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realizări ale tinerilor dm raionul Cîmpina
tineretului 
a fierului

Acțiunea patriotică a 
8e colectare și predare 
vechi, a devenit o adevărată tra
diție. In raionul Cîmpina colecta
rea fierului vechi și predarea lui 
Ia I.C.M. s-a desfășurat sub sem
nul întrecerii între organizațiile 
U.T.M., unitățile de pionieri și 
chiar între tineri. Această între
cere inițiată de comitetul raional 
U.T.M. cu ani în urmă ne-a adus 
rezultate însemnate. în întregul 
raion anul trecut, de pildă, a fost 
Btrîns și predat I.C.M.-ului peste 
50 de vagoane fier vechi, iar în 
■ontul întreprinderilor aproape 

Î200 de vagoane.
In această acțiune multe orga

nizații au cucerit locurile fruntașe. 
Numai la schela Băicoi tinerii pe
troliști au strîns și predat la I.C.M. 
anul trecut 54.000 kg. fier vechi, 
în afară de cele strînse și predate 
în contul schelei petrolifere. Pen
tru anul acesta, ținînd seamă de 

I gondițiile pe care le avem, biroul

raional U.T.M. Cîm- 
propus să stimuleze și

comitetului 
piua și-a 
mai mult această acțiune patriotică 
a tineretului. In planul de pers
pectivă pe anul 1959. pe baza
unei mobilizări mai bune, ne-am 
propus să predăm în contul
U.T.M. 60 de vagoane fier vechi.

Resurse există la tot pasul în 
acest raion. Numai pe baza extin
derii inițiativei de dezgropare a 
conductelor vechi, nefolosite, în 
schelele Morent, Cîmpina și Băicoi 
avem suficiente posibilități de în
deplinire a angajamentului luat.

Deși au trecut puține zile din 
noul an, primele rezultate obținute 
n-au întîrziat să apară. Utemiștii 
de la schela Băicoi și în special 
cei de la serviciul foraj, în frunte 
cu Ion Avram, secretarul organi
zației U.T.M. au strîns primele 
7.500 kg. fier vechi. De asemenea 
la Moreni, tineri din secția Bana 
și cei de la atelierul mecanic, la 
îndemnul utemistului Ion Moraru,

secretaru! organizației U.T.M. din 
secție, au strîns și ei peste 6.000 
kg. fier vechi. Succese însemnate 
au mai obținut și utemiștii din 
orașele Filipeștii de Tîrg, Breaza, 
Azuga și din alte localități.

MARIN FINICH1U
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Cîmpina

Proletari din toate țările,
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O acfiune interesantă
Intre 10 decembrie 

1958 și 10 ianuarie 
a.c. în toate unitățile 
de pionieri din raio
nul Șimleu s-a organi
zat „Luna record 
a stringerii fierului 
vechi". ' Toate unită- 

<țile de pionieri au 
mobilizat la această 

Acțiune majoritatea 
pionierilor și .ceilalți 
elevi, reușindu-se ca 
pină în prezent fieca
re unitate să strîngă

în medie 800 kg. fier 
vechi.

La Șimleu s-a or
ganizat în acest scop 
întrecerea 
tașamentele de pio
nieri. Pe primele 
locuri s-au situat 
detașamentele nr.
1 și nr. 5 conduse 
de instructoarele Mi- 
reia Grajdeanu și 
Emilia Szentpeteri cu 
pionierii fruntași atît 
la învățătură cît și în

între de-

această acțiune : Vio
rica Rusu, Ana Miler- 
man, loan Pop, Ma
ria C., Mircea Porum- 
beanu și Natalia Ilieș. 
Unitatea de pionieri 
nr. 1 din Șimleu a 
strins 800 kg. fier 
vechi, iar școala nr. 2 
a strins 600 kg.

Întrecerea continuă 
avind la bază expe
riența căpătată.

GH. LAZAR 
corespondent voluntar

Intr-o singura întreprindere 
tinerii au colectat 

kg. fier vechipeste 150.000

, Tinerii de la I.P.M.P.B.-Pitești, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
participă cu entuziasm la acțiunea 
■patriotică de colectare a fierului 
vechi. Prin muncă voluntară, ti
nerii din această întreprindere au 
strîns în anul trecui peste 150.000 
kg. de fier vechi pe care l-au și ex- 
pediat oțelăriilor din țară. Cea 
piai mare cantitate de fier vechi au 
strins-o utemiștii din secțiile de 
poduri metalice și mecanică.

In această acțiune s-au eviden- 
jiat în mod deosebit candidații de

partid Ion D. Turcu, Petre Zabalo- 
teanu, Marin Badea și Maria 
Gheorghe, precum și utemiștii O- 
prea Mîinea, Ion Sandu, Ion Dia- 
conu, Popa Gheorghe II, Alexan
dru Șarpe și alții.

Utemiștii din această întreprin
dere s-au angajat ca în acest an să 
strîngă o cantitate mai mare de- 
cît aceea pe care au strîns-o în a- 
nul trecut.

I. RIZOIU
corespondent voluntar

Foto: N. STELORIAN

Cri st ea Radu șl Niculescu Petre, elevi in anul II al Școlii pro
fesionale „Clement Gottwald" din București sînt mîndri de 
piesele lucrate de ei.

l

Educarea 
dragostei 

psntru munca fizică 
ia elevi

Tînărul colectivist Alexandru Medișan din G.A.C. Mădăras ra
ionul Satu-Mare a primit pentru cele 620 zile-mur.că o mare can
titate de cereale.

Fotoreporterul nostru I-a surprins în momentul cînd încărca în 
camionul colectivei sacii doldora de grîu.

Foto: V. CHIRCEV

La Corabia

TINERII 
redau agriculturii 

70 ba. teren
Pe șantierul tineretului din mar

ginea orașului Corabia, regiunea 
Craiova, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică muncesc de zor 
pentru a reda agriculturii cea, 70 
ha. teren.

Situat pe unul din malurile Du
nării între orașul Corabia și co
muna Gircov, acest teren este bun 
pentru cultivarea zarzavaturilor.

El va aduce statului un venit 
de peste 1 milion lei anual.

Pînă în prezent pe acest șantier, 
tinerii au prestat peste 1.100 ore 
muncă voluntară, la care au luat 
parte peste 600 tineri din orașul 
Corabia. Ei au săpat și transportat 
la dig aproape 700 m.c. de pă
mânt. Transportul s-a făcut cu ca
rele tinerilor din cartierele Da- 
șova și Valea Seacă. In mod deo
sebit s-au evidențiat în muncă, ti
nerii 
școala 
1 din 
mixte

din brigăzile 3 și 4 din 
de tractoriști și brigada nr. 
clasa a XI-a a școlii medii 
dirt orașul Corabia.

PETRE DRAGOMIRESCU 
corespondent

Roadele unei 
munci politice

Cei trei tineri sînt fericiți. Fie
care a fost primit în rîndul colec
tiviștilor de adunarea generală a 
gospodăriei cu unanimitate de vo
turi. Apoi tînărul președinte al 
gospodăriei, Ion Pintea, secretarul 
de partid Vasile Bărbulescu și cel 
al organizației de bază U.T.AL, 
Cornel Covaci le string puternic 
miinile și-i îmbrățișează. Ziua de 
8 ianuarie 1959 a însemnat o a- 
devărată sărbătoare pentru Petru 
Gherec, Ion Balint și Ion Birsan. 
Sărbătoare a fost și pentru cei
lalți colectiviști și mai ales pen
tru tineri. Dacă la înființarea ei, 
în 1950, gospodăria număra 90 de 
membri și 150 ha. teren, 
numără 485 membri și 1758 
teren.- In 1950 în gospodărie 
numai un mănunchi de t 
astăzi, însă 
peste 200 de tineri. Și numărul 
lor crește continuu. In conducerea 
treburilor gospodăriei, în cele mai 
de seamă sectoare de activitate, 
tinerii ocupă locuri de frunte. 
Faptul că în gospodăria colectivă 
din Mădăraș tineretul reprezintă 
astăzi o mare forță se datorește în 
primul rînd bogatei activități po
litice desfășurată de organizația 
de bază " " 
îndrumată 
partid. Căile 
atrași tot mai
G.A.C. au fost multiple și intere
sante. .In.-activitatea ei, organiza- 
ția de bază U.T.AL din G.A.C. s-a 
călăuzit după; principiul că exem
plul personal în muncă al tineri
lor. colectiviști, că rezultatele net 
superioare ale lucrării pămîntului 
în comun cu mijloace mecanizate 
moderne și-după metode avansate, 
au darul să convingă ne deplin, ț

Permanent,-organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. a cerut spri-

tul U.T.M. pe comună. Lunar, bi
roul organizației de bază U.T.M. 
informează pe scurt comitetul co
munal U.T.AL despre cele mai de 
seamă- realizări obținute tfe" tinerii 
colectiviști. Aceasta se face în 
scopul de a aduce neîncetat la cu-1 
noștința utemiștilor și tinerilor din 
comună, prin adunările generale 
deschise, care sînt roadele muncii 
tinerilor din colectivă. Pe de a-ltă 
parte, comitetul U.T.AL pe comu-

Răspuns studenților ieșeni

Să ne prezentăm
cit mai bine pregătiți Ia examene

Chemarea adresată de studenții ieșeni către studenții din toate 
centrele universitare pentru ca în cinstea celei de a doua- Con
ferințe pe țară a U.A.S.R., să se prezinte la examene c'it mai 
bine pregătiți, a fost viu discutată în rîndurile studenților de la 
Universitatea „C. I. Parhon" din București. In mitinguri fulger, 
la care au participat sute de studenți, s-a dat citire chemării stu
denților din centrul universitar Iași, după care participant» la 
miting au concretizat răspunsul și adeziunea la această chemare 
prin angajamente concrete.

In mitingul organizat la Facultatea de filosofie și științe juri
dice, studenții și-au propus să se prezinte integrai la examene.

Studenții anilor I, II, III și IV de la Facultatea de istorie și-au 
propus să se prezinte integral la examene și să promoveze cu 
note între 6 și 10 ; la Facultatea de geolo-gie-geo-grafie studenții 
și-au propus și ei să se prezinte integral la examene și să pro
moveze cu note de Ia 6 la 10, iar cadrele U.T.M. să promoveze 
cu note între 7 și 10.

Numeroși alți ani și-au luat angajamente pe aceeași linie ca 
răspuns la chemarea studenților ieșeni.

Studenții, prin cuvîntul lor, au întărit aceste angajamente 
tărînd ca din prima zi de examene să le traducă în viață.

ho-

DINU ZAVOIANU
șeful comisiei profesional-științifice 

din Consiliul U.A.S., Universitatea 
„C. I. Parhon"
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g ocazia să execute

8 bului și alte lucrări.
g Organizațiile U.T.M.
8 propus și alte acțiuni. Pe lingă

TOMA MAREȘ 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Fetești

astăzi 
! ha. 
: era 
tineri, 

gospodăria numără

Din experiența 
organizației de bază 
U. I. M. din G. A. C. 

„23 August“- Mădăras 
în munca de atragere 

a tinerilor spre 
gospodăria colectivă

nă, invită la ședințele organizației 
de bază U.T.M. din gospodărie pe 
acei tineri cu care a discutat în 
prealabil, și care și-ău manifestat 
dorința să intre în colectivă.
- Vizitele au avut de asemenea un 
rol- deosebit în atragerea tinerilor 
spre gospodăria colectivă? Pe lin
gă cele făcute în grup la gospo
dărie,-s-au organizat și vizite la 
tinerii colectiviști acasă. De ase
menea fetele organizează șezători 
pentru torsul lînei. Aici sînt in
vitate prietene ale lor din afara 
gospodăriei. Pe Iîngă treabă, fete
le cîrită'' împreună, spun glume, 
se distrează și vorbesc despre via
ța frumoasă în gospodăria colec
tivă. Uneori se încheagă adevăra
te seri de întrebări și răspunsuri. 

Hniil organizățieî^e“'p^rW' "a Fetele din afara colectivei se inte' 
ținut o strînsă legătură cu comite,- resează cum și-au făcut cele din

U. T. Al. permanent 
de organizația ' de 

pe care au fost 
mulți tineri în
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gospodărie zestre, cum muncesc 
ele și ce venituri au.

Această metodă simplă, accesibilă 
a avut darul să convingă multe 
tinere, printre care Emilia și 
Valerica Sabău și Alaria Alureșan, 
să intre în colectivă. Dar direcția 
principală în care organizația de 
bază U.T.M. din G.A.C, 'Mădăras 
și-a desfășurat activitatea a fost 
aceea a popularizării succeselor 
obținute an de an de gospodărie. 
La împărțirea avansurilor și veni
turilor colectiviștilor organizația 
U. T. Al., sub îndrumarea or
ganizației 'de partid, și-a intensi
ficat munca. A confecționat pa
nouri comparative, a pus afișe prin 
care tinerii din comună erau in
vitați să vină la magaziile colec
tivei pentru a asista la cîntărirea 
produselor. Ion Bîrsan, Ion Sabău 
și mulți alți tineri au fost mar
tori cînd pentru cele 620 de zile- 
muncă tînărul colectivist Alexan
dru Aledișan a luat 1680 kg. grîu, 
1240 kg. porumb, 620 kg. cartofi, 
orez, floarea-soarelui, vin, bani și 
multe altele. Acestea se datoresc 
faptului că gospodăria a obținut 
producții cu 500 kg. grîu, cu 450 
kg. porumb și cu 5000 kg. car
tofi la hectar mai mari decît țăra
nii cu gospodării individuale.

Din producțiile obținute gospo- 
ria a contractat cu statul două 
vagoane și jumătate de grîu și 
două vagoane de porumb. In afară 
de acestea, colectiviștii au contrac
tat și ei cu statul din produsele 
primite peste două vagoane de 
grîu și porumb.

înainte de a intra în gospodă
rie, tînărul Petre Gherac a făcut 
cu prietenul său din colectivă, Ig- 
națiu Banc, o socoteală simplă din 
care a reieșit că deși el a muncit 
mai mult pe petecuțele de pămînt 
ale părinților săi. a avut un venit 
pe întreg anul 1958, cu 5200 de 
lei mai mic decît al lui Ignațiu. 
Cu foița pe care avea notată a- 
ceastă socoteală a venit în aduna
rea generală și a demonstrat de 
ce s-a hotărît să intre în G.A.C.
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Ieri a fost prima zi de examene din actuala se
siune.

Studenții s-au hotărît să se prezinte temeinic 
pregătiți încă de la primul examen. Pentru aceasta 
ei au învățat sîrguincios un semestru întreg. Re
porterul nostru a surprins pe studenții grupei 317

din anul IV al Facultății de prelucrarea țițeiului 
și chimizarea gaz elor din Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București în timpul examenului de 
„Economia industriei petrolifere".

Viorica Pintilie a intrat prima îrt examen; 
răspunsurile ei au fost mulțumitoare.

Intîlnire prietenească 
la Ambasada R. P. Polone 

din București
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației Uniunii Tineretu
lui Socialist din R. P. Polonă, joi 
la amiază ambasadorul R. P. Po
lone la București, Janusz Zambro- 
wiez, a organizat o întîlnire prie
tenească.

Au participat membrii delegației 
în frunte cu tov. Tadeusz Rudolf, 
secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Socialist din R. P. Polonă 
și membri ai Biroului C.C. al 
U.T.AL în frunte cu tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C. C. al 
Uniunii Tineretului Aluncitor, ac
tiviști ai Comitetului Central și ai 
Comitetului orășenesc U. T. AL 
București.

Au luat parte reprezentanți ai 
A-linisterului Afacerilor Externe.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpreș) .

O expresie a prieteniei 
dintre tineretul romîn

tineretul polonez
Intîlnirea tineretului din Capitală cu delegația 
Uniunii Tineretului Socialist din R. P« Polonă

O manifestare frățească, plină de 
frumusețea entuziasmului tineresc. 
In seara aceasta, la Casa de cultu
ră a tineretului din raionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" au sosit oaspeți 
dragi din Polonia socialistă : dele
gația Uniunii Tineretului Socialist 
în frunte cu tov. Tadeusz Rudolf 
secretar al Comitetului Central al 
U.T.S. Solii tineretului polonez au 
fost întîmpinați de citeva sute de 
tineri bucureșteni, care le-au făcut 
6 caldă primire. Intîlnirea a prile
juit o puternică manifestare a 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
tineretul ■ romîn și polonez, care, 
sub conducerea partidelor clasei 
muncitoare, luptă pentru construi-

Partidul și guvernul acordă o 
atenție deosebită școlilor profesio
nale de ucenici. In anii regimului 
democrat-popular ele 
principalul izvor de 
cate pentru Industria 
cialistă.

Grupul școlar din
Aluscel pregătește cadre pentru in
dustria minieră. In decursul acti
vității sale, școala a dat nume
roase cadre capabile să contribuie 
cu succes la înfăptuirea sarcinilor 
privind creșterea producției și pro 
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost în sectorul minier. 
Anul acesta, școala califică 193 
ucenici în meseriile dulgheri și 
mecanici de mină, electricieni. In 
ultima vreme însă, în această școa
lă, și-au tăcut loc o seamă de 
lipsuri ce influențează în mod 
negativ pregătirea profesională și 
educația ucenicilor.

Meseria nu se învață 
făcînd corvoadă

au devenit 
cadre califi- 
noastră so-

Cîmpulung

După cum se știe practica re
prezintă elementul de bază în e- 
ducarea ucenicilor în spiritul ati- 
tudidii noi,’.socialiste ’ 
muncă și de bunurile obștești. In 
procesul muncii practice ucenicii' 
înțeleg utilitatea meseriei, învață 
s-o iubească, își dezvoltă senti
mentul de mîn.drie că se pregătesc 
să facă parte din clasa cea mai 
înaintată, conducătoare în stat — 
clasa muncitoare. O mare parte 
din ucenicii școlii sînt repartizați 
să efectueze practica la mina Pes
căreasa. Aici, însă, în multe ca
zuri în loc să lucreze efectiv, uce
nicii sînt trimiși în orele de prac
tică pe deal după mături, sînt puși 
să măture curtea minei, să care 
cărămizi etc. Așa sLa întîmplat cu

față de

ucenicii Aliron Caran, Gheorghe 
Ilinescu, Dumitru Take din anul 
II B, Nicolae Dumitrescu, Nicolae 
Constantinescu din anul II A și 
alții. Aici există de asemenea în
cetățenit obiceiul ca unii munci
tori cum este de pildă Ion Butoi de 
la forje să trimită pe ucenici după 
țigări, apă sau mîncare. Alții, prin
tre care Ion Catrinescu, secția e- 
lectrică, se poartă neprincipial în 
relațiile cu ucenicii. In general, 
ucenicii care fac. practică la mina 
Pescăreasa nu Sînt’ sprijiniți să-și 
însușească meseria, sînt menținuți 
perioade îndelungate la aceeași o- 
perație. Așa de exemplu Nicolae 
Dumitrescu din anul II A, reparti
zat la forje pe Iîngă muncitorul 
Florian Luca, a executat în anul 
1958 doar cîteva balamale. Evi
dent în asemenea condiții nu se 
poate învăța temeinic meseria. 
Conducerea școlii și personal tov.

Constantin Aleculescu, director, cu
noaște această,situație, ea fiind a- 
nalizată și de.către utemiști în șe
dință plenară de organizație, dar 
nu a luat măsuri pentru lichidarea 
acestor lipsuri grave..

Posibilități insuficient 
folosite

Grupul școlar minier are'3 ate
liere școală. Două dintre acestea 
utilate cu mașini moderne sînt în
chise (?), iar în schimb al trei
lea, atelierul de tîmplărie, utilat 
rudimentar, este folosit pentru in
struire și totodată pentru... nunții 
baluri și alte distracții. Nu de pu-

LIDIA POPESCU
IOSIF BAROL

(Continuare în pag. 3-a)

NICOLAE BARBU

Sutele de tineri bucureșteni prezenți Ia adunarea de Ia Casa de cultură a tineretului din raionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej" manifestează îndelung pentru prietenia dintre tineretul romîn și cel polonez.

Foto: D. F. DUMITRU

rea socialismului, pentru nobilul 
țel al păcii.

Sosirea delegației tineretului po
lonez este salutată cu puternice a- 
plauze. Lozinca „Trăiască priete
nia dintre tineretul romîn și tine< 
retul polonez*4 prilejuiește înde
lungate aclamații.

Adunarea este deschisă de tov. 
Toma Marinescu, prim secretar ol 
Comitetului orășenesc U.T.M.- 
București. Vorbește apoi tov, Vir
gil Trofin, prim secretar al C.C, 
al U.T.M. Vorbitorul arată că ti
neretul din patria noastră a pri
mit cu bucurie vizita oaspeților din 
R. P. Polonă, străduindu-se să le 
arate cît mai multe lucruri din 
realizările frumoase obținute de 
poporul nostru, de tinerelul nos-. 
tru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în toate sectoarele de 
activitate, în anii regimului demo
crat-popular. Tov. V. Trofin a 
subliniat că prietenia, relațiile fră
țești dintre tineretul romîn și po
lonez se întemeiază pe scopul co-, 
mun ’ 
duse 
toare 
lupta 
marelui lagăr al socialismului în. 
frunte cu Uniunea . Sovietică. Tor-, 
bitorul a rugat pe oaspeții polo
nezi să transmită, din partea tine
retului romîn crescut și educat de 
partid, întregului, tineret polonez 
cele mai călduroase urări de suc
ces în lupta pentru construirea 
socialismului în țara sa și pentru 
apărarea păcii.

Cuvîntul tov. V. Trofin a fost 
ia repetate rinduri subliniat de a- 
plauze in cinstea prieteniei popoa
relor țărilor socialiste, in cinstea 
glorioasei țări a socialismului vic
torios — marea Uniune Sovietică, 
in cinstea părintelui drag al tine-

E. OBREA

al popoarelor noastre, con- 
de partidele clasei munci- 
— construirea socialismului, 
pentru continua întărire a

(Continuare în pag. 4-a)



Mărul In mcflfâiâ
de complexe care exami-

Planeta artificială

Prof. ing. loan Pascaru
—•—
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Cîteva amănunte
în legătură

Radarul medical

îneît, în septem- 
planeta se va afla 

cel 
de Soare — 
față de centrul

poate trage con- 
în unele puncte, 

orbite sînt foarte

LA PfERIHELIV

Noi aparate medica'e sovietice
Cuceririle fizicii moderne vin 

tot măi mult în ajutorul medicu
lui. Atomii măreați, electronica, 
ultrasunetele, curenții de înaltă 
frecvență și semi-conductorii au 
permis realizarea unor aparate

deosebit
nează organismul omului și dau 
informații obiective și sigure asu
pra proceselor care se desfășoară 
în interiorul lui. Aceasta este con
cluzia la c?re a ajuns un <to!a-

hîrtie curenții biologici care se 
produc in stomac în timpul con
tracțiilor sale. Electrozii aparatu
lui sînt așezați direct pe supra
fața corpului.

înregistrarea pe banda de hîr
tie are forma unei linii cu nume
roase sinuozități, foarte neregula
te, din care specialistul poate des
cifra afecțiunea respectivă. Acest 
aparat, care în momentul de 
față este supus probelor intr-o 
clinică, diagncstichează afecțiu
nile stomacului cu mult înaintea 
posibilității punerii lor în eviden
ță cu ajutorul metodelor clasice 
de diagnostic.

Semnalele" creierului..

La jumătatea lunii ianuarie 
1959, prima planetă artificiala 
creată prin geniul creator al po
porului sovietic atinge peribelial 
orbitei pe care s-a stabilit, ajun- 
gînd astfel în punctul cel mai a- 
propiat de Soare (146.400.000 km. 
față de centrul soarelui). In acest 
punct, planeta artificială are vi
teza maximă — peste 32 km pe 
secunda — iar ulterior, depărtîn- 
du-se de Soare, viteza sa va scade 
treptat astfel 
brie 1959 cînd 
lă afelin (care este punctul 
mai depărtat 
197.200.000 km.
Soarelui) planeta artificială va a- 
vea viteza minimă de 27,75 km pe 
secunda. (Orbita planetei artificia
le este aratată în figura de mai 
jos). Viteza de peste 32 kilometri 
pe secundă pe care o are actual
mente planeta artificială a fost 
obținută in felul următor:

Lansarea rachetei cosmice s-a 
făcut cu puțin înainte de răsări
tul Lunii dirijind mișcarea rache
tei de la vest spre est. Rezultă 
deci ca, prin lansarea rachetei în 
aceste condiținni, racheta a pri
mit o viteza suplimentară datori
tă rotației Pămîntului in jurul 
axei sale. La ecuator Pămîntul are 
o viteză de rotație de 465 m. pe 
secundă, dar, la 
locie la care se 
vietică, aceasta 
este aproximativ 
m. pe secundă, 
faptul ca, în . 
sare, racheta cosmică 
și depășit chiar cea de a doua vi
teză cosmica se poate deduce de 
aici _pă din partea motorului ra
cheta a fost necesar sa se dobîu- 
dească o viteză de aproximativ 
11,2 km. pe secunda, la care s-a 
adaugat viteza de rotație a Pă
mîntului de 200-300 m. pe secun
da, așa incit viteza totală realizată 
de corpul cosmie In raport cu Pă- 
mîntnl a fost de 11,4 kilometri pe 
secundă.

Pe de altă parte, momentul lan
sării rachetei cosmice sovietice a 
fost astfel ales, îneît au fost ob
ținute și alte doua avantaje natu
rale :

1. Luna se afla aproape de pe- 
rigeul orbitei sale care s-a produs 
la 5 iannarie 1959, cînd distanța 
de la Pământ Ia Luna este minimă 
și anume 356.100 km. La 4 ianua
rie 1959 cînd racheta cosmică s-a 
apropiat cel mai mult de Lună, 
distanța Pămînt-Lună era de 
368.000 km. Așadar, era începu
tul ultimului patrar al Lunii cînd 
Luna, Pămîntul și Soarele alcătu
iesc un unghi drept. In această po
ziție, lansarea rachetei necesită 
calcule mai complicate și mai pre
cise deoarece forța de atracție a 
Soarelui, Pămîntului și Lunii asupra 
rachetei cosmice nu se exercită 
pe o singură direcție ca în cazul 
cînd este Luna noua de exemplu. 
In faza de Lună nouă, cei trei 
aștri se află pe aceeași linie și deci 
calculul traiectoriei rachetei cos
mice este mai simplu.

Specialiștii sovietici au ales ca
șul mai complicat din punct de 
vedere al calculelor, dar mai a- 
vantajos din punct de- vedere al 
situației naturale. Calculele efec
tuate referitoare Ia această traiec
torie au fost confirmate pe deplin 
de experiență.

2. Pe lingă avantajul arătat la 
punctul precedent (apropierea

maxima a Pămîntului de Lună), 
s-a mai obținut și un alt avantaj 
din modul cum a fost ales mo
mentul lansării și anume : In acea 
perioada, Luna se situează oare
cum pe drumul pe care se mișcă 
Pămîntul în jurul Soarelui, îneît 
traiectoria rachetei cosmice pre
văzută a merge în direcția Lunii 
coincide aproape, din acest motiv, 
cu direcția de mișcare a Pămîn- 
tului în jurul Soarelui. Ca rezul
tat, rachetei cosmice i se imprimă 
de către Pamînt viteza de 30 km.

cu drumul planetei 
artificiale sovietice

latitudinea mij- 
afla Uniunea So- 
viteză de rotație 
numai' de 200-300 
Ținind seama de 
perioada de lan- 

a obținut

pe secunda pe care o are Pămîn
tul în mișcarea sa în jurul Soare
lui.

Așadar, se poate spune că, în 
momentul în care a încetat să 
funcționeze motorul ultimei trep
te a rachetei purtătoare, racheta 
cosmică avea viteza de 41,4 km. 
pe secundă față de Soare. De-a 
lungul traiectoriei, în vecinătatea 
Pămîntului, din cauza forței de 
atracție a Pămîntului, viteza ra
chetei a scăzut treptat îneît a- 
tunci cînd racheta cosmica a a- 
juns în dreptul Lunii la o distanță 
de ea de aproximativ 5—6000 km, 
viteza sa era de 2,46 kilometri pe 
secunda fața de Pămînt.

Depășind Luna la 
1959, viteza rachetei 
continuat să scadă iar 
rie 1959 cînd racheta
stabilit pe orbita de înconjur

i960, Pămîntul se va afla în 
spațiul interplanetar în locul 
de unde a fost lansată prima 
planeta artificială. Dar, deși orbita 
planetei artificiale trece și ea prin 
apropierea locului de lansare, to
tuși, vor trebui să mai treacă încă 
3 luni pînă cînd planeta artificia
lă sovietică va ajunge în acel loc. 
Or, între timp Pămîntul se va 
îndepărtă mult de acel loc, ca 
urinare a faptului că își va conti
nua mersul pe orbita proprie de 
înconjur a Soarelui. Acest decalaj 
dintre Pămînt și planeta artificia
la, referitor la momentul trecerii 
lor prin locul de uude Ia 2 ianna
rie 1959 s-a produs lansarea, va 
dispare peste 154 ani astfel îneît, 
atunci, cel puțin teoretic, este po
sibil ca Pămîntul să se ciocnească 
cu planeta artificială.

Această ciocnire nu se va pro
duce însă, deoarece orbita teore
tica a rachetei va suferi unele mo
dificări ca urmare a atracției 
Lunii și celorlalte corpuri cosmi
ce ce formează sistemul planetar 
al Soarelui, așa îneît este posibil 
doar ca, în viitor cele două 
corpuri — Pămîntul și planeta ar
tificială — sa treacă la o distan
ță foarte apropiată unul de altul 
în acel punct al spațiului interpla
netar unde s-a produs lansarea.

Pînă atunci distanța dintre Pă
mînt și planeta artificială se va 
modifica mereu in limite foarte 
mari — între cîteva zeci și trei 
sute milioane de km. Cu toate a- 
cestea se 
cluzia că, 
cele două
apropiate, așa îneît este posibil ca, 
uneori, planeta artificială să se 
apropie mult de pămînt, ajungînd 
peste cîteva zeci de ani Ia distan
țe minime de Pămînt de 
unui milion de kilometri, 
calculele lui 
al Premiului 
astronautică, 
1975 planeta
la o distanță de Pămînt de 15 mi
lioane kilometri.

Planeta artificială sovietică a 
trecut pe la periheliu. Ea își con
tinua glorios drumul, ducînd 
cosmos mesajul oamenilor 
tici.

Operația este în curs. Cu ajutorul encefalografului medicii stabilesc cu exactitate gradul narcozei
«STIK

Prof. Gh.Titelca
lele științifice ale Școalei Normale 
Superioare din Paris și recenzată 
în același an de publicația germa
nă „Jahrbuch liber Fortschritte 
der Mathematik".

Perioada aceasta de studii îi 
descoperă calea viitoarelor cerce
tări ce vor privi geometria dife
rențială. Reîntors în țară ocupă la 
numai 26 .ani catedra de calcul di
ferențial și integral fi de geometrie 
analitică și trigonometrie sferică a 
universității bucureștene, Studenții 
rămîn profund impresionați de

borator al revistei „Uniunea So
vietică" în urma unei vizite pe 
care a făcut-o recent la Institutul 
de instrumente si aparataj medi
cal din U.R.S.S.’

Iată cîteva aparate deosebit de 
valoroase create recent de acest 
institut.

4 ianuarie 
cosmice a 
la 8 ianua- 
cosmică s-a 

a
Soarelui viteza rachetei cosmice a 
fost de aproximativ 32 km. pe se
cundă. De Ia 8 ianuarie și pină la 
14 ianuarie 1959 viteza rachetei 
cosmice a crescut treptat, ca ur
mare a apropierii de periheliu, 
punct in care, pe orbita sa, rache
ta cosmică devenită acum planeta 
artificială are cea 
za de mișcare și 
cea mai mică 
distanță pină Ia 
Soare. începind 
de la 14 ianua
rie 1959 înainte, 
planeta artifici
ală iși reduce 
treptat viteza ca 
urmare a înde
părtării sale față 
de Soare, iar în 
septembrie 1959, 
planeta se va a- 
fla la afeliu în
tr-o zona in 
care, ulterior or
bita sa va fi cel 
mai mult apro
piată de orbita 
planetei Marte.

La 2 ianuarie

A. Sternfeld, 
internațional 
la începutul 
artificiala se

ordinul 
După 

laureat 
pentru 
anului 

va afla

mai mare vite-
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„In realitate, și în creația arti
stică și în creația matematică sînt 
momente de grozavă frămîntare, 
de o zvîrcolire a ființei întregi, 
însoțite de la început de ademe
nirea unor perspective admirabile 
iar la sfîrșit de bucuria fără de 
pereche a rezultatelor obținute1', 
spunea într-o conferință publică 
profesorul Gh. Țițeica, expunînd 
una din interesantele sale idei, ce 
sunau de astădată și drept o pro
fundă mărturisire.

Intr-adevăr pentru profesorul 
Gh. Țițeica, care și-a dăruit în
treaga viață matematicii, progresu
lui științei romînești, cea mai mare 
bucurie era aceea a rezultatelor
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obținute în cercetarea matematică, 
în găsirea adevărului științific. 
Gheorghe Țițeica se înscrie prin 
măreața sa operă științifică și pe
dagogică în rindul reprezentan
ților progresiști ai științei romînești 
din primele decenii ale cecului 
XX,

Colecția „Oameni de seamă" a 
Editurii Tineretului a publicat de 
curînd sub semnătura lui Botez 
Șt. Mihail o interesantă evocare a 
academicianului Gh. Țițeica, cu 
ajutorul căreia vom încerca să pre
zentăm și noi cititorilor noștri cî
teva momente din viața fi opera 
marelui matematician romîn.

Născut la 4 noiembrie 1873 la 
Severin, fiul mecanicului Radu Ți
țeica avea să cunoască de timpu
riu o viață grea, obidită. Cu mo
destele lor mijloace, părinții se vor 
ocupa totuși cu toată grija de edu
cația copiilor. Curînd micul Geor
ge, care atrăsese atenția prin inte
ligența fi puternica sa dorință de 
cunoaștere, pleacă la Craiova la 
învățătură mai înaltă.

Anii trec... Invingînd nenumă
rate piedici, Țițeica pleacă la Bucu
rești să-și continue studiile. Nimic 
nu poate zăgăzui setea sa de învăță
tură. Iși împarte modestele 
mijloace pe care și le asigură ca 
student cu familia dar își conti
nuă studiile. Tînărul student in 
matematici soarbe cu nesaț învă
țăturile profesorilor săi iubiți Spiru 
Haret, David Emanuel, Al. Oră- 
scu. Muncește cu multă rîvnă. 
Publică rezultatele primelor sale 
cercetări. Se preocupă însă cu 
aceeași rîvnă de literatură, filozo
fie și muzică. Este atras de pasio
nanta muncă de colaborator al 
„Gazetei matematice". Trimite stu
dii în străinătate care vor 
blicate în celebre reviste 
matice.

Printr-un concurs fericit 
prejurări reușește să plece 
ris pentru specializare.

Aici are ca profesor pe celebrul 
matematician H. Poincară, mecani- 
danul P. Appell, astronomul Ando- 
yer, geometrul G. Darboux. După 
cursuri își petrece timpul în ma
rile biblioteci, vizitează celebrele 
muzee. Darboux îi propune să ia 
drept teză de doctorat o lucrare 
„Asupra coordonatelor curbilinii 
oblice". La 30 iunie 1899, Țițeica 
își susține teza de dootorat în ma
tematici curînd publicată în ana-
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fi pu-
mote-

de îm- 
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înaltele calități pedagogice ale 
profesorului.

Pînă în anul 1918 publică în re
vistele de specialitate 115 note fi 
memorii privind cercetările sale 
din domeniul geometriei diferen
țiale. In 1913 devine membru ac
tiv al Academiei.

Profesorul Țițeica demne astfel 
una din figurile cele mai distinse 
ale matematicii universale. După 
primul război mondial nu a fost 
manifestare științifică internațio
nală la care Țițeica să nu fie in
vitat. La Cambridge, Toronto, 
"Ziirich, Atena, Oslo, aportul pro
fesorului Țițeica la marile congrese 
ale matematicienilor este din ce în 
ce mai însemnat. Este ales mem
bru al unor Academii și mari so
cietăți științifice din străinătate.

In 1939, după o grea suferință, 
profesorul Țițeica încetează din 
viață, lăsînd în urma sa o strălu
cită operă științifică, roadele unei 
titanice activități pentru cultivarea 
tineretului țării.

S. IOACHIM

Depistarea tumorilor maligne 
în faza lor incipientă constituie 
una din problemele cele mai im
portante ale medicinei moderne. 
De curînd, la acest institut a fost 
creat un aparat ce a fost denumit 
pe drept cuvînt „Radarul medicu
lui" și care este destinat să de
tecteze primele simptome ale tu
morii.

Se știe că principiul radarului 
este următorul : dacă undele elec
tromagnetice întîlnesc în drumul 
lor un mediu mai dens (un o- 
biect metalic de pildă), ele sînt 
reflectate semnalînd în felul ace
sta existența obstacolului.

„Radarul medicului" lucrează 
în același fel, cu singura deose
bire că în acest caz obstacolul 
este constituit de tumoarea care 
poate fi ori cit de mică sau așe
zată într-un loc inaccesibil raze
lor X.

Un alt mijloc de diagnosticare 
a tumorilor îl constituie ultra
sunetele. Un fascicol foarte în
gust de ultrasunete trimise în in
teriorul organismului este reflec
tat în moduri diferite de țesuturi
le cu densități diferite. Dacă în
tr-o regiune oarecare a organis
mului densitatea țesutului este 
modificată, ceea ce anunță dese
ori formarea unei tumori, pe ecra
nul aparatului apare imediat o li
nie caracteristică în zig-zag. A- 
cest aparat este în prezent supus 
probelor și dacă speranțele pe 
care și le pun savanții în el vor 
fi justificate, noul dispozitiv 
ultra-sonic va ajuta la salvarea 
vieții unui mare număr de sufe
rinzi.

Cum stafi cu stomacul
„Electrogastrograful", un alt 

aparat creat de același institut 
înregistrează pe o panglică de

în cazul operațiunilor pe cord, 
adormirea bolnavului cere o pre- 
cauțiune deosebită, deoarece in 
timpul intervenției organismul 
este foarte slăbit și fiecare picătu
ră de eter in plus poate declanșa 
o catastrofă. Din păcate această 
limită critică este recunoscută 
doar după semne exterioare foar
te incerte, care pot induce dese
ori în eroare pe medici.

Cu ajutorul unui alt aparat re
marcabil realizat la Institutul de 
instrumente și aparataj medical 
din U.R.S.S., nici o eroare nu mai 
este posibilă. El poate fi folosit 
în toate formele de narcoză. Pînă 
acum au reușit aproape 100 de 
operații foarte dificile sub contro
lul acestui aparat care înregi
strează curenții biologici ai creie
rului și stabilește cu o exactitate^ 
matematică gradul narcozei. Bolf 
navul de pe masa de operații este- 
cufundat intr-un somn profund, 
însă semnele care-i vin din un
gherele cele mai profunde ale 
creierului dau medicului fără în
trerupere informații foarte pre
țioase asupra stării organismului.

La același institut au mai fost 
create și alte aparate deosebit de 
prețioase ca de pildă : un aparat 
electronic pentru analiza auto
mată a singelui care seamănă cu 
o mașină electronică de calculat 
în miniatură, o mașină de găurit 
dinții cu ultrasunete, deci fără nici 
un fel de dureri etc.

Iată așa dar cum cele mai noi 
cuceriri ale fizicii sînt puse tot 
mai tnult Ia dispoziția medicului, 
la dispoziția sănătății oamenilor.»

In laboratorul de microscopie 
a lemnului de la Institutul de 
cercetări pentru industrializarea 
lemnului doi cercetători lucrează 
la fotografierea secțiunii micros
copice a lemnului de fag.

Foto: N. STELORIAN

(0 In editura „Sovetskaia Ros sia", a apărut cartea „Reportaj din 
Q secolul al XXI-lea". In paginile acestei cărți, 29 de cunoscuți oa- 
() meni de știință sovietici își exprimă părerea despre perspectivele 

de dezvoltare a științei in secolul al XXI-lea. Dăm mai jos de- 
clarațiile unora dintre acești oameni de știință:

Fabrici de produse 
alimentare artificiale

ALEKSANDR NESME1ANOV, 
președintele Academiei de Știinte 
a U.R.S.S.:

Apropiata mare victorie a chi- 
miei organice, care se va contopi 
în viitor cu biochimici, o constituie 
prepararea substanței conținute în 
organisme prin metodele naturii 
vii. Spre deosebire de căile artifi
ciale, natura vie își sintetizează 
substanță cu o simplitate și rapi
ditate remarcabilă. Sînt convins, 
declară acad. Nesmeianov, că chi
mia va dezvălui aceste secrete încă 
în cursul secolului nostru. Iar apoi 
va veni o perioadă cînd aplicînd 
metodele inerente naturii vii, vom 
obține substanțe care nu există în 
natură. Este greu să ne închipuim 
cît de grandioase vor fi rezultatele 
practice ale acestei realizări. Este 
posibil că cunoașterea secretelor 
granulei de clorofilă, ale transfor
mărilor intracelulare în organis
mul viu va permite să se elaboreze 
tehnologia viitoarelor fabrici de 
produse alimentare artificiale.

Radiometalurgia
IVAN BARDIN, vicepreședinte 

al Academiei de Științe a U.R.S.S.: 
Viitorul metalurgiei constă în 

transformarea elementelor. Reali-.

zările tehnicii atomice 
aplicații în metalurgie, 
torul unui tratament

vor găsi 
Gu aju- 
radioactiv

In clinica secolului al XXI-lea 
starea unui pacient va fi urmărită 
de un medic-dispecer, care se va 
afla la un pupitru de comandă. A- 
paratajul îl va informa despre 
toate modificările care ar surveni 
în organismul omenesc. Și stabi
lirea diagnosticului va fi încredin
țată mașinilor. Chirurgia va putea

Agronomia submarină
LEV ZENKEVICI, președintele 

Comisiei de oceanografie a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.:

in preajma anului 2000 va lua 
naștere o știință nouă — agrono
mia submarină sau, dacă preferați, 
genetica submarină, in secolul al

Capron în
în cîteva uzine din Kiev a în

ceput nu de mult să se folosească 
un nou material : capronul. în fe
lul acesta se reduce considerabil 
greutatea mașinilor, realizîndu-se 
și o însemnată economie de metal. 
Astfel pentru confecționarea prin
cipalelor părți active ale unui pro
iector de cinematograf la uzina 
„Kinap“, s-a folosit cu succes ca
pronul în locul oțelului, aluminiu
lui, și a altor metale neferoase.

loc de oțel (
Capronul începe să înlocuiască 

treptat piesele de oțel și de la 
autovehicule, unelte agricole etc. 
La o uzină din Kiev a fost pusă la 
punct producția de lanțuri de com, 
bine, cu role din capron care so 
confecționau din benzi de oțel.

Capronul în tehnica industrială 
este o nouă realizare a zilelor 
noastre.

fi considerată drept cel de-al șapte
lea continent al planetei noastre și 
la ordinea zilei se vor afla proble
mele valorificării bogățiilor ei na
turale. Următoarele generații de 
oameni de știință vor avea norocul 
de a putea studia geologia și me- _______ __ _______
teorologia Lunii și planetei Marte, cesele tehnologice extrem de com
ele a putea cerceta fiziaa mărilor de plexe care necesită o atenție con

tinuă, luarea în considerare a unor 
factori multipli, iar uneori și găsi
rea imediată a unei soluții.

Cum vom prelungi 
viața omului

Acad. VLADIMIR ENGHEL- 
GARDT, care conduce secția de 
Științe biologice a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. :

încă înainte de sfîrșitul secolului 
al XX-lea, omenirea va încerca să 
uite pericolul cancerului, așa cum 
uită ea deja pericolul variolei sau 
turbării. Biologia va deveni o ști
ință exactă. Știința chimico-biolo- 
gică va deveni în secolul al XXI- 
lea unul din principalele domenii 
ale cunoștințelor umane. După pă
rerea academicianului Enghel- 
gardt, una din căile posibile pen
tru prelungirea vieții omului ar 
putea să fie scurtarea timpului fo
losit pentru somn. Pentru aceasta 
trebuie elaborate metode cu ajuto
rul cărora s-ar putea ca fără să 
dăuneze organismului să se poată, 
în decurs de o oră sau două, să 
se elimine toxina datorate obose
lii, care se neutralizează de obicei 
în opt ore.

stanțe, le vor compara eu cele 
stabilite dinainte și vor indica 
2—3 substanțe ce ar putea sta la 
baza noii substanțe. Mașinile elec
tronice vor putea dirija nu numai 
liniile de mașini, ci și uzine în
tregi. Mașinile vor comanda pro-

Savanții sovietici despre perspectivele de dezvoltare a științei
vindeca diferite boli, fără să mu
tileze pe om: datorită bisturiului 
ultrasonic, în cursul intervențiilor 
chirurgicale nu va mai curge sin
ge. Ultrasunetele vor putea nu nu
mai să secționeze țesuturile, ci să 
determine coagularea sîngelui. A- 
ceastă problemă va fi soluționată 
în jurul anului 2000.. La ordinea 
zilei, declară prof. Ananiev, se află 
soluționarea unei probleme de cea 
mai mare importanță — problema 
compatibilității biologice a țesutu
rilor. De îndată ce ea va fi rezol
vată, vom putea face uz de toate

Prof. MIHAIL ANANIEV, direc- mijloacele tehnice acumulate pînă 
torul Institutului de aparataj și în prezent. Vom putea lua pentru 
instrumentar chirurgical experi- transplantare orice parte a corpu- 
mental: ’ lui de la persoane decedatei.

omuj va putea elabora oțeluri cu 
compoziția necesară fără să intro
ducă în ele adaosuri rare și costi
sitoare. Este posibil ca după ace
lași procedeu, rtiodificarea structu-, 
rii nucleelor atomice prin transfor
marea artificială a elementelor — 
să poată fi obținute minereuri de 
elemente rare și dispersate. Este 
probabil că în viitor va lua naște
re o nouă ramură a industriei — 
radiometalurgia. •

Clinica viitorului

XXI-lea omenirea va conduce o e- 
conomie maritima uriașă și bine 
organizată. Mările și golfurile 
vor deveni domenii ale unor 
podării submarine.

Oceanul este incomparabil 
bogat în alimente și substanțe 
tritive decît pămîntul.

Luna — al 7-lea 
continent

lor 
gos-

mai
nu-

pe Venus. La începutul secolului 
următor va începe asaltul așa-nu- 
mitelor planete exterioare — Sa
turn, Jupiter, Uranus și Pluton

Uzinele viitorului

O nouă metodă de tratament 
al bolilor infecțioase

Progresele medicinei moderne, 
vin în ajutorul omului bolnav, a- 
ducînd vindecarea unor boli care 
în urmă cu cîțiva ani, erau soco
tite fără remediu.

Introducerea antibioticelor, 
hormonoterapiei, a redat vieții și nice. Dat fiind însă că el prezint 
muncii nenumărați oameni.

1URI HLEBȚEV1CI, specialist 
în domeniul astronauticii:

Spre sfîrșitul secolului 
zborurile Pămînt-Lună vor 
cu totul obișnuite. La
secolului al XXI-lea Luna va1 putea

nostru 
deveni 

începutul

Acad. SERGHEI LEBEDEV, di
rectorul Institutului de mecanică 
fină și tehnica calculului:

Este aproape cu neputință să 
vorbim despre viitorul ramurii 
noastre, a tehnicii care se ocupă cu 
realizarea mașinilor de calculat. 
Este evident că aceste mașini vor 
ajuta chimiștilor să determine 
componenții necesari preparării 
unor noi substanțe. Ele vor ana
liza proprietățile a sute de sub

Această metodă de tratament cu 
produse hormonale este bazată în 
special pe acțiunea lor antiinfla- 
motorie și poate fi un ajutor pre
țios, citeodată eroic, în tratamen- 

a tul unor afecțiuni acute sau croe... 
-' . -------

și pericole -reale, trebuie ca indc-.
Folosirea cortizonului și a deri- cafme fa tratament să fie făcute 

cu grijă și prudență chiar de către 
medic. Corticoterapia se asociază 
îndeosebi tratamentului cu anti
biotice în bolile infecțioase.

Dr. P. IEȘEANU

pro-vațilpr răi, . reprezintă im 
greș, deosebit în tratamentul unor 
boli infecțioase, acute sau cronice. 
Ele dau rezultate uneori spectacu
loase, în afecțiuni rezistente la 
antibiotice.

FL I C • • •
• Anual se pescuiește în Marea 

titate de 4 ori mai mare decît cea 
f0,5 kg. la hectar.)

Neagră 2 kg. pe hectar, can- 
pescuită în Marea Mediterană

America de indieni și mexi-• Curcile au fost domesticite în 
câni și au ca origină curca sălbatică mexicană. După descoperirea 
Americii curca s-a adus și în Europa in anul 1530.

• Printre cele mai vechi mijloace de transport pe apă se nu
mără fi burdufurile de piele, fie umplute cu aer, fie întinse pe 
o alcătuire de oase sau de lemn. Asemenea bărci de piele umplute 
cu aer se foloseau pe rîurile din Mesopotamia, Nubia și India. 3 <â



La S. M. T, Călugăreni

CONDIȚIILE BUNE 
NU SINT FOLOSITE
îo activitatea culturală

Peste drum de S.M.T. Călugă
reni din regiunea București se 
ridică clădirea nouă și moderna 
a clubului mecanizatorilor acestei 
stațiuni. Orice oaspete al stați
unii vizitează încântat acest club 
bine amenajat, sala lui de șah, 
biblioteca, frumoasa sala de 
spectacole, scena spațioasă, cabi
nele actorilor etc. Chiar și din- 
tr-o astfel de vizită poți sa-ți dai 
seama de condițiile bune de pe
trecere a timpului liber ce le-au 
fost oferite tinerilor mecaniza
tori, de posibilitățile bogate ce 
le au aceștia de a-și ridica mve- 
lul cultural și artistic. Din păca
te — și acest lucru trebuie spus 
de la început — tinerii din acea
stă stațiune nu prea profita de 
pe urma acestoî condiții, comite
tul U.T.M. din S.M.T. nu a făcut 
tot ce era necesar pentru a folosi 
din plin aceste posibilități, pen; 
tru a ajuta tinerilor să-și petreacă 
în mod instructiv timpul liber.

Acum vreo doi ani exista în 
stațiune o echipă de teatru, care, 
punînd în scenă piesa „O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiale a 
obținut frumoase succese, pri
mind la un concurs titlul de 
fruntașă pe raion. Din păcate, 
însă, echipa de teatru n-a P?rs®‘ 
verat, n-a mers pînă în finala 
concursului de acum doi am, iar 
in ultima vreme s-a destrămat cu 
totul. Mulți tineri mecanizatori 
își amintesc cu plăcere de zilele 
cînd activa această echipa, își 
amintesc de succesele ei cînd 
prezehta scenete inspirate din via
ta nouă a satului nostru, de ro
lul ei important în educarea ță
ranilor muncitori în spiritul co- 
lectivismului (ei povestesc cu 
mlndrie despre felul cum apre- 
cîau țăranii din sate spectacolele 
for. rugîndu-i să vină mai des în 
mijlocul lor), dar comitetul 
U.T.M. nu a luat pînă în prezent 
măsuri energice pentru a reîn
ființa echipa, pen.ru a sprijini 
entuziasmul tinerilor alegind un 
repertoriu educativ care sa con
tribuie la atragerea țăranilor 
muncitori individuali pe drumul 
agriculturii socialiste. Nici echipa 
de dansuri naționale rna fost re- 
complectată și îndrumată sa-și 
reînceapă activitatea.

A mai existat de asemenea o 
inițiativă bună: ținerea confe
rințelor despre spiritul revoluțio
nar al iitemiștilor care a contri
buit la educarea tinerilor în spi
ritul combativității de clasă și o 
conferință despre racheta cosmică 
sovietică, dar această inițiativă 
care poate aduce un aport însem
nat la ridicarea nivelului po.itțc 
și cultural al tinerilor trebuie 
continuată în mod serios.

întrebați ce au de gînd să facă 
pentru a îndrepta această stare 
de lucruri, tovarășii din comite
tul U.T.M. spun că au de gînd să 
repună pe picioare echipa de 
teatru, cea de dansuri naționale, 
că vor să organizeze și o briga
dă artistică de agitație. Că au de 
gînd este foarte bine, dar nu tre
buie uitat că acest gînd trebuie 
tradus în viață cit mai repede 
deoarece perioada cea mai proP1' 
ce pentru desfășurarea activității 
culturale de masă este acum, 
iarna, cînd mecanizatorii sînt in 
stațiune, în campania de repara
ții. Dacă munca culturală este 
bine organizată în această pe
rioadă ea poate fi consolidată m 
așa măsură, îneît să nu. stagneze 
odată cu plecarea tractoriștilor la 
cimp, ci să fie continuată în for
me specifice in campania de pri
măvară și mai tîrziu. Timpul nu 
așteaptă și trebuie folosite de ur
gență toate posibilitățile existen
te. Nu trebuie uitat că o foar-

te mare însemnătate o prezintă 
conținutul muncii culturale de 
masă. Atît echipa de teatru 
cît și brigada artistică de agi
tație trebuie să-și subordoneze 
activitatea sarcinii educării co
muniste și patriotice a tractoriș
tilor cu ajutorul formelor atrac
tive, antrenării lor ta îmbunătă
țirea muncii S.M.T.-ului, la atra
gerea țărănimii muncitoare pe ca
lea colectivizării. Brigada artisti
că de agitație trebuie să pună în 
centrul activității ei preocuparea 
pentru producție, educarea meca
nizatorilor în spiritul noii atitu
dini față de muncă și de avutul 
obștesc, îndrumarea lor în direc
ția ridicării calificării și a însu
șirii cunoștințelor agrotehnice ne
cesare îmbunătățirii muncii.

Comitetul U.T.M. de la S.M.T. 
Călugăreni și în special tov. Ră- 
gălie Gheorghe, care răspunde 
de munca culturală de masă, tre
buie să-și îmbunătățească planul 
de activitate pe această linie șl 
mai ales să-l pună neîntîrziat în 
aplicare. Trebuie de asemenea 
complectată o comisie pentru 
concursul „Iubiți cartea" și tre
buie antrenați toți utemiștii care 
n-au cucerit insigna „Prieten 
al cărții" la cititul cărților pre
văzute în regulament pentru a 
se putea prezenta la examen.

în general tinerii de aici tre
buie antrenați mai mult la citit 
deoarece cărțile din bibliotecă 
sînt încă prea puțin solicitate de 
către ei. Nici alte posibilități din 
cele existente ca: vizionarea dia- 
filmelor cu ajutorul aparatului 
care se află în stațiune, citirea 
de cărți individual și în colectiv, 
prezentarea de conferințe și re
cenzii, organizarea de audiții 
colective la radio și vizionări de 
filme, nu trebuie neglijate pentru 
a asigura creșterea nivelului cul
tural ai tinerilor, buna folosire a 
timpului lor liber. In această di
recție ar avea un cuvint impor
tant de spus și comitetul raio
nal U.T.M. Vidra care trebuie să 
ajute mai mult prin activiștii săi 
organizația U.T.M. de la S.M.T. 
Călugăreni.

B. DUMITRESCU

lată și minunata clădire 
a clubului S.M.T. Călugă

reni care — așa 
cum se arată în 
articolul de mai 
sus — stă de mul
tă vreme nefolo
sită.

Fotoi S. N1CULESCU
O

Primirea de către 
tovarășul 

Al. Bîrlddeanu 
a delegației economice 

guvernamentale 
a R. D. Vietnam

Miercuri 14 ianuarie, tovarășul 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a primit delegația eco
nomică guvernamentală a R. D. 
Vietnam în frunte cu Dang Viet 
Chau, adjunct al ministrului Co
merțului Exterior al R. D. Viet
nam, care a semnat Acordul pen
tru schimbul de mărfuri dintre 
cele două țări pe anii 1959-1960.

Delegația a fost însoțită de 
Nguyen Minh Chuong, însărci
natul eu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam la București.

(Agerpres)

In curînd va apare revista 
„UNIUNEA SOVIETICA", 
ediția în limba romînă a 

revistei ilustrate 
„Sovetski Soiuz“

Revista prezentată intr-un 
nou format, are 56 de pagini 
dintre care 16 pagini colorate.

In revistă cititorii vor găsi 
articole, comentarii, reportaje 
literare, note ți informații bo
gat ilustrate care oglindesc 
viața, munca ți realizările -oa
menilor sovietici, constructo
rii comunismului.

Revista se va pune în vîn- 
zare la chioșcurile de presă, 
debitele O.C.L. și librării.

Abonamentele se pot face 
prin factorii poștali, oficiile 
poștale și difuzorii de gresă. 
Costul unui abonament anual 
este de 35 lei.

Abonați-vă la revista „Uni
unea Sovietică1'. Aceasta vă 
asigură primirea cu regulari
tate și la timp a revistei.

Tinerele fete din comuna Hălăucești, raionul Pașcani, îșl petrec o mare parte din timpul lor li
ber la cercul de croitorie care a luat ființă pe lingă căminul cultural „Nicolae Bălcescu". Aci, tine
rele capătă o serie de cunoștințe folositoarei broderie, croitorie, lingerie.

Foto: D. F. DUMITRU

La grupul școlar minier din Cîmpulung-Muscel

£d iLeatea iLeenieil&i 
să fie încredințată unor oameni 
cu profil moral - politic comunist

Manifestări prilejuite 
de Centenarul Unirii

7arilor Romine
Centenarului Unirii Țărilor 

Romîne -ii sini consacrate în 
aceste xile numeroase manife
stări. culturale.

Pe cuprinsul regiunii GALAȚI 
au loc în aceste zile numeroase 
manifestări prilejuite de sărbăto
rirea Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne. In cadrul filialei Galați 
a Societății de științe istorice și 
filologice, prof. Ion Brezeanu a 
vorbit în fața cadrelor didactice 

studenților gălățeni despre 
..Orașul Galați și epoca Unirii Ță 
rilor Romîne". Simpozioane, con
ferințe și concursuri literare des
pre actul istoric de la 24 ianuarie 
1859 au avut loc și la școlile me
dii din Focșani, Brăila și Tecuci.

Scriitorii gălățeni consacră Cen
tenarului Unini o s»rie 
craii.

de lu-

Deschiderea festivă 
a campionatelor 

internaționale de tenis 
de masă ale R. P.R.

In sala sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat joi seara 
dubla întîlnire internațională de 
tenis de masă dintre echipele re
prezentative ale R.P. Romîne și 
Suediei. Meciul dintre ” ' 
feminine s-a terminat cu 
tul de 3—0 în favoarea 
relor noastre.

înaintea acestui meci 
loc deschiderea festivă 
pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale R.P. Romîne care 
vor începe efectiv astăzi cu par
ticiparea reprezentanților a 9 
țări: Belgia, R. P. Bulgaria, 
Franța, R.D. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Polonă, Suedia, 
R.P; Ungară și R.P. Romînă.

Joi seara în sala sporturilor 
din Constanța, echipa masculină 
de tenis de masă a Suediei a 
învins cu scorul de 5—0 echipa 
R.P. Romîne.

echipele 
rezulta- 
jucătoa-

a avut 
a cam-

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

ține ori mobilierul atelierului școa
lă a fost scos afară pentru ca 
nuntașii să petreacă.

Partidul și guvernul alocă sume 
însemnate pentru a asigura uceni
cilor condiții de trai civilizate. 
Grupul școlar minier are, aseme
nea fiecărei școli, toate condițiile 
pentru ca ucenicii să nu ducă lip
să de nimic. Cu toate acestea, 
masa estq slabă, prost gătită, ser
vită neigienic.

Partidul cere cadrelor didactice 
să educe ucenicii în spiritul dra
gostei față de muncă, al'cinstei, 
al devotamentului față de patria 
noastră socialistă. In această mun
că, un rol excepțional îl joacă 
exemplul personal al educatorului, 
devotamentul cu care el se ocupă 
de educarea tinerei generații. 
Există aici profesori bine pregătiți 
care se ocupă cu dragoste de in
struirea și educarea ucenicilor. 
Dar sînt și o seamă de elemente 
pripășite care n-au nimic comun 
cu educația comunistă a ucenici
lor. Ce fel de educație poate face 
însă tov. Meculescu, ce fel de di
rector poate fi el de vreme ce 
comportarea sa este aceea a unui 
director de școală burgheză ? Ne
socotind îndatoririle sale, di
rectorul Meculescu practică siste
mul plocoanelor, folosește bu
nurile școlii în interesul său per-

Votul de unire al Divanurilor 
Ad-hoc din 1857 nu a avut rezul
tatele la care nădăjduiau masele 
și patrioții din Țara Romînească 
și Moldova. Din pricina înverșu
natei opoziții a puterilor ostile 
unirii, unirea nu a fost recunoscu
tă de către cele șapte puteri ga
rante în conferința de la Pa
ris din vara anului 1857. Ce
lor două țări li s-a dat
drept slabă compensație numele 
de Principatele Unite și o „consti-
tuție“ hibridă, așa numita Conven
ție de la Paris. Ele continuau însă 
să rămînă despărțite păstrînd în 
fruntea lor doi domni două guver
ne și două adunări. Singurele in

ia viață Convenția erau Comisia 
Centrală de Unificare Legislativă 
de la Focșani și Curtea de Casa
ție și Justiție. Unirea rărmnea mai 
departe un țel nerealizat.

Aloldova și Tara Romînească e- 
rau însă hotărîte să înfăptuiască 
unirea, masele fiind convinse că a- 
ceasta însemna — după expresia 
lui Bălcescu — o „chestie de viață 
și putere". Poporul trece singur la 
i—l____
calea pentru a ocoli <. 
Convenției de la Paris. Lupta pen-

Un colectiv condus de prof. 
Ion Moldovan pregătește lucrarea: 
„Buzăul în preajma Unirii Țări
lor Romîne".

Casele de cultură din SALONTA 
și ȘIMLEUL SILVANIEI au .alcă
tuit programe artistice pentru săr
bătorirea Centenarului Unirii Ță
rilor Romîne.

Artiști amatori romîni și ma
ghiari au pregătit piesele „Mo; 
Ion Roată și Unirea". „Anul 1859“ 
și „Cuza Vodă". Corurile și-au 
îmbogățit repertoriul cu noi cîn- 
tece patriotice, iar cercurile lite
rare au pregătit în limbile romînă 
și maghiară recitări din versurile 
poeților unioniști.

(Agej«-re«>

nistă, ușurează desfășurarea favo
rabilă a evenimentelor; în schimb, 
în Țara Romînească, o caimacarnie 
reacționară ia locul fui Alexandru 
Ghica care tolerase într-o oareca
re măsură desfășurarea acțiunilor 
unioniste. Aței, cu sprijinul caima
camiei roadționare, în Adunarea ce 
urma să aleagă noul domn pă
trunsese o majoritate anti-unionis- 
tă care reprezenta, interesele boie
rimii. Poporul ..din-Tara. Romîneas
că nu putea însă îngădui prăbuși
rea cauzei unirii. Din nou curg 
petițiile de protest iar propaganda 
unionistă se desfășoară larg în 
toate județele. Schimbări masive 
de funcționari, concentrări de for-

cial-politice :
de spontană, atît de mare îneît 
timp de trei zile populația lașilor 
s-a lăsat în voia adevăratelor ne
bunii. Mase de oameni purtînd 
torțe și pancarte alegorice lumi
nate străbăteau străzile strigînd : 
„Trăiască domnul 1 Trăiască de
putății I Jos strigoii l“. Au loc 
manifestații nu numai în 'Moldo
va ci și în întreaga Țară Romî- 
nească.

Intre timp în atmosfera presiuni-

lie »1 uuua auuiiwi , — ----------- . < - ••
stitutii comune pe care le chema țe armate, abuzuri și samavolnicii

nu pot opri avînțul maselor. „Po
porul e prea nemulțumit și mur
murul e general de la Turnu pînă 
la Focșani", exclama coresponden
tul gazetei „Steaua Dunării". Ma
sele, sătule de samavolniciile boie
rimii erau hotărîte să dărîme pie.- 
dicile din calea unirii, dorind să se 
deschidă drum reformelor adinei 
înnoitoare. In ciuda teroarei reac
ționare steagul unirii e dus maiși putere", roporui uece o.ugu. „rezolvarea problemei unirii găsind departe. Întreg poporul se pregă- 

” opreliștile teste pentru hotărîtoarea luptă ce 
convenției ae ia rana, ulpu pcr> ur.rn3 ?? dea 1a îricenntul anu- 
tru unire se înverșunează punînd lu> 1859 în 
față în față pe cei ce vroiau răs- "l"’rnr” 
turnarea vechilor rînduieli și pe 
tei ce vroiau menținerea acestora 
și a privilegiilor boierești. Caracte- 
rizînd just situația, C. A. Rosetti 
scria-, ceva mai tîrziu. în ianuarie 
1859 — în preajma alegerii noului 
domn — că „lupta este astăzi 
mai cu seamă între cei care vor să 
mențină trecutul și intre cei care 
vor transformarea societății". Din 
nou, ca și iri 1857. masele se ridi
că la . luptă năzuind să se înfăp
tuiască unir,ea și să se treacă ia 
adînci reforme social politice. . In 
Moldova noua caimacarnie, unio-

urma să se dea la începutul anu- 
jurul alegerii noilor

domni.
La sfîrșitul anului 1858 se des

chide Adunăfea electivă a Moldo
vei. Aici voturile întregii adunări 
le obține la 5 ianuarie 1859 A- 
lexandru Cuza, candidatul desenat 
de deputății unioniști. O lume nes- 
fîrșită întîmpină cu manifestări de 
bucurie rezultatul votului. Vasile 
Alecsandri descrie astfel într-o 
scrisoare entuziasmul maselor care 
considerau pe drept cuvint alege
rea lui Cuza ca izbîndă a lor, care 
considerau această izbîndă drept 

. un paș înainte spre sfărîmarea io- 
băgiei și înfăptuirea reformelor so-

sonal. In anii 1957 șl 1958 părinții 
ucenicului Petre David, din. anul 
II B, i-au adus în multe rînduri, 
la cererea sa, cantități însemnate 
de vin. Deși proprietar de imobil, 
directorul Meculescu a obținut îm
prumut pentru construcția unei 
case. Transportul materialelor — 
multe din ele procurate prin școală 
— a fost făcut cu. mașinile școlii, 
(după o seamă de. anchete direc
torul Meculespu a fost obligat 
să plătească costul transporturi
lor). De asemenea, directorul a fo
losit ucenici la diverse lucrări per
sonale. Acestea nu sînt singurele 
acte abuzive. Directorul menține 
în școală în postul de șefă 
lenjereasă pe verișoara soției 
sale, Maria Dăriăilă, după ce 
pentru a-și încadra soția profesoa
ră a tăiat din orele de catedră a 
trei profesori.

Educația, pregătirea ucenicilor 
trebuie împlinita de oameni cin
stiți, devotați regimului nostru de
mocrat-popular, oameni care prin 
activitatea și comportarea de fie
care zi să constituie exemplu pen
tru ucenici. Ignorînd această ce
rință, directorul Meculescu tole
rează în colectivul școlii elemente 
necinstite, descompuse din punct 

. de vedere politic foști exploatatori, 
oameni care au făcut politică le
gionară care nu au nimic comun 
cu țelul urmărit de școala noas
tră nouă. Așa. "de exemplu, 
sînt menținuți în școală și 
considerați „mari specialiști" in
divizii Ion Manea, Ion Dobres- 
cu. Ion Doicescu, Trușinski, în 
posturi de răspundere, contabil șef, 
secretar, magazionier. Este limpede 
de ce sînt atîtea neajunsuri privind 
asigurarea condițiilor de viață și 
de trai ale ucenicilor. Vreme în
delungată, directorul Meculescu a 
menținut ca maistru șef — pe Ni- 
colae Edu fost proprietar de fa
brică de mobilă, naționalizată și 
devenită atelier de instructaj, în- 
credințîndu-i „ chiar cheile fostei 
sale fabrici.

Utemiștii, organizația U.T.M., 
biroul comitetului raional U.T.M., 
au sezisat deseori conducerii școlii 
aceste grave abateri. Criticile însă 
au fost ignorate de conducerea 
școlii. Ba mai mult, directorul C. 
Meculescu .a avertizat pe tov. Ion 
Răuță (educator) secretarul comi
tetului U.T.M. din școală, că dacă 
mai discută despre lipsurile con
ducerii școlii va avea de suportat 
consecințe. Iată un exemplu, clar

de gîtuire a criticii, de intimidare 
a oamenilor cinstiți care simt de 
datoria lor să împiedice săvîrșirea 
pe mai departe a acestor abateri.

Toate aceste grave abateri au 
fost sezisate Direcției generale lig
nit huilă — (director general tov. 
Ion Bogdan) cu aproape un an în 
urmă de către o revistă. Anchetele 
întreprinse de tov. Ion Moraru și 
Aldea Eleofiora din cadrul acestei 
direcții, au constatat justețea se- 
zisărilor. dar în ciuda acestui fapt 
revista a primit răspunsuri (sem
nate. de tov. Gheorgne Volohov — 
director adjunct al Direcției) lip
site de responsabilitate în care se 
negau tocmai chestiunile esenția
le. Deși cunoșteau faptele tov. Ion 
Moraru, șeful serviciului personal 
și învățămînt, tov. Gheorghe Vo
lohov (care a primit sarcina să se 
ocupe de acest caz) ca și tov. 
director general Ion Bogdan, nu 
au luat măsurile cuvenite, tolerînd 
în colectivul acestei școli elemen
te descompuse, străine de menirea 
școlii noastre noi.

Cerem conducerii Departamen
tului Cărbune-Minereuri, a Minis
terului Industriei Grele să ia mă
surile corespunzătoare pentru lichi
darea acestei situații intolerabile. 
Considerăm de asemenea că tre
buie sancționați în mod. exemplar 
acei funcționari care și-au permis 
să nesocotească cu bună știință 
sezisările oamenilor muncii și să 
cocoloșească vreme îndelungată 
astfel de abateri grave.

Totodată facem și o propunere. 
In oraș funcționează două școli 

ale ministerului — grupul școlar, 
minier și școala I.M.S., de aseme
nea și o școală de meserii. Pro
punem Ministerului Industriei Gre
le și Ministerului Invățămîntuîbi și 
Culturii Sfatului popular regional 
Pitești unificarea acestora într-o 
singură școală într-un centru cu 
trei secții. In acest caz baza ma
terială ar putea fi folosită mult 
mai rațional, iar un director, 
trei directori adjuncți și un conta
bil șef ar rezolva treburile pe care 
acum le rezolvă 3 directori, 3 di
rectori adjuncți, 3 contabili etc.

De asemenea, este necesar ca 
cele două ministere să ia măsuri 
de îndată pentru întărirea contro
lului și îndrumării școlilor profe
sionale pendinte de ele, astfel ca 
pe viitor să se prevină situații ca 
acelea de la Cîmpulung, iar școlile 
profesionale să îndeplinească la 
nivelul necesar sarcinilor lor.

★
Și în satele și orașele regiunii 

SUCEAVA au loc în prezent ma
nifestări consacrate Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne. La casa ra
ională de cultură din Săveni a 
avut loc o seară literară la care 
tov. I. Vasiliniuc, directorul casei 
<le cultură, a vorbit despre „Con
dițiile economice, politice și so
ciale în care a avut loc Unirea". 
Au urmat apoi lecturi din opere 
literare consacrate acestui eveni 
ment istoric. La muzeul raional 
din Dorohoi se pregătește deschi
derea unei expoziții închinate 
Unirii Țărilor Romîne. Expoziția 
va cuprinde acte originale cu pri
vire la împroprietărirea țăranilor 
din fostul județ Dorohoi, procla
mația lui Al. I. Cuza adresată ță
ranilor Ia 14 august 1864 cu pri
lejul decretării Legii rurale, foto
copii ale unor documente privind 
viața lui Al. I. Cuza și evenimen
tele caTe au avut loe în ianuarie 
1859, monede care au circulat în 
timpul domniei lui Cuza etc.

De asemenea vor fi expuse foto
grafii ale scriitorilor unioniști, 
țăranilor participant la Divanul 
Ad-hoc, democraților revoluționari 
ruși ca Dobroliubov și Cernîșev- 
ski, care au sprijinit Unirea Ță
rilor Romîne.

★
O interesantă expoziție de do 

cumente privind epoca Unirii Ță
rilor Romîne a fost pregătită și la 
BUZĂU. Printre documentele ce 
vor fi expuse sînt și scrisorile de 
pătatului în Divanul Ad-hoc Co- 
stache Moglan, în care se arată 
situația mizeră a țăranilor. Vor 
figura de asemenea jalbe ale ță 
rănilor, tîrgoveților și locuitorilor 
din plășile districtului Buzău, care 
înfățișează aspecte din lupta îm
potriva asupririi feudale. Un alt 
document, important este scrisoarea 
de felicitare pe care locuitorii 
Buzăului i au adresat-o lui Al. 1. 
Cuza cu prilejul înfăptuirii Unirii.
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Joi, la Casa de Cultură a Sindi
catelor din Capitală a avut loc o 
seară tematică intitulată „Închi
năm toată forța și capacitatea 
noastră luptei pentru plan, pen
tru înflorirea patriei".

Au participat muncitori fruntași, 
ingineri și tehnicieni din întreprin
deri ale Capitalei.

Participanții au 
teres referatele 
strungarul fruntaș 
ghe de la uzinele . 
ing. D. Gherasim, directorul între
prinderii de construcții și montaj a 
Sfatului Popular al Capitalei, E. 
Fischer, șeful serviciului tehnic al 
Fabricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", și ing. D. Lăză- 
roiu, directorul fabricii „Radio 
popular", care au înfățișat aspecte 
din activitatea colectivelor de 
muncă din întreprinderile din care 
fac parte pentru îndeplinirea sar
cinilor planului pe acest an, pen
tru ridicarea productivității mun-

ascultat cu in- 
prezentate de 
Penea Gheor- 

„Timpuri Noi“,

cii, o producție de calitate superi
oară și urf preț de tost scăzut.

Au fost prezentate noi mode .a 
create la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" și uoi 
tipuri de aparate de radio produ
se de fabrica „Radio Popular".

In continuare au fost vizionate 
filmele documentare romînești: 
„Zece ani de activitate a Fabricii 
de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" și „București, oraș înflorit", 
precum și filmul artistic „Dincolo 
de brazi".

★
La uzina de reparat utilaj mi

nier din Petroșani a fost instalat 
de curînd un aparat Roentgen pen
tru controlul intern al pieselor ce 
se fabrică.

Camera aparatului este asigura
tă contra scăpărilor de radiații 
gama în spațiul înconjurător. Ma
nipularea aparatului, care este pri
mul de acest gen în Valea Jiului, 
se execută de la distanță.

Poporul izbîn- însă că numai presiunea maselor,aceasta îndîrjită. legerii de domn. Poporul izbîn- însă că numai presiunea maselor, 
dise. Bucuria sa a fost mare. ..Nu lupta hotărîtă a maselor populare 
se mai auzea în toată Capitala, 
scrie un martor ocular decîț cele 
mai vii demonstrații de buctirie. 
îmbrățișările cele mai cordiale. 
Era singurul spectacol ce se vedea 
pe toate ulițele. Frații noștri țărani 
strigau acum din toată puterea e- 
nergică a sufletului lor: „Să 
trăiască Cuza". Clopotele sună în 
tot orașul, se aprind mii de torte 
și poporul fraternizat cu oștirea

și noaptea grupe de., oameni 
prin oraș. OfisUl de agonie 

al caimacamiei. interzicîpd mani
festațiile „fiindcă se vede liniștea 
publică amenințată prin răsculări 
și adunări de săteni în Capitală" 
— nu are nici un efect. La 23 ia
nuarie reacționarii din Adunare 
tremură la strigătele mulțimii care 
cerea înfăptuirea unirii. Ei își 
dau seama că majoritatea nu le 
putea asigura succesul, căci aces-

oameni, cifră uriașă, finind seama circulă prin oraș, 
că în acea vreme Bucureștiul nu- ' -<•••-.
măra o populație de cca. 100.000 
locuitori. Trupele, trimise de cai- 
macamia reacționară să împrăștie 
mulțimea, fraternizează cu poporul. 
Ziaristul rus Elisițîn, martor, ocu
lar, a relatat: „Deși era un bata
lion de miliție, un escadron de ca
valerie și cîțiva ar tiler iști, aceasta 
era numai forma pentru că po-
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porul și armata acționau pentru a- ta era în mîinile maselor dornice 
celași lucru". Caimacamii reacțio- de a înlătura deciziile unui trecut 
nari sînt întimpinați cu „o ploaie —■>- ~ 
de batjocuri" care-i înspăimîntă. 
Iar atunci cînd adunarea își începe 
dezbaterile poporul — „o mare vie 
ale cărei valuri abia se puteau 
mișca și care amenința să năvă
lească pe uși și pe ferestre în ca
meră ca să-și susțină drepturile și 
principiul său", după sugestiva a- 
preciere a unui contemporan — 
ține sub presiune pe deputății 
teacționâri, silindu-i la concesii 
țață de minoritatea unionistă. Ma
nifestațiile maselor populare se 
țineau lanț, presiunea maselor se 
întețea, mereu. Deputății reacțio
nari sînt înspăimîntați de puternî- 
cile manifestări de mase. La 23 
ianuarie consulul francez Beclard 

T........ — ,------ ... remarcă că „o teroare cuprinde un
tărîți să impună cu orice preț a- anumit număr de deputați", atunci 
legerea lui Cuza și înfăptuirea cînd mulțimea protesta cu strigăte 
unirii, să deschidă astfel drum puternice de „jos tiranii", „trăias- 
desfiintării robiei feudale. Sînt mo- că libertatea". Două zile se des-

lor autorităților reacționare dar și 
în aceea a avîntului patriotic al 
maselor, se apropiau și în Țara 
Romînească zilele alegerii noului 
domn. Aci, unde alegerile trimise
seră în adunare — datorită presiu
nilor caimacamiei — o majoritate 
reacționară, soarta izbîndei cau
zei unirii rămîne pe seama mino
rității progresiste din rîndul depu- 
taților dar mai ales pe seama ma
selor. Este momentul hotărîtor al 
luptei pentru unire, moment în 
care masele și-au dat din plin a- 
portul, lor revenindu-le cinstea 
izbîndei ce se va repurta. La 22 
ianuarie. Adunarea se deschide. In 
jurul ei se string mii de oameni. 
Meșteșugari, tineri intelectuali pro
gresiști, elevi de la colegiu. De 
prin sate sosesc prin bariera Co- 
ientinei mii și mii de țărani bo

apăsător, de a se înfăptui unirea 
și a se păși pe calea unor adînci 
reforme sociale și politice. In sea
ra zilei de 23 ianuarie Partida 
Națională hotărăște desemnarea 
lui Alexandru Ion Cuza și la tro
nul muntean. A doua zi, într-o șe
dință secretă a Adunării conser
vatorii acceptă de frica maselor a- 
ceasta propunere. Consulul aus
triac scria lămurit într-unul 
rapoartele sale că deputății con
servatori votaseră pe Cuza de 
teama „că nu vor părăsi în viață 
«ala de ședințe". Presiunea ame 
nințătoare a maselor a silit astfel 
majoritatea reacționară boierească 
să dea votul pentru înfăptuirea 
unirii pe care n-o doreau și pe 
care încercaseră zadarnic s-o 
piedice

In afara Adunării masele 
cuprinse de entuziasmul cel 
sincer la aflarea rezultatului

din

îm-

sînt 
mai 

a-

manifestează pe străzi, văzînd în
făptuit actul Unirii, act legat de 
năzuințele sale către zdrobirea io- 
băgiei și înfăptuirea unor adinei 
reforme sociale.

Prin puterea maselor Unirea 
Principatelor se văzuse înfăptuită. 
Masele au reprezentat factorul e- 
sențial în dobîndirea Unirii Țării 
Romînești cu Moldova. Masele au 
lost acelea care în momentul ho- 
:ărîtor au dăruit patriei noastre 
Unirea. Acțiunea maselor rămîne 
le aceea, factorul determinant, 
principal în dobîndirea Unirii, for
marea statului național romîn da- 
torîndu-se luptei i 
jertfelor poporului.

Istoricii burghezi 
mereu să denatureze, 
mersul evenimentelor 
cu înfăptuirea Unirii, 
primul plan combinațiile de culise 
ale burgheziei și moșierimii și 
ascunzînd rolul esențial a! luptei 
maselor populare. Faptele arată

de la orașe și sate a determinat în
făptuirea Unirii. Verigă impor
tantă în lanțul luptelor duse de 
poporul nostru pentru realizarea 
aspirațiilor sale de a dobîndi inde
pendența națională, înlăturarea 
iobăgiei, reforme democratice, o 
viață mai bună pentru cei ce mun. 
cesc, lupta maselor pentru înfăp
tuirea Unirii sș înscrie ca o pagi
nă glorioasă cu care se mîndrește 
întregul nostru popor.

Cele mai multe din roadele U- 
nirii n-au fost însă culese de ma
sele populare. Marea boierime și 
burghezia 
reacționară 
conținutul 
mase. Un 
cele mai 
rea „monstruoasei c__ , T. ...
înăbușirea năzuințelor maselor l-a 
jucat 1. C. Brătianu și mai apoi cei
lalți brătieni. Năzuințele maselor 
de a dobîndi pămînt, libertăți de
mocratice, o viață mai bună au 
fost nesocotite. Clasele exploata
toare au pus la mezat independen
ța țării, bogățiile ei, aservind Ro- 
mînia trusturilor străine, exploa- 
tînd cu tot mai multă cruzime ma
sele populare.

Tradițiile luptei poporului pentru 
libertate și fericire au prins aripi 
noi atunci cînd, la începutul celui 
de al treilea deceniu al secolului 
nostru s-au pus bazele partidului 
marxist-leninist al clasei noastre 

neprecupețite, muncitoare. Demascînd demagogia 
patriotardă a burgheziei, P.C.R. a 
învățat oamenii muncii, tineretul 
muncitor că adevăratul patriotism 
înseamnă dragoste profundă pen
tru popor, atașamentul fierbinte fa 
ță de cauza eliberării celor ce 
muncesc, lupta plină de abnegație 
pentru fericirea maselor muncitoa
re. Sub conducerea partidului ei

care devenea tot mai 
au golit unirea de 

democratic dorit de 
rol nefast dintre 

odioase in forma- 
coaliții" și în

au încercat 
să falsifice 
în legătură 
punînd pe

marxist-leninist de avangardă, 
clasa noastră -muncitoare a ridicat 
sus steagul atît de scump poporu
lui, steagul independenței naționa, 
le. al libertăților și drepturilor de
mocratice, trădat și călcat în pi
cioare de burghezie. La capătul a 
zeci de ani de lupte poporul nostru, 
sub conducerea partidului clasei 
muncitoare a dobîndit după 23 Au
gust 1944 totala lui descătușare, 
deplina sa eliberare socială și a 
cucerit pentru prima oară o reală 
independență națională.

Pentru prima oară în istoria sa 
de veacuri poporul nostru a in
staurat o adevărată democrație, a 
făurit Republica Populară Romînă, 
stat al celor ce muncesc de la orașe 
și sate. Eliberați din lanțurile ex
ploatării, oamenii muncii conduși 
de partid transformă țara noastră 
într-o țară industrială înaintată cu 
o agricultură socialistă mecanizată. 
Patriotismul poporului nostru a că
pătat în zilele noastre un conținut 
nou, mai bogat, ridieîndu-se pe o 
treaptă mai înaltă Aducîndu-și 
aportul lor entuziast de zi cu zi la 
îndeplinirea sarcinilor construcției 
socialiste oamenii muncii, tineretul 
nostru își exprimă prin fapte pa-, 
triotismul punînd umărul la înflo
rirea patriei, la belșugul și ferici
rea întregului popor muncitor.

Mîndrindu-se cu mărețele cuce
riri și uriașele realizări dobîndite 
în anii regimului democrat-popu
lar, oamenii muncii din patria 
noastră acordă o mare prețuire 
tradițiilor luptei pentru libertate 
și o viață mai bună ale poporului, 
nostru, tradiții între care înfăptui
rea 
află

Unirii de acum un secol se 
la loc de cinste.

DAN BERINDEI
Sfîrșit începutul articolului*; <

tn nr. 3009 din 15 ianuarie 1959.
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Economia ILP.S.S. in plin afini
Rezultatele îndeplinirii planului de stat de dezvoltare a economiei

naționale a U. R. S. S. pe anul 1958
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

După cum transmite TASS la 
ianuarie, Direcția Centrală 
Statistică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a dat pu- 
blicității rezultatele îndeplinirii 
p anului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anul 1958.

Potrivit comunicatului oficial 
a! Direcției Centrale de Statisti
că, INDUSTRIA SOVIETICA A 
DEPĂȘIT CONSIDERABIL PLA
NUL ANUAL AL PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE. Volumul pro
ducției industriale a crescut in- 
tf-un an cu 10 la sută. Potrivit 
datelor preliminare, producția 
mijloacelor de producție (grupa 
„A") a crescut cu 11 la sută, iar 
producția mijloacelor de consum 
(grupa ,,B-‘) — cu 7 la sută.

Planul economiiei naționale pre
vedea creșterea producției indu
striale în 1958 cu 7,6 la sută, 
din care producția mijloacelor de 
producție — cu 8,3 la sută, iar 
producția mijloacelor de consum 
— cu 6,1 la sută.

La capitolul lucrări capitale 
se arată că ANUL TRECUT IN 
UNIUNEA SOVIETICA AU 
FOST PUSE IN FUNCȚIUNE 
PESTE 800 DE NOI MARI ÎN
TREPRINDERI INDUSTRIALE 
DE STAT. Volumul investițiilor 
organizațiilor de stat și coopera
tiste (în afară de colhozuri) a 
fost anul trecut de 235 miliarde 
ruble și a depășit investițiile ca-, 
pitale din 1957 cu 11 Ia sută.

In 1958, în U.R.S.S. au fost 
construite șapte furnale cu o ca
pacitate totală de 4.900.000 tone 
fontă, patru cuptoare Martin, 
două oțelării electrice, un con- 
vertizor Bessemer, cîteva puter
nice baterii de cocs, 57 de mine 
și profiluri carbonifere, mari în
treprinderi ale 
și alimentare.

Au intrat în 
trei agregate 
de la Stalingrad, cea mai mare 
din lume, prima parte a noii cen
trale atomoelectrice cu o putere 
de 100.000 kW (puterea ei totală 
este de 600.000 kW); primele a- 
gregate ale marilor termocentra
le de la Tom-Usinsk (Siberia) 
și Staro Beșcevo (Ucraina).

în 1958, în Uniunea Sovietică 
s-au extras 88.800.000 tone mine-

15 
de

industriei ușoare

funcțiune primele 
ale hidrocentralei

Noile propuneri 
pașnică și 

'Tineretul german 
trebuie să acționeze 

în comun
— CHEMAREA ORGANIZAȚIEI 
DIN MARELE BERLIN A UNI

UNII TINERETULUI LIBER 
GERMAN —

BERLIN 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum rela
tează ziarul ..Berliner Zeitung** or
ganizația din Marele Berlin a U- 
niunii Tineretului Liber German a 
adresat tuturor organizațiilor de 
tineret din Berlinul occidental 
chemarea de a acționa în comun 
în lupta pentru interesele tinere
tului.

In declarația Uniunii Tineretului 
Liber German se arată că a venit 
timpul ca toate organizațiile demo
crate de tineret din Berlin să dis
cute în comun problemele asigură
rii păcii și căile de rezolvare a 
sarcinii naționale a Germaniei. Or-

Vizitele Iui

A. I. MIKOIAN
Ia New-York

LIBERTATE
lui Manolis Glezos !

Protestul Asociației Juriștilor 
din R. P. Romînă

reu de fier, 496.000.000 tone căr
bune, 130.000.000 tone țiței și 
29.800.000.000 m.c. de gaze. Ex
tracția minereului de fier a cres
cut in comparație cu 1957 cu 5 
ia sută, extracția de cărbune 
cu 7 la sută, de țiței — cu 15 
sută, extracția 
gaze — cu aproape 1,5 ori.

In - - ;____
U.R.S.S. s-au produs 39.600.000 
tone fontă și 54.900.000 tone oțel. 
Producția de laminate a fost de

LA TOATE 
DE PRODU- 
A CRESCUT 
7 LA SUTA.

cu 1957 coefi-

și producția

cursul anului trecut

la 
de

în

42.900.000. tone. 
ACESTE TIPURI 
SE, PRODUCȚIA 
INTR-UN AN CU

in comparație i 
cientul folosirii volumului util al 
furnalelor a crescut cu 2.6 la 
sută. Producția de oțel la m.p. 
de vatră a cuptorului a crescut 
cu 3 l.a sută.

Producția de energie electrică 
a fost anul trecut de 233 miliar
de kWh sau cu 11 la sută mai 
mare decît în anul precedent.

In comparație cu anul 1957, 
producția de mașini electrice a 
crescut între 10 la sută și 23 la 
sută.

In 1958, industria Uniunii 
vietice a produs 138.000 de 
șini-unelte pentru așchierea 
talelor, adică cu 6 la sută 
mult decît în anul precedent. In 
această perioadă au fost produse 
aproximativ 25.000 mașini de for
jă și presă, depășindu-se de ase
menea nivelul anului precedent.

Uniunea Sovietică a produs în 
1958, 511.000 automobile, dintre 
care 389.000 autocamioane și au
tobuse și 122.000 turisme. Planul 
producției de automobile a fost 
depășit. Intr-un an producția a- 
cestora a crescut cu 3 la sută.

In 1958 s-au produs 220.000 
tractoare, adică cu 8 la sută mai 
mult decît in anul precedent.

La capitolul referitor la VENI
TUL NAȚIONAL se arată ca IN 
1958 EL A CRESCUT CU 9 LA 
SUTA FAȚA DE 1957. Veniturile 
reale ale populației au crescut în 
1958 cu 5 la sută, calculate pe 
fiecare om al muncii. Statul a 
acordat populației ajutoare și in
demnizații pentru asigurările so
ciale, pensii, burse etc. în valoa
re de peste 215 miliarde ruble,

So
ni-a- 
me- 
mai

față de 202 miliarde ruble în
1957. Veniturile bănești ale col
hozurilor au fost de peste 130 
miliarde ruble, crescînd în com
parație cu 1957 cu 38 la sută, 
în conformitate cu hotărîrea Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S., 
în (ară continuă să se reducă 
durata zilei de muncă, fără mic
șorarea salariului, la muncitorii 
și funcționarii din industrie.

La capitolul „Folosirea brațe
lor de muncă" se menționează 
că numărul mediu anual al mun
citorilor și funcționarilor din eco
nomia națională a U.R.S.S. a 
fost in 1958 de 54.690.000 de oa
meni și a crescut față de «nul 
precedent cu 1.400.000. Ca și în 
anii trecuți, nici în 1958 în țară 
nu a existat șomaj. Au fost. în
drumați să lucreze in economia 
națională aproximativ 650.000 de 
tineri muncitori calificați, absol
venți ai școli’or profesionale de 
stat. Numărul specialiștilor cu 
studii de specialitate superioară 
și medii, care lucrează în econo
mia națională, a crescut intr-un 
an cu 10 la sută, cifrindu-se la 
sfîrșituf anului 1958 la aproxi
mativ 7.500.000.

In ce privește producția agrico
lă, în comunicat se arată că în 
1958 recolta globală de cereale a 
U.R.S.S. a fost de 8.500.000.000 
puduri, dintre care grîu — 
4.600.000.000 puduri, iar bumbac 
brut — 4.400.000 tone. In compa
rație cu 1957, RECOLTA GLOBA
LA DE CEREALE A SPORIT CU 
2.100.000.000 PUDURI SAU CU 
O TREIME. Sarcina stabilită de 
Directivele Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. cu privire la sporirea 
producției sfeclei de zahăr a fost 
îndeplinită și depășită înainte cu 
doi ani de termenul stabilit. In
1958, colhozurile și sovhozurile din 
U.R.S.S. au sporit șeptelul de vite 
cornute mari cu li la sută față 
de anul precedent, printre care nu
mărul vacilor — cu 8 la sută, al 
porcilor — cu 14 la sută, al oilor 
— cu 7 la sută. Față de anul 1957 
producția animalieră a crescut cu 
5 la sută — 11 la sută. IN CE 
PRIVEȘTE PRODUCȚIA GLOBA
LA DE LAPTE IN 1958 UNIU
NEA SOVIETICĂ A DEPĂȘIT

sovietice asigură dezvoltarea 
democratică a Germaniei

ganizația Uniunii Tineretului Li
ber German propune organizațiilor 
de tineret din Berlinul occidental 
să acționeze în comun pentru o 
politică națională avînd la bază 
propunerile sovietice în problema 
Berlinului și proiectul Tratatului de 
pace cu Germania.

In încheiere Uniunea Tineretului 
Liber German propune tineretului 
din Berlinul occidental să organi
zeze adunări și discuții 
în scopul realizării unei 
reciproce între tineretul 
două părți ale orașului,

în comun 
înțelegeri 
din cele

Ziarul „Bombay 
Chronicle" condamnă 

pe cei ce se opun 
propunerilor sovietice

DELHI 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : Cercurile apropiate de 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Indiei relevă importanța inițiati
vei Uniunii Sovietice care a pre-

zenlat noi propuneri în problema 
Germaniei. în ceea ce-l privește, 
guvernul indian a fost întotdeauna 
gata să contribuie la rezolvarea 
problemei germane, dacă statele 
interesate vor dori aceasta.

Proiectul sovietic al tratatului 
de pace cu Germania continuă sa 
se afle în centrul atenției presei 
indiene.

Ziarul „Bombay Chronicle" con
damnă reacția puterilor occiden
tale față de propunerile sovietice, 
propuneri care corespund aspira
ției națiunii germane la suverani
tate deplină. „Nu încape îndoială, 
arată ziarul, că reglementarea si
tuației în Germania va îmbună
tăți considerabil perspectivele 
păcii în Europa și îi va consolida 
securitatea",

S.U.A., IAR IN CE PRIVEȘTE 
PRODUCȚIA TOTALA DE UNI 

i FABRICAI ÎN ÎNTREPRINDERI 
INDUSTRIALE Șl IN GOSPO
DARII, U.R.S.S. A DEPĂȘII 
S.U.A. ÎNCĂ DIN 1957.

După reorganizarea stațiunilor 
de mașini și tractoare, pină la sfîr- 
șitul anului 1958 peste 83 la sută 
din colhozuri au achiziționat de la 
acestea mijloace tehnice agricole. 
Colhozurile au cumpărat 482.000 
tractoare, 250.000 combine cerealie
re și multe alte mașini.

La capitolul privitor la circula
ția mărfurilor se arată că in 1958 
volumul total al circulației măr
furilor cu amănuntul a fost de 667 
miliarde ruble, crescînd față de 
anul precedent, în prețuri compa
rate, cu 6 la sută, iar luind in 
considerație reducerea vinzării de 
vodcă a crescut cu 7 la sută. 
A crescut considerabil vînzarea de 
carne, mezeluri, produse din pește, 
grăsimi animale, ouă, zahăr, fruc
te, țesături, încălțăminte, mobilă, 
televizoare, automobile, precum și 
vînzarea altor mărfuri.

In ce privește producția mărfu
rilor alimentare, în 1958 producția 
de carne a U.R.S.S. (fără produc
ția colhozurilor și fără producția 
casnică) a fost de 3.400.000 tone, 

i Planul de stat a fost depășit. S-a 
produs carne cu 8 la sută mai 
mult decit în 1957. Au fost depă
șite de asemenea planurile de pro
ducție la pește, s-au produs gră
simi animale, produse din lapte 
integral, zahăr tos.

In 1958 industria U.R.S.S. a 
produs 5.800.000.000 metri țesă
turi din bumbac, 845.000.000 metri 
țesături de mătase, 481.000.000 
metri țesături din in și 303.000.000 
metri țesături de lină. Industria 
textilă a țării a depășit planul de 
stat pe 1958, sporind producția 
de țesături cu 4 la sută — 13 la 
sută, in comparație cu anul pre
cedent. In același an, în U.R.S.S. 
s-au produs 356 milioane perechi 
de încălțăminte diln piele, sau cu 
12 la sută irtai mult decit în 1957

La capitolul privitor la construc
ția de locuințe se relevă că pla
nul pe 1958 ÎN CE PRIVEȘTE 
CONSTRUCȚIA Șl DAREA IN 
FOLOSINȚA’A UNEI SUPRAFE
ȚE LOCATIVE DE 61 MILIOANE 
M.P. A FOST DEPĂȘIT CU 7

- MILIOANE M.P. In afară de a- 
ceasta, colhoznicii și intelectualii 
de la sate și-au construit în a- 
cest an peste 700.000 case de lo
cuit.

La capitolul „Cultură" în comu
nicat se arată că în 1958 în re
țeaua de învățămint a U.R.S.S. au 
fost cuprinse 50 milioane persoa
ne. In această perioadă au fost 
deschise peste 1.100 de noi școli 
medii. Peste 4 milioane de persoa
ne au învățat în instituțiile de in- 
vățămînt superior și mediu de spe
cialitate. 45 la sută din persoanele 
care urmează cursurile de zi ale 
instituțiilor de învățămint superior 
au efectuat un stagiu de muncă 
practică după terminarea școlii me
dii. Peste 3.600.000 oameni au în
vățat, continuind să lucreze in pro. 
dticție. In 1958, școlile superioare 
și medii au fost absolvite de 
840.000 de specialiști. Au fost în
ființate 10 noi instituții de învă- 
țămînt superior. In prezent, în 
țară există peste 280.000 de lucră
tori științifici. Intr-un an numărul 
lor a crescut cu 9 la sută. Tirajul 
cărților editate în 1958 a fost de 
1.160.000.000 exemplare.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața zi
lei de 14 ianuarie A. 1. Mikoian 
a vizitat timp de peste o oră și 
jumătate magazinul „Macy“ — 
cel mai mare magazin universal 
din New York. Magazinul aparți
ne unei societăți care este proprie
tara unei întregi rețele de maga
zine universala răspîndite în în
treaga țară. Jack Straus, președin
tele conducerii societății „Macy 
and Company", Wîllock Bingham, 
președintele acestei societăți și 
Arthur Manchy, directorul magazi
nului universal din New York, 
l-au întîmpinat pe A. 1. Mikoian 
la intrarea în magazin și l-au în
soțit în timpul vizitării diferitelor 
secții, dînd explicații.

I. Mikoian a vizitat toate cele 
9 etaje ala uriașului magazin.

După vizitarea magazinului uni
versal, A. I. Mikoian a participat 
la micul dejun oferit în cinstea sa 
de Sheperd, președintele condu
cerii marii bănci First National 
City Bank of New York. La micul 
dejun au participat cei mai mari 
bancheri., din New. York și. condu
cătorii celor mai mari corporații 
industriale, printre care Harold 
Helm, conducătorul societății „Che
mical Corn Exchange Bank", .Da
vid Rockefeller și John Rockcfcilier. 
Printre oaspeți se aflau și M. A. 
Mepșikov, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., și persoanele care-1 în- . 
soțesc pe A. I. Mikoian în călăto
ria sa prin Statele Unite.

Maj țîrziu A. I. Alikoian a 
oaspetele .fostului ;

Moscova și că intenționează să 
facă o călătorie în Uniunea- Sovie
tică împreună cu soția în luna mai 
a acestui an. La întrebarea dacă 
intenționează să se întilnească cu 
N. S. Hrușciov, Harriman a răs
puns că va fi foarte bucuros să-l 
vadă pe N. S. Hrușciov dacă i se 
va oferi această posibilitate.

Seara, A. I. Mikoian a rostit la 
hotelul ț,Waldorf Astoria" o cu- 
vîntare cu prilejul dineului oferit 
de clubul economic din New York.

Ziarele americane 
despre vizita lui 

A. I. Mikoian
NEW YORK 15 (Agerpres).— 

TASS transmite : Ziarîil ..Gazette 
and Daily", care apare la York 
(statul Pennsylvania), salută îiț- 
tr-un articol redacțional vizita lui 
A. I. Mikoian în S.U.A. arutînd c.ă 
această vizită contribuie la slăbi
rea încordării internaționale: Sub
liniind că A. 1. Mikoian a stal de 
Vorbă cu numeroase personalități 
americane influente, ziarul scrie : 
„Este pe deplin posibil ca, cu 
timpul vizita și declarațiile lui 
A. 1. Mikoian să fie apreciate ca o 
anumită etapă pe calea slăbirii în
cordării provocate de războiul rece 
și ca începutul âcelei perioade îs 
relațiile dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietici care va avea 

■ ' - j guvernator al drept principiu călijuxitor formu-
statulni New York, A. Harrimam j la : „Trăiește și lasă și pe alții si 
care în timpul celui do-al doilea- trăiască". 
război mondial a. ocupat funcția . 
de ambasador al Statelor Unite la j 
Moscova. v .

După aceăstă întîlnire, răspun-, 
zînd la unele întrebări ale cores
pondenților americani și străini, • 
A. I. Mikoian a spus:

,,Ne-ani întîlnit ca vechi prie
teni și am discutat multe proble- ’ 
me, printre care probleme politice : 
și economice".

La rîndul său Harriman a co
municat corespondenților că A. 1. 
Mikoian l-a invitat să viziteee

Ziarul citează recenta declarație 
a senatorului Clafrk care a subli
niat că singurul, mijloc de a ob
ține pacea în întreaga lume- îl 
constituie „tratative, tratative și 
iar tratative",

Guverniil sovietic, scrie in con
tinuare „Gazette and Daily", este 
gata să ducă tratative în proble
ma comerțului, in problema Ber
linului, a dezarmării, precum și în 
alte probleme.

întîlnire prietenească
MOSCOVA 15 —- Coresponden

tul Agerpres transmite :
Ambasadorul R. P. Romîne Ța 

Moscova, Ml HAIL DALEA, a or
ganizat o întîlnire prietenească în
tre colaboratorii ambasadei și co
legiul de redacție și colaboratorii 
principali ai revistei „Inostrannaia 
Literatura".

La întîlnire au participat A. 
Ciakovski, redactor șef al revistei, 
S. Dangulov —- redactor șef ad
junct, Serghei Gherasiimov — ar
tist al poporului al U.R.S.S., îm
preună cu soția ; cunoscuta actri
ță de cinema Tamara Makarova, 
de asemenea artistă a poporului 
a U.R.S.S., I. Anilsimov — cunos
cut critic literar, poeții Stepan 
Scipaciov și Lev Nikulin, V. Terioș- 
kin — membru al colegiului re
dacțional al revistei, și alții.

Din cei prezenți 
zitat Romînia în anii 
berare. Ceilalți și-au 
rmța de a ne vizita

Membrii colegiului
al revistei, care au urmărit și ur
măresc îndeaproape dezvoltarea li
teraturii 
exprimat 
sele mari 
domeniu 
tură cu
a relațiilor culturale dintre R. P. 
Rontînă și U.R.S.S. Oaspeții și-au 
exprimat dorința de a oglindi și în 
viitor în paginile, revistei creațiile 
literare ale poporului romln.

Tot în cursul acestei săptămîni 
Mihail Daleâ a organizat o Tntîl- 
nire cu colectivul de redactori și 
traducători ai Antologiei ■ poeziei 

. R. P. Romine.

mulți aii' vi
de după eli- 
exprimat do-

redacțional

și artei rominești, și-au 
satisfacția pentru succe- 
care s-au-obținut în acest 

și bucuria în legă- 
permanenta dezvoltare

O expresie a prieteniei 
dintre tineretul romîn 

și tineretul polonez
(Urmare din pag. l-a)

retului romîn — Partidul Munci
toresc Romîn, în cinstea Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, con
ducătorul și îndrumătorul tinere
tului din Polonia populară.

Primit cu căldură, a luat cuvîn- 
tul tov, Tadeusz Rudolf, secretar 
al C.C, al Uniunii Tineretului So
cialist din R. P. Polonă, care a 
transmis tineretului bucureștean 
un salut fierbinte pornit din ini
mă. Vorbitorul evocă in cuvinte 
calde vizita în țara noastră, amin
tește de mișcătoarele dovezi de sim
patie și prietenie ale tinerilor din 
regiunile Ploești, Stalin și Hune
doara pe care le-a vizitat delega
ția, ale tineretului din București. 
Conducătorul delegației tineretului 
polonez arată că a fost impresio
nat de marile succese obținute, de 
poporul romîn, "sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romih în 
munca de construire a socialismu
lui. „Sîntem entuziasmați de ati
tudinea tineretului față de munca 
închinată patriei. Tineretul romîn 
joacă un rol de seamă în viața 
R. P. Romîne și ne dăm seama cît
de importantă este munca U.T.M.". lone, _ o seaJ.- neuitatt expre-

In continuare, tov. TadeUsz Rju- .. 
dolj vorbește despre munca U.TfS. 5ie - ■ t u -
căre, sub conducerea ideologică și care apimă tinăra generație din ța- 
politică a P.M.UJ9., educă tinere- rile noastre socialiste.

tul polonez în spirit socialist. 
U.T.S. desfășoară o vastă muncă 
pentru o cît mai cuprinzătoare an
trenare a tineretului la opera de 
construire a socialismului, pentru 
îndeplinirea politicii partidului. 
„Trăim în marea familie a lagă
rului socialist — spune vorbitorul. 
Ne leagă țeluri comune, ne este 
comună ideea socialismului și 
păcii. De aceea facem totul pentru 
a strînge legăturile de prietenie 
dintre tineretul romîn și polo
nez. Părăsind primitoarea dvs. 
țară lăsăm aci inimile noastre fier
binți. Tineretul romîn va avea în
totdeauna în tineretul polonez un 
prieten credincios și apropiat".

In aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți, tov. Tadeusz Rudolf în
cheie rostind în rominește cuvin
tele : „Trăiască în veci prietenia 
tineretului romîn și polonez".

A urmat apoi un film documen
tar înfnțișind aspecte din munca 
patriotică a tinerilor din țara noa
stră și un frumos program artistic 
dat de Ansamblul Uniunii Tinere
tului Muncitor. Tinerii buciireșteni 
au petrecut împreună cu oaspeții 
lor — soli ai tineretului frate po-

a sentimentelor calde, frățești

Juriștii din Republica Populară 
Romină își exprimă profunda lor 
indighare față de arestarea arbi
trara a lui Manolis Glezos, direc
torul ziarului „Avghi".

Lupta dusă de Manolis Glezos 
pentru democrație, pentru liberta
te și realizarea aspirațiilor națio
nale' ale poporului grec se înca
drează în principiile de libertate a 
presei și a cUvîntului și îrt dreptu
rile- fundamentale ale omului, re
cunoscute de legislația 
statelor, inclusiv de 
statului grec.

Aceste libertăți sînt 
în Carta Organizației 
Unite și au fost confirmate în De
clarația universală a drepturilor 
omului, adoptată de Adunarea Ge
nerală a Organizației N’ațiun-lor 
Unita in 1948.

Considerăm că nu există nici

majorității 
Constituția

consfințite 
Națiunilor

un temei legal pentru trimiterea 
în fața Tribunalului Militar a lui 
Manolis Glezos, că arestarea și 
.deținerea .lui ilegală constituie o 
încălcare flagrantă a principiilor 
de. democrație și libertate și că ea 
face parte din acțiunile îndreptate, 
împotriva fiilor celor mai devotați 
ai poporului grec, luptători pentru 
promovarea intereselor naționale 
ale Greciei.

In numele tuturor juriștilor diti 
țara noastră. Asociația Juriștilor 
din R. P. Romînă cere, încetarea 
persecuțiilor împotriva elementelor 
democratice din Grecia și elibera
rea imediată a eroului național al 
poporului grec, Manolis Glezos.

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR 
DIN REPUBLICA POPULARA

ROMINA

Inima și rațiunea protestează
Un articol de l. Ehrenburg

MOSCOVA 15 (Agerpres). — zos și-a dovedit dragostea față da 
Ziarul ,,'Sovetskata Rossia" a pu- Grecia. Tocmai pe asemenea oa- 
bticat la 15 ianuarie următorul gr- meni i-a preamărit 
ticol al lui Ilya Ehrenburg, inti
tulat „Inima și rațiunea protestea
ză" in care se scrie printre altele:

Soarta Greciei frăiiiintă mereu 
pe oameni, oriunde-ar trăi ei. Sin- 
tem prea-îndatorați geniului po
porului grec pentru a nu-i împăr
tăși șperăpțelțȚ^i suferințele. Doar 
pentru, un turist obtuz și ignorant 
grecii de astăzi' sînt- niște admi
nistratori de muzeu.
; Grecia; a avut mult de suferit, 

a cunoscut veacuri de invazii și 
robie,?'.Bar poporul ei a purtat 
prin toaie aceste încercări precep
tele anticii Elade : dragostea de 
frumos, respectarea demnității u- 
mane. o- dragoste de pace indes
tructibilă.

Dacă vorbeșc acum despre în
grijorarea mea față de soarta lui 
Manolis Glezos, aceasta nu se ex
plică numai prin faptul că, atunci 
cînd. I-am întîlnit la Atena, am 
văzut un om cu minunate trăsă
turi ale caracterului grec — un 
om care iubește atît pămîntul său 
natal, cit și omenirea. Scriu aces
te rînduri întrucît în fața mea 
este evocată din. nou soarta tra
gică a unui popor pe care îl iu« 
besc sincer și profund încă din 
anii adolescenței.

Aflîndu-mă la 
an și jumătate, am avut prilejul 
să mă întilnesc cu oameni poli
tici: reprezentînd diferite partide, 
în primul rînd cu liberali. Toți, 
fără excepție, au vorbit despre ne
cesitatea de a înlătura dezbinarea 
din sinul națiunii. Ei s-au pronun
țat' pentru slăbirea războiului rece", 
considerînd aceasta ca o chezășie 
a renașterii Greciei. In același 
sens s-au exprimat oameni de 
știință, scriitori, artiști plastici. 
Grecia trăia într-o epocă de spe
ranțe.

Acum însă Manolis Glezos este 
amenințat cu împușcarea... Nu a 
sosit oare timpul de a pune capăt 
„insulelor morții", închisorilor și 
execuțiilor ? ..

In anii ocupației Manolis Gle-

1 înainte da 
moarte marele poet Sikelianos. Nu 
te poți atinge de Manolis Glezos 
fără să jignești- pe toii aceia care 
sînt îndrăgostiți de Grecia.

Lucrul cel mai înfricoșător din 
cele întimplate este absurditatea, 
în prezent, cînd se resimte pretu
tindeni dorința de a pune capăt 
războiului rece“, cînd se contu

rează o cotitură în opinia publică 
mondială, unii politicieni greci se 
străduiesc să reînvie anii cei mai 
crunți. Ei vor ca Manolis Glezos, 
care a scăpat ca prin minune de 
glonțul unui S.S.-ist, să piară de 
mîna unui grec, Ca el să cădi 
victimă a „războiului rece* 
odios întregii omeniri. Atît inima, 
cît și conștiința și 4rațiunea1 pro
testează împotriva, acestei stări de 
lucruri.

Atena acum un

Feciorii lui 
„papa dolar" 

— oaspeți 
macabri

j dea- J 
_ . _ _ . a fost j

obiect de inspirație al S 
I multor umoriști de-a lungul ? 
veacurilor. Dă buzna peste tine J
— în timp ce tocmai te culci Ș 
sau stai cu familia la masă ?
— se înfige în porția cea toiai J
mare de mîncare (iar după ce J 
s-a ghiftuit pretinde că maică- ? 
sa gătește mai bine), îți apucă J 
nevasta de bărbie și-apoi se în- S 
tinde încălțat pe canapea, după ? 
ce a avut grijă să-ți id dih J 
buzunar ultima țigară... M

Dar iată că un oaspete ne- 3 
poftit—contemporan—nu mai
dă naștere la comedii -și satire. ? 
Cu toate că pășește nepăsător i 
mestecînd chewing-gam, pe ]
unde pune piciorul se-ntîmplă [ 
nenorociri, drame și nu come- ii 
dii. ■' Jefuiește, consumă și nu [ 
plătește, orice obstacol în calea i 
mașinii sale în viteză este dobo- 
rît cu sînge rece. Beția lui zgo- t 
motoasă se soldează cu scan- i

| t usa/irul nepoftit, pe 
I supra ți obraznic a

colaborare frățească
bulgarăArommo

Noua secție de acid sulfuric a uzinelor de cupru din Pirdope. (R.P. Bulgaria).

Astăzi se împlinesc 11 ani de 
la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Popular? Bulgaria. Acest Tra
tat a consemnat începerea li
nei noi etape în dezvoltarea 
tradiționalelor relații de prie
tenie dintre popoarele romîn 
și bulgar, în condițiile în care 
eliberate de către Uniunea So
vietică nu pășit la construirea u- 
nei vieți noi. Astăzi Bulgaria și 
Romînia, sînt țări libere și cu 
drepturi' depline, care fac par
te din puternicul lagăr al ță
rilor socialiste, în frunte, cu 
Uniunea Sovietică. Făcînd par
te din familia unită 
lagărului socialist, 
noastre înaintează cu 
drumul socialismului.
.irț cei 11, ani care au trecut, 

Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre 
țările noastre și-a dovedit din

a țărilor 
popoarele 
succes pe

► plin însemnătatea, relațiile ro-
> mîno - bulgare dezvoltîndu-se 

relații de cola-
într-ajutorare fră-,

necontenit 
borare și 
țească.

Tratatul
11 ani a

ca

spmnat, în urmă cu 
dus la o puternică

dezvoltare a colaborării romî- 
no-bulgare in domeniile econo
mic, cultural, tehnico-științific 
etc. In momentul de față între 
țările noastre există numeroase 
acorduri, convenții și protoco
lari care reglementează multi
lateralele relații de cooperare 
și intr-ajutorare frățească, pe 
bază de egalitate și avantaje 
reci proce.

An de an crește numărul di
feritelor delegații de oameni ai 
muncii din țările noastre care 
fac vizite și organizează schim
buri de experiență folositoare. 
O importanță deosebită au a- 
vut-o pentru întărirea relațiilor 
de prietenie dintre țările noa
stre vizitele reciproce ale de
legațiilor guvernamentale și de 
partid care1 a avut loc în pri
măvara și vara anului 1957.

In. anii regimului democrat- 
popular s-a dezvoltat prietenia 
și colaborarea frățească dintre 
tineretul romin și cel bulgar. O 
manifestare caldă a acestei prie
tenii a fost participarea tineri
lor brigadieri romîni, alături de 
tinerii brigadieri bulgari, în 
vara anului trecut, la construi
rea în R. P. Bulgaria, la Gri- 
vița, a „Parcului prieteniei 
ruso-romîno-bulgar".

Swis

Fi

j 1

3 1A1

în domeniul politicii externe 
țările noastre promovează o 
politică consecventă de pace, 
colaborare între toate popoare
le lumii. Ca membre ale lagă
rului socialist, ele aduc o con
tribuție însemnată la întărirea 
păcii în lume și se pronunță 
ferm pentru încetarea experien
țelor cu armele nucleare, dezar
mare, coexistență pașnică.

R. P. Romînă și R.P. Bulga
ria dau o înaltă prețuire uni^ 
tații lagărului socialist în frun
te cu Uniunea ~ 
văd în această 
independenței, 
construirii cu 
lismului.

Cu prilejul sărbătoririi a 11 
ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre țările 
noastre, poporul, tineretul ro
mîn urează poporului și tinere
tului frate bulgar noi succese 
în opera de construire a socia
lismului și apărarea păcii.

Sovietică. Ele 
unitate chezășia 
suveranității și 
succes a soda-

| VA « NI f V KM A OÎ\ :|
PHENIAN. — La .14 ianuario 

1959 s-a semnat la Phenian pla
nul de aruncă în vederea* aplicării 
acordului de colaborare culturală 
între R. P. Romînă și R.P.D. Co
reeană pe anul 1959.

Din partea R.P.R. planul a fost 
semnat de Anton Tatu Jianu, am
basadorul R. P. Romine la Phe
nian, iar din partea R.P.D. Co
reene de He Den Suk, președintele 
Comitetului pentru legături cultu
ralo cu străinătatea.

BUDAPESTA. — La 15 ianua
rie s-a deschis la Budapesta, cea 
ae-a 17-a sosiune a Comisiei Du
nării. La sesiune participă delega
ții din partea tuturor statelor mem-, 
bre ale Comisiei, precum și cx- 
perți din partea R. F. Germane și 
Austriei. Delegația romînă la se
siune este condusă de 1. Rab, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Romîne, reprozen* 
tant permanent' al R. P. Romîne pa. 
lîngă Comisia Dunării, care înde-

Rodriguez adău- 
știri „sint abso-

cum comunica

I

dai și violuri, cu răniți și morți. f. 
Cui aparține acest chip e J 
lesne de ghicit : ocupantului a- J 
meriean din zilele noastre care J 
a poposit în țări... „prietene" și 5 
vrea să se simtă ca la el acasă. J 
Mai ales în R. F. Germană — J 
unde simte că are drepturi np- J 
limitate dat fiind ajutorul sub- } 
stanțial pe care-l dau Statele <| 
Unite pentru grabnica înarmare J 
cu arma nucleară a Wehrmacht- J 
ului sold ații yankei au j
un cîmp larg de desfășurare a j 
„poftei lor de viață”. Păcat că j 
hotelierul din Stadtbergen (in 
apropiere de Augsburg, Germa
nia occidentală) nu poate po
vesti cum cinci soldați ameri
cani au pătruns în hotel, l-au 
atacat zyîrljpdu-l de pe scări, 
după care l-au călcat în picioa
re. Omul a murit săracul.

în spitalul din Langsthul
(Germania occidentală) a înce
tat din viață nu de mult un tî- 
năr miner în vîrstă de 18 ani. 
O mașină americană, venind în- 
țr-o viteză nebunească, l-a 
doborît la pămînt.

Nu puține sînt cazurile cînd 
pe criminal îl trădează un colț 
dintr-un lucru aparținind victi
mei și care atîrnă din buzuna
rul lui cu fermoar. Așa s-a în- 
tîmplat la 8 octombrie la Mun- 
chen. Victima a fost o femeie 
germană.

Lista victimelor e lungă. Dar 
cu cît crește cu atît se scur
tează răbdarea celor care sint 
nevoiți să îndure isprăvile ma
cabre ale unui asemenea oas
pete nepoftit. ,^Amy go home!” j 
(Americani, cărați-vă acasă !) ’ 
scriu pe ziduri pină și copiii Ș 
din țările pe unde „papa do- 
Iar'9 își trimite feciorii. Nu de £ 
alta, dar afară de asemenea is- [ 
prăvi despre care e vorba, Amy J 
prevestește scumpete, foamete. J 
înarmări, război. 5

S. VOINESCU
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