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Cit mai mulți tineri
INOVATORI și INVENTATORI
Inițiativa utemiștilor de la fa- cute de tineri. în felul acesta nu- 

brica „Encsel Mauriciu" de mărul tinerilor inovatori a cres- 
a antrena un număr cit mai cut In majoritatea înțreprinderi- 

mare de tineri I 
invenții și inovații a stîrnit un 
larg ecou in întreprinderile din 
Întreaga țară. Și cum era de aș
teptat, tinerii din întreprinderile 
orașului Tg. Mureș au fost primii 
care s-au alăturat chemării. încă 
în anul 1957, la chemarea orga
nizației U.T.M. de la „Encsel 
Mauriciu" au răspuns utemiștii 
de la întreprinderea „Ludovic 
Minski", de la cooperativa de pro
ducție meșteșugărească „Cioca
nul", de la întreprinderea „Lazăr 
Odon“, de la Trustul Regional 
de Construcții Locale și de la 
alte multe întreprinderi din oraș.

Sub lozinca: „Să antrenăm un 
număr cit mai mare de tineri la 
mișcarea de invenții și inovații", 
mobilizate de Comitetul oră
șenesc U.T.M., organizațiile 
U.T.M. au desfășurat o intensă 
muncă politică în rindul tinerilor 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
In majoritatea întreprinderilor 
s-au creat colective de îndrumare 
formate din activiști ai organi
zațiilor U.T.M., ai 
sindicale și cercurilor 
din tineri ingineri, tehnicieni, ino
vatori. Aceste colective au lămu
rit tinerilor marea valoare pe care 
o au inovațiile în creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost, au îndrumat miș
carea tinerilor inovatori, orientînd 
activitatea lor spre rezolvarea 
problemelor actuale ale produc
ției din fiecare întreprindere, au 
popularizat pe tinerii inovatori 
fruntași. De asemenea, aceste co
lective au ajutat cabinetele tehni
ce și cercurile de inovații în solu
ționarea diferitelor propuneri fă-
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In mișcarea de ; lor, ajungind ca astăzi să existe 
aproape 450 de tineri inovatori. 
Numai în anul 1958, prin inova
țiile propuse de tineri s-au 
nomisit peste 1.000.000 lei.

Multe organizații U.T.M. 
întreprinderile orașului, au 
ținut rezultate deosebit 
bune în antrenarea tinerilor 
în mișcarea de inovații. Ceea 
ce trebuie semnalat insă, in prî-

comitetelor
A.S.I.T.,

i

eco-

din 
ob- 
de

Din munca Comitetului 
orășenesc U. T. M. Tg. 

Mureș, pentru extin
derea valoroasei 

inițiative a utemiștilor 
de la întreprinderea 

„Encsel Mauriciu**

/mul rlnd, In legătură cu succesele 
și experiența acumulată, este fap
tul că la baza muncii organizații
lor U.T.M., de antrenare a tine
rilor in această mișcare, a stat 
munca politică de masă. La fabri
ca „Encsel Mauriciu", de pildă, 
acolo de unde a pornit inițiativa, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, comitetul U.T.M., cu a- 
jutorul comitetului sindical, al 
cercului A.S.I.T., al colectivului 
de ingineri și tehnicieni și-a în
dreptat atenția in primul rînd 
spre a explica tinerilor de ce e 
important să participe la mișca
rea de inovații, valoarea politică 
și economică a mișcării Inovatori-

Prin contribuția tinerilor

La G. A. C. Bărăganu 
se va începe cultivarea legumelor

lor. în cadrul adunărilor generale 
U.T.M., cu prilejul diferitelor 
consfătuiri, s-a explicat tinerilor 
în mod concret cu exemple și cal
cule economice felul cum inova
țiile influențează creșterea pro
ductivității muncii, realizarea 
unor importante economii, reduce
rea prețului de cost al produse
lor. S-a explicat de asemenea ti
nerilor de ce e important pen
tru fabrică, pentru întreaga noa
stră economie națională, ca la a- 
ceastă largă mișcare să participe 
fiecare tînăr care să realizeze cel 
puțin o inovație.

In același timp în fabrică a fost 
creat un larg colectiv format din 
inginerul Nicolae Suciu, maiștrii 
Ludovic Braniș și Nicolae Cioba- 
nu și alți tineri ingineri și tehni
cieni, care au sprijinit efectiv 
dezvoltarea mișcării tinerilor ino
vatori. Ei au desfășurat o intensă 
muncă în rindul tineretului pentru 
a-i dezvolta interesul pentru teh
nică, pentru tot ce e nou in pro
ducție, pentru o calificare profe
sională cît mai înaltă. încă din 
primele săptăm’ni, după lansarea 
inițiativei, în fabrică a apărut 
„Colțul tinărului inovator", cu va
riate exponate: fotografii, schițele 
unor inovații, noutăți tehnice, cro
nica mișcării de inovații etc.

Pentru tinerii inovatori, in afa
ra bibliotecii tehnice care a fost 
luată cu „asalt" de către tineri, 
s-au organizat zile de consultații 
la cabinetul tehnic. Aceste consul
tații ie-au dat pe rînd inginerii și 
tehnicienii din fabrică cu cea mai 
bogată experiență. Pe lingă acest 
sistem de consultații, tinerii ingi
neri, tehnicieni și inovatori cu ex
periență, n-au pierdut prilejul să 
discute cu tinerii chiar în secții, 
ascultind părerile lor, incercind să 
descopere dacă n-au vreo suges
tie, vreo propunere, idei care ar 
putea fi valorificate. Multe pro
puneri de inovații valoroase s-au 
născut din astfel de discuții.

Toate acestea au contribuit ca 
numai în ultimele 4—5 luni tinerii 

predea cabinetului tehnic 49 
inovații, dintre care 28 au fost

ȘT. NEKANIȚK1

Cercetătorii și oamenii de știin
ță din țara noastră și-au pus cu
noștințele și măiestria în scopul 
realizării unor noi materiale plas
tice menite să ducă la moderniza
rea și ieftinirea construcțiilor.

Un colectiv de cercetători de la 
1 .C.E.C.11.1 M. a elaborat, de cu- 
rînd, un nou material plastic — 
stereoplastul — care printre alte 
proprietăți pe care le are lasă și 
razele de lumină să pătrundă prin 
el. Materia primă pentru produce
rea stereoplastului o vor constitui 
gazele obținute de la cracarea pe
trolului care, pină nu de mult, se 
pierdeau în atmosferă. Armat cu 
fibre sau țesătură din sticlă, stereo
plastul devine mai rezistent decît 
unele metale, deși este cu mult 
maț ușor decît acestea. Însușirile 
deosebite pe care le prezintă 
stereoplastul face să poată fi folo
sit și ca material de construcție 
pentru caroserii de automobile, 
scutere, vapoare și bărci de toate 
tipurile.

Stereoplastul va fi folosit nu nu
mai ca material de construcții pen
tru verande, balcoane, umbrare 
etc., ci și la fabricarea mobilei. 
Mobila din material plastic se va 
realiza prin presare, reduând ast
fel operațiile de prelucrare. O 
altă „ciudățenie" a stereoplastului 
este și aceea că se poale pulveriza 
sub formă de lac pe mobila de 
lemn obținîndu-se un strat protec
tor foarte lucios și rezistent la 
zgîrieturi.

De bună seamă că acestea nu 
sînt decît cîteva din întrebuințările

pe care le va avea stereoplastul. 
Cercetătorii, constructorii îi vor 
găsi desigur și alte întrebuințări.

Un alt colectiv de cercetători de 
la l.C.E.CM.l.M. lucrează la elabo
rarea procedeului de fabricație o 
teronului — cea mai nobilă fibră 
sintetică, cel mai bun înlocuitor al 
linii. Întreaga tehnologie de fabri
cate a acestor fibre care întrec în 
rezistență pe toate celelalte, a fost 
pusă la punct. La baza fabricării 
teronului stă țițeiul selecționat 
bogat în xilen sau gaze de cocsuri, 
precum și gazele ce rezultă din 
cracarea țițeiului. Datorită rezi
stenței sale, teronul se folosește la 
confecționarea anvelopelor pentru 
mașini și autocamioane. Folosirea 
lui face să se economisească im
portante cantități de cauciuc și dă 
o mai mare rezistență anvelopelor.

Masele plastice înlocuiesc tot 
mai mult materiile prime necesare 
fabricării unor produse indu
striale. Încă de mult la Fa
brica de mase plastice București se 
produc pe lingă articole de uz cas
nic și de îmbrăcăminte, tuburi 
bergman, țeavă de diferite dimen
siuni pentru hidroameliorații și 
construcții, cleme pentru fixat ca
bluri telefonice de pereți, duze 
pentru instalații electrice, cuve 
fotografice etc.

...După cum se poate constata. în 
1959 masele plastice își vor ghsi 
in industria țării noastre o tot mai 
mare întrebuințare.

C. BANCILA
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EXPOZIȚIA

să 
de

Printre fruntașii în producție de la uzinele „Clement Gottwald' din Capitală se află și utemiștii Nico- 

lae Rizea și Nicolae Dumltrache. In fotografie: cei doi tineri lucrează la montarea unul generator de 

5 K.v. (Foto: D. F. DUMITRU)
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G.A.C. Bărăganu 
este situată intr-un 
raion cu puțină apă. 
Aici apa se scoate 
de la mari adîncimi 
și din această cauză 
G.A.C. este lipsită de 
posibilitatea de a a- 
vea grădini de zarza
vat. Utemiștii din 
Bărăganu au hotărît 
să facă tot posibilul 
pentru a crea pe 
lingă gospodărie o 
grădină de zarzavat. 
Ei nu s-au lăsat con-

zarzava- 
pus pe

amănun- 
ei

vinși de spusele lă- 
trînilor că la Bărăga
nu nu se poate face 
grădină de 
turi și s-au 
treabă.

Cercetind
țit împrejurimile, 
au descoperit niște 
izvoare care pot fi 
captate. Cei peste 100 
de utemiști din 
G.A.C. Bărăganu au 
hotărît astfel să mun
cească voluntar pen
tru construcția unui

loc de acumulare, în 
care să fie captate iz
voarele și pentru 
construirea canalelor 
de irigație, pe o su
prafață de 2,5 ha. 
Astfel pentru prima 
dată colectiviștii din 
Bărăganu, vor ivea 
anul acesta prin con
tribuția 
grădină 
luri.
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(Continuare în pag. 3-a)

Numeroși studenți ai Institutului 
medico-farmaceutic din Timișoara 
activează cu pasiune în cadrul cer
cului de arte plastice și fotografii 
artistice ale institutului. Din lucră
rile lor asociația studențească a 
organizat o frumoasă expoziție 
unde sint expuse zeci de picturi.
Se evidențiază ciclul de portrete ale 

studentului Dorel Dragu infățișînd 
profesori renumiți și studenți frun
tași la învățătură. Pictura studen
tei Anita Ilieșiu „Examen de pe
diatrie" redă sugestiv un aspect al 
muncii profesionale. V. Kunzel-

mann a zugrăvit un alt aspect al 
activității studențești ți anume, 
munca obștească. Din viața nouă 
a satului romînesc și-a ales o temă 
studentul Lucian Pirlog în pictura 
„Silozul".

Mai sint expuse numeroase pei
saje realizate de către studenții 
institutului cu prilejul diferitelor 
excursii de studii sau în vacanțele 
petrecute la stațiunile balneo-cli- 
materice de la munte sau mare.

L. DUNAJECZ 
profesor

Știrea era Intr-adevăr senza
țională și atrăgătoare pentru un 
reporter. Aflînd-o, m-am dus la 
fața locului. Despre ce e vorba ? 
Despre faptul că în zece zile în 
gospodăria colectivă din Baba 
Ana, raionul Mizil, au intrat 
257 familii de țărani muncitori, 
adică restul satului. Vn eveniment 
pe care scrisul cotidian nu-l 
poate trece ușor cu vederea.

in sat e o atmosferă de sărbă
toare, se mai simt parcă în văz
duh și acum cîntecele, veselia 
celei de a doua „inaugurări", 
cum i-au spus colectiviștii festi
vității care a avut loc cu această 
ocazie. Vasăzică ultimele 257 fa
milii de țărani muncitori din 
Baba Ana au trecut pragul co
lectivei. Noii înscriși stau la tai
fas în fața colectivei, în curte, 
pe scări, la colțul roșu sau în 
sediul organizației de partid. 
N-an treabă pe-aici, dar stau 
din obișnuință la o vorbă. In
structorul raional de partid, un 
om mărunțel și vioi, e și el prin
tre ei.

— Cum a fost posibil să intre 
atitea familii in numai zece zile ? 
— l-am întrebat mai departe.

Instructorul îmi zîmbește în
țelegător (mi se pare că-l mai 
cicăliseră și alții cu asemenea în-

tineretului o 
de zarzava-

I. ȘERBD

sînt

Vacanță plăcută 
pentru studenți

Cabana turistică Rarău, bine a- trec aici vacanța. Pentru ei
menajată pentru iarnă, găzduiește organizate concursuri de schi, ex- 
in aceste zile 144 de studenți frun- cursijla SIătioara, pe muntele 
tași Ia învățătură din București, 
Cluj și Orașul Stalin, care își pe- Giumalău etc.

Brigada de producție a tineretul ui de la I.M.D. din București con
dusă de utemistul Iulian Vescan a realizat pe luna ianuarie 1959 

o depășire de 6%. Membrii brigăzii acordă o deo

sebită atenție calității producției. Iată pe clțiva 

dintre ei lucrînd la aparatele de măsurat (galva- 

nometre).

ctîunî ale 
BRIGĂZILOR UTEMISTE 
de MUNCĂ PATRIOTICĂ

V '

Au recuperat 20 tone piese necesare sondelor
Totul ■ pornit de Ia o adunare 

generală a organizației de bază 
U.T.M. a schelei Cimpina. După 
ce tovarășul Voicu Florea, secreta
rul comitetului U.T.M. a prelucrat 
chemarea la muncă patriotică lan
sată de Comitetul regional U.T.M. 
Ploeștt, zeci de tineri s-au înscris 
la cuvînt. Ei au cerut pe loc să 
se constituie în brigăzi de muncă 
patriotică. In aceeași adunare s-au 
constituit două brigăzi : una la 
Mislea și alta la Drăgăneasa.

Era intr-o duminică pe la ora 
8 dimineața. Fulgi mari de zăpadă 
jucau în văzduh. Zeci de tineri, cu 
obrajii îmbujorați, au plecat la

vedem rezultatul mun- 
incinta secțiilor de la 
zăceau aruncate de-a

Construiesc o 
drumuri

z«

muncă. Unii la Drăgăneasa, alții la 
Mislea.

Acum să 
cii lor. In 
Drăgăneasa
valma tubinguri de diferite profi
luri. Ei au așezat și selecționat pe 
categorii peste 1500 m. liniari tu
bing, economisind astfel sumele 
necesare pentru plata a 24 oameni 
care ar fi trebuit să muncească 
circa 200 ore.

Brigada utemistă de muncă pa
triotică dela schela Mislea a scos 
de sub noroi, a curățat și trans
portat la rampă, peste 20 tone pie
se necesare sondelor. In total, în- 
tr-o singură zi, au fost prestate pes
te 600 ore muncă voluntară.

LUCIA TH. GHEORGHICEANU 
operatoare

Tinerii din comuna 
Boișoara, raionul Rm. 
Vîlcea și din satele 
subordonate acestei 
comune, organizați în 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică par
ticipă cu entuziasm 
la diferite lucrări de 
interes obștesc. Astfel 
brigada nr. 1 din sa
tul Boișoara condusă 
de tinărul Popa N. 
Ion a efectuat pînă 
acum un număr mare 
de zile de muncă vo
luntară pentru con
struirea noului local 
de școală. Exemplul

Livada a fost salvată

școală, repară 
și poduri

lor a fost urmat și 
de brigada nr. 3 din 
satul Bumbuești care 
a transportat piatra 
și nisipul necesare 
construirii noului lo
cal de școală. S-au 
evidențiat tinerii Ni
colae N. Popelca, 
Elena Șitoianu și Mi
tică Popelca. Nici 
brigada nr. 2 din sa
tul Găujani n-a fost 
mai prejos. Mobilizați 
de tinărul Toader Pe
tre tinerii au muncit 
zile de-a rindul la re
facerea drumurilor 
din afara satului, 
spre pădure, pentru a 
asigura transportul 
finului și al lemnelor

de foc pe timpul ier
nii.

In prezent tinerii 
organizați în cele 3 
brigăzi de muncă pa
triotică, pe lingă a- 
jutorul pe care-1 dau 
la terminarea noului 
local de școală din 
satul Bumbești, și-au 
propus să amenaje
ze 4.000 m. șanțuri pe 
marginea șoselei, iar 
în cadrul comunei să 
planteze 100 pomi și 
să participe 1a refa
cerea drumurilor, la 
repararea podurilor și 
la alte lucrări de fo
los obștesc.
VICTOR PETRESCU 

colectivist

Acum cîteva zile, la 
Centrul Școlar Agricol 
din orașul Alexandria, 
organizația de bază 
U.T.M. a creat două bri
găzi de muncă patriotică 
formate din 80 de ute- 
miști.

Responsabili de briga
dă au fost aleși utemiștii 
Paul Manciu și Dumitru 
A. Călin, elevi fruntași 
la învățătură.

Responsabilii celor două 
brigăzi, cu ajutorul di
recțiunii școlii, au întoc
mit un vast plan de lu
crări. Printre alte obiec
tive care au fost incluse 
in planul de muncă a 
fost și inlreținerea live
zii de pomi fructiferi.

..Zăpada a căzut. Ge- 
I rul s-a intețit, iar livada 
i de pomi a fost prinsă 
; fără îmbrăcăminte de 
i iarnă.

Primul obiectiv, tre
buie să fie îngrijirea li
vezii", se gîndea Paul 
Manciu, responsabilul 
brigăzii.

în prima recreație, 
însoțit de doi tovarăși s-a 
îndreptat spre cancela
rie.

După ce ia ascultat 
pe cei trei tineri, direc
torul s-a înseninat. A 
doua zi, cei 80 de mem
bri ai celor două brigăzi 
au intrat în livadă, înar
mați cu toate instrumen
tele necesare. Pină seara 
au reușit să ia măsurile 
necesare pentru apărarea 
de ger a celor 37 000 
pomi fructiferi plantați 
pe o suprafață de 7 ha.

TINERII—harnici gospodari 
ai comunei

VASILE MIRANCEA 
instructor al Comite
tului raional U.T.M. 

Alexandria

Cele 2 brigăzi utemiste de muncă patriotică din 
comuna Izvoru, raionul Costești, cuprind peste 80 ti
neri, în majoritate utemiști. Pină în prezent, membrii 
acestor brigăzi au efectuat sute de ore muncă volun
tară în diferite acțiuni de folos obștesc. Astfel tinerii 
au prestat un număr de peste 150 ore muncă volun 
tară Ia săparea unui șanț pentru protecția pădurii. 
Brigada patriotică a tinerilor de la Gospodăria agri
colă de stat din comuna Izvoru împreună cu utemiștii 
din organizația U.T.M. a spitalului comunal au preș- 
tat un număr înseninat de ore de muncă voluntară 
la colectatul gheței, necesară spitalului.

împreună cu pionierii, tinerii din comună au par
ticipat la acțiunea de împădurire, realizind economii 
în valoare de 29.234 lei și au colectat cantitatea de 
1.500 kg. fier vechi. Această acțiune continuă.
în cinstea Festivalului Mondial al Tineretului și Stu

denților de la Viena tinerii din brigăzile de muncă 
patriotică au hotărit să insămințcze pe lotul festiva
lului 1 ha. porumb.

TANASE CERCEL
instructor al Comitetului regional U.T.M.-Pitești

trebări) șl, dupi ce-și saltă șapei Bine, cum vrei. Dar eu dacSy
mai pe creștetul capului, îmi răs
punde clar și pe scurt.

— O să-ți spun un lucru și 
ăsta o să te lămurească. Oamenii 
au făcut cereri în zilele astea 
pentru că s-au hotărît să porneas
că în colectivă de la începutul a- 
nului, cu toate treburile aranjate. 
Ei însă erau lămuriți mai de 
mult, încă din toamnă. S-a 
dus o muncă politică înde
lungată, fiecare succes al colec
tivei a fost făcut cunoscut între
gului sat. Așa că intrarea aceasta 
masivă a fost ceva firesc, a avut 
argumente serioase la bază.

—• Cam ce fel de argumente?
— Vezi dumneata că le are 

tovarășul contabil pe toate în re
gistrele lui.

Contabilul avea vreo două du
lapuri pline cu registre și în 
fiecare erau argumente. Din toate 
astea am luat și eu cîteva 
(n-aveam ce face cu atitea). De 
pildă, mi-arn notat faptul că va
loarea zilei muncă pe anul care 
abia a trecut a fost de 60 de lei, 
ceea ce iese, după calculul meu 
aproximativ, că leafa unui colec
tivist pe lună e cam de vreo 
1800 lei, că gospodăria a obținut 
venituri care ajung aproape la 
un milion de lei și din care o 

.bună parte sînt obținuți din can
't trădările făcute cu statul.
< Tot în legătură cu acest argu- 
Sment, Gavrili Ștefan, secretarul
< organizației U.T.M., mi-a spus
(următorul caz. Ion Răduță, un 
țt'inăr de la ei din sat, utemist 
(bun (foarte conștient, m-a rugat 
(secretarul să subliniez) a fost 
) în iarna și primăvara trecută la 
(multe din vizitele și întâlnirile pe 
(care le-au avut tinerii întovără- 
rșiți și individuali din sat cu cei 
‘(din colectivă. Asculta, întreba și 
(nota totul. Și într-o seară a dis- 
'(cutat cu taică-su în mod serios. 
\L-a întrebat dacă are de gînd să 
(vină sau nu în colectivă. Bătrî- 
(nul, 
’(greu pînă să facă un pas. 
>> — Mai stau nițel, a zis el. Să
(mai văd.
>> — Ce să mai vezi, n-ai văzut
’(ce bucate scot ei ?
» — Am văzut, dar vreau să mai

ca întotdeauna, se hotăra

vreau să mă-nscriu singur, mă>> 
lași ? </

— Te las, tată.
— îmi dai partea mea de pă-((

mint ? >>
— Ți-o dau. <<
Și Ion Răduță a intrat singurel

în colectivă. A muncit într o bri-(( 
gadă de cîmp și a făcut 143 
zile-muncă el singur. In toamna» 
a adus băiatul acasă pentru fie-(( 
care zi-munci 7,600 kg. porumb.*» 
2,500 kg. grîu, 1,150 kg. vin (șiyl 
încă ce vin !), bașca alte produse» 
și 20 de lei bani gheață, tot pen-» 
tru fiecare zi-muncă. Adică o a-(( 
vere serioasă.

— Ei, ce zici tată ? — l-a-ntre ?? 
bat băiatul.

Ștefan Răduță, tatăl, n-a mai» 
zis nimic. A făcut cerere — 
și-atîta tot.

Am făcut și o vizită la un co (( 
lectivist acasă, la Bratu Petria.» 
N-am găsil-o decit pe nevastă-sa,(( 
o femeie tînără, de vreo 28 rteS> 
ani. Ne-a primit bine, era obiș(( 
nuită cu musafiri. De cînd și-aufy 
luat televizor vine lumea la ei» 
ca la cinematograf (e și cinema (7 
în comună, dar televizorul e mai» 
„de efect"). Personal vedeam 
pentru prima oară în viața mea jl 
un televizor în casa unui țăran.» 
și, gîndindu-mă la milioanele de» 
argați din vechea Romînie bur- 
ghezo-moșierească, năpăstuită și» 
mizeră, care-și umpleau opincile/» 
cu paie ca să le țină de cald și(( 
mîncau mămăligă stricată pină» 
crăpau de pelagră, am privit to-(( 
tul îndelung, cu o emoție adîn-<( 
că. Gazda și-a continuat calmă'( 
prezentarea, ne a arătat și mobi’a 'A 
nouă și aragazul, iar apoi ne-a 
explicat că începînd cu babele(( 
care-și scuipau în sin cu prudență» 
și terminînd cu copiii care rănii >> 
neau cu gurile căscate, toți cei (< 
care-au venit să vadă televizorul» 
au ajuns pînă la Urmă cu vorba >> 
la gospodăria colectivă. Vasăzică <? 
și televizorul a fost un argument.» 

Ceea ce mă face acum să chib-» 
zuiesc că fapta celor 257 de fa- <£ 
milii din Baba Ana, care au in-(( 
trat în colectivi, nu e deloc 
extraordinar de senzaționali, cum » 
credeam la început, ci, dimpo >> 

• trivă, extraordinar de firească.
ION BAIEȘU <(

Pe casa colectivistului Bratu Petria din satul Baba Ana, raionul 
Alizil a apărut antena de televiziune

I



DOUĂ GENERAȚII
DE ACTORI

de Costache Antoniu
artist al poporului

Adesea stăm de vorbă 
denții noștri, viitori actori, 
noi, cei care ne-am format 
timpuri, în alte condiții, 
vestim prin ce greutăți, în ce con
diții mizere ne am însușit măie
stria artistică în regimul burghezo- 
moșieresc. Uneori studenților noștri 
nici nu le vine să creadă că cele 
fovestite s-au întîmplat aevea. 
ntr-un fel le dau dreptate ; ei au 

crescut în anii regimului democrat- 
popular, 

' deschise 
tru a-și 
întreaga 
Dar n-a 
trebuie să știe, 
mereu pentru a i învăța să prețu- 
iască mai bine viața pe care o 
trăiesc, să se dăruiască și să slu
jească, cu toată puterea lor de 
muncă progresul acestei vieți.

în vremurile tinereții noastre nu 
oricine avea dreptul să viseze și 
mai ales să-și înfăptuiască visurile. 
Am fost cîțiva oare am cutezat să 
pătrundem în locuri greu de pă
truns fără bani grei. îndrăgisem 
teatrul, vroiam să devenim actori. 
Ani răzbit numai pentru că am 
fost călăuziți tot timpu de o mare 
pasiune pentru artă. Ea ne-a aju
tat să învingem — cu sacrificii — 
opreliștile, să nu renunțăm.

învățam la Iași, la Conservatorul 
de muzică și artă dramatică. Aici, 
la un loc, se pregăteau și muzi
cienii și viitorii actori. Exista o 
școală similară și la București. O 
mină de studenți — atîți eram. 
Ne luptam să învățăm arta teatru
lui. Învățămîntul artistic era de
parte de profilul învățămîntului 
superior, așa cum este el conceput 
astăzi. Singura preocupare era me
șteșugul artistic. Nu-și punea ni
meni problema, pe atunci, că acto
rul trebuie să fie și un om de înal
tă cultură. Nu toți au avut norocul 
să aibă ca profesor un om cu o 
înaltă cultură, care să le poată 
trezi dragostea pentru învățătură 
și dorința de a-și forma un ori
zont cultural fără de care nu poți

cu stu- 
despre 
în alte 
Le po-

cînd toate căile le sînt 
pentru a se afirma, pen- 
valorifica în mod demn 
măsură a talentului lor. 
fost totdeauna așa, tinerii 

să le-o spunem

resatră, de-afară. 
Acesta era „stu
dioul" nostru.

Totuși, am fi 
trecut peste ace- 
ceste greutăți. 
Sub un acoperiș 
și cu un profe
sor 
caro 
scoată din noi 
actori buni, 
mai fi uitat că 
ne lipsește sce
na, că ne lipsesc 
manualele, cursu
rile. Dar după 
aceste ore înce- 1 
pea, pentru 
mudți dintre noi, 
existența de zi 
mine 1 Cantină ? 
blioteci ? Da’ de 
se ocupa de noi, cine avea in
teres să ne ofere condiții ome
nești de trai și învățătură ? Mi-a- 
duc aminte de G. Calboreanu (a- 
cum artist al poporului), cum a 
învățat el. Locuia pe malul Bah- 
luiului, într-o magazie de scînduri. 
Ușa nu se închidea și iarna zăpa
da intra în magazia fără sobă, iar 
Calboreanu nu avea nici măcar o 
pătură mai groasă cu care să se 
învelească. Așa a învățat el. Eu 
locuiam într-una din mahalalele 
lașului. Trăiam — și tare prost 
mai trăiam — din meditații. în 
schimbul lor primeam o biată masă 
de prînz. Dar iarna ! De n-ar fi 
fost iarna.:. Trei ierni din cei trei 
ani de studenție am stat într-o ca
meră neîncălzită...

Unii am răzbit, alții, care n-au 
avut suficientă tărie, — printre ei 
și tineri talentați — au renunțat, 
s-au pierdut învinși de greutăți.

Am devenit actori. Abia acum 
începeau cu adevărat zilele de ne
siguranță. Unde profesam ? Arta 
era privită de politicienii burghezi 
ca o cenușereaeă. Interesa numai în 
măsura în care producea bani.

pasionat, 
vroia să

am

c.
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Din realizările industriei 
R. P. Chineze

Antoniu, intr-una din creațiile sale, cetățeanul 
turmentat din „O scrisoare pierdută“

lupta 
cu zi.
Bursă 1 
unde !

cine
să ne ofere condiții

pentrji 
Că- 
Bi- 

Cine

Privim sputnicii. Fără aparate 
astronomice- Simplu, de o simpli
tate emoționantă. Cu palma min- 
giiem învelișul metalic. Ca în- 
tr-unul din poemele inspirate ce 
glorifică minunata creație a min
ții omenești. E copleșitor sentimen
tul că sputnicul ce a răscolit ome
nirea, ce a căpătat cu o viteză 
realmente cosmică 
frecventă în limbajul 
poarelor, se află lingă tine, se ofe
ră privirii nestingherite. Pare 
frîntură de vis sau un trilbut dat 
poeziei... Dar nu. Nimic nu este 
fantezie, deși ești martor al celui 
mai măreț act de creație științifică 
al omului.

Deci, privim sputnicii. Dar 
unde anume are loc această întîl- 
nire puțin obișnuită ? Pe temera
rii navigatori cosmici, i-am găsit 
în plin centrul orașului, în mijlo-

o circulație 
tuturor po-

septenal. In fotografii, însoțite de 
laconice explicații, se sintetizează 
proporțiile uriașe ale operei de con
strucție a comunismului. Panou
rile se adresează vizitatorului di
rect și-l conving despre amploarea 
muncii pașnice a popoarelor sovie
tice ce dau viață celui mai nobil țel 
al omenirii. O hartă uriașă a Uniu
nii Sovietice înregistrează marile 
construcții ale comunismului.

Și iată-ne în sala sputnicilor. 
Despre ei, am vorbit. Dar cîte nu 
sînt de văzut în această sală, în 
primul rînd în privința sateliților 
artificiali ai pămîntului panourile 
ne oferă o bogată documentare. 
Dar să nu uităm racheta cosmică 
ce a devenit primul satelit artifi
cial al soarelui. De pe un glob 
uriaș, de acolo unde se află terito
riul U.R.S.S., va porni spre acea 
parte a sălii ce sugerează siste-

am 
din

era 
era

Artistul poporului Costache Antoniu în mijlocul unui grup de artiști 
amatori din regiunea Pitești

fi un adevărat actor. Eu am avut 
acest noroc. Am învățat cu un pro
fesor excelent, State Dragomir 
care, în dragostea lui j 
tru teatru și pentru cei ce
pregăteau să-l slujească, ne-a aju
tat să trecem peste limitele pregă- 

pe care o primeau actorii în 
timp. în ce condiții mizera- 
învățam însă ! Ne adunam, 
35 studenți, în cele două, odăi 
de hotel în care locuia profe- 

înghesuiți,

pen- 
s se

tirij 
acel 
bile 
vreo 
mici 
sorul nostru și acolo, 
dezlegam tainele actoriei. Cînd se 
repeta vreo piesă rămîneau în ca
mere doar acei ce aveau rol, 
ceilalți priveam spectacolul pe fe-

---------- ooooo

cîștig. Mi-aduc aminte că în acel 
timp teatrul a trecut pe rînd de 
la Ministerul Cultelor, Ia Ministerul 
Sănătății (!?), la materiale. Așa în
țelegeau politicienii burghezi arta, 
teatrul ! Nici măcar nu știau de 
cine trebuie să aparțină, cine tre 
buie să le îndrume. Semnificativ.

Teatrele Naționale erau singurele 
care ființau sub egida statului, sin
gurele care-i prezentau actorului 
oarecari garanții de existență. Dar 
ele nu puteau să-i cuprindă pe toți 
actorii. Cîți dintre actorii talentați 
nu au rămas la discreția patroni
lor, a impresarilor care se jucau 
ou existența lor, îi obligau să-și

distrugă idealul despre teatru ju- 
cînd piese eu conținut bulevardier, 
melodrame ieftine și comedii vul
gare care, pe moment, produceau 
rîsete dar care, lăsau în fond un 
gust amar. Teatrele particulare nu 
prezentau nici o siguranță. Eram 
la discreția proprietarului. Cît de 
des era întîlnit tristul spectacol al 
actorilor rămași fără contract care 
se adunau într-o trupă și condusă 
de un impresar porneau în tur
nee prin țară să-și cîștige
existența, vînzîndu-și singuri bi
letele, adunîndu-și singur bruma
de spectatori. Și eu am dru-
mețit prin țară în asemenea
trupe după cîțiva ani petre- 
tuți la Naționalul din Iași. Co
lindam țara, cîștigam atît rât mîn- 
cam, uneori nici atît. De cîte ori 
n-am rămas într-un oraș pentru că 
nu ne cîștigam nici măcar banii 
de drum. Apoi, după 17 ani de 
teatru, între anii 1935—1939 
ajuns figurant la Naționalul 
București.»

Așa erau prețuiți actorii. Nu 
prețuit talentul, pasiunea, nu
nevoie de acestea pentru teatrul pe 
care-1 clădise burghezia ca o sursă 
de cîștig și de otrăvire a conștiin
ței maselor.

...Iată două generații, față-n față: 
noi, cei oare ne trăim abia acum 
tinerețea și ne realizăm cu adevă
rat visurile și tinerii care învață 
pe băncile Institutului de teatru, 
care-și trăiesc tinerețea la vremea 
ci, la vîrsta ei. într-un fel învățăm 
în același timp : studenți și profe
sori. Noi învățăm, știind ce-am 
pierdut în anii cînd ar fi trebuit 
să învățăm cu adevărat. Studenții 
noștri învață fiindcă așa este firesc 
astăzi; fiindcă au toate condițiile. 
Prin grija partidului le-au fost 
create cele mai bune condiții de 
învățătură și de trai. Au un insti
tut cu săli de curs, cu săli de 
repetiții, cu biblioteci și săli de 
lectură, cu cămine și cantine, 80 
la sută din ei au burse; nu au o 
scenă improvizată ci un adevărat 
studio cu o sală de spectacole. 
Dar toate acestea 
obligații. Studenții 
de a învăța cu 
dăruire, de a lupta
tori de valoare, cu o înaltă cultu
ră, cu un înalt profil moral, ac
tori care să dea viață pe scenă 
idealurilor înaintate, să întruchi
peze oamenii înaintați ai epocii 
noastre, să slujească teatrul nou 
al poporului și operei de construi
re a socialismului.

incumbă și 
au datoria 
pasiune și 

să devină ac-
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O copie în mărime naturală a unuia din sputnici

cui unui veritabil șantier- Se înăl
țau schele, răsunau bătăi sacadate 
de ciocan. Priveliștea era totuși cu
rioasă pentru un șantier : o armată 
de pictori colaborau cu... con
structorii. Iar printre ei — singu
rii care-și „păstrau calmul** și nu 
afișau febrilitatea — erau sputni
cii ce „zîmbeau" cu amabilitate fo
toreporterilor.

Să lămurim însă lucrurile. Șan
tierul nu este altceva decît locul 
unde peste cîteva zile se va des
chide o interesantă expoziție orga
nizată de către A.R.L.U-S. Aci vor 
fi găzduiți cei trei sputnici — copii 
în mărime naturală ai sateliților 
artificiali ai pămîntului pe care 
omul sovietic i-a trimis în cosmos. 
Ei sînt punctul de atracție al ex- 
pozițilei, după cum la Bruxelles iar 
apoi la Budapesta au stîrnit o jus
tificată senzație.

Dar înainte de a ne întîlni în 
expoziție cu sputnicii ni se înfăți
șează o succesiune de ilmagini ce 
reflectă uriașele realizări pe care 
oamenii sovietici și le propun în

mu! solar o minusculă rachetă ce 
— cu ingeniozitate — va reconsti
tui călătoria în cosmos. Această 
reconstituire plină de originalitate 
este însoțită de sugestilve panouri 
ce reflectă ecoul mondial al marii 
cuceriii a științei sovietice. Citim 
pe un panou titlurile ziarelor occi
dentale : cu litere uriașe, de-o 
șchioapă, se anunța că racheta so
vietică a devenit o nouă planetă. 
Un portret a lui K- E. Țiolkovski 
reprezintă omagiul adus „părinte
lui astronautfcii", cel care a enun
țat principiile motorului cu reac
ție și a făcut importante descope
riri în aerodinamică, în tehnica ra
chetelor și în teoria comunicațiilor 
interplanetare. Ca un trilumf al 
omului ce dă viață visurilor celor 
mai înaripate străjuiește panoul 
sistemului solar îmbogățit cu cea 
de a zecea planetă — planeta ce 
poartă inscripția: U.R.S.S. 1959. 

In aceeași sală pe un întreg pe
rete imagini redau marile suc
cese ale Uniunii Sovietice în

domeniul aviației. în apropiere, 
mărturii ale aplicării pașnice a 
energiei nucleare — de ia centrala 
atomoelectrică la spărgătorul de 
gheață atomic. Fotografii ce par 
obișnuite. Sînt însă file din marea 
istorie a civilizației umane, file 
peste care nu se va așterne nici
odată uitarea...

...In fața sălii Dalles trecătorM 
privesc mirați scheletul metalic în
velit în pînză albă. Contururile im
precise îndeamnă la felurite supo
ziții. Amabilul nostru ghid ne a- 
mintește de sputnici și de gloria 
lor ce va trebui să fie păstrată pen
tru posteritate. Am înțeles. Este 
macheta obeliscului ce se va înălța 
la Moscova, pe colinele unde se 
află universitatea Lomonosov în a- 
mintirea primelor zboruri cosmi
ce... Macheta aceasta — de dimen
siuni impresionante — este, dacă 
vreți, o carte de vizită a expoziției 
de la Dalles, o invitație irezisti
bilă la întîlnirea cu sputnicii.

M. RAMURA

Primul laborator
submarin din
La sfîrșitul lunii 

decembrie, după pri
mul raid de 10 zile, 
în apele Mării Ba- 
renț, submarinul so
vietic „Severianka" 
a plecat în prima 
cursă spre regiunile 
piscicole maritime.

Submarinul 
verianka" este 
mul 
țific submarin 
lume, destinat 
cercetărilor științifi
ce, cît și studiului 
formării 
de pești 
verificării 
mijloacelor de pescuit 
maritime utilizate. El 
a fost echipat de In
stitutul de cercetări 
pentru exploatarea 
pescuitului maritim 
și oceanografie al 
U.R.S.S.

Pentru prima dată 
în lume este folosit 
un submarin pentru 
studiul adîncimilor 
mărilor și oceanelor, 
faunei și florei sub
marine. Submarinul 
este dotat cu un echi
pament special, per
mițind vaste lucrări 
de cercetare a adîn
cimilor. Toate cam

laborator

„Se- 
pri- 

știin- 
din 
atît

bancurilor 
precum și 
eficacității

lume
partimentele cu apa
ratura științifică sînt 
amplasate la prova 
vasului. Aici se gă
sesc instalate proiec
toare puternice, ca
mere pentru luat ve
deri submarine, o ca-

Submarinul 
„Severianka“ 

în prima cursă 
spre regiuni
le maritime 

piscicole

meră de televiziune 
cu un 
marin 
vații 
lungul 
de 
funcționează in 
ascendent și 
dent, aparate pentru 
măsurarea tempera
turii, salinității, ilu
minării fi conținutu
lui procentual 
oxigen dizolvat 
apa de mare.

Datorită unor 
ternice

televizor sub- 
pentru obser- 
directe 
traseului, 

acustice.

de-a 
son- 
care 
sens 

desce.n-

da 
în

pu-
teflectoare.

observațiile științi
fice asupra adîncimii 
oceanelor și marilor 
pot fi efectuate și 
noaptea, nu numai 
ziua. Submarinul este 
dotat 
pentru 
lor de 
mări 
sub 
lua 
privind flora și fau
na submarină.

Laboratorul sub
marin sovietic va a- 
duce mari 
pescuitului 
îndeosebi 
oceane, 
studiul 
bancurilor 
Din colectivul 
marinului 
ihliologi, 
în tehnica 
industrial, 
specialiști 
niul lumino-tehnicii 
și hidroacusticii sub
marine.

în acest an, subma
rinul va întreprinde 
câteva curse speciali
zate de cercetări in 
regiunile prielnice 
pescuitului.

Ing.
D. C. TRĂUȘANU

cu dispozitive 
luarea probe- 

sol și apă, fil- 
și fotografieri 

apă. El poate 
continuu probe

servtcti 
marin și 
celui din 
permițind 
deplasării 
de peștii 

- „I sub- 
fac parte 
specialiști 

pescuitului 
hidrologi, 
în dome-

Uzina de aparate de teleco
municații, din Nankin, R. P. 
Chineză a construit un aparat 
de radio excepțional, cu 12 
lărrupi, ce poate recepționa toa
te posturile de radio din lume 
și care • înzestrat și cu 
pick-up.

în fotografie: verificarea a- 
paratului.

Foto: HSINHUA-PEKIN

0 carte scrisă 
de copii

ei La Ufa, capitala Bașkiriei 
® (U.R.S.S.) a apărut cartea 

„Primăvara la Ufa“. Autorii ei 
sînt elevii Școlii medii nr. 39 
din acest oraș. Volumul cu
prinde cele mai bune poezii, re
portaje,. povestiri și descrieri 
scrise de elevii claselor II—X.

Dintre autori remarcăm pe 
Dersu Aperov din clasa a lll-a 
care și-a consacrat versurile 
lansării celui dei al treilea sate
lit al pămîntului.

Este interesant de știut isto
ricul acestei cărți. La începutul 
anului 
nr. 39 
vista 
Elevii
să se selecționeze cele mai bune 
lucrări apărute în revistă și să 
fie publicate într-un volum. Ti
părirea volumului „Primăvara 
la Ufa“ reprezintă lucrarea de 
sfîrșit de an a elevilor din cla- 
isa a 9-a, care și-ati făcut sta
giul.de practică într-o tipogra
fie.

Acum elevii școlii pregătesc 
apariția celui de al doilea vo
lum.

1958, la Școala medie 
a început să apară re- 
literară lunară „Nov", 
școlii au propus atunci

Desene din epoca 
de piatră

Arheologii tadjici» care au cer
cetat monumentele vech; din re
giunea de est a Pamirului, au des
coperit în localitatea Sahtî-Sai de
sene datînd din epoca de piatră.

Ei au descoperit o grotă, în care 
au locuit cîndva oameni din epoca 
de piatră, al cărui perete sudic era 
acoperit cu desene pe o suprafață 
de 25 m2. In pretzent, din această 
pictură murală nu s-a mai păstrat 
decît o mică parte. S-a păstrat un

S Un motor cît un .paher. InP 
<fotografie: modelul unui mo-<k 
*£tor de 390 grame, cu 6800 de<> 
S turații pe minut și o putere, ► 
,>de 1,5 H.P. construit de uni, 
I > inginer sovietic. Pe baza ace-* ►
* ► stui motor s-a construit un ro-, * 
, ’ Ier de mic gabarit care dezvol-’,
♦ tă o viteză de 45 km. pe oră.^

desen care reproduce o scenă de 
vînătoare — chipul unui om îm
brăcat într-o piele de animal și 
un alt desen care înfățișează un 
lac.

Din studierea desenelor a rezul
tat că pictorii din vechime folo
seau ocru amestecat cu grăsimi a- 
nimale. Desenele erau executate 
în două culori — carmin și bordo 
— și erau întinse pe perete cu de
getele.

Oamenii de știință presupun că 
„galeria de tablouri" descoperită 
în regiunea de est a Pamirului 
aparține epocii mezolitului sau în
ceputului epocii neolitice. Aceste 
presupuneri sînt confirmate d'e 
fragmentele de silex și de urmele 
de foc găsite în fundul grotei.

—----

Î
Cum a devenit

Canatul Panama'ț 
o posesiune aS.U.A.ț

Se va reedita ■soarta Suezului ? 
întrebarea aceasta nu lasă in

diferent Departamentul de Stat al 
S.U.A. Dei astă-dată sînt în joc în 
mod direct interesele americane. 
Mister Dulles și subalternii săi sînt 
de aceia categorici: actualul statut 
al canalului Panama nu poate fi 
pus în discuție. Poporul panamez 
are însă o altă părere, fundamen
tată de mărturiile istoriei și dictată 
de greaua situație în care se află 
în prezent.

Ce ne spună istoria ?

Originea cuvintului 
„panamd“...

unui canal peste istmul 
a fost formulată încă din 
al XVI-lea, pe vremea

c^re junele ?i ca ajutorul unei campanii di- rican din Panama o telegramă:

Americanii deveniseră cu adevarat acrediteze ideea construirii, unui pe istm, 
complet 
sulul 
coala 
nuri, 
rile" 
seara 
protecția a zece vase de război un 
general trădător a proclamat „in
dependența" provinciei Panama. 
La sfîrșitul festivității, „revoluțio
narii" au primit în numerar dolarii 
promiși. Ca între „businessmen?'...

De la Washington a pornit ime
diat o telegramă : S.U.A. — măr
turisind „spontană" emoție, duio
șie și alte articole scoase de sub 
tejgheau diplomației burgheze—re
cunoaște „independența" statului 
Panama. Trimisul de atunci al Sta
telor Unite în Columbia a declarat:

ne-au servit ca bază documentară), versioniste de presă ce încerca să „Avem știri despre o răscoală 
Informați urgent și 

departamentul", Con- 
a răspuns grabnic. „Râs- 
încă n-a început. Dună zvo- 
va începe dfseară". „ZvOnu,- 
erau exacte: la ora șase 
„revoluția" s-a produs. Sub

stăpînif Columbiei.
Dar lucrurile nu erau chiar aît teritoriul Nicaraguei, 

de simple pe cît s-ar putea ere- '
de. In 1869 Ferdinand Lesseps a 
terminat construirea canalului 
Suez. Beneficiile erau imense și 
imediate. Îmbătat de succes, Les
seps hotărăște să construiască un 
canal similar peste istmul Pana
ma. Capitalul francez îl sus
ține, Și în felul acesta ia naștere 
„compania generală pentru con
struirea unui canal interoceanic". 
S.U.A. își exprimă fățiș ostilita
tea față de încercarea franceză. 
Compania panameză de căi ferate 
care aparținea S.U.A. crea piedici 
imense construcției. Nesățioșii a- 
faceriști francezi trimit în îngrozi-

i cana! mai la nord de Panama, pe 
m.------ reușește , să

cumpere de la francezi, la un preț 
de nimic, drepturile și bunurile pe 
care aceștia le aveau în Panama.

Actul următor trebuia șă;L con
stituie obținerea de la Columbia a 
teritoriului viitorului canal. Gu
vernul columbian a cedat cu re
voltătoare ușurință o parte din te
ritoriul său național — o zonă de 
10 km. din istmul Panama. Trata
tul n-a putut fi însă ratificat. în
tregul popor a opus o rezistență 
dîrză, silind parlamentul să-l res
pingă.

Conducătorii S.U.A. nu au de
zarmat. In cabinetele lor de la 
Washington a fost pusă la cale o 
„revoluție". Dar o „revoluție" în...

Ideea 
Panama 
secolul 
cînd cuceritorii spanioli își impu
seseră dominația asupra acestei re
giuni a globului pămîntesc. Mai 
tîrziu, exponenții luptei pentru in
dependență ai Americii Latinei au 
exprimat o similară dorință de a 
construi un canal în Panama. Tine
rele state sud-americane nu aveau 
însă forța necesară pentru a du
ce la îndeplinire un proiect atît 
de dificil. Ideea surîdea totuși ma
rilor puteri — Anglia .și S.U.A. In 
1846 Ș.U.A. a impus Noii Gre
nade (denumirea de atunci a Co
lumbiei, stat care cuprindea și pro
vincia Panama) un „tratat" 
stabilea pentru S.U.A. drept de 
tranzit fără vamă peste istmul ~ 
nama „pe toate căile existente as
tăzi sau care vor fi create în vii
tor". In plus, S.U.A. primea „res
ponsabilitatea" de a menține pacea 
în această regiune. Era primul act 
din tragedia panameză. Intențiile 
amaricane au fost limpede dezvă
luite de faptul că în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea trupele 
americane au fost debarcate în 
Panama de numai puțin de 14 ori. 
(fapt pe care-1 consemnează lucra
rea lui V. Venin despre Panama,

ce

Pa-

lîtonâiiJOQtfi*-..
toarele păduri tropicale, zeci de 
mii de oameni pe care-i vor sa- 
cera frigurile galbene și malaria, 
în gropile' comune au fost asvîrliți 
50.000 de oameni. Victime anonime 
ale unei afaceri monstruoase. 
Manevrele americane ca și uria- 
șela pungășii ale afaceriștilor fran
cezi au drept rezultat falimen
tul companiei. Un scandal imens 
răscolește lumea burgheză. Ies la 
iveală formidabilele afaceri. In lis
ta celor mituiți se aflau nu mai 
puțin de 150 de miniștri și depu
tată De atunci cuvîntul „panama" 
este sinonim cu noțiunea de mare 
excrocherie în aproape toate 
bile

lim-
pămîntului.

Cum se face o 
„revoluție” ♦♦♦

Calea capitalului american 
de-acum deschisă. S.U.A. se deba
rasează cu ușurință de obligațiile 
pe care și le-a luat față de Anglia

era

Columbia. Cu 50.000 de dolari a 
fost cumpărat comandantul garni
zoanei din Panama iar doi notorii 
agenți americani au sosit la New- 
York de urgență spre a primi pia
nul „revoluției". In timpul acesta 
în portul columbian Colon au an 
corat vase de război americane. 
Deoarece Columbia era alarmată 
de cele ce se întîmplau în Pana
ma, a trimis un vas cu trupe. Era 
însă prea tîțziu. Sub presiunea tu
nurilor americane soldații colum 
bieni au făcut cale întoarsă iar 
generalii au fost sechestrați intr-un 
vagon de cale ferată.

Conducătorii americani se gră
beau — nu mai aveau răbdare 
Intîrzia „revoluția** și ei nu aveau 
vrane de pierdut... ~ 
nafna domnea încă o acalmie de- 
săvîrșită și nimeni 
dea — în afara 
agenți americani 
rări. Secretarul 
S, U. A, a trimis

Dar în Pa-

nu se gin- 
unei duzini de 
— la tulbu- 
de stat al 

consulului ame-

„Eu îmi asum toată răspunderea 
cind afirm că lovitura de stat din 
Panama a fost executată de o ju
mătate de duzină de oameni care 
au obținut de pe urma ei avantaje 
directe și nici măcar a suta parte 
din locuitorii provinciei n-au știut 
despre evenimentele în curs pină 
in clipa cînd un ofițer american 
îmbrăcat în uniforma de paradă a 
marinei militare a S.U.A. n-a înăl
țat steagul noii republici".

Din clipa aceea S.U.A. transfor
ma Panama într-o adevărată co
lonie a sa. De astă-dată a fost în
cheiat un acord care acorda Sta
telor Unite dreptul „de a folosi, 
ocupa și controla pe vecie o zonă 
de 16 km. din istmul Panama... 
Republica Panama renunță în to 
tul la orice dreoturi și autoritate 
asupra lui". Despre această ruși
noasă pagină de istorie găsim a- 
mănunte interesantei în lucrarea lui 
W. Z. Foster despre istoria poli
tică a celor două Americi,

Părerea panamezilor
Construirea canalului Panama 

este o pagină scrisă cu,,sîngele a 
60 de mii de negri, fn 1914. primul 
vas a trecut prin canal. Pină în 
prezent zona de 16 km. a canalu
lui ește condusă de -un guvernator 
american.

Matale transformări netrecute 
în secoiul nostru în viața interna
țională și mai ales în ultimele de
cenii au exercitat influențe și în 
Panama. Cercuri largi ale opiniei 
publice au cerut să se revizuiască 
rușinoasele tratate ce înrobesc 
țara. Diplomația americană a re
curs la o diversiune: au fost mo
dificate cîteva din formulările a- 
corduiui între. S.U.A. și Panama 
dar a rămas neschimbată esența 
acestui acord tipic colonial. In cel 
de-al doilea război mondial, 
S.U.A. au ocupat aproape între
gul stat Panama

In Panama, în perioada post
belică, se dezvoltă o mișcare 
populară împotriva dominației a- 
mericane. E:------11
zării canalului 
puternic atitudinea și poziția mul
tor panamezi. Poporul a început 
să iasă în stradă cerînd viguros să 
se pună capăt situației înjositoare 
în care se află țara. Sub presiu 
nea opiniei publice, guvernul sta
tului Panama a fost nevoit să a- 
dopte unele măsuri ce-au stîrnit 
iritare la Washington. Este vorba 
de hotărîrea de a prelungi la 12 
mile limita apelor teritoriale ale 
statului Panama. Guvernul ame
rican a calificat hotărîrea pana- 
meză drept inacceptabilă și pe un 
ton brutal a cerut „reconsidera
rea" ei.

Agențiile de presă occidentale 
explică că la baza iritării condu
cătorilor americani se află teama 
de a nu se pune în discuție și pro
blema suveranității asupra cana
lului Panama. S.U.A. încearcă să 
mențină |a nesfîrșit dominația ei 
asupra acestei importante căi de 
comunicație. Zadarnice încercări. 
Mai devreme sau mai tîrziu, po
porul panamez își va impune sin
gur dreptatea. în privința aceasta, 
nu există nici macar un singur 
semn de întrebare.

F.UGENIU OBREA

Un muzeu... 
pe apa

ixemplul naționali- 
„i Suez a înrîurit

De eurînd, prin grija Ministeru
lui Culturii al R. P. Polone a fost 
amenajat un muzeu consacrat cul
turii populare din Africa, Indone
zia, Oceania și America de Sud. 
Noul muzeu a fost instalat pe bor
dul unui vapor.

Acest adevărat „muzeu pe apă“, 
dispunind de un material bogat și 
deosebit de interesant, va vizita 
numeroase orașe și sate situate 
de-a lungul fluviului Vistula, de la 
Cracovia și pină la Gdansk,

Descoperirea 
vestigiilor unui 

oraș roman
în cursul lucrărilor de con

strucții rutiere ce se desfășoară 
în apropierea orașului Komlo din 
sudul R. P. Ungare au 
coperite vestigiile unui 
man.

Consiliul popular al
Komlo a alocat importante fonduri, 
pentru dezgroparea în întregime a 
acestor ruine, care prezintă ua 
deosebit interes.

fost dos- 
oraș ro-

orașului

stagiul.de


VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Munca politică de masă
in sprijinul îndeplinirii
sarcinilor economice

In anul 1958 planul producției 
globale, marfă și pe sortimente a) 
fabricii textile „Dorobanțul" din 
Ploești — în care muncesc peste 
600 utemiști — a fost îndeplinit 
cu 13 zile mai devreme. Calita
tea produselor a fost și ea îmbu
nătățită cu 9 la sută peste cifra 
stabilită, iar ca rezultat al redu
cerii prețului de cost colectivul 
fabricii a realizat în anul trecut 
o economie de 760.000 lei.

In lumina acestor fapte am 
urmărit cum a reușit organizația 
U.T.M. să mobilizeze marea masă 
a tineretului la îndeplinirea obiec
tivelor economice ale întreprin
derii, care au fost metodele fo
losite.

îndrumată îndeaproape de or
ganizația de partid, organizația 
U.T.M. a desfășurat o largă mun
că de agitație politică pentru a 
face cunoscute obiectivele care 
stăteau în fața întreprinderii, in 
scopul generalizării metodelor a- 
vansate de muncă, creării unei o- 
pinii de masă în jurul celor care 
nu-și îndeplinesc sarcinile de 
producție, precum și mobilizării 
tineretului în vederea ridicării ca
lificării profesionale.

Așa de pildă s-au ținut o jerie 
de conferințe cu caracter econo- 
mico-tehnic care au lămurit tine
retului care sint principalele căi 
de creștere a productivității 
muncii, de reducere a prețului de 
cost, cu privire la introducerea și 
folosirea tehnicii moderne etc. 
Inginerii utemiști Tiberiu Varga, 
Silvia Voinea, Petre Tudor și alții 
au făcut în fața tineretului o se
rie de expuneri despre: „Căile de 
reducere a prețului de cost și îm
bunătățirea calității țesăturilor", 
„Pentru o continuă creștere a 
randamentului pe război", „De la 
războiul primitiv de țesut la răz
boiul automat modern" etc.

De un mare succes s-a bucurat 
concursul organizat pe tema: 
„Ce trebuie făcut pentru obține
rea unui colorit frumos și o mare 
varietate de desene", ia care ală
turi de tinerii ingineri și tehni
cieni au participat sute de tineri 
și tinere textiliste din fabrică. A- 
semenea concursuri au fost orga
nizate pe secțiile fabricii și chiar 
pe brigăzile utemiste de produc
ție în vederea rezolvării unor 
sarcini importante de producție. 
Un alt aspect al muncii politice, 
desfășurată de organizațiile de 
secție U.T.M. pentru realizarea 
obiectivelor de producție, il consti
tuie și informările privind mer
sul producției. Aceste informări 
erau făcute în fața membrilor 
brigăzilor de tineret în colecti
vele sectoarelor și secțiilor, de că
tre inginerul sau maistrul de sec
tor. Prin aceste informări li se a- 
răia tinerilor stadiul in care se 
află unul sau altul din obiectivele 
de producție ca de pildă : ritmul 
în care crește productivitatea 
muncii, situația prețului de cost, 
despre calitatea produselor ori 
consumul exagerat de materie 
primă etc. Asemenea expuneri o- 
perative și concrete au fost de na
tură să îmbunătățească simțitor 
atitudinea tineretului in produc
ție, să-l mobilizeze.

Comitetul U.T.M. a dat o mare 
atenție organizării unei susținute 
munci politice de masă pentru 
mobilizarea tineretului la folosi
rea unor metode înaintate de mun
că, in utilizarea compiectă a răz
boaielor etc.

Astfel, cind s-a pus problema 
experimentării unor metode de 
mărire a indicilor de utilizare a 
războaielor de țesut în scopul 
creșterii randamentului fiecărui 
război, comitetul U.T.M. a mobi
lizat un grup de ingineri și Iti- 
nicieni tineri— în frunte cu in
ginera Ana Năstase, responsabilă 
cu producția și calificarea în co-

mitetul U.T.M. — care au avut ca 
sarcina să lămurească tineretul 
asupra însemnătății economice a 
acestei măsuri. Și cu sprijinul 
tineretului s-a ajuns ca la țesă- 
torie să crească randamentul fie
cărui război cu peste 7 la sută.

Pentru această fabrică prezintă 
o mare importanță ridicarea ca
lificării profesionale a tineretului. 
Organizația U.T.M. conștientă de

Din experiența 
organizației U.T.M. 

de la fabrica 
„Dorobanțul* * Ploești

acest lucru a folosit pe larg mun
ca de agitație politică in vederea 
mobilizării tineretului la o activi
tate susținută pentru dobindirea 
de noi cunoștințe profesionale. In 
acest scop au fost folosite gaze
tele de perete, gazeta postului 
uternist de control, agitatorii. Agi
tatorii utemiști au contribuit la 
organizarea unor interesante 
schimburi de experiență intre bri
găzi, intre secții, au generalizat 
metoda de calificare la locul de 
producție a unui tinăr mai puțin 
calificat de către altui care stăpi- 
nește pe. deplin meseria. Ca re
zultat al acestei munci, în anul 
trecut cursurile de calificare au 
fost frecventate de aproape 169 
tineri iar cele trei cercuri de mi
nim tehnic au fost frecventate de 
asemenea de un mare număr de 
tineri.

In anul acesta sarcinile de pro
ducție sint cu mult mai mari decit 
cele din 1958. Valoarea producției 
globale va crește cu 22,45 la sută, 
producția marfă cu 21,26 La sută, 
productivitatea muncii cu 27,5 la 
sută iar prețul de cost va trebui 
să scadă cu 1,79 la sută. In 
anui acesta din aceeași ma
terie primă trebuie realizată o 
cantitate mai mare de țesături, iar 
valoarea economiilor realizate, pe 
baza reducerii prețului de cost și 
a folosirii tuturor rezervelor in
terne. va fi cu aproape două mi
lioane mai mare decit anul tre
cut. Odată ce sarcinile de produc
ție sint mai sporite, se înțelege 
că și organizația U.T.M., îndru
mată și condusă de comitetul de 
partid pe fabrică, și-a intensificat 
și mai mult activitatea politică 
pentru mobilizarea tinerilor la 
deplinirea sarcinilor ce reies 
documentele plenarei C.C. 
P.M.R. din noiembrie 1958.

îndrumată de partid, organiza-

in- 
din 
al

fia U.T.M. de aci a căpătat o 
prețioasă experiență în desfășura
rea unei bogate activități politi
co-educative in rîndul tinerilor. 
In anul acesta munca politică de 
masă se desfășoară cu și mai 
mult avînt. In programele de lu
cru ale brigăzilor utemiste de 
producție sint stabilite obiective 
precise legate de îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție, 
realizarea de economii pe baza 
reducerii prețului de cost și gos
podărirea judicioasă a materiei 
prime etc. La gazetele de perete 
și ale postului uternist de control 
sint tratate cu multă competen
ță probleme legate de producție, 
de educarea economică a tineri
lor. Merită amintită metoda inte
resantă pe care o folosește orga
nizația U.T.M. nr. 3 de la filatură 
pieptănată în vederea reducerii 
rebuturilor. Rebutul respectiv în
soțit de o explicație este trecut 
pe la fiecare muncitor din schimb 
cu numele autorului. La gazeta 
„Vorbește postul uternist de con
trol" se afișează o caricatură a 
celui care a rebutat produsul, în
soțită de o explicație satirică. La 
gazeta centrală sint reflectate re
zultatele raidurilor întreprinse de 
membrii postului uternist de con
trol și indicate măsurile ce tre
buie luate pentru îmbunătățirea 
situației existente.

Pentru a realiza o agiltație vi
zuală cît mai puternică, utemiștii 
au afișat în locuri vizibile lozinci, 
chemări, extrase din expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej tă
cută la plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958.

Pe marile panouri și pancarte 
din fabrică utemiștii au afișat ci
fre comparative în care se arată 
ce beneficii aduce reducerea pre
țului de cost economiei naționale. 
Pe unul din panouri se arată ce 
înseamnă reducerea prețului -de 
cost cu 1,79 la sută: 90.000 me
tri țesături de kamgarn mai mult, 
sau 70.000 metri stofă pentru pal
toane de damă, sau 100.000 metri 
stofă rochii, ori 62 apartamente 
de locuit.

încă din 
lui acesta, 
tice intense 
ducerea organizației 
s-au înregistrat primele succae. 
Așa de pildă secții ca Apretura. 
To-rcătoria, Filatură pieptănată și 
altele, au și Înregistrat depășiri 
între 4—9 la sută față de sarci- 

1 nile lor de producție. Rezultatele 
' acestea confirmă eficacitatea 
’ muncii politice de masă și sint o 
1 dovadă că textiliștii 
I cu succes sarcinile

partid.

O imagine din 

filmul „Marea

CfilnteLe

POSTA

bătălie'

In lumi ciclist 
al Egiptului

primele zile ale anu- 
ditorită muncii poli- 
desfășurată sub con- 

de partid

vor realiza 
trasate de

N. PUIU

să fi tanti nii
♦ '★
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Son Vasoie a trecui 
pe locul 6

ION M1HULIN — muncitor 
(București).

Reproducem două strofe : 
„Deschis e drumul navelor 

astrale 
Și-al falnicului zbor prin 

constelații 
Se-nalță azi în spații siderale 
Un sol visat de-atîtea 

generații

: 
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„Marea bătălie" este poves
tea filmată a luptelor de la 
Stalingrad, încununate de victo. 
ria de răsunet mondial a Ar
matelor Sovietice. Acest film 
documentar reprezintă un poem 
și in același timp o școală, un 
poem al biruinței poporului 
sovietic asupra fascismului cri
minal și o școală a eroismului. 
Spunem școală fiindcă „Marea 
bătălie* nu se mulțumește să 
arate scene de luptă ci înmă- 
nunchiază într-o vastă viziune, 
aspecte din cele mai diferite 
domenii și factorii care au con
tribuit la cucerirea victoriei, 
care au influențat întreaga des
fășurare a mersului ulterior al 
celui de al doilea război mon
dial.

Descriind începutul atacului 
mișelesc al Germaniei naziste 
împotriva pașnicului popor so
vietic și evoluția campaniei 
pină la apropierea de oraș, 
filmul explică importanța pe 
care o acordau fasciștii cotro
pirii Stnlingradului, cantitatea 
uriașă de forțe pe care au con- 
cen’rat-o în acest scop, și felul 
cum Armata Sovietică nu numai 
că a rezistat atacului puternic, 
dar a făcut din această bătălie 
un dezastru pentru inamic, de 
pe urma căruia acesta nu și-a 
mai putut reveni pînă la sfîr-

șitul războiului. Din film se 
desprinde cu multă forță ideea 
excepționalei unități moral-po- 
litice a poporului sovietic in 
jurul partidului și guvernului 
întru apărarea patriei socialiste, 
sudura dintre front și spatele 
frontului în vederea obținerii 
victoriei.

Dacă scenele filmate de cei 
150 operatori sint emoționante, 
nu mai puțină emoție transmite 
spectatorului ideia că acești 
operatori nu numai că au asis
tat la luptă dar au fost și par- 
ticipanți activi ai bătăliei, unii 
au fost răniți sau au căzut la 
datorie pe front, filmele găsite 
în aparatele lor reprezentînd 
ultimul lor aport la cauza mă
reață, ultimul lor mesaj de pa
triotism și încredere in victo
ria deplină.

Se poate spune că acest film, 
deși alcătuit din zeci și sute de 
fragmente, are o puternică uni
tate și personalitate, îl caracte
rizează un patos viguros, pre
cum și o interesantă notă sati
rică în descrierea modului cum 
s-a dezumflat îngîmfarea mi
litarilor liiteriști, obligați de 
fapte să recunoască supe
rioritatea totală a Armatei So
vietice. armata muncitorilor și 
țăranilor, a primului stat so
cialist din lume.

După o zi de repaus, Turul ci
clist al Egiptului a continuat sîm- 
bătă cu desfășurarea etapei a V-a, 
El Fayum--El Ghizeh. Foarte rapi
dă, dar scurtă (100 km.), această 
etapă nu a adus modificări impor
tante în clasament deși Petrov, 
deținătorul tricoului galben, a so
sit cu o întîrziere de peste 4 mi
nute. Ciclistul rotnîn Ion Vasile a 
fost din nou unul din principalii 
animatori ai cursei. El s-a clasat 
pe locul doi în urma iui Etcenko 
(U.R.S.S.) care a câștigat într-o 
manieră spectaculoasă sprintul fi
nal, disputat pe platoul din fața 
marilor piramide. L. Zanoni și Gh. 
Șerban au adus și ei un aport 
prețios, făcînd ca echipa noastră 
să se clascize pe primul loc la ega
litate cu formația U.R.S.S.

Clasamentul etapei: 1. Etcenko 
(U.R.S.S.) a parcurs 100 km. în 
2h38’58” ; 2. Ion Va3ile (R.P.R.) 
2h39’38” ; 3. Braune (R.D. Ger
mană) 21139’58”; 4. Muller (R.D. 
Germană); 5. L. Zanoni (R.P.R.) ; 
6. lliev (R.P. Bulgaria) ; 7. Șer
ban (R.P. Romînă), toți în același 
timp cu Braunei

In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă Alexei 
Petrov (U.R.S.S.) cu 201104’42”, ur
mat de Loeffler (R.D. Germană) 
Ia 1’09” și Etcenko (U.R.S.S.) la 
5’47”. Ion Vasile, primul dintre 
cicliștii romîni, ocupă locul & la 
9’43”. Pe echipe clasamentul a ră
mas neschimbat. Astăzi se aleargă 
etapa a Vl-a El Ghizeh—Suez 
(130 km.).

(Agerpres)

„Flarinarol îndrăgostit
3 După „Noapte de carnaval*, 
3 „Fata cu chitara", și alte filme, 
oț studiourile sovietice ne prezintă 
« un nou film muzical în culori, 
3 plin de veselie și antren, 
o) bogat în cintece și dansuri fer- 

1 jTyTTSTneaTTOT mecătoare. Ca și

student

Deacum cîntați, condeie și 
viori 

Această minunată epopee, 
în Cosmos vom trimite zeci

de sori 
în jurul soarelui astral

să steie"
Păcat că într-o parte a poe

ziei sacrifici bogăția de idei pe 
care o oferă tema de dragul 
unor efecte ușoare. Prezentarea 
rachetei „cîntînd serenade" lu
nii și cochetînd cu stelele poate 
avea un oarecare haz, dar aci e 
mai eurînd deplasată și sără
cește poezia. Mai multă atenție 
la expresii („Felicitînd pe oa
meni și-a lor minte" nu mer
ge).

Lucrind cu mai multă exi
gență vei da creații mai izbu
tite.

ION SIRBU 
(București).

îndemînarea cu care versi
fici e promițătoare. E regreta
bil. însă, că într-o poezie în
chinată, după cum indică titlul 
Republicii noastre, spui atît de 
puține lucruri (aproape nimic) 
despre actualitate, despre via
ța nouă a patriei noastre. Mun
ții, „marea cu solzi de spu
mă", „Torentele din culmi" etc. 
au mai fost cîntați și în trecut
— glorificarea lor și numai a 
lor în versuri, oricît de fru
moase nu pot constitui ade
vărata poezie a vremii noastre, 
apropie-te deci mai mult de 
realitatea noastră, de proble
mele construirii socialismului — 
poezia dumitale va cîștiga atunci 
și originalitate, căci nu se va 
mai mulțumi să repete lucruri 
spuse cu decenii în urmă.

GH. I. N1COLAE — elev 
(Curtea de Argeș), VARVARA 
GH. —învățător (Lucăcesti-Su- 
ceava), BJLBIL CONSTANTIN
— muncitor (Ploești), IOAN 
POPOVICI — elev (Cluj), EU
GEN GH. GAVRA — (Orașul 
Stalin).

Dorința de pace e comună 
tuturor oamenilor cinstiți din 
lume. A o exprima, însă, sub 
forma unei convorbiri rimate, 
cu stîngăcie, intr-un mod des

tul de prozaic, folosind un vo
cabular sărac și uneori impro
priu, nu înseamnă a face poe
zie. Slăbiciunile evidente ale 
lucrărilor dv. (scrise de alt
fel. dintr-un imbold generos pe 
care-1 prețuim) ne duc la a 
ceeași concluzie : nu ați înțeles 
încă destul de bine ce e poezia, 
prin ce se deosebește de ver
sificările plate, ce face valoa
rea unei poezii. De aceea, e ne
cesar să vă repetăm sfatul dat 
și altor cititori : »trăduiți-vă 
să pătrundeți tainele măiestriei 
poetice, studiind operele poeți
lor de seamă clasici și contem
porani.

ION ALBU - învățător 
(Gherdeniș-Timișoara).

E mult avînt sincer în poezia 
dumitale Dacă ți-ai fi preci
zat mai bine ideile pe care 
vrei să le exprimi poate ai fi 
dat ceva reușit (cu toate că 
spui încă prea multe generali
tăți). Să-ți dăm un exemplu. 
Cind scrii că tinerețea noastră 
„e dorința arzătoare de-a zbu
ra în sus, spre astru", că e 
„dar pentru-a lumii fericire" 
etc., ai comunicat ceva. Dar în 
rest înșiri repetîndu-te, lu
cruri vagi, nesemnificative sau 
de-a dreptul banalități („Visul 
unei nopți frumoase petrecută-n 
clar de lună" etc.).

învață, citind pe maeștrii 
poeziei, ce înseamnă bogăția 
de idei și sentimente și conci- 
ziunea în literatură. Mai multă 
atenție la exprimare căci folo
sești uneori construcții nu prea 
corecte.

COSTICA AXINIA — (Vin- 
țul de Jos-Hunedoara).

Dumneata comiți o greșeală 
pe care o fac șj alți cititori (din 
fericire din ce în ce mai pu
țini). Confunzi poezia (care nu 
poate exista fără idei profun
de și emoție, fără un mod de 
exprimare artistică), cu frazele 
rimate care împărtășesc diverse 
impresii banale, intimități, lu
cruri lipsite de interes pentru 
cititorul iubitor de literatură. 
Cu atît mai mult în zilele noa
stre. cind realitatea oferă atitea 
teme pentru poezia adevărată, 
nu e folositor ca un tînăr să-și 
irosească timpul versificînd pla
titudini.

După cum se vede, dumneata 
trebuie deocamdată să afli ce 
este poezia (citind mult și sis
tematic). Deabia după aceea va 
fi cazul să te întrebi dacă ai 
sau nn posibilități.

INFOR MÂȚII

ilustrată

Ma-

ma- 
pro- 

cu

Mergînd pe 
linia moderni
zării întreprin
derii la fabrica 
de tricotaje „Ion 
Fonagy" din 
Timișoara, au fost introduse 
in procesul de producție 
7 mașini circulare, impor
tate din R. Cehoslovacă și 
R. D. Germană. Aceste 
șini moderne de Înaltă 
ductivitate sint înzestrate 
aparatură automată.

In fotografie: fruntașele 
ria Farcaziu. maistru și mun
citoarea Ana Farcaș de la secția 
tricotaje.

Foto: AGERPRES
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voce frumoasă, este și un bun 
dansator, dar birocratul respon
sabil al clubului marinarilor 
îl împiedică să plece ca solist 
al ansamblului la Festival. De 
fapt responsabilul clubului voia 
să-l vadă cit mai departe pe 
Ceaikin și dintr-un alt motiv, 
motiv care nu era decît... fru
moasa sportivă Lena (T. Bes- 
taeva). După multe aventuri 
amuzante, Boris își face cunos
cută dragostea Lenei, iar nesu
feritul Don Juan este ridiculi
zat cum merită. Filmul se va 
încheia lăsindu-ne să înțelegem 
fericirea celor doi, nu fără a ne 
prezenta, insă, înainte, un bogat 
program de cintece și dansuri 
marinărești susținut de Boris la 
Festival, program al cărui su
biect este înfrățirea marinarilor 
tuturor țărilor în lupta pentru 
pace. Melodii inspirate, cadrul 
feeric al sărbătorilor Festivalu
lui, situații pline de umor, iată 
cîteva din punctele de atracție 
ale acestui film.

B. DUMITRESCU

„Fata cu chita
ra". „Marinarul 
îndrăgostit" își 
leagă subiectul 
de Festivalul 
Mondial al Ti
neretului și Stu
denților de la 
Moscova, peripe
țiile pline de 
haz ale eroilor 
dîndu-ne prilejul 
să cunoaștem noi 
și minunate as
pecte ale marii 
întîlniri a tine
retului lumii.

în centrul con
flictului apare 
figura simpatică 
a marinarului 
Serghei Ceaikin, 
interpretat 
sinceritate 
spontaneitate dec. ................. ................
Gleb Romanov^ («IKEM ATO GtiME)
Ceaikin are o 3
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Ridicat in urmă cu mai bine 
de șase sute de ani, pe ruinele 
palatului lui Negru Vodă, mi
nunatul monument istoric, mu- 
zeul din orașul Curtea de Ar
geș, stă mărturie nepieritoare 
a comorilor de leacuri, create 
de talentatul și harnicul nostru 
popor.

Elevii din orașul Curtea de 
Argeș, prețuiesc neasemuit de 
mult aceste comori ale trecutu 
lui nostru, aceste monumente 
unice prin măreția lor. De a- 

aceea ei s-uu angajat să ia aceste 
monumente in păstrarea lor. E- 
levii din Curtea de Argeș au 
prestat pină acum sute de ore 
muncă voluntară la curățirea și 
conservarea pieselor de muzeu 
și a ruinelor palatului lui Ne
gru Vodă.

H. M. MAHU

Cît mai mulți tineri
inovatori și inventatori

în organizațiile U.T.M. de 
’ iderea „Ludovic Min-

Sîmbătă a părăsit Capitala de
legația Academiei R. P. Romine 
care urmează să semneze la Mos
cova planul de colaborare științi
fică cu Academia de Științe a 
Uniunii Sovietice pe anul 1959.

Delegația este alcătuită din acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al
Academiei R. P. Roniîne, acad. A. 
Kreindler, directorul Institutului 
de neurologie „I. P. Pavlov" al 
Academiei R. P. Romîne și conf. 
univ. C. Apetri, director adjunct 
a! Institutului de energetică al 
Academiei R. P. Romîne.

★
Sîmbătă dimineața, violonistul 

Ion Voicu, artist emerit al R. P. 
Romîne, a părăsit Capitala plecînd 
în Anglia, unde va fi solistul a 
două concerte ale orchestrei Halle 
din Manchester, dirijate de Con
stantin Silvestri, artist 
lui din R. P. Romînă.

★
Teatrul Armatei, în 

cu Comitetul orășenesc

București și Casa Centrală a Arma
tei, prezintă la 8 și 9 februarie, 
la ora 19, în sala din b-dul 51a- 
gheru nr. 20 cea de-a 5-a seară li
terară din ciclul „Istoria teatrului 
romînesc".

Scriitorul Ion Marin Sadoveunu 
va vorbi despre viața și opera lui 
Bogdan Petriceicu Hașdeu. Ca 
exemplificare se va prezenta co
media „Trei crai de la răsărit" 
de B. P. Hașdeu în regia lui Geor
ge Rafael.

-----afen—

Numirea noilor ambasadori 
ai R.P.R. în R.P.U. și Turc a

al poporu-

colaborare
U.T.M.

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tovară
șul Vasile Pogăceanu a fost nu
mit ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Romine în R.P. 
Ungară, în locul tovarășului Ion 
Popescu, care a primit alte însăr
cinări.

Prin același decret, tovarășul 
Nieolae Dinulescu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.P- Ro- 
mîne în Turcia, în locul tovarășu
lui Barbu Zaharescu, care a pri
mit alte însărcinări.

CtwiinziiMO 

fotoreportaje 
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SPOHT-MAGAIȘN 
Jocuri distractive 

l/Mon

ră șl
la întreprinderea „Ludovic 
ski", cooperativa „Ciocanul", în
treprinderea „Lazăr Odbn" și al
tele.

O atenție deosebită a acordat-o 
comitetul orășenesc U.T.M. spri
jinirii aplicării inovațiilor tineri
lor — mai ales pentru înlăturarea 
tărăgănării in rezolvarea lor de 
către unele cabinete . tehnice — sti- 
mulînd și întărind astfel încrede
rea și interesul tinerilor inovatori.

Un mare rol' in dezvoltarea 
mișcării tinerilor inovatori i-au 
avut cele trei consfătuiri ale tine
rilor inovatcri, organizate în oraș 
de către comitetul regional 
U.T.M, la a căror pregătire și or
ganizare Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Mureș a contribuit ac
tiv. Cu acest prilej au fost dezbă
tute problemele mișcării de ino
vații, a avut loc un vast schimb 
de experiență și s-au adoptat mă
suri importante pentru dezvolta
rea pe mai departe a mișcării de 
inovații.

In urma plenarei din noiembrie 
1958 a C.C. al P.M.R., discutînd 
participarea tineretului la îndepli
nirea planului de stat pe acest an, 
Plenara a Vl-a a C.C. al U.T.M. 
a subliniat necesitatea dezvoltării 
pe mai departe a mișcării tineri
lor inovatori. Va trebui să crească

(Urmare din pag. l-a)

acceptate iar 19 au și fost aplica
te in producție.

Comitetul orășenesc U.T.M. Tg. 
Mureș a desfășurat o muncă sus
ținută pentru extinderea inițiati
vei utemiștilor de la „Encsel Ătau- 
riciu", pentru generalizarea ex
perienței acestora. Prin instruc
torii comitetului orășenesc, cu a- 
jutorul unui larg activ extrabu
getar, pentru început au fost spri
jinite organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderi să orga
nizeze colectivele de îndrumare a 
mișcării de inovații. In numeroa
se întreprinderi au luat ființă 
„Colțurile tinerilor inovatori". De 
asemenea s-a intensificat propa
ganda tehnică în rîndul tinerilor 
muncitori. La întreprinderea de 
reparații Auto nr. 2 din Tg. Mu
reș de pildă, rezultatele mișcării 
de inovații sint popularizate regu
lat prin stația de radioficare a în- 
trepinderii. Aici se organizează 
săptămînal consultații la cabine
tul tehnic, se țin conferințe pen
tru tinerii muncitori. In adună
rile generale U.T.M., la consfătui
rile de producție se discută dese
ori despre mișcarea de inovații.

O intensă muncă politică de în
drumare tehnică și de atragere 
a tinerilor pentru a se încadra în
mișcarea de inovații se desfășoa- in mod considerabil numărul ti-

nerilor inovatori, ca și cel ai în
treprinderilor in care organizațiile 
U.T.M. aplică această inițiativă. 
In această lumină Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Tg. Mureș îi re
vin sarcini deosebit de importan
te. In unele întreprinderi ca „Si- 
mo Gheza", I.R.T A., întreprinde
rile de construcții, Depoul C.F.R., 
numărul tinerilor inovatori este 
încă destul de mic, mișcarea de 
inovații n-a devenit încă o miș
care de masă. Organizațiile 
U.T.M. din aceste întreprinderi, 
n-au reușit să trezească interesul 
tuturor tinerilor pentru continua 
perfecționare a producției.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Tg. Mureș va trebui să îndrume 
mai Îndeaproape și aceste orga
nizații U.T.M., pentru a transfor
ma mișcarea de inovații intr-o 
largă mișcare de masă. Aceasta 
se va realiza însă numai dacă or
ganizațiile U.T.M. vor desfășura 
o intensă muncă educativ-politică 
și de dezvoltare a interesului ti
nerilor pentru tehnică, pentru in
venții și inovații, dacă vor expli
ca tinerilor marea însemnătate 
economică a inovațiilor și vor 
lupta pentru ridicarea nivelului 
profesional al tinerilor muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Pentru rea
lizarea tuturor acestora există 
toate condițiile.

Marinarul îndrăgostit — Patria, 
.. București, înfrățirea între popoare, 

N. Bălcescu : Căi greșite — Repu
blica, I. C. Frimu, 1 Mai ; Viața 
nu iartă și complectarea „Șapte 
arte" — Magheru, 13 Septembrie ; 
Procesul se amină — Central, 
8 Martie; Fata cu chitara — V. 
Alecsandri, Cultural, 8 Mai ; Pa
tru pași în nori — Gh. Doja ; Ce
rul Infernului — Lumina, M. Emi- 
nescu, Olga Bancic; Alo ?... ați 
greșit numărul! — Maxim Gorki, 
Vasile Roaită, 23 August, G. Baco- 
via, Drumul Serii ; Omul meu 
drag — Victoria. Miorița, G. Coș- 
buc; Program de filme documen
tare și de desene animate — Tim
puri Noi. Alex. Popov ; S-au cu
noscut cu toții — Tineretului ;' 
Idiotul — Grivița ; Misterul caste-', 
tulul părăsit — Unirea ; Lupta nu, 
s-a sflrșit încă — Alex. Sahia,. 
Donca Simo ; Bomba — C. David ; • 
Noile aventuri ale motanului Incăl-' 
(at — Flacăra ; Numai o femeie — J 
Arta, B. Delavrancea ; Jucătorul, 
de loterie — Munca ; Pe Donul li-< 
nlștit (seria Il-a) — Popular ;< 
Luna de miere — Ilie Pintilie ; Ma-' 
rea bătălie — Libertății; Paginile' 
trecutului — 16 Februarie: Legen-, 
da dragostei — 30 Decembrie; La^ 
ordinele dv. — Clubul C.F.R.t 
„Grivița Roșie" ; Haiducii — Clu-< 
bul Boleslaw Bierut. ;

fWWL EWOlhWSL)

Pentru următoarele trei zile ln<l 
țară: vremea se menține friguroa?? 
să, mai ales noaptea. Cer schimbă-?? 
tor cu unele înnou-rări la sf'rșjtulS? 
intervalului în partea de sud-vest a?? 
țării. Vtnt slab, pină la potrivit.?? 
Temperatura în general staționară,?? 
exceptînd sud-vestul țării, unde va?? 
crește ușor Minimele vor oscila» 
între minus 3 șt minus 16 grade,?? 
fiind local mai coborîte la începu- ?? 
tul intervalului, iar maximele între?? 
minus 6 și plus 7 grade. Ceață di ?? 
mineața și seara.

1
la cinematografele 

I C. FRIMU și

PREMIERĂ

Uiemiști șa utes^iaste!
In curind apare revista „TINARUL LENINIST", intr-un nou 

format, cu un nou profil. Revista se va adresa activiștilor U.T.M., 
secretarilor organizațiilor de bază, propagandiștilor și instructo
rilor de pionieri.

Revista va cuprinde articole privind experiența înaintată a or
ganizațiilor U.T.M. articole de propagandă legate de activita
tea practică a organizațiilor U.T.M., articole de orientare meto
dică pentru mișcarea pionierească, precum și informații pe teme 
actuale, articole din experiența Comsomolului, corespondențe.

Utemiști și utemiste, abonați-vă la revista „TINARUL LENI
NIST", ajutor prețios în munca voastră de organizație.

Citiți și răspîndiți revista „TÎN ARUL LENINIST".
Revista apare in 96 pagini, bogat ilustrată.

Filmul
Câi greșite"
O producție a studioului 

„M. GORKI" 
din Moscova 

cu
V. PODVIG, A. GRAVE,

V. TELEGHINA, M ULIA- I 
NOV, I. MEDVEDEV, 

L. KARAUȘ 
Scenariul: V. SPIRINA

Regia: M FEODOROVA 1 
Muzica : L. AFANASIEV 
Imaginea : A. POLKANOV 

Ineepînd din 5 februarie fii- | 
mul rulează si la cinemato- i 

graful „REPUBLICA"



Congr e s u 1 
constructorilor comunismului

a stârnit un uriaș interes 
in lumea întreagă

Poporul chinez salută 
cu căldură noile 

planuri grandioase 
ale U.R.S.S.

PEKIN 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 6 februarie toate 
ziarele centrale din Republica 
Populară Chineză au publicat știri 
despre încheierea lucrărilor Con
gresului al XXI-lea extraordinar 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Ziarele „Jenminjibao**. 
„Dagunbao**, „Cuanminjibao" și 
alte ziare centrale publică în pri- 
mele pagini sub titluri mari ex
punerea pe larg a cuvinlării de 
închidere rostită la Congres de 
tovarășul N. S. Hrușciov.

în titlurile la materialele con 
sacrale Congresului al XXI-lea 
ziarele subliniază : Poporul chi 
nez salută cu căldură intrarea 
Uniunii Sovietice în perioada con- 
strucției desfășurate a societății 
comuniste*1 („Jenminjibao"), „Con- 
greșul al XXI-lea a deschis calea 
spre comunism** („Dagunbao"), 
„în planul septenal adoptat de 
Congres vedem viitorul comunis
mului1* ( „Cijungoținnianbao" ).

Dezvoltarea 
economiei U.R.S.S* 

va avea o mare 
influentă asupra 

situației internaționale
HELSINKI 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Presa finlandeză

—ooOoo—

acordă o deosebită atenție înche
ierii celui de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S. Ziarele 
publică o expunere a cuvîntului 
de închidere rostit de N. S. 
Hrușciov in cadrul ședinței din 5 
februarie a Congresului. Ziarele 
subliniază deplmo unanimitate cu 
care participanții la Congres au 
aprobat planul de șapte ani de 
dezvoltare, a economiei naționale 
a U.R.S.S. și au adoptat rezoluția 
la raportul prezentat de N. S. 
Hrușciov.

Referindu-se la planul dezvol
tării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965, a- 
doptat de Congres, ziarul scrie 
că pînă și cercurile care privesc 
cu îndoială posibilitățile Uniunii 
Sovietice de a îndeplini sarcinile 
trasate, își dau seama că dezvol
tarea economiei U R.S.S. va avea 
o mare influență nu numai asu
pra problemelor interne ale țării, 
ci și asupra situației internațio
nale,

„Hrușciov a încheiat 
Congresul al XXMea 

adresind un apel 
pentru pace**

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 
— TASS transmite : Opinia pu
blică din Argentina acordă un 
mare interes Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S. Presa acordă 
o mare atenție planului septenal 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S., subliniind orien
tarea luț pașnică. Posturile de ra
dio au emis in mod regulat știri 
privind lucrările Congresului.

Un interes uriaș a stîrnil cuvîn- 
tarea de închidere rostită de tova

rășul N. S. Hrușciov. Ziarele din 
capitala Argentinei publică pe 
primele pagini sub titluri mari 
știri din Moscova în oare se sub
liniază că N. S. Hrușciov l-a in
vitat pe președintele S.U.A., Ei
senhower, să viziteze Uniunea So
vietică.

,.Hrușciov, scrie ziarul „Correo 
de la Tarde", a încheiat Congre
sul al XXI-lea adresind un apel 
pentru pace".

„Este rîndul 
Occidentului să-și 
spună cuvîntul**

BONN 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: In numărul lor din 6 
februarie ziarele publică in pri
mele pagini știrea despre cuvîn
tul de închidere rostit de N. S. 
Hrușciov ia cel de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S. Aceste știri 
sînt publicate sub următoarele 
titluri mari: „Hrușciov invită pe 
Eisenhower. Kremlinul așteaptă 
„propuneri rezonabile" în pro
blema germană" („Frankfurter 
Rundschau"), „Hrușciov cere în
cetarea războiului rece“ („Stut- 
garter Zeitung"), „Hrușciov îl 
invită pe Eisenhower.

In comentariul publicat de zia
rul „Neue Rhein-Zeitung" consa
crat cuvîntului de închidere ro
stit de N. S. Hrușciov la Congres 
se arată că pentru îndeplinirea 
noului plan septenal Uniunea So
vietică are nevoie de pace și că 
U.R.S.S. dorește convocarea unei 
conferințe „a celor patru meri". 
In încheiere ziarul scrie că acum 
este rîndul Occidentului să-și spu
nă cuvîntul.

N. S. Hrușciov și Ciu En-lai 
au semnat

UN NOU ACORD 
cu privire la lărgirea continuă 

a colaborării economice intre 
Uniunea Sovietică și R. P. Chineză

Guvernul S. U. A. continuă
să adopte o poziție negativă 

în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară

— Declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al U. R S. S. —

Inițiative 
ale tinerelor fete 

sovietice
MOSCOVA.—Comitetul Cen

tral al U.T.C.L. a aprobat ac
țiunea patriotică a tinerelor fe
te sovietice care au hotărit să 
plece să lucreze permanent în 
regiunile valorificării pămintu- 
rilor înțelenite și să-și aducă 
contribuția la cauza dezvoltării 
continue a economiei acestor 
bogate regiuni ale țării.

Comitetele U.T.C.L. primesc 
numeroase scrisori în care ti
nerele fete sovietice cer să fie 

trimise în aceste regiuni

A doua Conferință 
națională 

a Tineretului muncitor 
din Chile

BUENOS AIRES. — Recent 
în capitala chiliană Santiago a 
avut loc cea de-a doua Conferin
ță națională a Tineretului mun
citor din Chile.

Timp de trei zile peste 300 
de reprezentanți ai tuturor or
ganizațiilor chiliene de tineret 
care grupează tineri muncitori, 
funcționari, țărani, au discutat 
principalele probleme care 
preocupă tineretul.

Participanții la conferință au 
condamnat cu hotărire politica 
actualului guvern chilian care 
duce masele populare spre foa
me și pauperizare și se răsfrîn- 
ge deosebit de nefast asupra 
situației tineretului.

Decembrie 1958. Entuziasmul 
domnea în inima capitalei Ceylo
nului. Mai ales printre tineri. Ceva 
neobișnuit pentru autohtoni ? Da, 
desigur. Aici la Colombo, solii ti
nerei generații din 40 de țări ale 
lumii s-au întâlnit pentru a parti
cipa la sesiunea Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D., animați cu toții 
de aceleași năzuinți de pace și co
laborare prietenească. Gazdele 
și-au înconjurat oaspeții cu dragos
te, străduindu-se să facă totul pen
tru ca această intîlnire să se des
fășoare în bune condiții și să 
dea rezultate rodnice. Am apreciat 
și admirat în mod deosebit aspira
țiile poporului ceylonez, strădaniile 
depuse de țara gazdă, începînd 
chiar din prima zi a deschiderii se
siunii — la 7 decembrie — cînd 
am fost salutați de însăși primul 
ministru al Ceylonului, Bandara- 
naike.

îmi reamintesc întocmai sala de 
desfășurare a lucrărilor sesiunii, 
care era frumos pavoazată, insigna 
F.M.T.D. domina încăperea. In 
sala plină, se aflau în afara mem
brilor Comitetului Executiv obser
vatori și oaspeți printre care re
prezentanții S.U.A., ai Federației 
Tineretului Irakian, ai Consiliului 
Tineretului African, ai Uniunii 
Tineretului din Guineea. Tinere
tului Democrat Indonezian, ai 
Consiliului Organizațiilor de tine
rei membre ale W.A.Y. din Japon a 
(Adunarea Mondială a Tineretului), 
reprezentanții Congresului tineri
lor japonezi, ai secțiunii de tineret 
a Partidului Socialist Japonez, ai 
Y.M.C.A. din Filipine (Mișcarea 
Tinerilor Creștini), ai Uniunii Stu
denților Universitari din Rangoon, 
ai Tineretului Muncitor Marocan, 
ai Frontului Eliberării Naționale 
din Algeria.

Participanții la lucrări aveau să 
discute, așa după cum am văzul, 
într un climat favorabil despre : 
cunoașterea reciprocă, relațiile 
prietenești dintre organizațiile de 
tineret din Asia și Africa și din 
alte continente ale lumii și acti
vitatea F.M.T.D. în spiritul prin
cipiilor de la Bandung; contribu
ția F.M.T.D. ia pregătirile celui

00-000---------

Conducătorii unor partide frățești care au participat 
la cel de al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 

au vorbit telespectatorilor moscoviți
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 7 februarie 
conducătorii unor partide frățești 
care, la invitația C.C. al P C.U.S. 
au participat la lucrările Congre
sului ai XXI-lea al P.C.U.S., au 
luat cuvîntul la posturile de tele
viziune din Moscova. In fața te
lespectatorilor au luat cuvîntul 
Harry Pollit, președintele Comite
tului Executiv al Partidului Comu

nist din Marea Br-itanie, E. Hill, 
membru al Biroului Politic al C.C- 
al Partidului Comunist din Aus
tralia, Tim Buck, secretar general 
al Comitetului național al Parti
dului Aîuncitoresc progresist din 
Canada, W. Mackar, membru 
al Comitetului Politic al Partidu
lui Comunist din Noua Zeelandă.

Ei au vorbit despre lucrările 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. 
și despre activitatea partidelor lor.

-OOOOO

Secretarul Casei Albe pentru problemele 
prsssi despre posibilitatea unei călătorii 

a lui D. Eisenhower în U. R. S. S.
NEW FORK 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : Agenția Associa
ted Press anunță din Thomasville 
(statul Georgia) că secretarul Ca
sei Albe pentru problemele presei, 
Hagerty, a făcut o declarație în le- 
gătură cu posibilitatea unei călă
torii a președintelui Eisenhower 
în Uniunea Sovietică,

Hagerty a declarat că „în pre
zent președintele nu are planuri 
în legătură cu o astfel de vizită — 
de fapt el n-a primit nici o invi
tație în afară de ceea ce s a spus 
în informațiile cu privire Ia invi
tația neașteptată, făcută în cuvin-

tarea politică" a lui N. S. Hrușciov 
Ia ședința de închidere a Congre
sului al XXI-lea al P.C.U.S.

„De cînd deține postul său. se 
spune în declarația Casei Albe, 
președintele Eisenhower a arătat 
întotdeauna limpede că este dis 
pus să plece în orice parte a glo
bului pămîntesc dacă o asemenea 
vizită va servi cauzei păcii.

Dacă desfășurarea evenimente
lor va arăta că o vizită în Uniunea 
Sovietică sau în altă parte va servi 
acestei cauze, această problemă, 
fără îndoială, va fi examinată".

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Potrivit înțele
gerii intervenite intre guvernul 
U.R.S.S. și guvernul R. P. Chine
ze, la Moscova au avut loc trata
tive cu privire la lărgirea conti
nuă a colaborării economice și 
tehnice dintre cele două țări.

In cursul tratativelor caro s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceră prietenie, cordialitate și de
plină înțelegere, a avut loc un larg 
și multilateral schimb de păreri în 
problemele economice care intere
sează cele două părți.

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze con
sideră că lărgirea continuă a co
laborării economice și tehnice din
tre U.R.S.S. și R.P. Chineză va 
contribui la realizarea cu succes 
a mărețelor sarcini trasate în do
meniul dezvoltării economiei națio
nale a Republicii Populare .Chine
ze și va aduce la o și mai mare 
întărire a unității și puterii țărilor 
lagărului socialist.

In urma tratativelor care s-au 
încheiat cu succes la 7 februarie 
1959, N. S- Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, au 
semnat la Moscova drept cotnplec- 
tare la acordurile existente cu pri
vire la acordarea de către Uniu
nea Sovietică de ajutor tehnic în 
domeniul industrializării R.P. Chi
neze, un nou acord de colaborare 
în domeniul construirii în Repu
blica Populară Chineză în anii 
1959—1967 a 78 de mari întreprin
deri ale industriei metalurgice, 
chimice, carbonifere, petrolifere, 
constructoare de mașini, electroteh
nice, radiotehnice, ale industriei 
materialelor de construcție și a 
centralelor electrice-

In acord se prevede ca pe baza 
ultimelor realizări ale științei si 
tehnicii Uniunii Sovietice, organi
zațiile sovietice vor îndeplini lu
crări de cercetare și proiectare, vor 
livra utilaj, aparate și unele ma
teriale speciale, vor trimite- numă
rul necesar de specialiști sovietici 
pentru acordarea de ajutor tehnic 
în construcția, montarea, organi
zarea și punerea în funcțiune a 
întreprinderilor și vor primi spe
cialiști și muncitori chinezi pentru 
instruirea lor în domeniul tehnic 
și de producție in întreprinderile 
corespunzătoare ale U.R.S.S.

In legătură cu marile succese 
obținute de Republica Populară 
Chineză în dezvoltarea economiei 
naționale, și îndeosebi in dezvol
tarea industriei constructoare de 
mașini și în pregătirea de cadre 
proprii de ingineri și tehnicieni ca
lificați, partea chineză va asigura 
fabricarea unei părți considera
bile de utilaj de care au nevoie 
întreprinderile prevăzute în acord 
și va asigura îndeplinirea lucrări
lor de proiectare și cercetare pen
tru mai multe dilntre întreprinde
rile menționate.

Ca și în acordurile anterioare se 
prevede că partea sovietică va

transmite în mod gratuit părții 
chineze licențe pentru dreptul de a 
fabrica produsele prevăzute pen
tru fabricarea la aceste întreprin
deri, și va transmite de asemenea 
documentația tehnică necesară 
pentru organizarea producțiilor 
respective și fabricarea în R. P 
Chineză a utilajului de care au ne
voie întreprinderile prevăzute în 
acord.

Valoarea totală a utilajului care 
va fi livrat de Uniunea Sovietică, 
a lucrărilor de proiectare și a ce
lorlalte genuri de ajutor tehnic 
prevăzute în acord, va fi de apro
ximativ 5.000.000.000 ruble.

Achitarea utilajului care va fi 
livrat de U.R.S.S. și a tuturor ge
nurilor de ajutor tehnic se va efec
tua de partea chineză prin livrări 
de mărfuri in U.R.S.S în condițiile 
acordului comercial sovieto-chinez 
în vigoare-

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze con
sideră acordul semnat drept o nouă 
verigă importantă în domeniul în
tăririi și lărgirii continue a cola
borării economice rodnice, reciproc 
avantajoase și a într-ajutorării 
frățești dintre cele două state so
cialiste.

Dejun Ia Kremlin
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite; La 7 februarie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
organizat în A'jrele Palat al 
Kremlinului un aejun cu prilejul 
încheierii cu succes a tratativelor 
și a semnării acordului cu privire 
la lărgirea continuă a colaborării 
economice dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Chi
neză.

Din partea chineză la dejun au 
participat Ciu En-lai, Kan Șen, 
Li Siue-fîn, Liu Nin-i, Liu Siao, 
Gu Cijo-siln și alte personalități.

Din partea sovietică la dejun au 
participat Averkii Aristov, Aleksei 
Kiricenko, Frol Kozlov, Anastas 
Mikoian, Mihail Suslov, Aleksei 
Kosîghin și alte personalități.

In cursul dejunului care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate frățească s-au rostit cuvîn- 
tări.

LIBERTATE
LUI MANOLIS GLEZOS!

LONDRA 7 (Agerpres). TASS 
transmite: Soarta patriotului grec 
Alanolis Glezos continuă să îngri
joreze profund pa oamenii cinstiți 
din Anglia.

La 6 februarie, John Gollan, se
cretar general al Partidului Comu
nist al Alarii Britanii, a dat pu
blicității o scrisoare adresată gu
vernului grec. In scrisoare se ex
primă un protest hotărît împotriva 
persecuțiilor la care este supus 
Alanolis Glezos de reacțiunea din 
Grecia.

AiOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Aloscova a 
fost dată publicității declarația 
Alinisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. în legătură, cu declara
ția Departamentului de Stat al 
S.U.A. (din 24 ianuarie) cu pri
vire la așa-numitele date noi des
pre detectarea exploziilor nuclea
re subterane, în care se spune că 
guvernul sovietic nu poate să nu 
tragă concluzia că guvernul S.U.A. 
continuă să adopte într-o serie de 
probleme importante o poziție care 
face de fapt imposibilă încheierea 
unui acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen.

In declarația Alinisterului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. se ara
tă că dacă guvernul S.U.A. este 
de acord să înceteze experiențele 
cu arma nucleară fără termen, 
adică pentru totdeauna și să con
semneze acest consimțămînt al 
său intr-un tratat, firește, cu in
stituirea sistemului cuvenit de con
trol, trebuie să se dea un răspuns 
clar la această întrebare. Pînă în 
prezent însă un asemenea răspuns 
nu a fost primit.

Referindu-se la procedura votă
rii în Comisia de control pentru 
îndeplinirea tratatului privind în- 
ctarea experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen, Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
menționează că guvernul sovietic 
este dispus să colaboreze în vede
rea căutării unei proceduri care 
să asigure o situație egală tuturor 
părților și să țină seama în egală 
măsură de interesele securității 
lor.

Guvernul sovietic, se spune în 
declarație, consideră că ar fi 
echitabilă și corespunzătoare inte

reselor tuturor statelor care pose
dă arma nucleară adoptarea unui 
asemenea sistem de votare în Co
misia de control, în condițiile că
ruia hotărîrile asupra problemelor 
de fond să fie luate de comun a; 
cord între participanții inițiali ai 
tratatului, adică între U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie, iar în 
problemele de procedură cu majo
ritatea simplă a voturilor.

In declarația Alinisterului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. se subli
niază că cererea S.U.A. ca din 
componența posturilor de control 
de pe teritoriul Uniunii Sovietice 
să nu facă parte nici un cetățean 
sovietic, arată cît se poate de evi
dent că în această problemă 
S.U.A. vor să folosească posturile 
de control nu în scopul asigurării 
funcționării efective a sistemului 
de control- Cererea S.U.A. urmă
rește fie să zădărnicească reali
zarea unui acord, fie ca sub forma 
așa-numitului personal al posturi
lor de control să plaseze pe între
gul teritoriu al Uniunii Sovietice 
cît se poate mai mulți spioni

Guvernul sovietic, se spune în 
declarația Alinisterului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., consideră că 
dacă S.U.A. doresc într-adevăr rea
lizarea unui acord în problema în
cetării experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen, ele trebuie să 
renunțe la încercările de a impune 
un sistem de control care ar pune 
Uniunea Sovietică într-o situație 
inegală față de S-U.A. și de par
tenerii lor din blocurile militare. 
Uniunea Sovietică, se subliniază 
în declarația Alinisterului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., ,va 
continua eforturile ca acest acord 
să fie încheiat cît se poate mai 
curînd".

Mesajul de răspuns 
adresat de 

Nikita Hrușciov 
lui Pietro Nanni

MOSCOVA 7 (Agerpres). —' 
TASS transmite : Nikita Hrușcio», 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a trimis lui Pietro Nenni următo
rul mesaj de răspuns adresat Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Italian :

„Exprimăm tovarășilor socialiști 
italieni și dv. personal mulțumiri 
pentru salutul și urările de succes 
adresate Congresului al XXI-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Partidul nostru, după cum de
monstrează rezultatele Congresu- 
lui al XXI-lea, urmînd neabătut 
linia Congresului al XX-lea, va 
lupta și de acum înainte în mod 
consecvent pentru cauza construi
rii comunismului în țara noastră, 
pentru pace și securitatea tuturor 
popoarelor.

Exprimăm speranța că socialiștii 
italieni vor aduce contribuția cu
venită la rezolvarea celei mai im- 
jortante sarcini a prezentului — 
upta pentru cauza păcii, democra
te; și progresului social",

K.Yoroșilov va vizita India
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: La invitația lui 
Radjendra Prasad, președintele 
Republicii India. Kliment Voroșp 
Iov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., va 
pleca la sfîrșitul lunii februarie 
1959 în India într-o vizită de 
curtoazie.

împreună cu Voroșilov va ple
ca în India și Nuritdin Muhitji- 
nov, președintele Comisiei pentru 
Afacerile Externe a Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

7=770 oglindire a actlvltă(il F.N.T.D. 
Executiv în slujba aspirațiilor tinerei 

■i fm-t;d: generalii iubitoare de pace
de-al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena (iulie—august 1959) ;
activitatea desfășurată de F.M.T.D. 
în slujba tineretului lumii, pentru 
colaborarea internațională și pen
tru pace (la discutarea acestui 
punct s-au stabilit activitățile 
F.M.T.D. în 1959-1960 și problema 
convocării adunării generale a or
ganizațiilor membre ale F.M.T.D.).

De la bun început trebuie spus 
că sesiunea Comitetului Executiv a 
F.M.T.D. de la Colombo a fost — 
prin problemele pe care le-a dis
cutat, prin hotărîrile și rezoluțiile 
pe care le a adoptat, prin faptul 
că toți participanții, fie delegați 
sau observatori și-au exprimat li
ber părerile despre problemele 
puse în discuție — o expresie a 
autorității, forței și eficacității 
F.M.T.D., un simbol al muncii sale 
rodnice și neobosite în interesul 
tineretului lumii.

Ea a fost de asemenea o confe
rință a conducătorilor organizații
lor de tineret, reprezentind mili
oane de tineri, cunoscînd temeinic 
problemele țărilor și organizațiilor 
lor, strins legați de tineret și pur
tători consecvenți de cuvînl ai vo
inței, năzuințelor și idealurilor 
sale.

Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
a reafirmat prin raportul prezenta' 
de Bruno Bernini, președintele 
Federației, și prin diferitele rezo
luții votate, solidaritatea totală a 
F.M.T.D. și a tuturor organizații
lor sale membre cu popoarele ce 
luptă pentru independența lor și 
a accentuat dorința sa fermă de a

ajuta tineretul din țările asiatice 
și africane eliberate de sub jugul 
colonial pentru construirea unei 
vieți mai bune.

Iată cuvintele unui orator afri
can care au exprimat în mod clar 
spiritul deliberărilor sesiunii de la 
Colombo : „Generația noastră va 
vedea sfîrșitul regimului colonial, 
fiindcă nimeni nu mai poate acum 
să oprească mișcarea popoarelor 
pentru independență: solidarita
tea noastră este moartea colonia
liștilor 1"

De mare atenție s-au bucurat 
delegații din Africa și Asia, care 
au adus argumente convingătoare 
cînd au vorbit la sesiune despre 
dezvoltarea mișcării anticolonialis
te din țările lor ; de aceeași aten
ție s-au bucurat și delegații din 
Uniunea Sovietică, Franța, R.P. 
Chineză. R.P. Romînă, Marea Bri
tanie, Belgia și celelalte țări, cînd 
au arătat minunatele dovezi de 
solidaritate internațională date de 
tineretul lor.

Rezoluția adoptată de Comitetul 
Executiv al F.M.T.D. la primul 
punct al ordinai de zi arată clar 
ci această rezoluție cit și întreaga 
activitate trecută și viitoare a Fe
derației noastre, corespund întru- 
totul situației și năzuințelor cele 
mai profunde ale tineretului din 
Asia și Africa care sînt : indepen
dența națională și pacea, consoli
darea independenței acolo unde a 
fost cucerită și cucerirea ei, acolo 
unde mai există înrobire străină, 
clădirea în comun a unei lumi de 
colaborare și de pace.

Subliniind că întreaga muncă a 
F.M.T.D. trebuie să tindă spre lăr-

Alecu Costicâ
Șeful secției relații cu 
străinătatea a C.C. al 

U.T.M.

—oxo—

firea spiritului principiilor de la 
Bandung, spre colaborarea interna
țională a tuturor cu tineretul afro- 
asiatic și recunoscînd rolul impor
tant pe care-l pot juca organizațiile 
internaționale, Comitetul Executiv 
a hotărît să se adreseze din nou 
1F.A.Y. (Adunarea Mondială a 
Tineretului), U.I.JS. (Uniunea 
Internațională a Tineretului Socia
list) și J.O.C. (Tineretul Muncitor 
Creștin), chemindu-le la o întâlni
re în vederea dezvoltării colaboră
rii în slujba tineretului din Asia 
și Africa.

Comitetul Executiv s-a declarat 
de acord să contribuie la : succe
sul primei conferințe a tinerelului 
din Asia și Africa de la Cairo ; 
pregătirea pe plan vast a serbări
lor naționale și regionale organi
zate cu ocazia zilei de 24 aprilie 
1959, Ziua Mondială de luptă a 
tineretului împotriva colonialismu
lui, pentru coexistență pașnică ; 
crearea unui consiliu internațional 
al solidarității cu tineretul alge- 
rian etc.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi, sesiunea a scos in 
evidență marea contribuție pe care 
F.M.TJ). și organizațiile sale mem
bre o dau pregătirilor celui de-al 
PlI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Piena.

Toți vorbitorii și-au arătat preo
cuparea pentru buna reușită a

acestui mare eveniment din viața 
tineretului lumii. In Asia, în Eu
ropa, în America de Nord și de 
Sud, în Africa și în Australia, pre
tutindeni în lume se asistă la tre
zirea unui interes deosebit pentru 
acest eveniment — cel de-al Vll- 
lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. Numeroase dis
cuții au loc printre tineri, fie în 
organizațiile lor, fie în parlamente 
sau în guverne.

Pînă acum peste 800 de organi
zații contribuie la opera de pre
gătire a celui de-al Vll-lea Festi
val Mondial. Sînt organizații și 
tineri de toate concepțiile ideolo
gice, de religii, rase și naționali
tăți diferite, care se grupează în 
această mișcare mondială atît de 
vastă pentru pregătirea Festivalu
lui. Și orice argumente potrivnice 
Festivalului aduse din partea 
celor care nu văd cu ochi buni 
această intîlnire de pace și prie
tenie a tineretului lumii, a primit 
răspunsul clar la Comitetul Execu
tiv al F.M.T.D., care este și răs
punsul oricărui tînăr cinstit, orică 
rui om lucid și realist ; partizanii 
și apărătorii sinceri ai înțelegerii și 
colaborării, ai păcii și prieteniei 
se află astăzi in sînul mișcării 
pentru Festival, participă direct la 
pregătirea lui sau ajută și facili
tează realizarea acesțui mare eve
niment.

Reafirmînd din nou poziția sa în 
problema păcii. Comitetul Executiv 
al F.M.T.D. a adoptat o declarație 
„Pentru pace și coexistență paș
nică" în care se spune că colabora
rea dintre tinerii din lumea întrea
gă în lupta pentru pace este sar

cina istorică a tinerei generații 
actuale.

Comitetul Executiv a hotărît să 
convoace adunarea generală a or
ganizațiilor membre ale FJU.TD. 
în luna august 1959, la Praga.

Sesiunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D. de la Colombo s-a bu
curat de un remarcabil succes. Ea 
a constituit o nouă ilustrare a for
ței și prestigiului F.M.T.D., a fap
tului că Federația răspunde aspi" 
rațiilor de pace și colaborare prie
tenească a tinerei generații. In 
zadar s-au străduit dușmanii păcii, 
ai cooperării internaționale a ti
neretului să convingă tineretul eu
ropean să nu participe la impor
tanta manifestare internațională 
pentru înțelegerea și pacea popoa
relor pe care a constituit-o întâlni
rea de la Colombo. Organizarea de 
către cîteva comitete ale IF.A.Y 
(Adunarea Mondială a Tineretu
lui), în luna noiembrie în Berli
nul de Vest, a unei sesiuni a 
„Micii Europe", pentru a contra
cara sesiunea Comitetului Executiv 
F.M.T.D. de la Colombo a eșuat.

Tinerii cinstiți din întreaga lu
me resping tot mai hotărit unelti
rile adepților „războiului rece", 
stringîndu-și tot mai mult rindu- 
rile, sprijinind și militând pentru 
nobilele idei de pace și prietenie 
care stau la baza activității 
F.M.T.D.

Delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor la sesiunea Comitetului 
Executiv de la Colombo al 
F.M.T.D. a participat activ la lu
crările sesiunii. Ea s-a pronunțat 
asupra unor probleme puse în dis

cuție și a făcut propuneri cu pri
vire la activitățile de viitor ale 
F.M.T.D.

Delegația U.TJU. a exprimai în 
numele tineretului patriei noastre 
sentimentele sale de solidaritate cu 
lupta popoarelor și tineretului din 
țările coloniale și dependente pen
tru libertate și independență na
țională.

Prezența noastră ta lucrările se
siunii a prilejuit totodată stabili
rea unor noi contacte prietenești 
cu delegați din diverse țări, întări
rea legăturilor deja existente.

In încheiere dorim să împărtă
șim sentimentele de mîndrie patrio
tică pe care le-a trăit delegația 
V.T.M. la Colombo.

Numeroși tineri din îndepărtatul 
Ceylon s-au interesant de viața nouă 
a tineretului romîn, de activita
tea sa bogată pusă în slujba con
struirii socialismului și apărarea 
păcii în lume.

Atît tinerii ceylonezi cît și dele
gații și-au exprimat de asemenea 
admirația pentru sprijinul activ 
pe care-l dă organizația noastră, 
tineretul nostru, la întărirea prie
teniei între tinerii din întreaga 
lume, la traducerea în viață a pro
gramului de activități al F.M.T.D

Aprecierea tineretului nostru 
peste hotare se datorește prestigiu
lui țării noastre pe arena interna
țională, succeselor pe care le-a ob
ținut poporul nostru sub conduce
rea partidului, în anii regimului 
democrat-popular în construirea 
socialismului, luptei active pe care 
o duce R.P. Romînă în cadrul la
gărului socialist pentru pace și 
colaborare internațională.

Prestigiul tineretului romîn pe 
plan mondial este totodată un re
zultat al educării lui de către Par
tidul Muncitoresc Romîn în spiritul 
patriotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, al grijii 
cu care partidul înconjoară tânăra 
generație a Republicii Populare 
Romîne.

U.T.M., întregul tineret din țara 
noastră, urmînd învățămintele 
scumpului nostru partid, nu-și vor 
precupeți eforturile în lupta pen
tru înflorirea patriei, pentru tri
umful păcii în lume.

„Afară cu ba-> 
zele pentru lan-<} 
sarea de rache-} . 
tel". Sub aceas-,k 
tă lozincă tot<} 
mai mulți vest-} ►

} «germani își manifestă dezapro-U 
Ubarea față de politica războini-S 
< }că a lui Adenauer, se pronunță} ► 
} «pentru pace și o viață mâi<> 
7 bună.

Pe scurt
PEKIN. — Tovarășul Aurel Vi- 

joii, ministrul de Finanțe al Re
publicii Populare Romine, a sosit 
în capitala Republicii Populare 
Chineze, unde va duce tratative în 
vederea semnării unui acord pri
vind relațiile financiare dintre 
cele două țări.

La 7 februarie 1959, Li Svan- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru de Finanțe al R. P. 
Chineze, a avut o întrevedere cu 
Aurel Vi joii, ministrul de Finanțe 
al R. P. Romîne,

STOCKHOLM. — La 6 februa
rie a avut loc la sediul Uniunii 
scriitorilor din Suedia conferința 
„Succesele politicii de culturalizare 
a maselor în R.P. Romînă**, ținută 
de scriitorul suedez Karl Otto Za- 
more. Conferința, la care au parti» 
cipat numeroși scriitori, ziariști și 
un numeros public, a fost urmăriți 
cu un viu interes.

ROMA. — Președintele Repu
blicii italiene, Gronchi, a însărci
nat la 6 februarie pe Antonio Seg- 
ni, fruntaș al Partidului democrat- 
creștin, cu formarea noului guvern 
al Italiei. Segni a acceptat propu
nerea președintelui republicii.

PRAGA — După cum trans» 
mite Agenția Telegrafică Ceho
slovacă, Federația Sindicală Mon
dială a dat publicității o declara- 
ție în care cere respectarea dreptu
rilor sindicale în Sudan, eliberarea 
secretarului general al Federației 
sindicatelor sudaneze, Ahmed Aș- 
Safei, și a încă 13 activiști sindi
cali din Sudan condamnați prin- 
tr o hotărire a tribunalului mili
tar.
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