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La o adunare

Cercul de minim tehnic de la secția vagoane a Atelierelor C.F.R. 
Ilie Fintilie" din Iași are o bogată activitate.
Lecțiile practice vin să aprofundeze cunoștințele teoretice de la
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In raionul Cristurul Secuiesc

a fost terminată
cooperativizarea agriculturii

generală de dare

le seama a G.A.C.

Iată în fotografie un grup de tineri urmărind cu atenție, după 
expunerea teoretică, o interesantă demonstrație practică.

Foto: D. F. DUMITRII

Propunerile tineretului 
ju fost incluse in planul

” r J

In anul 1958, gospodăria a-, 
gricolă colectivă „9 Mai“ 

• din satul Meri, raionul Gă- 
iști, a obținut rezultate bune pe 

C linia dezvoltării sale multilaterale. 
; .pcest fapt a fost subliniat și cu 

■ Ocazia adunării de dare de seamă 
)i alegeri care a avut loc cu cî- 

eva zile în urmă. Aici s-a ară- 
at că. învățînd neîncetat din ex- 
leriența gospodăriilor colective 
runtașe, respectînd regulile agro- 
ehnice înaintate și ținînd seama 

tie învățămintele căpătate la cursul 
Agrozootehnic, chiar și în condi
țiile secetei de anul trecut, colec- 
[iviștii au reușit să obțină produc- 

ii constante la toate culturile a- 
gricile. De exemplu, producțiile 
medii de grîu și orz ale gospodă
riei colective au fost între 1200 și 
2500 kg., adică cu 500—1100 kg. 
mai mult la hectar decît produc- 

ițiile medii de grîu și orz, obținu
te de țăranii muncitori cu gospo
dării individuale.

Realizări asemănătoare s-au ob- 
Iținut și în sectorul zootehnic. De 
pildă, producția medie de lapte pe 
cap de oaie a fost de 46 litri, cu 
aproape 12 litri mai mult decît pro

ducția obținută de țăranii munci
tori cu gospodărie individuală.

Cerealele și produsele sectorului 
• zootehnic au fost principalele sur

se de venituri ale colectiviștilor.
Contractînd toate prisosirile de 

grîu, porumb și floarea soarelui 
și întreaga producție a sectorului 
zootehnic, colectiviștii au realizat 
la o sută de hectare, venituri de 
peste 113.300 lei.

Datorită acestui fapt eî au avut 
posibilitatea să facă rețineri pen
tru fondul de bază de peste 15 la 
sută din totalul veniturilor anuale 
în bani și de peste 5 la sută din 
veniturile anuale în produse.

Creșterea producției vegetale și 
animale a influențat pozitiv creș
terea valorii zilei muncă, care a 
ajuns la aproape 30 Iei.

In adunarea de dare de seamă 
și alegeri colectiviștii au aprobat 
și planul de perspectivă al gospo- 

"iei lor colective. Tinerii colec-
ști și îndeosebi utemiștii 
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Declarația

Gheorghița, Aurica Ion și alții au 
făcut valoroase propuneri pentru 
dezvoltarea gospodăriei colective. 
Ei au propus adunării generale să 
le încredințeze lor, tinerilor lucră
rile de amenajare a unui eleșteu 
de pește pe o suprafață de 1 hec
tar. Au mai făcut propunerea să 
se înființeze o crescătorie de pă
sări care să fie încredințată fete
lor din gospodăria colectivă.

De asemenea, tinerii colectiviști 
au propus adunării generale să a- 
probe înființarea unei echipe de ti
neret, specializată în cultura sfe
clei de zahăr și a florii soarelui 
etc<

Toate propunerile tinerilor colec
tiviști au fost apreciate și aproba
te de adunarea generală a colecti
viștilor.

In planul de perspectivă, propus 
spre aprobarea adunării generale 
se prevede o puternică dezvoltare 
a creșterii animalelor proprietate 
obștească, sporirea cantităților de 
produse care va fi valorificată pe 
bază de contracte și creșterea sim
țitoare a producției de cereale.

Pentru a sprijini efectiv gospo
dăria agricolă colectivă să ducă la 
îndeplinire toate prevederile planu
lui de perspectivă, utemîștiî și ti
nerii colectiviști și-au asumat 
punderi precise și concrete în 
te ramurile de producție ale 
podăriei colective.

I. POPESCU 
activist al Sfatutui popular 

raionul Găești

răs- 
toa- 
gos-

sec-Anul acesta colectivul 
torului de stilpi centrifugați 
Vitan al întreprinderii nr. 7 
de construcții metalice și pre
fabricate cin Capitală s-a an
gajat să reducă pierderile ad- 
misibi e a consumurilor de 
fabricat stilpi centrifugați 
pentru rețele de înaltă tensi
une cu 10 Ia sută.

Productivitatea muncii va 
crește cu 2—4 la sută. Colec
tivul de aici s-a angajat ca 
anul acesta să fabrice 7 noi 
tipuri de stilpi centrifugați.

In fotografie: 
C-tin Grigorescu 
remorcă anexele 
înaltă tensiune.

muncitorul 
încarcă in 

stîlpilor de

La fabrica de încălțăminte 
’ „Carmen" din Capitală 

a intrat de curînd în 
fază experimentală o nouă sec
ție care va produce încălțămin
te pentru copii.

Utemista Firuț Profira este 
una din muncitoarele de nă
dejde ale secției. Ea a depășit 
planul în ultimul trimestru al 
anului trecut cu 34%. Mînuind 
cu pricepere mașina de cusut 

fețe, crește produc
tivitatea muncii sale, 
străduindu-se totoda
tă să reducă la ma
ximum consumurile 
specifice de mate
rial.

Zilele trecute în comunele Rugă- 
nești și Porumbenii Mari din ra
ionul Cristurul Secuiesc au fost 
inaugurate două întovărășiri agri
cole în care au intrat, cu întreaga 
suprafață de teren, toate familiile» 
de țărani muncitori din aceste co
mune care nu erau înscrise în gos
podăriile colective existente. Oda
tă cu formarea acestor întovărășiri 
și intrarea de noi familii de ță
rani muncitori în gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole 
existente, în raionul Cristurul Se
cuiesc s-a terminat cooperativiza
rea agriculturii.

Raionul Cristurul Secuiesc a de
venit astfel primul raion din Re
giunea Autonomă Maghiară cu a- 
gricultura cooperativizată.

Trecerea țăranilor muncitori în 
gospodării colective și întovără
șiri agricole se datorește convin
gerii lor că munca în comun, pe 
suprafețe întinse și cu mijloace 
mecanizate, este mai rodnică și le 
aduce venituri tot mai mari. Pro-

ducțiile și veniturile realizate de 
colectiviștii și întovărășiții din ra
ion le-au dovedit acest lucru. Anul 
trecut recoltele obținute de unită
țile agricole cooperatiste de pe fie
care hectar de teren au depășit în 
medie cu 250 kg. la grîu, cu 400 
kg. la orz, cu 545 kg. Ia porumb 
și cu 8.485 kg. la sfeclă de zahăr 
pe cele alei țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale.

Succese dei seamă au fost obți
nute în dezvoltarea creșterii ani
malelor, a cultivării de plante teh
nice. Toate acestea au dus la spo
rirea veniturilor personale ale co
lectiviștilor și întovărășiților. Gos
podăriile agricolei colective, de 
exemplu, au realizat venituri la 
100 de hectare teren agricol de 
peste 250.000 lei. Astfel, valoarea 
medie a zilei-muncă în gospodă
riile agricole 
la 31 lei.

Realizările 
cooperatiste 
popularizata în comunele și satele 
raionului prin gazete de stradă, 
grafice, ca și cu prilejul unor vi
zite ale țăranilor muncitori în gos
podăriile colective și întovărășirile 
agricole.

colective s-a ridicat

unităților agricole 
au fost permanent

guvernului Republicii Populare Romîne 
în legătură cu încheierea Tratatului

de pace cu Germania

(Agerpres)

Celei mai noi G. A.C 
i s-a dat numele 

„Unirea0
15 ianuarie in comuna Hă- 

raionul Săveni, a fost o 
sărbătoare. S-a constituit o ____ _______ • i

Joi 
nești, 
marii _  __ _ __
nouă gospodărie agricolă colectiva 
căreia, în cinitea sărbătoririi Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne 
i s-a dat numele „Unirea**.

Încă din 1958, toți țăranii mun
citori din Hănești și-au muncit 
pămîntul în întovărășirile agri
cole. Lucrîndu-și ogoarele cu trac
toarele S.M.T. Săveni, ei au ob
ținut 1.400 kg. grîu la hectar, 
1.800 kg. floarea-soarelui, 2.000 
kg. porumb. Dar colectiviștii din 
comuna vecina Vlăsinești au obți
nut recolte mult mai mari. La po
rumb, de pildă, ei au obținut cu 
1.000 kg. mai mult la hectar. Into- 
vărășiții din Hănești au înțeles ast
fel că în gospodăria colectivă au 
posibilități mai mari de sporire a 
producției agricole și ridicare a 
nivelului de trai.

Postul utemist de control
în luptă împotriva rebuturilor
Estul nostru utemist de control nu are o 

istorie prea lungă. In forma sa actuală 
se află, am putea spune, numai de o 

lună de ziile.
In cursul pregătirii și desfășurării adunării 

generale deschise a utemiștilor din turnăto
riile de fontă și oțel ale uzinei noastre s-a 
analizat pe larg situația rebuturilor în cele 
două sectoare și, așa cum era normal, s-â 
analizat și atitudinea postului utemist de con
trol. In cadrul muncii politice de masă, ca și 
a acțiunilor economice concrete ale tinerilor 
muncitori în lupta împotriva rebuturilor, pos
tul utemist de control trebuia să dea un aju
tor substanțial. Prin găsiirea și propunerea 
unor soluții tehnico-organizatorice eficace,ca și 
priintr-o largă muncă de agitație 
politică, postul utemist de control 
trebuie să lupte pentru dezvolta
rea unei puternice opinii publice 
împotriva celor ce dau rebuturi. 
Se înțelege că pentru aceasta a 
fost necesar să reorganizăm vechiul 
facem din el un colectiv de tineri fruntași, cu 
inițiativă și combativitate. Ei trebuiau să for
meze un colectiv care să cunoască in orice 
moment situația producției, să descopere zi de 
zi cauzele rebuturilor și să propună măsuri 
pentru înlăturarea unor asemenea cauze.

Ne-am constituit, ne-am documentat amă
nunțit asupra problemei calității in turnătoria 
de fontă. In planul nostru de activitate am 
trecut doar un singur obiectiv : lupta împo
triva rebuturilor; a doua zi am și pornit la 
treabă. Deoarece eram deja convinși că un 
bun post utemist de control nu se rezumă în 
activitatea sa numai la editarea unei gazete 
de perete, am stabilit că forma principală a 
muncii noastre trebuie să fie raidul la dife
rite locuri de muncă și anume raidul săp- 
tămînal. Am strins, la puțină vreme după 
adunare, colectivul postului și ne-am împăr
țit sarcinile. Cîteva exemple : Sofica Erușcă, 
miezuitoare a urmărit desfășurarea muncii la 
atelilerul de miezuire, ing. Aurel Moldovan Ia 
atelierul de 
la atelierul de formare ș.a.m.d. După termi
narea lucrului ne-am strîns din nou și fie
care din membrii postului a adus la cunoș
tință constatările de pe teren. Tovarășul An
drei Mezei a constatat lipsa de aer la mași
nile de format blocuri. Din această pricină în 
ziua aceea s-au realizat 25 de forme în loc 
de 35 cît era planul echipei. De asemenea, el 
a constatat o uzură nepertnisă la mașinile de

format de la banda mică precum și un rebut 
masiv (7 chiulase) dat de tînăuil Dumitru 
Matei din pricina neglijenței. In producerea 
acestui rebut s-a constatat însă și neglijența 
controlorului Laslo și a maistrului Nicolae 
Popa care, dacă făceau un control atent, pre
ventiv, puteau contribui la evitarea pagubei. 
Tovarășa Sofica Hrușcă a adus la cunoștință 
că unele muncitoare nu dau atenția cuvenită 
în executarea miezurilor (miezuri sparte, tran
sportul defectuos al acestora); Maria Găită- 
naru, spre exemplu, nu repara miezul după 
ce-1 extrăgea din cutile.

Mi-am trecut toate constatările membrilor 
postului într-un caSet special pentru acest 
scop. Cele care depindeau de șeful sectorului

fost turnată cu fontă rece de către echipa 
utemistului Vasile Manghiuc.

De la pornirea acțiunii de reducere a pro
centului de rebuturi și pînă în prezent tinerii 
din turnătoria de fontă au obținut rezultate 
bune. La blocul motor rebutul a scăzut sub 
cifra admisă, la 11,39 la sată, la chiulasă 
la 8 la sută, iar la colector la 3 la sută. La 
banda mare pentru prima dată în istoria tur
nătoriei de fontă, în luna decembrie — adică 
după pornirea acțiunii tinerilor — procentul 
de rebut a scăzut Sub limita admisă și anume 
la 13,05 la sută. Aceasta dovedește că atunci 
cînd procesul tehnologic este respectat, cali
tatea producțtei poate fi simțitor îmbunătă
țită.

Printre problemele internaționale a căror 
vare pe calea tratativelor și înțelegerii! reciproce ar 
contribui în mod substanțial la întărirea încrederii 
și colaborării dintre state, un loc deosebit îl ocupă 
problema germană. Experiența istoriei și realitățile 
vieții internaționale actuale arată că aceasta este 
problema-cheie a securității europene, de a cărei 
justă soluționare depiinde în foarte mare măsură 
pacea în Europa și în lume.

O importantă contribuție la rezolvarea acestei 
complexe și arzătoare probleme internaționale o 
aduce proiectul de Tratat de pace cu Germania 
elaborat de guvernul U.R.S.S. și propunerea sa 
a se întruni o conferință a statelor interesate 
vederea discutării și adoptării Tratatului.

Guvernul romîn consideră cu totul echitabilă 
conformă cu principiile dreptului internațional pro
punerea guvernului sovietic ca participants la Con
ferință și semnatarii Tratatului de pace să fie pe de 
o parte statele care au particilpat cu forțele lor ar
mate la războiul împotriva Germaniei, iar pe de altă 
parte Republica Democrată Germană și Republica 
Federală Germană, sau cele două state germane și 
Confederația Germană, în caz că ea va fi creată în
tre timp.

Noua inițiativă a guvernului U.R.S.S. se caracte
rizează prin același spirit realist Și clarvăzător ca și 
propunerile cu privire la restabilirea unității Ger
maniei printr-o înțelegere directă între cele două 
state germane și cu privire la lichidarea statutului 
de ocupație a Berlinului și transformarea Berlinului 
occidental în oraș liber. Ea se înscrie pe linia mari
lor acțiuni întreprinse de guvernul Uniunii Sovie
tice pentru normalizarea relațiilor internaționale, 
pentru înjpptuirea unui climat de încredere și destin
dere în lume, pentru realizarea unei adevărate con
viețuiri pașnice între state — acțiuni salutate cu 
căldură de toate popoarele iubitoare de pace.

Prevederile proiectului de Tratat de pace cu Ger
mania, propus de U.R.S.S., țin seama în egală mă
sură de interesele tuturor părților care doresc sincer 
să se pună capăt situației anormale a Germaniei. 
Proiectul de Tratat ia în considerație atît dorința 
legitimă a poporului german de a-și vedea restabi
lită deplina suveranitate asupra țării sale și a-și re
lua astfel locul cuvenit în familia popoarelor euro
pene, cît și interesele popoarelor care au dat un greu 
tribut de sînge imperialismului german și care cer 
să se ia măsuri hotărîte pentru prevenirea unei noi 
agresiuni. Semnarea Tratatului de pace, crearea unor 
condiții care să împiedice militarizarea Republicii 
Federale Germane și transformarea ei intr-un focar 
de război în centrul Europei, ar favoriza înțelegerea 
nemijlocită și apropierea între cele două state ger
mane și deci împlinirea năzuinței arzătoare a po
porului german : reunificarea națională.

In același timp aplicarea prevederilor care obligă 
Germania — respectiv Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală Germană — să nu in
tre în nici un fel de alianțe millitare îndreptate îm
potriva statelor semnatare ale Tratatului de Pace, să 
nu producă și să nu posede arme atomice și alte 
arme de exterminare în masă, să mențină forțe mili
tare doar în limitele nevoilor apărării, ar reduce în- 
tr-o măsură hotăritoare pericolul de război în Eu
ropa și în lume.

Recunoașterea de către Germania a frontierelor 
sale actuale, potrivit termenilor proiectului de Tra
tat, împiedicarea renașterii fascismului, neadmiterea 
propagandei de război și a manifestărilor revanșarde, 
corespund întrutotul aspirațiilor democratice ale po
porului german și sînt menite totodată să curme 
uneltirile periculoase pentru cauza păcii îndreptate 
împotriva altor state europene și în primul rînd îm
potriva vecinilor Germaniei.

rezol-

de 
în

Dorința popoarelor europene de a se elimina peri
colul de război în Europa, de a se înfăptui destin
derea internațională și a se realiza o atmosferă de 
încredere între state, crează pentru toate guvernele 
obligația de a sprijini încheierea neîntîrziaiă a Tra
tatului de pace cu Germania.

Lipsa unui Tratat de pace cu Germania, la 14 ani 
după terminarea operațiunilor militare cu această 
țară, constituie lin fapt fără precedent în istoria con
temporană a relațiilor dintre state, care nu poate 
fi cituși de puțiln în folosul conviețuirii normale în
tre popoare.

Cu atît mai dăunătoare este această situație dacă 
se ia în considerare faptul că, profitînd de lipsa Tra
tatului de pace, pe teritoriu! Republicii Federale Ger
mane și sub oblăduirea N.A.T.O., își desfășoară din 
nou activitatea aceleași cercuri militariste, agresive 
și revanșarde care au purtat principala răspundere 
pentru declanșarea a două războaie mondiale.

Poporul romîn, care a avut de îndurat pierderi 
grele de pe urma militarismului german și a dat 
numeroase jertfe în lupta împotriva acestuia, este 
vital interesat în crearea acelor condiții care să facă 
imposibilă pentru totdeauna reînvierea unei Germa
nii agresive.

In primul război mondial, aproape întregul teri
toriu al Romîniei a fost ocupat de trupele Germane, 
fiecare al zecelea locuitor al țării noastre a căzut pe 
front, iar pagubele aduse economiei naționale prin 
război și ocupația germană s-au ridicat la 31 mi
liarde lei aur.

In cursul celui de-al doilea război mondial, după 
ce poporul romîn a înlăturat clicile guvernante tră
dătoare care înhămaseră țara la carul agresiunii hi- 
tleriste, Romînia a declarat război Germaniei, parti- 
cipînd cu totalitatea forțelor sale armate și cu în
tregul ei potențial economic și material alături de 
puterile alilate, pînă la victoria finală asupra hitle- 
rismului.

Trupele romîne, care au .luptat în rîndurile coali
ției antihitleriste alături de armata sovietică, au adus 
un însemnat aport militar la victoria împotriva duș
manului comun. Atit prin efectivele angajate 
(355.389 oameni) cît și prin pierderile suferite 
169.822 morți, răniți și dispăruți) în cursul celor 
260 zile de război împotriva Germaniei hitleriste, 
Romînia, proporțional cu populația și resursele sale, 
se situează printre statele care au dat o importantă 
contribuție în lupta pentru cauza Națiunilor Unite.

lată de ce Romînia, care a învățat din propria sa 
experiență să cunoască adevărata față a militarismu
lui și imperialismului german, sprijină cu hotărîre 
orice măsură care contribuie la crearea unei Ger
manii pașnice și democratice.

Guvernul romîn își exprimă nădejdea că puterile 
aliate și unite, adoptînd o poziție corespunzătoare 
intereselor popoarelor în această problemă de vitală 
însemnătate pentru securitatea europeană, vor ac
cepta să ia ca bază de discuție la Conferința de 
pace cu Germania proiectul de Tratat elaborat de 
guvernul sovietic.

In ceea ce-1 privește, guvernul romîn se declară 
întrutotul de acord cu conținutul proiectului de Tra
tat și este gata să participe la conferința propusă 
pentru discutarea proiectului Tratatului de pace cu 
Germania și să contribuie astfel la înlăturarea unuia 
diln cele mai grave izvoare ale încordării internațio
nale.

★

Textul Declarației sus-menționate a guvernului 
R. P. Romîne a fost remis la 16 ianuarie șefilor mi
siunilor diplomatice din București a'i țărilor propuse 
să.participe la Conferința pentru încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania.

post, să

elaborare, maistrul Andrei Mezei

i le-am adus la cunoștință (lipsa de aer de 
la mașinile de format, uzajul pistoanelor Ia 
aceste mașini ș.a.), i-am făcut diverse propu
neri. A doua zi aceste neajunsuri au fost în
lăturate. Pentru cealaltă categorie de lipsuri 
constatate de membrii postului s-au făcut de 
asemenea propuneri de înlăturare. Postul ute
mist de control a propus astfel biroului or
ganizației U.T.M. din turnătorie să analizeze 
activitatea utemistului Dumitru Matei și a 
altor tineri privind calitatea produselor. S-a 
propus ca tovarășa inginer Ioan Leona și mai
strul de la miezuire să instruiască pe Maria 
(iăitănaru și pe alte tinere asupra confecțio
nării miezurilor și vopsirii tor. In urma pro
punerii făcute șefului de sector s-a luat de ase
menea măsura introducerii oalelor de turnare 
cu sifon pentru reținerea sgurei. Am fă
cut de asemenea propunerea și s-au luat 
deja măsuri, pentru ca ia ședința săptămînală 
de analiză a cauzelor rebutului, unul dintre 
maiștri să arate cum îndrumă ei pe tineri și 
cum îi controlează pentru ca aceștia să dea 
piese de bună calitate. Am hotărit apoi să 
aducem și la cunoștința opiniei publice din 
atelier, prin gazeta noastră, a postului utemist 
de control, cele constatate și măsurile care 
credeam că trebuie luate. Sub articolele de 
la gazeta de perete am așezat o mică vitri
nă cu rebuturi. Am pus aici o parte a chiulasei 
rebutate din cauză că Matei Dumitru a uitat 
în timpul formării o bucată de lemn precum 
și o altă piesă rebutată din pricină că a

Postul utemist constituie un 
sprijin important pentru munca 
biroului organizației U.TJW. El a 
oferit acestuia elemente concrete 
economice și de conștiință și pa
ralel cu cercetarea, găsirea și

propunerea unor soluții tehnico-organizatorice 
eficace, a desfășurat o largă muncă politică de 
masă prin gazeta postului. In urma sezisărillor 
făcute de către postul utemist de control, bi
roul organizației U.T.M. din sector a luat mă
suri pentru a duce o muncă politică, de agi
tație susținută în rîndurile tinerilor turnători 
pentru a da produse de calitate superioară. In 
activitatea sa postul utemist de control desfă
șoară de asemenea o intensă muncă politică, 
de agitație. El este sprijinit cu seriozitate de 
către organizația de partid.

Noi ne-am gindit de asemenea, pentru creș
terea eficienței și combativității postului ute
mist de control, să facem un schimb 
periență cu postul utemist de control 
turnătoria de oțel.

Din rezultatele care s-au obținut în 
toria noastră de fontă în scăderea procentu
lui de rebuturi a reieșit cu claritate că 
ceastă acțiune, pe lingă activitatea vie, 
toare a fiecărui tînăr pe locul său de 
că, postul utemist de control are un 
rol. El sprijină tinerii în munca pe care o des
fășoară pentru construirea de camioane 
mai multe, mai bune și mai ieftine.

de ex- 
de la

turnă-

în a- 
crea- 
mun- 
mare

cît

Ing. IOAN F1TĂRAU 
responsabilul Postului utemist de control 

de la turnătoria de fontă a 
Uzinelor „Steagul Roșu" — Orașul Stalin
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Colectivul uzinelor „Grigore Preoteasa" din Capitală și-a pro
pus ca obiectiv principal pe primul trimestru al anului 1959 : 
dublarea producției de contoare electrice monofazate, intrarea în 
fabricație de serie a centralelor telefonice automate pentru insti
tuții, realizarea unor noi tipuri de echipamente pentru automati
zarea stațiilor C.F.R.

De asemenea se pregătesc subansamble pentru centrala telefo
nică automată urbană de tipul 7 D. (pînă la 10.000 linii).

tn fotografie : Muncitorul Torna Angelescu lucrează la monta
rea sub ansamblului Marker pentru centrala telefonică auto
mată 7 D,

Cum intîmpinâ 
tineretul clujean al 

Vll-lea Festival Mondial
In regiunea Cluj vor fi orga

nizate numeroase manifestări 
consacrate celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena. Ast
fel se pregătesc festivaluri oră- 
șenești, raionale și un festival 
regional la care vor lua parte 
mii de tineri muncitori, țărani 
muncitori, intelectuali. Se vor în
treprinde, de asemenea; acțiuni 
pentru mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de plan în 
industrie și agricultură, pentru 
antrenarea lui la activitatea de 
folos obștesc; se va intensifica 
activitatea culturală, artistică și 
sportivă în rîndul tinerilor.

In întreprinderile regiunii vor 
lua ființă încă 130 de brigăzi de 
producție ale tineretului și aproa-i 
pe 100 de noi posturi utemiste de 
control. Se va organiza o largă 
întrecere a tinerilor sub lozinca 
„Cît mai multe economii pentru 
înflorirea patriei**. Prin extinde
rea inițiativelor valoroase tinerii 
din întreprinderile regiunii au 
hotărît să realizeze economii 
pînă la festival în valoare de 
2.500.000 lei. In regiune vor lua 
ființă numeroase brigăzi de mun
că patriotică care vor lucra pe 
șantierele de construcții de lo
cuințe din Cluj, Turda, Dej, Bi-i 
strița, Ocna 'Mureș și altele și 
vor sprijini construcția a 600 de 
noi săli de clasă.

Prin muncă voluntară vor fi 
redate agriculturii 500 ha. de te
ren, iar alte 100 de ha. vor fi 
ferite de inundații.

Tinerii din regiunea Cluj vor 
pregăti de asemenea frumoase 
daruri pe care le vor trimite la 
Festival. •



Despre activitatea culturală de masă care se desfășoară în co
muna Ciora Doicești — raionul Călmățui s-a dus vestea în toate 
colțurile regiunii. Membrii comitetului de partid, ai comitetului 
U.T.M. directorul căminului cultural, învățătorii sini invitați la 
diferite consfătuiri să vorbească despre munca de culturalizare a 
comunei și sînt ascultați cu luare aminte. Activiști culturali din 
alte comune vin la Cioara să învețe din experiența celor de aci. 
Renumele pe care l-a căpătat comuna este bine meritat ; expe
riența sa trebuie cunoscută și răspindită. Acest lucru nu este însă 
cu putință doar în limitele restrinse ale unui singur articol. De 
aceea în cele ce urmează mă voi referi numai la unele aspecte ale 
acestei activități complexe.

Locuitorii comunei — tinerii și 
bătrînii — văd cu adevărat în 
căminul cultural locul de unde 
pot'căpăta răspunsuri la felurite
le probleme care-i preocupă. 
Aceasta pentru că de cîțiva ani 
a intrat în tradiția căminului 
cultural ca de două-trei ori pe 
săptămină să se țină conferințe 
interesante, bogate în conținut, 
cu o tematică variată. In această 
tematică un loc însemnat este 
rezervat conferințelor cu caracter 
științific. Aci au fost audiate 
conferințe despre mișcările pă- 
mintului, despre formarea ano
timpurilor, a zilelor și nopților, 
despre știință și religie, despre 
mișcările aerului, despre apariția 
omului pe pămînt, despre super- 

vrăji etc. Aceste 
1 trezit un deo- 

în rîndurile au- 
odată conferinția- 

să întocmească noi

stiții, leacuri, 
conferințe au 
sebit interes 
ditorilor: nu 
rii au trebuit 1 
conferințe inspirate din întrebări
le pe care le-au pus ascultătorii, 
îndeosebi tinerii au dovedit o 
curiozitate fără margini. Ei au 
cerut să li se explice de ce vor
besc oamenii mai multe limbi, de 
ce există oameni de diferite cu
lori, ce sînt cutremurele și cum 
se ’ .........................
de 
ce 
lor 
tei 
trezit de asemenea un 
interes și au format obiectul unui 
șir de conferințe. La un moment 
dat doar conferințele de la cămin 
n-au mai fost suficiente. Datorită 
auditoriului numeros nu se pu
teau organiza discuții ample, ex
periențe. Și atunci conferințele au 
început să se țină pe case de citit, 
în fața unui număr mai mic de 
ascultători. Aci conferențiarii 
înarmați cu globul pămintesc, 

1 început să 
1 adevărul pe 
mărgineau doar

produc eclipsele de lună sau 
soare. Evenimentele științifi- 
marcate de lansarea sateliți- 
artificiali precum și a rache- 
cosmice de către U.R.S.S. au 

deosebit

planșe, fotografii, au 
demonstreze adevărul 
înainte se 1 
enunțe.

In momentul de față se țin 
conferințe cu caracter științific 
la căminul cultural, pe circum
scripții, la „joifle tineretului", la 
emisiunile locale de radio (in 
comună există peste 600 de difu
zoare), la cercurile de cultură 
generală care funcționează pe 
lingă școli și care sînt frecventa
te de numeroși țărani muncitori 
dintre care aproape 200 tineri. 
Dar aceasta este numai o parte 
din munca de răspîndire a cunoș
tințelor științifice.

care 
să-I

Locuitorii comunei trăiesc a- 
cum o viață cu totul deosebită 
față de trecut. Munca lor de în
tărire economico-organizatorică a 
celor patru gospodării agricole 
colective existente în comună, nu 
se poate duce doar cu cunoștin
țele pe care le-au moștenit din 
trecut cu privire la lucrarea pă
mântului, creșterea animalelor, 
administrarea gospodăriilor. Pen
tru aceasta au nevoie de cunoș
tințe științifice profunde care să-i 
ajute în munca tor de fiecare zi. 
Pornind de la acest adevăr, orga
nizația de partid a îndrumat co
mitetul comunal U.T.M. ca îm
preună cu căminul cultural să or
ganizeze — paralel cu conferin
țele sus amintite — o largă mun
că de răspîndire a cunoștințelor 
agrozootehnice, de combatere a 
prejudecăților în legătură cu me
seriile de văcar, cioban etc. altă 
dată atît de hulite. In această di
recție au fost folosite conferințe, 
emisiunile locale de radio la care 
se prezintă alternativ sfatul me
dicului veterinar, al agronomului, 
se fac recenzii și se recomandă 
cărți agrozootehnice etc. Tot 
pentru înarmarea colectiviștilor 
cu cunoștințe științifice necesare 
lor, pe lingă căminul cultural 
funcționează cercuri de matema
tică pentru brigadieri.

Această muncă profundă de 
propagare a cunoștințelor știin
țifice a avut ca rezultat zdrunci
narea din temelii a prejudecăților 
și vechilor concepții ale țăranilor 
muncitori cu privire la formarea 
lumii, a originii vieții pe pămînt, 
a puterii vracilor și doftoroaie- 
lor. Multe exemple stau mărturie 
în această direcție. Așa de pildă 
în urma conferințelor cu privire 
la lansarea sateliților artificiali 
ai Pămîntului și a primei rachete 
cosmice locuitorii comunei și-âu 
manifestat încrederea că pes
te puțină vreme se va a- 
junge la descifrarea tainelor 
încă nepătrunse ale naturii. Con
ferințele despre apariția vie
ții pe pămînt i-au făcut să se 
îndoiască de autenticitatea tutu
ror poveștilor și versiunilor care 
circulau în legătură cu aceasta și 
de care mulți rid acuma. în co
mună a început să se formeze o 
opinie de masă împotriva babelor 
și a întregului tor arsenal de 
vindecare. In această direcție ti
nerii au avut un rol însemnat. Ei 
au fost primii care și-au convins 
părinții, familiile, să nu mai ape-

leze la fel de fel de vrăjitorii 
pentru a-și îngrijii sănătatea, să 
ceară ajutorul medicilor, să fo
losească instituțiile sanitare puse 
la îndemîna lor de către statul 
nostru democrat popular. In mo
mentul de față locuitorii comunei 
așteaptă și urmează cu încredere 
recomandările meteorologice care 
se transmit prin emisiunile de 
radio locale și nu se mai orien
tează după fel de fel de semne și 
„minuni" în efectuarea lucrărilor 
agricole.

Pe bună dreptate se poate pune 
întrebarea cum s-a reușit să se 
organizeze o muncă atît de inte
resantă și cu asemenea rezultate. 
Răspunsul nu poate fi dat în 
cîteva cuvinte. In primul rînd 
succesele se datoresc organiza
ției de partid care a îndrumat 
îndeaproape organizația U.T.M., 
căminul cultural, să desfășoare o 
activitate culturală bogată, axată 
pe principalele sarcini puse de 
partid în fața țărănimii munci
toare, strîns legată de viața co
munei. Un mare merit revine 
intelectualilor comunei care și-au 
dedicat acestei munci cunoștințe
le și tot elanul. Muncindu-se cu 
răspundere și entuziasm s-a 
reușit ca la activitatea culturală 
să fie antrenată marea masă a 
țăranilor muncitori, întregul ti
neret.

MARIETA ANDREI

In fiecare seară după orele 
de producție sute de tineri 
muncitori se îndreaptă cu pași 
grăbiți spre Casa de cultură 
a Combinatului metalurgic 
Reșița.

Tinerii din cele 8 cercuri 
dramatice în limba romînă] 
germană și maghiară, echipa 
de dansuri, cele două co
ruri și orchestra de tamburași 
— se străduiesc în perma
nență să prezinte muncitorilor

g 000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:

programe cît mai interesante. 
Săptămînal la casa de cultură 
a combinatului se organizează 
„Joia tineretului". In cadrul 
programului se prezintă tine
rilor diferite conferințe, se 
recită poezii, monoloage, ghi
citori, după care urmează 
reuniune tovărășească.

VASILE MORARIU
Secretarul organizației
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Marșul brigadierilor
Versuri de Păuna Răzvan

Muzica de Radu Paladi

ind-

< Noi mun-cim o-

O
O

CO
O

O
O

O
O

O
O

O
O

CO
O

O
Q

O
O

O
O

O
CO

O
O

O
O

O
CO

O
CO

Q
O

O
O

O
O

CCCO
O

O
O

O
O

O
O

O
CO

CO
O

O
O

O
0O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

ța • ro-n - Irta -

Noi muncim și construim.
Spre fericire drumul știm, hei! hei 1 
Din beton și din oțel 
Se-nalță noul șantier.

Refren :
Că ni-e dragă munca în brigadă, 
Viața nouă brațul nostru plămădind, 
Simți alături țara-ntreagă 
Viitorul construind.

II.
Zi de zi mereu mai sus
Șantiere cresc cutezător, hei I hei!
Vise-ndrăznețe am pus
In fiecare piatră-a lor. 
Refren...

IU.
înainte, brigadieri,
Ne-oșteaptă noul șantier, hei 1 hei 1 
Noi din mers nu ne op rim, 
Spre fericire drumul știm.
Refren...

Am cercetat apoi ca ochii sarea 
Gîndind că pașii-mi au uitat cărarea, 
Cînd deodată inima-mi tresaltă :
Din cimp, spre sat, văd cale asfaltată!.„ 
Era-n amurg, cînd timpul e de cină
Și noaptea, sur lințoliu așterne pe lumină 
Ca prin minune, din rețelele-ntinse 
In satu-ntreg, lumina se aprinse 1

In timpul lor liber, tinerii de la Industria Bumbacului A.-București, parcurg cu multă plăcere 
paginile cărților din bibliografia concursului „Iubiți cartea".

In fotografie: un aspect de la cercul de citit.

-
M-am întors în satul meu de pe cîmpie, 
Să-ți caut urmele, copilărie.
Am întrebat vîntul de cîntecele tale 
Și mi-a trimis ecoul în rafale...
Am intrat în curtea căsuței noastre vechi 
Să-ți caut urmele, desculțe perechi, 
Pe țarina spălată de ploi.
Am întrebat apoi scîudurile gardului 
Dar, nu te cunosc, căci sînt noi.
Am întrebat și pasările cerului, 
Crengile grele de rod ale mărului 
Și mi-au spus, că nu te-au văzut demult. 
Am pornit de-acolo, grăbită, s-ascult 
Șoaptele pîrîiașului din vale 
Să-ntreb apele lui de urmele tale. 
Mi-am plecat fața pe sclipirea apei 
Să te văd jncînd tremuratoare-n unde 
Și-am înțeles că apa te ascunde.
Am pornit apoi spre cărarea de hat 
Să mă întorc iarași la mine, în sat. 
Dar, cercetînd, am văzut că tractoarele 
Au înfrățit veeinii, ogoarele.

Festivalul comunal
al tineretului

Festivalul oomunal 
al tineretului din co
muna noastră, ținut 
de aurind, a adunat 
peste 300 de specta
tori. In afară de cei 
din comună, la sărbă
toarea tinerilor din 
Bascov au venit și 
de prin comunele în
vecinate, Merișani, 
Borlești, Dobrogostea, 
Tinerii artiști amatori 
s-au întrecut unul pe 
altul în măiestrie De 
la minunatele cîntece 
populare, executate 
de coriști, pînă la 
suita de dansuri, spe
cifice regiunii, fiecare 
număr din program a 
oglindit viața nouă a 
țăranilor, transformă
rile care au avut loc 
în viața comunei. Și 
de data aceasta —ca 
ie obicei de altfel — 
le un mare succes 
s-a bucurat brigada 
noastră artistică de a- 
giiație. Pe lingă as
pectele pozitive pe 
care le-a popularizat, 
cum au fost, de exem
plu, succesele unor ti
neri oolectiviști, sau

LOCUL 1
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Seară 
literară

ale gospodăriei agri
cole și ale celor două 
întovărășiri din comu
nă, brigada a criticat 
o serie de lucruri 
negative, de atitudini 
nesănătoase ale u- 
nor utemiști sau 
neutemiști. Tînărul 
Ion Duliei și alți 
cîțiva au fost criti
cați că nu respectă 
curățenia la cămi
nul cultural. Bri
gada a satirizai, de 
asemenea și pe unii 
tineri care se îmbată 
și nu-și văd de lucru 
sau provoacă scandal.

Atmosfera de săr
bătoare pe care a 
dat-o festivalul între
gii comune, faptul că 
formațiile artistice de 
cor, dansuri, brigadă 
de teatnu care au par

ticipat la festival s-au 
prezentat bine, se da- 
torește în primul rînd 
dragostei pe care o 
au tinerii pentru mun
ca cultural-artistică, 
muncii pe care orga
nizația U-T.M. din 
oomună sub condu- 
oera organizației de

a
în

partid o duce și 
dus-o permanent 
acest domeniu.

Echipa noastră ar
tistică cu toate for
mațiile pe oare le are 
in prezent, in afară 
de brigadă, și-a în
ceput activitatea din 
1953. In fiecare an ea 
a adunat tot mai 
mulți tineri. A intrat 
în obișnuința fiecărui 
tiinăr ca seara să vină 
la căminul cultural 
și acolo, împreună cu 
ceilalți, să repete pină 
tîrziu un cîntec, un 
dans sau un rol 
pe care-l are de in
terpretat în piesă sau 
în brigadă. De fieca
re formație artistică 
răspunde cîte w co
lectiv care alcătuiește 
programul, scrie tex
tele pentru brigadă, 
și, în general, organi
zează toată activita
tea formației respec
tive

De cind a fost to- 
fimțaiă și pină Qcurn 
echipa noastră aluat 
locul I în cadrul fie-

cărui concurs la care 
s-a prezentat.

Experiența festiva
lului de anul trecut 
ne-a folosit mult in 
pregătirea acestui fes
tival, ne-a prilejuit 
îmbogățirea lui ou o 
seamă de lucruri. Dar 
dacă în perioada de 
pregătire a festivalu
lui organizația noas
tră a acordat toată a- 
tenția activității for
mațiilor artistice, nu 
in aceeași măsură s-a 
ocupat de întreaga 
activitate a tinerilor. 
și în special cea cu 
caracter educativ pa
triotic, de antrena
rea lor în diverse 
acțiuni de folos ob
ștesc. Perioada de 
pregătire a festi
valului nu a fost îm
pletită decît foarte 
puțin cu aceste ac
țiuni. i

In această perioadă 
organizația U.T-M- a 
mobilizat tinerii la 
repararea drumului 
oare merge spre Păi- 
șești și la amenajarea

parcului din comună. 
Desigur, se putea face 
mai mult.

De la festivalul co
munal a trecut doar 
puțin timp. In acest 
răstimp insă repetiții
le la căminul cultu
ral nu s-au întrerupt. 
Formațiile artistice 
se pregătesc în cin
stea zilei de 24 ia
nuarie, precum și în 
vederea celui de-al 
VII-lea Festival Mon
dial al Tineretului. 
In ceea ce privește 
activitățile patriotice, 
organizația U.T.M. 
și-a propus să mobili
zeze din timp tinerii 
prin formarea brigă
zilor de muncă pa
triotică la desțele
nirea unor terenuri 
din preajma comu
nei și la o serie de 
alte acțiuni de înfru
musețare a comunei.

GH. OIȚA 
secretar 

al comitetului 
comunal U.T.M., 
comuna Bascov — 

Pitești

Recent în satul Delenii 
de Sus, comuna Deleni, 
raionul Vaslui, a avut loc 
o seară literară despre 
viața și opera lui George 
Coșbuc la care au partici
pat un mare număr de ti
neri.

Tovarășul Ciobanu Tra
ian, profesor la Școala de 
7 ani Deleni, a vorbit 
despre viața și opera scri
itorului, după care tinerii 
au recitat mai multe din 
poeziile lui G. Coșbuc.

Așemenea seri literare 
sînt mult apreciate de ti
nerii din comuna noastră, 
care-și petrec astfel timpul 
în mod interesant și edu
cativ. Expunerile care au 
loc ii ajută să cunoască 
mai bine viața și opera 
scriitorilor, precum și con
dițiile social-politice in 
care aceștia au trăit și 
scris. De asemenea, învă- 
țind și recitind din operele 
respective, ei învață să cu
noască mai bine creația li
terară, aceasta contribuind 
la creșterea nivelului 
cultural.

VICTOR VASILIU 
directorul căminului 

cultural Deleni 
Vaslui

lor

Mai multă răspundere
In discuția cu directorul casei 

de cultură din Tîrgoviște,
tov. Gh. Popescu, am aflat
lucruri interesante. Datorită grijii 
partidului nostru și această casă 
de cultură, ca toate de pe întinsul 

, patriei noastre, este înzestrată cu 
toate cele necesare pentru desfășu
rarea unei bogate activități; sală 
da spectacole, săli pentru diferite 
cercuri, costume, instrumente mu
zicale și tot, absolut tot ce tre
buie.

— Formația corală, ne declară 
directorul casei de cultură, își pre
gătește semicentenarul. Este un cor 
cu tradiție pe meleagurile noas-' 
tre. In formația de teatru activează 
aproape 30 de persoane, în majo
ritate tineri. Anul trecut au dat 
spectacole cu „Nota zero la pur
tare", „Patriotica romînă", „Steaua 
fără nume" care s-au bucurat de 
apreciere din partea spectatorilor. 
Avem și cercuri de artă plastică, 
literar, artistice, canto, vioară, a- 
cordeon, saxofon, un cerc radio 
foto, altul de croitorie...

— Deci tinerii din orașul Tîrgo
viște au toate condițiile să desfă
șoare o intensă și bogată activi
tate culturală. Nu este așa, tova
rășe director ? Am vrea șă împăr
tășim și altora din activitatea lor 
și v-am ruga să ne dați cît mai 
multe amănunte.

— Vedeți, noi desfășurăm acti
vitate mai mult în raion. Desigur, 
ar trebui... și în oraș, dar noi ne 
ocupăm mai mult de activitatea 
culturală din raion. Sînt tineri 
înscriși la cercuri, dar în afară 
de cel literar și de croitorie, unde 
participă mai mulți, în rest sînt 
doar 5-6.

Discuția 
avut darul 
participare 
ile acestei case de cultură.

Am mers prin cîteva organizații 
U.T.M. crezînd că vom putea 
lămuri această problemă. De 
exemplu, la cooperativa „Cioca
nul" secretarul organizației 
U.T.M., Vasilescu Gh. și responsa
bila cu munca culturală Banu Eli- 
sabeta nu știau nimic despre 
participarea tinerilor la activita
tea casei de cultură, da existența 
cercurilor de acolo,

a durat. Ea însă n-a 
să lămurească slaba 
a tinerilor la activită-

M-am întors în satul meu de pe cîmpie
Să-ți caut urmele copilărie,
Dar, urmele tale, desculțe perechi 
Nu le-am găsit prin eurtea casei vechi 
Și nici în doinele triste-ale mamii 
Ce le eînta pînă-mi crescură anii, 
Dar, am găsit în tindă sacii stiva t 
Se împărțise-avansu-n colectivă !
Iar mama-n cîntec nu-și mai varsă dorul 
Că-i chiuie în casă difuzorul !...

De fericire mută, am rămas în prag. 
Și-am înțeles ce minunate lucruri, 
A făurit Partidul nostru drag I 
Unde ești tu copilărie să te bucuri ? 
Ți-am cautat urmele vechi, dar nu le-am găsit, 
în satul nou născut, ce crește fericit!

ELIZA COCORA RADU 
muncitoare
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Cînd eforturile nu sînt unite 
pentru îndeplinirea 

planului comun

pentru satisfacerea 
setei de cultură 
A TINERETULUI

La fel stau lucrurile și la Uzi- pj 
na metalurgică. Sînt foarte mulți ți 
tineri dornici să participe la o ac
tivitate culturală. Dar volumul ac
țiunilor întreprinse de comitetul 
U.T.M. (secretar C. Croitoru) este 
extrem de redus și se desfășoară 
în cadrul restrîns al întreprinderii. 
Din cei peste 600 utemiști, cît nu
mără această organizație, numărul

pentru antrenarea acestor forma
li artistice în organizarea unor 
spectacole locale la care să parti
cipe tineretul din oraș. Ce bine ar 
fi dacă pe lîngă afișele care anun
ță aproape săptămînal diferite tur
nee, să fie și cele care să vorbeas
că de activitatea culturală a echi
pelor din întreprinderi și instituții 
din oraș. La Uzina metalurgică

In legătură cu unele lipsuri ale Casei raionale 
de cultură și ale Comitetului orășenesc 

U. T. M. Tîrgoviște

amenajare a acestei case de cultu
ră. Tinerii au fost dornici 
să aibă un loc unde să 
desfășoare o activitate cultural- 
artistică bogată. Or, de luni și 
luni de zile, datorită lipsei de co
laborare între comitetul orășenesc 
U.T.M. șt activul casei dte cultură, 
tinerii sînt privați de un program 
de activitate culturală bogat, plin 
de conținut educativ.

Comitetul orășenesc U.T.M. în 
colaborare cu secțiunea culturală 
a sfatului popular și casa de cul
tură trebuie să treacă de îndată 
la desfășurarea unei munci comu
ne care să ducă la închegarea u- 
nei activități culturale proprii în 
oraș la casa de cultură, cu forme 
interesante, educative, la care să 
participe marea masă a tinerilor. 
Toți acești factori au datoria să 
organizeze timpul liber al tinere
tului în mod plăcut, educativ 
inițiind pentru aceasta cît mai 
multe acțiuni cultural-educative 
de masă, să transforme în acest 
fel casa de cultură într-un adevă
rat focar de cultură, 
atracție pentru toți 
oraș.

centru de 
tinerii din

celor antrenați în activitatea cul
turală nu trece de 100. Singura 
formație cultural-artistică este bri
gada artistică de agitație pe u- 
zină.

Nu se poate spune că comitetul 
orășenesc U.T.M. — prim secretar 
Gh. Ionașcu — nu cunoaște situa
ția existentă. Volumul mic de ac
țiuni cultural-educative la care 
participă doar cîteva sute de tineri 
nu poate fi scuzat prin insufi
ciența. sălilor și a cluburilor din 
întreprinderi și instituții, atîta 
vreme cît în oraș există o casă 
de cultură bogat înzestrată către 
care poate fi îndreptată marea 
majoritate a tinerilor din oraș. 
Săptămînal brigăzile artistice 
de agitație, echipele artistice din 
întreprinderile și instituțiile din 
oraș ar putea da spectacole bo
gate și educative pentru tineret, 
la casa de cultură. Din păcate 
nimic din toate acestea nu s-a 
făcut. Și aceasta deoarece con
ducerea casei raionale de culturi 
du a manifestat nici un interes

sînt tineri talentați ca C. Căpățî- 
nă, I. 'Mihalache, Al. Radu, I. 
Măruntu și mulți alții, ca și din 
alte organizații de bază care ar 
putea cu sprijinul casei raionale 
de cultură să formeze echipe cul
turale proprii care să dea bogate 
și educative spectacole pentru ti
nerii din aceste întreprinderi.

Cu activitatea celor cîteva bri
găzi artistice de agitație și cercuri 
de citit sau a celor cîteva ansam
bluri de cîntece și dansuri existen
te într-un număr de întreprinderi 
și instituții, nu poate fi soluționa
tă problema organizării timpului 
liber al celor cîteva mii de tineri 
cît numără orașul Tîrgoviște. Co
mitetul orășenesc U.T.M. în cola
borare cu casa raională de cul
tură trebuie să îndrume în 
așa fel organizațiile de bază 
U.T.M. îneît acestea să găsească 
formele cele mai interesante și e- 
ducative de muncă culturală în 
care să fie atrasă marea masă a 
tineretului. Mulți tineri din oraș au 
muncit cu dragoste la lucrările de

Tn orașul Timișoara a fost bine
cunoscută brigada artistică de agi
tație a muncitorilor întreprinderii 
„13 Decembrie", Brigada era so
licitată la diferite spectacole pen
tru că repertoriul ei bogat în con
ținut și atrăgător se bucura de un 
succes meritat Era firesc ca a- 
cest succes să fie un stimulent 
pentru alcătuirea unor noi reper
torii, cu un bogat conținut educa
tiv și distractiv, care să contri
buie la munca educativă ce se des
fășoară în întreprindere. In loc de 
aceasta, de cîteva luni, brigada a 
încetat să mai existe și despre, ea 
își amintesc doar din cînd în cînd 
cu nostalgie cei chemați să organi
zeze munca culturală. Ce s-a în- 
tîmplat ?

Tot în urmă cu cîteva luni a- 
ceastă întreprindere s-a contopit 
cu o alta de același fel. Și în cea 
de a doua fabrică, exista o brigadă 
artistică de agitație, poate cu mai 
puține realizări decît prima. Comi
tetul de întreprindere precum și 
comitetul U.T.M. au avut geniala 
inspirație de a contopi aceste două 
brigăzi, în vederea formării unei 
singure brigăzi, mai bune. S-au 
lovit însă de „patriotismul" fiecă
rei echipe de artiști amatori în 
parte, și cum nimeni h-a vrut să 
cedeze s-a ajuns astăzi la auto 
desființarea celor două brigăzi. A- 
tît comitetul sindical, cît și comi
tetul U.T.M. nu recunosc acest 
lucru. Ba chiar în planurile și ra
poartele cu privire la activitatea 
culturală, brigada artistică de agi
tație (care încă nu există) este 
trecută la loc de cinste.

Povestea brigăzii artistice de a- 
gitație nu formează un caz izolat 
și întîmplător în activitatea cultu
rală a întreprinderii. Nu s-ar pu
tea spune că factorii chemați să 
se ocupe de acest important sector 
al muncii educative nu știu ce au 
de făcut. Dimpotrivă. Intre comi
tetul de întreprindere și comitetul 
U.T.M. există o înțelegere depli
nă, armonioasă aș zice. Și-au al
cătuit un plan comun de activitate, 
destul de cuprinzător și din el se 
realizează cîte ceva. Așa de pildă

s-a format echipa de teatru care a 
și dat un spectacol cu piesa „Cura 
semeni așa culegi". Mai există și c 
echipă de dansuri, dar care are o 
activitate sporadică. Ce fac restul 
tinerilor? Ceia mai mare parte din
tre ei nu sînt antrenați la o bo
gată activitate culturală, nu se știa 
bine ce fac în timpul liber, cum și-l 
folosesc. Munca cu cartea este ca 
și inexistentă; se fac reuniuni to
vărășești însă ele se limitează a- 
proape exclusiv la dans ; nu se țin 
conferințe etc. Tovarășa Ciupagea 
Ana — responsabila culturală din' 
comitetul de întreprindere, declară 
cu seninătate că ea se ocupă de di-f 
fuzarea biletelor de spectacole. 
Convinsă că la aceasta trebuie să 
se rezume întreaga ei muncă, e 
complect străină de restul activi
tății culturale.

Vinovați de această nepermisă 
lîncezeală, de acest formalism, se 
fac deopotrivă atît comitetul sin
dical cît și comitetul U.T.M. Tine
retului din această întreprindere, 
muncitorilor, nu le folosește doar 
hîrtia pe care s-au scris ordonat, 
la mașină, o serie de proiecte de 
activitate culturală. Ei cer ca 
tea să prindă viață, ei simt 
voia unor bogate activități caraba 
contribuie la lărgirea orizontului 
lor cultural, care să-i ajute să-și 
petreacă util și plăcut timpul li
ber. Și în întreprinderea lor sînt 
condiții pentru organizarea unor 
asemenea activități.

Se poate începe o susținută muncă 
de propagare a cărții, se pot orga
niza simpozioane, seri literare, re
cenzii etc., atrăgîndu-se în felul 
acesta un număr mare de partici
pant la concursul „Iubiți cartea". 
Și în sfîrșit, se pjt ține mai multe 
conferințe pe diferite teme, care ar 
contribui nemijlocit la educarea 
multilaterală a muncitorilor tineri 
și vîrstnici.
Totul depinde însă de comitetele 

sindical și U.T.M. Ele trebuie să 
părăsească poziția pasivă pe care 
se găsesc în prezent și să organi
zeze cu toată răspunderea o bogată 
și rodnică activitate culturală.

M. VIDRAȘCUDANCIU

«s®sî

In localitatea Tttu-TrtaJ «e construiește casa raională de cultură a tineretului. O mare parte 
din lucrările necesare construcției se realizează prin muncă voluntară a tinerilor din raion. 4
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Vedetismul

In preajma sărbătoririi 
CENTENARULUI UNIRII

și carierismul - 
trăsături străine 
artistului comunist

ȚĂRILOR ROMINE
Pregătirile tinerilor de la Compkxul 

C.F.R. „r ‘ 
și de la Uzinele „23

JGrîvița Roșie"
August"

Intr-unui din articolele apărute 
în ziarul „Scînteia tineretului" 
în legătură cu etica tinărului ac
tor se spunea pe bună dreptate 
că maselor de spectatori nu le 
poate fi indiferent ce se ascunde 
dincolo de personajul întruchipat 
de actor pe scenă. Teatrul realist 
socialist nu tolerează artistul 
care trăiește viața într-un mod 
învechit, burghez, pentru că n 
existența actorului este de nedes
părțit munca de pe scenă și via
ța în afara scenei. Daca actorul 
vrea ca, de pe scenă, creația lui 
să aibă o puternică forță edu
cativă asupra oamenilor muncii 
pentru care creează, atunci trebuie 
să trăiască el însuși ca un cm de 
tip nou, să dovedească în viața 
de toate zilele că e pătruns el 
însuși de ideile pentru care mi
litează. Astfel stînd lucrurile, nu 
poate fi vorba decit de un meș
teșug învățat pe de rost și-atit.

In rîndurile care urmează aș 
vrea să mă opresc asupra 
unui fenomen tot atît de dăună
tor și unit ca și celelalte apucă
turi despre.care s-a vorbit în ar
ticolele precedente publicate in 
„Scînteia tineretului". Sînt actor la 
Teatrul de Stat din Baia Mare. 
Teatrul nostru e tînăr, iar noi, 
artiștii, sîntem de asemenea, în 
majoritate tineri. Cea mai mare 
parte dintre noi am veniț aici ca 
absolvenți ai institutului de tea
tru și ne-am bucurat nespus că 
prin munca noastră vom contri
bui la culturalizarea oamenilor 
muncii dintr-o regiune lăsată în 
trecut de burghezo-moșîerime în 
cel m.ai adine întuneric, dar care 
astăzi a devenit o regiune înflo
ritoare. Puțini dintre noi vor pu
tea uita marile satisfacții morale 
trăite la Baia Mare. Aici, în Baia 
Mare am primit noi primele a- 
plauze ca actori, aici ne-am dez
voltat, de-a lungul anilor, perso
nalitatea artistică. Munca la reali
zarea spectacolelor ne-a apropiat, 
ne-a ajutat să ne cunoaștem atît 
pe noi, dar să-i cunoaștem în ace
lași timp și pe spectatorii care ne 
urmăresc cu mult interes activi
tatea.

Iată însă că s-au găsit printre 
noi șl unii tineri actori care, 
considerîndu-se ajunși la o va
loare care, chipurile, nu le-ar mai 
putea permite să Joace la un tea
tru din provincie, l-au părăsit lă- 
sînd baltă problemele colectivului 
în care au crescut și s-au format 
ca actori talentați. Unul dintre 
aceștia e Vladimir Jurăscu care 
și-a început activitatea actoricea
scă în Baia Mare. După cîteva 
stagiuni însă Vladimîr Jurăscu 
înțelegînd greșit aprecierea a- 
cordată de colectiv s-a „îmbol
năvit" dintr-o dată de vedetism. 
Atît la teatru cit și in afară el 
a început să manifeste o atitu
dine plină de îngîmfare și pre
tenții, viața lui fiind măcina
tă de serioase tendințe mercan
tile. Nimic nu-1 mai mulțumea de 
la un timp pe Vladimîr Jurăscu, 
contrazicînd prin comportarea 
sa, în mod flagrant, ideile propa
gate de el însuși pe scenă. In ro
lurile pe care le juca el nu vedea

scopul educativ al muncii sale ci 
doar un mijloc prin care să par
vină. In cele din urmă, Jurăscu 
a plecat de la Teatrul de Stat din 
Baia Mare fără să se sinchiseas
că de faptul că distribuția spec
tacolului în care juca a rămas 
desccmpiectată. Era clar că acest 
tînăr căzuse sub influența mora
lei burgheze. El va trebui însă 
să înțeleagă că un actor ale că
rui idei și profil moral nu cores
pund artei socialiste pe care tre
buie s-o slujească, nu numai că 
nu va reuși să creeze o legătură 
trainică intre sală și scenă, dar, 
măcinat de apucăturile unei mora
le putrede se va rata.

Ca și Jurăscu a procedat și ac
trița Lulu Sava. Mai tîrziu insă 
ea s-a reîntors la Baia Mare, in 
colectivul pe care-1 părăsise.

Am dorit să pun în discuție și 
asemenea probleme din două mo
tive : întîi pentru că și ele țin 
neapărat de profilul moral al ar
tistului, de conștiința sa, și, al 
doilea, pentru că din cite știu a- 
semenea manifestări au loc și în 
comportarea altor tineri actori 
de la alte teatre. Firește, feno
menul e izolat dar noi trebuie 
să-1 combatem cu toată hotărîrea. 
Un actor mare nu e valoros prin 
faptul că activează în centrul sau 
la marginea țării, ci prin jocul 
său creator, prin talentul său mi
litant pentru construirea unei 
vieți noi socialiste.

Deși sîntem la sute de kilome
tri de Capitală, iar criticii de tea
tru vin destul de rar pe la noi, 
deși unii actori „vedete" ne-au pă
răsii, colectivul nostru își înde
plinește cu cinste sarcinile, con- 
firmîndu-și pe deplin menirea. 
Acesta este cred și lucrul 

de seamă pentru noi.
ION SASARAN 

actor al Teatrului de 
din Baia Mare

Sărbătorirea Cen
tenarului Unirii Ță
rilor Romine a însu
flețit mii de tineri 

i muncitori din între
prinderile Capitalei 
la o susținută activi
tate artistică de 
masă, închinată ace
stui măreț eveniment 
din istoria poporului 
nostru.

Am poposit în a~ 
ceste zile de ianua
rie la Complexul 
CE'.R. „Grivița Ro
șie", unde am aflat o 
bogată activitate ar
tistică și culturală 
închinată Unirii Ță
rilor Romîne. L/a 
Clubul C.F.R. „Gri
vița Roșie", pregăti
rile sînt în toi. Ti
nerii D. Dumitrescu, 
Lucia Florea repetă 
cântece populare. Co
rul pregătește „Hora 
Unirii", „Sirena lui 
Vasile Roaită", Stea
gul partidului" și 
„Măreț pământ al pa
triei iubite".

Și echipa de dan
suri desfășoară o 
vie activitate. Se pre
gătesc suite de dan
suri din Ardeal și 
din Banat. Toma 
Stroiescu, maistru la 
Controlul Tehnic, a 
pregătit recitarea po
eziei — „Partidul" 
de A. Toma.

Dar la o asemenea 
sărbătoare nu poate 
să lipsească muzica 
populară. Taraful și 
orchestra de mando
line au pregătit un 
program variat de 
muzică populară, din 
care nu vor lipsi cu
noscutele melodii 
,Jianu" și „Sîrba ti
neretului". Un sin
gur lucru mai rămi-

ianuarie pe 
din Piața 28 
care va purta 

numele 
Unirii".,.

îndoială

de

ca

ne : să vedem între
gul spectacol. Ace
sta insă, va fi pre
zentat la Casa de 
Cultură a tineretului 
din raion si în ziua 
de 24 
estrada 
Martie, 
atunci 
„Pva$a

Fără
la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie* au 
loc și alte mani fes- 
tari închinate acestui 
mare eveniment po
litic din istoria țării 
noastre. Undeva, 
olt colț 
reștiului ne 
tă alte 
tot atât de 
care merită i 
dențiate.

Uzinele „23 Au- 
gust**. La club, tine
rii Constantin David 
și Alex Octavian, 
membri ai cenaclului 
literar din uzină, stu
diază din operele 
poetului Vasile Alee 
sandri și Nicolae 
Bălcescu, ca in cu
tând, de pe scenă să 
rostească înf Iacă ratele 
cuvinte ale scriitorilor 
care prin operele lor 
sau făcut ecoul lup
tei poporului pentru 
Unire. La cor prin’ 
tre alții l-om întâl
nit pe tânărul

' chigiu Petre 
lae și pe sudorii Vic
tor Axinte, Elena 
Pescaru și Ion Mure- 
șanu. Împreună cu 
alți tineri pregăteau 
„Hora Unirii**. La 24 
Ianuarie îi vom 
tâlni și pe ei în 
ța Unirii unde, 
preună cu alte 
mâții artistice 
întreprinderile și in-

în 
al Bucu- 

așteap- 
pregătiri 
frumoase 
a fi evi~

tini- 
Nico-

stituțiile Capitalei 
vor da spectacole în
chinate acestei mari 
sărbători.

De asemenea peste 
150 de tineri se pre
gătesc să viziteze 
muzeele și expozițiile 
în care se găsesc do
cumente cu privire 
la lupta poporului 
pentru înfăptuirea 
Unirii.

Odată cu toate 
cestea, cu fiecare 
ce trece, întreaga
zină capătă o haină 
sărbătorească.

Lozincile 
steagurile 
în vînt, 
transmise la difuzoa
rele din uzină și 
peste toate acestea 
munca neobosită a 
utemiștiLor, a tineri
lor, alături de comu
niști, pentru a întâm
pina sărbătoarea Uni
rii cu mari rezultate 
in lupta pentru tra- 

a 
de

a- 
zi 
w

mari, 
fluturînd 
marșurile

ducerea în viață 
sarcinilor date 
partidul nostru.

Aceasta este ima
ginea pregătirilor 
care se fac azi nu 
numai la Complexul 
C.F.R. „Grivița Ro
șie" sau la uzinele 
„23 August", ci în
toate colțurile Capi
talei, pregătiri la
care tineretul parti- 
cipă cu tot entuzias
mul său creator, pen
tru aniversarea a 100 
de ani de la 
mare eveniment 
ric din viața 
porului nostru — U- 
nirea Țărilor Romî
ne.

acest 
isto- 
po-

Pionieri și școlari 
din Capitală 

pregătesc 
sărbătorirea

Centenarului Unirii

în- 
Pia- 
îm- 
for- 
din

MIHAIL IONESCU

Școala de 7 ani din comuna Gluleștl raionul Sighet regiunea Baia Mare.
Maramureșul care acum 15—20 ani avea 1/3 din populație analfabetă, Iar restul populației 

abia știa să se iscălească, are azi școli în toate comunele.
Copiii învață cu dragoste și voie bună în noua lor școală.

în întreaga țară se fac intense 
pregătiri pentru sărbătorirea Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne. 
Pionierii și elevii din Capitală vor 
întîmpina ziua de 24 ianuarie cu 
numeroase, manifestări cultural-ar- 
tistice.

In raionul 1 Mai, de pildă, pio
nierii și școlarii vor pregăti în 
școli gazete festive, vor depune co
roane de flori la plăcile comemora
tive din raion. Tot în acea zi, pio
nierii și elevii de la școlile de 7 ani 
nr. 26, 27 și nr. 40 și Școala Medie 
nr. 40, vor ieși la muncă volun
tară pe șantierul Păsculescu-Tei. 
Elevii de la* Școala de 7 ani nr. 40 
și Școala m“ie nr. 10 din raion, 
se vor întîlni în cadrul unei adu
nări, cu cîțiva tineri scriitori, care 
le vor citi din lucrările lor despre 
Unire.

Pregătiri pentru sărbătorirea 
zilei de 24 ianuarie se desfășoară 
și în raionul Stalin. Astfel, acti
vul pionieresc din toate școlile 
acestui raion se va întîlni în ca
drul unei adunări consacrată Uni
rii, apoi elevii de la Școala medie 
„I. L. Caragiale" vor prezenta un 
bogat program artistic. Pionierii 
de la Școala de 7 ani nr. 84 se vor 
întîlni într-o adunare fest'vă pe 
școală. Cu acest prilej ei vor pre
zenta sceneta „Moș Ion Roată și 
Unirea", cîntece, recitări și dan
suri.

In cinstea Centenarului Unirii 
la Palatul Pionierilor va avea loc 
un simpozion istorico-literar cu 
toma „100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne". La acest simpo
zion vor participa pionieri de la 
toate școlile din Capitală.

In toate raioanele vor fi pri
miți în organizațiile de pionieri 
noi elevi care vor alcătui pro
moția „100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne".

LIDIA VIȘAN

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

revistei ilustrate 
„Sovetski Soiuz"

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

în revistă cititorii vor găsi 
articole, comentarii, reportaje 
literare, note și informații bo
gat ilustrate care oglindesc 
viața, munca și 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, 
poștale și difuzorii de 
Costul unui abonament 
este de 35 lei.

Abonați-vă la revista 
unea Sovietică". Aceasta 
asigură primirea cu regulari
tate și la timp a revistei.

oficiile 
presă, 
anual

„Uni- 
vă

TELEGRAME

■
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Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a adresat președintelui Republi
cii Franceze, Charles de Caulle, 
următoarea telegramă de felici
tare cu ocazia instalării în func
ția de președinte al Republicii:

Vă rog să primiți sincerele 
mele felicitări și cele mai bune 
urări cu ocazia instalării Exce
lenței Voastre în funcția de Pre
ședinte al Republicii Franceze.

îmi exprim încrederea că legă
turile amicale dintre popoarele 
romîn și francez vor continua să 
se dezvolte în interesul reciproc 
al țărilor noastre, în folosul păcii 
și securității în Europa și m 
lume.

La serviciul tehnic al uzinelor „Mao Țze-dun“ din Capitală 
tov. ing. Mocanu Vasile șeful serviciului tehnologic împreună 
cu un grup de muncitori din atelierul de sculărie discutînd 
despre rectificarea cuțitelor de frezat.

Foto: N. STELORIAN

Luptători pentri

romînești

Președintele Charles de Gaul
le a răspuns tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer prin următoa
rea telegramă :

Mulțumesc foarte sincer Exce
lenței Voastre pentru mesaj și 
urez ca relațiile existente între 
țările noastre să se poată dez
volta în continuare în libertate și 
pace.

--------•--------

Primirea ministrului 
Argentinei de către 
ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. R.

Vineri, 16 ianuarie a.c., mini
strul Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne, Avram Bunaciu, a pri
mit în audiență pe trimisul ex
traordinar și ministrul plenipo
tențiar al Republicii Argentina la 
București, Ernesto Roque Piag- 
gio, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acredi
tare.

------------•

(TIMWIL PIWILW5L)
Pentru următoarele trei zile In 

tară: vreme umedă cu cer mai 
mult acoperit tn sudul țării și 
schimbător tn nord. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare în sudul și sud- 
estul țării <și cu caracter local în 
rest. Vîmt cu intensificări în jumă
tatea de sud a țării. Temperatura 
în scădere cu deosebire în estul 
țării: minimele vor oscila între 0 
și minus 15 grade, iar maximele 
între minus 6 și plus 6 grade.

Sarcinile gigantice pe care 
Uniunea Sovietică și le propune 
pentru anii 1959—1965 în dome
niul creșterii producției bunurilor 
materiale și ridicării bunăstării 
oamenilor muncii reprezintă un 
moment de cea mai mare impor
tanță în procesul construirii in
tense a societății comuniste pe a 
șasea parte a globului.

Așa cum se subliniază în tezele 
raportului tovarășului Hrușciov, 
„o condiție indispensabilă a în
făptuirii cu succes a planului de 
șapte ani o constituie sporirea 
la maximum a productivității 
muncii sociale".

Tocmai pornind de la această 
' cerință, în toate ramurile econo

miei naționale se situează pe pri
mul plan problema creșterii pro
ductivității muncii. Se prevede 
astfel ca în decurs de șapte ani, 
productivitatea muncii — al că
rei nivel, asa cum a arătat Lenin, 
este hotărîtor pentru triumful co
munismului asupra capitalismu
lui — să crească cu 50% în in
dustrie, cu 60—65% în construc
ții. de aproximativ două ori în 
colhozuri și cu 50—60% în sov
hozuri. Datorită unui asemenea 
ritm rapid al ridicării producti
vității muncii se va putea realiza 
concomitent uriașul spor al pro
ducției industriale și agricole 
prevăzut și reducerea zilei de lu
cru, în așa fel îneît U.R.S.S. să 
ajungă țara cu ziua de lucru și 
săotămîna de lucrul cele mai re
duse din lume. De asemenea, tot 
în lumina acestei perspective de 
creștere a productivității muncii, 
trebuie apreciată și prevederea de 
reducere cu aproximativ 11,5% a 
prețului de cost al producției in
dustriale. In felul acesta se poa
te înțelege mai deplin posibilita
tea U.R.S.S. de a realiza în de
curs de șapte ani un volum al 
investițiilor capitale de stat apro
ximativ egal cu volumul investi
țiilor capitale în economia națio
nală în toți anii nuferii sovietice 
și — în același timp — o creștere 
a veniturilor reale ale muncitori
lor si funcționarilor în medie cu 
40%, iar ale colhoznicilor cu cel 
puțin 40%.

Sarcinile stabilite în domeniul 
productivității muncii pentru ur
mătorii șapte ani, sînt întrutotul 
realiste — datorită faptului că în 
socialism acționează legea crește
rii necontenite a productivității 
muncii,

i n
% U.R.S.S, în drum spre comunism (II)

FRUNTEA
PROGRESULUI TEHNIC

Această creștere se bazează în 
principal pe avantajele organi
zării socialiste a economiei, pe 
inițiativa creatoare a maselor de 
milioane de constructori ai co
munismului și pe dezvoltarea 
sistematftă și folosirea consec
ventă a tehnicii celei mai înain
tate. Nivelul de productivitate 
propus pentru anul 1965 nu poate 
fi de aceea privit decit în strînsă 
corelație cu noul progres tehnic 
care urmează să fie realizat în 
toate ramurile economiei națio
nale.

Se știe că și pînă acum, dez
voltarea cu precădere a produc
ției mijloacelor de producție a 
asigurat imense avantaje econo
miei socialiste în obținerea unui 
permanent progres tehnic. In ur
mătorii șapte ani, producția mij
loacelor de producție va crește 
din nou cu 85—88%, depășind 
astfel ritmul de creștere a. pro
ducției globale industriale.

în mod special atrage atenția 
faptul că în această perioadă se 
vor dobîndi noi realizări uriașe 
în domeniul electrificării și în di
recția utilizării pe scară largă a 
energiei atomice în scopuri paș
nice.

In decurs de șapte ani produc
ția de energie electrică va crește 
de 2—2,2 ori; puterea instalată 
a centralelor electrice va crește 
de peste două ori. In felul ace
sta, concomitent cu electrificarea 
mai departe a industriei, vor fi 
electrificate căi ferate cu o lun
gime de aproximativ 20.000 km. 
precum și toate sovhozurile, sta
țiunile tehnice de reparații, col
hozurile și așezările muncitorești.

în domeniul utilizării pașnice a 
energiei atomice, Uniunea Sovie
tică a obținut în ultimii ani rea
lizări considerabile. Este sufi
cient să ne reamintim că la 27 
iulie 1954 a intrat în funcțiune

a fost

și a furnizat curent electric tn 
U.R.S.S. prima centrală atomo- 
electrică din lume. In septembrie 
1958 a intrat în funcțiune parțial 
— cu o putere de 100.000 kW. — 
cea de-a doua centrală utomo- 
electrică sovietică, centrală a 
cărei forță totală va fi de 600.000 
kW. Planul de șapte ani prevede 
acum punerea în funcțiune a unei 
serii întregi de centrale atomo- 
electrice cu reactoare de diferite 
tipuri. Tot în U.R.S.S.
lansat la 5 decembrie 1957 pri
mul spărgător de gheață atomic 
din lume, uriașă navă arctică ce 
va putea naviga cîțiva ani fără 
reîncărcarea zonei active a reac
torului.

Dezvoltarea bazei energetice și 
utilizarea energiei atomice în 
producția pașnică, creează con
dițiile necesare desfășurării unei 
adevărate revoluții tehnice care 
se caracterizează prin îmbinarea 
automatizării, energiei atomice și 
radioelectronicei

„Trecerea la mecanizarea com
plexă și la producția dirijată au
tomat cu utilizarea tehnicii elec
tronice va constitui trăsătura cea 
mai caracteristică a progresului 
tehnic contemporan” — se arată 
în tezele raportului tovarășului 
N. S. Hrușciov pentru Congresul 
al XXI-lea.

Tocmai orientarea spre această 
caracteristică a progresului teh
nic va călăuzi în principal con
strucția de mașini a U.R.S.S. în 
anii următori.

De altfel, consfătuirea care a 
avut loc în mai 1958 la Kremlin 
în legătură cu problemele meca
nizării și automatizării procese
lor de producție, a scos în evi
dență marile efecte economice pe 
care le are în U.R.S.S. desfășu
rarea revoluției tehnice amintite 
și perspectivele largi de dezvol
tare a ei în viitor.

Astfel, mijloacele investite în

ultimii ani pentru automatizarea 
unui șir de centrale electrice au 
fost recuperate în decurs de nu
mai 1,5—3 ani prin economiile 
realizate în cheltuielile de exploa
tare. Investițiile pentru automa
tizarea producției de fibre sinte
tice urmează să fie recuperate, 
după calculele făcute , în 7—8 
luni. O mare eficacitate econo
mică s-a dovedit a avea automa
tizarea proceselor tehnologice din 
cuptorul Siemens-Martin etc.

Experiența dobîndită în ultimii 
ani, cînd o serie de succese în 
domeniul automatizării proceselor 
de producție au fost obținute în 
energetică, siderurgie, construc
ția de mașini, industria 
a petrolului etc. va fi 
acum pe larg în toate 
principale ale economiei 
le. In cadrul consfătuirii sus- 
amintite s-a subliniat că scopul 
final al dezvoltării tehnice în in
dustria U.R.S.S. este acum trece
rea la sistemul automat de ma
șini. Astfel, automatizarea care 
era considerată tehnica viitoru
lui devine în țara constructoare 
a comunismului 
noastre.

Dînd expresie 
puizabile de care 
pune în această 
de control pentru 
prevăd fabricarea de utilaj mo
dern pentru toate ramurile econo
miei naționale, crearea și produ
cerea de mașini pe baza folosirii 
celor mai noi descoperiri și cu
ceriri ale științei și tehnicii în 
special ale radioelectronicei, ul- 
traconductibilității, ultrasunetelor, 
izotopilor radioactivi, semicon- 
ductorilor, energiei nucleare etc. 
In decurs de șapte ani se prevede 
darea în funcțiune a cel puțin 
1.300 linii automate în economia 
sovietică.

Merită să fie subliniat de ase
menea faptul că paralel cu tn-

chimică, 
utilizată 
ramurile 
naționa-

tehnica zilelor

rezervelor ine- 
socialismul dis- 
direcție, cifrele 
anii 1959—1965

Dr. I. Cantacuzino
Se împlinesc 25 de ani de 

la moartea profesorului dr. 
Ioan 1. Cantacuzino, unul din 
marii savanți pe care i-a dat 
poporul nostru.

Profesorul Cantacuzino a iu
bit tineretul și a fost iubit de 
cei tineri. Prof. Cantacuzino 
a pregătit o pleiadă de tineri 
cercetători cărora le-a insuflat 
dragostea pentru continui pro
gres al științei romînești.

Profesorul Cantacuzino a 
fost un pasionat cercetător. El 
a fost fondatorul metodei expe
rimentale în Romînia. tn con
cepția lui o terapeutică rațio
nală era strîns legată de fiziolo
gia bolilor și mai ales de igie
nă ca mijloc de prevedere și 
prevenire a bolilor.

Elev strălucit al savantului 
Mecinicov, dr. Cantacuzino a 
adus contribuții importante la 
teoria acestuia asupra fagocito- 
zei. tn epidemia de holeră din 
1913, dr. Cantacuzino a luptat 
în mod neobosit pentru com
baterea acestui groaznic flagel. 
Dr. Cantacuzino este printre 
primiț cercetători care a de
monstrat posibilitatea de a ob
ține o imunizare generală, dacă 
se introduce antigenul pe cale 
gastrointestinală.

El a consacrat de asemenea, 
o parte a vieții sale cercetării 
rolului pe eare-l joacă strep
tococul în complicațiile scarla- 
tinei.

Savantul-cetățean Cantacuzino, 
era însă preocupat și de aspec
tele sociale ale bolilor. Astfel, 
in problema tuberculozei, pe 
lingă construirea de sanatorii, 
pe

deplinirea programului general 
de lucrări în domeniul automati
zării diferitelor ramuri industria
le, vor fi construite peste 50 în
treprinderi model-experimentale, 
unde vor fi puse în aplicare cele 
mai moderne scheme de automa
tizare complexă.

In legătură cu progresele teh
nicii mondiale, economiștii bur
ghezi și revizioniști au vorbit a- 
deseori în ultimii ani despre 0 
pretinsă „a doua revoluție indu
strială" care ar avea loc în ca
pitalism. Introducerea tehnicii 
moderne și a automatizării se iz
bește însă în capitalism de pie
dici imense;
zată de contradicții puternice, 
prin

ea este caracteri-

prin care se definește din 
nou rolul pe care relațiile capi
taliste de producție îl îndeplinesc 
ca frînă în calea dezvoltării for
țelor de producție. Tocmai acea
stă. realitate face ca unii apără
tori ai lumii capitalului să vor
bească acum mai raT despre a- 
mintita „revoluție industrială" și 
să încerce să reducă la minim 
importanța revoluției tehnice în 
fața căreia se află omenirea.

Această „evoluție" a economiș
tilor burghezi apare cu atît mai 
semnificativă în clipa în care 
economia sovietică trece pe scară 
de masă la aplicarea în practică 
a celor mai noi cuceriri ale știin
ței contemporane.

Aceste cuceriri se succed în 
ritm rapid, iar oamenii de știință 
sovietici — aceiași care au pă
truns tainele atomului și ale 
reacțiilor termonucleare, au creat 
sateliții artificiali ai pămîntului 
și au deschis drumul spre cos
mos —, vor îmbogăți știința cu 
noi descoperiri în viitor, în pri
mul rînd în direcția studierii pro
blemelor razelor cosmice, reacții
lor nucleare și semiconductorilor.

Programul de cercetări științi
fice pe care savanții sovietici I au

întocmit pentru următorii 7 ani 
este caracterizat — așa cum pre
ciza acad. A. Nesmeianov, preșe
dintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S. — prin preocuparea nu 
numai pentru sarcinile zilei de 
azi, dar și de construire a edifi
ciului științific al zilei de mîine.

în felul acesta, știința sovie
tică intră în septenal nu numai 
cu realizări care au uimit întrea
ga omenire și au situat-o pe pri
mul loc în lume, dar cu hotărîrea 
și posibilitatea de a obține noi 
cuceriri istorice care să contribuie 
la asigurarea de noi uriașe vic
torii ale construcției comuniste.

Socialismul este caracterizat — 
după cum se știe — nu numai 
prin avîntul și marile posibilități 
de dezvoltare pe care le creează 
științei, ci și prin capacitatea sa 
de aplicabilitate imediată în prac
tică a descoperirilor științifice.

Pe bună dreptate, în zilele cînd 
noua planetă a sistemului solar; 
purtînd drapelul de stat al 
U.R.S.S. și-a început drumul pe 
orbită, cercurile științifice din în
treaga lume au subliniat că acea
stă măreață cucerire a științei 
sovietice este indisolubil legată 
și de marile progrese ale teh
nicii sovietice care a depășit con
siderabil tehnica lumii capitaliste 
în acest domeniu. Faptul că 
U.R.S.S. se află în fruntea știin
ței mondiale este astfel insepa
rabil de constatarea că tot ea se 
află și în fruntea progresului 
tehnic. Aceasta are o imensă în
semnătate economică în întrece
rea dintre socialism și capitalism, 
în procesul construcției comunis
mului. Ea exprimă din nou ma
rele adevăr, enunțat de învăță
tura marxist-leninistă după care 
numai pe baza relațiilor sociali
ste de producție, societatea ome
nească poate transforma forțele 
de producție moderne „din tirani 
demonici în servitori docili" (En
gels) în instrumente puse în mod 
nemijlocit în slujba bunăstării și 
a fericirii omului. *

Tocmai acesta este țelul spre 
care, stînj în fruntea tehnicii 
mondiale, țara constructoare a 
comunismului deschide un drum 
mereu 
toare.

mai larg omenirii munci -

Conf. unlv.
COSTIN MURGESCU

măsurile sanitare ini
ei, Dr. Cantacuzino a 

fost acela care a introdus vac
cinarea antituberculoasă la co
pii ca una din cele mai eficace 
metode profilactice.

Savantul romîn, a continuat 
și complectat cercetările mae
strului său Mecinicov, cu pri
vire la procesul fagocitar la ne
vertebrate cu un vast studiu 
asupra reacțiilor de imunitate 
la nevertebrate. El găsește că 
la aceste animale există o

imunitate solidă contra micro
bilor și toxinelor. Această se
rie de lucrări i-a adus faima 
mondială, fiind chemat să în
tocmească la Societatea de Bio
logie din Paris raportul asupra 
„Problemei imunității la never
tebrate".

tn afara unor nenumărate 
lucrări științifice prof. Canta
cuzino s-a interesat în mod ac
tiv de organizarea sănătății pu
blice în țara noastră. El a con
dus societatea pentru profila
xia tuberculozei, a creat Insti
tutul de seruri și vaccinuri 
(care azi îi poartă numele), are 
o bogată colaborare interna
țională în probleme de igienă 
și sănătate publică. Dr. I. Can
tacuzino înființează pentru 
combaterea epidemiilor pavi
lioane de izolare, tn 1908—1910 
organizează primele campanii 
antimalarice — iar în 1913 cînd 
holera invadase armata romînă
— se executa sub conducerea 
prof. Cantacuzino o vaccinare 
antiholerică care a rămas în 
istoria medicinei sub numele 
de „marea experiență romî- 
nească".

Democrat convins, dr. Canta
cuzino s-a atașat mișcării mun
citorești desfășurînd o vie acti- 
tate în lupta pentru luminarea 
maselor. Dr. Cantacuzino a în
țeles necesitatea luptei clasei 
muncitoare împotriva crudei 
orînduiri bazate pe exploatare, 
interesant este de asemenea și 
faptul că dr. Cantacuzino a dai 
un ajutor efectiv, „potemki- 
niștilor" refugiați în Romînia.

Poporul nostru muncitor, ti
neretul căruia profesorul loan 
Cantacuzino i-a purtat o mare 
dragoste, cinstește memoria a- 
celuia oare, pe Zîngă realizările 
în apărarea sănătății poporu
lui romîn a contribuit la con
tinua ridicare a științei romî
nești, a științei universale, des
coperirile sale intrînd în patri
moniul științific al întregii o- 
meniri.

Dr. I. PASCARIU
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al Republicii 
fost înmînate

■ •“ii
NEW YORK, 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: în seară de 
14 ianuarie A. 1. Mikoian a fost in
vitat să ia cuvîntul în fața repre
zentanților cercurilor de afaceri, la 
un prînz oferit de Clubul economic 
din New York în sala mare a hote
lului ..Waldorf-Astoria". La prînz 
au participat peste 1000 de indus
triași, comercianți, financiari și 
alți reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri.

Apariția lui A. I. Mikoian la 
tribună și primele sale cuvinte des
pre necesitatea coexistentei paș- 
n.ice au tost aplaudate de toți cei 
prezenți.

Prezența noastră la prînzul de 
astăzi, a spus A. 1. Mikoian, are 
o oarecare semnificație simbolică. 
Noi comuniștii și dv. capitaliștii 
stăm aici împreună și ne simțim 
bine pentru că sîntem cu toții con- 
știenți de necesitatea coexistenței 
pașnice a sistemelor sociale dife
rite — pentru tara noastră și pen
tru țara dv. Vrem să muncim în 
pace fiecare la el acasă. în felul 
sau. să nu împiedicăm unul pe ce
lălalt să trăiască așa cum o do
rește fiecare. Cum se spune „tră
iește și lasă-i și pe alții să 
trăiască".

Intre noi există divergențe și, fi
rește, ele vor exista și în viitor. In 
acest caz. să discutăm în contra
dictoriu, să apărăm fiecare punctul 
ncstru de vedere, dar să nu ne 
războim (aplauze).

.Deseori sînt întrebat cu ce am 
putea face comerț, care mărfuri ni 
s-ar putea vinde și ce anume s-ar 
putea cumpăra de la noi.

Au fost vremuri cînd dv. busi- 
nessmenii americani, știați cît se 
poate de bine ce se poate cumpăra 
de la noi și ce ni se poate vinde,

dar în ultima vreme, în timpul 
războiului rece, ați uitat toate a- 
cestea, v-ați dezvățat să faceți co
merț. Și aceasta nu e de mirare 
dat fiind că s-au creat atîtea ob
stacole în calea comerțului dv. cu 
noi.

în listele de mărfuri interzise 
spre vînzare Uniunii Sovietice exis
tă lucruri care ar constitui o sursă 
bună pentru umoriștii din revis
tele dv. Pentru ca să nu se spună 
că vorbesc fără a aduce dovezi, 
pot cita cîteva exemple. Astfel se 
permite să se vîndă Uniunii Sovie
tice obiecte uzate din lemn, dar se 
interzice vînzarea de... lemne (ru
moare). Or, după cum se știe, noi 
înșine exportăm lemn și articole 
din lemn (rumoare).

Este permis să ni se vîndă pur
gative deși nu avem nevoie de ele. 
Se pare că există unii care cred 
că de pe-urma lor va slăbi puterea 
rachetelor noastre (aplauze).

Nu voi mai cita astfel de exem
ple deși ele sînt foarte multe în 
listele așa-numitelor mărfuri stra
tegice. Dar, oare, astfel de lucruri 
ridicule nu dăunează demnității A- 
mericii, oamenilor ei de stat, 
cercurilor ei de afaceri î

Și pînă acum am avut deseori 
prilejul să mă întîlnesc cu oame
nii dv. de afaceri și nf-am convins 
că în țara dv. gîndirea politică 
rămîne în urma activității ei în 
domeniul afacerilor, (rumoare, a- 
plauze).

în S.U.A. — a spus A. 1. Miko
ian — mai există încă foarte multe 
prejudecăți și păreri preconcepute 
despre Uniunea Sovietică. Ambele 
părți trebuie să facă mult pentru a 
crea încredere în relațiile dintre 
noi.

Conferința de presă de la 
sediul O. N. U.

A’EIF YORK 16 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite : In dimineața 
zilei de 15 ianuarie A. 1. Mikoian 
a primit delegația „Ligii progre
siste armene din America".

Apoi A. 1. Mikoian a fost vizi
tat de fostul guvernator al statului 
New York, A. Harriman, al cărui 
oaspete fusese A. I. Mikoian cu o 
zi incinte.

Mai tirziu A. 1. Mikoian a pe
trecut două ore la Organizația 
Națiunilor Unite unde a avut o 
convorbire cu secretarul general 
al O.N.U., Dug Hammarskjoeld.

După acea a avut loc o confe
rință de presă la care A. 1. Miko
ian a răspuns la numeroasele în
trebări puse de ziariștii americani 
și străini. Președinta Asociației 
corespondenților de pe Ungi 
O.N.U., d-na P. Frederik, a mul
țumit lui A. 1. Mikoian in numele 
asociației că a acceptat să fină a- 
ceiistă conferință de presă.

Kăspunzind la o întrebare în le
gătură cu poziția Uniunii Sovieti
ce față de participarea la Comite
tul pentru folosirea pașnică a spa
țiului cosmic, A. I. Mikoian a 
spus intre altele :

Noi sîntem adepții căutării 
unor soluții pozitive și nu persis
tăm asupra părerilor proprii cînd 
ceilalți parteneri nu pot fi de a- 
cord cu ele. Trebuie căutate astfel 
de soluții care, intr-o măsură sau 
alta, corespund intereselor tuturor 
părților interesate.

Fiind rugat să-și spună părerea

despre lupta de eliberare naționa
lă a poporului nigerian, A. 1. 
Mikoian a declarat : Poziția noa
stră este cunoscută tuturor. Po
porul algerian duce un război just 
pentru independență, pentru eli
berare de sub jugul colonial. Cred 
că toți trebuie să privească cu 
simpatie pe algerieni.

Rugat de un ziarist indian să 
comenteze părerile unor pesimiști 
americani despre „inevitabilita
tea" războiului, A. 1. Mikoian a 
spus : Sini un mare optimist. Cred 
că omenirea nu va pieri. Și dacă 
vom depune cu toții eforturi pen
tru aceasta va fi pace. Desigur că 
pericolul războiului este foarte se
rios.

La rugămintea de a face o apre
ciere asupra perspectivelor de a 
se realiza un acord cu privire la 
încetarea experiențelor atomice, 
A. 1. Mikoian a răspuns : De fapt 
aceasta este o problemă aproape 
gata pentru rezolvare. Rezolvarea 
ei ar fi un pas important înainte.

Referindu se la problema defec
tării exploziilor atomice, A. I. 
Mikoian u arătat că acum în ca
drul tratativelor există divergențe. 
Se spune că în cazul cînd s-ar ivi 
îndoieli dacă a avut loc sau nu o 
explozie, comisia care va fi însăr
cinată cu exercitarea controlului 
trebuie să stabilească cu majori
tate de voturi în ce loc să se efec
tueze verificarea. Dar întrucît în 
această comisie majoritatea va fi, 
firește, sub influența americanilor, 
aceste probleme se vor rezolva sub

dictatul lor și nu prin coordona
rea acțiunilor intre principalele 
țări interesate.

Noi nu recunoaștem, in nici un 
domeniu dictatul și nu impunem 
altora dictatul nostru. De aceea 
daca partea americană va persista 
în această problemă pe o aseme
nea poziție, va fi foarte greu să 
se realizeze un acord. în sfîrșit, 
noi cerem să se interzică expe
riențele pentru totdeauna. Aceasta 
este și dorința tuturor popoarelor.

Corespondenta agenției- France 
Presse, a întrebat dacă, după pă
rerea lui Mikoian, punîndu-se ac
centul pe colaborarea sovieto-ame- 
ricană, nu rezultă că problemele 
mondiale vor fi examinate în spe
cial de marile puteri iar nu de 
Organizația Națiunilor Unite.

A. I. Mikoian a răspuns : Noi 
nu sîntem de această părere. Noi 
nu propunem ca două puteri să 
rezolve problemele care se referă 
la alte țări. Noi nu vrem, de pil
dă, să băgăm zizanii între ame
ricani și aliații lor. Noi nu dorim 
un acord cu o țară în dauna altei 
țări. Faptul că o problemă se re
feră la multe popoare nu exclude 
posibilitatea cq două state să dis~ 
cule această problemă.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press l-a întrebat pe A. I. 
Mikoian dacă el consideră că con
ferința care s~a propus în proble
ma Berlinului trebuie să aibă loc 
la nivelul miniștrilor Afacerilor 
Externe sau la nivelul șefilor de 
guverne.

A. I. Mikoian a răspuns : Știți 
că sîntem de mult pentru o con
ferință la nivel înalt. Ne menți
nem și în prezent pe această pozi' 
ție. Partenerii noștri însă evită o 
asemenea conferință sub diferite 
pretexte : ba obiectează asupra ni
velului la care aceasta trebuie să 
aibă loc, ba obiectează asupra or- 
dinei de zi, iar punerea de acord 
asupra ordinei de zi necesită ani 
de zile. Anii trec dar ordinea de 
zi nu există.

Ce se va intimpla, cred că alto
ra le este mai cl>ar decit nouă. Nu 
vreau să fac pronosticuri dar cred 
că tratativele nu pot fi evitate. 
Cit timp poți să te eschivezi de la 
intîlniri și tratative ? Cred că con
ferința va avea loc. Cînd va avea 
loc și sub ce formă, este greu de 
spus acum.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
A. I. Mikoian a subliniat că pla
nurile dezvoltării economice a 
U.RS.S. nu reprezintă nici un fel 
de pericol pentru celelalte po
poare. Vrem să trăim m>ai bine, a 
spus el, și fie că dv. vreți sau nu 
vreți acest lucru, noi tot vom trăi 
bine, de aceea să ne intrecem 
deci. Cred că succesele noastre în 
domeniul îmbunătățirii traiului 
poporului nostru vor aduce un 
serviciu și maselor populare din 
țările capitaliste.

In încheiere președinta Aso
ciației corespondenților de 
gă O.N.U., P. Frederik, a 
mit lui A. 1. Mikoian în 
tuturor ziariștilor prezenți 
răspunsurile sale ample.

După amiază A. I. Mikoian a 
luat cuvîntul la Adunarea membri
lor Consiliului pentru problemele 
relațiilor externe.

★

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
TASS transmite : In dimineața zi
lei de 16 ianuarie A. I. Mikoian 
și persoanele care-1 însoțesc au so
sit cu trenul din New York la 
Washington.

pe lin- 
mulțu- 

numele 
pentru

Poporul și guvernul cehoslovac 
sprijină proiectul Tratatului 

de pace cu Germania 
U. R. S. S.propus de

PRAGA 16 (Agerpres). Ceteka 
transmite : La 15 ianuarie Vaclav 
David, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Cehoslovace, a remis 
lui T. 1. Cirișin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Cehoslovacia, o notă a 
guvernului Republicii Cehoslovace 
care constituie un răspuns la nota 
din 10 ianuarie 1959 a guvernului 
Uniunii Sovietice privind încheie
rea unui tratat de pace cu Ger
mania. Totodată V. David a re
mis ambasadorului U.R.S.S. în Ce
hoslovacia o declarație a guvernu
lui cehoslovac în legătură cu pro
punerea Uniunii Sovietice privind 
convocarea unei conferințe de pace 
și încheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

In aceste note se subliniază im
portanța propunerii Uniunii Sovie
tice pentru pacea și securitatea în 
Europa și se spune că poporul și 
guvernul Republicii Cehoslovace 
sprijină întrutotul această propu
nere.

Tot la 15 ianuarie la Ministerul

Afacerilor Externe 
Cehoslovace i-au 
ambasadorului Republicii Demo
crate Germane în Cehoslovacia — 
G. Stibi — textul declarației gu
vernului Republicii Cehoslovace și 
nota respectivă, în care se subli
niază importanța istorică a exis
tenței Republicii Democrate 
mane, unde de fapt, au și 
realizate principiile cuprinse 
proiectul Tratatului de pace 
pus de Uniunea Sovietică.

Guvernul cehoslovac constată cu 
satisfacție că guvernul R. D. Ger
mane este în principiu de acord cu 
proiectul Tratatului de pace pro
pus de Uniunea Sovietică.

Astăzi, 17 ianuarie, se împlinesc 14 am de ciod 
sub presiunea ofensivei puternice a Armateii Sovie
tice și a unităților armatei poloneze, Vi 
tala R. P. Polone a fost eliberată de 
leriști.

în locul ruinelor și cenușei rămase în urma co
tropitorilor fasciști, locuitorii capitalei Poloniei popu
lare au construit, la chemarea partidului clasei mun-

arșovia, capi- 
invadatorii hit-

citoare, un oraș nou și modern. Au apărut între
prinderi noi, cartiere întregi de locuințe pentru oa

menii muncii, instituții științifice, culturale și spor» 
five printre care predomină silueta elegantă și mo
dernă a Palatului Culturii și Științei — dar oferit de 
către Unilunea Sovietică.

In fotografie : cartierul de locuințe Marszalkow- 
ska din Varșovia.

Noi amănunte în legătură 
cu racheta cosmică sovietică

Semnarea planului de 
muncă pe anul 1959 

pentru aplicarea 
acordului de colabo
rare culturală dintre 

R. P. Romînă 
și R. P. Polonă

VARȘOVIA 16. — Corespon
dentul Agerpres transmite : La 15 
ihnuarie la Ministerul Culturii și 
Artei a avut loc semnarea planu
lui de muncă pe anul 1959 pen
tru aplicarea Acordului de colbo- 
rare culturală dintre R.P. Romînă 
și R.P. Polonă. Din partea romină 
planul a fost semnat de tov. Marin 
viorea Ionescu, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. Ro
mine la Varșovia, iar din partea 
polonă de tov. Zygmunt Garstacki, 
adjunct al ministrului Culturii și 
Artei din R.P. Polonă.

Planul de muncă din acest an 
prevede a lărgire a schimburilor 
iu domeniile științei, învățămîntu- 
lui, culturii și artei.

Organele de resort din cele două 
țări vor face schimb de experiență 
intre cadre didactice, schimb de 
studenți, bursieri, aspiranți și cer
cetători științifici, schimb de lec
tori de limba romînă și polonă.

Planul mai prevede schimb de 
scriitori, traducerea și editarea in 
cursul acestui an a unor opere li
terare, ținerea de conferințe 
despre compozitorul polonez Ka
rol Szymanowski și compozitorul 
rotnîn George Enescu. De aseme
nea ambele părți vor face schimb 
de soliști, formații artistice, cîntă- 
teți, dirijori, regizori și coregrafi 
dc la Teatrele de Operă și Balet 
din București și Cluj și respectiv 
Opera de Stat din Varșovia și 
Poznan.

Tot în cursul acestui an Or
chestra filarmonică de stat „Geor
ge Enescu" din București va face 
un turneu în Polonia, iar Or
chestra radiodifuziunii din Katto- 
wice va da o serie de concerte în 
Romînia.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției TASS 
pentru problemele științifice re
latează următoarele in legătură 
cu racheta cosmică sovietică: 
In prezent planeta artificială so
vietică s-a depărtat la o distanță 
de 30.000.000 km. de lecui de 
lansare de pe orbita Pămîntului 
și a atins punctul cel mai apro
piat de Soare — Periheliul. In 
prezent de Soare o separă o di
stanță de 146.400.000 km. — cu 
600.000 km. mat puțin decit Pă- 
mîntul. Acesta este timpul cel 
mai „călduros" al anului de 15 
luni pe ncua planetă. Temperatu
ra maximă insă nu va depăși 
aici zero grade Celsius. Ulterior, 
pe măsura apropierii de Afe'iu, 
temperatura va scădea cu citeva 
zeci de grade sub zero.

Această „răcire" bruscă pe 
noua planetă se explică prin în
cetarea funcționării aparaturii 
speciale cu ajutorul căreia in ra
cheta cosmică sovietică era men
ținută temperatura de cameră.

Pe toată durata efectuării obser
vațiilor asupra navei interplane
tare în interiorul ei se menține 
o căldură de aproximativ 20 de 
grade, ceea ce constituie una din 
realizările importante ale ingine
rilor sovietici care au asigurat 
funcționarea ireproșabilă a tutu
ror aparatelor științifice și a a- 
paratelor de radio.

Este interesant că orbita noii 
planete artificiale coincide aproa
pe exact cu una din cele 50 or
bite eventuale calculate încă în 
anul 1932 de Ari Sternfeld, lau
reat al premiului internațional 
de stimulare în domeniul aero
nauticii, și publicate în anul 1937 
in cartea sa „Inițiere in domeniul 
cosmonauticii" editată la Mos
cova.
Potrivit calculelor lui Ari Stern

feld, 
nete 
buit 
ll,4
200 m. mai mult decit cea de-a 
două viteză cosmică.

pentru lansarea primei pla- 
artificiale rachetei ar fi tre
să i se imprime o viteză de 
km. pe secundă,adică cu

Programul noului guvern francez 
confirmă vechea politică față 

de Algeria
PARIS 16 (Agerpres). — După 

cum s a mai anunțat, la 15 ia
nuarie parlamentul francez s-a 
întrunit în sesiune extraordinară 
pentru a lua cunoștință de pro
gramul noului guvern numit de 
către De Gaulle, după ce acesta a 
preluat postul de președinte. La 
începutul ședinței Adunării Națio
nale s-a dat citire mesajului adre
sat Adunării de către președintele 
De Gaulle.

Deși în noua Adunare Națională 
drepturile deputaților sînt conside
rabil ciuntite, De Gaulle îi cheamă 
totuși să contribuie la „stabili
rea ordinei necesare în toate do
meniile" în care se hotărăsc des
tinele Franței. Printre sarcinile 
menționate în mesajul președinte
lui, pe primul loc figurează „pa
cificarea și reforme în Algeria — 
condiție necesară pentru soluțio
narea politică a problemei". Pre
ședintele De Gaulle consideră ne
cesară o reformă în domeniile 
apărării naționale, finanțelor, co
merțului, economiei, valutar, 
cial, cultural și științific.

Apoi primul ministru Michel 
Debre (U.N.R.) a expus programul 
guvernului. Apărînd ideea „torței" 
Debre a declarat că „o condiție 
prealabilă a oricărei activități po
litice" a guvernului condus de el o 
constituie „prezența și autoritatea 
generalului De Gaulle", funcționa
rea noilor instituții și un nou mod

80-

NEW DELHI 16 (Agerpres). 
La 16 ianuarie președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, Otto Grote- 
wohl, a făcut o declarație în le
gătură cu vizita sa în fruntea 
unei delegații guvernamentale a 
R.D. Germane în India.

In declarația sa președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane arată că a avut mai 
multe întrevederi cu primul mi
nistru indian, Nehru, cu care a 
discutat probleme privind actua
la situație internațională și rela
țiile dintre cele două țări. „I-am 
subliniat primului ministru in
dian — a spus Otto Grotewohl — 
că cele cinci principii ale coexi

stenței pașnice pe care se bazea-

ză politica externă a Indiei de
termină de asemenea politica ex
ternă a Republicii Democrate 
Germane și i-am exprimat con
vingerea mea că fiecare țară ar 
trebui să caute să înțeleagă po
ziția celorlalte țări tocmai por
nind de la aceste principii.

Am fost amîndoi de acord — 
a subliniat mai departe Otto Gro- 
tewohl referindu-se la discuțiile 
avute cu primul ministru, indian, 
Nehru — că este necesară rezol
varea problemelor internaționale 
rămase în suspensie, treptat și 
pe calea tratativelor pașnice... 
Problema germană trebuie rezol
vată în același fel pe calea trata
tivelor pașnice".

noilor instituții și un nou mod

de tratare a problemelor politice.
Din program reiese că guvernul 

nu intenționează să ia măsuri con
crete pentru soluționarea proble
mei algeriene în spiritul năzuin
țelor naționale ale populației din 
Algeria. Debre a insistat asupra 
necesității menținerii influenței în 
această țară încereînd între altele 
considerente de ordin strategic și 
necesitatea asigurării „securității 
regiunii vestice a Mării Medite- 
rane".

Trecînd la partea din progra
mul său consacrată politicii ex
terne, Debre a subliniat că Franța 
rămîne fidelă „angajamentelor ei 
față de Europa și Occident", dar 
și-a exprimat nemulțumirea în le
gătură cu faptul că deseori alia-, 
ții Franței din blocurile militare 
(din N.A.T.O. și altele) nu spri
jină pozițiile ei, încălcînd solida
ritatea" occidentală.

Debre a declarat că guvernul 
francez consideră de datoria sa să 
„devină o forță militară atomică" ' 
și să „silească să se țină seama de 
importanța strategică a pozițiilor 
franceze în Mediterană".

în încheiere Debre s-a ocupat 
de probleme politice interne și e- 
conomice ce stau în fața guvernu
lui, subliniind necesitatea dezvolJ 
tării construcției de locuințe, pre
cum și a îmbunătățirii sistemului 
de învățămînt.

O.................... .................. .

Congresul P. S. Italian

Manevrei» americane în proble
ma încetării experiențelor atomice 
au căpătat adesea aspectul unor 
mistificări ce amintesc de ilura 
optică a călătorului din deșert cu
noscută sub numele de „Fata 

morgana". Căci nu odată S.U.A. a 
încercat să înlocuiască o rezolvare 
concretă a încetării experiențelor 
cu arma nucleară printr-o iluzie 
diversionistă. La New York cu 
prilejul celei de-a 13-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. cît 
și în cursul lucrărilor de pînă a- 
cum ale conferinței celor trei pu
teri (U.RS.S., Anglia și S.U.A.) de 
la Geneva, Statele Unite au căutat 
sa înșele opinia publică interna
țională, să creeze iluzia că ele sînt 
pentru un acord în privința înce
tării experiențelor atomice și că 
s-ar fi făcut pașii cei mai impor
tanți spre realizarea unui acord.

La New York diplomația ameri
cană a făcut apel la fel de fel de 
tertipuri pentru a arunca praf în 
ochii popoarelor. Ce a opus ea po
ziției clare a Uniunii Sovietice, 
care a propus încetarea imediată, 
pretutindeni și pentru totdeauna a 
experiențelor cu arma nucleură, 
ceea ce corespunde aspirațiilor ar
zătoare ale omenirii ? S.U.A. și 
alte 16 state au ticluit la O.N.U. 
o rezoluție in care au înlocuit cu
vîntul „încetarea" experiențelor, 
cu acela de „suspendare" a lor pe 
termen de un an. Poate avea o în
semnătate practică acest termen ? 
Nicidecum. El reprezintă tocmai 
periouda necesară in vederea pre
gătirii unor noi serii de expe
riențe.

Manevra diplomației americane 
de la O.N.U. nu trebuie privită 
izolat. Delegația sovietică precum 
și alte delegații au cerul O.N.U. să 
ajungă la rezultate rodnice în pro
blema interzicerii definitive și to
tale a experiențelor atomice, ceea 
ce ar fi exercitat o influență pozi
tivă asupra conferinței celor trei cu 
aceeași temă de la Geneva, care își 
începuse lucrările la 31 octombrie. 
La O.N.U. insă, așa după cum s-a 
văzut, S.U.A. fără a se opune fățiș 
unuf acord, au căutat in mod abil 
să evite orice angajament, tocmai
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la New York și Geneva
pentru a-și păstra libertatea de a 
pune bețe în roate conferinței de 
la Geneva și de a continua nestin
gherite experiențele nucleare. Fapt 
care se și întîmplă de altfel.

La 5 ianuarie, la Palatul Națiu
nilor din Geneva reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei au re
luat, după o scurtă întrerupere, 
tratativele privind încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. Tre
buie să precizăm că pînă la vacan
ța de iarnă, deși au fost adoptrte 
primele patru articole ale acordu
lui pentru interzicerea experien
țelor, totuși la conferința de la Ge
neva nu s-au obținut succese esen
țiale. Și acest lucru este o urmare 
a poziției pe care s-au situat dele
gațiile S.U.A. și Angliei. Afirma
țiile de atunci (ca și de acum, de 
altfel) ale celor două puteri oc
cidentale că nu ar exista posibili
tatea de a se controla > intr-un 
mod eficace respectarea unui acord 
cu privire la încetarea experien
țelor constituie o înșelare directă 
a popoarelor. Este știut că confe
rința experților de la Geneva a a- 
juns în unanimitate la concluzia 
că există posibilitatea deplină de 
a se institui controlul asupra tu
turor experiențelor cu arma ato
mică. In mod cu totul absurd pu
terile occidentale au formulat ce
reri și condiții în ceea ce privește 
inspectarea teritoriului țărilor 
care, în totalitatea lor, contravin 
concluziilor conferinței experților. 
S.U.A. și Anglia au prelins, nici 
mai mult nici mai puțin, ca întrea
ga chestiune a controlului asupra 
îndeplinirii unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor să fie 
condiționată de dorințele unei ma
jorități anglo-americane din orga-

comun acord, cele două delegații 
occidentale au prezentat spre exa
minare conferinței declarația Ca
sei Albe care constituie <r încercare 
de a revizui concluziile și reco
mandările conferinței de la Ge
neva a experților, concluzii care 
au și fost aprobate de guvernele 
U.RS.S., S.U.A. și Angliei. In esen
ță, in amintita declarație a Casei 
Albe se afirmă că detectarea expe
riențelor nucleare subterane ar 
prezenta dificultăți și deci trebuie 
discutată această problemă. Se 
contestă astfel concluziile experți
lor de la Geneva in care se arată 
că și prin metoda seismică pot fi 
detectate experiențele subterane

nul de control. Acest lucru nu face 
decit să dovedească tendințele re
prezentanților blocului americano- 
englez de a obține date cu carac
ter de spionaj.

In unele cercuri politice din Oc
cident exista părerea că acum, dat 
fiind momentul în care au fost 
reluate tratativele (lansarea de că
tre Uniunea Sovietică a primei ra
chete cosmice, ceea ce dovedește 
progresul uimitor al științei și teh
nicii sovietice, al superiorității ei) 
s-ar fi creat o situație mai propice 
pentru grăbirea soluționării pro
blemei încetării experiențelor cu 
arma nucleară, că puterile occiden
tale, dind dovadă de realism, vor

Manevrele diplomației occidentale de a induce 
în eroare opinia publică în ceea ce privește 

încetarea experiențelor cu arma nucleară

renunța la pozițiile lor obstrucțio
niste. Astfel 
ca S.U.A. și 
din primele 
concretă a 
rora nu s-a 
și în primul 
vind durata 
gația de a înceta pentru totdeau- 
na experiențele cu arma nucleară 
— așa cum propune Uniunea So
vietică, așa cpm cere și opinia pu
blică internațională.

Spre dezamăgirea întregii lumi 
însă, chiar din primele zile ale lu
crărilor conferinței din acest un, 
delegațiile S.U.A. și Angliei s-au 
eschivat de fapt să discute concret 
această problemă. în schimb, de

de așteptatar fi fost
Anglia să treacă incă 

zile la
articolelor asupra că- 
ajuns la o înțelegere, 
rind, a problemei pri- 
acordului, adică obli-

examinarea

cu arma nucleară. Că așa este o 
recunosc însăși savanții lumii, 
printre care și cunoscutul savant 
atomist american dr. Hans Bete 
care a declarat deunăzi, după pu
blicarea declarației Casei Albe, că 
cu ajutorul rețelei de stațiuni re
comandate în vara anului trecut 
de către experți la conferința de 
la Geneva „pot fi detectate toate 
experiențele, inclusiv cele subte- 
rane“.

Inconsistența recentei manevre 
americane se vede de la o poștă. 
A uitat oare delegația S.U.A. deo
dată principalul țel al conferinței? 
încă înainte de începerea tratati
velor de la Geneva s-a convenit că 
sarcina principală a conferinței

este de a elabora un tratat cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară pe baza concluziilor 
și recomandărilor conferinței de 
la Geneva a experților și nu de 
a revizui concluziile ca și recu
noașterile acesteia. Pentru oricine 
este clar că partea occidentală la 
tratative caută acum să substituie 
o hotărîre politică ce trebuie luată 
(aceea de a înceta experiențele), 
problemelor tehnice, care de altfel 
cad în competența organizației de 
control.

Chiar și pentru un om neinițiat 
este limpede că dacă conferința 
se va ocupa la nesfîrșit de exami
narea problemelor tehnice ea nu-și 
va termina niciodată lucrările. Nu
mai cei rău intenționați, interesați 
în tărăgănarea lucrărilor conferin
ței, nu vor să ia în considerație că 
baza tehnico-științifică a actualelor 
tratalive de la Geneva o constituie 
concluziile și recomandările con
ferinței experților; nici o revizuire 
a lor nu poate contribui la suc
cesul lucrărilor conferinței de la 
Geneva.

Prin atitudinea lor, S.U.A. și 
Anglia nu fac altceva decit să ri
sipească acel sentiment de speranțe 
născut în inimile sutelor de mi
lioane de oameni în urma adop
tării primelor patru articole ale 
acordului pentru interzicerea ex
periențelor.

Și la Geneva, ca și la New York, 
avem de-a face cu intenția de a 
crea omenirii „Pata morgana"? 
Faptele de pînă acum arată că 
da 1 Și acest lucru diplomația a- 
mericană îl face cu scopul de a-și 
continua uneltirile războinice sub 
o aparență de intenții pașnice, cre- 
înd impresia că cercurile conducă-

tra-
ex-

a 
im-

toore ole S.U.A. cedează presiunii 
opiniei publice. Că așa este o arată 
și manevrele deschise ale diploma
ției americane privind sabotarea în
cheierii unui acord în problema 
încetării experiențelor atomice. De
clarațiile unor însemnați oameni 
politici din S.U.A. sînt conclu
dente. Astfel Craig Hosmer, mem
bru al Camerei Reprezentanților 
și al Comisiei pentru energie ato
mică a Congresului american a 
cerut președintelui Eisenhower — 
așa după cum ne informează agen
ția „U.PJ.“ să se pună capăt 
tativelor privind interzicerea 
periențelor cu arma nucleară.

Atitudinea obstrucționistă 
puterilor occidentale față de
portanta problemă a încetării 
experiențelor cu arma nucleară 
este condamnată cu tărie de în
treaga omenire. Încetarea expe
riențelor cu arma atomică ar con
stitui de bună seamă un pas im
portant în direcția dezarmării, o 
măsură de mare urgență a cărei 
importanță este unanim recunos
cută. Experiențele atomice infec
tează încontinuu atmosfera punind 
în pericol viața pe păminl, adu- 
cînd de acum primele calamități. 
Există apoi primejdia ca tot ami- 
ni nd adoptarea unor măsuri ur
gente și eficace in privința expe
riențelor atomice, ca și alte pu
teri să-și dezvolte capacitatea de 
a produce arme atomice și cu hi
drogen. In asemenea condiții re
zolvarea problemei încetării expe
riențelor cu arma atomică ar deveni 
și mai complicată, lată argumente 
care demonstrează urgența adop
tării unor măsuri concrete, menite 
să ducă la încetarea experiențelor 
cu armele nucleare imediat, pretu
tindeni și pentru totdeauna — așa 
cum propune Uniunea Sovietică. 
Popoarele lumii cer acest lucru 
imperios; ele resping practica mis
tificărilor, manevrele 
cu care încearcă S.U.A. 
eroare opinia publică 
nală.

și iluziile 
să ducă in 
internațio-

■*r

D. MIHAIL

ROMA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite I La 15 ianuarie s-a 
deschis la Neapole al 33-lea con
gres național al Partidului socia
list italian care reține atenția cer
curilor politice din Italia ca și a 
întregii prese italiene. După cum 
se știe, acest congres se desfășoară 
sub semnul agravării luptei dintre 
diferitele curente din cadrul P.S.l. 
Spre deosebire de congresele pre
cedente, de data aceasta sini su
puse discuției nu unul, ci trei ra
poarte pregătite de Nenni, secreta
rul partidului, Vechietti, membru 
al secretariatului, și de Basso, 
membru al secretariatului, care 
conduc cele trei curente din partid.

La baza divergențelor din PH.l. 
se află interpretarea diferită dată 
hotărîrilor congresului de la Vene- 
ția din 1957, adică, în esență, liniei 
politice a partidului. Partizanii lui 
Nenni se pronunță pentru politica 
de „independență" a partidului so
cialist față de partidul comunist. 
Nenni și adepții săi declară că 
dacă unitatea de acțiune a tuturor 
oamenilor muncii este necesară în 
domeniul luptei sindicale în coope
rativele și organele autoconducerii 
locale, unitatea locală între cele 
două partide ale clasei muncitoa-

re, nu numai că nu este necesara, 
ci chiar dăunătoare, deoarece, du
pă spusele lor, ea ar știrbi „inde- 
pendența" partidului socialist și 
ar echivala cu renunțarea la rolul 
de forță conducătoare a mișcării 
muncitorești.

Militanții partidului socialist, 
care au aderat la curentul condus 
de Vechietti, consideră că partis 
dele socialist și comunist, menți- 
nindu-și independența, trebuie să 
sprijine și să întărească unitatea 
de acțiune in toate domeniile, in
clusiv cel politic. Ei îl acuză pe 
Nenni de alunecare pe poziții so- 
cial-democrate atît in domeniul 
politicii interne, cît și în domeniul 
politicii externe, unde această alu
necare se manifestă în tendința de 
a ocupa „o poziție intermediară în
tre lagărele socialist și capitalist .

Gruparea condusă de Basso se 
situează pe o poziție intermediară 
între pozițiile acestor două cu. 
rente.

Din 494 de delegați din partea 
federațiilor provinciale ale parti
dului prezenți la congres, 271 sini 
partizani ai lui Nenni, 154 sînt 
adepți ai lui Vechietti și 48 ai lui 
Basso. 21 de delegați reprezintă 
grupări cu caracter local.

Un nou eșec la Cape Canaveral
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

La 16 ianuarie departamentul avia
ției al S.U.A. a anunțat eșecul unei 
noi încercări de lansare a unei ra
chete balistice intercontinentale de 
tip „Atlas". Racheta, lansată de 
la poligonul experimental de la

Cape Canaveral, care urma să 
străbată o distanță de 6000 de 
mile, s-a prăbușit la mai puțin de 
200 de mile depărtare de Cape Ca
naveral „din cauza unui defect 
mecanic in sistemul de propulsie".

IvaIweohmam
PRAGA. După cum anunță a- 

genția Ceteka, Ministerul Afaceri
lor Externe al R. Cehoslovace a 
înmînat reprezentantului diploma
tic al guvernului S.U.A. la Praga 
□ notă a guvernului cehoslovac re
feritoare la reluarea conferinței 
experților de la Geneva în proble
ma măsurilor cu privire la preîn- 
tîmpinarea unui atac prin surprin
dere.

RIO DE IANEIRO. Agenția bra
ziliană de presă anunță că 400 de 
copii au murit săptămina trecută 
la Fortaleza, capitala statului bra
zilian Ceara. Se știe că din cauza 
secetei îndelungate 
tuie in acest stat.

PARIS. La Paris 
ficial că Franța a 
publica Guineea.

MOSCOVA. în ședința din seara 
zilei de 15 ianua'ie a Consiliului 
științific al Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna au

foametea bin-

s-0 anunțat o- 
recunoscut Re<

fost discutate planurile pe 1959 al» 
celor cinci labo'at-oare ale institu
tului. Toate cercetările sînt tndrep* 
tate spre dezvoltarea fizicii nuclea-t 
re numai in scopuri pașnice.

LEOPOLDVILLE. După cum ret 
latează agențiile de presă, la Leo-i 
poldville au avut loc la 16 ianua-i 
rie noi incidente. Numeroși rra-i 
nifestanți au demonstrat pe stră
zile orașului, în ciuda măsurilor 
luate de forțele polițienești si d«^ 
armată

MOSCOVA. Ivan Raclaba, erou 
al Uniunii Sovietice, a te-minat nu 
de mult piesa „La Dunărea albas
tră", care tratează aspecte din 
lupta comună a armatelor sovieti. 
Ce Și routine împotriva cotropite, 
rilor fasciști,

KIEV. La Kiev s-a deschis Con. 
g'esul al XX-lea al Partidului Co* 
munlst din Ucraina, _ | _____
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