii Vasile Drîmbu, Ion 
Nițescu, Nicolae Bărbuț, Mihai A- 
postol de la reperul cilindru K.D.;

In expunerea făcută de tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej la recenta 
Plenară a C.C. al P.M.R., se sub
liniază, printre altele, că și în re
giunea Stalin, deși sînt condiții 
deosebit de favorabile culturii sfe
clei de zahăr, această cultură nu 
a fost extinsă. Studiind documen
tele Plenarei, Comitetul regional 
Stalin al U.T.M., sub îndrumarea 
comitetului regional de partid și 
cu sprijinul organelor de stat, a 
luat o serie de măsuri menite să 
mobilizeze activ organizațiile de 
bază U.T.M. din agricultura regiu
nii, pentru a contribui la îndeplis 
nirea unor obiective precise lega
te de extinderea culturii sfeclei de 
zahăr și creșterea producției la 
hectar. Astfel, numai tineretul din 
gospodăriile de stat și cele colec
tive din regiune va cultiva cu sfe
clă de zahăr anul acesta 450 hec
tare, adică cu peste 300 de hec
tare mai mult ca anul trecut. In 
vederea realizării; acestui obiectiv, 
comitetul regional U.T.M. a ținut 
cu primii secretari ai comitetelor 
raionale U.T.M. un instructaj te
meinic, în legătură cu. felul
care organizațiile U.T.M. din a- 
gricultură vor trebui ajutate și în
drumate sa organizeze munca ti
neretului. Comitetele raionale 
U.T.M. Codlea, Rîșnov, Agnita ți 
altele, au primit instrucțiuni și 
sarcini precise, deoarece în raioa
nele acestea există posibilități rea
le de a cultiva mari suprafețe cu 
sfeclă de zahăr, în plus, ele fiind 
grupate și în jurul fabricii de za-, 
hăr Bod.

Din ceea ce an hotărît și au fă
cut pîna acum unele organizații 
de baza U.T.M. din regiune, preș 
zentam cîteva aspecte mai import 
tante. , i

3 i j

Cu 7.000 kg. mai mult 
la hectar

De enrînd, organizația de baiă 
U.T.M. din gospodăria colectivă 
din Hărman a ținut o adunare ger 
nerală deschisă. In cadrnl ei, nte- 
miștii și tinerii au hotărît să cul
tive cu sfeclă de zahăr 12 hectare 
și să obțină 23.000 kg la hectar, 
adică cu 7.000 kg mai mult față 
de media obținută la hectar de 
către gospodărie anul acesta. Prin
tre problemele cele mai dezbătu- 

fost și aceea a participării

o bnnă calificară a fiecărnl tînăr 
din echipă. In acest scop, organi
zația U.T.M., en sprijinul organi
zației de partid, a înființat un 
cero special,- la care inginerul și 
președintele gospodăriei vor preda 
tinerilor lecții legate direct do 
cultnra sfeclei de zahăr.

Au efectuat primele 
lucrări

2.000 kg sfeclă la hectar peste 
producția planificată.

Gheorghe Secară, Mihai Popa, 
Emil Manase de la reperul chiu- 
lasă K.D.; Gheorghe Zăvoi, Ioan 
Albu, Nicolae Vrabie de la 
rele butuc steluță și corpul 
pei de apă.

Tinerii muncitori turnători 
Î.M.S. Roman au pășit în
1959 cu hotărîrea de a obține noi 
și importante succese în acțiunea 
de reducere a procentului de rebu
turi convinși că reducerea rebu
tului stă în puterea fiecărui tînăr 
muncitor.

repc- 
pom-

de la 
anul

te

Dintre gospodăriile de stat din 
raionul Codlea, G.A.S. Stupini va 

cultiva anul acesta cea mai mare

In regiunea Stalin

In camera de probe a aparate
lor de proiecție de la Întreprin
derea „Tehnocin" din Capitală, 
tînărul inginer Cigan Leontin ve
rifică calitatea aparatelor de pro
iecție portabile pentru film îngust 
de 16 mm. de tip T.-16.

în

Importante acțiuni
ALE TINERETULUI

pentru extinderea
culturii sfeclei de zahăr
tuturor tinerilor la 
angajamentului. In discuții 

subliniat faptul că anul 
prea puțini tineri au lucrat Ia în
treținerea sfeclei de

Pentru a înlătura 
organizația de bază 
tarît să înființeze o
neret specială, pentru întreținerea 
celor 12 hectare. Ca să obțină spo
turi mari de recoltă e nevoie de

îndeplinirea
s-a 

trecut

zahăr, 
această lipsă, 
U.T.M. a ho* 
echipă de tis

suprafăță cu sfeclă 
că 150 de hectare.
U.T.M. i s-au încredințat deja 10 
hectare teren. Tinerii, în frunte cu 
Utemiștii, au trecut încă de pe acum 
la acțiuni practice. După ce
efectuat arăturile adinei și au că
rat peste 30 de tone gunoi 
grajd pe fiecare hectar, tinerii au 
început confecționarea parazăpezi^ 
lor. Ei s-au angajat să obțină cu

de zahăr, adi-
Organizației

au

de

Experiența fruntașilor 
va fi extinsă

l Utemiștii șl tinerii din G.A.S. 
Hărman an • bnnă experiență în 
cultivarea afeclei de zahăr. Anul 
trecut, de pe cele 50 de hectare 
cu sfeclă de zahăr, gospodăria a 
obținut o producție medie la ha. 

do 22.000 kg. Printre fruntașii re
coltelor bogate de sfeclă din anul 
treent se numără tînăra candidată 
de partid Aurica Scurtu, utemiste- 
le Elena Sur du, Paraschiva Saraș și 
altele. La recenta adunare gene
rală deschisă a organizației de 
bază U.T.M., ele au propus ca ti
nerii să răspundă de 10 hectare, 
din cele 100 hectare cu sfeclă pe 
care Ie va cultiva anul acesta 
gospodăria. Propunerea a fost pri
mită cu entuziasm de 
probată de conducerea 
Organizația U.T.M. a 
cei 40 de utemiști și
citori permanenți din gospodărie 
să muncească lotul cu sfeclă în așa 
fel, îneît să obțină o producție 
medie la hectar de 25 tone, adică 
cu 2.000 kg. sfeclă mai mult la 
fiecare hectar, față de producția 
planificată.

Pentru a obține rezultate 
mai bune, organizația U.T.M. 
luat inițiativa să răspindească 
printre tineri experiența fruntași
lor în cultivarea sfeclei de zahăr. 
Tinerii fruntași vor fi repartizați 
la cîte un grup de 10 tineri pen
tru a lucra alături de ei și a le da 
lecții practice de felul cum tre
buie să lucreze la întreținerea sfe
clei de zahăr în fiecare perioadă 
de timp.

nicolae barbu. _

I. B0DEA

occidentale sînt momentane, g 
deși ele durează de ani și se 2 
accentuiazâ cu anii. Spaak face 8 
uz și caz de rolul sau de me- g 
diatru, pentru a menține, spre g 
folosul american, mitul unității 8 
atlantice. Acesta este necesar g 
în întreprinderile agresive și 8 
provocatoare pe care le între- ? 
prinde N.A.T.O.

Domnul Spaak este belgian 8 
și... „socialist". Dacă_ prima 
calitate nu i-o contestă nimeni, g 
de cea de a doua se îndoiește 8 
toată lumea. Totuși, șifonată 3 
emblema socialistă i-a adus nu- g 
mirea de secretar general al 8 
N.A.T.O. Stăpînii americani ai 
combinației atlantice au vrut 

să dea pactului 
agresiv culoa
rea roz-bombon 
a socialismului 
de paradă, prac
ticat de cercu
rile de dreapta 
social democra- g

8 In agitația ce a cuprins zile- 
| Ie trecute delegațiile pârtiei- 
g pante Ia conferința N.A.T.O., 
8 aceea a O.E.C.F., a „pieții co- 
| nume" și a altor organisme be- 
g licoase, un singur om încerca 
8 să păstreze calmul. El alearga 
| de la un nemulțumit la altul, 
g vrea sa împace contradicții de 
8 neîmpăcat, caută să potolească 
| pe cei mai înfierbîntați. Se for- 
8 țează cu zîmbetul pe buze sa 
8 dovedească că în spatele sau, 
| unde partenerii își azs'îrle vor- 
8 be grele și pîndesc momentul 
8 prielnic să se strîngă reciproc 
g de gît, domnește pacea și înțe- 
8 legerea. Spărturile ivite în 
8 zdruncinata alianță atlantica ca 
g și în aceea și 
8 mai plăpindă a 
8 lolidarității eu- 
g ropene, domnul
8 rotofei și zîmbă-
8 reț încearcă sa le 
g umple cu zdren- 
8 țuitul stindard 

al anticomunis- 
g inului. Și dom- 
8 nul acesta asudă, aleargă, pe- 
g rorează, pentru că acesta îi 
8 e rolul, pentru că unchiul de 
8 peste Atlantic i-a încredințat 
g misiunea, dacă nu a menținerii 
8 unor alianțe, cel puțin a păs- 
8 trării aparențelor. Iar Paul 
g Henry Spaak și-a luat rolul în 
8 serios, voind cu totdinadiusul 
| să se convingă pe sine și pe 
g alții că contradicțiile care ma- 
8 cina toate chipurile de alianțe
^□oooooocococooocoooooooooooeoooooooooooooe g Spaak se lauda cu faptul că 8

tineri și a- 
gospodăriei. 
hotărît ca 
tineri mun-

Zilnic trenurile prieteniei aduc din Uniunea Sovietică prin sta- 
ția de frontieră Galați-Larga su te de tone de produse industriale, 
mașini și utilaje, oțel și minereu. Astfel în contul livrărilor reci
proce de mărfuri pe anul 1959, în această stație au sosit în pri
mele 5 zile ale noului an aproape 10.000 tone mărfuri. De aseme
nea prin această stație sînt ex portate însemnate cantități de 
mărfuri pentru R, P. Chineză, R.P.D. Coreeană, India,
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„ » .3te. Ce a fost și 8 
ce a rămas so- 8 

r k nu e greu de g 
închipuit. De altfel, scotocind 8 
trecutul „revoluționar11 al avo- ® 
catului atlantic, revista „News g 
Week1* nu află decît două^ în- 8
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8 
8
8 
8
8 
8;
8
8.

a rămas so- 8

timplări. Reproșîndu-i-se că în 
tinerețe a bătut la tenis pe 
Gustav al Suediei, „revoluțio
narul1* domn Spaak a dat do
vada unui nemaipomenit curaj, 
răspunzînd „Eu nu sînt curte
zan, sînt... socialist**. Iar în ce 
privește zelul său revoluționar, g 

„ . „ g
8 în adolescența a aruncat cu ca- g 

rămizi în ferestrele unui ziar g 
de opoziție. In restul activîtă- 8 
ții 6ale „socialiste" se găsește g 
pactizare cu burghezia belgia- g 
nă, prezența în numeroase con- 8 
silii de administrație, "servicii - 
aduse capitalului monopolist in
ternațional, ura neînfrînată îm- 

8 potriva mișcării muncitorești in. 
g ternaționale. In perioada post- 
8 belică, Spaak și-a închinat ac- 
8 tivitatea încheierii de pacte și 
g alianțe occidentale îndreptate 
8 împotriva Uniunii Sovietice. EI 
| a devenit comis-voiajorul ame- 
g rican în Europa pentru alianța 
8 agresivă atlantică. Cosmopolit 
| convins, apără cu înfocare in- 
g teresele americane, trudindu-se 
8 să împace capra liberului 

schimb englez cu varza „pieții 
g comune" franco-germane. Și nu 
ț de dragul ochilor frumoși ai 
g englezilor sau ai francezilor a- 
8 suda dl. Spaak, ci din dorința 
3 de a obține alinierea discipli-
2 nată a partenerilor atlantici 
g care să nu răspundă decît ’ 
g fluierul american.
8 Și de aceea, în vreme ce 
8 sălile de ședință insultele 
g învinuirile s-au azvîrlit de 
8 o masă Ia alta, în vreme 
| francezii nu se ilau bătuți 
g fața englezilor și aceștia 
8 opun germanilor, în vreme _
| corabia atlantică pîrîie din în- 
8 cheieturi, domnul Spaak surîde 
g presei, împarte comunicate
3 roze și face semn beligeranțî- 
8 lor să se bată în surdină, 
g să nu se audă afară. Dar 
| toată truda, zgomotul iscat 
8 răbufnirea contradicțiilor 
g poate fi înfundat.
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O săptămînă — atît ne mai desparte de sesiunea de examene 
din ianuarie, de bilanțul unui semestru de activitate. Febrilitatea 
pregătirilor poate fi presupusă; ca in fiecare an ea este aceeași, 
Toii factorii care participă la munca de pregătire și educare a 
viitorilor specialiști — profesori, organizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților, sub conducerea permanentă a organizațiilor de par
tid — se simt mobilizați să-i ajute pe ștudențj să întîmpine sesiu
nea pregătiți pentru a face față exigențelor sporite.

Există premizele unor asemenea rezultate ? S-a muncit în 
timpul semestrului astfel ca sesiunea să. le aducă studenților doar 
obligativitatea de a repeta și aprofunda materia ? Aii fost ajutați 
studenții, prinlr-o temeinică activitate educativă să muncească 
perseverent, ritmic ? Cum se muncește în aceste zile ? lată, in 
raidul nostru, întreprins prin cîteva centre universitare, am sur
prins unele aspecte ale muncii de pregătire pentru examene.

0 muncă ritmică,
continuă, asigură succesul

Ne vorbește prof. univ. C. Dinculescu,
membru corespondent al Academiei R.P.R., 
rectorul Institutului Politehnic București

Sîntem în biroul rectorului In
stitutului Politehnic din București, 
prof. univ. C. Dinculescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R. 
Am‘profitat de o oră a dimineții, 
cind era mai puțin solicitat și prin 
amabilitatea sa, i-am răpit citeva 
clipe pentru un scurt interviu. Vo
iam să știim cum intîmpină Insti
tutul Politehnic actuala sesiune.

— Anul trecut studenții și-au 
dat singuri o lecție, din aceasta 
am învățat și noi, profesorii, au 
învățat și studenții precum și or
ganizația U.T.M. și asociațiile stu
denților. Nu cred că există azi in 
ilnstitut vreun student care să 
nu știe că noul sistem de 
examene îi ușurează munca, îi dă 
prilejul să se pregătească mai 
profund, fiind lăsat să hotărască 
singur timpul și momentul cind 
este pregătit să susțină un exa
men la care rezultatul obținut să 
fie maxim. De asemenea, nu 
cred că există student care să nu 
știe că acest nou sistem apelea
ză mai mult la maturitatea lui, 
la conștiința, la hotărirea și per
severența lui, la capacitatea de a 
folosi cu discernămint timpul, de 
a-și doza eforturile. Și mai ales a- 
pelează la tăria studentului de a 
transforma în fapt lozinca „mun
cește ritmic".

Pregătilrea sesiunii a început de 
fapt la 1 octombrie. Așa că am 
să vorbesc despre continuarea 
unei activități care s-a desfășurat 
un semestru întreg, despre inten
sificarea acestei activități. Pe cit 
se poate am căutat să evităm și 
evităm și acum orice acțiuni 
care să lase studenților impresia 
unei munci în asalt. Aș putea 
spune că in institut domnește a- 
cum o atmosferă de muncă inten
să, sporită față de cea din timpul 
semestrului, dar în aceiași timp 
domnește și un calm, altădată
neobișnuit în preajma sesiunii,
un calm care prevestește rezulta
te mult mai bune.

— Există un temei pentru acest 
calm ?

— Bine înțeles. Faptul că s-a 
făcut tot posibilul ca studentul să 
muncească ritmic, cu un efort 
constant pe tot timpul semestru
lui i-a readus pe majoritatea stu
denților la stadiul normal de mun
că cerut într-o sesiune de exame
ne : anume la stadilul repetării ma
teriei.

Grija cadrelor didactice pentru 
îndrumarea studiului individual și 
pentru aplicarea unui control efi- 
cilent asupra acestui studiu, a fost 
de |.a început o preocupare de sea
mă. Sporirea numărului de* ore de 
consultații, de meditații, mobiliza

rea studenților, — și acestea au 
fost măsuri care s-au luat în 
timpul semestrului, nu acum.

Ședințele, pe care noi le numim 
de producție, ținute împreună cu 
cadrele didactice care răspund de 
grupe și cu organilzația U.T.M. 
ne-au fost de un real ajutor anul 
acesta. Prin aceste ședințe am reu
șit să ținem mereu trează atenția 
studenților asupra necesității de a 
se studia continuu, am putut afla 
în permanență care este stadiul 
pregătirii lor, unde trebuie să in
tervenim și să ajutăm. In aceste 
ședințe, cu ajutorul colectivelor de 
utemiști s-a creat și acea opinie 
împotriva abaterilor de la discipli
na universitară și de studiu. In 
plus, ședințele au avut și un ca
racter metodic, de îndrumare și co
rectare a unor greșeli, de schimb 
de experiență. Deosebit de utile au 
fost și îndrumările pe care profe
sorii le-au dat studenților, arătîn. 
du-le problemele de studiu, asupra 
cărora trebuie să insiste in pregă
tirea lor.

Organizația U.T.M. și asociațiile 
studenților au avut un cuvînt greu 
de spus în ce privește ajutorarea 
studenților pentru folosirea jndil- 
cioasă a timpului, pentru menține
rea aceluiași ritm de muncă de la 
începutul anului și pină la sfirși- 
tul sesiunii de examene. Apreciem 
deosebit acest ajutor și-l solicităm 
și pe mai departe.

Ne așteptăm la rezultate calita
tiv bune, la o participare largă a 
studenților la examene. Cu toate 
acestea, noi sporim grija pentru 
îndrumarea studenților. La consul
tații studenții trebuie ajutați 
să clarifice cu profunzime toa
te problemele cursului, trebuie 
ajutați și îndrumați asupra căror 
capitole să insiste în mod deose
bit atunci cind repetă materia. 
Asistenții noștri vor trebui să fie 
mai mult printre studenți — 
la cămine, în sălile de lectură, 
în bibliotecă — pentru a-i ajuta 
ori de cite ori aceștia au nevoie 
de îndrumare. Studenții trebuie 
sfătuiți în mod deosebit cum 
să-și sistematizeze materia și fe
riți de acea tendință de a-și epui
za eforturile învațind de dimi
neața pină la orele tîrzii ale 
serii, fără a avea totuși un ran
dament bun în muncă.

Cu maximum de economie de 
timp să-i ajutăm prin consultații 
și meditații suplimentare, pe cei 
ce au efectiv nevoie de ajutor, 
lăsind totuși ca accentul să cadă 
pe studiul individual. La exigența 
sporită studenții trebuie să răs
pundă cu sporite și temeinice cu
noștințe.

In întîmpinarea Conferinței pe țara o U.A.S.R,

si om muriți im
Chemarea studenților anului IV Chimie -» Universitatea 

„AL 1. Cuza“, anului V Industrie Ușoară — Institutul Po
litehnic, anului VI Pediatrie—Institutul de Medicină, anului IV 
secția Horticultura — Institutul Agronomic „I. Ionescu de la 
Brad'“, din centrul universitar 
centrele universitare.

Iași, către studenții din toate

Cind grupele U. T. M.
se ocupă cu răspundere 

de pregătirea examenelor

3 In curînd studenții anului Ii 
3de la Facultatea de medicinal 
3generală din București vor tre-i 
o ce primele examene din viața! 

ide studenți. Pînă atunci însă3
2se mai pregătesc, aprofundează 
Oc/materia, în laboratoare ei fac 
o
o
o

Institutul 
Vladimirescu" 
aceeași atmosferă specifică zile
lor din preajma sesiunii. Planul 
comun al organizației U.T.M. și 
al asociațiilor studenților înscrie 
ca o sarcină de primă importanță 
desfășurarea unei munci educa- 
tiv-politice '■ intense, susținute,- 
pentru a-i determina pe studenți 
să se pregătească continuu, siste
matic și să se prezinte la toate 
examenele sesiunii din ianuarie.

Experiența anilor trecuți a do
vedit că atunci cînd organizația 
U.T.M. a slăbit rolul său în ce 
privește stimularea pe toate căile 
a muncii permanente de pregăti
re, rezultatele n-au fost cele aș
teptate. Acolo unde a slăbit 
munca educativă, de îndrumare 
și control, unde activitatea ob
ștească a fost ruptă de cea pro
fesională a apărut indisciplina, 
chiulul de la ore, pregătirea ma
teriei pentru examene-în asalt, 
amînarea examenelor de la o se
siune la alta — cauze care au 
dus anul trecut pe unii dintre

agronomic Tudor 
din Craiova. Aici

de repeten-

in tata primelor examene
din viata de student

— Mai intii să facem prezența. Este cineva amî- 
nat in grupa 145 ?

— Nu.
— Dar in grupa 146 ?
•— Nu.
Aceasta va fi pe scurt, introducerea la fiecare din 

cele 5 examene ale celor două grupe din anul I Fa
cultatea de agronomie, (Institutul agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad“-Iași). Vn prim punct pozitiv : 
„Toată grupa la examen" — lozincă pe cale de ge
neralizare la toate colectivele grupelor anului despre 
care vorbim. Cum s-a ajuns aici ? Explicația trebuie 
căutată pe de o parte în munca și seriozitatea stu
denților, dintre care mulți vin la facultate direct din 
producție, aducind cu ei spiritul muncitoresc, 
disciplinat, iar pe de altă purte în preocuparea 
permanentă a cadrelor didactice, a organizației 
U.T.M. și a asociațiilor studenților, de ajutorare a 
anului I, de mobilizare a studenților din acest an la 
promovarea integrală și cu bune rezultate a exame
nelor programate.

Pentru ca „bobocii" să fie cit mai bine pregătiți in 
sesiune, s-a muncit temeinic. Bursierii sfaturilor popu
lare și ai unităților productive 
precum și ceilalți studenți au par
ticipat și participă la orele de stu
diu individual și colectiv, la con
sultații sau seminarii suplimentare. 
Dar nu numai atît. . Matematica 
este în general iiificilă pentru stu
denții anului I. Pe baza experien
ței didactice de pină acum, con
ducătorul examenului, tovarășul 
Tomescu a propus grupei 145 un 
colocviu benevol, adică un fel de 
repetiție generală a examenului. 
Avantajele ? Foarte multe : stu
denții se obișnuiesc cu tratarea 
complectă a unei probleme (să nu 
uităm că este vorba de studenții 
anului I aflați la prima lor sesiu
ne), apoi ei înșiși iși dau seama 
în timp util de lacunele din pro
pria lor pregătire, iar asistentul 
grupei capătă o privire de ansam
blu asupra nivelului studenților, 
știind asupra căror puncte trebuie, 
insistat la seminariile recapitula
tive.

Pagină realizată de : 
LUCREȚIA LUSTIG,
DOINĂ FAGĂDARU, 
VIRGIL CARABA 
și ION BUCUR 

Foto; D. F. DUMITRU

Inițiativă și preocupare au manifestat și tovarășii 
M. Popescu, șef de lucrări la chimie, Ion Vieru și 
Palade, asistenți la topografie. Ca urmare, studenții 
anului I se prezintă destul de bine pregătiți chiar 
și la materiile, de specialitate (topografia, de pildă) 
și in ciuda faptului că au avut de furcă pînă la in
tegrarea complectă în modul de muncă independent, 
propriu invățămîntului superior. Lozinca „toată gru
pa la examene" devenită realitate dovedește că a 
tras mai greu în cumpănă conștiința datoriei împli
nite decît emoția inerentă primei sesiuni din viața 
de student.

Este greu de imaginat aceste frumoase realizări 
fără condițiile excelente pe care le oferă institutul, 
tuturor studenților săi. In cele trei cămine noi, la 
fiecare 6—7 camere există o sală de lectură; la 
institut, sala de proiecte dă posibilitatea studenților 
să-și desfășoare în condiții perfecte una din activi
tățile foarte importante : lucrul la proiect — pen
tru a enumera numai două din înlesnirile de care 
se bucură și studenții anului 1.

studenți, la situația 
ție. Pentru a preîntîmpina acea
stă situație organizația U. T. M. 
și asociațiile studenților din In
stitutul agronomic au desfășurat 
în acest .an o intensă muncă de 
îndrumare și control a activității 
profesionale a studenților, mai a- 
les la nivelul grupelor. Studenți
lor anilor I, li s-a acordat un 
sprijin prețios încă din prima zi 
a deschiderii cursurilor. Studenții 
mai mari, îndeosebi studenții a- 
nilor V, au mers .adesea în gru
pele celor din anii I și, cu răb
dare, le-au arătat cum trebuie să 
învețe, cum se întocmește un 
conspect sau un referat în urma 
efectuării unei lucrări de labora
tor.Și cadrele didactice tinere au 
fost antrenate in această muncă.

Întărind permanent rolul politic j 
al grupelor U.T.M. în îmbunătăți- , 
rea muncii studenților, organiza
ția U.T.M. din Institut a reușit să , 
creeze în aceste grupe un climat . 
favorabil criticii, at'tudinii de com
bativitate împotriva oricăror aba
teri sau delăsări. Grupa 140 de 
pildă, este o grupă apreciată I 
ca foarte bună profesional. > 
Dar în mijlocul acestui co- , 
lectiv mai existau oîțiva studenți 
care veneau nepregătiți la semi- ! 
narii, lipseau. Pentru acest fapt ’ 
grupa a fost criticată de biroul * 
U. T. M. de an. Critica adusă a , 
stîrnit opinia studenților grupei 
împotriva superficialității cu care '■ 
cei cîțiva colegi se pregăteau, a < 
stimulat interesul colectiv față de . 
munca acestora. 'Membrii birouri- ' 
lor U.T.'M. ale anilor, organiza
torii U.T.M. de grupă fiind per-j- 
manent prezenți în mijlocul stu
denților au reușit să fie la curent 
cu ceea ce se întîmp.lă în grupe, 
să intervină ori de cîte ori situa
ția o cerea. Nu există grupe în 
care să nu se fi analizat, în a- 
dunările U.T.M. de grupă ce se 
țin lunar, situația la învățătură 
a fiecărui student în strînsă legă
tură cu disciplina, cu activitatea 
obștească, cu activitatea cultura
lă etc. La anii II și III ai Facul
tății de agricultură aceste adu
nări au fost deosebit de intere
sante : nici unul din acei care la 
o disciplină sau alta nu s-au pre-

gătit suficient, din cei care au 
dat dovadă de indisciplină sau 
care au absentat nemotivat de la 
ore n-au scăpat de focul criticii 
colectivului de utemiști. De ase
menea într-o adunare ținută a- 
cum o lună și jumătate studen
ții anului 111 al Facultății de a- 
gricultură, au luat hoțărîrea să 
parcurgă pînă în sesiune cel 
puțin odată materia la mecani
zare. fiziologie și genetică, mate
rii la care dau examen în ianua
rie. Și, se pare, se țin de cuvînt.

Prin munca dusă de organiza
ția U.T.M. și asociațiile studen
ților în grupe și ani de studiu 
s-a ajuns la situația ca, în afară 
de studenții care au motive o- 
biective, toți studenții să ia ho- 
tărîrea să se prezinte la exame
nele sesiunii din ianuarie. Este 
o hotărîre pe care studenții au 
luat-o cu toată convingerea că 
numai astfel vor izbuti să fină pa
sul unei temeinice pregătiri.

Munca atentă a organizației 
U.T.M. în grupele de studenți, a- 
titudinea combativă împotriva su
perficialității, munca educativă 
desfășurată pentru a-i ajuta pe 
studenți să înțeleagă mai deplin 
necesitatea de a fi bine pregătiți 
pentru a face față cerințelor con
strucției socialiste, toate acestea 
alături de efortul cadrelor didacti
ce, au creat condițiile necesare 
succesului în această sesiune de 
examene.

ultimele v periențe practice atîtE 
de necesare pentru consolida- £ 

Srea cunoștințelor. £
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Noi, studenții, sîntem conștienți 
că pentru a răspunde așa cum se 
cuvine grijii părintești a partidu
lui și guvernului este nevoie să ne 
consacram toate forțele asimilării 
cunoștințelor științifice pentru ca 
după absolvire să putem servi cu 
pricepere și devotament patria 
noastră socialistă, poporul nostru 
harnic și talentat, acolo unde va 
fi mai multă nevoie de noi.

In întîmpinarea celei de a II-a 
Conferințe pe țară a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților diln R.P.R. 
chemăm studenții din toate cen
trele universitare să-și intensifice 
eforturile pentru a obține cu toții, 
în sesiunea din ianuarie 1959, re
zultate cît mai bune la examenele 
programate. In semestrul II, să 
continuăm acest efort și să desfă
șurăm o bogată activitate științifi
că, strîns legată de sarcilnile puse 
în fața poporului muncitor de ple
nara din noiembrie 1958, a C.C. 
al P.M.R.

Noi, cei care lansăm aceâstă 
chemare, ne luăm următoarele an
gajamente :

1. Să ne prezentăm cu toții la 
toate examenele și să le promo
văm pe toate cu rezultate bune.

2. In cadrul cercurilor științifi-

Pentru studenții anului V al Facultății de agrozootehnic, secția 
agricultură, sesiunea de examene a și început. Pregătiți temeinic 
încă din cursul primului semestru,subiectele li se par ușoare.

CU TOATE FORȚELE • ••

Un grup de studenți din anul V — secția Ingineri economiști 
Dumitru ionescu, decan al Facultății de exploatări feroviare —

— la o oră de consultații a prof. 
Institutul de Căi Ferate București

La organizația U.T.M. de la 
Universitatea „V. BabeȘ“ din Cluj 
am fost întîmpinați de la bun în
ceput cu un punct de vedere bine 
precizat în chestiunea examenelor: 
e o datorie a fiecărui utemist să 
treacă examenele prevăzute în se
siune. să lupte împotriva practicii 
dăunătoare a amin ari lor.

Ne-am oprit, de aceea, să ve
dem prin ce mijloace au fost aju
tați utemiștii și studenții să des
fășoare o activitate susținută în 
vederea examenelor.

Mai întîi am aflat că n-a fost 
adufiare generală U.T.M. de an 
sau facultate în care să nu 
se fi discutat pe această temă. La 
Facultatea de naturale s-a pornit 
de la experiența sesiunilor trecute. 
De pildă, mulți studenți au amî- 
nat anul trecut, pentru vară, exa
menul de paleontologie — unul 
dintre obiectele grele ; puțini au 
reușit însă să-l treacă. S-a văzut 
că nu-i deloc avantajos să amîni 
examenele grele pentru mai tîrziu. 
„Să nu ocolim examenele din se
siune" au hotărît, de aceea, ute
miștii de la naturale. Iar cei din 
anul IV-geologie, care țin mult la 
onoarea facultății lor, au lansat 
chemarea ca nici un student de la 
naturale să nu amine vreun exa
men.

Utemiștii și studenții din anul 
II franceză, de la Facultatea de 
filologie au mers și mai departe; 
au trecut în planul de muncă nu 
numai participarea cu întreg efec
tivul la examenele din sesiune, 
dar și obținerea unei medii mari.

Aceste hotărîri se sprijină, 
bineînțeles, pe întreg complexul 
de condiții ce au fost crea
te pentru ca studenții să se poată

pregăti cu temei pentru examene. 
Consultațiile au căpătat o stabilă 
permanență și cunosc acum o lar
gă participare a studenților. A- 
ceasta este de altfel și un indice 
al gradului lor de pregătire dat 
fiind că la consultații nu te poți 
prezenta fără a cunoaște cît de cit 
problemele. Bibliotecile și-au extins

Din experiența organi
zației U.T.M. a Univer
sității „V. Babeș“~Cluj 

în pregătirea 
examenelor

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
și ele activitatea. Zilele trecute, la 
propunerea organizației U.T.M. s-a 
perfectat prelungirea orariului bi
bliotecilor. Alături de sălile de lec
tură s-au pus la dispoziția stu
denților, permanent, și sălile de 
curs. In felul acesta, cei de la 
limbi străine se pot aduna chiar 
și numai cîte 2-3 într-o sală unde 
pot citi cu glas tare textele — 
exercițiu extrem de util pentru ei. 
Foarte important pentru studenții 
care dau șl examene practice e 
faptul că laboratoarele sînt puse 
la îndemîna lor și în afara orelor 
de program obligatoriu.

Bine funcționează și ajutorul to
vărășesc în munca de studiu. în
drumat și stimulat îndeaproape de 
către organizația U.T.M. La Fa
cultatea de matematică, de pildă, |

la studenții anului I care mai în- 
tîmpină unele dificultăți vin în 
mod obișnuit studenții din anii 
mai mari să-i ajute, îndeosebi în 
rezolvarea a cît mai multe pro
bleme. In anul II-germană (de la 
Facultatea de filologie), s-au for
mat cîteva grupe în care studenții 
care cunosc limba germană îi a- 
jută și pe ceilalți să ajungă la ni
velul lor.

O problemă specială a fost de
sigur într-ajutorarea studenților 
din anul I pentru ca ei să se în
cadreze normal în ritmul de mun
că universitar, pentru ca trecerea 
examenelor să devină pentru ei un 
■lucru normal și nu o dificultate.

Lozinci mobilizatoare îți atrag 
luarea aminte la fiecare pas, că 
studenții trăiesc un eveniment în
semnat : examenele. Inexplicabil e 
însă faptul că în această privință 
nu s-a acordat gazetelor de perete 
absolut nici un rol, ele rămînînd 
în urma evenimentelor.

Din cele relatate se desprinde o 
concluzie: la Universitatea „V. Ba- 
beș“ din Cluj, studenții dispun de 
toate condițiile pentru a partici
pa cu toți la actuala sesiune de 
examene.

ce, studenții anului IV Chimie voi» 
rezolva 8 teme legate de sarcinile 
dezvoltării industriei noastre chi- 
milce iar studenții anului IV Horti
cultura două teme importante 
pentru G.A.C.-Tîrzii, raionul Huși 
și G.A.S.-Bucilum, raionul Iași.

3. Studenții anului V Industrie 
Ușoară, vor rezolva în toate pro
iectele lor de diplomă probleme 
tehnico-științifice și economice 
puse în fața industriei bunurilor 
de consum de către plenara C. C. 
al P.M.R. din noiembrile 1958 și 
de planul de stat pe anul 1959.

Studenții anului V Industrie 
Ușoară și VI Pediatrie, se vor 
prezenta cu toții la examenul de 
stat în prima sesiune, îl vor sus
ține cu rezultate bune și apoi vor 
merge cu toții la locurile de mun
că unde vor fi repartizați.

4. Studenții anului IV Chimie 
se angajează ca în sesiunea di'n 
iunie 1959, nici un student să nu 
aibă mai puțin de patru examene 
promovate, din cele cinci progra
mate. Nici un examen pierdut, nici 
un examen ^ub nota șase.

5. Studenții anului IV Chimie și 
anului IV Horticultura, la che
marea organilzațiilor U.T.M. și a- 
sociațiilor studenților, vor partici
pa la acțiunea de popularizare a 
cunoștințelor științifice în rîndu- 
rile tineretului muncitor de la o- 
rașe și sate.

Noi asigurăm comitetul regional 
de partid Iași, C.C. al U.T.M. și 
Consiliul U.A.S.R. că ne vom în- 
deplilni cu cinste aceste angaja
mente.

Prin îndeplinirea lor ne expri
măm dragostea și atașamentul 
față de partid, față de cauza con
strucției socialismului în țara 
noastră.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, părintele iubit al tineretu
lui muncitor din patria noastră l

Chiulangiul 
în examene?

ci* e»*A

„an sesiune.

...și rezultatul.

Desen de:
CORNEL TABACII

In timpul semestrului.,



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE T*iner11 creatori
de modele

Ră- 
co- 

„Gh.

...Cînd a intrat prima oară 
duț Cicerone — instructorul 
miteitului raional U.T.M. 
Gheorghiu-Dej" din Capitală prin 
atelierele Trustului de Construcții 
139 l-au surprins neplăcut multe 
lucruri: în primul rînd indiscipli
na care domnea în rîndul unor ti
neri. A stat de vorbă cu unul, cu 
altul, și-a plimbat privirea prin 
hale mari și a plecat. Prima cunoș
tință cu tinerii de aci nu i-a lă
sat o impresie bună. Nici nu pu
tea fi altfel. Deși existau aproape 
50 utemiști, organizația nu se

< putea lăuda cu prea multe reali- 
-, zări. Comitetul U.T.M. era format, 

ce-i drept, din băieți buni, dar 
lipsiți de experiență. In zilele care 
au urmat a mers prin alte organi
zații de bază, dar gîndul la cele ce 
se petrec la Trustul de construcții 
nu-i dădea pace. S-a întors după 
cîtva timp hotărît să-t cunoască 
mai bine pe tineri, să le cîștige 
încrederea și împreună să înceapă 
să pună ordine în viața lor. Cu 
cît îi cunoștea mai bine cu atît 
se convingea că în spatele mani
festărilor lor de indisciplină se a- _ . . ■ ■ • ■ dar
care, 'din lipsă de îndrumare își 
iroseau la înțîmplare timpul și 
energia. După această consta
tare nu i-a mai fost greu să 
ajute comitetul U. T. M. să 
înceapă o intensă muncă politică 
și educativă, să folosească încli
națiile tinerilor pentru organiza
rea unor activități interesante 
și atrăgătoare. Pentru început s-a

; organizat o adunare generală în 
care s-a discutat despre răspunde
rea utemistului în producție și în 
viață. Această adunare n-a putut 
să rezolve toate problemele, dar a 
avut darul să le arate tinerilor ce 
cere organizația de la membrii 
săi, ce posibilități au ei pentru a 
trăi o viață bogată, demnă. In 
aceeași adunare utemiștii au a- 
rătat că n-au și ei un loc 
unde să se întîlnească, unde să 
discute o carte, unde să pregă
tească un festival: întreprinderea 
n-are club, ori altă încăpere des
tinată unor asemenea activități. 
Discuțiile cu utemiștii aveau loc 
într-o hală mare, în care munceau 
doar cițiva lucrători. O bună par
te din spațiu rămânea nefolosit. 
Atunci instructorului i-a venit o 
idee : ce-ar fi să ceară jumătate 
din această hală pentru tineret ? 
Tinerii o vor amenaja și se vor 
simți bine în sediul pentru care 
fiecare și-a adus contribuția. După 
puțin timp, această idee s-a ma

terializat. Mai mult decît atît: con
ducerea Trustului a înzestrat se
diul tineretului cu mobilierul ne
cesar, cu bibliotecă, mese de șah. 
Acum în orele libere la sediul tine
retului se dispută pasionante par
tide de șah, se citesc cărți, se ține 
cercul politic și s-a început înjghe
barea unei brigăzi artistice de agi
tație. Noile preocupări au adus 
schimbări vizibile în comportarea 
tinerilor. Rămînea însă un grup, 
mic ce-i drept, care nu se gîndea 
să renunțe așa ușor la apucăturile 
vechi. Instructorul a procedat cu 
ei, așa cum se procedează uneori 
cu elevii, din clasa întîia: pe cei 
mai neastîmpărați îi pun responsa
bili cu— disciplina. Vreo zece 
băieți dintre aceștia au primit sar
cina să ajute îndeaproape comite
tul U.T.M. în special în munca de 
întărire a disciplinei. Pentru aceas-

tț* flau tineri buni și harnici, 
i ~ pura 1i\nc3 rlo îrirlriim:

ei trebuiau tn primul rînd fn- 
să- devină

fa 
drumați astfel îneît 
exemple în fata celorlalți tineri. Și 
treptat — așa cum se curăță fie
rul de rugină — băieții au fost 
ajutați să devină muncitori frun
tași, să-și îndeplinească sarcifrile 
de organizație, să se poarte civili
zat atît în producție cît și în afara 
ei.

Cele petrecute la Trustul de 
construcții nr. 139 nu constituie o 
excepție. în fiecare din cele 15 or-

Din activitatea 
unui instructor raional

ganizații de bază U.T.M. de care 
răspunde, tovarășul Cicerone Ră- 
dut își aduce modesta sa contribu
ție la îmbunătățirea activității tine
retului în producție, la organizarea 
muncii educative. Indiferent dacă 
se ocupă de brigăzile de produc
ție, ori de organizarea „joilor ti
neretului" el nu uită nici un mo
ment că toate acțiunile organiza
ției sînt menite să contribuie la 
creșterea conștiinței politice a ti
neretului, la educarea sa comu
nistă. In uzina metalurgică „9 
mai" a ajutat Ia crearea unei 
brigăzi de calitate în atelie
rul de strungărie și a îndrumat 
comitetul U.T.M. să înființeze încă 
trei brigăzi utemiste de producție 
pentru că tinerii îi arătaseră ne
cesitatea lor. In organizația de 
bază I.C.E.B. Grozăvești s-a ocu
pat în mod special de învățămîn- 
tul politic pentru că anul trecut 
cercurile politice se destrămaseră 
de la primele lecții, iar utemiștii 
nu erau îndrumați să muncească 
cu perseverență pentru ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic. La 
I.C.A.B. a fost o situație mai grea.

In tot anul trecut s-au ținut doar, 
trei adunări generale U.T.M. și 
cam la atit se mărginea munca or
ganizației de bază. Poate că exis
tau’ și ■ unele condiții obiective 
(tinerii muncesc răspîndîți în tot 
orașul) dar la adăpostul iar co
mitetul U. TJW. s-a complăcut în- 
tr-o nepermisă lfncezeală. instruc
torul Taional a ajutat comitetul 
UiT.AI. să nu'se-lase robit de 
așa zisele condiții obiective, să în
vioreze viața organizației de bază, 
astfel îneît ea să exercite o pu
ternică influență și asupra tineri
lor neutemiști. In ultimele luni 
s-au ținut adunări generale inte
resante, la care au fost invitați 
și tineri neutemiști. De curînd 6 
tineri au devenit membri ai or
ganizației. Și se mai pot da multe 
exemple. Tovarășul Răduț Cicero
ne este cunoscut și iubit de tineri; 
cu unii merge la muncă voluntară; 
cu alții se distrează la reuniuni, iar 
în organizația de la Baza de des
facere n.r. 1 este propagandist al 
cercului politic. Peste tot este aș
teptat cu dragoste, i se cere sfa
tul în cele mai diferite chestiuni

La ultima plenară a comitetului 
raional, o serie de secretari ai or
ganizațiilor de bază din sectorul 
său de activitate i-au mulțumit 
pentru felul în care i-a ajutat, 
pentru faptul că a știut să des
prindă din noianul de probleme pe 
acelea care se cereau mai grabnic 
rezolvate, pe acelea în care sin
guri n-ar fi scos-o ușor la capăt. 
Stătea în sală modest și asculta 
cu luare aminte tot ce spun tova
rășii despre el. A făcut într-adevăr 
cite ceva. Dar mai are mult' de 
făcut pentru educarea comunistă 
a tineretului, pentru mobilizarea 
lui la îndeplinirea sarcinilor parti
dului. Și este hotărît să nu-și pre
cupețească nici un efort pentru 
realizarea acestei nobile misiuni.

M. VIDRAȘCU

O știre sosită 
acum țileva zile, 
interesul pe care 
Uniunea Sovietică 
modele de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“. Succesul a 
dot creatorilor acestor modele un 
nou imbold in activitatea lor. 
Atei, in colectivul creatorilor de 
modele gătim și cițiva tineri frun
tași in muncă ca Dima Răducanu, 
Hristescu Carmen, Stănescu Ana, 
Mărmureanu Aneta și alții. Tinerii 
din acest colectiv caută să alcătu
iască modele cit mai variate, cit 
mm practice și elegante, 
aceasta ei studiază un bogat 
terial documentar, 
nentă legătură cu 
prin intermediul magazinelor de 
desfacere și asistă la vînzarea pro
duselor pentru a constata nemij
locit cum primesc consumatorii 
noile modele.

O inepuizabilă sursă de inspi
rație o constituie portul național 
și motivele folclorice. Studiind cu 
atenție în muzee și expoziții de 
artă națională, creatorii de modele 
s-au inspirat pentru foarte multe 
din realizările lor folosind mode
le folclorice cărora le dau o linie 
nouă, modernă.

Astfel, la secția unde se lucrea
ză confecții de damă s-a folosit

Fabrica de mobilă „IPROFIL" București, Unitatea nr. 1. In sec
ția de lustruit a fabricii, utemista Sandu Angela este fruntașă în 
muncă. Ea are zilnic depășire de peste 25 la sută, lat-o lustruind 
una din piesele divanului Miorița

de la Moscova, 
vorbea despre 
l-au stârnit in 
colecțiile de 

ale fabricii

Pentru
ma- 

țin o perma- 
consumatorii

pentru cîteva modele noi linia de 
croială a hainelor albe din postă- 
vior de aba. Această linie nouă, 
elegantă se aplică la mantourile 
și jachetele care vor apare în 
cursul anului 1959. Creatorii de 
modele s-au inspirat nu numai 
după linia croielii, ci și după mo
dele lucrate pe ștergare sau 
cusături. Motivele naționale 
folosesc ca garnituri la rochii 
fuste largi, pentru cordon, eșarfă 
sau guler. O altă secție care folo
sește motivele și modelele naționa
le este secția care lucrează pentru 
copii. Această secție va intra în 
producția din ianuarie 1959 cu 
circa 35 de modele noi.

O altă problemă care preocupă 
și care este mereu în atenția crea
torilor de modele este aceea a în
tocmirii unor modele cît mai eco
nomicoase, în sensul unui consum 
redus de materie primă, fără să 
influențeze asupra aspectului. O 
realizare în acest sens a avut-o de 
curind un colectiv din care face 
parte și tânărul Dima Răducanu. 
Acest colectiv a reușit să realizeze 
o colecție de modele pentru pro
ducția anului 1959 prin confec
ționarea cărora se vor realiza im
portante economii de materiale,

LIDIA VIȘAN

sprijinul tineretuluiConstruit

• •

o Grivița Roșie"

Căminul cultural „Mihail S adoveanu" din comuna Cornu; 
regiunea Ploești, a fost recent dat în folosință. Construit de 
vestiți} zidari din această com ună și cu sprijinul tineretului 
care a prestat mii de ore mu ncă voluntară, căminul este unul 
dintre cele mai moderne de pe Valea Prahovei. Cînd ies de 
la școală, în zilele cu soare școlarii se opresc adesea 
parcul din fata lui.

Propuneri vechi, 
studiate, apreciate 
dar... date uitării
Au trecut mai bine de pa

tru ani de cînd s-a înființat 
Școala medie serală în orașul 
Copșa Mică. De alunei, zeci de 
tineri muncitori de la uzinele 
chimice „N. Teclu" și uzinele 
metalurgice „21 Decembrie" 
au reușit să-și complecteze stu
diile medii.

Cu toate că între direcțiu
nile școlii medii serale și cele 
două uzine au existat unele re
lații de colaborare, totuși unii 
tovarăși din conducerile uzine
lor chimice și metalurgice re
fuză să acorde tot sprijinul e- 
levilor muncitori.

O problemă principală a că
rei rezolvare se amină în mod 
nepermis, este încadrarea ele
vilor muncitori, în perioada a- 
nului școlar, în schimburi care 
să le permită frecvența regu
lată la cursuri.

Consecințele nu au întârziat 
să se arate. Deși a trecut un 
singur trimestru d.e școală, un 
număr destul de mare de elevi 
au cite 30-40 și chiar mai 
multe absențe, iar la teze au 
obținut note nemulțumitoare.

Cu toate că în cele două u- 
zine există posibilități de a se 
rezolva această problemă, to
tuși, unii tovarăși șefi de sec
toare refuză a crea elevilor 
muncitori un program de 
muncă favorabil studiului.

Oț-'altă problemă o consti
tuie distanța mare (aproxima
tiv i'Jfm.) dintre localul școlii . 
medii serale și colonia munci
torească Copșa Mică.

De multă vreme s-a propus 
mutarea școlii medii serale in 
localul școlii profesionale.

Localul școlii profesionale 
în afară de faptul că se află 
în imediata apropiere a colo
niei muncitorești este înzestrat 
cu laboratoare bine utilate 
cu material didactic, ceea ce 
ar contribui din plin la pregă
tirea elevilor. Propunerea de 
mutarea școlii medii serale, 
totuși nu a fost luată în consi
derație.

Apreciem că direcțiile uzine
lor chimice „N. Teclu“ și uzi
nelor metalurgice „21 Decem
brie" trebuie, în colaborare cu 
conducerea școlii medii serale, 
să rezolve neîntîrziat proble
mele semnalate, să acorde i 
sprijin permanent elevilor < 
la cursurile serale.

N. ROBAN
muncitor

Tinerii sportivi 
de la Uricani 
așteaptă fapte, 
nu promisiuni

un 
de

La întreprinderea carboni
feră Uricani — există un nu
măr mare de tineri mineri — 
amatori pasionați ai sportului 
pugilistic.

Din nefericire, odată cu so
sirea iernii, o vreme nm fost 
nevoiți să abandonăm antre
namentele deoi.rece sala 
complect neîncălzită.

La intervenția făcută de noi, 
tovarășul director adjunct, C. 
Wilhelm, ne-a răspuns 
curind sala de sport va 
tată cu sobe.

Promisiuni și nimic 
mult, Nemulțumiți de această 
neglijență a administrației, ti-

neriî sportivi au reparai o sobă 
aruncată la gunoi, pe care au 
instalat-o în sala de sport. 
Soba nu era prea aspectuoasă, 
însă sportivii erau mulțumiți 
că își reluaseră antrenamentele 
seara.

Țoiul a decurs bine pînă în 
seara cînd tov. director ad
junct ne-a vizitat în orele de 
antrenament. Aspectul sobei 
nu i-a plăcut și ne-a interzis 
să o m-ai folosim, promițîndu- 
ne totodată că a doua zi 
trimite un specialist

va 
care să 

repare perfect soba sau că va 
repartiza o sobă nouă. Dar și 
de data aceasta promisiunea 
tovarășului director adjunct a 
rămas nerealizată.

De atunci a trecut mai bine 
de o lună de zile de cînd noi 
nu mai putem face antrena
ment. Tovarășul director ad
junct, cu toate insistențele noa
stre continuă să ne amîne de 
pe o zi pe alta. Credem că di
recția întreprinderii carbonifere 
Uricani ar trebui să treacă la 
fapte în ce privește asigurarea 
condițiilor de activitate a tine
rilor sportivi.

GH. C. SANDU 
muncitor

Cum se desfășoară Spartachiada 
la complexul C.F.R.

In fiecare zi, după orele de pro
gram, clubul și sala de haltere de 
la Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie" din Capitală sînt pline cu ti
neri, parcă mai mulți ca de obicei. 
Deca? Tinerii de aici își dispută 
întîietatea în probele din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui.

Anul acesta în întreceri s-au a- 
vîntat aproape 800 de tineri. Or
ganizația U.T.M. și colectivul spor
tiv de la Complexul C.F.R. „Gri
vița Roșie" s-au ocupat intens de 
popularizarea acestei mari între
ceri tinerești. Perioada pregăti
toare a fost folosită din plin pen
tru prugătirea în cît mai bune con- 
dițiuni a desfășurării probelor.

Prima zi — 1 decembrie 1958 
— așa cum prevedea regulamentul 
Spartachiadei, a coincis cu pri- 
mci'.e întreceri pe secții la șah, hal
tere, gimnastică. Printre secțiile 
complexului care s-au evidențiat 
în mod deosebit sînt și tîmplărie- 
clase, centrul 3 vagoanei și cazan- 
geria. De asemenea au început și 
întrecerile de tenis de masă.

O grijă deosebită au acordat 
comitetul U.T.M. și colectivul spor
tiv pregătirii celorlalte probe — 
de schi, patinaj. Au și fost procu-

»»
rate schiuri, patine, iar în incinta' 
stadionului din Parcul copilului 
s-a amenajat o pîrtie pentru pro
bele de schi pe care tinerii o vor 
putea folosi odată cu căderea pri
mei zăpezi. Tot aici vor avea loq 
și întrecerile de patinaj pe pati
noarul care se va amenaja special.

Cu ocazia celor două excursii 
ce se vor organiza la Predeal' și 
Orașul Stalin, tinerii vor avea, de 
asemenea, posibilitatea să se în
treacă în probele de schi din ca
drul Spartachidei de iarnă a tine^ 
retului.

Programul minuțios alcătuit, 
entuziasmul cu care tinerii mun
citori participă la întreceri precum 
și disputele îndfrjite care caracte
rizează fiecare probă din cadrul 
Spartachiadei ne demonstrează cu 
prisosință popularitatea de caro se 
bucură aici importanta competiție 
de masă — Spartachiada de iarnă 
a tineretului. Și fără îndoială la 
această reușită un aport hotărîtor 
l-au adus organizația U.T.M. și 
colectivul sportiv din Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" prin munca 
organizatorică asiduă pe care o. 
depun.

Ieri, întreaga omenire a sărbă
torit un grandios eveniment — 
racheta cosmică lansată de Uni
unea Sovietică la 2 ianuarie 1959 
s-a înscris pe orbita sa In jurul 
Soarelui, devenind cea de-a zecea 
planetă a sistemului nostru so
lar.

Această grandioasă realizare 
constituie un eveniment cu totul 
nou în întreaga istorie a ome
nirii.

Prima planetă artificială a 
sistemului nostru solar repre
zintă un eveniment cu totul ex
cepțional în istoria astronomiei, 
omul trecînd de Ia simpla obser
vare și catalogare a planetelor 
la popularea sistemului solar 
noi corpuri cerești.

Planeta artificială sovietică 
va mișca un timp nelimitat
jurul Soarelui pe o orbită eliptică 
situată in același plan cu orbita 
Pămîntului. Axa mare a acestei 
elipse este de 343.600.000 km. 
formînd cu axa orbitei Pămîntu
lui un unghi de 15 grade. Astfel 
cînd noua planetă artificială se 
va afla la periheliu și afeliu (di
stanța cea mai mică și respectiv 
cea mai mare față de Soare) ea 
va fi în dreptul pozițiilor pe care 
le ocupă Pămîntul în spațiul so
lar, la 2 săptămini după începu-

cu

se 
in

Prima planetă artificială
a intrat pe orbită

Ing. Mihai M. Nițâ
Conferențiar la Academia 

Militară Tehnică
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dreapta ce 
pozițiile Pămintulul la 

și începutul

tul Iernii — 21 decembrie — sau 
la 2 săptămâni după Începutul 
verii — 21 iunie —. (Axa mare 
a orbitei Pămîntului poate fi ma
terializată prin 
unește
începutul iernii 
verii. Distanța medie a acestei 
planete pînă la Soare este de 
171.800.000 km. în timp 
distanța Pămîntului este 
149.510.000 km., iar 
Marte este de aproape 228.000.000 
km. x

Orbita noii planete artificiale 
este situată între orbita Pămîntu
lui și orbita planetei Marte. Pla
netele situate la distanțe 
mici față de Soare decît Pămîn
tul, se numesc în astronomie pla
nete inferioare, iar planetele mai 
depărtate de Soare decît Păm in
tui se numesc planete superioare. 
Astfel, planetele Mercur și Venus 
fiind mai aproape de Soare decit

km. ce 
de 

a planetei

mai

VENUS

JUPITERMARTE URANUS

SATURN

NEPTUN

PLUTON

Schema sistemului solar

mf/CfALĂ

Pămîntul, sint singurele planete 
inferioare ale sistemului solar, iar 
Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun și Pluton sînt planete su

perioare. Intrucît orbita planetei 
artificiale sovietice este în afara 
orbitei Pămîntului, ea va face 
parte din categoria planetelor 
superioare.

Cît va dura „anul" 
planetei artificiale ?
Peste cît timp cea de-a 

10-a planetă va fi în 
opoziție

iriririrtrisirBTSV^
Așa cum s-a anunțat perioada 

de revoluție a celei de-a 10-a pla
nete (timpul în care efectuează o 
rotație complectă în jurul Soa
relui) este de 450 de zile în timp 
ce perioada Pămîntului este de 
aproape 365 zile, iar a planetei 
Marte de 687 zile.

Cum se explică faptul că pe
rioada de revoluție a planetei ar
tificiale este mai mare decît a 
Pămîntului și mai mică decît a 
planetei Marte ?

In urmă cu mai mult de trei 
secole ilustrul astronom Kepler a 
enunțat legile sale în legătură cu 
mișcarea corpurilor cerești. Ast
fel, Kepler a arătat în cea de-a 
treia lege a sa că, cuburile axe
lor mari ale orbitelor planetelor 
sînt proporționale cu pătratele 
timpurilor de revoluție ale ace
stor^ planete în jurul Soarelui. 
Cu alte cuvinte cu cit orbita 
unei planete va fi mai îndepăr-: 
tată de Soare, cu atît timpul de 
revoluție al ei va fi mai mare.

Pentru a demonstra această

proprietate a mișcării planetelor 
este suficient să reamintim legea 
atracției universale care ne spu
ne că pentru un corp oarecare, 
forța de gravitație solară scade 
vertiginos pe măsură ce acest 
corp se depărtează de Soare. A- 
ceasta înseamnă că la distanțe 
din ce în ce mai mari față de 
Soare, forța de atracție fiind de 
un număr considerabil de ori mai 
mică, viteza necesară menținerii 
pe orbita circulară sau eliptică 
va fi din ce în ce mai mică. In
tr-adevăr, măsurătorile și calcu
lele efectuate de astronomi ne 
arată că viteza Pămîntului pe 
orbita sa este de 29,8 km. pe 
secundă în timp ce viteza plane
tei Marte, care se află la o dis
tanță mai mare față de Soare, 
este de numai 24 km. pe secundă.

Odată cu depărtarea planetei 
artificiale față de Soare, mărin- 
du-se diametrul orbitei, este evi
dent că va crește și lungimea 
orbitei adică drumul parcurs de 
planetă în cadrul unei rotații 
complecte.

Constatăm că depărtarea mai 
mare a unei planete față de Soa
re, atrage după sine pe de o par
te creșterea lungimii drumului 
parcurs în cadrul unei rotații 
complecte și pe de altă parte 
scăderea vitezei cu care această 
planetă se mișcă pe orbită ; pla
neta trebuie să parcurgă un drum 
mai lung cu o viteză mai mică 

Considerînd două planete la 
distanțe diferite față de Soare 
este evident că planeta mai a- 
propiată de Soare va efectua o 
rotație complectă într-un timp 
mai scurt decît planeta mai înde
părtată ; raportul între pătratul 
timpului de revoluție și lungimea 
axei mari a orbitei, va fi însă a- 
celași pentru ambele planete.

Cunoscînd această proprietate 
a mișcării tuturor corpurilor ce
rești, ne putem explica acum de 
ce planeta Mercur care se află 
la o distanță de 58.000.000 km. 
de Soare efectuează o rotație

complectă în 88 de zile, iar pla
neta Jupiter, care se află la o 
distanță de 772.000.000 km. efec
tuează o rotație complectă în 12 
ani.

Intrucît 
racterizat prin timp; 
Pămîntul efectuează 
complectă 
poate spune că durata anului 
pentru noua planetă artificială 
este de 1,2 ori mai mare decît 
durata anului terestru, iar durata 
anului pentru planeta Marte este 
de 1,9 ori 
terestru.

Datorită 
unghiulară 
va fi mai 
ghiulară a Pămîntului și ; 
mare decît viteza unghiulară

anul terestru este ca- 
>ul in care 
. o rotaf ie 

în jurul Soarelui, se

mai mare decit anul

că în 
fi do-

D. DUȚĂ

mai

desfășurat în anul 1956 și a fost

• în continuarea turneului ps 
care-1 întreprinde în S.U.A., echi- 
pa selecționată de hochei pe glie a-

acestui fapt, viteza 
a planetei artificiale 

mică decit viteza un- 
mai 

planetei Marte. Aceasta atrage 
după sine un decalaj al poziții
lor succesive ale planetei artifi
ciale, față de Pămint — plan'eta 
artificială va rămîne în urma 
Pămîntului.

Pămîntul se va îndepărta de 
planeta artificială din ce în ce 
mai mult; apoi, Pămîntul ajun
ge din urmă planeta astfel că 
distanța dintre aceste două cor
puri începe să scadă pînă la o 
valoare minimă cînd Pămîntul și 
planeta artificială se află pe a- 
ceeași direcție față de Soare. A- 
poi, fenomenul se reproduce in 
mod similar.

în momentul cînd Pămîntul 
este în aceeași direcție față de 
Soare ca și planeta artificială, 
Soarele și planeta artificială fiind 
de o parte și de alta a Pămin- 
tului, se spune că planeta artifi
cială este în opoziție cu Soarele 
în raport cu Pămîntul.

Același fenomen se petrece 
dacă considerăm mișcarea rela
tivă a Pămîntului și a planetei 
Marte. Opozițiile planetei Marte 
au loc la un interval de timp de 
doi ani și 50 de zile. Opozițiile 
planetei artificiale vor avea loc 
la intervale de timp de aproxima
tiv 1825 zile, adică, după cinci 
ani de zile planeta artificială se 
va afla iar la distanța cea mai 
mică față de pămînt.

Dezvoltarea impetuoasă a știin
ței și tehnicii sovietice ne dă po
sibilitatea de a întrevedea destul 
de aproape clipa cînd viitorii na
vigatori cosmici vor regăsi me
sajul lansat în Cosmos cu ani în 
urmă de către creatorii primei 
planete artificiale.

Antrenament în sala Dinamo. 
Echipa de gimnastică a „Tînăru- 
lui dinamovist" face antrena
ment.

• Cicliștii romîni își continuă 
pregătirile în vederea participării cîștigată de sportivii din Moș
ia „Turul Egiptului" care se va cova.
desfășura între 2 și 16 februarie. 
Pînă în prezent componenții lotu
lui republican au rulat peste 2.000 
de km. Lotul republican este alcă- ță a Uniuni; Sovietice a întîlnit 
tuit din C. Dumitrescu, Gh. Șer- 
ban, L. Zanoni, A. Șelaru, G. 
Moiceanu, C. Moiceanu, V. Do- 
brescu, D. Munteanu, M. Voinea 
și 1. Stoica. La 10 ianuarie cicliștii 
romîni vor pleca în R. P. Albania, 
unde își vor continua pregătirile 
în vederea marii competiții din Re
publica Arabă Unită.

• Cea de-a Il-a ediție a spar- 
tachiadeii popoarelor din U.R.S.S. 
se va desfășura înte 8 și 19 au
gust la Moscova. La această gran
dioasă competiție sportivă vor par
ticipa peste 10.000 de sportivi de 
frunte, reprezentînd 15 republici 
unionale. In programul întreceri
lor figurează 24 de discipline spor
tive.

Prima ediție a Spartachiadei s-a

la 6 ianuarie la Detroit echipa re
prezentativă a Universității Michis 
gan. Hocheiștii sovietici au pracs 
ficat un joc superior, repurtînd vie, 
toria cu scorul de 7—3 (1—1 i
4—0; 2—2).

Foto: N. STELORIAN
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Alo?... ați greșit numărul! —; 
PATRIA, BUCUREȘTI. GH. DQJA; 
Legea mării - REPUBLICA, I. O. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE; Misterul castelului pără-t 
sit — MAGHERU, VICTORIA, 
MIORIȚA ; Vraja dragostei — V. 
ALECSANDRI, LUMINA, VASILE 
ROAITA, ALEX. SAHIA ; Călăto
rie peste trei mări — CENTRAL. 
1 MAI ; Romanța periferiei — 13 
SEPTEMBRIE 8 MARTIE; Ispră
vile cârlionțatului — MAXIM 
GORKI ; Program de filme docm 
mentare și de desene animate — 
TIMPURI NOI, ALEX. POPOV; 
S-a întîmplat la Penkov — TINE
RETULUI, 8 MAI ; Don Giovanni
— GRIVIȚA; Idolul de sare — 
CULTURAL, AUREL VLAICU: Se< 
renada mexicană — C. DAVID ( 
Zile de dragoste — IjLACARA; 
Anul 1918 — ARTA; Uh nou nu
măr de atracție — MUNCA ; Fata 
cu chitara - 23 AUGUST, LIBER-; 
TAȚII, B. DELAVRANCEA ; Vră-i 
jitoarele din Salem — DONCA 
SIMO ; Clinele grănicerului — 
POPULAR ; Bravul soldat Svejk
- ILIE PINT1L1E; Pe Donul li
niștit (seria ILa) — M. EMINES-i 
CU, G. BA.COVIA; Pasagerul clan
destin — N. BĂLCESCU ; Ulise — 
G. COȘBUC ; Pe Donul liniștit 
(seria IILa) - OLGA BANCÎC; 
Trapez - DRUMUL SERII; Arth 
colul 420 — 16 FEBRUARIE ; Ini
mă de oțel - 30 DECEMBRIE; 
B°ERU_ CLUBUL BOLESLAW

, ULTIMĂ ZI
i» M mai «ren cumpără wjf re kw tareta ac «îneci

Pentru următoarele trei zile in 
(ară: vremea devine închisă și 
umeda. Precipitații sub formă de 
x?16, 'aP°v>tă ninsoare vor 

cădea în cea mai mare parte a 
țarii. Vintul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tem-- 
iperatura în creștere ușoară: mini
mele vor fi cuprinse între minus 
a și plus 2 grade, iar maximele 
intre minus 2 și plus 6 grade.

1



întreaga lume salută lansarea
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rachetei sovietice in cosmos
Planeta artificială s-a stabilit pe orbita ei

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
După cum transmite coresponden
tul agenției TASS pentru proble
mele științifice, la 7 ianuarie pri
ma planetă artificială a sistemu
lui solar s-a stabilit pe orbita ei.

De la 2 ianuarie ora 20, ora 
Moscovei, clipa istorică in care a

—xx—

Telegrama de felicitare 
trimisă de U. I. S.

fost lansată, racheta cosmică so
vietică a parcurs în spațiul in
terplanetar o cale de 14.500.000 
kilometri și s-a îndepărtat de Pă- 
mint cu aproape un milion" kilo
metri. Această din urmă cifră va 
crește cu o viteză colosală, în- 
trucit Pămintul și planeta artifi-- 
cială se îndepărtează una 
laltă in cosmos.

Cea de-a 10-a planetă 
mult mai aproape de 
Marte decît de Pămînt,

Pentru sporirea continuă 
a producției agricole 

*- Hotărîrea C. C. al Comsomolului —

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Tn legătură cu lansarea rachetei 
cosmice sovietice Consiliul stu
dențesc de pe lîngă Comitetul or
ganizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. a primit o telegramă de 
felicitare din Praga d:n partea 
Uniunii Internaționale a Studen
ților.

In telegramă se spune că in
formația cu privire la lansarea 
rachetei cosmice sovietice este 
un dar scump de Anul Nou ofe
rit de poporul sovietic popoare
lor din întreaga lume. Uniunea 
Internațională a Studenților ' sa
lută această mare victorie, care 
va deschide calea pentru conti
nuarea cercetărilor sistemului 
solar în scopul îmbogățirii știin
ței și a cunoștințelor omenești, 
Poporul sovietic folosește in mod 
creator această realizare pentru 
progresul pașnic al omenirii.

In încheiere Uniunea Interna
țională a Studenților adresează 
felicitări poporului sovietic și 
studenților și, în special oameni
lor de știință, inginerilor și mun
citorilor care au creat și au lan
sat racheta.

Puternice manifestași 
anticolonialiste 

în Congo belgian 
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

presa și a- 
autoritățile 

restabilească 
administrativ 
— Leopold- 
toate mijloa-

După cum relatează 
gențiile telegrafice, 
belgiene au reușit să 
„ordinea" în centrul 
din Congo Belgian 
viile. Au fost folosite 
cele pentru reprimarea manifestă
rii anticolonialiste a populației de 
culoare din oraș ; mari forțe poli
țienești și militare echipate cu 
tancuri, împrejmuirea • unor car
tiere întregi ale orașului cu sîrmă 
ghimpată, arestări în masă. Dar, 
după cum reiese din relatările a- 
genției France Presse, la 6 ianua
rie, diferite grupuri de „rebeli" 
continuau să opună rezistență au
torităților.

Ordinul care interzice circulația 
pe străzi între anumite ore nu a 
fost anulat, iar puternice unități 
polițienești și militare continuă să 
patruleze pe străzile orașului.

somolului a subliniat că par
ticiparea tineretului sovietic 
la lupta pentru înfăptuirea a- 
cestor hotărîri constituie î.i 
prezent cea mai impor- ntă și 
combativă sarcină a organi
zațiilor comsomoliste.

In toate organizațiile com
somoliste din țară se va dis
cuta pe larg hotărîrea plena
rei C.C. al Partidului, vor 
avea Ioc adunări ale comso- 
moliștilor și tineretului. Ti
neretul este chem-i* să 
participe la elaborarea planu
rilor de dezvoltare a agricul
turii în următorii șapte ani in 
fiecare colhoz și sovhoz.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Mosco
va a fost dată publicității o 
hotărîre a Comitetului Cen
tral al Comsomolului prin 

' care comsomoliștii și întregul 
tineret al Uniunii Sogetice 
sînt chemați să pornească e- 
nergic și cu 
traducerea în viață a hotărîri- 
lor plenarei din decembrie a 
C.C. al Partidului Comunist 
cu privire la rezultate
le dezvoltării agriculturii 
U.R.S.S. in ultimii cinci ani și 
sarcinile sporirii continue a 
producției agricole.

Comitetul Central al Com-
■ .......

„Este imposibil să nu respecți 
țara care a fost capabilă să

•____ • - ‘ — - - - —

înflăcărare Ia

cis aproape în întregime cu di
recția rotației Pămîntului în jurul 
Soarelui și s-a imprimat racheiei 
b viteză cu 30 km/sec., mai mare 
decît cea de-a doua viteză cos
mică.

Nu a fost întîmplătoare nici a- 
legerea perioadei și direcției de 
zbor. Lansarea a fost efectuată 
cu puțin înainte de răsăritul Lunii 
în est. De aceea, prin 
rachetei spre est ea a 
încă, o viteză suplimentară dato
rită rotației Pămîntului în jurul 
axei sale. Să amintim că s-a a- 
rătat încă în primul comunicat că 
ea a trecut frontiera răsăriteană 
a U.R.S.S.

Este greu să fii de acord cu pă
rerea unor oameni de știință de 
peste hotare care afirmă că spe
cialiștii sovietici nu ar fi ales în 

corespunză- mod cu totul fericit momentul lan
sării și că Luna nouă ar fi o pe
rioadă mai favorabilă. Firește, 
lansarea rachetei în ultimul pă
trar; al Lunii a necesitat calcule 
mai .cptjiplexe și mai precise. Dar 
aceste calcule au fost confirmate 
pe deplin. Oamenii de știință so
vietici nu și-au propus sarcina de 
a realiza aselenizarea rachetei, 
după cum nici americanii nu și-au 
propus acest lucru.

de cea-*

fiva
planeta 

, ceea ce 
se explică prin depășirea simți
toare a celei de-a doua viteze cos
mice în timpul lansării rachetei in 
direcția Lunii. Dar oamenii de 
știință sovietici prevăd posibilita
tea unor apropieri între Pămînt 
și cea de-a 10-a planetă Ia dis
tanțe relativ mici, care vor per
mite ca într-un viitor depărtat să 
se facă observații 
toare.

Exact peste o săptămînă, la 14 
ianuarie, priima planetă artificia
lă își va atinge periheliul 
punctul cel mai apropiat de Soare 
(140.400.000 kilometri). In acest- 
moment ea va dobîndi viteza ma
ximă de peste 32 kilometri pe 
secundă. Ulterior, pe măsura a- 
propierii de afeliu (punctul din 
orbită cel mai îndepărtat de Soa
re), viteza va descrește și va fi 
în medie de 27,750 kilometri pe 
secundă.

Momentul pentru lansarea unei 
rachete cosmice sovietice în di
recția Lunii nu a fost ales la tn- 
tîmplare. In primele zile ale lunii 
ianuarie Luna se afla într-unul 
din punctele cele mai apropiate de 
Pămînt ale orbitei sale, la o dis
tanță de 368.000 kilometri. Era 
începutul ultimului pătrar al lunii, 
cind Luna intersectează oarecum 
drumul Pămîntului care se mișcă 
cu o viteză de aproximativ 30 km. 
pe secundă. In felul acesta, tra
iectoria rachetei cosmice a corn-

lansarea 
dobîndit

trimită o rachetă spre Lună“
scrie . opresa americana

NEW YORK 7 (Agerpres).- 
TASS transmite: Presa ama- 
ricana continuă să publică co
mentarii despre 
chetei cosmice 
a devenit prima planetă artifi
cială a sistemului solar. Presa 
recunoaște că poporul sovietic 
a obținut un nou și strălucit 
succes, care are o însemnătate 
de ncorețuit pentru viitoarele 
călătorii ale omului în spațiul 
interplanetar. Ziarele „New 
York Post” șî „New York Jour
nal American” din 5- ianuarie 
publică sub titluri marj știrea 
din Moscova transmisă de a- 
genția Associated Press în care 
se dau date amănunțite despre 
zborul rachetei cosmice. Ra
cheta, se spune în Știre, sei 
stabilește pe orbita din jurul 
Soarelui, ceea ce constituie 
„cea mai măreață cucerire a 
spațiului interplanetar de către 
om". Comentatorul științific al

Ministrul Justiției din Ceylon;

lansarea ra- 
sovicti?c, care

agenției Associated Press arată 
că racheta cosmică sovietică 
și-a îndeplinit misiunea științi
fică”. „Ea a dat oamenilor da 
știință sovietici, scrie observa
torul, un tablou al spațiului 
interplanetar". Observatorul ci
tează cuvintele lui Herbert 
Friedman, om de știință ameri
can, care a subliniat în mod 
deosebit într-un interviu, că 
lansarea rachetei cosmice „De
monstrează uriașa capacitate a 
rușilor de a conduce nava in
terplanetară".

Corespondenții 
ton ai ziarului 
Journal” citează 
articol cuvintele 
sus puse de la 
de Stat care a declarat: 
imposibil să nu respecți țara 
care a fost capabilă să trimită 
o rachetă spre Lună..." Noul 
triumf al poporuluj sovietic — 
a declarat el — va avea o mare

din Washing- 
„Wall Street 
într-un amplu 
unei persoane 
Departamentul 

„Este

influență asupra opiniei publi
ce americane, care „va înțelege 
mai clar necesitatea tratative
lor" cu Uniunea Sovietică".

Ziarele „New York Times" 
și „New York Herald Tribune" 
în numerele din 6 ianuarie pu- . 
blică pe primele pagini știri , 
ale corespondenților lor din 
Atoscova care informează 
despre mișcarea rachetei cos
mice în spațiul . interplanetar. 
Intr-un articol redacțional zia
rul „New York Times” recu
noaște că S.U.A. „rămîn în 
urmă în mod evident" față de 
Uniunea Sovietică în domeniul 
tehnicii rachetelor.

Același lucru recunoaște și 
articolul redacțional' al ziarului 
„Daily News" care denumeșta 
lansarea rachetei cosmice „cea 
mai mare realizare în dome
niul științei”,

Liber tate
lui Manolis Glezos

Prof, dr EMIL C. CRĂCIUN 
Directorul Institutului de Anatomie patologică 

„Dr. V. Babeș" din București

„O măreață realizare 
științifică"

Pe adresa ambasadei sovietice 
din Reykjavik

I

SITUAȚIA DIN CUBA 
SE NORMALIZEAZĂ

HAVANA 7 (Agerpres). — 
Manuel Urrutia, președintele pro
vizoriu al Cubei, a anunțat că 
toți guvernatorii, prțmarii și con
silierii municipali instalați de re
gimul Batista au fost puși în 
disponibilitate. Urrutia a decla
rat de asemenea că noul guvern 
își va concentra activitatea asu
pra realizării unui larg program 
menit să ridice nivelul de trai al 
poporului cuban, mai ales în re
giunile rurale. In acest scop va fi 
efectuată o reformă agrară, va fi 
dezvoltată industria minieră și se 
vor construi noi drumuri pentru 
a înlesni strîngerea recoltei de 
zahăr grav primejduită din cauza 
războiului civil.

0 faptă mîrșavă a gomindaniștilor
PEKIN 7 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Apărării 
Naționale al R. P. Chineze a fă
cut la 7 ianuarie următoarea de
clarație : ,.ln dimineața zilei de 3 
ianuarie trupele ciankaișiste din 
Țzînmîndao au bombardat la în- 
tîmplare pe locuitorii pașnici din 
satul Șan Du din insula Tatanf 
provocînd pierderi grele în rîndu- 
rile locuitorilor și copiilor de aici, 
Poporul din întreaga țară și-a ex
primat profunda indignare față de 
această acțiune criminală care 
merita o pedeapsă severă. Totuși, 
este posibil ca această crimă a

trupelor ciankaișiste din Țzînmîn
dao să fi fost săvîrșită de cîteva 
elemente ultrareacționare. Avînd 
în vedere aceasta, o unitate de ar
tilerie a armatei populate de eli
berare de pe frontul Fuțzian a e- 
fectuat un bombardament de pe
depsire dar nu în proporțiile me
ritate. In același timp nu s-a e- 
fectuat nici un bombardament îm
potriva cheiului din golful Liao Lo, 
împotriva aeroportului sau asupra 
postului de comandă din insula 
Țzînmîndao pentru a înlesni con
tinua adăpostire în tranșee a tru
pelor ciankaișiste,

-«si A.

COLOMBO 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : B. Riabov, 
corespondentul agenției TASS 
la Colombo, a stat de vorbă cu 
oameni de stat, cu reprezen
tanți ai vieții publice și cu ce
tățeni din Ceylon în 
cu lansarea rachetei 
sovietice. Toți aceștia 
dat o înaltă apreciere

realizări a poporuluimărețe 
sovietic,

M. V.
Justiției,

legătură 
cosmice 

au acor- 
acestei

77. De Silva, ministrul 
a declarat că aceasta

este „o măreață realizare știin
țifică". A. U. Meilvaganam, șe
ful catedrei de fizică de la U- 
niversitalea din Ceylon, a de
clarat : oamenii de știință so
vietici au transformat dintr-o- 
dată, astronomia, care a fost o 
știință care se baza pe obser
vație, intr-o știință experimen
tală. Deputatul R. I. Djaiataile- 
ke, a declarat : „Felicităm din 
toată inima Uniunea Sovietică 
pentru această mare realizare",

REYKJAVIK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Opinia publică 
islandeză urmărește cu; o deosebită 
atenție zborul rachetei cosmice so
vietice. Ttoate ziarele locale con
sacră primele lor pagini acestui 
eveniment, menționînd că lansarea 
rachetei cosmice constituie o nouă 
etapă în dezvoltarea științei și 
tehnicii.

Pe adresa Ambasadei sovietice 
din Reykjavik sosesc telegrame 
și scrisori în care se exprimă ad
mirație față de Uniunea. Sovietică 
și de poporul sovietic îrt legătură 
cu această faptă eroică științifică. 
Astfel, în telegrama adresată de

S. Ossiurarsson, președintele fi
lialei din Reykjavik a asociației 
„Islanda-U.R.S.S.", se spune: 
„Trimitem sincere felicitări mare
lui popor sovietic cu prilejul succe
sului de importanță istorică mon
dială al științei sovietice — lan
sarea rachetei științifice în cos
mos. Sîntem bucuroși de marea 
victorie a științei sovietice și sîn
tem siguri că acest succes va sluji 
întăririi cauzei păcii în întreaga 
lume",

Pentru fiecare om de cultură, pentru fiecare om de știință, 
Grecia este țara care a dat omenirii minunatele spirite ale anti
chității, mari luptători pentru libertate și democrație.

Tocmai de aceea am primit cu indignare vestea arestării unuia 
dintre cei mai nobili fii ai poporului grec, vestea întețirii acțiu
nilor antidemocratice din partea reacțiumi din Grecia.

Manolis Glezos, erou național al Greciei, cel care în anii teroaref 
hitleriste a avut excepționalul curaj de a scoate de pe Acropole 
steagul cu zvastica a fost arestat, a fost transportat acum cîteva 
zile intr-una din temnițele insulei Creta.

Pentru fiecare dintre noi este însă clar că încercarea de a năs
coci acuzări împotriva 
tru a apăra libertatea 
siune politică care cu 
eșec.

■Noi, medicii romîni. 
colegii noștri greci 
acestor acte samavolnice ale autorităților grecești, și cerem cu 
toată stăruința, eliberarea imediată a lui Manolis Glezos și a 
celorlalți fii ai poporului grec care luptă pentru pace, pentru de
mocrație, pentru înfrățirea popoarelor.

ATENA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Transferarea 
lui Manolis Glezos de la Atena 
în închisoarea din Creta a stîrnit 
un nou val de indignare în rin- 
durile opiniei publice din Grecia 
și din întreaga lume. In ultimele 
zile pe adresa membrilor guver
nului grec, a președintelui parla
mentului, a diferiților reprezen
tanți politici și la redacțiile zia
relor sosesc, fără întrerupere, 
din toate colțurile țării și de 
peste hotare, telegrame și scri
sori în care se cere punerea neîn-

unuia care și-a pus în pericol viața pen- 
poporului său nu reprezintă decît o diver- 
siguranță se va solda printr-un lamentabil

care am avui strinse legături științifice cu 
protestăm cu toată vehemența împotriva

★
ttrziată în libertate a eroului na
țional al poporului grec Manolis 
Glezos și a celorlalți fruntași de- 
mocrați și încetarea represiunilor 
împotriva Uniunii democrate de 
stînga.

După cum relatează ziarul 
„Avghi", în ultimul timp au ce
rut eliberarea patrioților greci a-, 
restați ilegal consiliile municipa
le Jintr-o serie de suburbii și 
cartiere din Atena și Pireu, acti
viști sindicali din Corfu, locuito
rii din Dodecanez și din alte re
giuni.

Convorbirea lui A.I. Mikoian
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cu Nixon

Anul 1958 a fost pentru fran
cezi un an de grele încercări. 
Chiar ceea ce au aflat în prima 
dimineață a anului nou, devalori
zarea francului și o seamă de mă
suri antipopulare i-a putut con
vinge că și acesta, departe 
de a fi un an de „reînnoire" 
— cum se străduiește să-i con
vingă generalul De Gaulle, ce se 
găsește în prezent la putere de 
peste 7 luni — va fi, dimpotri
vă, un an de noi încercări, din 
ce in ce mai aspre.

Pină la proclamarea sa oficia
lă — la 8 ianuarie — in calitate 
de președinte al republicii. De 
Gaulle conduce țara prin ordo
nanțe.

Măsurile ce au fost luate în ul
timul timp și au intrat în apli
care de La 1 ianuarie, nici că pu
teau fi mai impopulare decît au 
devenit chiar imediat după ce au 
fost aduse la cunoștința publică.

Însuși De Gaulle a ținut să le 
anunțe într-un discurs larg di
fuzat pe diferite lungimi de undă 
și la ecranele televiziunii, ceea 
ce însă n-a schimbat nimic în 
ochii opiniei publice. Dacă el con
ta odată mai mult pe „prestigiul" 
său pentru a face ca poporul fran
cez să înghită pilula amară, pe 
care generalul i-a făcut-o cadou 
de anul nou, există toate temeiu
rile să se creadă că el s-a înșe
lat.

Cum s-ar putea, intr-adevăr, ca 
poporul francez să accepte cu 
dragă inimă o întreagă serie de 
măsuri ce vor avea drept rezul
tat imediat reducerea nivelului 
său de trai cu 10—20 la sută, 
fără a mai socoti 
pentru viitor,, de pildă, 
seama de intrarea 
„pieții comune" ?

Comuniștii, primii — și vre-

și consecințele 
ținind 

in funcțiune a

me îndelungată unicii — au de
nunțat daunele ce le va aduce 
„piața comună" — creșterea mi
zeriei pe care aceasta o va im
plica pentru viața poporului fran
cez. Faptele arată astăzi că ei au 
avut și au dreptate. Intr-adevăr, 
devalorizarea francului, porțile 
larg deschise pentru importarea 
de produse străine care vor con
cura in mod primejdios industria 
națională, care încă de pe acum 
este grav încercată și marcată de 
simptomele cele mai serioase ale

,rle ptețul biletelor de pasageri 
pe caile ferate, iar ieri, marți, a 
venit rîndul timbrelor poștale; 
tarifele la apă, gaz, electricitate 
vor urma aceeași curbă ascenden
tă într-o proporție de 10—15 la 
sută.

Produsele alimentare, al căror 
preț este într-o constantă creștere, 
se vor scumpi în continuare. Este 
vorba, mai precis, de prețurile la 
paste făinoase, orez, cafea, ulei, cio
colată etc. Tot în luna aceasta nu 
vor fi cruțate nici tarifele pentru

an debutează
pentru poporul francez 

sub auspicii sumbre 
Corespondență telefonică din Paris

/
depresiunii economice, majorarea 
imediată a prețurilo'r la diverse 
produse ca, de pildă, cărbunele 
(peste 11 la sută) — iată numai 
unele din daunele aduse de „pia
ța comună" pe care, din păcate, 
francezii vor fi primii care vor

metroul și autobusele pariziene, 
precum și prețurile la tutun. Para
lel cu aceasta, guvernul a hotă- 
rît să reducă rambursarea de 
medicamente prin asigurările so
ciale și alocațiile pentru mater- 

. nități, precum și unele categorii
trebui să le resimtă dureros în de alocații familiale: el a hotărit 
viața lor de zi dezi. Astfel, de să suprime pensii'e, care erau to- 
pe acum, hotăririle recent adop- ‘ —♦—
tate de guvern prin ordonanțe 
lovesc din greu asupra oamenilor 
muncii. De la 1 ianuarie france
zii plătesc mai scump telefonul, 
telegraful și transporturile de 
mărfuri; de duminică ei plătesc 
pîinea cu 7 la sută mai mult; ș-a 
mărit incepind de luni 5 ianua-

tuși extrem de modeste pentru 
foștii luptători, să includă ca ve
nituri impozabile sumele primite 
ca alocații familiale ; guvernul a 
decis să revizuiască sistemul fis
cal (în sensul cel mai antidemo
cratic fu putință). Majorarea ma
sivă a chiriilor ce a avut loc nu
mai cu o săptămînă înainte se a- 
daugă la această serie de măsuri

antipopulare, care, după cum 
poate vedea fiecare, nu lovesc de
cît în contribuabilii mici și mij
locii, în timp ce categoriile supe
rioare, și mai ales capitaliștii, so
cietățile financiare etc., rămîn 
neatinse, ba chiar profită de pe 
urma noii situații. (De pildă, de
valorizarea Ie îngăduie să facă 
speculații foarte profitabile).

Toate aceste hotărîri luate ime
diat după alegeri nu pot fi con
siderate decît drept o dovadă că 
actuala politică a cercurilor condu
cătoare franceze este pusă în 
slujba marelui capital. Nu e de 
mirare de ce toate organizațiile 
sindicale- ridică zilnic viguroase 
proteste împotriva acestei poli
tici, care lasă toate greutățile pe 
seama clasei muncitoare, a țăra
nilor și a claselor mijlocii.

Așa se prezintă situația și pers
pectivele de viitor în fața cărora 
a fost pus poporul francez, în 
chiar primele ore ale anului nou. 
Ei poate să-și dea seama încă de 
pe acum de profunzimile capca
nei în care a fost atras de sus
ținătorii actualului regim. Acesta, 
pe lingă măsurile de ordin eco
nomic și financiar pe care le-am 
enumerat mai sus, a acționat îm
potriva poporului și prin reformă 
justiției și apărării naționale — 
care fac din fiecare cetățean, de- 
acum înainte un „încolonat" — 
cu alte cuvinte se suprimă orice 
diferență intre starea de pace și 
starea de război.

Desigur, pentru mulți deștep
tarea este brutală. Realitatea cru
dă arată francezilor primejdiile 
ce-i pîndesc din partea noului 
regim. Din păcate noul an debu
tează pentru poporul francez sub 
auspicii sumbre.
mh. , REGIS BERGERON

4 polițiști britanici duclnd doi din
tre demonstranții pentru pace, ca
re au manifestat în fața bazei de 
rachete anglo-americane de lîngă 
Swaffham, Norfolk, ,

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— TASS transmite: In diminea
ța zilei de 6 ianuarie A. I. 
Mikoian, care se află Ia Washing
ton într-o vizită neoficială, și 
persoanele care. îl însoțesc au vi
zitat unul' din cele mai mari ma
gazine alimentare de autodeservire 
care s-a deschis recent într-o su
burbie a Washingtonului.

In aceeași zi A. 1. Alikoiart a 
fost invitat la un prînz de James 
Carey, vicepreședinte al Uniunii 
sindicatelor americane Afl-Cio și 
președintele Sindicatului muncito
rilor din industria electrotehnică și 
de radio.

In cursul; prînzului a avut loc o 
convorbire care a durat aproape 
două ore.

După prînz, răspunzînd la în
trebările corespondenților, A. I. 
Mikoian a declarat că în cursul 
convorbirii a avut loc un schimb 
sincer de păreri cu liderii sindi
catelor americane. La întrebarea 
dacă au fost discutate propuneri 
în scopul slăbirii încordării inter
naționale, A. I. Mikoian a răspuns 
că această problemă a fost discu
tată în linii generale și că partici- 
panții la convorbire au manifestat 
tendințe spre o înțelegere recipro
că. Dacă avem contacte cu capi
taliștii americani, a declarat cores
pondenților A. I. Mikoian, de ce 
nu am stabili contacte cu sindi
catele americane ?.

Apoi, la invitația lui R. Nixon, 
vicepreședintele S.U.A., A. 1. 
Mikoian s-a îndreptat spre clădi
rea Congresului S.U.A., unde a 
fost primit de Nixon. Ei și-au 
strîns mîna și au făcut glume.

Ca și în cursul întrevederii din
tre A. 1. Mikoian și Dulles, în 
fața biroului lui Nixon se afla un 
grup neobișnuit de numeros de re
prezentanți ai presei.

După convorbirea cu vicepreșe
dintele S.U.A., care a durat aproa
pe două ore și jumătate, A. I. 
Mikoian a declarat corespondenți
lor că în cursul acestei convorbiri 
a avut loc un schimb de păreri 
util și sincer cu privire la 
ptoblemele internaționale, inclusiv 
problema Berlinului' și proble
mele privind relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. In cursul con-

vorbirii, a spus în continuare A.I. 
Mikoian, dl. Nixon a dezvoltat 
ideea necesității unei întreceri c- 
conomice pașnice între Statele 
Unite și Uniunea Sovietică. Amin
tind că vicepreședintele S.U.A. a 
mai formulat această idee în 
cursul ultimei sale vizite la Lon
dra și că această idee a fost 
sprijinită de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Âliniștri al 
U.R.S.S., A. I. Mikoian a spus că 
în cursul convorbirii cu R. Nixon 
el a declarat că este cu totul de 
acord cu aceâstă propunere a vi
cepreședintelui S.U.A.

In dimineața zilei de 7 ianua
rie, A. 1. Mikoian și persoanele 
care îl însoțesc au plecat pe ca
lea aerului la Cleveland — un im
portant centru al construcției de 
mașini din statul Ohio.

Congresul cooperativelor agricole
din R. P. D. Coreeană

l

cu arma
(Agerpres). — 
Times" în edi- 
ianuarie publi- 

lordului Bertrand

NEW YORK 7 
Ziarul „New York 
torialul său din 5 
că scrisoarea 
Russell și a altor șase oameni de 
știință, printre care doi 
U.R.S.S.,

Scrisoarea subliniază că 
menii de știință din întreaga 
me sînt profund îngrijorați 
dificultățile care s-au ivit la con-

Geneva, privind 
acord in proble- 
experiențelor cu

din

oa- 
lu- 
de

ferința de la 
realizarea unui 
ma încetării 
arma nucleară.

Scrisoarea este semnată, prin
tre alții, de SKOBELȚIN și TU
POLEV (U.R.S.S.), POWELL șl 
J. ROTBLATT (Marea Britanie), 
RABINOWITCH și WEISSKOPF 
(S.U.A.).

PHENIAN 7 (Agerpres). — 
Agenția- Centrală Telegrafică Co
reeană transmite: La 6 ianuarie, 
în cadrul discuțiilor pe marginea 
raportului prezentat de Kim Ir 
Sen la Congresul cooperativelor 
agricole din R.P.D. Coreeană, au 
luat cuvîntul o serie de delegați 
— președinți ai cooperativelor a- 
gricole, conducători ai organiza
țiilor de masă etc. Cuvîntările lor 
au constituit o demonstrație stră
lucită a coeziunii de monolit a 
oamenilor muncii din agricultură 
în jurul Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea și 
al guvernului republicii.

Vorbitorii au citat cifre și fap
te elocvente privind dezvoltarea 
gospodăriilor cooperatiste, crește
rea fondurilor lor obștești, extin
derea irigațiilor, sporirea produc-

tivității la hectar etc. A fost as
cultată cu mare atenție cuvînta- 
rea rostită de Han Sun Cion, mi
nistrul Agriculturii al R.P.D. Co
reene, care a vorbit despre sar
cinile concrete legate de avîntul 
rapid al producției agricole din 
țară. G. G. Petrov, locțiitor al mi
nistrului Agriculturii al U.R.S.S. 
și conducătorul delegației agri
cole sovietice, a adresat un cu
vînt de salut participanților la 
congres și întregii țărănimi co
reene. ~

0 declarație a S.U.A. menită 
să îngreuneze realizarea interzicerii 

experiențelor cu arma nucleară

Participanții la congres 
au mai fost salutați de Lia 
ian, ministrul Agriculturii 
R.P. Chineze, șeful delegației 
neze. In cadrul ședinței a 
adoptată hotărîrea de a se trimi
te o scrisoare țăranilor din Co
reea de sud.

■? ------ —------------------------ -©•----------------------------- ----- -

R.D. Germană și R.A.U. 
vor înființa consulate generale 
CAIRO 7 (Agerpres). - TASS 

transmite: Președintele Consiliu
lui de Âliniștri al R.D. Germane,
Otto Grotewohl, care se află 
R.A.U. într-o vizită oficială, a 
cut o declarație presei înainte 
a pleca la Damasc în care 
spună:

Sînt întrutotul satisfăcut de 
petatele convorbiri cu președintele 
R.A.U., Nasser, în cursul cărora 
am abordat multe probleme.

Lu
at 

chi- 
fost

în 
fă- 
de
se

re-

Ele au confirmat deplina noastră 
unitate în ceea ce privește proble
mele internaționale importante.

In cursul tratativelor pe care 
le-am purtat a fost examinată dez
voltarea relațiilor dintre R.D. Ger
mană și R.A.U. Am căzut de acord 
asupra dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre noi prin crearea 
unor consulate generale.

WASHINGTON 7 (Agerpres).^ 
Casa Albă a dat publicității o de
clarație în problema detectării și 
identificării experiențelor nucleare 
subterane, pregătite de Comitetul 
științific consultativ de pe lîngă 
președinte cu asentimentul Depar
tamentului de Stat, al Ministeru
lui Apărării și Comisiei pentru 
energia atomică. Această declera- 
ție este menită în mod vădit să 
îngreuneze tratativele internațio
nale în vederea interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară.

Autorii declarației, referindu-se 
la „analizarea tuturor dalelor seis
mice existente cu privire la explo
ziile subterane,, inclusiv datele noi 
primite din vara anului trecut” (a- 
dică ca urmare a exploziilor expe
rimentale efectuate în S.U.A. — 
n.r.), afirmă că metoda seismică 
de deosebire a exploziilor nucleare 
subterane de cutremure de pă
mînt, propusă de participanții. la 
conferința experților de la gene
va, este mai puțin eficace detsît se 
credea la această conferință,

■ VA a INFORMAM
BERLIN. — La 7 ianuarie ,a so

sit la Berlin, la invitația Comite
tului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania și a gu
vernului Republicii Democrate 
Germane, o delegație de partid și 
guvernamentală albaneză în frun, 
te cu Enver Hodja.

GENEVA. — La ședința ordi
nară din 7 ianuarie a conferinței

reprezentențitor. U.R.S.S , S.U.A. 
și Angliei în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară, 
care s-a ținut sub președinția re-i 
prezenta ntului Uniunii Sovietice, 

a continuat examinarea documein 
telor prezentate anterior. Urmă
toarea ședință a fost fixată pen< 
tru data de 8 ianuarie. ,
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