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In regiunea Bacău s-au consti
tuit pînă în prezent 203 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică care 
cuprind 6385 de tineri. Brigăzile 
utemiste au efectuat pînă acum 
26.000 ore muncă voluntară. Ast
fel cele 76 de brigăzi utemiste din 
orașul Roman au efectuat peste 
10.000 ore muncă voluntară la 
construirea ștrandului din oraș și 
la pregătirea materialelor de con
strucție pe șantierul l.C.S.I.M. 
Alte 17 brigăzi care lucrează pe 
șantierul de la Săvinești au efec
tuat peste 2.000 ore muncă volun
tară la acoperirea conductelor cu 
pămînt, la instalațiile ce se fac 
pe acest șantier.

Alte 4 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din orașul Roman au 
efectuat pînă acum 120 ore muncă 
la construcția unui grajd pentru 
G.A.S. Secueni-Roman.

In orașul Buhuși, trei brigăzi 
utemiste de muncă patriotică au 
lucrat la efectuarea diferitelor lu
crări de înfrumusețare a orașului. 
In afară de aceasta brigăzile ute
miste de muncă patriotică au lu
crat peste 300 ore muncă volun
tară la construcția unui bloc de 
locuințe pentru muncitorii fabricii 
de postav-Buhuși. Tot aceste bri
găzi au strîns pînă acum în cîteva 
săptămîni 2.500 kg. fier vechi.

STELIAN DUMITRIU 
secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Bacău

Studenții anului III din Institu
tul „Maxim Gorki" răspund cu 
entuziasm chemării lansate de 
adunarea studenților din Centrul 
Universitar București de a contri
bui prin muncă voluntară la în
frumusețarea Capitalei. Adunarea 
generală U.T.M. a hotărît forma
rea unei brigăzi de muncă patrio
tică, iar la propunerea ca fiecare 
student să presteze cel puțin 15 
ore de muncă, utemiștii au votat 
în unanimitate. Toți studenții anu
lui III s-au înscris în brigadă. Cei 
107 membri ai brigăzii au parti
cipat la 6 ieșiri pe șantierul de 
construcții de locuințe de la Flo- 
reasca.

Pînă în prezent studenții anului 
III au prestat 1.680 ore de muncă 
patriotică, depășindu-și angaja
mentele luate în adunarea gene
rală și adueîndu-și aportul la re
ducerea prețului de cost al locuin
țelor construite. Brigada se mîn- 
drește cu fruntașii săi: studenții 
Belea Vasile, Rudeanu Dora, Co- 
rescu Anatolie, Thăllmann Michael, 
Borzacovschi Rodica, Dihore Ma

ria, Ursu Tamara, Bogoslov Nico
lae și alții. Despre comportarea 
studenților în timpul efectuării 
muncii vorbesc micile, dar semni
ficativele observații, făcute pe fi
șele de participare la muncă, de 
inginerul sau tehnicianul ce răs
punde de sectorul unde s-a prestat 
munca.

Astfel, pe o fișă se poate citi: 
„Studenții au muncit cu multă 
dragoste, neprecupețindu-și efor
turile pentru efectuarea în bune 
condiții a lucrărilor încredin
țate. S-a prestat muncă grea : în
cărcat și descărcat de suluri de 
sîrmă a 100 kg„ plăci de fier-be- 
ton, butoaie cu smoală etc. Am 
fost foarte mulțumit de compor
tarea studenților".

Muncind și mai departe cu ace
lași avînt, brigada de muncă pa
triotică a anului III din I.M.G 
va fi una dintre brigăzile fruntașe 
ale Centrului Universitar Bucu
rești.

TRAIAN SIMULA 
student

Un nou complex nautic
La acțiunea obștească de ame

najare și pregătire a unui complex 
nautic și a unui parc natural lingă 
Pădurea Verde din Timișoara au 
participat primele 9 brigăzi de 
muncă patriotică constituite din 
utemiștii și elevii Școlii medii nr. 
1 „Nikos Beloiannis" din Timi
șoara. Sub îndrumarea organiza
ției U.T.M. din școală, în colabo
rare cu profesorii diriginți și cu

TT^ • 1 • • •

inginerii de specialitate, munca s-a 
desfășurat cu entuziasm. Tinerii 
au efectuai săpături pe o distanță 
de 60 metri lungime. Rezultatele 
muncii sînt frumoase și continuarea 
acestei acțiuni constituie pentru 
utemiștii și elevii Școlii medii nr. 
1 o sarcină de onoare. Ei sînt ho- 
tărîți să o ducă la bun sfîrșit.

ALEXANDRU ȘOICU 
elev
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In 1958 fabrica de mase plas
tice „București" a produs 40 de 
obiecte diferite din mase plasti
ce ca: pelerine și bonete de 
ploaie, articole de menaj, po
șete, coșuri, țevi etc.

In fotografie: tehnicianul 
Ion Niculescu lucrează la ma
șina de confecționat a sticlelor 
de 500 cm.c.

(Foto AGERPRES)

Brigadierii
Tudorancea, secretara
U.T.M. din comuna 

regiunea Ploești, no-

Victoria 
comitetului 
Mihălceni, 
tează atentă cele spuse de respon
sabilii celor trei brigăzi utemiste 
de muncă patriotică.

Ioan Pavel o înștiințează că bri
gada utemistă de muncă patrio
tică a tinerilor colectiviști din sa
tul Salcia-Nouă, condusă de el, 
a săpat 200 gropi pentru planta
rea pomilor fructiferi a transpor
tat pe tarlaua destinată culturii 
porumbului o cantitate de 50 tone 
gunoi de grajd și acum muncește

raportează
la construirea grajdului pentru vi
tele colectivei.

Nicolae Iosif și M. Petrache din 
Mihălcenj o informează că cei 70 
de tineri colectiviști din brigăzile 
lor au săpat 300 gropi și au plan
tat 80 pomi fructiferi, au cărat și 
împrăștiat pe ogoare 70 tone gu
noi de grajd. De asemenea, au a- 
jutat pe vîrstnici la împrejmuirea 
gospodăriei și au fasonat 110 stîlpi 
pentru gard. Tinerii brigadieri din 
această colectivă au mai ajutat și 
la construirea unui grajd.

N. PUIU

Pregătiri pentru vacanța 
de iarnă a studenților

La începutul lunii februarie stu
denții vor intra în vacanța de iar
nă. Ca și în alți ani numeroși stu- 
denți își vor petrece vacanța de 
iarnă în cabanele așezate în unele 
dintre cele mai pitorești locuri din 
munții Carpați — Diham, Peștera, 
Lacul Roșu, Paring, Babele și al
tele.

Alți 1500 de studenți și studente 
se vor odihni în timpul vacanței 
de iarnă în stațiunile Predeal, Si
naia și Bușteni. La cabana U.A.S.R. 
din masivul Leaota se va organiza 
în perioada vacanței o tabără pen
tru 60 de sportivi fruntași din rîn- 
dul studenților.

AȘA ÎȘI PETREC TINERII
HUNEDORENI SERILE

\ Tinerii combinatului hunc- 
X doream așa cum știu să-și Orga
'S nizeze munca în producție, ob- 
A ținînd mereu însemnate reali- 
A zări, tot astfel știu să-și organi- 
a zeze și timpul liber în mod 
A plăcut și instructiv.
Q lată-i de pildă la clubul „Al. 
p Sabia". De astă dată tinerii 
() muncitori nu-s îmbrăcați în sa- 
Q lopete.
Q Băieții au costume curate,, 
v poartă cravate, fetele și ele 
v sînt îmbrăcate sărbătorește.
a Au ascultat conferința inti
's tulată „Mărețul program al 
X construcției comunismului", 
a prezentată de tovarășul Andrei 
x Ghedea, membru în comitetul 
a U.T.M. al combinatului side- 
a rurgic Hunedoara. Brigada 
a artistică de agitație a dat după 
s aceea un program reușit. Acum 
x ciută muzica. Tinerii sînt cu- 
x prinși de viitoarea dansului. Pe 
x fețele lor citești atîta zîmbet, 
x bucurie și fericire! Printre cei 
X prezenți sînt și Alexandru Pie
's ta, Victor Sameu, Pană Elisa
's beta, Pojogan Nicolae și mulți 
x alți fruntași în activitatea de- 
x pusă de brigăzile utemiste de 
a muncă patriotică din care fac 
A parte.
Q Dar nu numai la clubul „Al, 
0 Sabia" își petrec tinerii timpul 
â liber în mod plăcut și instruc- 
A tiv. La șantierul tineretului de 
Q la trustul 4 construcții, cursan- 
Â ții celor patru cercuri de învă- 
0 țămînt politic învață, ridieîn- 
v du-și continuu nivelul ideolo- 
\ gic, politic. După terminarea 
ÎV lecțiilor ei s-a<u întîlnit cu ti

nerii fruntași de pe restul șan
tierului trustului. Audiază îm
preună conferința intitulată 
„13 Decembrie 1918". Apoi ur
mează dans.

„Dansul florilor", „Concursul Q 
pentru cei mai buni dansatori" 
etc. i-a apropiat și mai mult p 
pe tineri. 0

Tinerii de la mecanic-șef cl X 
I.C.S.H.-ului la ora aceasta joa- a 
că șah și tenis de masă la dub. A 
Utemistă Georgeta Dragorii, a 
responsabila clubului, îi cear- A 
tă acum pe cîțiva tineri care A 
deși e seară tîrziu nu se îndură A 
să plece spre case. A

A fost o seară petrecută fru- () 
mos și educativ. Și ca aceasta Q 
sînt multe în viața tinerilor din (/ 
Hunedoara. v

P. JURCONI

in stațiunile de odihnă studen
ții vor participa Ia diferite con
cursuri sportive, la competiții de 
șah, tenis de masă, săniuțe, schi, 
concursuri 
precum și la 
veseli", seri 
etc.

La Sinaia,
Studenților din R. P. Romînă va 
organiza între 2 și 10 februarie fi
nala campionatului universitar de 
șah pe anul 1958—1959, la care 
vor participa aproape 100 de șa
hiști fruntași. In zilele de 7, 8 și 
9 februarie va avea loc la Poiana 
Stalin un concurs universitar de 
6chi cu participarea celor mai 
buni schiori studenți. Dintre aceș
tia vor fi selecționați studenții care 
vor lua parte anul acesta între 2 
și 8 martie la concursul mondial 
universitar de schi de la Zakopane 
(R. P. Polonă).

Studenții care în timpul vacan
ței de iarnă vor rămîne în centrele 
universitare vor putea participa la 
diferite activități cultural-artis
tice și sportive ce se vor desfășura 
la casele de cultură și cluburile 
studențești.

de orientare turistică, 
concursuri „Drumeții 
literare, simpozioane

Uniunea Asociațiilor

(Agerpres)

Printre muncitorii fruntași ai Uzinelor „23 August" din Capitală se numără și utemiștii Straub 
Ion și Cucoaneș Sandu.

In fotografie: ei lucrează la montarea unui motor,
Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Toate forțele tinerilor 
muncitori din turnătorii
împotriva rebuturilor!

In 
C.C.
brie ........... ___ _
ghiu-Dej arăta că reducerea pro
centului de rebuturi reprezintă un 
mijloc deosebit de important pen
tru creșterea productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de 
cost și că lupta pentru reducerea 
rebuturilor este o datorie a fiecă
rui muncitor. Militind pentru tra
ducerea în fapt a ăcestei sarcini, 
tinerii muncitori de la uzinele 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin 
și I.M.S. Roman au pornit, nu de 
mult, o largă acțiune pentru a an
trena toate forțele tinerilor mun
citori din turnătorii împotriva re
buturilor. Această prețioasă iniția
tivă a trezit un larg ecou în rin- 
durile tuturor tinerițpr din turnă
torii. Zilele trecute, la uzinele „In
dependența" din Sibiu a avut loc 
o adunare deschisă a organizației 
U.T.M. din sectorul turnătorie, cu 
prilejul căreia tinerii muncitori 
turnători au hotărît cu însuflețire 
să se alăture inițiativei de a lupta 
cu toate forțele pentru continua 
reducere a procentului de rebu
turi.

Referatul prezentat la adunare 
de Achim Stelian, responsabilul cu 
producția și calificarea în comite
tul U.T.M. al uzinei, sublinia fap
tul că deși în anul 1958 harnicul 
colectiv din sectorul turnătorie al 
uzinei, a dus o luptă necruțătoare 
împotriva rebuturilor, ceea ce a 
făcut ca acestea să scadă în mod 

simțitor, — rezervele interne ale

expunerea făcută la Plenara 
al P.M.R. din 26-28 noiem- 
1958, tovarășul Gh. Gheor-

uzinei privind reducerea rebuturi
lor sînt departe de a fi epuizate. 
Ridicarea continuă a calificării 
profesionale a tinerilor, respecta
rea tehnologiei prescrise, aplicarea 
unor metode înaintate de muncă

mează să fie prelucrată în jos. Dar 
echipa de tineri turnători condusă 
de Ion Duică n-a ținut seama de 
acest fapt, mărunt în aparență, și 
astfel 27 de piese au fost rebu-

I. ANDREI

Răspunsul tinerilor 
turnători de la uzinele 
„Independența**— Sibiu

verificate în practică și altele — 
sublinia referatul — sînt căi im
portante pentru reducerea procen
tului de rebuturi și pentru spori
rea, pe această cale, a productivi
tății muncii. De exemplu, dacă în 
anul 1959 rebuturile în sectorul 
turnătorie vor fi reduse cu numai 
1 la sută, se realizează o econo
mie de metal din care se pot turna 
3.636 metri liniari de tuburi de 
presiune, ceea ce echivalează cu 
prețul de cost al unui bloc cu 5-6 
apartamente. Participanții la adu
nare au dovedit pe bază de fapte, 
că neasigurarea unei asistențe teh
nice continue din partea unor 
maiștri, tehnicieni, ingineri, ca și 
slaba educare politico-economică 
a unor muncitori, care se mani
festă prin indisciplină, neîngriji- 
rea mașinilor și a utilajului, ne
glijențe în procesul de producție 
duc la creșterea procentului de re
buturi. lata ufi exemplu: fișa teh
nologică prevede că turnarea cu
plelor pentru transportorul „Red- 
ler" să se facă cu partea ce ur-

Tinerii sînt pregătiți
pentru începerea lucrărilor de
HIDROAMELIORAȚII

Gheorghe Dan 
secretar al Comitetului 

regional Bala-Mare al U.T.M.

Acest lucru 
să-l spun mai 

acum, după ce

Acțiunile pa
triotice de inte
res obștesc îi 
leagă pe tineri 
din ce în ce mai 
strîns de orga
nizația U.T.M. 
sînt îndreptățit 
cu seamă 
avem experiența unui an rod
nic în astfel de acțiuni, așa 
cum a fost în anul 1958. 
Participarea activă a mii și mii 
de tineri la lucrările de redare de 
noi terenuri agriculturii, ori în
treținerea și apărarea de inunda
ții a altor terenuri, a dovedit că 
atunci cînd forța creatoare, ela
nul tineretului sînt călăuzite cu 
grijă, cînd organizațiile U.T.'M. 
se preocupă cu atenție de educa
rea tineretului, de mobilizarea 
lui la acțiuni de interes obștesc, 
rezultatele sînt dintre cele mai 
bune, depășind foarte adesea aș
teptările.

In dorința de a contribui activ 
Ia înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid cu privire la mărirea 
suprafeței arabile a țării, organi
zația regională Baia 'Mare a 
U.TiM. a reușit ca încă din pri
măvara trecută să mobilizeze în 
mediul sătesc mii și mii de tineri 
care pînă la sfârșitul anului 1958 
au prestat aproape 15.000 de zile 
muncă voluntară pe șantierele de 
hidroameliorații.

Iată, pe scurt, cîteva din înfăp
tuirile tinerilor noștri: redarea a 
peste 800 de hectare teren agri
culturii, salvarea de băltiri și 
inundații a 1675 hectare, săparea 
șanțurilor pentru scurgerea apei 
pe o distanță de 50 kilometri.

Prin asanarea bălților am reu
șit să redăm agriculturii suprafe
țe întinse de teren 
șantierele comunale din raionul 
Oaș, la punctele: 
Cămărzana, Tîrșolț, Turulung și 
Tarna Mare, au fost salvate de

arabil. Pe

Orașul Nou,

inundații «irca 
670 hectare iar 
pe șantierele din 
raionul Satu- 
Mara la puncte
le : Mădăraș,

Baba Novac, Ardud și altele, au 
fost redate agriculturii alte cîteva 
sute de hectare și salvate de inun
dații o serie de culturi semănate 
pe circa 850 hectare — culturi 
amenințate de băltirea apelor pro
venite din ploi.

Dintr-un calcul aproximativ, 
făcut împreună cu specialiștii de 
la sfatul popular regional la sfîr- 
șitul anului trecut, rezultă că ds 
pe terenurile salvate de la inun
dații prin contribuția voluntară 
a muncitorilor și țăranilor mun
citori din regiune și îndeosebi a 
tineretului s-a obținut un plus de 
4.025.000 kg. porumb boabe.

Experiența acumulată de-a lun
gul anului trecut, ne este de un 
real folos în acest art cînd sîntem 
hotărîți să obținem succese și 
mai mari.

Planul secției agricole regiona
le prevede ca în anul acesta să 
fie redate agriculturii ipeste 5.800 
hectare. La unele lucrări nefinan
țate — ca cele din Cîmpia Tisei 
— noi am hotărît să contribuim 
din plin, mobilizînd tineretul să 
execute voluntar toate lucrările. 
Pentru aceasta încă de pe acum 
noi ne-am propus să organizăm 
15 șantiere de tineret unde vor 
lucra 215 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică de la sate, bri
găzi care, tot în mod voluntar, 
își vor aduce contribuția 
sprijinirea 
la diferite 
campaniile 
acesta.

Studiind
măsuri al sfatului popular regio
nal cu privire la redarea de noi 
terenuri agriculturii, noi ne-am 
stabilit planul nostru de acțiune, 
pe care l-am defalcat pe raioane, 
îndrumîndu-le pe acestea să re
partizeze sarcini precise fiecărei 
organizații de bază U.T.M. Am 
luat de asemenea, măsuri pentru 
buna desfășurare a lucrărilor pe 
șantier într-un ritm neîntrerupt, 
am stabilit ce va face tineretul 
și ce șprijin material și tehnic ne 
acordă sfaturile populare.

Dacă timpul va fi favorabil, 
cele 215 brigăzi de muncă patrio
tică — brigăzi care au și fost 
constituite — vor începe lucrările 
de redare a celor peste 5 800 de 
hectare încă de la 1 februarie 
a.c. Avem toată încrederea că, in 
funcție de timp, vom putea începe 
lucrările din plin, deoarece pe 
adresa Comitetului regional 
U.T.M. Baia Mare au și început 
să sosească scrisori în care tine
rii cer nerăbdători deschiderea 
șantierelor.

și Ia 
gospodăriilor de stat 
lucrări urgente 
agricole ale anului

din

cu atenție planul de

Brigada artistică de agitație de la fabrica de sticlă „Bucu
rești" are o bogată activitate. Acum repetă piesa , Moartea lui 
Almazov" de Olșanski. In fotografie: actorul Vasile Lucian de 
la Teatrul Armatei repetă cu tinerii din brigadă finalul piesei.

Foto: N. STELORIAN

(Continuare în pag. 2-a)

Tineri sovejeni în frumosul port al locului.
Foto: AGERPRES

O necesitate imperioasă:
Tratatul de pace cu Germania

S-au scurs aproape 14 ani de la 
terminarea celui de al doilea 
război mondial și în Europa con
tinuă să existe o anomalie deose
bit de periculoasă pentru destinele 
continentului nostru : NICI PIN A 
ASTĂZI NU S-A ÎNCHEIAT 
TRATATUL DE PACE CU GER
MANIA, încheierea Tratatultii de 
pace cu Germania ar fi putut crea 
încă din urmă cu ani acele con
diții care fac posibilă unificarea 
Germaniei, pe baze pașnice și de
mocratice.

Opinia publică mondială a sa
lutat cu căldură noua propunere 
sovietică — proiectul Tratatului 
de pace cu Germania, de imensă 
însemnătate pentru destinele po
porului german și securitatea eu
ropeană. Linia esențială a proiec
tului Tratatului de pace cu Ger
mania urmărește să contribuie la 
soluționarea problemei naționale a 
poporului german, care constă în 
unificarea Germaniei prin consti
tuirea unei confederații, in lichida
rea militarismului și a revanșis- 
mului vest-german. Realizarea Tra
tatului de pace cu Germania ar 
contribui la destinderea situației

• Proiectul sovietic face posibilă unificarea 
Germaniei pe baze pașnice și democratice
• Forțele revanșarde sînt ostile dezideratelor 
poporului german • Puterile occidentale se 
sustrag sub pretexte inventate • Tratatul

in lumina dreptului internațional
uiiiniiiiiiiiiiiiiiifflliniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl^ 

din Europa, ar determina înlătura
rea pas cu pas a suspiciunilor și a 
neîncrederii existente în relațiile 
dintre state și ar contribui in mod 
substanțial la normalizarea acestor 
relații.

Popoarele Europei nu pot privi 
impasibile la spiritul revanșard 
vest-german care se extinde cu fie
care zi ce trece. Prin încheierea 
Tratatului de pace cu Germania, 
prin care Tratat Germania renunță 
la toate drepturile, temeiurile ju
ridice și pretențiile asupra fostelor 
teritorii germane la est de linia 
Oder-Neisse, prin neadmiterea ac
tivității organizațiilor fasciste și a 
organizațiilor militare și paramili
tare revanșarde, popoarele euro
pene care au avut atit de mult de

suferit din partea militarismului 
german ar putea să trăiască o via
ță liniștită și pașnică. în același 
timp, așa după cum se arată în 
Nota guvernului sovietic adresată 
guvernului S.U.A., la 10 ianuarie 
1959, pe lingă încheierea tratatu
lui de pace, o însemnătate deose
bit de mare o are și discutarea pro
blemei Berlinului de către statele 
interesate. Evident că, 
terile occidentale au 
mod grosolan acordul 
dam, nu mai există 
juridică pentru a se 
tualul statut al Berlinului 
transformă 
intr-un avanpost războinic al 
N.A.T.O., precum și regimul de 
ocupație in Germania, Proiectul

intrucit pu- 
violat in 

de la Pots- 
nici o bază 
menține ac- 

care 
Berlinul occidental 

avanpost războinic

sovietic al Tratatului de pace pre
vede ca pînă la restabilirea uni
tății Germaniei și crearea statului 
german unic. Berlinul occidental 
să fie transformat într-un oraș li
ber, demilitarizat, pe bază de sta
tut special.

Trebuie arătat că repetatele pro
puneri ale guvernului sovietic cu 
privire la reglementarea pașnică a 
problemei germane au fost respinse 
întotdeauna de către puterile occi
dentale. Niciodată puterile occi
dentale nu au discutat în mod 
serios această problemă care odată 
cu' trecerea anilor devine lot mai 
acută, în tot cursul anilor. Uniu
nea Sovietică a ridicat în repetate 
rinduri problema Tratatului de 
pace cu Germania, atit in cuvin- 
țările conducătorilor politici, cit 
și in note oficiale. Pe drept cuvint 
săptămânalul britanic „Observer" 
comentînd la 11 ianuarie 1959 
proiectul sovietic al Tratatului de 
pace cu Germania scria : „U.R.S.S. 
ESTE ACEEA CARE A DEPUS

CAROL ROMAN

(Continuare îri pag. 4-a)



Spar ta chia da
io satele regiunii

BUCUREȘTI

Salut tovărășesc revistei
„LUMINIȚA11

O vizită făcută zilele trecute la Comitetul regional U.T.M. 
București, ne-a dat posibilitatea să aflăm amănunte despre 
desfășurarea Spartachiadei de iarnă a tineretului în regiunea 
București. Tinerii din satele și orașele regiunii s-au avîntat în 
număr mare în întrecerile din cadrul Spartachiadei.

Din cele spuse de tovarășul Ion 
Răchitan, șeful comisiei de cul
tură fizică și sport a comitetului 
regional U.T.M., reiese că în acest 
an Spartachiada a fost pregătită 
cu minuțiozitate, din timp. Ast
fel încă din noiembrie s-a trecut 
la reorganizarea comisiei regio
nale și a celor raibnale ale Spar
tachiadei. S-a dat importantă al
cătuirii planului comun cu U.C.F.S, 
plan care a fost discutat în șe
dințele de comitet cu participarea 
secretarilor tuturor comitetelor 
raionale U.T.M. din regiune

O atenție deosebită a acordat 
comitetul regional U.T.M. popu
larizării Spartachiadei. prin pa
nouri. afișe, lozinci, stații de ra- 
dio-amplificare. Membrii comisiei 
regionale a Spartachiadei au 
fost repartizați în cele 20 de ra
ioane ale regiunii pentru ca în 
mod concret ei să îndrume des
fășurarea întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei. De asemenea tu
turor activiștilor comitetului re
gional li s-au trasat sarcini pre
cise în scopul sprijinirii organi
zațiilor U.T.M. pentru mobiliza
rea și antrenarea tinerilor în în
treceri.

0 victorie de prestigiu 
a handbaliștilor noștri

Echipa bucureșteană de hand
bal redus Dinamo a debutat cu 
succes în competiția internațională 
„Cupa campionilor europeni" în- 
vingînd duminică la Zagreb cu 
scorul de 17—5 (10—3) echipa 
Partizan Bjelovar, campioana Iu
goslaviei. Handbaliștii romîni au 
practicat un joc rapid, superior pe 
plan tehnic, repurtind o victorie 
meritată. Chiar de la începutul 
meciului Dinamo s-a impus reu
șind să preia conducerea prin 
Ivănescu, Covaci și M. Costache 
principalii ei realizatori. Echipa 
iugoslavă a contraatacat de multe 
ori periculos dar apărarea echi
pei romîne a jucat admirabil. Cele

Se s

Comitetul regional U.T.M. s-a 
preocupat de înzestrarea colecti
velor sportive cu material și echi
pament sportiv constînd din schi
uri, mingi de tenis de masă etc. 
Au fost înfiinfate centre de antre
nament în cele 12 orașe din cu
prinsul, regiunii fiind dotate cu 
aproape 300 de schiuri. Intr-o se
rie de raioane și în special în sa
tele raionului Giurgiu organiza
țiile U.T.M. au propus sfaturilor 
populare din comune ca din fon
dul provenit din autoimounere, 
să se aloce o cotă pentru procu
rarea de material sportiv, lucru 
ce a fost aprobat de adunările 
populare din comunele raionului. 
Acum aproape că nu există comu
nă. în acest raion, unde colecti
vele sportive să nu aibă la dis
poziție materialele sportive nece
sare desfășurării în cele mai bune 
condifii a probelor din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

Pentru popularizarea discipli
nelor prevăzute de regulamentul 
de desfășurare a Spartachiadei o 
serie de colective sportive din Ca
pitală și în special studenții Ins
titutului de Cultură Fizică și Sport 
au făcut demonstrații sportive în

17 puncte ale învingătorilor au 
fost realizate de Ivănescu (6), Co
vaci (4), Costache (3), Portlpiliu 
(2), Popescu și Bădulescu. Echipa 
iugoslavă a înscris prin Vulcanilci, 
Juranek, Peter (2) și Huniady. De 
remarcat că trei din cele cinci 
puncte ale gazdelor au fost reali
zate din lovituri de la șapte me
tri.

In urma acestei victorii echipa 
Dinamo București s-a calificat 
pentru turul următor, echipa ad
versă urmînd să fie stabilită prin 
tragerea la sorți după data de 15 
ianuarie, ultima zi cînd sînt pro
gramate jocurile din primul tur.

C U 1* I 

fața tinerilor țărani muncitori din 
comunele raionului Domnești la 
tenis de masă, haltere, gimnas
tică, ceea ce a contribuit la 
popularizarea acestor discipli
ne SDortive. Se studiază de ase
menea posibilitatea ca unele co
lective sportive din Capitală să 
la sub patronai colectivele spor
tive din comunele și satele regiu
nii, acordîndu-le sprijin material 
și tehnic în ceea ce privește des
fășurarea întrecerilor. Periodic, 
comitetul regional U.T.M. anali
zează desfășurarea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului în regiune.

In întreaga regiune au început 
întrecerile la șah, tenis de masă, 
trîntă, întreceri la care, au par
ticipat aproape 60.000 de tineri. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
comitetele raionale U.T.M. Tr. 
Măgurele, Vidra, Roșiori, Giurgiu 
și în special utemiștii din co
munele Segarcea Vale, Slobozia 
Mîndra, Ologi, Băduleasa.

La obținerea acestor rezultate 
o contribuție de seamă au adus-o 
tovarășii Firu Constantin, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M, 
Roșiori, Orenstein Lia din comu
na Rădoieni. raionul Olteni, Leon- 
te Ovidiu. președintele U.C.F.S. 
al raionului Vidră, Grigore Ma
rin, Nițu loan, activiști ai comi
tetului regional U.T.M

In regiune mai sînt însă raioa
ne unde treaba nu merge prea 
bine. In raioane ca Oltehita: în 
comunele Budești, Mînăstirea; 
raionul Călărași: în comunele In
dependenta, Ștefan Vodă, precum 
și în comuna Bîldana din raionul 
Răcari, s-a întîrziat complect 
nejustificat luarea de măsuri 
concrete în vederea desfășurării 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

Activiștii U.T.M. din aceste co
mune au uitat că Spartachiada de 
iarnă este un minunat prilej de 
a face ca tinerii să îndrăgească 
și să practice sportul.

Pentru ca Spartachiada să-și 
atingă scopul ei — lărgirea ba
zei de masă a sportului nostru — 
este necesar ca și comitetul re
gional U.T.M. prin activiștii săi 
să-și îndrepte cu maximum de 
intensitate atenția spre acele 
organizații U.T.M. și colective 
sportive din regiune unde Spar
tachiadei de iarnă a tineretului 
nu i s-a acordat din timp aten
ția cuvenită.

D. DUȚĂ 

j- „Luminița" — revista celor 
f mici, editată de C.C. al U.T.M. 
t împlinește zece ani de la apa- 
f riție. De la primele sale nu- 
ț mere și pină acum, revista a 

• contribuit la creșterea și educa
rea copiilor în spiritul patrio
tismului înflăcărat și al inter
naționalismului proletar, al 
dragostei și devotamentului 
nemărginit față de partidul 

ț nostru scump — făuritorul vie- 
f ții noj a poporului muncitor, 
i Revista „Luminița" a populari- 
[ zat marile realizări ale regimu- 
f lui democrat-popular, condițiile 
( de dezvoltare minunate asigu- 
( rate în țara noastră copiilor ce- 
| lor ce muncesc, a sădit în ini- 
( mile micilor săi cititori senti- 
( mente de dragoste și prietenie 
1 față de copiii fericiți ai mare- 
f luj popor sovietic și ai popoare

Toate forțele tinerilor muncitori 
din turnătorii împotriva rebuturilor!

(Urmare din pag. l-a) 

tate. Și din păcate asemenea ti
neri muncitori care dovedesc lip
să de atenție în timpul lucrului, 
care nu respectă întocmai tehnolo
gia, mai există încă la turnătoria 
uzinei „Independența".

Adunarea deschisă, la care au 
participat și un însemnat număr 
de maiștri, tehnicieni și ingineri 
vîrstnici nu numai din sectorul 
turnătorie ci și din alte secții și 
sectoare prelucrătoare, a dovedit 
că asemenea cauze care generează 
rebuturi pot fi înlăturate. Cei a- 
proape 20 de participant la dis
cuții au făcut în acest sens nu
meroase propuneri pe baza cărora 
adunarea a stabilit un plan con
cret de măsuri privind intensifica
rea luptei tinerilor muncitori din 
turnătorie împotriva rebuturilor. 
S-.a stabilit ca în anul 1959 cu 
sprijinul conducerii uzinei, al con
ducerii sectorului, să se aplice o 
serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice între oare se numără meca
nizarea formării la un număr de 
25 repere, confecționarea a două 
cuptoare basculante cu creuzet la 
turnătoria de neferoase, instalarea 
Unui separator magnetic la turnă
toria de tuburi, extinderea unor 
metode avansate de muncă cum 
ar fi turnarea în cochile, turnarea 
după sistemul în stivă, ciorchine 
și altele. In afară de aceste măsuri

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

Tot mai multe sate electrificate în regiunea Galați
Lumina electrică pătrunde în 

tot mai multe comune și sate de 
pe cuprinsul regiunii Galați. Îna
inte de anul 1944 în această par
te a țării erau electrificate doar 5 
comune. In prezent în casele a 
mii de țărani muncitori din 74 de 
comune si sate ard becurile elec
trice.

Prin darea în exploatare a li
niei de înaltă tensiune Borzești- 
Focșani-Galati s-a creat posibili

lor celorlalte țări socialiste, so- j 
lidaritatea cu copiii tuturor po- j 
poarelor lumii care luptă pen- j 
tru pace și prietenie, pentru o J 
viață mai bună.

La cea de a 10-a aniversare 
a „Luminiței" colectivul redac
țional al „Scînteii tineretului" 
trimite colectivului redacțional 
al revistei un cald salut tovă
rășesc și îi urează noi și noi 
succese în activitatea sa de 
răspundere. Sîntem convinși că 
revista „Luminița" va da și pe 
viitor cea mai mare atenție no
bilei sarcini de educare comu
nistă a copiilor, găsind mijloa
cele cele mai atractive pentru 
a insufla copiilor ideile mărețe 
ale patriotismului și interna
ționalismului proletar, ale dra
gostei și devotamentului față 
de Partidul Muncitoresc Romîn.

tehnico-organizatorioe, adunarea a 
mai hotărît ca cele patru organi
zații U.T.M. din sectorul turnăto
rie să desfășoare o largă acțiune 
pentru ridicarea continuă a cali
ficării profesionale a tinerilor mun
citori, să intensifice munca de 
educare a tineretului în spiritul 
disciplinei socialiste față de mun
că. In adunare s-a hotărît organi
zarea unor cursuri de minim teh
nic pe specialități și s-a pus un 
accent deosebit pe reactivizarea 
posturilor utemiste de control. A- 
cestea trebuie să desfășoare o ac
tivitate deosebit de intensă pentru 
descoperirea și înlăturarea cauze
lor care generează rebuturile.

Aplicarea în viață a acestor 
măsuri va asigura ca anul acesta 
tinerii muncitori din turnătoria 
uzinelor „Independența‘‘-Sibiu să 
reducă procentul de rebuturi față 
de realizările anului trecut — așa 
cum s-au angajat — cu cel puțin 
1,5 la Sută.

Sub conducerea organizației de 
partid — care i-a ajutat îndea
proape pe tineri în toată această 
acțiune — tinerii muncitori mai
ștri, tehnicieni și ingineri din sec
torul turnătorie al uzinelor „fn- 
dependența"-Sibiu sînt hotărîți să 
participe cu entuziasm la această 
importantă acțiune patriotică, lup- 
tînd cu toate forțele lor tinerești 
împotriva rebuturilor.

tatea electrificării a zeci de alte 
localități sătești. In acest an, de 
exemplu, vor fi electrificate alte 8 
comune, iar prin contribuția cetă
țenilor lumina electrică va pătrun
de și în comunele Străoani. Co- 
tești, Jariștea și Oprișenești. Din 
bugetul Sfatului popular regional 
a fost alocată în acest an pentru 
electrificarea comunelor și satelor 
suma de un milion lei.

(Agerpres)

Centenarul Unirii Țărilor Romine

Cind ziarele vremii anunțau 
MARELE EVENIMENT

om-♦ Mindri de tradițiile de luptă pentru libertate și o viață mai bună ale poporului nostru, 
f menii muncii din țara noastră cinstesc sărbătoarea Unirii Țărilor Romine — eveniment de seamă, mo- 
; ment progresist în istoria patriei, pagină glorioasă a luptei maselor populare pentru progres.

lată în grupajul de sus, facsimile ale unor ziare ale vremii apărute îndată după înfăptuirea
• Unirii și care anunțau cu entuzi asm. marele eveniment rod al lupt ei poporului.

Tineretul se pregătește 
să sărbătorească Centenarul Unirii

Împreună cu întregul nostru po
por, tineretul se pregătește să 
sărbătorească Centenarul Unirii 
Țărilor Romîne.

în fabrici și uzine, universități 
și școli, la case de cultură, la că
mine culturale și Ia cluburi, tine
rii pregătesc adunări festive, ma
nifestări cultural-artistice, confe
rințe și simpozioane care evocă 
luptele duse de masele populare 
și de intelectualii patrioți pentru 
Unirea Țarilor Romîne și totoda
tă oglindesc activitatea entuziastă 
a oamenilor muncii în zilele noas
tre pentru construirea socialismu
lui. Echipele artistice ale tineretu
lui pregătesc spectacole, repetă 
piese și învață noi cîntece și poe
zii închinate Unirii și construcției 
socialiste în patria noastră. Se pre
gătesc gazete de perete și foto
montaje festive. în școli, la casele 
de cultură și cluburi studențești 

vor avea loc întîlniri ale tinerilor 
cu scriitori și artiști care vor 
vorbi despre acțiunile maselor și 
personalităților de seamă pentru 
înfăptuirea Unirii, despre marile 
realizări ale poporului nostru și 
despre sarcinile ce revin tineretu
lui pentru continua înflorire a 
patriei. Cenaclurile literare ale ti
neretului vor organiza ședințe 
speciale dedicate acestui eveni
ment.

în organizațiile U.T.M. se vor 
ține expuneri pe tema Unirii Ță
rilor Romîne, iar în organizațiile 
de pionieri vor avea loc serbări. 
Joile tineretului, premergătoare 
zilei de 24 ianuarie, vor avea ca 
temă împlinirea a 100 de ani de 
la Unirea Țărilor Romine. Se 
vor organiza concursuri „Cine 
știe cîștigă" și „Drumeții veseli" 
pe tema acestui important eveni
ment.

i
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Organizațiile U.T.M. și pionieri
lor vor lua sub patronajul lor 
monumente și locuri istorice le
gate de actul Unirii. în ziua de 
24 ianuarie, delegații de tineri 
vor depune coroane de flori la a- 
ceste monumente. Tinerii și pio
nierii vor face excursii și vizite 
la muzee, la locuri istorice și la 
expozițiile consacrate Centenarului 
Unirii.

în cinstea zilei de 24 ianuarie 
vor fi primiți noi pionieri care 
vor alcătui „Promoția 100 de ani 
de Ia Unirea Țărilor Romîne".

*
Cu prilejul sărbătoririi Cente

narului Unirii Țărilor Romîne, So
cietatea pentru răspîndirea știin
ței și culturii a pregătit un ciclu 
de conferințe închinate acestui e- 
veniment.

(Agerpres)

• Cea de-a doua
rundă a campionatu
lui unional de șah 
care se desfășoară 
la Tbilisi a fost 
marcată de o mare 
surpriză: campionul
unional Mihail Tal a 
fost învins in 40 de 
mutări de tinărul ju
cător din Moscova 
lacov iuhtman. Va- 
siukov a cîștlgat la 
Furman șl Averbach 
la Korcinoi. Partide
le Polugaevskl-Luti- 
kov, Spasski-Bron
stein, Taimanov-Pe- 
trosian și Krogius- 
Ourghenidze s-au 
terminat remiză.

• Inttlnlrea inter
națională de patinai 
viteză dintre echipa 
orașului Moscova și 
selecționata Norvegiei 
desfășurată sîmbătă 
și duminică pe pista 
stadionului „Dinamo" 
s-a încheiat cu victo
ria patinatorilor so
vietici: 237,5—-182.5 
puncte. Principalii
protagoniști ai aces
tui meci, campionul 
mondial O. Goncea- 
renko (U.R.S.S.) și 
norvegianul Johanen- 
ssen, nu au arătat 
cea mai bună formă, 
permițînd tinerilor 
Voronin și Seiersten 
să-și împartă victo

riile în cele 4 probe 
ale programului.

• Peste 4.000 de 
spectatori au urmărit 
sîmbătă seara in 
noul palat al sportu
rilor din Mulhouse 
IniUnlrea internațio
nală amicală de bas
chet dintre echipele 
selecționate masculi
ne ale Franfei și 
R.P. Romîne. locul 
s-a încheiat cu scorul 
de 60—56 (34—26) în 
favoarea echipei 
franceze.

• La Sofia a luat 
sfîrșit duminică sea
ra turneul internatio
nal de tenis de masă 
la care au participai 
unii dintre cei mai 
buni jucători din 
R.P. Ungară, R.P.F. 
Iugoslavia, Franța și 
R.P. Bulgaria. In 
proba feminină, pe 
primul loc s-a clasat 
campioana europeană 
Eva Koczian (R.P. 
Ungară) urmată de 
coechipiera sa Li
dia Mossoczl, Nicolic 
(Iugoslavia) și Albert 
(Franța).

In competiția mas
culină a fost înregis
trată o mare surpri
ză. Victoria finală a 
revenit jucătorului 
bulgar Sladkarov care 
a reușit să întreacă

cu 2—1 pe campionul 
european Berczik 
(R.P. Ungară) și pe 
Marcovici (Iugosla
via). Pe locul doi 
s-a clasat Marcovici, 
învingător cu 2—0 
în meciul cu Berc
zik.

• La 16 ianuarie 
vor începe în trei o- 
rașe din Chile-Con- 
cepcion, Antofagasta 
șl Temuco — îrdtlni- 
rile preliminare din 
tete 3 grupe ale cam
pionatului mondial 
masculin de baschet.

Din fiecare grupă se 
vor califica în tur
neul final primele 
două echipe. Meciu
rile din grupe vor lua 
sfîrșit la 18 ianuarie, 
locurile turneului fi
nal sini programate 
la Santiago de Chile.

• Sîmbătă seara 
la Colorado Springs 
echipa selecționată de 
hochei pe gheată a 
Uniunii Sovietice a 
susținui al șaselea 
meci din cadrul tur
neului în S.U.A. Ho- 
cheiștii sovietici au 
jucat cu echioa uni
versității Denver cu 
care au terminat la 
egalitaie: 4—4.

Iarna deși blîndă îi silește pe 
atleți să se refugieze în 
săli. Aci, e drept ia pro

porții reduse, se reconstituie at
mosfera stadioanelor cu dispute 
dirze și suporteri pasionați. Du
minică, în orele dimineții, am ur
mărit la Floreasca o întrecere at
letică captivantă. Protagoniștii nu 
erau „celebrități", ci elevi din 
Capitală și provincie care — pro- 
fitînd de vacanța de iarnă — s-au 
întîlnit intr-un concurs al cluburi
lor sportive școlare.

Concursul a reunit peste 200 de 
elevi din București, Tg. Mureș, O- 
rașul Stalin și Timișoara — atleți, 
baschetbaliști și voleibaliști. Două 
zile sportivii școlari și-au dispu
tat șansele cu ardoarea caracteris
tică virstei. Rezultatele obținute 
pot fi socotite bune, promițătoare. 
Ele permit nu numai o verificare 
a pregătirii elevillor din cluburile 
sportive școlare, ci și un rodnic 
schimb de experiență menit să 
ducă la ridicarea pe o treaptă su
perioară a sportului școlar Din 
păcate, a trebuit să înregistrăm 
absența atleților școlari din Timi
șoara, deși cu puțin efort s-ar fi 
putut asigura prezența lor la star
tul concursului. Sportivilor elevi 
din Cluj le putem, cu greu acor
da „absență motivată", pe motivul 
stadiului de început al organizării 
activității lor. Sperăm că-i vom 
întâlni la viitoarele concursuri și

că rezultatele ce le vor înregistra 
vor fi dintre cele mai bune.

Am urmărit întrecerea atleți
lor. Surprizele nu au lipsit. 
La 50 m., valorosul junior 

Elod Kineses a fost învins de 
Stamatescu Aurel și Moscaliuc 
Ludwig, elevi din București. De

tura cu prăjina. Savin a realizat 
3,20 m. Intr-un grup de prieteni 
Nilcolae Tepdosiu își exprima bucu
ria de a fi realizat 6,08 m. la 
lungime. Deși nu este cea mai 
bună performanță a lui, Teodosiu 
era fericit că obținuse prima vic
torie într-un concurs sportiv. O 
subliniere: cei mai mulți dintre

Hârturll 
ale posibilităților 
sportului școlar
notat că Stamatescu, fruntaș la 
învățătură, practică atletismul 
de-abia din toamnă. Performanța 
lui (6,2) se apropie de cea a se
niorilor. Neașteptată este și victo
ria ta 40 m.g. fete a Lucreției 
Stancu care a învins pe favorita 
probei — Eva Mayer (Tg. Mureș). 
Stind de vorbă cu antrenorul Clu
bului sportiv școlar • din Bucu
rești, tov, Dumitru Gîrleanu, 
acesta a ținut să ne sub
linieze comportarea lui A. Sa
vin și V. Niculescu la sări-

atleții prezenți în concurs nu au 
mai mult de un an de activitate 
sportivă.

Dar să-i părăsim pe atleți și să 
privim puțin întrecerea baschetba- 
liștilor. Se afla in plină desfășura
re meciul dintre echipele din O- 
rașul Stalin și Timișoara. Cei din 
Orașul Stalin nu pierduseră nilciun 
meci, iar cei din Timișoara nu 
cîștigaseră niciunul. Pronosticu
rile erau de aceea favorabile spor
tivilor din orașul de la poalele 
Timpei. Dar calculele hârtiei sînt

infirmate pe terenul de joc. Prima 
repriză aparține ’ timișorenilor cu 
27—23. O victorie timișoreană în
semna că primul loc în turneu re
venea echipei din Tg. Mureș care 
avea un coșaveraj superior. In a 
doua parte a meciului, jucătorii 
din Orașul Stalin pun în joc toată 
puterea lor de luptă și cîștigă În
trecerea detașat. Scor final: 
66—50

Numai puțin pasionantă a fost 
întrecerea de volei între echipele 
masculine din București și Timi
șoara. Deși bucureștenii au cîști- 
gat toate trei seturile, ei nu au 
dominat categoric. Evoluția scoru
lui a fost palpitantă, timișorenii 
conducind deseori detașat. Lipsa 
de experiență a timișorenilor și-a 
spus însă cuvintul în mod hotă- 
ritor. In privința întrecerii echi
pelor feminine de volei, bucureș- 
tencele au dominat energic, ne- 
pierzind nici măcar un singur set

Concursul cluburilor sportive 
școlare a consemnat victo
ria bucureștenilor la atle

tism, volei feminin și masculin. 
La baschet, elevii din Orașul Sta
lin au cucerit întiietatea. Dar nu 
rezultatele au contat în primul 
rînd. Esențial este faptul că în 
rlndul tineretului școlar dispunem 
de sportivi cu perspective și că ei 
au posibilitatea de a-și releva ca
litățile.

M.RAMURA

f Intilnirea de
T v0'ei ,ntre ec^-
I fa ■■ pele masculine
ț Wt gV din București
I și Timișoara a
t prilejuit o dîrză dispută.

Foto: D. F. DUMITRU
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Primii doi clasați la săritura 
cu prăjina au un schimb de 

experiență... neplanificat.

In cinstea zilei de 1 Mai și a zi lei de 5 Mai, „Ziua Presei Comu- 
niste“, ziarul „Scînteia tineretului" organizează un:

CONCURS 
al corespondenților voluntari 

pentru cele mai bune informații, reportaje, note critice, foiletoane, epi
grame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor trebui să fie inspirate 
din viața și munca tineretului patriei noastre, din activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.M. sub conducerea partidului, pentru înde
plinirea și depășirea planului de stat pe anul 1959.

TINERI Șl TINEREI
Scriți despre munca entuziastă a tinerilor de pe șantierele de construcții, din fabrici, uzine și 

mine pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor, pentru 
sporirea acumulărilor socialiste.

Vorbiți în materialele voastre despre lupta tinerilor pentru micșorarea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, pentru scăderea necontenită a procentului de rebuturi, pentru economisirea 
metalului, despre munca organizațiilor U.T.M. pentru dezvoltarea mișcării de inovații în rlndul tine
rilor muncitori, ingineri și tehnicieni.

Reflectați în materialele voastre experiența organizațiilor U.T.M. în munca de atragere a tineri
lor de la sate în sectorul socialist-cooperatist agricol. Scriți despre lupta tinerilor pentru con

solidarea și înflorirea gospodăriilor agricole colective și întovărășirilor agricole: despre aportul 
tinerilor la creșterea producției agricole la hectar și în special a culturii de sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui; despre munca tinerilor din sectorul zootehnic pentru creșterea șeptelului, pentru spo
rirea producției de carne, lapte, unt și lînă; despre lupta tinerilor pentru a reda agriculturii noi 
terenuri și pentru irigarea unor importante supra fețe de teren.

Vorbiți în materialele voastre despre entuzias mul cu care participă tineretul la acțiunile patriotice 
de muncă voluntară, scriți despre brigăzile de muncă patriotică care se creează și în care muncesc 
tilneri din uzine și fabrici, de la sate, din școli și facultăți.

Oglindiți în materialele voastre activitatea d esfășurată de organizațiile U.T.M. în scopul edu
cării tineretului în spiritul dragostei și devotamentului fierbinte față de patrie, față de partid și 
guvern, în spiritul luptei înflăcărate pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

La acordarea premiilor se va ține seamă de numărul corespondențelor și de calitatea lor.
Se vor acorda următoarele

PREMIUL I. prin O.N.7.
P R E M

O excursie în
CARPAȚl“ 

valoare 
valoare 
valoare

mențiunile vor

I I
străinătate

aA in
Ain
A in

PREMII II.
PREMII III.
MENȚIUNI
Premiile II, III și 

aparate radio, aparate fotografice, < 
stilouri superioare, serviete de piele, echipament sportiv 
la alegerea cîștigâtorilor.

Materialele vor fi trimise pe adresa: „Scinteia tineretului" Piața 
Scînteii nr. 1 București — raionul 1. V. Stalin cu mențiunea „Pentru 
concursul corespondenților voluntari*4.

2
5

15

de
ae
de

1.500 lei
1 000 lei
400 lei fiecare
fi acordate în obiecte 
ceosuri, biciclete, truse

fiecare 
fiecare

ca: 
de 

etc.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Praful de cost pe hectar 
șl recolta obfinutâ 

determină aprecierea muncii

Racheta cosmică sovietică
Noi amănunte publicate în ziarul „Pravda“

tinerilor mecanizatori
La S.M.T. „Remus Opreanu" cu 

excepția citorva muncitori vîrstnici, 
ceilalți mecanizatori ai stațiunii 
sint tineri. De aici și importanța 
deosebită pe care a avut-o aduna
rea de dare de seamă și alegeri 
U.T.M. în viața colectivului stați
unii. Anul acesta S.M.T. „Remus 
Opreanu", așa cum a subliniat da
rea de seamă, și-a realizat planul 
în proporție de 105 la sută. Lu
crul acesta a fost apreciat de or
ganizația de partid și conducerea 
S.M.T, ca o 
față de anul 
cu toate că 
mic, nu a 
în proporție

realizare însemnată 
trecut cînd planul, 
a fost mult mai 
fost realizat decît 
de 89 la sută. 

Prețul de cost pe hectar de 
rătu’ră normală a fost și el redus 
de la 147 lei cît era planificat la 
120 lei. Mulți utemiști urmînd 
exemplul comuniștilor au realizat 
un număr sporit de hectare ară
tură normală pe tractor convențio
nal. Astfel mecanizatorul Gh. 
Avram a realizat cu tractorul său 
1000 de ha. fără nici o reparație, 
depășind aproape de două ori pla
nul anual.

Atît darea de seamă cît și ute
miștii în cuvîntul lor au scos în 
evidență măsurile bune întreprinse 
de organizație care au contri
buit la realizarea acestui succes. 
Astfel a fost evidențiată inițiativa 
organizației U.T.M., care îndru
mată de organizația de partid și 
în colaborare cu conducerea ad
ministrativă a stațiunii, a organi
zat o bună pregătire profesională 
a tinerilor mecanizatori în cursu
rile de iarnă.

De asemenea, în perioada care 
a trecut, comitetul organizației 
U.T.M. ținînd o legătură mai 
strînsă cu conducerea administra
tivă a stațiunii, a reușit sq, inter
vină și să pună capăt unor defi
ciențe manifestate în activitatea 
unor tineri mecanizatori. Astfel 
in cursul anului au fost puși în 
discuția adunării generale cîțiva

utemiști care făceau lucrări de 
proastă calitate și care nu-și în
grijeau mașinile.

în adunare însă utemiștii nu 
s-au mulțumit numai să aprecieze 
acțiunile bune întreprinse de or
ganizația lor, rezultatele obținute. 
Studiind cu atenție expunerea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. diln 26-28 
noiembrie 1958, utemiștii au făcut 
o serioasă analiză critică a activi
tății lor trecute.

în cuvîntul lor mulți utemiști 
arătat că munca lor trebuie să 
concentreze în viitor nu numai

au 
se 
la

a- Adunări de dări 
de seamă și alegeri 

in organizațiile 0. T. M.

realizarea în hantri a planului, ci 
în mod special la realizarea unul 
preț de cost redds pe hectarul de 
arătură normală și în mod deose
bit la obținerea unei producții 
mari la hectar, in G.A.C.-uriile de
servite de ei.

— Comiltetul organizației noastre 
a spus in cuvîntul său mecanizato
rul Gheorghe Avram, a apreciat 
munca mecanizatorilor numai du
pă numărul hantrilor realizați. Din 
această cauză darea de seamă nu 
a putut arăta concret care a fost 
eficacitatea muncii desfășurate de 
mecanizatori în cele 10 G.A.C.,
care a fost producția planificată și 
cea realizată în G.A.C., unde a 
lucrat brigada fruntașă de e- 
xemplu. Comitetul U.T.M. a scă
pat din vedere să analizeze rezul
tatele muncii noastre: creșterea 
producției la hectar și lucrul a- 
cesta este dovedit și de faptul că 
mulți mecanizatori care s-au întors 
din ultima campanie a andlui nu 
știu și nici nu s-au interesat care 
au fost producțiile planificate și

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite: Ziarul „Prav
da" din 12 ianuarie a publicat 
o amplă dare de seamă -asupra 
rachetei cosmice sovietice, care a 
devenit prima planetă artificială 
a sistemului solar.

Darea' de seamă conține date 
referitoare la zborul rachetei, la 
ultima ei treaptă și conteinerul 
cu aparatura științifică, la com
plexul de aparate de măsurat, la 
cercetările științifice efectuate și 
la cometa artificială de natriu.

Au fost publicate de asemenea

„Prav-
pe traiectoria propusă s-a efec
tuat cu o mare precizie, cu aju
torul unui sistem automat spe
cial.

Prin lansarea rachetei cosmice 
sovietice, se spune în darea de 
seamă, omenirea a ifltrat în era 
zborurilor interplanetare.

Oamenii de știință, construc
torii, inginerii, tehnicienii, mun
citorii și cercetătorii au consacrat 

celui 
Parti- 
Sovie-

lansarea rachetei cosmice 
de-al XXI-lea Congres al 
dului Comunist al Uniunii

înclinația orbitei față de pla
nul orbitei Pămîntului este de a- 
proximativ un grad, adică este 
foarte mică ;

excentricitatea orbitei planetei 
artificiale este egală cu 0,148 — 
adică mult mai mare decît excen
tricitatea orbitei globului pămîn- 
tesc care este egală cu 0,017 ;

depărtarea minimă de Soare 
va fi de aproape 146 milioane 
km., depărtarea medie a Pămîn
tului de Soare este de 150 mili
oane km.;

depărtarea maximă de Soare

tuată antena cu patru bare a a- 
paratului de radio-emisie.

Antena este fixată de 
conteinerului 
blul tubular 
patul caruia 
tor pentru 
magnetic al

corpul 
de di- 
la ca- 
capta-

nu- 
Co- 
aju- 
să-1 
exi-
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PROIECTATE PE SUPRAFAȚA PĂHINTULUI

★moscova •

simetric față 
din aluminiu, 
este situat un .. 
măsurarea cîmpului 
Pămîntului și stabili

rea cîmpului magnetic al Lunii. 
Antenele se deschid după arunca
rea conului protector.

Pe același înveliș emisferic se 
află două capcane cu protoni 
pentru detectarea gazelor compo
nente ale materiei interplanetare 
și două captatoare piezoelectrice 
pentru studierea particulelor de 
meteoriți.

învelișurile emisferice ale con- 
teinerelor sînt executate dintr-un 
aliaj special de aluminiu și mag
neziu.

Conteinerul este umplut cu gaz 
aflat la o presiune de 1,3 atmo
sfere. Temperatura gazului este 
menținută la aproximativ 20 grade 
Celsius.

rea informațiilor științifice trans
mise de la bordul rachetei, un 
sistem radio-tehnic pentru con
trolul elementelor traiectoriei ra
chetei la mari distanțe de Pă
mînt, stațiuni radiotehnice pentru 
recepționareâ semnalelor, aparate 
optice pentru urmărirea și foto
grafierea cometei artificiale.

Prelucrarea datelor s-a efectuat 
de un centru de coordonare ș* 
calcul cu ajutorul mașinilor elec
tronice de calculat.

A devenit posibil să se preci
zeze mai exact 
tei rachetei și 
direct mișcarea 
țiu.

Folosirea unor 
te de radioemisie 
unor dispozitive de recepție «le 
mare sensibilitate a asigurat mă
surarea precisă a traiectoriei ra
chetei cosmice pînă la o distantă 
de ordinul 500.000 km.

elementele orbi- 
să se controleze 
rachetei în spa-

puternice apara* 
terestre și a

Aparatura
Cercetările științifice

în timp ce părinții lor lucrează, copiii lucrătorilor viticoli de la 
G.A.S.-Odobești, sînt îngrijiți cu multă grijă la căminul de copii 

al gospodăriei. (Foto : AGERPRES)

cele realizate de eî în G.A.C.-urile 
în care au lucrat.

Anul acesta, au arătat utemiștii 
în discuții au fost G.A.C.-uri de
servite de ei care nu și-au rea
lizat producțiile planificate la 
hectar. Dacă se ține seama de 
faptul că majoritatea lucrărilor 
în G.A.C. sînt executate de me
canizatori atunci apare destul de 
evident cine sînt vinovății pentru 
nerealizarea producțiilor planifi
cate la hectar. Utemiștii au criti- 
ticat tractoriștii care au dovedit 
indisciplină și superficialitate in 
muncă, pe cel care au alergat 
după cantitate neglijind calitatea 
lucrărilor. Nu în toate brigăzile 
de tractoare grupele utemiste au 
reușit să trăiască o viață intensă, 
să desfășoare o susținută muncă 
politică. Utemiștii au criticat cu 
asprime comitetul U.T.M. care 
nu a respectat întrutotul indica
țiile Plenarei a IlI-a a C.C. al 
U.T.M in ceea ce privește in
struirea periodică a organizato
rilor de grupă, repartizarea mem
brilor comitetului U.T.M. pe bri
găzi de tractoare, pentru a asi
gura acestora o bogată activita
te politică. De asemenea postul 
Utemist de control a rămas 
mai in scriptele organizației, 
mitetul U.T.M. a subapreciat 
torul pe care acesta putea 
dea In lichidarea lipsurilor
stente. Toate aceste slăbiciuni au 
făcut ca în unele brigăzi de trac
toriști să scadă spiritul combati
vității și intransigenței revolu
ționare față de neglijenți și indis- 
ciplinați.

Așa s-a făcut că utemiști buni, 
care muncesc cu tragere de ini
mă la realizarea sarcinilor de 
plan, făcînd lucrări de bună cali
tate, ingrijindu-și mașinile, aii 
rămas nepăsători față de munca 
superficială lipsită de răspundere 
a unor tovarăși din brilgadă.

Dumitru Cosor, Ion Bîrzah, in
ginerul Gh. Balatnoci, directorul 
stațiunii luind cuvîntul au arătat 
că în activitatea sa organizația 
U.T.M. trebuie să-și pună în 
centrul atenției o mult mai sus
ținută muncă de educație politică 
și economică a mecanizatorilor. 
Trebuie avut în vedere — au spus 
vorbitorii — că munca fiecărui 
mecanizator poate și trebuie să 
fie apreciată în primul rînd în 
funcție de prețul de cost realizat 
pe hectar de atătură normală și 
a producției realizate la hectar in 
G.A.C.

Pe baza posibilităților care 
exjstă în G.A.C. și stațiune, posi
bilități care nu au fost puse su
ficient în valoare, adunarea de 
dare de seamă a luat hotăriri 
deosebit de importante. Printre 
acestea merită evidențiată hotă- 
rîrea adunării generale ca în anul 
acesta să se facă o reducere a 
pieselor de schimb pînă la 50 la 
sută față de anul trecut, să se 
facă • economie de aproape 
30.000 litri motorină, să se reali
zeze producții la hectar de 2.000 
kg. la porumb, de peste 1.200 kg. 
la floarea-soarelui, de aproape 
1.500 kg. la griu, iar prețul de 
cost pe hectarul de arătură nor
mală să fie redus sub o sută de 
lei.

Clfrele de pe schemă corespund pozițiilor consecutive ale proiecției rachetei pe suprafața 
Pămîntului. 1 — 3 ianuarie, ora 3, 100.000 km. de Pămînt; 2 — formarea cometei artificiale; 3 — 
ora 8, 137.000 km.; 4 — ora 13, 209.000 km.: 5 — ora 19, 265.000 km ; 6 — ora 21, 284.000 km.;
7 — 4 ianuarie, ora 5 și 59 minu te, 370.000 km. — momentul ce lei mai mici distanțe de Lună;
8 — ora 12, 422.000 kilometri; 9 — ora 22, 510.000 km. ; 10 — 5 ianuarie, ora 10, 597.000 km. 
(timpul indicat — ora Moscovei).

I. ȘERBU

o schemă a drumului urmat de 
rachetă la suprafața pămîntului, 
schemele traiectoriei de apropiere 
a rachetei de Lună, ale drumu
lui rachetei spre Lună pe harta 
siderală, ale orbitei de calcul a 
planetei artificiale în raport cu 
soarele.

Sînt publicate de asemenea fo
tografii ale conteinerului cu apa
ratura științifică și de măsurat, 
ale dispozitivului din conteiner 
pe care se află aparatura și sur
sele de alimentare, ale fanioane- 
lor aflate la bordul rachetei și 
ale fanionului sferic, a cărui su
prafață este acoperită cu plăci 
pentagonâle.

Darea de seamă scoate în evi
dență că aparatele științifice in
stalate pe bordul rachetei au 
funcționat normal. S-au obținut 
Un mare număr de înregistrări 
ale rezultatelor măsurătorilor, 
care sînt în curs de prelucrare.

0 analiză preliminară arată că 
rezultatele cercetărilor au o mare 
însemnătate științifică. Aceste re
zultate vor fi publicate pe mă
sura prelucrării observațiilor. 
Zborul rachetei în spațiul cosmic 
a permis realizarea unui complex 
de importante experiențe științifi
ce în domeniul cercetării spațiu
lui interplanetar. Pentru prima 
oară a fost posibil să se efectue
ze, potrivit unui vast program, 
măsurători științifice directe ia 
distanțe atît de mari de Pămînt.

Lansarea rachetei cosmice, se 
spune în darea de Seamă, con
stituie un nou succes important 
al științei și tehnicii sovietice.

Pentru înfăptuirea zborului 
cosmic a fost creată o rachetă cu 
mai multe trepte care se carac
terizează printr-o înaltă perfec
țiune a construcției, dotată cu 
puternice motoare rachetă de 
mare eficacitate. Dirijarea zboru
lui rachetei pentru stabilirea ei

ANUNȚ
Cine-l caută pe utemistul Ion Tase îl poate găsi uneori și la 

locul său de muncă( secția V sudură locomotive de la Atelie
rele „Grivița Roșie" din București).

lin amănunt in plus : întrebați de fotbalistul Ion TasS. Aveți 
șanse mult mai mari să-l găsiți.

Dacă totuși nu-l veți găsi pe nicăieri, în ultimă instanță adre- 
sați-vă tovarășilor din biroul organizației de secție U.T.M. Nu 
vă lăsați impresionați dacă veți auzi din nou scuzele obișnuite : 
„Ce să-i faci, este el cam chiulangiu, dar e un fotbalist ! I !...

Este timpul ca tovarășii din organizația U.T.M. de secție să în
țeleagă că nu se pot motiva lipsurile unui tînăr prin faptul că el 
este un bun sportiv. Colectivul în care muncește Ion Tase trebuie 
să ia o atitudine combativă, 
menea concepții despre muncă și sport.

9 ®

hotărîtă, de netolerare a unor ase-

NICOLAE TEODORESCU 
electrician

Vis și ...realitate
5 Se făcea că mă
< ► aflam la Oficiul poș-
6 tal Zătreni. raionul 
S Oltețu, regiunea

Craiova.
<4 Stăteam de vorbă 
S cu tovarășul diri- 

sin te -•
< — Așa dar nu

. sînteți mulțumit. în
luna noiembrie și

< decembrie n-ați pri-
> mit toate abona-
< meritele..,
< -*— Bine. dar...
> — Ce „dar* îmi
* întoarse vorba to

varășul diriginte 
Și-apoi pe un toii 
răstit continuă t

— Degeaba taci 
cereri.
ne-am 
lucrăm, așa lucrăm 
Așa că..

Cînd 
ușa s-a 
zgomot 
trezit

Am sărit din pat 
și m-am apropiat de 
masa mea de lucru. 
Am răsuflat ușurat. 
Cererea era tot pe 
masă. Așa dar. n-o 
trimisesem încă, 
Am recitit-o :

„Din a doua ju
mătate a lunii no
iembrie și pînă in

Noi așa 
obișnuit să

am plecat, 
trintit cu 

și.. m-am

prezent n-am primit 
revista „Tribuna“ 
(nici un număr) ; 
„Gazeta literară" 
(doar un număr);
„Contemporanul" 

(lipsă trei nume
re ) etc. etc.

Mi-am reamin
tit visul. Și m-am 
hotărît I N-o mai 
trimit la poștă. 
Mai bine vi-o tri
mit la ziar.
Ceea ce am și făcut

Unul din principalele obiective 
ale cercetărilor științifice efectua
te de racheta cosmică sovietică, 
este studierea radiației cosmice.

Natura și originea acestor raze 
poate fi lămurită abia cînd apa
ratul se află nu numai în afara 
atmosferei Pămîntului, ci și în a- 
fara cîmpului magnetio al Pămîn
tului,

La bordul rachetei cosmice so
vietice sînt instalate diferite apa-1 
rate care permit studierea sub 
toate aspectele a compoziției ra
zelor cosmice în spațiul interpla
netar.

Cu ajutorul a două contoare de 
particule încărcate s-a stabilit in-

Greutatea totală a aparaturii 
științifice și de măsurat împreună 
cu sursele de alimentare și con
teinerul instalate in ultima treap
tă a rachetei cosmice este de 
361,3 kg.

In conteiner se află :
aparatura pentru controlarea 

prin radio a traiectoriei mișcării 
rachetei ;

un aparat de radioemisie ;
Un bloc telemetrie pentru tran

smiterea pe Pămînt prin radio a 
datelor privind măsurătorile 
științifice precum și a datelor 
privind temperatura și presiunea 
din conteiner;

aparatură pentru studierea ga
zelor componente ale materiei in
terplanetare și a radiației cor- 
pusculare a Soarelui ;

aparatură pentru 
cîmpului magnetic al 
și stabilirea 
al Lunii;

aparatură 
particulelor 
înregistrarea 
radiația cosmică primară, pentru 
înregistrarea intensității șl varia
ției intensității razelor cosmice și 
pentru înregistrarea fotonilor din 
radiația cosmici);

aparatele de radio și aparatele 
științifice din conteiner sînt ali
mentate cu curent electric de că
tre acumulatori de argint șl zinc 
șl baterii cu oxid de mercur. 
Desprinderea conteinerului de 
ultima treaptă a rachetei se pro
duce după încetarea funcționării 
motorului ultimei trepte.

în darea de seamă se arată că 
următoarele etape vor consta în 
noi cercetări ale spațiului cosmic 
din apropierea Soarelui, cerceta
rea planetelor din sistemul solar 
și zborul omului pe alte planete.

Omenirea a intrat în epoca pă
trunderii nemijlocite

★
In darea de seamă 

racheta cosmică cu 
trepte a decolat vertical de la su
prafața Pămîntului. Sub acțiunea 
mecanismului programatic al si
stemului automat care dirijează 
racheta, traiectoria ei a deviat 
treptat de la verticală. Viteza 
rachetei a crescut rapid.

Racheta cosmică sovietică avea 
în momentul încetării funcționării 
motorului ultimei trepte, o viteză 
superioară celei de a doua viteze 
cosmice.

Aproximativ după o oră de 
zbor, traiectoria rachetei pe bolta 
cerească a ajuns în constelația 
Coma Berenicae. (Părul Ve- 
ronlcăi) După aceea racheta 
a trecut pe bolta cerească 
în constelația Fecioarei unde s-a 
produs apropierea ei de Lună. în 
perioada trecerii ei în apropierea 
Lunii, racheta s-a aflat pe bolta 
cerească între stelele Spicul din 
constelația Fecioarei și Alfa din 
constelația Balanței. In apropiere 
de Lună, racheta s-a deplasat pe 
bolta cerească de aproximativ 
cinci ori mai încet decît Luna.

S-a stabilit ca trecerea rache
tei în apropiere de Lună să fie 
detectată prin radiolocație de pe 
teritoriul U.R.S.S. și al altor țări 
ale Europei precum și din Afri
ca și dintr-o mare parte a Asiei.

Racheta cosmică a ajuns in 
dreptul Lunii în 34 de ore.

In timpul cînd racheta se afla 
în punctul cel mai apropiat de 
Lună distanța dintre ea și Lună 
a fost potrivit datelor mal exacte 
de 5000—6000 de km., adică de 
aproximativ 1,5 diametre lunare.

La o distanță de aproximativ 
1 milion de km. de Pămint, și la 
distanțe mai miri atracția exer
citată de Pămint asupra rachetei 
Se micșorează atît de mult, îneît 
se poate considera că racheta se 
mișcă numai sub acțiunea forței 
de gravitație a Soarelui.

Aproximativ în zilele de 7—8 
ianuarie racheta cosmică s-a sta
bilit pe propria sa orbită în jurul 
Soarelui, a devenit satelitul ace
stuia, transformîndu-se în prima 
planetă artificială a sistemului 
solar.

Viteza rachetei ca planetă în 
jurul Soarelui era în acel moment 
de aproximativ 32 km. pe se
cundă.

în Univers.

se arată că 
mai multe

va fi de aproape 197 milioane 
km. (cu 47 milioane km. mai 
mare decît a Pămîntului);

perioada de rotație a planetei 
artificiale îh jurul Soarelui va fi 
de 450 de zile, adică de aproape 
15 luni. Distanța minimă de Soa
re va fi atinsă .pentru prima oară 
la jumătatea lunii ianuarie 1959, 
iar distanța maximă — la înce
putul lunii septembrie 1959. Di
stanța dintre rachetă și Pămînt 
în mișcarea în jurul Soarelui va 
varia: se va mări și micșora. 
Cea mai mare distanță dintre ele 
va fi de 300—350 milioane km.

Planeta artificială și Pămîritul 
se vor putea apropia Unul de al
tul la o distanță de aproximativ 

milion km.1

Ultima treaptă 
a rachetei

cos-
Racheta

Ultima treaptă a rachetei 
mice este teleghidată, 
este dirijată de un sistem auto
mat care stabilizează poziția ra
chetei pe traiectoria propusă și 
asigură viteza de calcul la sfîrși- 
tul funcționării motorului. După 
consumarea rezervei utile de 
combustibil ultima treaptă are o 
greutate de 1.472 kg.

In afară de dispozitivele care 
asigură zborul normal al Ultime! 
trepte a rachetei, în interiorul ei 
se află:

un conteiiter , _____
cu aparatură științifică șl nadîo- 
tehnică;

două aparate 
cu antene care 
frecvențele de 
Mhz;

Un contor de __ _______ ,
Un sistem radio cu ajutorul că

ruia se stabilește traiectoria zbo
rului rachetei și se prevede miș
carea ei ulterioară.

Aparatura destinată creării 
metei artificiale de natriu.

'abil ermetic

de nadlo-emisie 
funcționează pe 
19,997 șl 19,995

raze cosmice,

co-

timpului

studierea 
Pămintului 

magnetic

pentru 
meteorice, 
nucleelor

studierea 
pentru 

grele din

Fanioanele
Pe rachetă sint instalate două 

fanioane cu stema de stat a Uni
unii Sovietice. Ambele fanioane 
se află în conteiner.

Un fanion este constituit din- 
tr-o bandă metalică subțire. Pe 
una din părți scrie: „Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste". 
Pe cealaltă este imprimată stema 
Uniunii Sovietice și inscripția : 
„Ianuarie 1959". Inscripțiile sînt 
făcute priti procedee fotochlmice 
speciale, care asigură conservarea 
lor îndelungată.

Ai doilea fanion are o formă 
sferică. Suprafața sferei este aco
perită cu plăci pentagonale din 
oțel special inoxidabil. Pe o par
te a fiecăreia din plăci se află in
scripția: „U.R.S.S. ianuarie 1959", 
iar pe cealaltă — stema Uniunii 
Sovietice și inscripția „U.R.S.S.".

Aparatele de măsurat

CCC?

Elementele pentagonale ale fa* 
niontilui sferic care se află pe 

bordul rachetei cosmice

tensitatea radiației cosmice. Com
poziția razelor cosmice a fost 
studiată cu ajutorul a doi foto- 
multiplicatori cu cristal. Cercetă
rile efectuate cu racheta cosmică 
permit determinarea compoziției 
razelor cosmice în spațiul inter
planetar.

Au fost studiate cu ajutorul ra
chetei gazele componente ale ma
teriei interplanetare și radiația 
corpusculară a Soarelui.

In stadiul actual al astrofizicii, 
problema naturii și a concentrării 
gazului interplanetar nu poate fi 
soluționată prin observații efectu-, 
ate de la suprafața Pămîntului.

Scopul instalării la bordul ra
chetei cosmice sovietice a unor a- 
parate pentru studierea gazelor 
componente ale materiei interpla
netare și a radiației corpuscuiare 
a soarelui este de a efectua o pri
mă etapă a acestor cercetări — în
cercarea de a detecta direct ga
zul staționar și radiația corpuscu
lară din 
planetar 
Lună și 
mară a 
încărcate

Experiențele se efectuează cu a- 
jutorul unor capcane de protoni.

Pentru cercetarea materiei me
teorice din spațiul interplanetar, 
in conteinerul cu aparate al ra
chetei sint instalate două capta
toare balistice piezoelectrice din 
fosfat de amoniu care Înregistrea
ză loviturile particulelor microme- 
teorice.

Dat. fiind dezvoltarea tehnicii 
rachetelor și începerea erei zbo
rurilor interplanetare deschisă de 
racheta cosmică sovietică, studiul 
materiei mateorice prezintă un 
mare interes practic în vederea 
stabilirii pericolului meteoric pen
tru rachetele cosmice și sateliții 
artificiali ai pămintului caro zboa
ră timp îndelungat.

Zborul rachetei cosmice sovieti
ce prevăzută cu un magnetometru 
în direcția Lunii este prima expe
riență pentru măsurarea directă a 
cîmpurilor magnetice ale planete
lor sau pentru descoperirea cîm
pului magnetic al planetelor în le
gătură cu eventuala lor influență 
asupra intensității radiației cos
mice direct în spațiul înconjurător 
a.1 planetei.

In afară de cercetarea cîmpuri
lor magnetice ale corpurilor cos
mice o mare importanță are și 
problema _ intensității cîmpului 
magnetic în spațiul cosmic în ge
neral.

Instalarea unui magnetometru 
la^ bordul rachetei are ca scop: 
măsurarea. cîmpului magnetic al 
Pămîntului și a cîmpului magnetic 
:ventual al spațiului din interiorul 
>rbitei Lunii și detectarea cîmpu- 
ui magnetic al Lunii.

Dacă planetele sistemului solar 
și sateliții lor au sau nu cîmp 
magnetic la fel ca și al Pămîn
tului, constituie o problemă impor
tantă a astronomiei și geofizicii.

(Sublinierile aparțin redacției').

Pentru urmărirea zborului ra
chetei cosmice, măsurarea para
metrilor orbitei ei și recep- 
ționarea datelor privind mă
surătorile științifice de la bordul 
ei a fost folosit un mare complex 
de mijloace de măsurat instalate 
pe întreg cuprinsul Uniunii So
vietice.

Din complexul mijloacelor de 
măsurat fac parte: un grup de 
dispozitive de radio-Iocație auto
matizate pentru stabilirea exactă 
â elementelor sectorului inițial al 
orbitei, un grup de stațiuni ra- 
dio-telemetrice oentru înregistra

Epigrame

Cerere

•k

această acțiune.

In numele celor 2531 vo
lume lăsate in părăsire, 

MIRCEA ȘERB 
activist cultural

MIHAI CRĂCIUN 
tehnician 
Doicești

Felicitări
Pînă în prezent am reușit să 

aplic mai multe inovații. Cea 
mai importantă eete aceea inti
tulată „Recondiționarea came
relor secționale la cazanelei cu 
aburi".

Această inovație a fost gene
ralizată și aplicată în mpi 
multe întreprinderi printre care 
și Atelierele regionale ale in- 
dustrieî bumbacului, Postăvăria 
Romînă etc. Operația lucrărilor 
s-a făcut numai sub suprave
gherea mea. Cînd totul a fost 
gata, tovarășii din conducerea 
celor două întreprinderi m-au 
felicitat, mi-au strîns mîna cu 
căldură. în afară de aceasta, 
conform regulamentului de ino
vații trebuia să-mi primesc și

Noi, cele 2531 volume lăsate 
în voia soartei (și încă ce soar
tă!) la căminul cultural „23 
August" din cartierul muncito
resc Iris din orașul Cluj, ru
găm secțiunea învățămint și 
Cultură a Sfatului popular o- 
rășenesc Cluj, să numească — 
în fine *— un bibliotecar care să 
ne redea destinația firească.

în prezent singura noastră 
misiune este de a colecta tot 
praful căminului care se așează 
cu fiecare zi ce «rece — mai 
vîrtos — pe copertele noastre.

Așteptăm ca utemistul Ale
xandru Mîndru, directorul că
minului cultural, să fie ajutat 
în

ILIE SOLOMON 
funcționar

și... atît!
drepturile bănești. Pînă în pre
zent nu am primit altceva decît 
un dosar cu care alerg de la 
cele două întreprinderi la Mini
sterul industriei bunurilor de 
consum și înapoi. Mă între,b: 
o să mai am mult de alergat?

Studentul Petre Ghen- 
tiu. din anul IV — Fa
cultatea de științe juridi
ce, Universitatea „Al. I. 
Cuta" din lași — căruia 
i se mai spune în Cerc in
tim și Doru — lipsește eu 
regularitate de la cursuri:

— Dorule, Doruțule 
Unde-i fi „drăguțule î“ 
Căci de cînd nu te-am văzut 
Alt semestru a trecut.

M. PIERSIC 
student

Comitetul A.VJS.A.P. 
Văleni de Munte a inițiat 
un cerc auto la care s-au 
înscris numeroși tineri. De 
o bună bucată de vreme, 
însă, umblăm cu tot felul 
de hîrtii pe la forurile su
perioare pentru a aproba 
camionul solicitat, deoarece 
cursanții nu au pe ce face 
conducerea la cald.

Din '58 tot așteptăm mașina, 
Dar avem ghinion, bătu-l-ar 

vina.
în '60 credem că vom deveni, 
Ce) mai dibaci conductori

de... hirtii.
P. DUMITRU 

mecanic

Conteinerul
par-Conteinerul este situat în pi? 

tea superioară a ultimei trepte a 
rachetei cosmice și a fost ferit de 
încălzire în momentul trecerii 
prin păturile dense ale atmosfe
rei, de un con care se desprinde.

Conteinerul este alcătuit din 
două învelișuri subțiri emisferb 
ce solidarizate ermetic între ele. 
Pe unul din învelișuri este si-

regiunea spațiului inter- 
aflată între Pămînt și 
de a face o analiză su- 
concentrației particulelor 
în această regiune.

Cometa de natriu
Pentru urmărirea optică de pe 

Pămînt a rachetei cosmice, în ve
derea confirmării trecerii rache
tei prlrftr-un sector anumit al 
traiectoriei sale, a fost folosită 
cometa artificială de natriu.

Această cometă a fost creată la 
3 ianuarie ora 3,57 minute (ora 
Moscovei), la o distanță de 
113.000 km. de Pămînt. Urmări
rea cometei artificiale s-a putut 
efectua din regiunile Asiei Cen
trale, Caucazului, Orientului A 
propiat, Africii și Indiei. Cometa 
â fost fotografiată cu aparate 
optice speciale instalate la ob
servatoarele astronomice din su
dul U.R.S.S.

Pentru crearea cometei de na
triu, în ultima treaptă a rachetei 
cosmice au fost instalate dispozi
tive speciale. Vaporizatorul de 
natriu a dat posibilitatea să se 
realizeze vaporizarea a 1 kg. na
triu în 5-7 secunde și degajarea 
șl proiectarea norului de natriu 
în condițiile lipsei de greutate și 
ale vidului înalt al spațiului in
terplanetar.

Racheta cosmică
Orbita

1■•Jf

J ?! Z

Orbită calculată â planetei ar 
tificiale a sistemului solar (fără 
să se țină seama de devierile pe 
care le pot provoca planetele și 
alte corpuri ale sistemului solar) 
se caracterizează prin următoa- Conteinerul cu aparatura științifică șl d'e măsurat (pe căruciorul de

dat” țnontaj),
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PROIECTUL U. R. S. S. 
al Tratatului de pace cu Germania — 

o propunere de o imensă însemnătate pentru 
destinele poporului german și 

securitatea europeană

Record mondial 
realizat de o brigadă 

comsomoksiă d.n 
comb.natul carbonifer li

(•

Uriașul ecou internațional al propunerilor sovietice a
o

Călduroasa primire
făcută lui A. 1. Mikoian la San Francisco

ANGLIA
LONDRA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Proiectul Tra
tatului de pace cu Germania și no
tele» respective ale guvernului so
vietic adresate guvernelor puteri
lor occidentale au un larg răsunet 
în presa engleză.

Expunînd cuprinsul proiectului 
Tratatului de pace, ziarele din 11 
ianuarie recunosc marea impor
tanță a noii inițiative a guvernu
lui sovietic.

Subliniind acest fapt, ziarul 
„News of World", care apare în
tr-un mare tiraj, cere guvernelor 
puterilor occidentale să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice și să 
prezintă propuneri rezonabile cu 
privire la reglementarea problemei 
germane care, după cum scrie zia
rul, „frămîntă nu numai Uniunea 
Sovietică ci și, cel puțin 99 la sută 
din populația engleză". Ziarul își 
exprimă speranța că noul plan 
sovietic al convocării unei confe
rințe de pace în vederea examină
rii proiectului Tratatului de pace 
cu Germania, ar putea grăbi rezol
varea acestei probleme.

Comentînd proiectul Tratatului 
de pace propus de guvernul sovie
tic, lordul conservator Boothby 
scrie în coloanele ziarului „Sunday 
Dispatch" : „Personal am consi
derat întStdeauna că principalele 
condiții ale reunificării Germaniei 
trebuie să prevadă neutralizarea, 
limitarea armamentelor, interzice
rea de a deține arma atomică și 
acceptarea frontierei pe Oder- 
Neisse în partea de răsărit a țării".

Ziarul „Sunday Express" scrie 
că poporul englez ar dori ca pri
mul ministru MacMillan să plece 
la Moscova pentru a duce tratative 
cu privire la asigurarea păcii. 
„Opinia publică dorește pace11, sub
liniază ziarul.

Majoritatea ziarelor, cum ar 
fi de pildă „Sunday Times" a- 
rată că Anglia „va manifesta pro
babil interes" față de propunerea 
guvernului soviatic cu privire la 
convocarea unei conferințe în pro
blema Tratatului de pace cu Ger- 
mania^

BERLIN 12 (Agerpres). — 
Populația din Republica Demo
crată Germană manifestă un foar
te mare interes față de noile pro
puneri ale guvernului sovietic ur
mărind reglementarea problemei 
germane. Oamenii muncii din 
R. D. Germană salută proiectul 
Tratatului de pace cu Germania 
propus de Uniunea Sovietică, pe 
care-1 consideră o mărturie a Înal
tului respect pe care poporul so
vietic și guvernul său 11 au față 
de poporul german.

La ambasada U.R.S.S. din R.D. 
Germană sosesc telegrame din di
ferite regiuni ale republicii care 
exprimă satisfacție și bucurie in 
legătură cu această nouă dovadă 
a năzuinței popoarelor U.R.S.S. 
spre pace și prietenie cu poporul 
german.

Ziarele din sectorul democrat 
al Berlinului care au apărut la 
11 ianuarie publică textele inte
grale ale proiectului Tratatului de 
pace cu Germania și a notei adre-

Șe dința extraordinară a Consiliului 
Municipal al Marelui Berlin

sate de guvernul sovietic guver
nului R.D.G. cu privire la în
cheierea tratatului de pace și la 
convocarea unei conferințe de 
pace.

Ziarul „Neues Deutschland", or
gan al C.C. al P.S.U.G., subliniind 
importanța excepțională a acestor 
documente scrie că ele deschid 
perspective clare in fața viitorului 
Germaniei — perspectivele dez
voltării pașnice și democratice a 
Germaniei și a unei vieți pașnice, 
creatoare a poporului german.

Proiectul de tratat de pace so
vietic, scrie ziarul „Berliner Zei- 
tung", este îndreptat spre dezvol
tarea pașnică democratică a Ger
maniei.

Ziarul „Neue Zeit", organ al 
U.C.D., scoate în evidență în mod 
deosebit propunerea guvernului 
sovietic potrivit căreia la discuta
rea proiectului Tratatului de pace 
cu Germania trebuie să ia parte 
reprezentanții celor două state ger
mane sau reprezentanții confedera
ției germane.

BERLIN 12 (Agerpres). — La 
10 ianuarie a avut loc o ședință 
extraordinară a Consiliului Muni
cipal al Marelui Berlin care a dis
cutat nota guvernului sovietic în 
problema Berlinului, nota de răs
puns a guvernului R. D. Germana 
și memorandumul guvernului R. D. 
Germane.

Consiliul Municipal a adoptat o 
declarație în care cheamă pe lo
cuitorii din cele două părți ale 
Berlinului să se unească în lupta 
împotriva periculoasei politici mi
litariste duse de Adenauer și de 
Brandt.

In numele Adunării municipale 
ă deputaților din Marele Berlin. 
Consiliul Municipal a încredințat 
guvernul R. D. Germane că spri-

țină întrutotul propunerile conți 
nute în nota de răspuns adresată 
de guvernul R. D. Germane gu
vernului sovietic. Consiliul Muni
cipal și-a exprimat hotărîrea de a 
participa, în limitele împuternici
rilor sale, la tratativele în toate 
problemele legate de reglementa
rea pașnică a problemei Berlinu
lui și de predarea 
xercitate provizoriu 
sovietice.

In declarație se 
lichidarea regimului

I R. P. POLONA
VARȘOVIA 11 (Agerpres). —- 
Toate ziarele centrale din 11 

ianuarie publică sub titluri mari
■ propunerea U.R.S.S. cu privire ta
■ convocarea în decurs 
i luni, la Varșovia sau 
i unei conferințe de pace

examinării proiectului
■ de pace cu Germania.

Ziarul ..Trybuna Ludu", publi- 
cînd expunerea notei guvernului 

1 U. R. S. S. adresată guvernului 
1 S.U.A. în problema germană, su-
■ bliniază că încheierea unui Tratat 
1 de pace cu Germania ar fi o mă- 
' sură care ar putea duce cel mai

repede poporul german spre re- 
' zolvarea principalei sale probleme 

naționale — unificarea țării.
ITALIA

ROMA 11 (Agerpres). —
Ziarul „Unita" publică ample 

fragmente din notele sovietice, su- 
’ bliniind uriașa importanță a pro- 
, iectului Tratatului de pace cu
■ Germania care trebuie să pună 
1 capăt situației anormale și să re

dea Germaniei suveranitatea, în- 
lăturînd totodată orice primejdie 
a reînvierii fascismului și a inten
sificării tendințelor revanșarde.

Ziarul „Paese" subliniază la 
rîndul lui că noua inițiativă sovie
tică urmărește slăbirea încordării 
internaționale în Europa.

de două 
Praga, a 
în vederea 
Tratatului

(•

d 
P 
d

atribuțiilor e- 
de organele

subliniază că 
de ocupație 

în Berlinul occidental ar cores
punde intereselor tuturor germa
nilor și, în primul rînd, cetățeni
lor din capitala Republicii Demo
crate Germane.

Convocarea celui 
de al Il-lea Congres 

al tineretului 
muncitor 

din Germania

Nota guvernului U.R.S.S. adresată
guvernului R. D. Germane

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite nota guvernului 
U.R.S.S. adresată guvernului 
R. D. Germane:

La 10 ianuarie Mihail Pervu- 
hin, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Democrată Germană, l-a 
vizitat pe Walter Ulbricht, prim- 
vicepreșeiinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane și i-a 
înmînat proiectul sovietic al Tra
tatului de pace cu Germania și 
nota guvernului U.R.S.S. adresa
tă guvernului R. D. Germane.

Guvernul sovietic, se arată în 
notă, acordă o înaltă prețuire 
eforturilor depuse de guvernul 
R. D. Germane în decurs de 
mulți ani pentru a grăbi pregăti
rea și încheierea Tratatului de 
pace german. Aceste eforturi s-au 
bucurat din partea Uniunii So
vietice de o permanentă simpatie 
și sprijin activ. Guvernul U.R.S.S. 
consideră că în condițiile actuale 
încheierea tratatului de pace este 
tocmai măsura care poate apro
pia cel mai mult poporul german 
de rezolvarea principalei sarcini 
naționale — reunificarea țării.

Tratatul de pace, după părerea 
'guvernului sovietic, ar crea o 
bază bună pentru apropierea ce-

lor două state germane,- pentru 
lichidarea divergențelor profunde 
care continuă să stea în prezent 
în calea lor spre unificare.

Guvernul U.R.S.S. propune ca 
în termen de două luni să se con
voace la Varșovia sau la Praga 
o conferință de pace pentru 
examinarea proiectului Tratatului 
de pace cu Germania, prezentat 
de Uniunea Sovietică, în vederea 
elaborării și semnării textului 
tratatului asupra căruia se va că
dea de acord.

In nota adresată guvernului 
R. D. Germane guvernul sovietic 
subliniază că la baza proiectului 
Tratatului de pace stă ideea dez
voltării pașnice și democratice a 
Germaniei.

Prevederile proiectului deschid 
în fața poporului german posibi
lități largi pentru o muncă crea
toare pașnică și îi asigură o 
tuație de egalitate în drepturi 
celelalte popoare din lume.

Guvernul sovietic, se spune 
notă, pornește de la premiza 
Tratatul de pace va fi pentru 
R. D. Germană consfințirea juri
dică pe plan internațional a tot 
ce a fost dobîndit și cucerit pînă 
acum ca urmare a traducerii con

si- 
cu

în 
că

secvențe în viață a principiilor 
acordului de la Potsdam.

După cum se subliniază în no
tă, R. D. Germană datorită trans
formărilor fundamentale demo
cratice și sociale a putut să pă
șească ferm pe calea dezvoltării 
pașnice și s-a transformat într-un 
factor important al asigurării 
unei păci trainice în Europa.

In nota sovietică se subliniază 
că întreaga politică internă și ex
ternă a guvernului R. D. Germa
ne corespunde intereselor vitale 
ale poporului german și stabilirii 
relațiilor de prietenie cu celelalte 
state. Țările vecine cu Germania, 
se spune în notă, care nu o dată 
au fost ținta unor războaie nimi
citoare din partea imperialismu
lui german, au în prezent în Re
publica Democrată Germană un 
prieten credincios și un luptător 
consecvent pentru apărarea păcii.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că propunerile sale și 
proiectul Tratatului de pace cu 
Germania vor fi sprijinite de gu
vernul R. D. Germane care, în 
ceea ce-1 privește va depune efor
turi pentru ca conferința de pace 
să poată îndeplini cu succes a- 
ceastă sarcină de răspundere.

BERLIN 11 (Agerpres). — Co
mitetul permanent al tineretului 
muncitor din Germania a adresat 
tinerilor muncitori din Germania 
apelul de a se convoca în luna 
martie a.c. la Erfurt cel de al 
11-lea Congres al tineretului 
muncitor din Germania. In a- 
pel se arată că primul Congres al 
tineretului muncitor care a avut 
loc anul trecut a constituit o eta
pă importantă în istoria mișcării 
tineretului german.

Comitetul subliniază în conti
nuare necesitatea unei lupte active 
a tineretului împotriva înarmării 
atomice a Bundciswehrului, a am
plasării armei atomice în Germania 
occidentală, pentru o zonă denu- 
clearizată în Europa, împotriva 
militarismului german și a poli
ticii N.A.T.O. Comitetul a lansat 
un apel care se pronunță pentru 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania, pentru reunificarea paș
nică a celor două Germanii pe 
calea constituirii unej confederații 
germane^ pentru transformarea 
Berlinului occidental — punctul 
de sprijin al N.A.T.O. — într-un 
oraș liber demilitarizat care tre
buie să devină un centru al înțe
legerii reciproce.

Comitetul se adresează tinerilor 
muncitori, membrilor și activiștilor 
organizațiilor tineretului muncitor 
din cele două state germane cu 
apelul de a participa activ la pre
gătirea și desfășurarea celui de al 
Il-lea Congres al tineretului mun
citor din Germania.

Nota guvernului U.R.S.S. adresată
guvernului R. F. Germane

i MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite nota guvernului 
U.R.S.S. adresată guvernului R.F. 
Germane.

Andrei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. l-a 
primit la 10 ianuarie pe Hans 
Kroll, ambasadorul R. F. Germa
ne la Moscova, și i-a înmînat 
proiectul sovietic al Tratatului de 
pace cu Germania și nota guver
nului sovietic adresată guvernu
lui R. F. Germane.

In notă se subliniază că profi
ted de lipsa unui tratat de pace, 
în Republica Federală își ridică 
din nou capul și acumulează for
țe militarismul german. Acest 
lucru nu poate să nu nelinișteas
că poporul sovietic și alte po
poare europene cărora Germania 
militaristă nu o dată le-a adus 
nenorociri grele și suferințe.

în nota sovietică se subliniază 
că eschivarea de la pregătirea 
unui tratat de pace cu Germania 
înseamnă a împiedica ca poporul 
german să aibă un tratat de pace 
și un stat național unic.

Tratatul de pace ar crea o bază 
bună pentru o apropiere a celor

două state germane,- pentru lichi
darea profundelor divergențe 
care și acum mai stau în calea 
unificării celor două state ger
mane.

Guvernul sovietic declară că 
guvernul R. F. Germane poartă 
o răspundere considerabilă pentru 
situația creată în Germania, in
clusiv pentru faptul că Germania 
a rămas pînă în prezent fără un 
tratat de pace, deoarece acesta 
s-a orientat spre remilitarizare și 
și-a legat în mod strîns politica 
de planurile blocului militar 
N.A.T.O., care sînt în flagrantă 
contradicție cu interesele națio
nale ale Germaniei.

O nouă dovadă că guvernul 
R. F. Germane urmează tocmai 
această cale este nota sa de răs
puns din 5 ianuarie 1959 la nota 
guvernului sovietic din 27 noiem
brie 1958 în problema Berlinului.

După cum rezultă din această 
notă, guvernul R. F. Germane în 
loc să contribuie la rezolvarea 
acestei probleme în interesul pă
cii și în însuși interesul națiunii 
germane, încearcă să ațîțe prin 
toate mijloacele pasiunile șl să 
încarce atmosfera în jurul proble-

mei Berlinului cu scopul de a ob
ține menținerea regimului de ocu
pație în Berlinul occidental.

Proiectul Tratatului de pace cu 
Germania elaborat de Uniunea 
Sovietică, se spune în notă, ține 
în mod just seama de interesele 
legitime ale poporului german. 
Acest proiect se deosebește fun
damental de Tratatul de la Ver
sailles care a fost un dictat im
perialist impus Germaniei învin
se, a pus Germania într-o situa
ție de subordonare, a limitat su
veranitatea ei.

Guvernul sovietic este încre
dințat că doar cel care nu 
dorește binele poporului ger
man, care vrea să vadă și de 
acum încolo o Germanie scindată, 
care nu dorește ca Europa să se 
transforme într-un continent în 
care să domnească o pace traini
că și securitatea ci care dorește 
ca ea să continue să rămînă un 
focar de încordare primejdioasă, 
un focar de ..război rece11, un 
grav pericol pentru cauza păcii 
poate să nu manifeste o atitudine 
pozitivă față de propunerea cu pri
vire la încheierea unui tratat de 
pace.

„Tulaugoli
1670 m. galerie străbătuți 

intr-o lună
MOSCOVA 12. — Cores

pondentul Agerpres transmi
te : De cîteva zile din paginile 
ziarelor din Moscova nu lip
sește numele lui Vasili Ko
cetov, responsabilul unei bri
găzi comsomoliste din com
binatul carbonifer „Tulau- 
goli". Prin ce a atras aten
ția tînăra brigadă ? In noiem
brie anul trecut, intrînd 
în întrecere pentru drep
tul de a se numi bri
gadă a muncii comuniste, co
lectivul lui Koceiov și-a luat 
angajamentul să străbată pe 
lună 1500 m. galerie. In sea
ra de Anul Nou la ora 24 Ko
cetov a raportat că brigada a 
străbătut în luna decembrie 
1670 m. galerie, ceea ce cons
tituia un nou record mondial.

Metodele de lucru ale bri
găzii lui Kocetov au început 
a fi studiate de organele de 
planificare ale institutelor de 
știință.

Productivitatea muncii in 
brigadă a crescută de nouă 
ori, prețul de cost al produc
ției s-a redus de două ori, vi
teza de străbatere a galeriei 
s-a ridicat de 21 de ori în 
comparație cu metoda de folo
sire a ciocanelor de abataj și 
a explozibilelor.

Intrecîndu-se în cinstea ce
lui de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., brigada lui Kocetov 
și-a luat angajamentul să-și 
întreacă . propriul record. Me
toda ei de lucru se răspîn- 
dește în toate bazinele carbo
nifere ale țării.

Cape Canaveral

O nouă 
tentativă eșuată

CAPE CANAVERAL 11 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
gențiile de presă, în seara de 10 
ianuarie s-a procedat la Cape 
Canaveral la o încercare statică 
a fuzeei balistice intercontinenta
le „Titan", socotită drept cea mai 
puternică din cele existente ac
tualmente în arsenalul S.U.A. La 
o încercare statică fuzeea nu tre
buie să părăsească platforma de 
lansare de care rămîne atașată. 
In timpul încercării platforma de 
lansare a fost învăluită de un 
nor dens de fum negru degajat 
de fuzee dar care nu a fost însă 
urmat de flacăra portocalie ce 
indică de obicei succesul încercă
rii statice. Deși n-a fost dat pu
blicității nici un comunicat, ob
servatorii care de cîțiva ani asis
tă la încercările de lansare de la 
Cape Canaveral, judecind după 
indiciile menționate mai sus, con
sideră că încercarea a eșuat. 
Tentativa precedentă a avut loc 
la 20 decembrie 1958.

SAN FRANCISCO 12 (Ager
pres). — TASS transmite: La 
10 ianuarie, A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care face o 
călătorie în Statele Unite ale A- 
mericii, a sosit Ia San Francisco. 
De la aerodrom A. I. Mikoian s-a 
îndreptat spre Clubul presei, 
unde îl așteptau corespondenții 
presei locale și străine, precum și 
aproape 200 de reprezentanți ai 
vieții publice din orașul San 
Francisco.

Președintele clubului Arthur 
Lindsay l-a salutat pe A. I. 
Mikoian și a dat cuvîntul amba
sadorului U.R.S.S. în S.U.A., AL 
A. Menșikov.

In continuare a luat cuvîntul 
A. I. Mikoian. Ziariștii și oaspe
ții. care au umplut pînă la refuz 
sala de conferințe a Clubului 
presei, l-au întîmpinat cu a- 
plauze.

Prin intermediul reprezentanți
lor presei, A. I. Mikoian a trans
mis locuitorilor din San Francis
co și din statul California un sa
lut din partea poporului sovietic 
și a mulțumit tuturor celor pre
zenți pentru primirea călduroasă.

In continuare A. I. Mikoian a 
răspuns la numeroase întrebări 
puse de ziariști.

Răspunzînd la întrebarea ce 
poate să dea comunismul munci
torului american, A. I. Mikoian 
a spus: „Dacă aș răspunde la 
această întrebare direct aș putea 
fi acuzat de „propagandă comu
nistă" și de amestec în treburile 
interne ale Statelor Unite. Dar 
pot să răspund la această între
bare indirect. Dacă în Uniunea 
Sovietică nivelul de dezvoltare al 
producției ar fi La fel ca 
S.U.A., muncitorul 
două ori mai bine 
rul american".

Răspunzînd la o altă întrebare 
A. I. Mikoian a vorbit despre ro
lul și drepturile sindicatelor so
vietice și despre lărgirea acestor 
drepturi în ultimul timp.

Cîteva întrebări s-au referit la 
Republica Populară Chineză și la 
relațiile dintre China și Uniunea 
Sovietică.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu schimburile culturale 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., A. I. 
Mikoian a declarat că acordul cu 
privire la schimburile culturale 
reprezintă un aspect al relațiilor 
dintre cele două state care nu 
pot decît să ne bucure.

Răspunzînd la întrebarea care 
este după părerea sa, problema 
cea mai importantă asupra căreia 
trebuie să se cadă de acord pen
tru a îmbunătăți relațiile cu 
S.U.A., A. I. Mikoian a răspuns: 
„In primul rînd este problema 
păcii. Relațiile nu trebuie să se 
agraveze, trebuie să se pună ca
păt războiului rece, să se discute 
de la egal la egal, fără să se 
recurgă la dictat Atunci vom 
găsi un limbaj comun in rezol
varea problemelor litigioase".

A. I. Mikoian a arătat că în- 
înce- 

i nu-

ar 
decît

In 
trăi de 
muncito-

cheierea unui acord privind 1 
tarea experiențelor cu arma

o

Opinia publică mondială
cere eliberarea lui Manolis Glezos

ATENA 12 (Agerpres). - TAȘS 
transmite : La Atena se sublinia
ză că viața lui Manolis Glezos 
continuă să se afle într-o mare 
primejdie. După cum se știe, ca 
urmare a protestelor opiniei pu
blice mondiale și grecești, planu
rile unei reprimări rapide a lui 
Glezos au fost zădărnicite: an
cheta în procesul său a durat 25 
de zile în loc de 10—15 cît au 
prevăzut inițial autoritățile, și a- 
ceasta a dus la amînarea proce
sului.

In prezent materialele anchetei 
au fost transferate Tribunalului 
militar din Atena. Reacțiunea in
tensifică presiunile și cere ca Gle
zos să fie declarat vinovat de 
„spionaj“ și ca tribunalul militar 
să organizeze cît mai repede po-

sibil un proces secret împotriva 
lui.

Opinia publică din întreaga 
lume și din Grecia cere cu hotă- 
rîre eliberarea lui Glezos și a ce
lorlalți democrați.

Ziarul ,.Avghi“ a publicat te
legrama adresată guvernului grec 
de un grup de fruntași ai vieții 
publice și politice din Anglia, din 
care fac parte printre alții scriito
rii J. Goldring, Saint John, M. 
Philips, C. R. Wales, profesorul 
Thomson și alții, în care se cere 
ca Glezos să fie eliberat și „să i 
se acorde garanțiile prevăzute de 
dreptul civil1*.

La cancelaria premierului Gre
ciei continuă să sosească un to
rent de scrisori din partea gre
cilor de cele mai diferite convin
geri politice în care aceștia cer e- 
liberarea lui Manolis Glezos.

cleară ar avea o deosebită în
semnătate. El a subliniat că un 
acord în această problemă ar 
putea fi realizat ușor dacă Sta
tele Unite nu ar pune piedici.

A. I. ‘ ........... "
a doua 
trebuie 
surilor 
unui atac prin surprindere.

Cei prezenți și-au exprimat a- 
probarea prin aplauze ori de cîte 
ori A. I. Mikoian a vorbit des
pre necesitatea încetării războiu
lui rece și îmbunătățirii relațiilor, 
dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite.

Intîlnirea 
mosferă de

■ii,

Mikoian a subliniat că o 
problemă importantă care 
rezolvată este cea a mă- 

pentru preîntâmpinarea

a decurs într-o at- 
prietenie.

★
După conferința de presă A. I. 

Mikoian a participat la prînzul 
oferit de R. Nelson, președintele 
„Asociației Comerțului Exterior1* 
din orașul San Francisco. In ma
rea sală a hotelului în care a 
avut loc prînzul s-au adunat a- 
proximativ 1.000 de invitați — 
membri ai asociației și reprezen
tanți ai cercurilor comerciale și 
de afaceri. La prînz au partici
pat D. Cristopher, primarul ora
șului San Francisco, care în nu
mele locuitorilor din San Fran
cisco a salutat în mod cordial pe 
înaltul oaspete sovietic și și-a 
exprimat speranța că vizita lui 
A. I. Mikoian în America va con
tribui la realizarea înțelegerii 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Intr-o scurtă cuvîntare R. Nel
son, președintele asociației; a 
spus că cercurile comerciale și 
de afaceri din San Francisco se 
interesează de posibilitățile lăr
girii schimburilor comerciale cu 
Uniunea Sovietică.

R. Nelson l-a rugat pe A. I. 
Mikoian să ia cuvîntuil și să răs
pundă la întrebările care intere
sează cercurile de afaceri din 
San Francisco. Toți cei prezenți 
l-au aplaudat cu căldură pe A. I. 
Mikoian cînd a început să vor
bească.

Mulțumind membrilor asociației 
pentru invitație, A. I. Mikoian a 
spus că primirea care i s-a făcut 
la San Francisco confirmă încă 
o dată dorința poporului ameri
can de a trăi in pace și prietenie 
cu popoarele Uniunii Sovietice.

A. I. Mikoian a spus în conți-

nuare că, deși președintele Eisen
hower în răspunsul său la mesa
jul din 2 iunie 1958 al lui N. S» 
Hrușciov a avut o atitudine în 
general pozitivă față de lărgirea 
comerțului dintre Uniunea Sovie
tică și America și a dat dispo
ziții Departamentului de Stat să 
examineze măsurile practice, pînă 
în prezent America nu și-a mo
dificat atitudinea.

A. I. Mikoian a subliniat că 
Uniunea Sovietică, care a atins 
un înalt nivel de dezvoltare eco
nomică, poate nu numai să cum
pere din America, ci să și vîndă 
S.U.A. diferite mărfuri printre 
care cele mai noi tipuri de ma
șini produse în U.R.S.S. Este 
timpul să nu se mai considere 
U.R.S.S. drept o țară înapoiată, 
a spus el. Sateliții sovietici și 
noua planetă creată prin munca 
oamenilor sovietici, care se ro
tește in jurul Soarelui, toate ace
stea nu sînt pur și simplu un 
succes sau o realizare izolată. A- 
cestea sînt expresia dezvoltării 
științifico-tehnice generai a Uni
unii Sovietice. Noi dorim să fa
cem comerț cu dv., să lărgim 
contactele. Noi dorim ca relațiile 
noastre să se bazeze pe respec
tul reciproc. Cuvintele lui A. I. 
Mikoian că poporul sovietic do
rește să aibă relații de prietenia 
cu Statele Unite pe baza egali
tății și întrecerii pașnice au fost 
întîmpinate cu aplauze indelun-. 
gate.

■ W i
SAN FRANCISCO 12 (Ager

pres). — TASS transmite: In di
mineața zilei de 11 ianuarie A. I. 
Mikoian a vizitat orașul San 
Francisco. Apoi el a făcut o vizi
tă la reședința lui Edmund 
Brown, noul guvernator al sta
tului California.

★
WASHINGTON 12 (Agerpres)» 

— TASS transmite: Secretarul 
Casei Albe pentru problemele pre
sei, Hagerty, a declarat că la 17, 
ianuarie ora 9 dimineața (ora lo
cală) președintele S.U.A., Eisen
hower, va primi la Casa Albă pe 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Hagerty a declarat de a- 
semCnea că la convorbirea dintre 
A. I. Mikoian și președintele Ei
senhower va participa ’ secretarul 
de stat al S.U.A., Dulles.

După vizita lui Otto Grotewohl 
în Irak

12 (Agerpres). •— 
ite: La 11 ianuarie

BAGDAD 1
TASS transmite
a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita în Republica 
Irak a lui Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane.

In comunicat se spune că între 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane și primul

al Republicii Irak vl 
un schimb de păreri în 

politice internaționale 
care interesează ambele părți, pre
cum și cu privire la relațiile din
tre cele două state.

S-a constatat o deplină identitate 
a punctelor de vedere ale celor 
două părți în probleme internațio
nale importante.

ministru 
avut loc 
probleme

Sosirea delegației R. D. G. în India
DELHI 12 (Agerpres). La 12 

ianuarie a sosit la Delhi într-o vi
zită oficială, venind din Irak, după 
o vizită de trei zile, delegația Re
publicii Democrate Germane în 
frunte cu Otto Grotewohl, preșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane. Pe 
aerodromul Palam delegația a fost 
întîmpinată de Krishna Menon, 
ministrul Apărării al Indiei, și alți 
membri ai guvernului.

DELHI 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 ianuarie,

, <

președintele Consiliului de Miniș-* 
tri al R. D. Germane, Otto Gro
tewohl, l-a vizitat pe Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
cu care a avut o convorbire de o 
oră și jumătate. Apoi, Otto Gro
tewohl l-a vizitat pe vicepreședin
tele Indiei, Sarwapalli Radhakrish- 
nan.

In cursul serii, O. Grotewohl și 
persoanele care-1 însoțesc au par
ticipat la un dineu oferit de J. Net 
hru.

PRAGA. După cum transmite a- 
genția Ceteka. la 12 ianuarie au 
început la Hradul din Praga tra
tativele între delegațiile de partid 
și guvernamentale ale R. Ceho
slovace și R- P. Albania.

BUENOS AIRES. Senatul Con
gresului național al Argentinei a 
ratificat în unanimitate acordul 
sovieto-argentinian cu privire 
acordarea unul credit de 100 
lloane dolari Argentinei pentru 
ținerea de utilaj petrolifer.

la 
mi- 
ob-

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. l-a numit pa 
Serghei Kurașov în funcția de mi
nistru al Ocrotirii Sănătății el 
U.R.S.S. Maria Kovrighina e fost 
eliberată din această funcție în le
gătură cu trecerea ei în altă 
muncă.

HELSINKI. Președintele paria* 
mentului finlandez, Suekselâinen, 
a suferit o înfrîngers în încerca- ' 
rea sa de a forma un guvern al 
minorității parlamentare.

(Urmare din pag. l-a)

MEREU EFORTURI IN VEDE
REA TRATATIVELOR, IAR OC
CIDENTUL LE-A RESPINS ÎN
TOTDEAUNA..."

De fiecare dată cînd au respins 
propunerile sovietice, puterile oc
cidentale au găsit tot felul de pre
texte pentru a se sustrage de la 
semnarea Tratatului de pace cu 
Germania, care i-ar fi împiedicat 
să folosească teritoriul Germaniei 
drept cap de pod agresiv și po
porul, tineretul vest-german, drept 
carne de tun

Însăși practica relațiilor . inter
naționale impune semnarea cît mai 
grabnică a unui asemenea Tratat 
de pace. Judecind prin prisma 
principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional contempo
ran, juriștii — după cum arată 
profesorul E. KOROVIN, membru 
corespondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. într-un articol pu
blicat recent în „Timpuri Noi" — 
aproape în unanimitate consideră 
că întîrzierea semnării unui Tra
tat de pace produce fenomene cu 
totul anormale. Juristul american 
Ch. Hyde, de pildă, condamnă ca
tegoric în lucrările sale practica 
terminării războaielor fără încheie
rea unor tratate de pace, arătînd 
că „deosebirea categorică dintre 
starea de război și starea de pace 
nu se poate defini printr-o situa
ție echivocă și lipsită de claritate**. 
Atît învățămintele istoriei cit și 
concluzia unanimă a juriștilor ara
tă că singurul mod normal de ter
minare a unui război este încheie
rea cît mai grabnică a unui Tratat

0 necesitate imperioasă:
Tratatul de pace cu
de pace între foștii beligeranți. 
Cei 14 ani, cîfi au trecut de la 
capitularea Germaniei, în mai 
1945, au scos cît se poate de mult 
în evidență necesitatea unui Tratat 
de pace, care să ' ..................
oricărui pericol din partea R. F. 
Germane de a reface potențialul 
militar agresiv, 
pitoare.

Ori de cîte ori U.R.S.S. propune 
un tratat de pace cu Germania, pu
terile occidentale se opun din răs
puteri, ticluind tot felul de pre
texte.

Ața de pildă, una din principa
lele obiecții ale puterilor occiden
tale atunci cînd Uniunea Sovietică 
le-a propus să fie semnat Tratatul 
de pace cu Germania este aceea 
că starea de divizare a Germaniei 
nu-i permite să semneze un ase
menea tratat pentru întreaga Ger
manie. O asemenea obiecție este 
însă pur ți simplu inventată. Pro
punerea sovietică arată că alît 
R.D. Germană cît și R.F. Germană 
pot reprezenta Germania, ți mai 
mult chiar, pot cădea de acord 
asupra unei reprezentări adecuate 
a Germaniei la pregătirea și sem
narea Tratatului de pace. Deci nu 
există nici o problemă în ceea ce 
privește cine va reprezenta Germa-

ducă la lichidarea

cu intenții cotro-

nia la semnarea unui asemenea 
tratat.

O altă obiecție ridicată de obi
cei de către puterile occidentale îm
potriva încheierii Tratatului de 
pace este aceea că participarea re
prezentanților R, D. Germane la 
tratativele de pace ar echivala cu 
recunoașterea juridică a guvernu
lui R.D. Germane, ceea ce puterile 
occidentale nu vor să-l admită 
încă. Poziția absurdă a puterilor 
occidentale care nu vor să recu
noască 
ție de fapt, nu poate schimba cu 
nimic 
există, 
Deși un număr tot mai mare de 
state au recunoscut R D. Germană 
și se arată dispuse s-o recunoască, 
problema recunoașterii R.D.G, nu 
este legată obligatoriu de partici
parea la tratativele de pace. Există 
un mare număr de precedente, 
cînd state „care nu recunosc" alte 
state, duc tratative internaționale 
importante între ele și participă la 
tratative internaționale deosebit de 
însemnate pentru țările „nerecu
noscute" de ele. Așa, de pildă, 
poate fi amintită încheierea ar
mistițiului din Coreea (1953), a- 
cordul cu privire la încetarea fo
cului și instaurarea păcii în In-

un stat care există, o situa-

lucrurile. R. D. Germană 
fie că ele vor sau nu vor.

Germania
dochina (1954), precum ți trata
tivele la nivelul ambasadorilor 
purtate mai multe luni intre Sta
tele Unite și Republica Populară 
Chineză.

Evident insă că argumentul cel 
mai puternic in favoarea încheierii 
grabnice a Tratatului de pace cu 
Germania 
pozitive, 
semnătate 
încheierea 
cu Germania, 
blemei Berlinului, pentru întrea
ga Europă ți mai ales pentru po
porul german. Proiectul Tratatului 
de pace cu Germania propus de 
Uniunea Sovietică corespunde de
plin intereselor păcii ți ale po
porului german. In mod incontesta
bil atitudinea (ață de problema 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania ți față de proiectul pre
zentat de guvernul sovietic consti
tuie o piatră de încercare, care a- 
rată distinct : cine dorește să pă
șească pe calea rezolvării pașnice 
a problemei germane și a asigură
rii păcii în Europa, și cine urmă
rește alte scopuri.

Primele ecouri primite din în
treaga lume la proiectul sovietic al 
Tratatului de pace cu Germania 
arată că el a avut un larg răsunet.

îl constituie urmările 
de o excepțională in- 

pe care le-ar avea 
Tratatului de pace 

ți rezolvarea pro-

Expunînd cuprinsul acestui pro
iect, ziarele din Occident recu
nosc marea importanță a noii ini
țiative a guvernului sovietic. Sub
liniind acest fapt, ziarul britanic 
„News of World", care apare în
tr-un mare tiraj, cere guvernelor 
puterilor occidentale să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice și să 
prezinte propuneri rezonabile cu 
privire la reglementarea proble
mei germane, care după cum scrie 
ziarul „frămintă nu nuinai Uniu
nea Sovietică ci și cel puțin 99 la 
sută din populația engleză". In a- 
ceasta lumină este interesantă ți 
poziția lordului conservator 
Bothby, care a scris in coloanele 
ziarului „Sunday Dispatch" : „Per
sonal am considerat întotdeauna că 
principalele condiții ale reunifi 
carii Germaniei trebuie să prevadă, 
neutralizarea, limitarea armamen
telor, interzicerea de a deține ar
ma atomică și acceptarea frontierei 
pe Oder-Neisse în partea de răsărit 
a țării".

Încheierea Tratatului de pace cu 
Germania constituie un deziderat 
al timpului nostru. Poporul romîn 
ca ți popoarele întregii Europe, 
care nu avut de îndurat alîlea su
ferințe de pe urma militarismului 
german, sînt conștiente că în con
dițiile Tratatului de pace cu Ger
mania, preconizat de guvernul so
vietic. Germania își va rezolva 
problema sa națională, va fi pus 
în frîu militarismul german ți re- 
vanțismul., se va aduce un aport 
substanțial la unificarea Germa
niei. la întărirea picii ți securită
ții în Europa.
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