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Tinerii participă cu entuziasm
de către

do hidroameliorații
la importante lucrări

In raionul Corabia
Vor fi irigate 

1800 ha.
Tinerii din orașul Corabia regiu

nea Craiova, sub conducerea co
muniștilor au pornit să redea agri
culturii prin sute de ore de muncă 
voluntară suprafețe întinse de ** 
minturi nefolosite pină acum 
cauza deselor inundații.

Astfel, în anul acesta, se 
iriga 1800 ha. din care pe 450 
se va cultiva orez, pe 1002 ha.

vor 
ha. 
po

rumb irigat ilar pe 320 ha. sfeclă 
de zahăr.

Pînă acum, prin munca volun
tară a peste 22.000 de tineri și de 
țărani muncitori s-au executat te- 
rasamente în volum total de 49.630 
m.c. De asemenea, de curînd, ti
nerii au terminat săpatul bazinu
lui din Valea Crușovultii creînd 
în locul smîrcurilor și pîrîiașelor 
care umpleau pămîntul, un bazin 
lung de un kilometru și lat de 30— 
60 m. Acest bazin va face posibilă 
irigarea a 250 ha. teren.

Tot pe Valea Crușovului au în
ceput lucrările de amenajare a 
unui alt bazin de retenție care va 
avea aceeași mărime. Aceste două 
bazine vor da posibilitate să se 
dubleze suprafața culturilor iri
gate.

Sub îndrumarea biroului organi
zației de partid și mobilizați de 
organizația U.T.M., tinerii din co
muna Vișina-Nouă și din satele și 
comunele învecinate, au deschis 
un șantier pentru amenajarea unui 
bazin mare de retenție. Aceste lu
crări sînt deosebit de grele dato
rită faptului că trebuie să se dis
loce 300.000 m.c. pămînt și să se 
dea bazinului o anumită înclinare 
care să permită irigarea ogoarelor. 
Fiecare tînăr însă care muncește 
voluntar pe acest șantier, cit și pe 
toate celelalte care s-au creat în 
raionul nostru, este hotărît să în
frunte orice greutate. Numărul 
mare de tineri care participă la a- 
ceste acțiuni și entuziasmul cu care 
muncesc, dovedesc acest lucru.

MIHAI VASILE 
țăran muncitor

oBrigada de ti
neret de la uzi
nele „V. Roaită" 

condusă de co
munistul I. Du
mitrescu a reali
zat pe luna ianuarie economii 
la scule și materiale in valoare 
de peste 7.000 lei. In același 
timp, o preocupare de seamă 
a brigăzii este calitatea produ
selor realizate.

lată-i pe cîțiva membri ai 
brigăzii discutind cu ing. Vic
tor Georgescu despre efectua
rea unor operații noi la pom
pele I.M.B. 50.

Foto: D. F. DUMITRU

„...Lărgirea suprafețelor arabile, apărarea terenurilor împotriva 
inundațiilor și combaterea efectelor dăunătoare ale secetei trebuie 
considerate acțiuni de cea mai mare însemnătate în lupta pentru 
obținerea unor recolte mari și stabile, acțiuni în care sînt direct 
interesate mase largi ale țărani mii muncitoare*...

(Din expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la 
plenara C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958).

N. S. Hrușciov 
a delegației 
Partidului

Muncitoresc
Romîn

T inerii colectiviști 
din comunele Gîrliciu 
și Dăeni, raionul 
Hîrșova, la chemarea 
Comitetului regional 
de partid Constanța 
și mobilizați de or
ganizațiile de U.T.M., 
au muncit cu însu
flețire la construirea 
unui dig lung de 9 
km. pe malul Dună
rii. Acest dig ferește 
de inundații o supra
față de 1380 hectare 
teren.

Datorită muncii

politice desfășurate 
de organizația V.T.M., 
tinerii și-au manife
stat dorința de a 
munci și la lucrările 
de finisare care vor 
începe în curînd.

Încadrați în brigăzi 
utemiste de muncă 

patriotică, ei vor con
tribui la desecarea 
terenului indiguit. 
Astfel, sub conduce
rea tinărului inginer 
Iulian Gheorghiu, ti
nerii 
le de

prafețe joase, canale 
ce vor colecta apa 
intr-un bazin de acu
mulare. De aici, prin- 
tr-o stație de pompa
re, apa va fi scoasă 
afară de pe teren.

Odată cu primăva
ra colectiviștii din 
Dăeni și Gîrliciu 
vor cultiva noile te
renuri smulse apelor 
distrugătoare.

vor săpa cana- 
desecare pe su-

Cursul apei a fost
s-a 
de 

muncă potriotică, tinerii utemiști 
de la G.A.C. Segarcea au votat în 
unanimitate. Și chiar în aceeași 
seară membrii brigăzii au început 
să discute cu înflăcărare ceea ce 
aveau de făcut în următoarele zile. 

„Valea Fîntînii" cum se numeș
te pîrîul care trece pe o porțiune 
din pămînturile gospodăriei, nu 
este prea mare. Ani de-a rîndul 
însă el a fost ca o pacoste pe ca
pul țăranilor muncitori. Cînd 
ploua sau cînd se topeau zăpezile

Cînd în adunarea generală 
propus formarea unei brigăzi

EMIL BACANU 
instructor al Comi

tetului raional 
U.T.M.-Hîrșova 

„mutat44
apa parcă țîșnea din pămînt și îm- 
părțindu-se în șuvițe subțiri inun
da ogoarele.

La chemarea organizației U.T.M. 
brigada de muncă patriotică de 
la G.A.C. Segarcea, s-a hotărît să 
înfrunte apele îndărătnice ale pî- 
rîului. Muncind zi de zi timp de 
cîteva săptămîni tinerii brigadieri 
au schimbai cursul pîrîului și au 
redat gospodăriei colective 7 hec
tare teren 
aceasta se

pe care în primăvara 
va face grădinărie.

ION PATRU 
colectivist

ooCoo

încheierea lucrărilor 
celui de al XXI-lea Congres 
extraordinar al P. C. U. S.

Cuvîntul de închidere rostit
de tovarășul N. S. Hruș ciov

(Agenpres). — 
In cuvîntul de

MOSCOVA 5. — Cores
pondentul Agerpres trans
mite :

La 5 februarie 1959, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit 
delegația Partidului Munci
toresc Romîn care a asistat 
la lucrările celui de-al XXI- 
lea Congres extraordinar al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

N. S. Hrușciov a avut o 
convorbire cu membrii dele
gației — tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secre
tar al C.C. al P.M.R., Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Nicolae Ceaușescu, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. și Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială 
și prietenească.

MOSCOVA 5 
TASS transmite: 
închidere rostit la Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a declarat că 
lucrările Congresului reprezintă 
un tablou strălucit al coeziunii și 
unității de monolit a partidului, 
al intensei activități a organiza
țiilor de partid și a tuturor co
muniștilor. Congresul al XXI-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a spus tovarășul N. S. 
Hrușciov, este denumit pe bună 
dreptate Congresul constructori
lor comunismului, el mareînd in
trarea țării noastre într-o nouă 
perioadă istorică de dezvoltare, 
perioada construirii desfășurate a 
societății comuniste. Congresul a 
demonstrat marea forță creatoare 
a ideilor marxism-leninismului, 
legătura lor vie, indisolubilă, cu 
practica maselor populare care 
construiesc edificiul luminos al 
comunismului.

Am ascultat cu bucurie și plă
cere de la tribuna Congresului 
partidului nostru glasurile puter
nice și pline de încredere ale u- 
nor oameni care trăiesc în viitoa
rea vieții, în mijlocul maselor 
populare, glasurile unor oameni 
care cunosc și exprimă concep
țiile, gîndurile și sentimentele a 
milioane de oameni. Aceste cuvîn
tări ilustrează avîntul măreț al 
poporului sovietic care a pornit 
în mod practic la traducerea în 
viață a sarcinilor, grandioase ale 
planului septenal.

N. S. Hrușciov a declarat că 
Comitetul Central al Partidului 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. vor ține seama de do
leanțele și propunerile prezentate 
in cuvîntările rostite Ia Congres. 
Este necesar, a spus el, să se în
sărcineze Comitetul de Stat al 
Planificării, organele republicane 
și celelalte organe locale să stu
dieze cu atenție numeroasele pro
puneri concrete prezentate de oa
menii muncii în cursul discutării 
cifrelor de control și să ia măsuri 
în vederea înfăptuirii lor prac
tice.

N. S. Hrușciov a subliniat de 
asemenea că în cuvîntările rostite 
la Congres de delegații celor 72 
de partide comuniste și muncito
rești din străinătate și în mesa
jele adresate de .partidele frățești 
Congresului au răsunat cuvinte e- 
moționante despre marea încre
dere și sincera simpatie pe care 
o nutresc față de partidul nostru, 
față de țara noastră, popoare'e 
din țările socialiste și masele 
largi de oameni ai muncii, parti
zanii păcii, democrației și progre
sului din întreaga lume.

Saluturile adresate de partidele 
frățești, întilnirile reprezentan
ților lor cu delegații la Con
gresul nostru și 
muncii din 
stituit 
ție a unității, forței și coeziunii 
mișcării comuniste internaționale1 
pe baza marxism-leninismului.

N. S. Hrușciov a exprimat sin
cere mulțumiri partidelor frățești 
pentru saluturile și urările prie
tenești de succese adresate Parti
dului Comunist și popoarelor Uni
unii Sovietice și le-a dorit succe
se în lupta lor eroică pentru pace 
și socialism. El și-a exprimat re
cunoștința față de toate organi
zațiile obștești, sindicatele și oa
menii muncii din străinătate pen
tru saluturile pe care le-au trimis 
Congresului P.C.U.S.

Partidul nostru și poporul so
vietic, a spus N. S. Hrușciov, 
consideră drept datoria lor inter- 
naționalistă să întărească perma
nent legăturile de prietenie și so-

lidaritatea proletară cu oamenii 
muncii și forțele democratice din 
întreaga lume, să întărească pu
ternicul lagăr socialist, să lupte 
neabătut pentru pace între po
poare.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
lucrările Congresului au exprimat 
voința partidului, a întregului po
por sovietic de a traduce în viață 
planurile construcției comuniste, 
dorința de a face tot ce le stă în 
putință pentru menținerea păcii, 
pentru asigurarea coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme so
ciale diferite. Aceasta, a spus 
N. S. Hrușciov, reprezintă trăsă
tura caracteristică cea mai impor
tantă a Congresului nostru. Dacă 
ar aprecia în mod obiectiv eve-

țări afirmă că vor să construiască 
socialismul. Este adevărat că ei 
pronunță cu greu cuvîntul „co
munism" și nu este întotdeauna 
clar ce înțeleg ei prin socialism. 
Nu încape însă îndoială că aceste 
personalități au o atitudine bine
voitoare față de țările socialiste, 
nu văd în ele adversari, nu con
sideră că țările socialiste sînt po
trivnice aspirațiilor lor spire con
struirea unei vieți noi fără impe
rialiști, fără jug colonial. De a- 
ceea, țările socialiste au stabilit 
relații bune, de prietenie cu aceste 
state, dezvoltă cu ele legături e- 
conomice normale. Luptăm împre
ună pentru pace ș,i securitatea po
poarelor, pentru interzicerea ar- 

atomice și cu hidrogen,

Tovarășul N.

cu
Moscova, 

o minunată <

i oamenii 
au con- 

demonstra-

nimentele, chiar și 
boiului rece" și-ar 
planul pe care îl adoptă Congre
sul nostru este îndreptat spre a- 
sigurarea coexistenței pașnice, 
spre întărirea păcii in întreaga 
lume.

Referindu-se apei la unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, N. S. Hrușciov a decla
rat :

în prezent, în lume s-au petre
cut mari schimbări. Există țări 
care 
dial 
care 
dial 
însă 
liste, dar care nu pot fi conside
rate nici țări ale sistemului im
perialist. Aceste țări, care și-au 
cucerit independența în 
luptei de eliberare națională, vor 
să urmeze o cale a lor, trecînd 
peste stadiul dezvoltării capita
liste, pentru ca, punînd capăt ju
gului colonial, să treacă la con
struirea unei societăți bazate Pe 
alte principii.

Multe personalități din aceste

SA FACEM DINPentru
ZSL7 GAZETELE DE PERETE
îndeplinirea PUTERNICE MIJLOACE ALE AGITAȚIEI
sarcinilor____ . _ __________________ k ~

economice POLITICE DE MASA
♦ In ansamblul muncii de agitație politică de masă ,un loc în- 
! semnat il ocupă gazetele de perete- Atit prin conținutul lor cit 
Z și prim formele variate și atrăgătoare de prezentare, ele mili- 
i tează pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea obiectivelor 
î economice care stau in fața unităților respective, pentru întări- 
Z rea disciplinei în muncă, pentru îmbunătățirea calității produse-
♦ lor și scăderea prețului lor de cost. Gazetele de perete se bucură
! de o largă popularitate printre tineri, fiecare număr nou este ci-
Z tit cu interes, comentat, contribuind astfel la formarea și mobi-
♦ lizarea opiniei publice munciitorești împotriva lipsurilor. Activita- 
Z tea gazetelor de perete și a gazetelor posturilor utemiste de con- 
ț trol a format obiectul unui raid prim cîteva organizații de bază
♦ din raionul „Nicolae Bălcescu" din Capitală.

Gazeta de perete a organizației 
U.T.M. de la INDUSTRIA BUM
BACULUI A, precum și gazeta 
postului utemist de control îți fac 
cunoscute — încă de la intrarea 
în întreprindere — problemele 
mari care preocupă tineretul acum 
la începutul anului. Aproape nu 
mat ai nevoie de lămuriri șui

evidențiază fruntașii. Este vorba 
de brigada nr. 1 de la filatură. 
Gazeta de perete se ocupă în pre
zent de două aspecte foarte im
portante: calitatea produselor și 
întărirea disciplinei în muncă. In 
această direcție- ea manifestă mul
tă combativitate.

Raidul
plimentare ca să înțelegi că în 
această organizație se acordă o 
mare atenție antrenării tineretului 
la îndeplinirea marilor sarcini care 
stau în fața întreprinderii lor. La 
gazeta de perete este popularizată 
o brigadă utemistă de producție 
care obține rezultate bune; se dau 
metodele pe care le folosește, se

nostru

De asemenea un mare ajutor în 
combaterea actelor de indisciplină, 
a chiulului și a lipsei de răspun
dere, îl dă gazeta postului ute- 
mist de control. Foarte operativă

și reușită din punct de vedere gra
fic această gazetă a devenit spai
ma chiulangiilor și a leneșilor din 
fabrică. Colectivul postului ute
mist de control, sprijinit de un 
mare număr de colaboratori, reu
șește să facă gazeta mereu pre
zentă în lupta comună a tuturor 
muncitorilor pentru îndeplinirea 
ritmică a planului, pentru o cali
tate superioară a produselor, pen
tru scăderea 
că cercetezi 
ale ambelor 
cole privind 
(chemări la 
desfășurării 
etc-) privind 
utemiste, a 
poziție împotriva 
pierderii de timp etc. ceea ce do
vedește că cele două colective de 
redacție și-au înțeles pe deplin me-

prețului de cost. Da- 
numerele mai vechi 

gazete vei găsi arti- 
întrecerile socialiste, 

întrecere, analize ale 
lor, semnale critice 
experiența brigăzilor 
fruntașilor, luări de 

neglijenței, a

nirea. O singură observație: în 
nici un număr n-am găsit răspun
suri ale celor criticați, ori articole 
în care să se arate efectele cri
ticii, felul în care cei vizați s-au 
îndreptat.

Acest lucru l-am găsit însă la 
gazeta postului utemist de control 
a organizației de bază U.T.M de la 
IMPRIMERIA BĂNCII DE STAT. 
Uterriiștii Virgil loniță, Pavlovski 
V. și alții au scris gazetei recunos- 
cînda-și lipsurile, angapndu-se să 
nu le mai repete. Aceste răspun
suri au fost publicate și ele au 
avut un frumos răsunet printre 
tineri. Această organizație n-are 
propria ei gazetă de perete; ute- 
miștii colaborează la gazeta co
mună a organizației de partid, sin

M. VIDRAȘCU
(Continuare în pag. 3-a}

Și în aceste probleme eforturile 
noastre se pot uni. Prin urmare, 
imperialiștii nu pot găsi sprijin în 
masele largi ale oamenilor muncii 
din țările capitaliste care sînt 
ta| interesați în menținerea și 
tărirea păcii.

N. S. Hrușciov a subliniat 
Uniunea Sovietică a promovat 
va promova cu consecvență și fer
mitate o politică externă de pace, 
înfăptuirea planului septenal va 
avea un rol uriaș în rezolvarea 
problemei fundamentale a timpuri
lor noastre — menținerea păcii 
generale.

Dorim, a spur 
ciov, 
rile 
să 
rea forțelor de producție, în dez
voltarea potențialului economic al 
țării, în creșterea bunăstării mate-< 
riale și culturale a poporului, 
Dorim ca în cursul întrecerii, fie
care orînduire să-și demonstreze 
forțele economice și spirituale.

Considerăm că orînduirea socia
lă care dă poporului tnai multe 
bunuri materiale, orînduirea care 
oferă poporului posibilități nelimi
tate de creștere spirituală, această 
orînduire este mai înaintată și ei 
îi aparține viitorul.

Judecătorii vor fi popoarele- Ele 
vor hotărî care orînduire este mai 
bună. Sintem convinși că po
poarele vor face o alegere justă, și 
că această alegere se va face fără 
dezlănțuirea unor războaie între 
state, fără bombe cu hWrogen și 
atomice.

N. S. Hrușciov s-a referit la ul
timele cuvîntări rostite de preșe
dintele S.U.A., Eisenhower, de vi
cepreședintele Nixon, de secretarul 
de stat Dulles și de alte persoane 
și a relevat că în aceste cuvîntări 
răsună chemări la o atitudine oa
recum circumspectă, este aruncată 
sămința îndoielii, se simte o re
întoarcere la vechea terminologie 
militaristă, la afirmații de genul 
celor făcute de domnul Dulles la 
conferința de presă din 27 ianua
rie. Dulles a declarat fără nici 
un temei că Uniunea Sovietică ar 
Menționa să continue „războiul 
rece", că, propunînd dezvoltarea 
unui comerț normal între U.R.S.S. 
și S.U.A., Uniunea Sovietică se 
gîndește de fapt să creeze pentru 
sine și pentru comunismul inter
național condiții și mai favorabile 
pentru „războiul rece“ împotriva 
țărilor capitaliste.

Așadar, a spus N. S. Hrușciov, 
anumite cercuri din S.U.A. vor să 
reducă la zero dezghețul care s-a 
produs într-o oarecare măsură în
tre țările noastre în ultimul timp 
și îndeosebi cu prilejul bunei pri
miri care i s-a făcut lui A. I. Mi- 
koian în S.U.A.

Unele personalități militare și 
oameni de stat americani declară 
deseori că, din punctul de vedere 
militar. Statele Unite au condiții 
mai favorabile decît Uniunea So
vietică, deoarece pe teritoriiile ță
rilor europene și asiatice S.U.A. 
dispun de o întreagă rețea de baze 
militare care pot fi folosite pentru 
o lovitură împotriva țării noastre,

vi* 
în-»

că 
si

N. S. Hruș-» 
să ne intrecem cu ță« 
capitaliste pe tărim pașnic, 

ne intrecem în dezvolta-»

S. Hrușciov rostind cuvîntul de închidere 
(Telefoto: TASS-AGERPRES) 

împotriva politicii colonialiste a 
imperialiștilor.

Una din cele mai importante 
concluzii care decurg din analiza 
actualului raport da forțe în lume, 
a spus N. S. Hrușciov, este că ma
joritatea țărilor coloniale și semi
coloniale, care pînă nu de mult 
constituiau pentru imperialism o 
rezervă și spate al frontului, au 
încetat să mai aibă acest rol.

In afară de aceasta, trebuie să 
avem in vedere că oamenii mun
cii din țările capitaliste — clasa 
muncitoare, țărănimea muncitoare, 
o parte însemnată a intelectuali
tății, depun toate eforturile pentru 
a menține pacea și a obține o îm
bunătățire a vieții lor. Ei aprobă 
politica de pace a țărilor socia
liste. In țările capitaliste, în afa
ra partidelor comuniste, există și 
partide socialiste și muncitorești 
care sînt urmate de o parte din 
muncitori și țărani- Și deși con
cepțiile politice și ideologice ale 
acestor partide diferă de concep
țiile partidelor marxist-leniiniste, 
majoritatea membrilor acestor 
partide se pronunță pentru pace.

adepțil ;,răz- 
da seama că

fac parte din sistemul mon- 
al socialismului, există țări 
fac parte din sistemul mon- 

al imperialismului. Există 
și țări care nu sint socia-

urma

(Continuare în peg. 4-a)

Ședința din dimineața zilei de 5 februarie
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : In dimineața zi
lei de 5 februarie Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. și-a reluat lu
crările. A continuat dezbaterea ra
portului cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. pe următorii 
șapte ani. Ședința a fost prezidată 
de FROL KOZLOV, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

Primul a luat cuvîntul PIOTR 
ȘELEST, secretar al comitetului 
regional de partid Kiev, care a 
declarat că oamenii muncii din 
regiunea Kiev, trecînd la înfăptui
rea planului pe anul 1959, au ob
ținut deja succese considerabile. 
In cursul septenalului, a spus P. 
Șelest, aproape 65 la sută din spo
rul producției în întreprinderile re
giunii Kiev se va obține prin creș
terea productivității muncii. In 
această ordine de idei, P. Șelest a 
ridicat problema introducerii pe 
scară tot mai largă în toate ra
murile indus.triei a tehnologiei noi, 
avansate, precum și a mecanizării 
și automatizării, ceea ce va asigu
ra rezolvarea acestei sarcini.

Vorbind despre dezvoltarea agri
culturii din regiunea Kiev P. Șe
lest a arătat că oamenii muncii 
din agricultură consideră că în re
giune există toate condițiile ca 
sarcinile planului septenal în ce 
privește producția de lapte și car
ne să fie îndeplinite în cinci ani.

A luat apoi cuvîntul EVGHE
NII KOLUȘINSKI, secretar al co
mitetului regional de partid Omsk 
(Siberia apuseană), care a vorbit 
printre altele despre perspectivele 
dezvoltării agriculturii acestei re
giuni. In anul 1958 veniturile col
hozurilor au sporit în această re
giune de 3,5 ori în comparație cu 
anul 1953. Aceasta a permis să 
se treacă la o vastă reconstrucție 
și amenajare a satelor. In locali
tățile rurale s-au ridicat mii de 
noi construcții industriale care 
asigură colhoznicilor cele mai bu
ne condiții de muncă. S-au con
struit noi cluburi, spitale, școli,’ bi
blioteci, case de locuit.

E. Kolușinski a subliniat că fie
care om sovietic consideră planul

septenal drept o 
vitală. Colhoznicii 
iau angajamentul să îndeplinească 
planul septenal în ce privește pro
ducția de carne în trei ani, iar în 
ce privește producția de cereale ia 
3—4 ani.

In cursul septenalului, a arătat 
E. Kolușinski, volumul global al 
producției industriale a regiunii 
Omsk va crește de 2,3 ori, vor fi 
date în exploatare 50 de întreprin
deri.

Academicianul KONSTANTIN 
OSTROVITIANOV și-a consacrat 
cuvîntarea analizei unei serii de 
probleme teoretice abordate în ra
portul lui Nikita Hrușciov, referi
toare la perioada construcției des
fășurate a societății comuniste în 
Uniunea Sovietică.

Ostrovitianov s-a 
pentru stabilirea unor 
gaturi între Institutul 
mie al Academiei ('_ 
U.R.S.S. și Comitetul de Stat el 
Planificării, Consiliile economiei 
naționale și alte instituții econo
mice din țară. Este necesar, a 
spus el, ca oamenii de știință- 
economiști să-și desfășoare cerce
tările pe baza sarcinilor ridicate 
de practica construirii comunis
mului.

Pentru îndeplinirea cu succes 
de către știința economică a sar
cinilor 
tianov, 
sească 
gătură 
ca această legătură să îmbogă
țească și să dezvolte teoria tco- 
nomică iar activitatea teoretică e- 
conomică să ajute practica con
struirii comunismului.

K. Ostrovitianov a consacrat o 
mare parte a cuvintării sale pro
blemei producției marfă și legii 
valorii în perioada trecerii la sta
diul superior — comunismul.

Se dă cuvîntul tovarășului 
S. Z. BORISOV (Organizația de 
partid din lakuția).

Oamenii muncii din lakuția, a 
spus cl, ca și întregul popor so
vietic. au apiobat in unanimitate 
tezele raportului tovarășului N. S. 
Hrușciov și au primit sarcinile 
formulate în ele ca un program

cauză scumpă, 
din Omsk își

pronunțat 
strînse Ie
de Econo- 

de Științe a

ei, a subliniat K. Ostrovi- 
este necesar să se gă- 
forme mai eficace de le 
a acesteia cu practice și 

îmbogă-

de luptă pentru un nou și puter
nic avînt al economiei și culturi? 
țării noastre.

S. Z. Borisov a vorbit despre 
dezvoltarea rapidă a republicii. 
In comparație cu perioada dinain
te de revoluție, producția indu
strială a crescut de aproape 50 de 
ori. Crește producția agricolă, se 
întăresc colhozurile și sovhozuri-i 
le, a sporit șeptelul de vite. Pro
ducția de lapte a crescut în ulti
mii cinci ani de mai bine da 
două ori, producția de carne la 
fiecare 100 ha. de teren agricol a 
crescut cu peste 60 te sută.

Referindu se Ia realizările în 
domeniul culturii, vorbitorul a 
subliniat că în republică există în 
prezent o universitate de stat, 
peste 600 de școli medii de spe
cialitate și școli de cultură gene
rală. In lakuția, înainte de revo
luție, numărul acelora care știau 
carte reprezenta mai puțin de 5 
la sută din populație. In prezent 
la fiecare 10.000 locuitori revin 
47 studenți, în timp ce la același 
număr de locuitori revin 39 de 
studenți în Franța și 29 de s.u- 
denți în Germania Occidentală.

lakuția socialistă, a spus în 
continuare S Z. Borisov, este una 
dintre ce'.e mai bogate regiuni ale 
țării noastre. In legătură cu a- 
ceasta organizației de paftid șî 
oamenilor muncii din republică 
le revine o sarcină mere și de o- 
noare — valorificarea bogățiilor 
subsolului ei. punerea cit mai 
grabnică a bogățiilor ei fabuloase 
în slujba construcției comuniste. 
Ținînd seama de nevoile țării în 
ceea ce privește diamantele am 
hotărît ca pînă la sfîrșitul septe
nalului să sporim extracția lor în 
republică nu de 14 ori ci de 20 de 
ori în comparație cu nivelul de 
extracție din 1958 fără investiții 
suplimentare.

Volumul producției industrials 
în republică, a declarat vorb torul, 
urmează să crească in 1965 în 
comparație cu 1958 — de 2 6 ori. 
Vor spori considerabil alocațiile 
pentru lucrările de prospecțiuni 
geologice. Se prevede construirea

(Continuare în pag. 4-a)



Tinerii ingineri și tehnicieni
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trebuie să fie în primele rînduri
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII»limilllMIIIII^

'1 Zilele trecute a avut loc șe
dința lărgită a Consiliului Cen
tral A.S.I.T. care a dezbătut 
activitatea depusă de Asociația 

i științifică a inginerilor și teh
nicienilor din R.P.R. în anul 

' 1958 și sarcinile ce revin ingi
nerilor și tehnicienilor pentru, 
'îndeplinirea hotăririlor plena-

' ret dih noiembrie 
, al P.M.R.

In dorința de a împărtăși ci- 
j titorilar noștri
, sarcinile ce stau

tinerilor ingineri și tehnicieni 
{ pe linia traducerii în viață a 

unora dintre hotăririle plenarei 
C.C. al P.M.R., un redactor al 

\ ziarului nostru s-a adresat to
varășului ing. O. Rusu, care 

11 ne-a declarat următoarele :

Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958 con
stituie pe lingă chemarea la luptă 
pentru a produce mai mult, de 
mai bună calitate și mai ieftin, un 
program limpede de activitate teh
nică. Fiecare inginer și 
găsește în documentele 
liniile activității sale pe 
îndelungat.

Recenta ședință lărgită 
liului Central al Asociației noastre 
nu s-a mărginit să dezbată numai 
activitatea propriu-zisă a asociației, 
ci in general problema activității 
tehnico-inginerești în legătură cu 
plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958.

De la început trebuie să arătăm 
că din dezbateri a ieșit la iveală 
faptul că la îndemnul și sub în
drumarea organizațiilor de partid 
din întreprinderi, 
plenara C.C. al 
neri și tehnicieni 
serie de măsuri 
nizatorice în vederea descope
ririi rezervelor interne, a re
ducerii prețului de cost. Pe de 
altă parte s-a subliniat faptul că 
filialele A.S.I.T. și-au dat seama 
imediat după plenară de răspun
derea pe care o au în organizarea 
activității inginerilor și tehnicieni
lor și sub îndrumarea comitetelor 
regionale de partid au început să 
dezbată modalitățile concrete de 
aplicare a sarcinilor puse de ple
nară.

Pe baza studiilor făcute în aso
ciația noastră, în baza discuțiilor 
desfășurate în recenta noastră șe
dință, Consiliul Central A.S.I.T. 
a sintetizat toate aceste preocu
pări într-un program de ac
tivitate menit să contribuie la o 
mai bună îndrumare tehnico-știin- 
țifică a inginerilor și tehnicienilor 
în rezolvarea unor probleme cum 
sînt reducerea prețului de cost, îm
bunătățirea muncii de proiectare 
și cercetare din întreprinderi, pen
tru un aport cît mai substanțial al 
inginerilor și tehnicienilor pe linia 
dezvoltării sectorului socialist din 
agricultură.

încercind să evidențiez cîteva 
din problemele activității tinere
lor cadre de ingineri și tehnicieni 
aș vrea să subliniez în primul rînd 
problema ridicării nivelului teh
nic în toate domeniile economiei— 
ca factor hotărîtor pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de 
cost.

Pentru a obține rezultatele cele 
mai bune este necesară o 
muncă neobosită în toate întreprin
derile pentru perfecționarea con
tinuă a proceselor de producție.

Deci, problema progresului teh
nic este o problemă de muncă de 
zi cu zi, pe care trebuie s-o de
pună fiecare inginer și tehnician. 
Cite odată perfecționările se obțin 
cu destulă greutate. Fiecare tînăr 
inginer și tehnician trebuie să fie 
în primele rînduri în lupta împo
triva acelora care din comoditate, 
pasivitate sau ignoranță constituie 
frîne în calea perfecționării con 
tinue a proceselor de producție 
în întreprinderi.

In Expunerea făcută la Plenara

1958 a C.C.

cîteva din
in fața

cei mai pre- 
ai inginerilor 

Este o dato-

tehnician 
plenarei 

un timp

imediat după 
P.M.R., ingi- 
au stabilit o 
tehnico-orga-

C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958, 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej arăta 
că mișcarea de inovații și rațio
nalizări în producție este o pîr- 
ghie importantă pentru perfecțio
narea tehnicii.

Inovatorii sînt 
țioși colaboratori 
și tehnicienilor.
rie de căpetenie pentru fiecare in
giner și tehnician să dea tot spri
jinul inovatorilor, să-i ajute să-și 
realizeze ideile și inițiativele lor. 
Trebuie să acordăm toată atenția 
inițiativei utemiste de la uzinele 
„Encsel Mauriciu" pentru crește
rea numărului tinerilor inovatori. 
Aci s-a dovedit că dacă tinerilor 
muncitori li se dau cunoștințele 
necesare și dacă mișcarea inovato
rilor este sprijinită putem obține 
un număr mare de inovatori în fie
care întreprindere.

în al doilea rînd, intr-adevăr, 
știința și tehnica dau pentru o 
problemă mai multe soluții. Ingi
nerul este acela care trebuie să 
găsească din multitudinea și com
plexitatea soluțiilor pe aceea care 
din punct de vedere economic este 
cea mai bună, sporește productivi
tatea muncii, îmbunătățește calita
tea și reduce prețul de cost.

Este deci necesar ca activitatea 
noastră de ingineri și tehnicieni să 
aibă acest efect economic și anume 
reducerea prețului de cost.

în mare parte dintre ramurile 
de producție, o mare pondere în 
prețul de cost o au materiile pri
me, materialele și energia; în aceste 
cazuri este necesar ca activitatea 
de perfecționare a producției să 
urmărească în primul rînd reduce
rea continuă a consumurilor speci
fice de materii prime, reducerea 
continuă a consumului specific de 
energie ș.a.m.d., probleme caTe 
sînt o îndatorire pentru fiecare in. 
giner și tehnician

în unele cazuri risipa este evi
dentă. Pe multe șantiere de con
strucții se pot observa consumuri 
sporite de materiale, ceea ce duce 
la scumpirea locuințelor.

Dacă ne interesăm despre indicii 
de consum care se obțin Ia diverse 
întreprinderi din aceeași ramură 
se constată că există o inegalitate. 
La „Partizanul Roșu" consumul de 
fire este mai 
cu 5 la sută 
prinderi.

în cazurile 
prețului de cost sînt 
de depistat, acolo trebuie să in
tervină cu atenție munca tehni- 
co-inginerească, să găsească o 
posibilitate de a utiliza mai bine 
capacitatea de producție, de a in
troduce o metodă care dă mai pu
ține rebuturi, de a înlocui un pro
cedeu cu altul care duce la un 
consum specific mai redus

în al treilea rînd trebuie să sub
liniem din nou problema califică
rii tinerilor ingineri și tehnicieni, 
problema însușirii permanente a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, problema însușirii unor 
temeinice cunoștințe economice.

în anii aceștia pe întregul cu
prins al patriei noastre vor apare 
noi mari întreprinderi. Ele vor 
trebui să fie încadrate cu ingineri 
și tehnicieni bine pregătiți. Dacă 
numeroși ingineri și tehnicieni se 
țin la curent cu rezultatele cele 
mai noi ale tehnicii, nu trebuie să 
trecem cu vederea faptul că unii 
dintre tinerii ingineri nu înțeleg 
că trebuie să acorde o atenție deo
sebită ridicării nivelului lor tch- 
nico-profesional, cuprinderii noilor 
probleme ale tehnicii.

Pe linia ridicării nivelului teh
nic al tinerelor cadre de ingineri 
și tehnicieni. Consiliul Central

mare 
decît

în

■000

la unele stofe 
în alte între-

care rezervele
mai greu

î n
Semiconductorii revoluționea

ză nu numai tehnica ci și medi
cina.

in condiții obișnuite, semicon
ductorii nu conduc curentul e- 
lectric. Dar sub influența unor 
cauze externe ca lumina, căldu
ra, razele ultra violete, razele 
X, emanații radioactive, se pro
duce o eliberare de electroni, și 
astfel aceste substanțe devin 
conducătoare de electricitate. 
Ceea ce dă valoare semicon- 
ductorilor este variația perma
nentă a conductibilității lor, în 
funcție de caracterul și intensi
tatea unor factori externi.

Perspectivele deschise medi-

cinii prin introducerea semi- 
conductorilor sînt uriașe. Așa 
cum ne informează revistele de 
specialitate sovietice, semicon
ductorii au găsit utilizări de 
mare importanță în diferite do
menii de cercetare ale medici
nii. Astfel s-au creat termobo- 
lometri cu semiconductori care 
pot „simți" și înregistra radia
țiile calorice ale organismului 
chiar la o distanță foarte mare. 
De asemenea s-au obținut pro
cedee terapeutice cu ultrasune
te in diferite maladii cu ajuto
rul semiconductorilor.

Dr. GABRIEL PETRE

■ir în antichitate, cel mai puternic far era cel din Alexandria, 
care era așezat într-un imens turn înalt de 170 m. Acest far era 
considerat drept una din „minunile lumii".

•ir Primul microscop a fost inventat din întîmplare de meșterul 
de ochelari Zaharia Jansen. Microscopul aacesta avea două lentile 
convergente montate în tub la o distanta oarecare între ele. Prima 
lentila servea microscopului oarecum drept cristaliu ; apropiind-o 
de un obiect, ea dădea o imagine mărită a acestuia, iar a doua len
tilă mărea și mai mult imaginea întocmai ca o lupă.

ir Un grup de ingineri din Leningrad au realizat un aparat de 
filmat care permite înregistrarea diferitelor procese fizice cu o vi- 
Jcză de pînă la 100 milioane imagini pe secundă.

i

Cum vor ajunge primii oamenin turn 
uriaș

A.S.I.T. a luat, printre altele, ini
țiativa ptiblieării în toate revistele 
de specialitate a A.S.I.T. a unei ru
brici speciale dedicate tinerilor in
gineri care să facă cunoscute tine
rilor cele mai noi probleme ale 
tehnicii, să-i familiarizeze cu pro
blemele economice ale diverselor 
ramuri în oare lucrează.

în aceeași ordine de idei trebuie 
să cerem tinerilor ingineri și teh
nicieni să acorde o atenție deose
bită ridicării nivelului tehnic, cali
ficării profesionale a tinerilor 
muncitori.

în cașul dezbaterilor sa făcut 
de asemenea o mențiune spe
cială pentru tinerii ingineri și teh
nicieni din agricultură care trebuie 
să acorde o atenție mai mare ac
tivității directe în producție.

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a C.C. al P.M.R. a arătat că în 
anul 1959 eforturile principale în 
domeniul dezvoltării economiei 
naționale trebuie îndreptate în 
direcția descoperirii și valorificării 
numeroaselor și importantelor re
zerve interne în toate ramurile e- 
conomiei naționale, sporirii volu
mului producției de metal, extin
derii prospecțiunilor petrolifere, 
grăbirii ritmului de punere în 
funcțiune a noilor unități ale in
dustriei chimice, industrializării și 
valorificării superioare a materia
lului lemnos, dezvoltării continue 
a producției bunurilor de larg con
sum, intensificării construcțiilor de 
locuințe, îmbunătățirii activității 
în sectorul construcției și moderni
zării drumurilor, dezvoltării conti
nue a sectorului socialist din agri
cultură, dezvoltării culturii sfeclei 
de zahăr, dezvoltării culturii de 
floarea-soarelui și a altor plante 
oleaginoase, creșterii șeptelului de 
oi și îmbunătățirii raselor de ovine, 
intensificării măsurilor de introdu
cere a tehnicii moderne și de ex
tindere a automatizării industriei.

Consiliul Central A.S.I.T., este 
ferm convins că tinerii noștri ingi
neri și tehnicieni își vor da din 
plin contribuția la lupta pentru 
traducerea în viață a mărețului 
program de activitate pus de partid 
în fața noastră.

Noul centru de 
televiziune din j 
Moscova va a- j 
vea cel mai) 

iOj înalt turn din J
#^5 E u r o p a |

(508 m.). J
In fotografia de maî sus pu- ț 

(teți vedea proiectul noului turn, 1 
(în comparație cu actualul turn j 
J- de televiziune din Moscova, cu j 
(turnul Universității „Lomono-) 
f sov“, turnul Eifel și turnul dej 
I televiziune din Stuttgart.

f 
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pe LunaAselenizarea (grecește 
Luna) este operațiunea 
o navă cosmică va putea să la con
tactul cu solul satelitului natural 
al planetei noastre — Luna.

După marile succese ale oame
nilor de știință sovietici care au 
lansat în cosmos primul satelit ar
tificial al pămîntului, prima pla
netă artificială a sistemului nostru 
solar, Luna reprezintă primul o- 
biectiv al astronauților, primul as
tru ceresc în afara Pămîntului pe 
care astronauții vor căuta să de
barce, primul popas în calea călă
toriilor interplanetare.

Luna se rotește în jurul Pă
mîntului pe o orbită în formă 
de elipsă, avînd apogeul la 
406.610 km. și perigeul la 356.334 
km, adică la o distanță mijlocie de 
aproximativ 384.000 km.

Diametrul, suprafața, volumul și 
masa Lunii sînt, respectiv, de 4 — 
13 49 și 81, 29 ori mai mici de-
oît ale Pămîntului. Forța de atrac
ție a Lunii este mai redusă decît 
a Pămîntului. De aceea un om de 
72 kg, pe Pămînt, va cîntări pe 
Lună ceva mai puțin de 12 kg. și 
avînd în vedere că, pe Lună, forța 
mușchilor săi va fi aceeași ca și pe 
Pămînt, omul va putea efectua pe 
Lună munci fizice mai grele decît 
pe Pămînt. Tot ca urmare a forței 
reduse de atracție a Lunii, pentru 
lansarea unei rachete de pe Lună 
ca să ajungă pe Pămînt ar trebui 
să se realizeze o viteză în momen
tul lansării ceva mai mică de 2,5 
km pe secundă, în timp ce pentru 
zborul Pămînt—Lună este nevoie 
de a imprima rachetei cosmice o 
viteză de aproximativ 11,1 km pe 
secundă, ca urmare a faptului că 
forța de atracție a Pămîntului este 
mai mare, iar învingerea ei este 
mai dificilă.

Există însă un mare dezavantaj 
legat de forța de atracție redusă 
a Lunii : pe Lună nu există atmos
feră, decît urme, practic neînsem
nate. Lipsa blindajului atmosferic 
face ca meteoriții să se izbească 
puternic de rocile lunare.

Ca urmare a lipsei de atmosferă, 
astronauții vor trebui să stea pe 
Lună în încăperi etanșe, putînd 
ieși numai într-un echipament spe
cial.

Cum se vă putea aseneliza ?
Dacă ne-am imagina că Luna nu 

are forță de atracție, atunci, zbo
rul spre Lună ar fi un zbor simplu: 
în momentul lansării de pe Pămînt, 
astronava ar trebui să capete o vi-

Selena =* 
prin care

Prof. ing. loan Pascaru

teză corespunzătoare pentru ca să 
ajungă pînă la orbita lunară, cînd 
viteza astronavei ar deveni zero. 
Această viteză de lansare este ceva 
mai mică decît viteza de eliberare

Această frînare ar urma să se rea
lizeze pe alte căi și anume :

1. Frînarea astronavei prin intra, 
rea în funcțiune a unor motoare 
rachetă, în perioada de cădere spre

tibil aflate pe orbite de sateliți ai 
Lunii la distanțe de 10—20 km de
părtare de Lună, mișeîndu-se în 
jurul Lunii cu viteza de 1,7 km 
pe secundă. Astronava se va apro
viziona cu combustibil. își va spori 
apoi viteza de 1,7 km pe secundă 
la 2,5 km pe secundă și va pomi 
spre Pămînt.

Frînarea gazodinamică s-ar putea 
realiza și fără rotirea astronavei 
cu 180 grade. în acest caz, ogiva 
rachetei ar trebui să conțină cîteva 
motoare rachetă care, intrînd în 
funcțiune în perioada apropierii 
de Lună, ar frîna coborîrea și ar 
permite „aselenizarea". în acest 
timp coada rachetei ar trebui să 
se desprindă, iar în locui ei să apa
ră o ogivă nouă ce va deveni capul 
rachetei la decolare. In momen'ul 
decolării, ar urma să intre în func-* 
țiune motoarele rachetă care au 
servit în perioada de „aselenizare" 
pentru frînare.

2. Prof. G. Pokrovski a indicat 
pentru „aselenizare" soluția creării 
unei atmosfere artificiale în regi
unea de „aselenizare".

Pentru aceasta, în momentul a» 
propierii de Lună, astronava ar ur
ma să lanseze un proiectil care s-o 
devanseze și care să isbească Luna 
deosebit de puternic. Temperatura 
ridicată creată în momentul șocu
lui și însăși izbirea de rocile lunare 
ar putea să determine apariția 
unui nor des de gaze și pulbere pe 
suprafața Lunii. Zburînd aproape 
paralel cu suprafața solului lunar, 
astronava va trebui să străbată un 
timp îndelungat această „atmosferă 
artificială" întreținută prmtr-un 
procedeu ingenios indicat de ase
menea de prof. G. Pokrovski, astfel 
îneît astronava își va frîna pe 
această cale zborul său în vederea 
„aselenizării".

Putem avea siguranța că după 
marile biruinți obținute de oamenii 
de știință sovietici pe calea cuce
ririi cosmosului, ziua „aselenizării" 
Lunii este mai aproape ca 
orieînd.

Colectivul de tehnicieni ai întreprinderii „Electrotehnica" din Capitală a realizat un nou produs-apa- 
ratul de electrochirurgie și electrocoagulare cu o putere de 200 Wați. Noul produs a fost experimen
tat cu succes în clinicile de chirurgie din Capitală. In fotografie : fag. Stoiculescu Ștefan, proiec
tantul noului aparat, ing. Florica Ștefănescu și Ștefan Frînculescu măsurind în laborator caracteris
ticile noului aparat. Foto : AGERPRES

Sub conducerea partidului co
munist, poporul sovietic va făuri 
în anii planului septenal cea mai 
puternică și mai modernă indir 
strie din lume, agricultura cea 
mai avansată de pe pămînt. Nu în- 
tîmplător deci, in raportul prezen
tat de tovarășul N. S. Hrușciov la 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., 
un loc deosebit de important a fost 
rezervat problemei automatizării 
producției.

„...Este necesar ca în anii urmă
tori — spunea tovarășul N. S. 
Hrușciov — să se organizeze pe sca
ră largă o producție de înaltă spe
cializare a mijloacelor moderne de 
automatizare, urmînd ca în viitor 
să se realizeze automatizarea com 
plexă a tuturor ramurilor econo
miei naționale. într-o serie de ra
muri ale industriei, ca bunăoară în 
industriile chimică, de prelucrarea 
țițeiului, alimentară, la centralele 
electrice, la furnale, cuptoarele 
Martin și laminoare, în unele ra
muri ale construcției de mașini 
trebuie să se treacă de pe acum la 
automatizarea complexă a unor 
secții și întreprinderi44.

Toate aceste sarcini, minunatele 
perspective ce se deschid tehnicii 
automatizării în U.R.S.S. sînt desi
gur mult prea vaste spre a fi ur
mărite in cadrul restrîns al unui 
articol de ziar. Din această cauză 
ne vom mulțumi să amintim cel 
puțin cîteva din ele.

Uzine fârâ oameni
„Pentru metalurgie, se spune în 

raport, se vor fabrica și pune in 
funcțiune peste 50 laminoare pu-

ternice cu o înalta productivitate, 
create pe baza aplicării largi a 
principiilor continuității proceselor 
de laminare și automatizării pro
ducției de laminate".

In minunata sa carte „Comanda 
de la distanță** specialistul sovietic 
S. D. Klementiev descrie deosebit

ou role al laminorului și răstoarnă 
ușor încărcătura pe el. Din acest 
moment, lingoul se găsește tot 
timpul în mișcare. Legănîndu-se u- 
șor el este purtat pe transportoa
rele cu role spre laminorul ebo- 
șor. Aici, doi cilindri foarte 
grei, situați unul deasupra altuia,

de pe Pămînt, de 11,2 km pe sec, 
necesară pentru a realiza o planetă 
artificială. Pe parcurs viteza astro
navei ar scădea treptat, sub influ
ența forței de atracție a Pămîntu- 
lui, ajungînd zero cînd s-ar atinge 
orbita Lunii, așa îneît astronava ar 
„aseleniza" lin,

în realitate, însă, forța de atrac
ție a Lunii ușurează luarea contac
tului cu solul lunar. De fapt, forța 
de atracție a Pămîntului se supra
pune forței de atracție a Lunii, 
Ambele forțe scad pe măsură ce te 
depărtezi de Pămînt, respectiv de 
lună. Oricare ar fi însă itinerariul 
Pămînt—Lună, există puncte pe 
acest itinerariu în care cele două 
forțe de atracție, a Pămîntului și a 
Lunii, sînt egale. Unul dintre a- 
ceste puncte se află pe linia dreap
tă ce unește centrele Pămîntu
lui și al Lunii, la distanța de 
346.000 km. de Pămînt, respectiv 
38.000 km. de Lună.

în momentul lansării de 
pe Pămînt nu este necesar să 
se imprime viteza de ajungere 
pînă la înălțimea corespunzătoare 
orbitei lunare , ci viteza necesară 
pentru ajungerea numai pînă la 
punctul critic ; de aici înainte, da
torită atracției lunare, astronava va 
cădea spre Lună, mărindu-și trep
tat viteza ca în orice cădere liberă, 
ajungînd ca la suprafața Lunii să 
aibă viteza de aproximativ 2,5 km. 
pe secundă. O asemenea „aseleni
zare" va semăna mai degrabă cu 
un tir de artilerie.

Pentru a face ca astronava să 
„aselenizeze" lin pe suprafața Lu
nii, ar trebui ca să se frîneze că
derea sa, astfel îneît în momentul 
atingerii suprafeței lunare, viteza 
astronavei să fie zero. ~ 
Luna nu are atmosferă frînarea 
aerodinamică nu este posibilă.

Lună. în timpul acestei „aseleni
zări" astronava ar urma să se în
toarcă cu 180 grade astfel îneît ar 
intra în funcțiune chiar motorul 
rachetă principal. Coborîrea s-ar 
face lent, cu ogiva astronavei diri
jată spre Pămînt, iar astronava ar 
„aseleniza" în poziție verticală, 
gata pentru o nouă decolare.

La apropierea de Lună, astrona
va ar putea lăsa pe orbite de sate
liți artificiali ai Lunii rezervoarele 
de combustibil (vezi 2_.
de alături) pentru a nu
cheltui energie, inutil, 
-—acestor

desenul

„ . ------- CU „
lenizarea" acestor rezervoare 
apoi ridicarea lor de pe Lună, în 
momentul decolării, pentru reîn
toarcerea pe Pămînt. în acest caz. 
după decolare, astronava va regăsi 
pe parcurs rezervoarele cu combus.

•aoo-

Să combatem superstițiile
Un ciclu de articole pe care 

le-am publicat la sfîrșitul anului 
trecut au pus în evidență cauzele 
care au determinat apariția unor 
superstiții precum și modul în care 
de-a lungul veacurilor clasele ex 
ploatatoare — dornice de a ține 
masele în întuneric—au cultivat în 
rîndurile maselor populare super
stiții născute din ignoranța omului 
primitiv.

în numărul de astăzi, vom 
să vă arătăm modul cum 
născut cîteva din superstiții.

★
Cunoașteți superstiția după 

răsturnarea sării la masă
neapărat la ceartă, la dezbinarea 
comesenilor

Cu veacuri și chiar milenii în 
urmă sarea se extrăgea din greu

căuta
sau

care 
duce

Deoarece

conduce pe acești roboți cu puteri 
de uriași ?

0 singură persoana, operatoarea 
de serviciu. Da, o fată tînără care 
stă la pupitrul de comandă din 
„căsuța" ei de sticlă. Mecanismele 
masive, enorme se supun ascultă
toare voinței sale, mișcărilor abia

Automatizarea complexă
expresie a economiei

comunismului
de plastic comanda automată a a- 
gregatelor de laminare. Imagina- 
ți-vă că tocmai a sosit de la sec- 
ția cuptoarelor Martin o garnitu
ră de vagoane cu lingouri de oțel. 
O macara puternică apucă lingou
rile cu niște clești uriași de oțel 
și le introduce în cuptorul de 
preîncălzire.

După aceea lingoul de oțel în 
călzit la alb este scos din cupto 
rid de preîncălzire de o macara 
electrică și este așezat pe un căru 
cior electric. Acesta se deplasează 
cu toată viteza spre transportorul

se rotesc in mare viteză. Acum 
lingoul a ajuns aproape de tot de 
ei. încă o clipă, și a intrat între 
cilindri.

Cu o mare forță, cilindrii pre
sează lingoul. și îl turtesc. Lingoul 
devine mai subțire și mai lung.

Cîntare automate marchează 
greutatea lingoului, tn mod auto 
mat se lasă în jos cuțitele puter
nice care taie lingoul eboșat cu a- 
ceeași ușurință cu care foarfecele 
taie hîrtia.

Și unde este armata de munci
tori din această uzină ? Cine-i

perceptibile ale degetelor sale, 
care apasă pe butoanele nichelate, 
strălucitoare sau învirtește manete 
de pe pupitrul de comandă.

Mașini care lucrează singure 
fiind conduse doar prin relee sau 
celule fotoelectrice nu mai con
stituie azj o raritate.

Mină sau laborator!
Nu există încă mină fără oameni 

in abataj, dar ele vor exista fără 
îndoială în curînd. Constructorii 
sovietici au și hotărit să realizeze

o asemenea mină complect auto
matizată în bazinul carbonifer 
Lvov — Volînsk. Pînă și simpla 
enumerare a mașinilor „inteligen
te" și a numeroaselor dispozitive 
ce vor fi aplicate în acest labora
tor subteran ar fi extrem de lun
gă. E destul să amintim că întrea
ga armătură 
multan în 
permițînd să 
rea complect 
bunelui prin 
distanță a mașinilor.

Așadar nici pentru comanda 
mașinilor nu vor mai coborî mi
neri în subteran. Nu este aceasta 
de-a dreptul uluitor ?

Pentru extragerea cărbunelui au 
fost coborîte de pe acum în mine 
zeci de mii de mecanisme. La 
mari adincimi sub pămînt, combi
nele de cărbuni create de construc
torii sovietici 
toate muncile 
mandate prin 
butoane.

Și miine ?
„Poate că vor lucra în straturile 

de cărbune combine asemănătoare 
unor cîrtițe uriașe de oțel, cu raze 
încă necunoscute nouă, pipăind 
stratul în fața lor, urmărind func
ționarea organelor lor, cu ochiul 
atent al fotoelementelor, conduse 
de mecanici care se găsesc la su
prafața pămîntului". Așa vede 
M. Vasiliev mina viitorului apro
piat. Dar în dezvoltarea sa impe
tuoasă, tehnica sovietică depășește 
ori ce, chiar și imaginația cea mai 
înflăcărată.

a minei va păși si’ 
lungul abatajului, 

se treacă la extrage- 
automatizată a căr- 
comandarea de la

executa simultan 
necesare, fiind co- 

simple apăsări de

Ing. M. DIMA

și se aducea de la mari depărtări. 
Ea era deci uiult prețuită chiar și 
în casa marilor stăpînitori. Era 
atunci normal ca în cazul în care 
sclavul vărsa sare la masa stăpî- 
nului să se iște un scandal căruia 
bietul sclav îi făcea cu greu față.

Cu timpul, oamenii au ui al 
faptul că certurile se nășteau da
torită vărsării unui produs atît de 
greu de obținut, atribuind răstur
nării sării puterea de a dezbina, 
de a provoca cenrta.

★
Există o altă superstiție legată 

de „potcoavă" ca obiect aducătoi 
de „noroc", de fericire. Devenind 
simbol al „norocului" potcoava 
era astfel un obiect mult căutat, 
mulți punind-o în pragul ușii.

în urmă cu sute și sute de ani, 
cînd caii au început să fie poten-

- viți, atît metalele cît și meșterii 
fierari erau rari. Vă dați seama a- 
tunci ce bucurie era pe omul să- 

, rac care avea norocul să găsească 
în drum o. potcoavă căzută de la 
un cal.

Din această bucată de metal el 
reușea să-și facă o unealtă sau di
verse obiecte de fier atît de folosi
toare gospodăriei lui.

Cu vremea oamenii au reușit să 
producă mari oantități de metal. 
A rămas însă absurda credință 
pă care găsirea unei potcoave 
aduce „noroc".

★
în sfirșit există superstiția 

dacă ai călcat cu stîngUl îți 
merge rău.

Este cunoscut faptul că marea 
majoritate a oamenilor se folo
sesc mai mult de mina dreaptă. 
Stîngacii au fost întotdeauna și în 
special în vremurile vechi, socotiți 
ca ieșiți din comun. Chiar expresia 
de „stîngaci" se dă și astăzi neîn- 
demînatecilor.

în vremurile vechi, în condițiile 
luptei dintre două triburi primi
tive stîngaciul era mai ușor înfrînt 
Ținînd scutul în mîna dreaptă el 
era ușor rănit. Acelaș lucru se fo- 
tîmpla în multe procese de mUncă 
colectivă, care crea oricăruia dintre 
stîngaci o stare de inferioritate so
cială.

Mîna dreaptă se bucura de cea 
mai mare cinste. Pentru a izbîndi, 
pentru a nu avea neplăcexi trebuie 
să pornește întotdeauna cu dreptul, 
gîndea omul primitiv care nu pu
tea să înțeleagă adevăratele cauze 
care determină legătura între feno
mene. Și superstiția aceasta s-a 
menținut pînă în zilele noastre.

du- 
va
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și dezvoltarea culturii
sfeclei de zahăr

Consiliului de Miniștri

„Pentru o producție sporită de oțel, fontă 
și laminate"

Tinerii siderurgiștî 
de la „Otelul Roșu" și-au luat 

valoroase angajamentB
Din angajamentele luate de întregul colectiv 
al uzinelor „Ojelul Roșu", tineretul va reaiiza 

peste plan î

— 3000 TONE OTEL
— 3000 TONE LÂM5NATE
— 100 TONE CiLiNDRI
De asemenea va economisi 1500 tone metal

O Hotârîre a
oară, soiuri noi de sămînță hibri
dă și monogermă, cu mare pro
ducție la hectar și conținut bogat 
de zahăr. Pentru a obține rezul
tate cît mai bune în crearea unor 
semințe de soi și în termen cît 
mai scurt, se va stabili o colabo
rare strînsă cu institutele de cer
cetări din Uniunea Sovietică, Re
publica Democrată Germană, Re
publica Cehoslovacă și alte țări.

Gospodăriile agricole de stat 
cultivatoare de sfecla de zahăr 
vor mări an de an producția la 
această cultură. Ele trebuie să fie 
model pentru gospodăriile colecti
ve și întovărășirile agricole, prin 
depășirea celor mai mari pro
ducții de sfeclă de zahăr realiza
te de acestea pînă acum, printr-o 
productivitate ridicată a muncii și 
un preț de cost redus pe tona de 
sfeclă.

Gospodăriile agricole de stat 
vor organiza în acest scop bri
găzi pe care le vor dota cu mij
loacele necesare și le vor înca
dra cu cei mai buni mecanici a- 
gricori și fruntași în cultura sfe
clei, vor asigura aplicarea regu
lilor agrotehnice complexe și vor 
dezvolta, acolo unde sînt condiții 
de folosire a apei, prin mijloace 
simple și cît mai economice, iri
garea culturilor de sfeclă de za
hăr.

Hotărîrea prevede prețul de li
vrare pe tona de sfeclă de zahăr 
predată de gospodăriile agricole 
de stat, avantajele bănești pentru 
depășirea producției planificate, 
precum și cantitățile de zahăr ce 
se acordă pentru fiecare tonă de 
sfeclă predată.

Lucrătorii din brigăzile pentru 
cultura sfeclei de zahăr vor primi 
premii în zahăr pentru depășirea 
planului de producții pe secții și 
brigăzi, proporțional cu producția 
la hectar.

Gospodăriile agricole de stat 
pot să vindă porumb din produc
ție proprie, la preț de stat cu a- 
mănuntul, muncitorilor care se 
angajează să lucreze la cultura 
sfeclei de zahăr și execută toate 
lucrările la timp și de calitate 
corespunzătoare de la însătnînța- 
re pînă la recoltare și transport. 

Hotărîrea prevede importante 
avantaje unităților agricole coo
peratiste care încheie contracte 
pentru livrarea de sfeclă de za
hăr.

Unităților agricole cooperatiste

Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn din 

_______  1958 a stabilit sarcina 
dezvoltării continue a culturii sfe
clei de zahăr pentru a se asigura 
materia primă necesară fabricării 
în țară a întregii cantități de za
hăr cerută de consumul crescind 
ad populației.

Pentru realizarea acestei impor
tante sarcini, Consiliul de Mini
ștri al R.P. Romine a stabilit 
printr-o hotărîre măsurile prac
tice menite să ducă la creșterea 
producției și productivității sfeclei 
de zahăr.

în hotărire se arată printre al
tele : Din studiul făcut pentru 
întocmirea lucrărilor de zonare a 
producției agricole, reiese că în 
țara noastră sint condiții foarte 
favorabile pentru cultura sfeclei 
de zahăr pe suprafețe intinse, 
mult peste nevoile economiei na
ționale. Condițiile pedo-climate- 
rice existente oferă posibilități 
largi de dezvoltare a acestei va
loroase culturi mai cu seamă în

Plenara 
Partidului 
noiembrie

lorcase culturi mai cu seamă 
regiunile Stalln, Timișoara, Auto
noma Maghiară, Cluj și Suceava.

în țara noastră cultura sfeclei 
de zahăr are o tradiție îndelun
gată. Folosind experiența acumu
lată, hărnicia țărănimii munci
toare și sprijinul acordat de sta
tul nostru de democrație popu
lară. numeroase unități agricole 
socialiste de stat și cooperatist» 
au obținut în ultimii ani pe su
prafețe mari, chiar și în condiții 
climaterice mai puțin prielnice, 
recolte oare variază intre 20.000— 
411.000 kg. sfeclă de zahăr la hec
tar, iar in culturile irigate peste 
57.000 kg. la hectar.

Cultura sfeclei de zahăr aduce 
însemnate venituri bănești gospo
dăriilor agricole colective, coope
rativelor agricole de producție cu 
rentă și întovărășirilor agricole, 
constituind un puternic factor 
pentru întărirea lor economică și 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al membrilor acestora. Dezvolta
rea culturii sfeclei de zahăr asi
gură de asemenea o bază puter
nică pentru creșterea animalelor.

in anii care urmează trebuie să 
se ajungă in întreaga țară la pro- 
ducțlile obținute de unitățile noa
stre fruntașe și de țările prietene.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri stabilește să se extindă su
prafețele însămînțate cu sfeclă de 
zahăr în zonele cele mai potri
vite acestei culturi, coordonindu- 
se în așa fel dezvoltarea produc
ției de sfeclă incit să se asigure 
materia primă necesară întregii 
capacități existente în funcțiune, 
a noilor capacități ce se vor crea 
prin dezvoltarea fabricilor exi
stente, precum și a noilor fabrici 
ce se vor construi în viitor.

Pentru ridicarea continuă a pro
ducției de sfeclă de zahăr la 
hectar, hotărîrea prevede printre 
altele : zonarea și cultivarea sfe
clei pe terenurile din raioanele 
cu condițiile cele mai favorabile 
și cu tradiție în cultura acestei 
plante, îndeosebi în jurul fabrici
lor de zahăr și în apropierea căi
lor de comunicație ; creșterea su
prafețelor irigate; efectuarea obli
gatorie a arăturilor adinei de 
toamnă și aplicarea îngrășăminte
lor organice pe întreaga supra
față, precum și a îngrășămintelor 
chimice în cantitățile necesare a- 
sigurării unei producții cît mai 
mari la hectar.

Potrtait prevederilor hotărîrii 
se va eiabora sistema de mașini 
pentru cultura sfeclei de zahăr in 
vederea producerii celor mai per
fecționate mașini necesare meca
nizării lucrărilor la această cul
tură. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii împreună cu institu
tele de cercetări științifice vor lua 
în cel mai scurt timp măsuri pen
tru producerea de sămînță de sfe
clă de zahăr de calitate superi»

care 
cinci 
cel puțin 20 ha. li se va acorda 
un spor de preț pentru fiecare 
tonă de sfeclă predată.

Hotărirea prevede acordarea de 
credite pe termen scurt și pe ter
men lung unităților agricole coo
peratiste. Prin aceste credite se 
pot obține, de la fabricile de za
hăr contractante, îngrășăminte 
chimice și bacteriene, unelte pen
tru cultura sfeclei de zahăr, mo
toare și pompe pentru irigat. In 
anumite raioane, unitățile agri
cole cooperatiste, care cultivă 
sfeclă de zahăr, pot cumpăra ce
reale la preț de stat.

Se va acorda contractanților de 
sfeclă de zahăr ajutor pentru 
executarea mecanizată a lucrări
lor prin S.M.T. și asistență teh
nică, precum și, în mod gratuit, 
sămînță de sfeclă de zahăr și in- 
sectofungicide pentru comfiaterea 
dăunătorilor. Ei vor primi de ase
menea mașini de semănat în fo
losință pe termen limitat.

Prevederile acestei hotărîri se 
aplică șl contractelor încheiate 
pe anul 1959 sau pe mai mulți 
ani cu unitățile agricole coopera
tiste.

Hotărîrea prevede că Ministe
rul Agriculturii! și Silviculturii 
este obligat să asigure îndruma
rea și conducerea competentă a 
culturii- sfeclei de zahăr. In acest 
scop, împreună cu comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare re
gionale, va asigura organele a- 
gricole cu cadre de specialitate cu 
experiență in cultura sfeclei de 
zahăr. De asemenea se va orga
niza, în pertaada de iarnă, în 
gospodăriile agricole de stat și 
unitățile agricole cooperatiste 
cursuri de îndrumare tehnică pen
tru răspîndirea și lărgirea cuno
ștințelor cultivatorilor de sfeclă 
de zahăr. La aceste cursuri vor 
preda lecții practice producătorii 
fruntași și care au obținut an de 
an recolte bogate de sfeclă de za
hăr. Se va organiza totodată 
practica în producție a ele
vilor școlilor de agricultură în 
gospodăriile agricole de stat, 
pentru ca aceștia să se speciali
zeze în cultura sfeclei de zahăr.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare prin organele lor 
agricole vor îndruma și controla 
acțiunea de dezvoltare a culturii 
sfeclei de zahăr.

vor încheia contracte pe 
ani și pentru o suprafață de

Aplicarea în practică a metodelor agrozootehnice constituie o preocupare permanentă a colec
tiviștilor din comuna Mircea Vodă, raionul Călărași, regiunea București. învățămintul agrozoo
tehnic de masă a cuprins aproape majoritatea colectiviștilor din comună.

In fotografie : In casa-la borator a gospodăriei, un grup de tinere colectiviste pregătesc să- 
m<înța pentru a încerca puterea ei de germinație. Foto AGERPRES
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0 consfătuire a cadrelor didactice
din institutele politehnice

Joi dimineața a început la In
stitutul politehnic din Capitală o 
consfătuire a cadrelor didactice 
care lucrează la catedrele de Me
canică și Rezistența materialelor 
din centrele universitare București, 
lași, Cluj și Orașul Stalin.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. ing. C. Dinculescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romine, rectorul Insti 
lutului politehnic din București, 
oare a arătat că această consfă
tuire are drept scop un schimb de 
experiență între oadrele didactice 
din institutele tehnice de învăță
mînt superior în problema meto
delor de predare a celor două dis
cipline — mecanica și rezistența 
materialelor. Vorbitorul a subliniat 
că în urma plenarei din noiembrie 
1958 a C.C. al P.M.R., care a pus 
in fața întregului popor sarcini de 
mare importanță pentru dezvolta
rea economiei noastre socialiste, 
cadrelor didactice din învățămin- 
tul superior din țara noastră și în 
special celor din învățămintul teh
nic le revine o răspundere sporită. 
Ei trebuie să ridice pe o treaptă 
superioară calitatea muncii lor 
pentru a asigura o temeinică pre
gătire studenților, viitorilor ingi
neri care vor trebui să fie specia
liști cu o înaltă calificare, cores
punzător mărețelor sarcini ale con
strucției socialiste în țara noastră.

La consfătuire sint prezentate o 
serie de referate și comunicări

care sintetizează experiența pozi
tivă a cadrelor didactice in munca 
de predare a disciplinelor respec
tive, in legarea procesului de învă
țămînt de necesitățile producției. 
De asemenea, referatele vor trece 
în revistă și unele rezultate obți
nute in munca de cercetare știin
țifică a studenților, subliniind ro
lul pe care îl au cercurile științi
fice studențești in formarea per
sonalității viitorilor specialiști, pre
cum și contribuția și sarcinile ca
drelor didactice în această direc
ție.

Rolul cadrelor didactice, al cate
drelor în educarea comunistă a 
studenților, în îndrumarea și spri
jinirea pregătirii politice și ideo
logice a acestora este, de aseme
nea, un aspect important ce va fi 
dezbătut în cadrul acestei Consfă
tuiri.

Studenții ieșeni 
în vacanță

(Agerpres)

Peste 200 studenți din cele 4 in
stitute de învățămînt superior din 
lași își petrec zilele de vacanță 
la casele de odihnă de la Bușteni 
și Predeal, precum și în alte sta
țiuni balneo-climaterice. 70 de stu
denți sportivi fruntași, din echipe
le de rugbi, handbal și fotbal se 
deplasează pentru 10 zile la ca
bana de la Diham.

9 șahiști vor lua parte la finala 
campionatelor universitare de șah 
de ta Sinaia. Studenții oare rămin 
la lași vor întreprinde excursii în 
jurul orașului, la Repedea/Bîrno- 
va etc.; vor vizita în grupe mu
zeele și monumentele istorice din 
oraș.

In cursul zilei de ieri, tovară
șul ANTON PIRVULESCU, se
cretar al comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la uzinele 
„Oțelul Roșu" a comunicat tele
fonic redacției noastre următoa
rele :

„Tineretul uzinelor „Oțelul 
Roșu" a aflat eu deosebită satis
facție de chemarea siderurgiștilor 
hunedoreni, adresată Combinatului 
metalurgic Reșița de a spori în a- 
cest an producția de metal. Parti- 
cipînd alături de muncitorii vîrst- 
nici la dezbaterea în cadrul con
sfătuirilor de producție a acestei 
chemări, tinerii și-au însușit acea
stă inițiativă și și-au luat asupra 
lor o bună parte din angajamen
tele asumate de întregul colectiv, 
în urma angajamentelor indivi
duale și în urma propunerilor fă
cute cu prilejul dezbaterilor, ti
nerii au hotărît c>a din cele 10.000 
tone oțel care vor fi date peste 
plan de întregul colectiv prin creș
terea indicilor de utilizare a agre
gatelor, ei să realizeze 3000 tone 
oțel ; din cele 8000 tone lamina
te ei vor produce 3000 tone; iar 
din cele 300 tone cilindri, prin 
forțele tineretului, vor fi realiza
te 100 tone cilindri. Totodată ti
nerii și-au luat angajamentul ca

în anul 1959, prin laminarea cu to
leranțe minime, prin reducerea la 
maximum a adausurilor de turna
re și prin alte căi, să economi
sească 1500 tone metal.

De asemenea, în vederea redu
cerii coeficientului de rebuturi eu 
10 la sută față de coeficientul ad
mis — sarcină a întregului colec
tiv — tineretul își va spori con
tribuția în ce privește îmbunătă
țirea calității producției. Vom îm
bunătăți activitatea brigăzilor de 
tineret și a posturilor utemiste de 
control astfel ca acestea să contri
buie din plin la descoperirea și 
folosirea rezervelor interne.

Trebuie să spun că un aport 
însemnat vor aduce brigăzile de ti
neret de la cuptorul Siemens-Mar
tin nr. 2, cuptorul tineretului, 
printre care cele oonduse de tine
rii Ion Oprescu și Gogîr Romici, 
care, numai ele singure, vor da 
peste plan 2000 tone oțel. De ase
menea brigada nr. 2 de la lami
norul de platină, condusă de Du
mitru Rădoi, va da peste plan 
1570 tone laminate.

Entuziasmul tineretului pentru 
îndepliniret angajamentului luat 
este deosebit de puternic. în a- 
ceste zile tinerii își sporesc efor
turile pentru îndeplinirea angaja-, 
mentelor luate.

-OO

(Agerpres)

Să facem din gazetele de perete 
puternice mijloace ale agitației

------------- ooo-------------

In Turul ciclist al Egiptului

0 dublă victorie a cicliștilor noștri

politice de masă

Se împlinesc 40 de ani de la 
moartea lui I. C. Frimu, unul din 
fruntașii mișcării muncitorești 
din țara noastră în perioada 
dinaintea și din timpul primului 
război mondial.

Fiu de țăran sărac, Frimu a 
cunoscut de timpuriu mizeria și 
suferințele în care se zbatea po
porul muncitor. De tînăr a intrat 
lucrător la o fabrică de tîmplă- 
rie. Noaptea și în orele libere, tî- 
nărul lucrător, însetat de cît mai 
multe cunoștințe citeia reviste 
și broșuri care propagau ideile so
cialiste. El se încadrează în rîn- 
durile mișcării muncitorești unde 
activează cu înflăcărare, devenind 
repede un bun agitator și organi
zator, afirmîndu-se ca un apără
tor dîrz al intereselor muncito
rimii.

In anul 1893, I. C. Frimu a 
fost în primele rînduri ale celor 
ce militau pentru contopirea dife
ritelor cercuri socialiste și îniiin-

Echipa noastră de hochei, București A a cîștigat și a Il-a întîlnire din cadrul „Cupei ora
șului București" la hochei pe gheață.

In fotografie: un atac al echipei noastre Ia poarta echipei berlineze. Victoria a revenit re
prezentanților noștri cu scorul de 4—0. Foto: D. F. DUMITRU

40 de ani de la moartea
Iui 1
țarea Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din Romînia. Fri
mu a desfășurat o activitate neo
bosită pentru răspîndirea cît mai 
largă a ideilor socialiste în rîn- 
dul proletariatului care începuse 
să se afirme ca forță politică.

In acea perioadă burghezia a 
intensificat cu furie prigoana anti- 
muncitorească căutînd astfel să 
înăbușe tînărul partid muncito
resc. In 1899, înfricoșați de 
creșterea avîntului revoluționar al 
maselor, un grup de elemente 
burghezo-liberale — așa zișii „ge
neroși" — care acaparaseră con
ducerea mișcării muncitorești, au 
socotit că a sosit momentul nime
rit de a trăda fățiș mișcarea 
muncitorească cu scopul de a dis
truge partidul muncitorilor. Cre- 
zînd că plecarea lor din partid va 
înlesni lichidarea mișcării munci
torești, ei au părăsit P.S.D.M.R. 
?i au intrat în bloc în partidul 
liberal — partidul burgheziei. Cu 
cuvinte pline de mînie I. C. Fri
mu, alături de alți muncitori îna
intați a demascat și a înfierat 
această trădare mîrșavă, dînd 
publicității „Apelul celor 52 de 
muncitori" care se închei^ cu mi
nunata proclamație: „Mișcarea 
muncitorilor nu moare", exprimînd 
încrederea nestrămutată în victo
ria clasei muncitoare.

De

in-

(Urmare din pag. l-a)

dicat și U.T.M. pe fabrică, 
aceea gazeta postului utemist de 
control are un rol cu atit mai 
semnat. Și în această organizație
se acordă multă atenție mobiliză
rii tineretului la o muncă de cali
tate, la disciplină în producție. 
Postul utemist de control, prin ga
zeta sa, a făcut în dese rînduri pro
puneri prețioase privind procesul 
de producție. Una dintre acestea 
este autocontrolul în brigăzile ute
miste de producție, care se aplică 
tntr-o brigadă și în curînd se va 
extinde și în celelalte. Aplicarea a- 
cestei inițiative duce la creș
terea simțului de răspundere al 
fiecărui membru al brigăzii pentru 
că produsele de slabă calitate se 
consideră ale întregii brigăzi. Ga
zeta postului utemist de control a 
luat poziție împotriva acelor frun
tași în producție care — în mod 
egoist, mulțumiți cu rezultatele pe 
care le obțin, nu se ocupă de cei 
rămași în urmă — nu împărtășesc 
experiența lor. Atît gazeta postu
lui utemist de control cît și arti
colele publicate la gazeta comună, 
demonstrează prezența activă a 
utemiștilor din această organiza
ție U.T.M. în lupta pentru îndepli
nirea principalelor obiective care 
stau în fața întreprinderii lor, ope
rativitatea cu care știu să răspun
dă problemelor actuale, care se cer 
grabnic rezolvate.

La prima vedere s-ar părea că

C. FKBMU
Trădarea „generoșilor" n-a reu

șit să desființeze mișcarea mun
citorească. 1. C. Frimu s-a si
tuat alături de cei care fineau 
sus steagul luptei revoluționare. 
Împreună cu un grup de mun
citori 
nuat 
clasa 
triva 
resc. 
cipalii organizatori ai 
de ajutor mutual .Munca". Sub 
conducerea lui Frimu, această so
cietate a devenit un loc de întîl- 
nire a majorității elementelor de
votate clasei muncitoare; în jurul 
ei s-au strîns numeroși muncitori 
înaintați care au alcătuit mai apoi 
cercul „Romînia Muncitoare", fo
car de propagare a ideilor socia
lismului în sinul muncitorimii.

Sub influența primei revoluții 
ruse, din 1905, ideile și concep
țiile lui Frimu s-au cristalizat. El 
a scris astfel în ziarul „Rom nia 
Muncitoare" editat de cercul ..Ro
mînia Muncitoare", că : „Socialis
mul urmărește emanciparea desă- 
vîrșită a muncitorimii și nu con
sideră reformele momentane de
cît ca mijloaco pentru a ajunge 
la ținta finală". Frimu atrăgea în 
felul acesta atenția muncitorilor 
asupra primejdiei de * se încrede 
in făgăduielile politicienilor bur-.

înaintați el și-a conti- 
neobosit activitatea chemînd 
muncitoare la luptă impo- 
regimuiui burghezo-moșie- 

Frimu a fost unul din prin- 
societății

ghezi și în statul burghez și fă
cea o distincție clară, foarte pre
țioasă pentru acele vremuri, ară- 
tînd muncitorilor că numai prin 
reforme nu se va realiza socia
lismul, acesta neputînd fi înfăp
tuit decît prin revoluție. Acesta 
era răspunsul unuia dintre con
ducătorii ridicați dintre muncitori, 
împotriva tezelor 
care-și făcuseră loc 
muncitorească.

După izbucnirea
Iuții ruse, Frimu a fost printre a- 
ceia care, înțelegînd însemnăta
tea internațională a acestei revo
luții socoteau că sosise momentul 
să se treacă la o muncă de orga
nizare pe scară de masă a mun
citorilor. Din inițiativa și sub în
drumarea lui I. C. Frimu, la 21 
februarie 1905 s-au pus bazele 
sindicatului tîmplarilor din Bucu
rești — primul sindicat din țara 
noastră. In lunile următoare s-au 
mai înființat sindicatele cizmari
lor, croitorilor și altele. Pentru 
activitatea lui, Frimu a fost ales 
în comitetul de conducere al sin
dicatelor ; apoi în calitate de se
cretar al Uniunii Socialiste a de
pus o muncă importantă pentru 
pregătirea Congresului Partidului 
Social-Democrat din Romînia din 
1910.

I. C. Frimu a participat la or.-

oportuniste 
în mișcarea

primei revo-

ganizarea a numeroase mitinguri, 
greve și demonstrații la care oa
menii muncii din întreaga țară 
manifestau împotriva salariilor 
de mizerie, a scumpetei și a pre
gătirilor de război.

Victoria de însemnătate istori
că mondială a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a dat 
un puternic avînt mișcării munci
torești din țara noastră. Guver
nul burghezo-moșieresc, îngrozit 
de creșterea valului revoluționar, 
a organizat masacrul din Piața 
Teatrului Național de la 13 de
cembrie 1918. După sîngerosul 
masacru, poliția a arestat în 
noaptea de 13 spre 14 decembrie 
— printre alți activiști ai mișcă
rii muncitorești — și ipe I. C. Fri
mu. întemnițat în închisoarea 
Văcărești, el a fost suous unui 
regim de exterminare. In noaptea 
de 6 spre 7 februarie 1919 Frimu 
încetează din viață 
Colcntina Unde fusese 
tun.ci cînd starea lui devenise atîl 
de gravă încit nu mai era nimic 
de făcut Inmormîntarea lui I. C. 
Frimu s-a transformat într-o u- 
riașă demonstrație a voinței de 
luptă a muncitorilor pentru elibe
rarea din jugul exploatării capi
taliste. Oamenii muncii au văzut 
pe drept cuvînt în Frimu un 
luptător sincer și credincios, de
votat cauzei eliberării clasei mun
citoare.

Muncind cu avînt pentru ferici
rea și bunăstarea poporului mun
citor, oamenii muncii, tineretul 
patriei noastre făuresc astăzi so
cialismul sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, dînd 
astfel viață năzuințelor pentru 
care au luptat și și-au dat viața 
numeroși eroi ai clasei noastre 
muncitoare, printre care I, C. 
Frimu.

la snitalul 
adus a-

și la fabrica „PAVEL TCACENCO" 
gazetele posturilor utemiste de 
control (5 la număr) se bucu
ră de aceleași calități. Și aci vei 
găsi note critice, caricaturi pri
vind atitudinea tineretului in pro
ducție. La gazeta centrală pe fa
brică există o caricatură in care 
sint satirizate două tinere de la 
sectorul finisaj care se piaptănă 
în timpul producției. De asemenea 
ia gazetele posturilor utemiste de 
control din sectoare se mai află 
o caricatură, două, despre tineri 
care-și pierd timpul prin plimbări 
și șuete. Dar aceste cîteva carica
turi se pierd printre articolele pri
vitoare la Unirea Țărilor Romine, 
zborul rachetei cpsmice etc., pro
bleme care interesează tineretul 
fără îndoială, dar care nu privesc 
obiectivele concrete și specifice al6 
activității posturilor utemiste de 
control. In această fabrică 
sint două probleme mari în jurul 
cărora trebuie desfășurată mun
ca politică de masă: ridica
rea calității produselor, și curma
rea intîrzierilor și a absențelor ne
motivate de la lucru. Din păcate 
un număr mare de tineri dau pro
duse de proastă calitate, întîrzie 
și lipsesc nemotivat. Pornind de 
la acest adevăr, apare evident că 
gazetele acestor posturi utemiste 
de control se ocupă de probleme 
uneori generale, alteori mi
nore, neesențiale. Împotriva cărui 
rău trebuie să ia poziție în primul 
rind posturile utemiste de control 
— împotriva celor două fete care 
se piaptănă ori împotriva utemiș- 
tilor de la sectorul II care au ab
sentat în anul 1958 aproape 600 
de ore ? Gazeta postului utemist 
de control de la sectorul I publică 
un articol chilometric despre răs
punsul urît pe care l-a dat o fată 
unui băiat în nu știu ce împreju
rare și nu suflă un cuvînt despre 
faptul că unele lucrătoare tinere 
(Puia Caliopî, Rotaru Cornelia, 
Ionescu Maria și altele) încearcă 
să înșele controlul de calitate dînd 
produse de calitatea 11-a drept 
calitatea I-a, despre faptul că o 
serie de utemiste vin de regulă cu 
10—15 minute întîrziere, printre 
care chiar și responsabila postului 
utemist de control. Gazeta de pe
rete oglindește astfel și activitatea 
defectuoasă a postului utemist de 
control care se ocupă cu mărun
țișuri, în loc să lupte pentru for
marea unei puternice opinii de 
masă împotriva lipsurilor reale și 
esențiale care-i împiedică pe unii 
tineri să participe cu toate forțele 
lor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Comitetul acestei organizații de 
bază trebuie să ia urgente măsuri 
pentru îndrumarea posturilor ute
miste de control în direcția folo
sirii forțelor lot pentru atacarea 
problemelor esențiale privind mo
bilizarea tineretului la o muncă 
plină de răspundere in producție. 
El trebuie să vegheze ca gazetele 
posturilor utemiste de control să 
militeze pentru întărirea discipli
nei în muncă a tineretului, pentru 
produse de o calitate superioară. 
Numai în felul acesta ele își vor 
justifica cu adevărat menirea pen
tru care au fost create.

Să facem din fiecare gazetă de 
perete, din gazeta fiecărui post ute
mist de control, puternice mijloace 
ale agitației politice de masă, pen
tru mobilizarea tuturor tinerilor la 
îndeplinire! sarcinilor economice,

CAIRO 5 (Agerpres). — Ci
cliștii romîni au repurtat o dublă 
victorie în cea de a 4-a etapă a 
turului ciclist al Egiptului disputată 
pe traseul Minis—Beni Suef (125 
km.): locul întîi pe echipe și indi
vidual, prin Gabriel Moiceanu. 
După insuccesul din primele eta
pe, alergătorii romîni au arătat 
ieri adevărata lor valoare, într-o 
etapă dinamică și presărată cu 
multe faze interesante. Animatorul 
cursei a fost Gabriel Moiceanu. La 
35 de km. de sosire, după cîteva 
tentative nereușite, el a evadat îm
preună cu bulgarul Bobekov. Res- 
pingînd contraatacurile cicliștilor 
germani și sovietici, Moiceanu și 
Bobekov și-au creat un avans de 
peste 3 minute pînă la Beni Suef 
unde reprezentantul nostru a cîști
gat detașat la sprint. întreaga e- 
chipă a R.P. Romîne s-a compor
tat bine in această etapă, fapt re

levat și de prezența a 4 cicliști ro-> 
mîni în primele 7 locuri.

Clasamentul etapei : 1. G. Moi
ceanu (R.P.R.) a parcurs 125 km. 
în 3h45’30" ; 2. Bobekov (R. P. 
Bulgaria) 3h46’05” ; 3. Petrov
(U.R.S.S.) 3h49’10” ; 4. Șelaru
(R.P.R.); 5. Alexandrov (R.P.B.); 
6. Zanoni (R.P.R.); 7. Șerban
(R.P.R.) toți în același timp cu 
Petrov. Ion Vasile a sosit după 40” 
în urma acestui pluton.

Clasamentul etapei pe echipe' 
1. R.P. Romînă Uh24’50”; 2. P P. 
Bulgaria llh24’55” ; 3. U.R.S.S.
llh26’30”

In clasamentul individual con
tinuă să conducă ciclistul sovietic 
Alexei Petrov. Primul din echipa 
romînă este Ion Vasile pe locul 7. 
Gabriel Moiceanu a trecut de pe 
locul 28 pe locul 20.

Astăzi este zi de repaus, iar 
mîine se desfășoară etapa a 5-a 
El Fayum—El Ghizeh: (125 km.).

------------ OOOOO - -

Premiera noului film romînesc
„Viața nu iada"

Joi seara a avut loc la cinema
tograful Magheru, premiera noului 
film romînesc „Viața nu iartă", 
producție a Studioului cinemato
grafic „București1.

Tov. Ion Florea, director adjunct 
al Studioului cinematografic 
„București", a prezentat spectato

rilor pe interpreții principali și 
realizatorii filmului.

în complectare a fost prezentat 
filmul romînesc de desene animate 
în culori „Șapte arte" de Ion I'o- 
pescu-Gopo, distins cu Marele l’re- 
miu al Festivalului internați ont:' al 
filmului de scurt metraj de la 
Tours.

(Agerpres)
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la cinematografele „Magheru** și „13 Septembrie* PREMIERA 
noului film romînesc 

„Viața nu iarta

cu ILIE DUTU, N1COLAE PRAIDA,MARIUS RUCĂREANU, RO- >< 
MULUS NEACȘU, ANGELA CHIUARU, EMIL BOTTA, VA- >< 
SILE ICHIM, DAMA COMN EA, VASILE NIȚULESCU. << 

Scenariul si regia: IULIAN MIHU, MANOLE MARCUS. $< 
Imaginea: GEORGE CORNEA, GHEORGHE FISCHER, >< 

SANDU INTORSUREANU. $
In complectarea programului, filmul romînesc de desene ani- » 

mate în culori, „7 ARTE" realizat de Ion Popescu-Gopo, distins 
cu Marele Premiu la Festivalul internațional al filmelor de X 
scurt metraj de la Tours 1958. >>
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Cuvîntul de închidere rostit de tovarășul N. S.
(Urmare din pag. l-a) totul neașteptată. Prin urmare, 

s-ar părea că e vorba de o discri
minare. Unul se poate bucura de 
drepturi comune tuturor, altul este 
privat de aceste drepturi.

Aș dori să fiu bine înțeles. Nu 
intenționez cîtuși de puțin să cer 
viza pentru o astfel de călătorie. 
Am multe treburi. In afară de 
aceasta, am foarte multe invitații 
și cu greu voi găsi timp să le dau 
curs. Așadar, nu este vorba de 
dorința de a pleca in S.U.A., ci 
despre altceva — despre dreptu
rile omului Nu înțeleg de ce pre
ședintele mă privează de posibili
tatea de a mă bucura de un drept 
de care se bucură alții — dreptul 
de a vizita această țară.

In ce ii privește, oamenii so
vietici au cu totul altă atitudine in 
această problemă. Sîntem mulțu
miți cînd sîntem vizitați de oa
meni politici și de turiști din alte 
țări. Și dacă domnul președinte 
s-ar hotărî să viziteze țara noas
tră, el ar fi primit cu o sinceră 
ospitalitate atît de guvernul nos
tru, cît și de poporul sovietic. El 
poate lua cu sine pe cine vrea, cu 
tpții vor fi oaspeți bineveniți. Dom
nul președinte nu are decît să exa
mineze harta Uniunii Sovietice și 
să-și aleagă regiunile din țara 
noastră pe care ar dori să le vizi
teze- Țara noastră este vastă și în 
ea există multe locuri interesante, 
demne de vilzitat. O astfel de vi- 
zillă ar fi fără îndoială folositoare 
pentru cele două țări ale noastre 
și ar fi aprobată de popoarele 
Statelor Unite și Uniunii Sovieti
ce. Facem această invitație fără să 
insistăm asupra reciprocității.

Referindu-se la problema Berli
nului și la problema încheierii 
unui Tratat de pace cu Germania, 
Hrușciov a declarat că în cazul 
cind aceste probleme vor fi solu
ționate potrivit oropunerilor sovie
tice, nici una din cele două părți 
nu va obține vreun ciștig mate
rial, în schimb vor fi create con
diții pentru lichidarea „războiului 
rece", pentru soluționarea proble
mei dezarmării, vor fi create con
diții pentru stabilirea unor relații 
între state care să excludă răz
boiul ca mijloc de rezolvare a pro
blemelor litigioase.

Guvernele trebuie să manifeste 
voință pentru încetarea „războiu
lui rece" și, înainte de toate, tre
buie să dovedească că înțeleg fap
tul că trăim ne aceeași planetă 
care, în condițiile nivelului actual 
de dezvoltare a tehnicii, are di
mensiuni destul de limitate și, de 
aceea, trebuie să se procedeze cu 
prudență și să se facă totul pen
tru asigurarea coexistenței paș
nice.

Noi vrem un singur lucru, a 
spus N. S. Hrușciov. încetarea 
cît mai grabnică a „războiului 
rece". Și dacă o doriți chiar atît 
de mult, domnule Dullcs, noi 
sîntem gata ca in interesul înce
tării „războiului rece" să recu
noaștem chiar „victoria" dv. in 
acest război inutil popoarelor. 
Considerați-vă, domnilor „învin
gători" in acest război, dar termi
nați-! mai repede.

Uniunea Sovietică, a spus N. S. 
Hrușciov, a dat dovadă de ini
țiativă prezentind proiectul său 
de Tratat de pace cu Germania. 
Dacă Statele Unite au obiecțiuni 
la acest proiect sau unele dorințe 
speciale care ar urma să fie cu
prinse in tratat, nimeni nu le îm
piedică să-și expună părerile. 
Tocmai in acest scop se și propu
ne convocarea unei conferințe 
pace.

N. S. Hrușciov a comparat 
tusția din Berlinul Occidental 
un fitil care arde într-o pulberă
rie sau cu o bombă cu acțiune 
întîrziată, al cărei mecanism poa
te să provoace in orice clipă o 
explozie. De ce oare este nece
sar, a spus ei, să fie menținută o 
asemenea situație ? Nu ar fi mai 
bine să se stingă fitilul, să se în
depărteze bomba cu acțiune int r- 
ziată ? Ar fi greu de găsit o altă 
soluție care să corespundă intere
selor celor două state germane și 
totodată să nu fie jignitoare, să 
nu aducă prejudicii altor state 
interesate. Astăzi, o asemenea so
luție poate să fie transformarea 
Berlinului Occidental intr-un oraș 
liber. Această soluție nu afectea
ză modul de viață statornicit al 
locuitorilor orașului și. dacă se 
vor da garanții corespunzătoare, 
va fi exclusă posibilitatea unui a- 
mestec din afară in treburile lui.

De aceea, sintem dispuși ca, îm
preună cu Statele Unite. Ang.ia 
și Franța, să luăm parte la ela
borarea unui statut care să ga
ranteze dezvoltarea normală a 
Berlinului Occidental, legăturile 
acestui oraș cu toate țările cu 
care va dori să intrețină iegături. 
precum și accesul acestor țari in 
orașul liber. Sîntem de asemenea 
de acord ca la respectarea statu
tului orașului liber să participe 
Organizația Națiunilor Unite șl 
sîntem gata să discutăm forma 

___ ___ in care poate fi ea atrasă la acea- 
Vizita tovarășului Mikoian in stă operă. După părerea ncastră, 

S.U.A- ne-a dat temei să sperăm 
intr-un continuu „dezgheț" in re
lațiile dintre țările noastre, în dez
voltarea contactelor și

După cum se vede, 
nu este pe placul unor 
litici și de aceea ei și 
minimalizeze influența . 
care a exercitat-o asupra opiniei 
publice din S.U.A. vizita tovară
șului Mikoilan.

Vorbiiad despre declarația făcută 
de Eisenhower la conferința de 
presă din 28 ianuarie că o vizită 
a lui Hrușciov în S.U.A. similară 
cu vizita lui Mikoian este exclusă, 
N. S. Hrușciov a declarat:

Iată o concluzie intr-adevăr cu

ar

este 
sta- 

stră- 
este 

s;-

în timp ce Uniunea Sovietică, 
dispune, după părerea lor, de un 
număr redus de rachete intercon
tinentale De aceea războiul nu ar 
fi chipurile, atît de periculos pen
tru Statele Unille, Ministrul Apă
rării al S.U-A. McElroy, a decla
rat astfel, recent, că Statele Unite 
vor desfășura operațiuni militare 
de pe teritoriile aliaților lor 
situate în apropierea frontierelor 
U.R.S.S., iar Uniunea Sovietică 
va trebui să se bizuie numai pe 
rachete pe care le va putea lansa 
de pe teritoriul ei.

E de presupus, a remarcat N. S. 
Hrușciov, că englezii, francezii, 
germanii, turcii, grecii, italienii și 
popoarele celorla.te țări pe teri
toriile cărora există baze militare 
americane și-au dat seama ce 
le-ar putea aduce această pers
pectivă.

Hotărîrea unor personalități a- 
merieane de a-și jertfi aliații, dis
prețul față de soarta omenirii de 
dragul intereselor lor înguste, a 
spus N. S. Hrușciov, constituie 
o atitudine mercantilă, o politică 
a neguțătorilor de singe care, de 
dragul îmbogățirii, sînt gata să-„i 
vlndă nu numai prietenii, ci ți 
tatăl.

Nici nu are sens să mai spunem 
că o asemenea politică 
străină poporului nostru, 
tului nostru sovietic, este 
ină clasei muncitoare, 
străina oamenilor care se 
tuează pe pozițiile marxism- 
leninismului. Luptăm cu consec
vență pentru preintimpinarca pri
mejdiei unui război, pentru inie - 
zicerea armei atomice și cu hi
drogen și încetarea experimen ăr.i 
lor, pentru realizarea unor acor
duri reciproc acceptabile cu 
S.U.A., Anglia, Franța și cu ce e- 
lalte țari occidentale, în tcate 
problemele de importanță vitală. 
Luptăm pentru pace în întreaga 
lume, decarece prețuim omul in
diferent de naționalitate, culoarea 
pielii sau credință religioasă. 
Considerăm că ar îi criminal,ca 
pe baza nefericirii și a suferințe
lor unor oameni, unor popoare, 
să făurim fericirea altera.

Cred că este timpul ca strategii 
americani să înceteze de a-și mai 
baza calculele pe iiuzia că in ca
zul izbucnirii unui conflict mi i- 
tar, teritoriul Statelor Unite ar 
rămlne invulnerabil. Acest lucru 
nu mai corespunde de mult rea
lității. ci este doar o expresie a 
dorinței generalilor americani. De 
fapt, în prezent Uniunea Sovieti
că dispune de mijloace pentru a 
da o lovitură agresorilor in orice 
punct al globului pămîntesc. Nu 
de dragul unor cuvinte frumoase 
afirmăm că avem organizată pro
ducția in serie a rachetelor bali
stice intercontinentale. Și spunem 
aceasta nu pentru a amenința pe 
cineva, ci pentru a clariiic-a o si
tuație de fapt.

în opera de destindere a încor
dării internaționale, a subliniat 
N. S. Hrușciov. o deosebită im
portanță are îmbunătățirea rela
țiilor dintre S.U.A. și Uniunea 
Sovietică. Intr-un trecut apropiat, 
îitre guvernul Uniunii Sovietice 
și guvernul Statelor Unite ale 
Amerlcii a avut loc un schimb de 
mesaje destul de ascuțite. Acea
sta se explică prin faptul că era 
vorba de probleme foarte ascuțite 
ele situației internaționale.

Acum, aceste evenimente 
de domeniul trecutului. Noi tre
buie să privim in viitor. In ceea 
ce îl privește, guvernul sovietic 
face tot posibilul pentru destinde
rea încordării internaționale și 
îmbunătățirea relațiilor cu tcaie 
țările. Noi credem că dacă pre
ședintele și celelalte personalități 
conducătoare ale S.U.A. doresc 
intr-adevăr pacea, așa cum au 
declarat-o in discuțiile avute cu 
A. I. Mikoian, ei vor recunoaște 
necesitatea coexistenței pașnice a 
statelor și iși vor întemeia rela
țiile Ier cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste pe a- 
ceastă bază.

Pentru îmbunătățirea înțelege
rii reciproce și stabilirea unor re
lații de prietenie între state, un 
roi de seamă i| poate juca lărgi
rea comerțului, a legăturilor cul
turale, precum, și contactele per
sonale ale unor personalități de 
stat și ale vieții publice.

N. S. Hrușciov a arătat că intil- 
nirille și convorbirile pe care le-a 
avut cil domnul Eisenhower în va
ra anului 1955 la Geneva i-au lă
sat amintiri frumoase. Mi-am for
mat părerea, a spus el, că deși 

este general, 
militarii

s'nt

domnul Eisenhower 
e| nu face parte dintre 
care atunci cînd este vorba de re
zolvarea problemelor litigioase se 
bizuie numai pe tunuri și ar vrea 
să soluționeze toate problemele 
prin forța armelor El a declarat 
în repetate rînduri că tinde spre 
evitarea unui război. Noi apreciem 
aceasta și sperăm că declarațiile 
sale iși vor găsi expresia in fapte 
concrete.

legăturilor, 
acest lucru 
oameni po- 
încearcă să 
pozitivă pe

de

si- 
cu

transformarea Berlinului Occiden
tal intr-un oraș liber, demilitari
zat, va crea condițiile pentru re
zolvarea altor probleme litigioase 
și va contribui la asigurarea secu
rității în Europa și, in consecință, 
în întreaga lume.

De la tribuna Congresului, 
N. S. Hrușciov a chemat poporul 
german să sprijine propuneri e a- 
vind drept scop întărirea păcii în 
Europa și a securității popoare
lor.

Ne 
el, că 
tualii 
cătorîi partidelor 
Occidentală, oamenii de stat din

exprimăm speranța, a spus 
muncitorii, țăranii, intelec- 
permani, precum si condu- 

din Germania

va

R. F. Germană, își vor da scama 
de răspunderea ce le revine în ce 
privește direcția în care se 
dezvolta Germania Occidentală — 
direcția menținerii unor focare de 
conflicte militare intre popoare, 
sau direcția lichidării acestor fo
care, astfel îneît să se netezeas
că calea spre stabilirea unor re
lații de prietenie între state, indi
ferent de crînduirea lor socială. 
Dacă va fi lichidată actuala încor
dare și guvernul R. F. Germane 
va contribui la dezvoltarea rela
țiilor economice cu Uniunea So
vietică, cu Republica Populară 
Chineză și cu celelalte țări socia
liste, cu tcate țările lumii, po
porul german va găsi un și mai 
larg e mp de aplicare a forțelor 
sale. EI ar putea să-și dezvolte 
economia, să-și ridice bunăstarea 
materială și să sporească bogăția 
materială și spirituală a națiunii.

Domnul Adenauer declară, a 
spus în continuare N. S. Hruș
ciov, că Republica Federală Ger
mană r.u va colabora cu Uniunea 
Sovietică dacă țara ncastră nu 
va plăti pentru această colabora
re. In politică, domnule cancelar, 
nu trebuie să te comporți ca un 
băcan in prăvălia sa. Nu avem 
pentru ce să vă plătim, nu vă 
datorăm nimic. Am. dori să înțe
legeți că pentru R.F.G. nu poate 
exista o altă politică rațională de
cît cea a colaborării pașnice cu 
vecinii săi atît din Răsărit cit și 
din Apus, că nici dv. singur, nici 
cu ajutorul aliaților dv. nu «în
teți în stare să lichidați orindui- 
rea socialistă din Germania Răsă
riteană.

Trebuie să te situezi pe terenul 
tinei politici realiste, care cores
punde unui anumit moment isto
ric. Sintem gata să vă ascul.iăm 
propunerile. Dacă acestea vor fi 
raționale, sintem de acord să ne 
așezăm în jurul aceleiași mese și 
să examinăm propunerile dv. și 
ale noastre, pentru a găsi o bază 
reciproc acceptabilă in vederea 
unui acord și pentru a-l semna.

Dacă veți pune însă condiția ca 
Republica Democrată Germană să 
fie lichidată și înghițită, ca cuce
ririle socialiste ale oamenilor mun
cii din R.D.G. să fie lichidate, noi 
nici nu putem discuta astfel de con
diții. Dacă am face aceasta, ne-am 
asuma atribuții care nu ne-au fost 
conferite, întrucit aceasta ar în
semna amestec in treburi străine. 
N. S. Hrușciov a declarat că Uni
unea Sovietică nu obiectează îm
potriva alegerilor libere, dacă ger
manii din cele două state germane 
vor fi de acord să țină astfel de a- 
legeri, dar fără amestecul unei 
terțe părți.

Se poate presupune, a spus N. S. 
Hrușciov, că după un timp oareca
re, germanii vor vrea să țină a- 
legeri libere pentru a lichida orîn- 
duirea capitalistă din Germania 
Occidentală. Cancelarul Adenauer 
nu admite probabil o asemenea 
situație nici măcar în gînd, dar o 
astfel de variantă este in general 
posibilă. Aceasta este insă treaba 
germanilor înșiși.

Ocupindu-se de problema înce
tării experiențelor cu armele ato
mice și cu hidrogen, N. S. Hruș
ciov a subliniat că partenerii 
U.R.S.S. din cadrul tratativelor 
asupra acestei probleme, care du
rează de peste trei luni la Geneva, 
și-au propus in mod vădit ca scop 
să împiedice o înțelegere. Există 
multe temeiuri pentru a se trage 
această concluzie.

In primul rind, Statele Unite au 
întreprins, cu sprijinul deplin al 
Angliei, o încercare de a reduce 
în esență la zero rezultatele utile 
obținute de conferința experților 
care a avut loc în vara anului tre
cut la Geneva. Guvernul american, 
care aprobase mai întîi concluziile 
experților, a făcut pe neașteptate 
o declarație potrivit căreia s-ar fi 
ivit anumite „date noi" ale pro
blemei din care ar reieși că explo
ziile nucleare subterane ar fi, chi
purile, mai greu de detectat decît 
se credea înainte. In realitate, a 
arătat N. S. Hrușciov, lucrurile 
stau tocmai invers : cu timpul va 
deveni tot mai ușor să se detec
teze orice fel de explozii nucleare, 
întrucit tehnica detectării se per
fecționează mereu.

Același scop — de a împiedica 
încheierea unui acord — ii urmă
resc și cererile prezentate de
S. U.A. și Anglia cu prilejul discu
tării problemei instituirii sistemu
lui de control asupra respectării 
unui acord cu privire la incetarea 
experiențelor. Ele doresc ca postu
rile de detectare a exploziilor, a 
căror instituire este prevăzută, să 
dispună numai de personal străin, 
astfel incit inspectorii străini să 
cutreiere în mod nestingher.t în
tregul teritoriu al țărilor semna
tare ale acordului. Ele doresc de 
asemenea să creeze o situație in 
care comisia de control căreia îi 
vor fi subordonate aceste posturi 
si acești inspectori să poată im
pune prin majoritatea mecanică a 
voturilor reprezentanților puterilor 
occidentale hotărîri afectînd inte
resele securității Uniunii Sovietice.

Nu vom accepta niciodată a- 
ceasta, a spus N. S. Hrușciov. A 
accepta sat'sfacerea unor cereri 
ca cele prezentate acum la Gene
va de către delegațiile S.U.A. și 
Angliei înseamnă a fi de acord cu 
organizarea pe teritoriul nostru a 
unei adevărate rețele de spionaj a 
puterilor occidentale.

S-ar putea replica, a spus 
continuare N. S. Hrușciov, că 
cind aceste propuneri S.U.A. 
Anglia admit instituirea aceluiași 
sistem de control și pe teritoriile 
lor. S-ar putea să fie așa, dar noi 
nu avem nevoie să facem spionaj

în
fă-
Ș'
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pe teritoriile lor, întrucit nu urmă
rim scopuri de război. Nu avem 
baze militare în jurul S.U.A., nici 
în Mexic, nici in Canada, nici în 
alte țări învecinate cu S.U.A.

Uniunea Sovietică nu arc în ge
neral nilci un fel de baze pe teri
toriile altor state, pentru că con
siderăm că crearea unor astfel de 
baze, îndeosebi la o mare depăr
tare de teritoriul țării respective, 
nu înseamnă altceva decit pregă
tirea războiului, pregătirea agre
siunii. După ce ne-au înconjurat 
cu bazele lor militare, puterile oc
cidentale vor să obțină acum ca și 
pe teritoriul nostru să creeze baze 
pentru serviciul lor militar de spio
naj, să obțină dreptul de a efectua 
zboruri deasupra teritoriului sovie
tic, pentru a avea posibilitatea ca, 
cu ajutorul acestei spionări, să a- 
leagă mai bine momentul în vede
rea punerii în funcțiune a bazelor 
lor militare împotriva țării noas
tre. Ele vor ca noi să le mai și 
ajutăm în realizarea acestor pla
nuri. Nu e prea de tot, domnilor ?

Sîntem pentru stabilirea unui 
control corespunzător asupra înce
tării experiențelor nucleare. Dar 
nu vom îngădui ca, sub parava
nul controlului, puterile occidentale 
să încalce suveranitatea țării noas
tre.

Dacă S. U. A. și Anglia vor re
nunța la pretențiile lor absurde, 
Uniunea Sovietică este gata să 
asigure toate condițiile pentru 
funcționarea eficientă a posturilor 
de control, cu participarea repre
zentanților străini, pentru instala
rea aparatelor și deservirea lor.

N. S- Hrușciov a subliniat că 
partenerii U.R.S.S. la tratativele 
de Ia Geneva, făcind propuneri cu 
totul inacceptabile, vor probabil să 
frîneze rezolvarea acestei probleme 
așa cum au făcut cu problema pre- 
întîinpinării unui atac prin sur
prindere, pe care au adus-o în- 
tr-un punct mort. Probabil că și 
la conferința pentru încetarea ex
periențelor, ei intenționează să ter
giverseze lucrurille pînă la un anu
mit moment, pentru a pregăti opi
nia publică în vederea torpilării 
tratativelor, iar apoi pentru a tor-

Ședința din dimineața zilei de 5 februarie
Su-

(Urmare din pag. l-a) 

unor mari centrale electrice, 
prafața locuibilă dată în folosință 
în medie în fiecare en va creșta 
de 2,5 ori în comparație cu 1953. 
Există mari posibilități pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
septenalului la toate produsele 
principale ale agriculturii.

Acad. M. B. MITIN și-a consa
crat cuvîntarea problemelor dez
voltării și întăririi statului sovie
tic. In ultimii cinci ani, a spus el, 
s-a depus o uriașă activitate în 
domeniul întăririi statului sovie
tic și al perfecționării aparatului 
său. Această activitate a îmbrăți
șat un mare cerc de probleme : 
întărirea legalității socialiste și 
lărgirea prin toate mijloacele a 
drepturilor republicilor unionale, 
adîncirea continuă a centralismu
lui democratic în toate verigile 
activității de stat, elaborarea noii 
legislații în problemele dreptului 
civil și penal etc. întreaga acea
stă activitate practică reprezintă 
o nouă îmbogățire și o dezvoltare 
a învățăturii marxist-leniniste 
despre stat.

Acad. AL B. Mitin a arătat în 
continuare că partidul a elaborat 
următoarele probleme: însemnă
tatea și rolul crescînd al organi
zațiilor obștești în construirea 
comunismului concomitent cu în
tărirea organelor conducerii de 
stat, lărgirea uriașă a bazei de 
masă a statului sovietic socialist 
și atragerea întregului popor la 
participarea activă în conducerea 
treburilor de stat, însemnătatea 
crescîndă a funcțiilor eccnomico- 
crganizatorice și educative ale 
statului sovietic în perioada con
strucției desfășurate a comunis
mului, apariția și dezvoltarea u- 
nei noi Juneții a statului sovietic 
în domeniul întrajutorării și cola
borării cu toate țările socialismu
lui. A fost elaborată în continuare 
problema statului sovietic socia
list multinațional, a îmbinării ar
monioase a suveranității generala 
a întregii Uniuni Sovietice cu su
veranitatea republicilor unionale.

Niciodată încă, în întreaga pe
rioadă a existenței statului sovie
tic, a subliniat vorbitorul, partici
parea maselor la construcția de 
stat și economică n-a fost atît de 
largă ca în prezent. Măsurile 
luate de partid în ultimii ani des
cătușează în cel mai înalt .grad 
inițiativa maselor și dau rezultate 
uriașe.

Lenin, a continuat vorbitorul, a 
descoperit o lege de cea mai 
mare importanță a dezvoltării is
torice, care constă în faptul că 
progresul societății și rezultatele 
acestui progres sînt direct propor
ționale cu participarea maselor la 
procesul istoric. Această lege ac
ționează cu deosebită putere în 
prezent, în condițiile socialismului. 
Ritmul rapid prevăzut de planul 
septenal constituie o expresie di
rectă a acestei activități a mase
lor. Pentru prima dată în istoria 
mondială se înfăptuiește în condi
țiile uriașei noastră țări care nu
mără perte 200 milioane de oameni, 
sarcina de a atrage întreaga popu
lație adultă la rezolvarea proble
melor de stat, la participarea la 
conducerea statului.

In încheiere acad. Mitin a de
clarat că în anii care au trecut 
după Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. gîndirea științifică s-a în
viorat și în domeniul științelor so-

salut ale ccndu-

pila în general rezolvarea acestei 
probleme importante. Nu aș fi âe- 
cît mulțumit ca presupunerile mele 
să nu se adeverească.

In ce privește Uniunea Sovieti
că, a spus N. S. Hrușciov, vreau 
să reafirm dorința noastră de a 
obține un acord cît mai grabnic 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare. Sîntem gata să 
semnăm oricînd un acord în a- 
ceastă problemă, bazat pe condi
ții raționale, care să asigure con
trolul necesar asupra exploziilor.

Subliniind că cuvîntările de e- 
gaților la Congres și cuvân
tările de 
cătoriior delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești frățești 
au exprimat o deplină unanimita
te și solidaritate internațională, o 
unitate de vederi asupra tuturor 
problemelor mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, N. S. 
Hrușciov a arătat în continuare 
că revizioniștii iugoslavi au reac
ționat la lucrările Congresului cu 
o iritare extremă. In presa iugo
slavă, a subliniat el, au apărut 
articole care încearcă în mod 
stingaci să justifice politica revi
zionistă, să ascundă de poporul 
iugoslav dorința Uniunii Sovieti
ce de a colabora cu Iugoslavia, 
să denatureze situația reală care 
s-a creat în relațiile dintre Iugo
slavia și țările socialiste. Prin 
politica lor revizionistă, conducă
torii iugoslavi urmăresc dezbina
rea forțelor revoluționare ale 
clasei muncitoare în lupta pentru 
interesele fundamentale ale oame
nilor muncii.

Procedeele murdare și provoca
toare la care recurg revizioniștii 
iugoslavi, încercînd să aducă pre
judicii unității țărilor socialiste, 
sînt dovedite de f-pful că pentru 
a-și susține născocirile cu privire 
la existența unor pretinse „diver
gențe dintre U.R.S.S. și Republi
ca Populară Chineză", ei au re
curs la mărturia senatorului ame
rican Humphrey.

Nu poate provoca decît rîsul 
simpla presupunere că între mine 
și omul care se laudă singur că 
are un stagiu de 20 de ani de 
luptă împotriva comunismului ar 

ciale. Se înlătură dogmatismul, 
cresc noi cadre științifice tinere. 
In numeroase orașe ale țării se 
editează lucrări filozofice, au apă
rut manuale didactice de materia
lism dialectic și materialism istoric. 
Un mare grup de filozofi sovie
tici pregătesc în colectiv o „istorie 
a filozofiei" în cinci volume. Se 
face pentru prima dată încercarea 
de ase alcătui în lumina marxism- 
leninismului o istorie universală a 
filozofiei.

După cuvîntarea acad. M. B. Mi
tin, președintele ședinței a comu
nicat că s-au înscris la discuții 171 
de personaje și au vorbit 86 de de
legați. S-a făcut propuneri de a se 
încheia dezbaterile. Propunerea a 
fost adoptată în unanimitate.

Dezbaterea raportului tovarășu
lui N. S. Hrușciov cu privire la ci
frele de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965 a luat sfîrșit.

După o scurtă pauză ședința 
continuă. Ia cuvîntul tovarășul 
N. S. HRUȘCIOV, pentru a rosti 
cuvîntarea de închidere. El este 
întîmpinat cu căldură de către dci- 
legați și oaspeți.

Cuvîntarea de închidere a tova
rășului N. S. Hrușciov a fost as
cultată cu mare atenție și a fost 
subliniată în repetate rînduri prin 
aplauze furtunoase.

Congresul a trecut la discutarea 
și adoptarea rezoluției pe 
nea raportului tovarășului 
Hrușciov și . la aprobarea 
de control ale dezvoltării 
miei naționale a U.R.S.S. 
1959—1965.

Din însărcinarea comisiei pen
tru elaborarea proiectului de rezo
luție a Congresului al XXI-lea al 
P.C U'.S., tovarășul M. A. SUS
LOV prezintă raportul despre pre
cizările și complcctările la proiec-

margi-
N. S. 

cifrelor 
econo- 

pe anii

Aspect de la închiderea Congresului P.C.U.S, In fotografie: delegații la Congres salută Prezidiul
C.C. al P.C.U.S. (Telefoto; TASS-AGERPRES)

Hrușciov
putea exista relații confidențiale. 
Orice om care se descurcă cît de 
cit în politică, nu mai spun de 
marxism-leninism, va înțelege că 
este de neccnceput o convorbire 
confidențială cu Humphrey in 
problemele politicii partidelor co
muniste, ale relațiilor cu prietenii 
noștri cei mai buni — conducă
torii Partidului Comunist Chinez.

întrucit presa iugoslavă trece 
sub tăcere sentimentele de priete
nie față de poporul iugoslav ex
primate în cadrul Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S., a spus N. S. 
Hrușciov, declarăm încă o dată 
că poporul sovietic și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice nu
tresc cele mai prietenești senti
mente față de popoarele frățești 
din Iugoslavia și față de comu
niștii iugoslavi — eroi ai luptei 
din ilegalitate și ai luptei de 
partizani.

Uniunea Sovietică, a spus N. S. 
Hrușciov, va năzui și pe viitor 
spre colaborare cu Iugoslavia pe 
linie de stat, în problemele luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
pace, va tinde să colaboreze în 
toate problemele în care pozițiile 
noastre vor coincide.

în încheiere, N. S. Hrușciov a 
spus: „Congresul al XXI-lea a- 
doptă mărețul program al con
strucției comuniste. Partidul no
stru, eroicul popor sovietic tre
buie să săvîrșească fapte mari, 
îndeplinirea pianului septenal va 
ridica țara noastră pe asemenea 
culmi incit nimeni nu se va mai 
îndoi de marea superioritate a 
comunismului față de capitalis
mul care și-a trăit traiul.

Ne mîndrim cu generația de 
oameni care a pus primele pietre 
de fundament și a înălțat mărețul 
edificiu al socialismului. Con
temporanii noștri trebuie să trans
pună în viață visul omenirii — să 
construiască societatea comunistă, 
cea mai dreaptă societate de pe 
pămînt.

Vor trece secole, dar gloria e- 
roicei noastre epoci — epoca 
construirii socialismului și comu
nismului — nu va păli niciodată".

tui de rezoluție și la proiectul ci
frelor de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965. Cele două docu
mente sînt puse la vot.

Congresul a adoptat în unanimi
tate rezoluția pe marginea rapor
tului lui N. S. Hrușciov.

De asemenea au fost aprobate 
în unanimitate cifrele de control 
ale dezvoltării economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1959—1965.

Tovarășul N. S. Hrușciov care 
a prezidat ședința a arătat că po
trivit statului P.C.U.S. al XXIl-lea 
Congres ordinar al Partidului ur
mează să aibă loc în 1960. In nu
mele prezidiului Congresului el 
propune ca Congresul al XXI 1-lea 
ordinar al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice să fie convocat 
în 1961.

Congresul a adoptat în unani
mitate hotărîrea cu privire la con
vocarea Congresului al XXIl-lea 
ordinar al P.C.U.S. în 1961.

Tovarășul N. S. Hrușciov a spus 
în continuare că pe adresa Con
gresului al XXI-lea au sosit con
testații la hotărîri cu privire la ex
cluderi din partid, cu privire la 
aplicarea de sancțiuni de partid și 
în legătură cu alte probleme de 
partid privind anumite persoane.

Congresul a însărcinat C.C. al 
P.C.U.S. să asigure examinarea 
acestor contestații-

Tovarășul N. S. Hrușciov a de
clarat că ordinea de zi a fost epui
zată și hotărîrile au fost adoptate. 
El a anunțat că Congresul al XXI- 
lea extraordinar al P.C.U.S., de
numit de partid și popor Congre
sul constructorilor comunismuiui, 
și-a încheiat lucrările.

în sală izbucnesc ovații. Dele
gații șj oaspeții intonează imnul 
partidului — „Internaționala". Ră
sună din nou ovații. Se aud excla
mații : „Trăiască comunismul!“.

In apărarea
lui Manolis Glezos
PARIS 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarul. „L’Humanite" a 
publicat la 4 februarie un articol 
în apărarea eroului național al 
Greciei Manolis Glezos, aruncat în 
închisoare de autoritățile grecești. 
După pe amintește de apelul Par
tidului social-democrat din Norve
gia adresat guvernelor Uniunii So
vietice, S.U.A., Angliei și Franței 
și de răspunsul lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, care a 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu arestările in masă ale democra
ților greci, ziarul cere guvernului

ooooo

Macmillan va vizita U. R. S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Moscova s-a 
comunicat oficial că la invitația 
guvernului sovietic, la 21 februa
rie va sosi în U.R.S.S. primul mi
nistru al Marii Britanii Harold 
Macmillan. Aceasta va fi o vizită 
de răspuns la călătoria întreprinsă 
in Marea Britanie de delegația gu

-------- ooooo--------
La Tbilisi

Reuniune consacrată 
prieteniei sovieto-romîne 
TBILISI 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 4 februarie a avut 
loc la Asociația gruzină pentru 
prietenia și relații culturale cu 
țările străine o reuniune consa
crată prieteniei indestructibile din
tre popoarele sovietic și romîn. 
Reuniunea a fost organizată cu 
prilejul celei de-a 11-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre U.R.S.S. și Republica Popu
lară Romînă.

Reuniunea a fost deschisă de 
poetul Grigor Abașidze. Scriitorul 
Gheorghi Leonidze și-a împărtășit 
impresiile din călătoria făcută în

OOC>OO

Conferința tineretului țărilor 
AfriciiAsiei și

CAIRO 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : In ședința din seara 
zilei de 3 februarie a Confer n,ei 
tinerelului țărilor Asiei și Africii 
a fost prezentat raportul asupra a 
trei din principalele puncte ale 
ordinei de zi.

Raportul „Rolul femeii în re
nașterea popoarelor țărilor Asiei 
și Africii" a fost prezentat de 
Momtaz Goliam Aii, reprezentanta 
Pakistanului. Acest raport, care a 
avut un caracter de predică edu- 
cativ-religioasă, a stîrnit nedume
rirea delegaților deoarece nu avea 
nimic comun cu lupta tineretului 
Asiei și Africii pentru libertatea 
și independența țărilor lor.

Raportul „Rolul tineretului din 
țările Asiei și Africii în opera de 
întărire a păcii și în lupta pentru 
interzicerea armei nucleare" a fost 
prezentat de Halid Mohi Ed-Din, 
membru al delegației R.A.U. El 
a subliniat printre altele că lupta 
popoarelor afro-asiatice împotriva 
imperialismului și colonialismului 
este strîns legată de lupta împo
triva amplasării bazelor militare 
în țările Asiei și Africii.

El a subliniat de asemenea că 
după cel de-al doilea război mon
dial 
au i

l numeroase țări afro-asiatice 
scuturat jugul colonialismului

ooooo

Răspunsul guvernului
R. P. F. Iugoslavia la nota 

guvernului U.R.S.S. în problema 
încheierii Tratatului ele pace 

cu Germania
(Agerpres). — 
transmis răs- 
R.P.F. lugosla-

BELGRAD 5
Agenția Taniug a 
punsul guvernului 
via la nota guvernului Uniunii So
vietice în problema încheierii Tra
tatului de pace cu Germania.

să-fi precizeze poziția în 
problemă.

francez 
această

„Foștii participanți la mișcarea 
de rezistență, patrioții francezi, 
scrie ziarul, sini din toată inima 
alături de Manolis Glezos, tovară
șul lor de luptă.

Alături de socialiștii din Norve
gia, alături de patrioții din întrea
ga lume, ei cer punerea în liber
tate a lui Glezos, care a adus o 
contribuție considerabilă pentru 
victoria asupra dușmanului co
mun".

vernamentală sovietică în aprilie 
1956.

Primul ministru al Marii Brita
nii va vizita U.R.S.S. timp de 
7—10 zile. In călătoria pe care o 
va întreprinde în Uniunea Sovie
tică el va fi însoțit de Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii.

Romînia. Poporul sovietic, a spus 
el, se bucură sincer de succesele 
istorice ale poporului romîn, con
dus de gloriosul Partid Muncito
resc Romîn.

în cinstea celei de-a 11-a ani
versări a semnării Tratatului, în 
marile întreprinderi din Tbilisi au 
avut loc convorbiri, prelegeri ți 
rapoarte despre succesele oameni
lor muncii din Romînia în con
struirea socialismului. în mai mul
te cluburi au fost inaugurate ex
poziții care înfățișează transfor
mările din Romînia in anii pu-- 
terii populare.

și că a fost încununată de succes 
Marea Revoluție Chineză.

II. Mohi Ed-Din a condamnat 
cursa înarmărilor care este o ur
mare a politicii Statelor Unite „de 
pe poziții de forță".

Lupta pentru pace este lupta 
tuturor popoarelor, a spus el, luptă 
la care tineretul trebuie să ia par
tea cea mai activă.

Raportul „Tineretul în lupta 
pentru ridicarea bunăstării sale" a 
fost prezentat de S. O. Eliott, dele
gatul statului Ghana. „în prezent, 
după mulți ani de dominație străi
nă, a spus el, țările Asiei și Afri
cii trec prin perioada transformă
rii societății și dezvoltării econo
miei. Pentru aceasta ele au nevoie 
de o pace trainică și permanentă".

La încheierea ședinței plenare 
din 3 februarie a luat cuvîntul 
D. Kamviti-Muni, reprezentantul 
tineretului din Kenya. El a cerut 
tineretului din Asia și Africa să 
lupte energic pentru eliberarea lui 
Iomo Keniata, conducătorul miș
cării de eliberaie națională a po
porului Kenyei, pentru indepen
dența Kenyei și a tuturor popoare
lor coloniale de sub dominația 
imperialistă.

La 4 februarie au început lucră'1 
rile comitetelor conferinței.

După cum se arată în notă, gu
vernul R.P.F-I. apreciază propu- X. 
nerile expuse în nota sovietică din 
10 ianuarie 1959 și proiectul Tra
tatului de pace ca o inițiativă po
zitivă și o contribuție folositoare 
la eforturile care se depun și care 
mai trebuie depuse pentru a se 
găsi o rezolvare constructivă a 
problemei germane.

SUA caută să torpileze 
tratativele 

de la Geneva
WASHINGTON 5 (Agerpres).— 

TASS transmite : Departamentul 
de Stat al S.U.A, a publicat o de
clarație oficială care urmărește în 
mod evident crearea de noi greu
tăți în calea tratativelor de la Ge
neva dintre cele trei puteri cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Cu toate că, după 
cum a devenit cunoscut, propune
rile puterilor occidentale cu pri
vire la sistemul de control în ve
derea interzicerii experiențelor nu
cleare creează greutăți în plus și 
fac imposibil un control efectiv. 
Departamentul de Stat, aruneînd 
vina pe Uniunea Sovietică, afirmă 
că „poziția sovietică în ce pri
vește procedura controlului" ar 
„reduce la zero întregul proiect" 
Departamentul de Stat în declara
ția sa nu exclude perspectiva „în
treruperii tratativelor" și se 
grăbește să arunce dinainte vina 
asupra Uniunii Sovietice.


