
ÎN CINSTEA

2,885 vagoane 
supratonaj

Mecanicul de locomotivă Vasile Mihăilescu și fo- 
chistul Moșoiu Ilie sînt fruntași în muncă la depoul 

'' București-călători. Iată cîteva din realizările lor pe 
B/IJ luna ianuarie : economii 3003 lei, depășiri de tonaj 

1,68 la sută, nici o întîrziere, nici o defecțiune. De 
asemenea în cinstea „Zilei ceferiștilor" ei s-au an

gajat să realizeze economii de combustibil de 10 la sută Noi 
le urăm succes.i 
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Intr-una din zile, în stația 
Ploești-Triaj se pregătea de 
plecare o garnitură de tren cu 
diferite mărfuri destinate pen
tru București. Pe locomotiva 
sa, tînărul mecanic Constantin 
Dimache, care terminase contro
lul aparatelor, trăgea adine ul
timele fumuri dintr-o țigară. 
După ce i-a înminat foaia de 
parcurs, impegatul de mișcare 
îl privi cîteva clipe, insistent, 
apoi îl întrebă :

— Ei, ce zici t gata ?
Dimache cercetă foaia. În

cărcătura : 2.433 tone. Normal 
trebuia să fie 1.900 tone. Deci 
trebuia să transporte garnitura 
cu un supratonaj de 533 tone. 
Privi încă odată aparatele, în
treaga locomotivă, se uită la și
rul lung de vagoane și răspunse 
încrezător.

— Cale liberă pînă la Chi- 
tila !

In acel moment Dimache își 
luă un angajament de cinste, 
demn de un tînăr ceferist : să 
transporte garnitura cu supra
tonaj în depline condițiuni de 
circulație și fără întîrziere. Im
portanța acestei acțiuni a fost 
explicată tinerilor mecanici de 
către comitetul U.T.M. al de
poului în adunările generale 
U.T.M. sau cu prilejul consfă
tuirilor de producție. Și ute
miștii s-au angajat să lupte din 
toate puterile pentru aplica
rea ei.

Locomotiva a începui să pu
făie mai întii rar, apoi din ce 
in ce mai deS. Trenul s-a pus 
în mișcare, căpătînd viteză. Un 
șuierat puternic, prelung, în
trerupt brusc, vesti in depărtare 
un nou succes al tînărului me
canic Constantin Dimache.

In stația Triaj-București, co
legii de muncă l-au întîmpinat 
strîngîndu-i mina cu putere. 
Mai tîrziu, rămas singur, Dima
che scoase un carnețel soios, în 
care a făcut o însemnare și o so
coteală. Vasăzică pînă în ziua 
aceea, care se adăuga la alte pa
tru luni, a realizat un supra
tonaj de 5.852 tone, scutind 
transportul a trei locomotive 
pe această distanță.

In fișele de evidență, privind 
supratonajul realizat de meca
nicii Depoului C.F.R. Triaj- 
București, sînt înșirate zeci de 
nume care au adus depoului 
un supratonaj de 2885 vagoa
ne. Ce nume 
întîi ? Iată o 
cată. Cu ajutorul tovarășu
lui Radu Uță, secretarul orga
nizației de partid, al secției re
parații și administrativ de la 
Depoul C.F.R. Triaj-București, 
lucrurile se rezolvă mai ușor.

1 Trebuie evidențiați cei mai buni 
1 dintre tineri. De exemplu, de 
1 Constantin Dimache se ține scai 
' in întrecere tot un tînăr me- 
1 canic : Ion Contora, care pe 
1 ultimele patru luni a realizat 

un supratonaj de 5.186 tone, 
adică aproape 700 tone mai pu
țin decît Dimache. Dar s-a ho
tărît ca în cinstea zilei de 16 
februarie, „Ziua ceferiștilor" 
să-l ajungă și chiar să-l întrea
că. Fruntași în această între
cere mai sînt și tinerii meca
nici Gheorghe St. Gheorghe, 
Alexandru R. Petre și mulți 
alții. Zilele care ne mai despart 
de ziua de 16 Februarie vor 

f decide și dștigătorul întreceri- 
ilor tinerilor mecanici de la De

poul C.F.R.-Triaj, pentru rea- 
) Uzarea celui mai mare suprato- 
ț naj.

să alegi mai 
treabă compli-

P. PAL1U

Proletari din toate țările, unițl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3034

La chemarea lansată de colecti
vele celor 8 întreprinderi din Ca
pitală cu privire la realizarea de 
cît mai multe economii în vederea 
sporirii acumulărilor socialiste, 
răspund zi de zi tot mai multe co
lective din fabricile și uzinele pa
triei noastre.

Peste 20 de întreprinderi și uzine, 
aparținînd Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, în care lu
crează un mare număr de tineri 
s-au alăturat acestei mișcări pa
triotice, hotărînd să realizeze 
în acest an economii peste 
plan în voaloare de 6.500 000 
lei. Astfel, numai sectorul me
dicamente și-a propus să econo
misească 2.583.900 lei. Din cadrul 
acestui sector, fabrica „Tableta" 
va economisi 200.000 lei. Alături 
de vîrstnici, tinerii de aici vor va
lorifica deșeurile de material plas
tic P.V.C., confecționînd din ele 
dopuri pentru tuburi și flacoane.

Discutind posibilitățile existen
te, pentru sporirea producției și 
creșterea acumulărilor colectivul 
fabricii „9 Mai" din Capitală și-a 
propus să sporească producția de 
„detox" cu 300 tone față de plan, 
„hexatox" cu 200 tone și insec
ticide cu 190 tone.

V. TEODORESCU

INDISCIPLINA
frînă în creșterea
productivității

Anul trecut, uzinele metalur
gice „Unirea" din Cluj nu 
și-au îndeplinit sarcina de 

sporire a productivității muncii. La 
aceasta a contribuit pe lingă o se
rie de cauze obiective ( ca lipsa 
de documentație pentru executarea 
unor produse de bază și cu pon
dere mare) și unele cauze subiec
tive ca nefolosirea cu maximum de 
randament a timpului de lucru.

La uzinele „Unirea" lucrează 
circa 200 de tineri. Majoritatea a- 
cestora au o atitudine înaintată 
față de muncă, neprecupețindu și 
efortul și timpul pentru a face ca 
uzina lor să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile. Tinerii Ion Platon, 
Francisc Tokacs, Iosif Kilin, Liviu 
Teodor, Ștefan Hera, Oros Andrei 
și mulți alții fac cinste colectivului 
în mijlocul căruia lucrează. Cu a- 
cești tineri fruntași in producție, 
muncitori înaintați, uzina se mîn- 
drește. Din păcate, trebuie arătat 
însă că în uzină mai sînt totuși 
tineri care nu folosesc în mod ju
dicios timpul de muncă, absentea
ză nemotivat, întîrzie, pleacă mai 
devreme de la lucru, iar în timpul 
de muncă umblă din loc în loc, se 
țin de pălăvrăgeală, împiedieîndu-i 
și pe ceilalți tineri muncitori să 
iucreze. Asemenea tineri, prin com
portarea lor, creează greutăți 
rioase uzinei.

Poate că tinerilor Stelian 
roianu, Nagy Zoltan, Ioan
ron, Iosif Bota li se pare neînsem
nat faptul că lipsesc nemotivat cite

DESPRE UNELE LIPSURI 
ALE COMITETULUI U.T.M. 

DE LA UZINELE „UNIREA" 
DIN CLUJ IN EDUCAREA 
TINERILOR IN SPIRITUL 
ATITUDINII SOCIALISTE 

FATA DE MUNCA

două trei zile pe lună. Organizația 
de bază U.T.M. nu le-a arătat însă 
concret că adunate, aceste absențe 
îngreunează în mod serios îndepli
nirea planului și frînează creșterea 
productivității muncii. Un calcul 
arată că în anul trecut la uzinele 
„Unirea" s-au pierdut din cauza 
absențelor nemotivate 522 zile om 
la care se mai adaugă alte multe 
sute de ore întîrzieri. In acest timp 
irosit zadarnic, s-ar fi putut fabri-

ca în plus piese pentru două ma
șini carde tip „Unirea", sau pen
tru trei războaie de țesut automa
te. Iată deci, cum din pricina ne- 
respectării disciplinei muncii pro
ducția uzinei are de suferit. Uzina 
pierde astfel atît pentru că se pro
duce mai puțin, cit și pentru fap
tul că cheltuielile fixe se raportează 
asupra unui volum mai mic de pro
duse ceea ce duce la umflarea 
prețului de cost.

Indisciplina in muncă a unor ti
neri nu constă însă numai în fap
tul că absentează nemotivat sau 
întîrzie de la lucru. La uzinele 
„Unirea" din Cluj sînt încă 
tineri care nu folosesc în mod pro
ductiv fiecare minut de lucru, cînd 
din cele 480 de minute de muncă 
zilnice se pierd în mod cu totul
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BRIGĂZILE
UTEMISTE

DE MUNCA
PATRIOTICA
DE LA SATE

La construirea
DE DRDMURI

Șl EDIFICII CULTURALE
r realiza

500.000 lei economii
Organizațiile de ba

ză U.T.M. din raionul 
Fetești au desfășurat 
o susținută muncă 
politică de mobiliza
re a tineretului lia 
acțiunea patriotică de 
amenajare și asfalta
rea șoselei naționale 
București—-Constanța, 
pe porțiunea Țăndă- 
rei—Giurgeni.

In adunările gene
rale ale organizații
lor U.T.M., 
discuțiile la cercul 
politic, prin 
de perete, utemiștilor 
le-a fost explicată im
portanța patriotică și 
economică a partici
pării brigăzilor de

în

gazele

această

tinerii 
peste 

muncă

muncă patriotică la a- 
ceasta acțiune.

Rezultatele acestei 
munci nu s-au făcut 
mult așteptate. Sute 
de tineri au cerut să 
contribuie la 
lucrare.

Pînă acum 
au efectuat 
16.000 ore
voluntară. Ei au cărat 
aproximativ 5.000 
m.c. materiale (nisip, 
piatră, bordură etc.) 
necesare construcției.

Numai brigada de 
muncă patriotică de 
la G.A.C. „Kirov“ 
din comuna Țăndă- 
rei, o efectuat peste 
1.000 ore muncă vo
luntară. In această 
acțiune s-au eviden-

țiat utemiștii condu
cători de atelaje : 
Tudor Ogrăzeanu, 
Vasile Linteș, Virgil 
Bodeanu, Negoiță 
Șerban și alții.

In fruntea acestei 
acțiuni se situează și 
brigada de muncă 
patriotică a organi
zației U.T.M. de la 
G.A.C. „M. Kogălni- 
reanu" și tinerii din 
comunele Platonești, 
Iiagieni și altele.

Economiile aduse 
la această lucrare vor 
depăși suma de 
500.000 lei.

TOMA MAREȘ 
secretar al 

Comitetului raional 
U.T.M

muncii

noiembrie 
au fost

CORNELIA BANCILA

(Continuare în pag. 3-a)

Cărbune peste plan
Minerii din bazinul carbonifer 

Valea Jiului sprijină prin munca 
lor acțiunea patriotică a siderur- 
giștilor de sporire a producției de 
metal.

in prima decadă a lunii februa
rie ei și-au îndeplinit și depășit 
planul la extracția cărbunelui. 
Fruntașe pe bazinul carbonifer

•OOOOO-----

sînt colectivele exploatărilor 
niere Uricani și Petrila, care 
extras în total 3.531 tone de 
bune peste prevederile planului. 
Din această cantitate, mai mult de 
1.000 tone cărbune este cocsifica- 
bil și a fost livrat uzinei cocsochi- 
mice de la Hunedoara.

mi
au 

car-

Documentele 
Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26— 
28 
1958
larg dezbătute 

și de petroliștii întreprinderii 
de foraj Băbeni, regiunea Pi
tești.

Prin creșterea 
nice de forare 
prețului de cost 
rat, petroliștii 
de foraj Băbeni, regiunea Pi
tești, s-au angajat ca anul ace-‘ 
sta să aducă economii peste 
plan, în valoare de 5.885.000 
iei.

In fotografie: sondorii Po
pescu Gheorghe și Radu Ion 

’lucrînd la revizuirea flanșeL 
j furtunului de noroi la capul hi-s 
>draulic.

vitezei meca- 
și reducerea 

pe metru fo- 
Intreprinderii

( Agerpres)

'Cătunul $u1p ^)eul 
va avea țceulu noua
Cu ani in urmă în cătunul Sub Deal din comuna 

Oteșani, raionul Horezu, nu exista nici un locaș de 
cultură. Zilnic, copiii de aici coborau și urcau cul
mea dealului, mergînd peste 3 km. pînă la școala 
din satul Oteșani.

De curînd, într-o adunare generală, utemiștii din 
acest cătun au propus comitetului executiv al sfa
tului popular comunal ca prin muncă voluntară, 
folosind din plin rezervele locale, să fie construită 
o școală. Inițiativa lor a prins viață. Cu sprijinul 
permanent al organizației de partid și al țăranilor 
muncitori din comună, tinerii au încărcat și trans
portat prin muncă voluntară varul, cărămida, 
piatra și alte materiale necesare acestei con
strucții. După ce au transportat materialele, tinerii 
au trecut la lucru. In clocotul muncii, zilnic puteau 
fi văzuți utemiștii Iustin Băicoianu, Vasile Ciobanu 
precum și tinerii loan Năstase, Pantilimon Purece 
și mulți alții care muncesc cu dragoste la con
strucția școlii.

Tinerii dau bătălia pentru terminarea într-un 
timp cît mal scurt a noului local de școală.

MIRON P. N1COLAE 
țăran Întovărășit

Viitorii purtători ai carnetului 
și insignei de brigadier

In primele zile ale anului 1959 
au luat ființă în comuna Podo- 
leni din raionul Buhuși, trei bri
găzi utemiste de muncă patrioti
că în care s-au înscris un număr 
de peste 120 de tineri. Brigada 
utemistă de muncă patriotică a 
tinerilor din Podoleni sat, din al 
cărei comandament fac parte ute- 
miștii Alex. Caraman, Avram Ne- 
culai și Elvira Mihai au efectuat 
un număr de peste 70 ore de 
muncă voluntară la ridicarea ți
glei pe căminul cultural din co
mună cere este în construcție. In 
această muncă s-au evidențiat u- 
temiștii: Dumitru Alacovei, Ilie 
Archip, Aurel Moise, Constantin 
Băiăceanu etc. Tinerii din acea
stă brigadă utemistă de muncă 
patriotică au muncit voluntar și 
la construirea unui pod peste epa 
Calnișului. Tinerii din comuna 
Podoleni au luat sub patronajul 
lor izlazul Bistriței cu o supra
față de 60 hectare pe care la 1 
aprilie 1959 îl vor de în folosință, 

îndrumate îndeaproape de că
tre organizația de partid din co-

mună cele trei brigăzi utemiste 
de muncă patriotică și-au propus 
să participe și la alte lucrări. 
Astfel, brigăzile vor participa la 
pietruirea a cinci kilometri de 
șosea, la construirea a două no
duri peste pîraiele Calniș și Ver
dele. vor planta o lizieră de 
2.000 de salcîmi în jurul terenu
lui de sport, etc

Tinerii din această comună sînt 
hotărîți să muncească cu însu
flețire pentru ca în cel mai scurt 
timp să devină purtători ai car
netului și insignei de brigadier.

EMIL PRICOP 
secretar al comitetului comunal 

U.T.M. I

Adevărul științei
displace

imperialiștilor

(Agerpres)

Au terminat pregătirea 
inventarului agricol 

pentru lucrările 
agricole de primăvară

Recent s-a deschis în sala Dalles Expoziția „U.R.S.S. în plin avînt al construirii comunismu
lui". încă din primele zile expoziția a atras un mare număr de vizitatori din Capitală.
, Iată In fotografie un grup de cetățeni vizitind interesanta expoziție.

Foto: D. FLOREA

In cinci S.M.T.-uri din regiunea 
Galați, printre care Niculeșli-Jia- 
nu, Mărlinești și Rănești, pregăti
rea inventarului pentru lucrările 
agricole de primăvară a fost ter
minată. in alte opt S.M .T.-uri se 
fac în prezent ultimele reparații 
la tractoare și mașinile agricole 
Pînă acum planul de reparații in 
S.M.T.-urile din regiune a fost 
realizat in proporție de peste 85 
la sută.

Paralel cu executarea reparații
lor S.M.T.-urile din regiune conti
nuă acțiunea de încheiere a con
tractelor de lucrări agricole cu 
unitățile cooperatiste. In acest 
mecanizatorii vor executa un 
luni de lucrări de 1.317.000 
arătură normală, cu 276.000 
mai mult decît au realizat în 
trecut.

on
vo
lta.
Ita. 

anul

(Agerpres).

In revista vest" 
germană „Munchner 
Illustr ierte" s-a pu
blicat recent o infor
mație lapidară, sub 
titlul : „Medicul ato- 
mist“ și-a încetat 
cercetările. La prima 
vedere s-ar părea că 
este vorba de un fapt 
banal, fără nici o 
semnificație. Oare cîți 
medici din R. F. Ger
mană nu-și încetează 
activitatea din cele 
mai diferite motive ! 
Numai că de dat>a a- 
ceasta este vorba de 
un caz ceva mai de
licat, a cărui cerce
tare mai îndeaproape 
scoate la iveală mul" 
te.

Medicul despre 
care este vorba se nu
mește Karl Beck, și a 
desfășurat mulți ani 
de-a rindul o prodi
gioasă activitate. 
Bayreuth, în 
Germană.
de 
de 69 de anij care a 
condus pînă de cu
rînd o clinică de co
pii era considerat de 
către oficialități a fi 
un doctor cumsecade, 
ca oricare altul, care 
se ocupă de consulta
țiile sale, dă rețete 
sugacilor, iar seara își 
bea obișnuita cană de 
bere in spiritul tradi
ției.

in 
R. F.

Acest om 
știință, în virstă

Dar nenorocirea ra 
abătut crunt asupra 
lui din momentul 
cînd a putut privi ci- 
teva broaște nou năs
cute, îngrozitor de 
deformate, aflate în- 
tr-o groapă din Am
sterdam unde au fost 
depozitate resturi ra
dioactive. In conștiin
ța medicului, care în 
fiecare zi cunoștea 
zîmbetul nevinovat al 
copiilor și dragostea 
lor de viață, s-a pro-

dus un șoc. Fără în
doială, a gindit 
radioactivitatea, 
după cum arată 
meroși savanți ai 
mii, are încă de 
acum influențe nefas
te și asupra speciei 
umane

Doctond Karl Beck 
a început să studieze 
efectele radioactivi
tății asupra noilor 
născuți. Au trecut 
zile, săptămîni, luni. 
Lumea simplă se in
teresa de mersul lu
crărilor sale. A deve
nit cunoscut. A în
ceput să primească 
numeroase scrisori de 
la mame, prin care ii 
mulțumeau că se în-

el, 
așa 
mr 
lu
pe

grijește de soarta 
viitoarei generații. Se 
părea că lucrurile 
merg pe un drum 
bun. Cînd, într-o zi, 
citind o scrisoare pri
mită pe numele său a 
rămas îngrozit : „Me. 
die fără minte, lasă-te 
de cercetările tale a- 
normale. Vrei să 
mori A doua zi a 
primit o altă scrisoa
re de același gen. In 
cîteva săptămîni, pe 
biroul său a crescut 
teancul de scrisori a- 
tnenințătoare și pline 
le injurii, in jurul 
lui se țesea o atmos
feră plină de ame
nințări, chiar viața îi 
era în primejdie. 
Doctorul s-a adresat 
stanei autorităților. 
Credea că va găsi o 
înțelegere.

— Nu se știe, s-ar 
putea ca autorii ace
stor scrisori să știe 
ce spun... N-ar fi 
oare mai bine să vă 
lisați de aceste cer
cetări nelalocul lor ? 
Aceste cuvinte i-au 
fost spuse de către au
toritățile vest-germa. 
ne, aceleași care 
luptă din răsputeri 
pentru a înarma noul 
Wehrmacht cu arme 
atomice și cu rache
te. In mod cert, o a-

CAROL ROMAN

( Continuare 
în pag. 4-a)

Tinerii colectiviști 
construiesc o șosea

Dînd viață hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958, tinerii colectiviști din 
comuna Radu Negru, raionul Că
lărași, au hotărît să participe Ia 
construirea șoselei ce duce de la 
gospodăria colectivă la șoseaua 
principală.

La chemarea biroului organiza
ției de bază U.T.M. toți utemiștii 
și tinerii au răspuns cu entu
ziasm. Primul lucru pe care l-au 
făcut a fost crearea unei brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. La 
adunarea de constituire a brigă
zii, peste 40 tineri au cerut să fie 
înscriși în brigadă exprimîndu-și 
dorința de a fi cît mai curînd 
purtători ei insignei de brigadier. 
Ei s-au angajat ca în cel mai 
scurt timp să termine lucrările a- 
menajării noii șosele. In scurt 
timp după aceea tinerii brigadieri 
au cărat 14 tone de nisip și pie
triș care au fost împrăștiate pe 
noua șosea.

Una din echipele din cadrul 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică a amenajat șanțurile de 
scurgere a apei, săpînd peste 200 
m. cubi oămînt. In curînd. prin 
munca entuziastă a tinerilor d n 
brigadă, șoseaua va fi dată în ex
ploatare.

NICOLAE STOENENCO 
instructor al comitetului raional 

U.T.M.
——

Utemistă Maria Irimescu ț 
face parte din brigada $

* de tineret „Vasile Roai- 4
I tă“ de Ia întreprinderea ..Fia- ! 
! căra Roșie" din Capitală. Or- ș 
4 ganizindu-și bine munca, ea a 4 
4 reușit ca în luna Ianuarie să S 
! realizeze economii de 780 d.m. ’ 
4 piele.
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Cum vom putea observa
ASELENIZAREA

Astronava aselenizează..„

99PETROLIȘTI
ELECTRONICI"

Pentru a asigura uriașa crește
re a producției petrolifere indicată 
în planul septenal nu este su
ficient să se execute noi foraje și 
să se deschidă exploatarea a noi 
zăcăminte petrolifere. Este necesa
ră în general trecerea industriei 
extractive petrolifere la procedee 
cu un larg proces de automati
zare.

Cercetătorii și tehnicienii so
vietici au pornit la făurirea 
acestei baze tehnice care va asi
gura automatizarea în proporție 
de peste 80% a extracției petrolu
lui.

încă de pe acum s-au realizat 
automatizări și telemecanizări la 
un mare număr de sonde. La 
15.000 de sonde s-au făcut diverse 
automatizări locale, iar la 1500 de 
sonde s-au aplicat sisteme de te- 
lemecanizare.

DE CE SE AUTOMATIZEAZĂ 
O SONDĂ

Exploatarea unei sonde este o 
treabă extrem de complexă. La 
săparea ei, ea reprezintă o mică 
uzină. Zeci de oameni, sute de cai 
putere, zeci și sute de tone de ma
terial. Exploatarea, care se îm
parte în două faze, cere o finețe 
deosebită. La început, cînd țițeiul 
este împins de gazele stratului, ie
șind singur la suprafață pe co
loană, exploatarea se face „în 
erupție". După un timp însă pre
siunea încetează, iar sonda devi
ne un fel de fîntînă de petrol, din 
care lichidul prețios se scoate prin 
pompaj sau prin presiune arti
ficială produsă cu ajutorul corn- 
presoarelor. In această fază ex
ploatarea sondei este foarte deli-

cată 1 Regimul de pompaj trebuie 
aplicat uneori intermitent, pentru 
a realiza o cit maî bună colectare 
a țițeiului și a obține un debit 
maxim, evitîndu-se infundarea cu 
nisip a sondei.

Conducerea acestor operații, 
pe care astăzi o fac maiștrii cu o 
înaltă calificare, intră în dome
niul de .aplicație al „creierilor" e- 
lectronici. Și mai complicată este 
exploatarea unui sector de sonde 
care se întinde pe un zăcămînt 
întreg. Regimurile de exploatare 
ale diferitelor sonde nu pot fi 
menținute toate la maximum, de
oarece s-ar tulbura una pe alta 
și ar putea duce chiar la compro
miterea exploatării zăcămîntului. 
Acest lucru se datorește faptului 
că straturile de nisip îmbibate cu 
petrol, precum și pungile petroli
fere și cu gaze se găsesc închise 
în formații geologice de forme di
ferite, sinclinale și anticlinale, în 
terenuri de diferite porozități și 
densități. Problema extrem de 
complexă a exploatării optime a 
unui cîmp de sonde nu și-a putut 
găsi rezolvarea decît acum, în era 
automatizării, a mașinilor electro
nice. Cercetătorii sovietici au pus 
la punct mașini electronice de 
calcul, specializate, destinate rezol
vării acestei probleme.

CUM SE AUTOMATIZEAZĂ 
SECTOR DE SONDE

UN
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Operațiunea de aselenizare (ajun- Soare a emisferei Lunii întoarsă 
gerea la Lună) se va realiza pe spre noi- O situație de acest fel, 
două căi: deosebit de favorabilă, este faza

— violent, analog unui tir de de Lună nouă — Lună invizibilă —
artilerie Pămînt — Lună; cînd nopțile pămîntene sînt lipsite

— lin, prin frînarea astronavei de razele Lunii. De asemenea, pe-
care va duce pe Lună o încărcă- rioada de 7 zile și 9 ore cuprinsă 
tură utilă formată exclusiv din între faza de Lună nouă și faza 
aparate sau din aparate și un e- de Primul pătrar (jumătate din 
chipaj viu. discul Lunii văzut iluminat de pe

Evident, prezintă interes din Pămînt) oferă condiții bune pen- 
multe puncte de vedere ca momen- tru o astfel de experiență.
tul și condițiunile de aselenizare Explozia nucleară va crea un 
să fie observate de pe Pămînt. puternic nor de praf de rocă luna- 

Dar cum vom putea observa noi ră, avînd în vedere că pe suprafa- 
cei de pe Pămînt aselenizarea ? ța Lunii s-a format un strat de 

Pentru observarea primului tip pulbere rezultat din explozia și 
de aselenizare, s-ar putea folosi pulverizarea rocilor lunare izbite 
după părerea unor specialiști ur- de meteoriții care sosesc cu viteze 
mătoarele procedee: de zeci de kilometri pe secundă,

1. Trimiterea unei încărcături nefiind frînați de vreun blindaj at- 
explozive nucleare care să explo- mosferic analog celui de pe Pă- 
deze în urma contactului cu solul mînt. Lipsa atmosferei și forța re- 
lunar. O asemenea explozie ar pu- dusă de atracție a Lunii ar favo- 
tea fi observată foarte bine de pe riza întinderea norului de praf 
Pămînt, în special dacă ea s-ar peste o mare parte din suprafața 
produce pe partea neiluminată de astrului argintiu. Există chiar pă

rerea, că praful 
rezultat dintr-o 
astfel de explo
zie pe Lună va 
ajunge în at
mosfera Pămîn- 
tului ceea ce va 
puțea conduce 
la determinarea 
naturii rocilor 
de pe Lună.

Pentru obser
varea aseleni
zării, pot fi însă 
imaginate și alte 
procedee mai 
moderate :

2. Folosirea u- 
nei substanțe 
colorate care ar 
putea fi răspîn- 
dită pe supra
fața Lunii în 
momentul ase
lenizării. In a- 
cest caz, obser
varea de pe Pă
mînt ar fi priel
nică în faza de 
Lună plină, cînd 
întreg discul lu
nar, văzut de pe 
Pămînt este ilu
minat complet.

3. Măsurarea 
radioactivității e- 
lementelof com
ponente ale so
lului lunar. In-

Apropierea de Lună a primei rachete cosmice. tensitatea radia-

ției fiind invers proporțională 
cu pătratul distanței, măsu
rarea acestei intensități prin 
aparatura aflată într-un con
tainer special de la bordul ra
chetei și transmiterea datelor la 
sol ar putea permite determinarea, 
de pe Pămînt, a momentului ase
lenizării. In acest moment, inten
sitatea măsurată a radiației ar fi 
maximă, iar apoi ar dispărea 
brusc ca urmare a contactului vio
lent cu solul lunar care ar duce 
la distrugerea încărcăturii.

4. Instalarea unor dispozitive 
optice sau infraroșii, la bordul ra
chetei, care ar determina unghiul 
dintre direcția de zbor a rachetei 
și linia rachetă-Lună, unghi care 
s-ar micșora treptat pe măsura 
apropierii de Lună.

5. Dotarea rachetei cosmice cu 
baloane, avînd suprafața metali
zată reflectoare. Pe timpul zboru
lui rachetei, ar urma să fie lan
sate astfel de baloane care ar fi 
vizibile de pe Pămînt cu instru
mente puternice de observare. Lip
sa acestor baloane la un moment 
dat, ca urmare a lovirii solului lu
nar și a distrugerii rachetei în ur
ma acestei ciocniri, ar putea con
stitui o indicație pentru pămînteni 
că racheta cosmică a aselenizat.

Pentru observarea de pe Pămînt 
a celui de al doilea tip de asele-

nizare, lent, această fază va fi de
sigur precedată de o altă fază, de 
recunoaștere, în vederea aseleni
zării. In acest scop, sateliții arti
ficiali ai Lunii, lansați de pe Pă
mînt, ar urma să fie dotați cu apa
rate de cinematografiere, fotogra
fiere și chiar camere de televiziu
ne, care ar transmite la sol, au
tomat, informații pe baza cărora 
s-ar putea stabili o hartă a Lu
nii cu zonele posibile de ase
lenizare. Va urma apoi aseleniza
rea unor încărcături formate din 
aparate neinsoțite de pasageri vii. 
Momentul aselenizării unei mici 
tanchete conținînd aceste aparate 
va putea fi prins de pe Pămînt, 
de exemplu pe calea undelor radio, 
în mod automat. O astfel de co
municație va fi în general posi
bilă dacă ne gîndim la confirma
rea avută în experiența de la 2 ia
nuarie 1959, cînd, semnalele radio 
emise de pe racheta cosmică so
vietică au putut fi recepționate în 
condițiuni satisfăcătoare pe Pă
mînt, aflat pînă la o distanță de 
500.000 km. depărtare de rachetă.

Putem avea certitudinea că ma
rile biruinți ale științei sovietice pe 
calea cuceririi cosmosului, ne vor 
prilejui nouă pămîntenilor inega
labila priveliște a aselenizării pri
mei rachete trimise de pe Pămînt.

Prof. ing. IOAN PASCARU

Această automatizare se extinde 
asupra totalității operațiilor teh
nologice de extracție. Inima secto
rului o constituie însă centrul de 
instalații automate. Aci, dispeceri 
automați controlează producția 
fiecărei sonde, o înregistrează, ve
rifică debitul, presiunea și dau co
menzile necesare pentru exploata
rea periodică a sondelor în func
ție de datele rezultate din calcu
lele mașinilor electronice. De ase
menea, se reglează automat debi
tul sondelor în erupție. In afară 
de aceasta se ține automat conta
bilitatea petrolului, se analizează 
automat și se înregistrează com
poziția și starea fizică a petrolu
lui, se pompează petrolul din re
zervoare în conducte. Mai mult, 
instalația deconectează automat 
sondele în caz de defectare a in-
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stalației, de întrerupere a curen
tului sau de pierderi de petrol. 
Munca a zeci, sute și chiar mii 
de oameni, imposibil de coordo
nat perfect, este astfel preluată de 
o singură instalație centrală.

Și mai importantă este teleme- 
canizarea sondelor instalate în 
largul mării.

Telecomanda sondelor se face 
atît prin fir cît și prin radio. In 
U.R.S.S. au fost puse la punct 
cîteva sisteme bazate pe transmi
terea semnalelor după principiul 
telefoniei cu curenți purtători, cu 
frecvențe diferite care asigură legă
tura telefonică a sondei cu centrul 
de comandă, dau automat semna
le de avarie a instalației și de mo
dificare a debitului și asigură mă
surarea, comanda și semnalizarea 
la distanță.

La sondele în erupție pe a căror 
coloană se depune parafina, sînt 
montate instalații automate de de- 
parafinare, care intră automat în 
funcțiune la intervale de timp re
gulate.

Sistemele de telecomandă auto
mată vor transforma astfel sec
toarele de sonde în uzine automa
te de extracție a petrolului, unde 
pompele, ventilele, conductele care 
erau acționate de adevărate ar
mate de muncitori, lucrînd în con
diții grele, pe orice timp și pe în
tinderi mari de teren, vor fi co
mandate automat 
Rolul oamenilor, 
ce la supraveghere și întreți
nere.
accidentelor se reduce aproape la 
zero. Zăcămintele petrolifere vor 
fi exploatate fiecare ca un tot 
unic. Informațiile asupra condiții
lor de lucru vor fi culese auto
mat, prelucrate de mașini electro
nice de calculat, iar apoi semnale
le de comandă emise de centre vor 
menține automat regimul optim de 
exploatare. Mai mult, se va fa
ce prelucrarea primară a petrolu
lui, de la înregistrare și pînă la 
pomparea în conductă.

Automatizarea și telemecaniza- 
rea extracției petrolului va fi una 
din principalele șî 
voluții tehnice ale 
nai sovietic.

Ing. A.

In ultimii ani atenția botaniș- 
tilor și horticultorilor a fost a- 
trasă de rezultatele importante 
înregistrate de savanții sovietici 
în obținerea de noi preparate care 
stimulează creșterea p.antelor.

Colaboratorii catedrei de biolo
gia solului de la Universitatea 
din Moscova și a Institutului de 
biologia solului de ipe lingă Aca
demia de științe a Uniunii So
vietice, de sub conducerea lui 
Nicolae Krassimikov, membru al 
Academiei de Științe, au reușit să 
obțină acidul giberelinic cristali
zat, diferit de cel produs în străi
nătate.

Acțiunea stimulativă asupra 
plantelor a acidului giberelinic se 
manifestă în concentrațiuni ex
trem de reduse.

Concentrația optimă variază în. 
tre 5 și 20 micrograme pe -itrul 
de apă. Dacă se udă cu această 
soluție lăstare tinere de mazăre.

de castraveți sau porumb, după 
acest tratament, zece zile mai 
tîrziu, plantele ating înălțimi deo
sebit de mari.

Dar efectul cel mai important 
a fost observat privind creșterea 
greutății plantelor. Așa de exem
plu, recolta de boabe depășește 
cu 90 la sută pe cea a plantelor 
martor, iar la porumb este de 56 
'.a sută.

Dar efectul acidului giberelinic 
este deosebit de interesant asupra 
plantelor bienale, cum sînt va-za» 
napii, sfecla morcovii, salatele 
etc. De regulă, aceste plante în 
primul an de creștere nu formea
ză decit un mănunchi de foi. iar 
înflorirea are loc în primăvara 
următoare.

Dacă aceste plante sînt tratate 
cu o soluție slabă de acid gibere
linic, atunci ele înfloresc și fruc
tifică chiar în primul an.

Ing. D. T.
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----------------OOO----------------

și centralizat, 
se va redu-

In același timp, pericolul

minunatele re- 
planului septe-

VIȘINESCU

Cu ajutorul mașinii sovietice de mai sus se poate așterne beton 
intr-un strat gros de 30 cm. pe o suprafață pînă la 1500 m.p.

Lungimea mașinii este de 42 m. iar înălțimea egală cu cea a 
unei case cu * 
iește munca a

4 etaje. Agregatul deservit de doi oameni inlocu- 
i 250 muncitori.

■K în 1745, la Uhta, Feodor Priadunov realizează pentru prima 
dată în lume distilarea industrială a. țițeiului cu scopul obținerii 
de ulei pentru ars. Peste aproape 80 de ani, la poalele Cattcazu- 
lui, lingă orășelul Mozdoc, pe drumul de poștă ce lega Transcau- 
cazia de Rusia, trei frați iobagi Vasile, Gherasim și Macar Dubi
nin construiesc prima rafinărie din lume care fabrică din țiței, 
petrol de iluminat.

-X In 1840, după 17 ani de la construirea rafinăriei fraților Du
binin, după modelul ei este construită la Moinești—Lucăcești 
prima rafinărie din țara noastră.

-X In 1853 Teodor Mehedițeanu construiește rafinăria de la 
Rifov care va servi apoi, cîțiva ani mai tîrziu (1857), la produ
cerea petrolului necesar iluminării străzilor primului oraș din 
lume iluminat cu petrol — orașul București.

-X In 1865 la Mosoare, lingă tg. Ocna, s-a săpat prima sondă 
din țara noastră.

-X Acum 2000 de ani, chinezii au săpat sonde cu diametrul de 
12-15 cm., adînc de 900 m., pentru a extrage apă sărată.

S-au împlinit 150 ani de la 
nașterea lui Charles Darwin — 
marele naturalist englez, înte
meietorul biologiei evoluționiste 
științifice.

Biografia lui Darwin este 
biografia unei vieți închinate 
științei, progresului. Fiu al 
unui medic înzestrat după ex
presia lui Darwin cu un deose
bit spirit de observație, Char
les Darwin a manifestat de mic 
copil trăsăturile caracteristice 
unui om de știință .

In 1831, după ce termină uni
versitatea, Darwin este primit 
în rîndurile participanților la 
călătoria în jurul lumii pe va
sul „Beagle".

întors în 1836 din călătorie, 
el începe intr-un sat din apro
pierea Londrei o excepțională 
muncă științifică.

Prima ediție a cărții lui Dar
win „Originile speciilor" prin
cipala operă a mareluț natura
list prin care a întemeiat biolo
gia științifică — a fost epuizată 
intr-o singură zi.

An de an apar noi și noi 
lucrări care trezesc un uriaș in
teres în lumea științifică.

învățătura lui Darwin a 
xercitat o influență hotărîtoare 
asupra dezvoltării științelor.

.Darwin — scria Vladimir 
Ilici Lenin scoțind în evidență 
uriașa importanță a darwinis- 
mului — a pus capăt concep
ției după care speciile de ani
male și vegetale ar fi întîmplă- 
toare, nelegate între ele prin 
nimic, „create de dumnezeu" și 
neschimbătoare, situînd pentru 
prima oară biologia pe un te
ren pe deplin științific prin sta
bilirea transformării speciilor 
și a succesiuni lor..."

Incercînd să vă evidențiem 
cîteva din semnificațiile mari
lor opere ale lui Charles Dar
win vă prezentăm — cu prile
jul celei de a 150-a aniversări 
a zilei de naștere a lui Darwin 
— articolul „Actualitatea dar- 
winismului".

Gînd'itor îndrăzneț, observator și 
cercetător neîntrecut, Darwin nu 
a ezitat nici un moment să învețe 
din munca și activitatea practicie
nilor, cultivatori de plante și cres
cători de animale.

Explicația materialistă dată de 
Darwin fenomenelor naturii vii, 
descoperirea legilor de bază ale e- 
voluției plantelor și animalei’.or, au 
făcut din darwinism temelia bio
logiei moderne.

Ar fi o greșeală să ne închipuim 
că darwinismul a fost imediat în
țeles și însușit de contemporanii 
săi, că în calea
hui nu au stat piedici
portante. Nenumărați biologi con
temporani lui Darwin au refuzat

darwinismu-
im-

Aceste lamentabile încercări nu 
au reușit însă să acopere cu ru
gină strălucirea darwinismului. 
Ele s-au dovedit incapabile să ex
plice faptele reale ale naturii vii, 
s-au dovedit incapabile de a con
tribui cu ceva la ridicarea nivelu
lui practicii zoo-sau fitotehnice.

Darwinismul, îmbogățit cu teze 
noi și curățat de greșelile sale — 
consecințe ale influenței suferite 
de Darwin din partea societății 
burgheze în care și-a elaborat teo
ria — este astăzi mai actual ca 
oricînd- Ei a devenit astăzi un 
darwinism creator, care ajută oa
menii societății noi în opera de 
transformare a naturii.

Să cercetăm puțin modul cum a

lor pentru a începe apoi selecția 
caracterelor faborabile.

Pentru oamenii sovietici, con
structori ai unei lumi noi, această 
așteptare, această atitudine pasivă 
a omului în fața naturii nu putea 
fi mulțumitoare- Ei, în special Mi- 
ciurin și elevii săi, și-au luat sar
cina transformări lumii vii. Legea 
fundamentală a biologiei miciuri
niste, legea unității dintre orga
nism și mediul lui de viață, a per
mis și rezolvarea acestei sarcini. 
Pe baza acestei legi s-a arătat că 
variațiile organismelor nu sînt 
întîmplătoare, ci că ele se produc 
în urma asimilării de către orga
nisme a anumitor condiții de via
ță. La condiții de viață schimbate,

In fotografie vă prezentăm procesul de construcție a unor rezer
voare metalice la una din uzinele din R.S.S. Azerbaidjană.

-ooooo
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Știința și socialismul
Punerea în funcțiu

ne a primei centrale 
atomo-electrice din 
lume, primele rezul
tate obținute pe calea 
folosirii pașnice a e- 
nergiei termonucleare, 
construirea ți punerea 
în funcțiune a celui 
mai puternic accele
rator din lume cu 
care s-a putut obți
ne cea mai înaltă 
energie a particulelor 
subatomice, construi
rea avioanelor cu pu
ternice motoare cu 
reacție pentru pasa
geri și punerea lor în 
trafic pe numeroase 
căi aeriene internațio
nale înaintea ameri
canilor, construirea și 
lansarea primului va
por civil cu propulsie 
atomică, construirea 
într-un termen record 
și punerea in funcțiune 
a celei mai mari hi
drocentrale din lume 
de la Kuibîșev, auto
matizarea și teleme- 
canizarea unor serii 
de hidrocentrale, con
struirea și experimen
tarea cu succes a ra
chetei intercontinen
tale cu mare rază de 
acțiune și în sfirșit 
lansarea primului sa-

telit artificial al Pă
mântului și a primei 
planete artificiale a 
sistemului solar — 
iată numai cîteva din 
marile biruinți ale 
științei și tehnicii so
vietice din ultimii 4- 
5 ani care dovedesc 
fără putință de tă
gadă avansul obținut 
de știința sovietică 
față de știința din ță
rile capitaliste, inega
labilul ritm al dezvol
tării științei sovietice.

Sînt oare aceste 
strălucite succese ale 
științei sovietice sim
ple „recorduri", sau 
rezultatul creării ma
relui front 
ganizat și 
al științei 
bazat pe 
industrie sovietică — 
rod al relațiilor de 
producție socialiste — 
pe munca și desfășu
rarea la scară națio
nală a eforturilor oa
menilor de știință, 
inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor 
sovietici, potrivit pla
nurilor de stat izvo
râte din însăși necesi
tatea dezvoltării eco
nomiei socialiste ?

lată cîteva întrebări 
la oare răspunde prof.

unii, oi- 
coordoTi'it 
sovietice, 
puternica

uni», ing. Valter Ro
man in cartea se in
titulată ..Știința și 
Socialismul".

Făcind o profundă 
analiză a drumului 
dezvoltării științei în
U. RSS., a principale
lor direcții ale dezvol
tării științei și tehni
cii sovietice, a facto
rilor obiectivi și su
biectivi ai dezvoltării 
științei in socialism., 
a rolului pe oare l-a 
avut filozofia marxist- 
leninistă asupra dez
voltării științei sovie
tice, a perspectivelor 
dezvoltării științei și 
tehnicii în capitalism 
și socialism, praf, 
univ. ing. V. Roman 
arată că numai 
în orînduirea sodn" 
listă sînt deschise toa
te căile luptei pentru 
supunerea tainelor 
naturii.

Fiecare dintre tine
rii noștri muncitori, 
elevi, studenți, cerce
tători științifici —- 
vor găsi în paginile 
lucrării profesorului
V. Roman un minu
nat prilej de a cu
noaște izvoarele mari
lor biruinți ale știin
ței sovietice, excepțio
nalele perspective ce 
stau în fața ei.

Inlăturînd complect greșeala lui 
Darwin de a fi aplicat în biologie 
învățătura reacționară a lui Malt
hus despre suprapopulație, exage
rările lui în legătură cu lupta 
pentru existența din natură, biologii 
sovietici au preluat însă multe din 
ideile lui Darwin referitoare la re
lațiile dintre organisme (incluse 
în darwinism, în teoria luptei pen
tru existență). Aplicarea în prac
tică a acestor teorii a permis re
zolvarea multor probleme de cul
tură a plantelor și animalelor.

Factorul esențial în determina
rea evoluției după Darwin, este 
selecția naturală. Selecția naturală 
este o încununare a acțiunii tutu
ror celorlalți factori, este o con
secință a variabilității și eredității, 
a relațiilor complexe dintre orga- 

țiile organismelor la condițiile me- nisme și mediul lor de viață. Ca 
diului și poate să provoace acele 
condiții care să determine din 
partea organismelor, variațiile fo
lositoare lui. In felul acesta mi- 
ciuriniștii nu mai așteaptă daru
rile naturii, ci i le smulg.

Pe baza concepției darwiniste 
desore ereditate, Miciurin a putut 
descoperi legea plasticității mult 
mai mari a organismelor tinere. 
Ereditatea organismelor formîn- 
du-se în c:..... '
duale pe 
de dezvoltare 
realizează (sau nu) în condițiile 
de mediu existente, oamenii pot in
terveni cu mai mare eficacitate în 
stadiile tinere de dezvoltare pen
tru a imprima un mers nou între
gii evoluții a acestor organisme.

ACTUALITATEA
DAR WINISFIVLUI
să accepte noile idei ale darwinis- 
mului. Aceasta, pe de o parte, pen
tru că acceptarea de către ei a 
darwinismului cerea renunțarea la 
gîndirea fixistă înrădăcinată de 
mult timp, iar pe de altă parte, 
pentru că darwinismul constituind 
un argument important în spriji
nul marxismului, nu convenea in
tereselor de clasă ale burgheziei.

Toate aceste piedici au trebuit 
însă să cadă în fața avalanșei de 
dovezi aduse în sprijinul darwinis- 
mulu'

Darwinismul s-a impus lumii 
întregi ca o teorie cuprinzătoare, 
ce dădea o explicare materialistă 
evoluției lumii vii. Piedici în calea 
răspîndirii și înțelegerii juste a 
darwinismului nu au încetat însă 
să apară și mai tîrziu. Darwinis
mul a fost astfel denaturat prin 
teoriile care accentuau sau chiar 
absolutizau unele din lipsurile ltiî.

fost preluat darwinismul de oa
menii de știință sovietici.

Darwin arătase că la baza evo
luției organismelor vii stă variabi- 
litatea. Aceasta, deoarece nici un 
organism nefiind absolut asemă
nător cu altul, posibilitățile lor 
ulterioare de a supraviețui și de a 
evolua în continuare sînt mult mai 
mari. Darwin a descoperit o se
rie de legi ale variabilității care 
indică ce specii sau organisme va
riază mai mult și cînd, în ce mo
ment al existenței lor organismele 
variază mai mult. Toate aceste lu
cruri sînt valabile. Darwin nu a 
înțeles însă care este cauza pentru 
care organismele variază, și de 
aceea a considerat că variațiile 
sînt întîmplătoare. Dar dacă ele 
apar întîmplător, omul nu poate 
interveni cu nimic în acest proces, 
ei trebuie să astente întîi apariția

organismele răspund adecvat lor, 
tinzînd să se adapteze. In conse
cință, omul poate cunoaște reac-

indivi-cursul vieții
baza posibilităților 

moștenite care se

urmare a selecției naturale, micile 
variații care abia deosebeau un 
organism de altul se continuă și 
se accentuează dacă se dovedesc 
utile organismelor în lupta pentru 
existență, variațiile nefolositoare 
fiind înlăturate. Darwin a rezolvat 
astfel cu succes problema explică
rii adaptării organismelor la me- 
diu și a evoluției lor de la formele 
simple spre cele complexe-

După Darwin această transfers 
mare a speciilor se face lent. As- 
tăzi o mare parte din biologi ac
ceptă ideea că transformarea spe
ciilor se poate și prin „salturi", 
care survin în urma acumulării 
modificărilor fiziologice.

In special prin teoria selecției 
naturale, darwinismul este actual 
și mereu prezent în explicarea ori
cărui fenomen biologic.

încercărilor de negare sau de 
denaturare a darwinismului li se 
opun astăzi nu numai faptele na
turii vii, ci și realizările, din ce in 
ce mai multe și mai însemnate, a ie 
biologilor transformatori ai naturii.

Oameni de știință din țara 
noastră, mîndrindu-se cu bogata 
tradiție darwinistă creată de ope
rele lui N. Leon, Gr. Antipa, E. 
Racoviță, I. Cantacuzino, D. Voi
nov etc. îmbogățesc și dezvoltă 
mai departe alături de oamenii de 
știință progresiști din lumea în
treagă darwinismul — armă im
portantă în transformarea naturii 
vii.

P. ALBU
asistentă la Facultatea de științe 

naturale a Universității „C. I. 
Parhon“



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Activitatea culturală din școală 
să ajute la educația

comunistă a elevilor
de activitate al or- sănătate și păstrarea curățeniei 

U.T.M. de la Școala etc.
din Craiova, activita-

In planul 
ganizației 
medie nr. 2 
tea culturală se află ia un loc de s-a organizat în școală în fiecare 
cinste. Membrii comitetului U.T.M. lună cite o reuniune tovărășească 

cu temă educativă. Zilele acestea 
clasa X-a E umanistică experimen
tează o inițiativă nouă a organi
zației U.TJVL: organizarea unor 
serate pe cicluri de clase. Tema 
primei serate ; „Legătura organi
zației U.T.M. cu profesorul diri
ginte". Vor participa nu numai 
elevi din alte clase dar și pă
rinți invitați.

Tot din inițiativa organizației 
U.TM. elevii școlii vor face cu 
Ocazia Zilei ceferiștilor o vizită 
la Școala medie nr. 4 „Aurel Vlai- 
cu“ din București, cu care comi
tetul U.T.M. face de multă vreme 
un schimb de experiență prin 
scrisori. Elevii vor vizita uzinele 
„Grivița Roșie" și diferite institu
ții de artă din Capitală. Fondurile 
pentru această excursie au fost 
strînse prin valorificarea fierului 
vechi și a sticlelor adunate de că
tre elevi.

La sediul U T.M. se organizează 
concursuri amicale de șah, iar un 
număr de cîteva sute 
mează cursurile școlii 
ale conservatorului 
oraș.

Din cele relatate se 
limpede că la Școala 
din Craiova activitatea cultural- 
artistică se desfășoară la un ni
vel corespunzător, elevii petreeîn- 
du-și în mod plăcut și educativ 
timpul liber.

Cui se datoreste acest lucru ? In 
primul rînd faptului că organiza
ția U.T.M. este îndrumată îndea
proape de către organizația de 
partid și sprijinită cu multă căl
dură de către profesorii utemiști 

cultu
rale. Organizația U. T. M. ține 
seama de propunerile venite din 
masă și tot ea se preocupă să asi
gure un înalt nivel educativ aces
tor manifestări.

— Conținutul politic, educativ 
al fiecărei manifestări culturale

Din inițiativa organizației U.T.M.

sînt ferm convinși că activitatea 
culturală, cu un bogat conținut 
politic este un mijloc eficace de 
educare comunistă a elevilor, de 
dezvoltare a dragostei pentru mun
că și învățătură.

Este adevărat că a fost un timp 
cînd activitatea culturală mergea 
mai slab în școală. In ultimele 
luni însă organizația U.T.M. a 
luat masuri pentru îndreptarea 
lucrurilor. A fost organizată o 
echipă de teatru, o formație co
rală și o orchestră care, datorită 
muncii entuziaste a utemiștilor a 
repurtat importante succese. Pro
gramul prezentat cu ocazia zilei 
de 24 ianuarie, de pildă, s-a bu
curat de un deosebit succes, elevii 
fiind invitați să repete programul 
la Filarmonica „Oltenia", la Că
minul cultural „Vasile Roaită", 
la clubul uzinelor „7 Noiembrie". 
In prezent, clasele a IX-a și a X-a 
lucrează intens Ia alcătuirea unei 
brigăzi artistice de agitație care, 
în curînd, va apare pe scenă.

In școală au fost organizate din 
inițiativa organizației U.T.M. două 
cercuri care au trezit pasiuni în 
rîndurile elevilor : cercul radioa
matorilor și cel al tinerilor foto
grafi. Utemiștii Ștefan Ionescu, 
Sanda Teodorescu, Georgeta Du
mitrescu, Mihai Nicola și alții au 
trecut deja și primul examen : ra
dioamatorii au radioficat clădirea 
școlii iar fotografii au realizat 
prima serie de fotografii din viața 
școlii cu ocazîa serbării de 30 
Decembrie.

Tinerii din cercul ^.Prietenii 
cinematografului" — care ființea
ză în școală n-au lăsat să le sca
pe nici un film cu subiect educa- în organizarea activității 
tiv, vizionarea făcîndu-se în mod 
organizat, sub conducerea organi
zației U.T.M. In afară de filmele 
artistice, toți elevii au vizionat în 
ultimul timp un ciclu de filme do
cumentare despre energia atomică, 
despre oameni de cultură, despre

de elevi ur- 
sportive sau 
popular din

poate vedea 
medie nr. 2

stă întotdeauna în atenția noas
tră, ne spunea tovarășul Doșa 
Aurel, secretarul comitetului 
U.TJW. De fiecare dată cind între
prindem o nouă acțiune ne punem 
întrebarea: ajută ea la educarea 
comunistă a elevilor noștri ? Nu 
cumva o altă acțiune ar fi și mai 
eficace ?

Nu putem totuși încheia aceste 
rînduri despre succesele evidente 
dobindite de organizația U.T.M. 
de la Școala medie nr. 2 din Cra
iova fără a sublinia și cîteva din
tre lipsurile ce se manifestă în 
activitatea ei, lipsuri care trebuie 
remediate.

Elevii vor să cunoască mult mai 
multe lucruri despre problemele 
politice interne și internaționale, 
despre realizările științei și teh
nicii înaintate din țara noastră și 
din țările socialiste, despre dez
voltarea culturală pe care o cu
noaște astăzi patria noastră etc.

Apoi, organizația U.T.M. a dat 
o insuficientă atenție creării unor 
legături strînse. pe linia activității 
cultural-artistice, cu organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi, mai ales 
cu organizația U.T.M, de la uzi
nele „7 Noiembrie" care patronea
ză școala.

Și, în sfîrșit, organizația U.T.M. 
de la Școala medie nr. 2 desfă 
șoară o activitate mult prea lentă 
în ceea ce privește organizarfp 
concursului „Iubiți cartea". Elevii 
citesc, fără îndoială, dar organiza
ția U.T.M. trebuie să se preocupe, 
să canalizeze pasiunea pentru ci
tit a elevilor spre acele lucrări po
litice, literare și științifice care le 
sînt cele mai necesare formării 
lor. Organizația U.T.M. trebuie 
să-și spună cu fermitate cuvîntul 
în ce privește cultura literară a 
elevilor, controlînd lectura lor, or- 
ganizînd unele acțiuni de populari
zare a cărții —- procese literare, 
recenzii, serate literare. Și în acest 
sens, comitetul U.T.M. trebuie 
să-și manifeste rolul său de îndru
mător, ca în toate celelalte dome
nii ale activității culturale.

M. FLORIAN

Anul acesta colectivul Filaturii Romine de Bumbac din Capitală va indeplini și depăși sar
cinile ce-i revin prin aplicarea inovației sistemului de pieptănare a bumbacului și prin dotarea 
secției de pieptănat cu noi mașini. In fotografie: muncitoarea Georgeta Glăvescu lucrează la noile 
mașini de pieptănat bumbac. Ea este fruntașă în producție și îndeplinește planul lunar cu 103%.

Foto; AGERPRES

INDISCIPLINA
frînă în creșterea

productivității muncii
(Urmare din pag. l-<a) de lucru ziltiic doi tineri din sec

torul mecanic al uzinelor. (Cifre- 
inutil zeci și zeci de minute. Iată le din tabelul de mai jos sînt date 
spre exemplu, cum folosesc timpul in minute).

Numele și
Pronumele ’rofesia

6 T
im

p to
ta

l 
de

 luc
ru Timp efectiv 

lucrat
Pierderi

Cifre 
absolute °/o Din vina 1 

lucrătorului!
independente 

de lucrător

Gorfy Dezideriu strungar 480 337 70 127 16

Ung Iosif frezor 1 480 291 50.5 167 22

Foto: AGERPRESNoul hotel turistic din Poiana Stalin

După cum lesne se poate cons
tata, din totalul de 480 de minute 
de lucru pe zi, acești tineri nu fo
losesc productiv in medie decit 314 
minute, adică 5 ore și 14 minute. 
Restul timpului de lucru, tinerii de 
mai sus și-l irosesc cu diverse 
plimbări prin uzină, cu discuții etc.

Tinerilor care saiferă de aseme
nea metehne nu li s-a arătat insă 
ir. mod concret ce pagube prici
nuiesc uzinei, n-au fost tăcuți să 
înțeleagă că procedind astfel îm
piedecă îndeplinirea pianului de 
producție și că din această cauză 
și ei au de suferit in mod direct. 
De pildă, in luna decembrie, tînă

rui Ung Iosif, lucrind sub normă 
n-a ciștigat decit 545 lei.

în mod negativ influențează 
creșterea productivității muncii și 
pierderile de timp ale tinerilor din 
cauza învoirilor și a concediilor 
fără salariu care se acordă în mod 
nejustificat. Un calcul sumar arată 
că anul trecut numărul zilelor om 
pierdute din cauza Învoirilor nejus
tificate și a concediilor fără plată 
se ridică în uzină 
acest timp, s ar fi 
10 mașini carde tip 
4 bucăți ringuri.

După cum se vede, la uzinele 
„Unirea" din Cluj indisciplina in 
producție frinează serios creșterea 
productivității muncii. Absențele

fa 2.861. In 
putut produce 
„Unirea", sau

nemotivate, intirzierile de la lucru, 
învoirile au influențat în mare 
măsură neindeplinirea sarcinii de 
sporire a productivității muncii in 
uzină. Așa stind lucrurile nu era 
oare firesc ca organizația U.T.M. 
de aici să arate in mod concret ti
nerilor pagubele pe care le aduc 
uzinei diferitele manifestări de in
disciplină în muncă? Evident că da. 
Din păcate insă comitetul U.T.M. 
al uzinei — secretar tov. V. Bobici
- n-a făcut mare lucru privind 

educarea tinerilor în spiritul atitu
dinii socialiste față de muncă, n-a 
făcut mai nimic pentru crearea 
unei opinii de masă puternice îm
potriva acelora care nu respectă 
disciplina muncii, care nu folosesc 
timpul de muncă. Era de datoria 
comitetului U.T.M. să discute în 
adunări generale pe acei tineri 
care prin atitudinea lor îngreunea
ză desfășurarea normală a procesu
lui de producție. Comitetul U.T.M. 
trebuia să întărească munca politi
că de agitație pentru a-i face pe 
tineri să înțeleagă că lipsind ne
motivat trag chiulul și producției, 
dar și propriului lor buzunar.

Posturile utemiste de control 
care ar fi trebuit să aibă în aceas
tă privință un rol deosebit de im-

portant, din păcate și-au trăit via
ța doar pe hirtie, practic autodizol- 
vîndu-se de mult.

Folosirea cit mai deplină a celor 
480 minute de lucru este una din 
căile importante de creștere a pro
ductivității muncii. Comitetul 
U.T.M. de la uzinele „Unirea" este 
dator să pună in centrul preocupă
rilor sale problema ridicării răs
punderii in muncă a utemiștilor si 
tinerilor, cultivînd la aceștia atitu
dinea socialistă față de muncă. Fo
losirea din plin a timpului de lucru, 
este o rezervă internă importantă 
a întreprinderilor privind creșterea 
productivității muncii și pe această 
bază a reducerii prețului de cost 
lată de ce organizațiile de secție 
U.T.M. de la uzinele „Unirea" din 
Cluj trebuie să desfășoare o largă 
muncă politică de educare a tine
rilor, dezvoltind la aceștia intere
sul și dragostea pentru uzină, pen
tru bunul mers al producției. Co
mitetul U.T.M. trebuie să dezvolte 
la tineri spiritul combativ, creind 
o puternică opinie de masă îm
potriva tuturor celor ce își irosesc 
timpul de lucru, împotriva orică
ror manifestări de indisciplină în 
muncă .dușman însemnat al creș
terii productivității muncii.

cÂleeiL Joiin TjJiUia
„Cînfece de drumeție66

A 5-a plenară 
a Uniunii Arhitecților 

din R. P. Romînă
le Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și ale comitetelor 
regionale de partid care eu ana
lizat amănunțit prețul de cost al 
construcțiilor. Aceste plenare au 
avut un efect mobilizator în masa 
arhitecților și proiectanților. in 
numai citeva luni ei au reușit să 
obțină prin proiectarea mai judi
cioasă reduceri importante care 
s-au ridicat în medie la peste 40 
la sută față de costul mediu pe 
apartament din .anii precedenți.

în încheiere raportul a indicat 
unele măsuri menite să asigure 
rezolvarea problemelor complexe 
din domeniul construcțiilor si să 
îmbunătățească radical activitatea 
proiectanților.

In discuțiile care au avut loc, 
numeroși arhitecți, ingineri, pro- 
iectanți, constructori, printre care 
arhitecții Cezar Lăzărescu, Horia 
Maieu, Dan Farb, Gheorghe Pe- 
trașcu, Damian Ascanio, Octav 
Doicescu, Guști Gustav, Tîberiu 
Niga, Ion Silvan, Ștefan Gonosz 
și alții au arătat că sarcinile tra
sate de plenara C.C. al P.M.R. 
sînt pe deplin realizabile și că ei 
au pornit cu entuziasm la înde
plinirea lor. Au fost criticate ten
dințele unor arhitecți care consi
deră că și-au făcut datoria și că 
alte îmbunătățiri nu mai pot fi 
obținute în domeniul proiectării 
decît pe linia construcțiilor și a 
materialelor de construcții, și s-a 
subliniat faptul că proiectarea 
mai are rezerve mari, că ingenio
zitatea soluțiilor arhitecturale și 
tehnice constructive nu poate a- 
vea limite.

In încheierea lucrărilor plenara 
arhitecților a trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Rorriîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin 
care arhitecții își exprimă hotă- 
rîrea fermă de a munci pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
în lumina documentelor Plenarei 

pundere. La numeroase construe- C.C. al P.M.R. din noiembrie 
ții industriale, social-culturale și 1958.

In zilele de 8—10 februarie a 
avut loc În Capitală cea de-a 5-a 
plenară a Uniunii Arhitecților dîn 
R.P. Romînă care a dezbătut sar
cinile ce revin arhitecților în ve
derea aplicării hotărîrilor plena
rei din noiembrie 1-958 a C.C. al 
P.M.R.

Au luat parte arhitecți din Ca
pitală și provincie, din institutele 
de proiectări centrale și regionale, 
conducători ai Ministerului Con
strucțiilor și Materialelor de Con
strucții, ai Comitetului d€ Stat al 
Planificării, reprezentanți ai altor 
ministere economice și instituții 
centrale cu sarcini în domeniul 
construcțiilor.

In cuvîntul de deschidere acad, 
prof. Duiliu Mereu, președintele 
Uniunii Arhitecților, a subliniat 
importanța deosebită pe ca-re o 
prezintă expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în mun
ca și orientarea arhitecților, a in
ginerilor și a celorlalți lucratori 
din domeniul construcțiilor.

Arhitectul Anton Moisescu. se
cretar el Uniunii Arhitecților, a 
prezentat în continuare raportul 
Biroului Uniunii Arhitecților din 
R.P. Romînă privind sarcinile ce 
revin arhitecților pentru înfăptui
rea hotărîrilor plenarei din noiem
brie 1958 a C.C. al P.M.R. După 
ce a scos în evidență contribuția 
adusă în ultimii ani de arhitecți 
le dezvoltarea economică și so- 
cial-eulturală a țării prin proiec
tarea a numeroase construcții in
dustriale, de locuințe, teatre, clu
buri, școli și institu-ții științifice 
și la construirea și reconstruirea 
a numeroase orașe și cartiere, ra
portorul a făcut o analiză critică, 
amănunțită, a lipsurilor și greșe
lilor care mai există în activita
tea arhitecților.

Principala lipsă care s-a ma
nifestat in domeniul construcțiilor 
este prețul de cost foarte ridicat 
al acestora, fapt pentru care și 
arhitecților le revine o mare răs-

îndeosebi de locuințe, s-au chel
tuit importante fonduri suplimen
tare, care ar fi putut fi economi
site printr-o proiectare mai judi
cioasă.

O răspundere însemnată pentru 
lipsurile existente în activitatea 
arhitecților revine și Uniunii Ar
hitecților care a desfășurat o ac
tivitate insuficientă în direcția ri
dicării conștiinței și răspunderii 
profesionale și cetățenești a ar
hitecților și nu a semnalat și ana
lizat la timp cauzele care au dus 
ta un cost excesiv de ridicat al 
construcțiilor de locuințe.

Raportul s-a ocupat în conti
nuare de experiența pozitivă do- 
bîndită, sub îndrumarea și con
trolul organelor de partid, în exe
cutarea unor lucrări de construc
ții din anii 1957—1958, printre 
care cele din cartierul Floreasoa 
din București și de pe litoralul 
Mării Negre de la Eforie, precum 
și de rezultatele care au fost ob
ținute anul trecut, după plenare-

(Agerpres)
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Prima zi — Patria, București ; 
Căi greșite — Republica, I. C. 
Frimu, Alex. Sahia, N. Bălcescu ; 
Razia — V. Alecsandri ; Viața nu 
iartă și complectarea „7 arte" — 
Magheru, 13 Septembrie ; Fata cu 
chitara — C. David, Munca; Cerul 
infernului — Lumina, Aurel Vlai- 
cu ; Misterul castelului părăsit — 
Central ; Alo ? ați greșit numărul! 
— Maxim Gorki, 8 Martie, B. De- 
lavrancea, 30 Decembrie ; Facerea
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Reportajele lui Alecu lvan Ghi
lia au un caracter poematic, sînt 
străbătute de efuziuni lirice care 
înglobează materialul faptic in 
imagini artistice nuanțate, cu ca
pacitate de convingere și emoțio- 
nare. Intr-adevăr, în reportajele 
sale Alecu lvan Ghilia intonează 
„cintece de drumeție". Fraza e 
suculentă, verbul e subtil, iar vi
ziunea se caracterizează prin 
plasticitate. Reportajele sale pot 
fi socotite adevărate poeme în 
proză. In imagini bogat colorate, 
de autentică vibrație lirică, scriito. 
rul cîntă bucuria vieții noi, supe
rioritatea morală a omului nou și 
biruințe acestuia asupra forțelor 
naturii, laudă realizările poporu
lui nostru în lupta pentru făurirea 
socialismului. închinînd pagini pli
ne de simțire frumuseților și bo
gățiilor patriei noastre. Pentru a 
reliefa sensurile și realitățile lu
minoase ale vieții noastre de azi, 
Alecu lvan Ghilia utilizează cu 
predilecție contrastul, antiteza 
dintre trecut și prezent. In balta 
Brăilei și Galaților, viața în tre
cut era amară, existența și mun
ca oamenilor erau sfîrtecate de 
calamitățile apelor. „Sate ca Vă- 
deni erau înecate și de Dunăre și 
de Șiret. Apele creșteau, neconte
nit creșteau, zi și noapte creșteau. 
Inir-o săptămînă, între dealul 
Serdarului și dealul Baldovinești 
se intindea o mare de ape... marea 
de ape era presărată cu insule pă- 
mintii roșcate, din care, spre 
văzduhul scămoșat de nori, se 
desfășurau spre seară gheme de 
fum înecăcios: erau acoperișurile 
caselor sub care se bejeniseră oa
menii. Prin grădini, pe locurile 
unde erau drumurile și ulițele sa
tului, peste semănături, la doi 
metri deasupra lor, pluteau, c.a 
niște deznădăjduite păsări negre,

dubele oamenilor". Astăzi însă, 
„în anii noștri" cum spune un 
personaj din partea locului, pă- 
mîntul acoperit odinioară de ape 
a devenit un pămint roditor, ferit 
de năpăstuirea vijelioasă a inun
dărilor. Oamenii de aici, în frun
te cu comuniștii, au îndiguit ape
le. Oamenii vremurilor noi, prin 
eforturile lor constructive, volun
tare, au supus și-au stăpînit dez
lănțuirea naturii. Elogiul pămin- 
tului dezrobit de furia apelor este 
făcut în cuvinte sugestive de că
tre scriitor : „Rodnic și generos 
pămînt I Mii de ani a zăcut sub 
soare și sub apă. acoperit de săl
batica pădure a stufului și a pa
purii, acoperit de mii și mii de or-

pretutindeni, pornind de la ele
mente concrete, caracteristice, 
care vorbesc de la sine. La Negu- 
reni. prosperitatea care domnește 
în întreg satul se vădește de la 
început: „Ulițele, casele sînt e- 
lectrificate și radioficate. O mu
zică depărtată răsună odată cu 
ploaia. Cineva, prin apropiere, a 
lăsat geamul deschis. Peste tot 
case noi. înalte, cu balconașe de 
piatră și geamuri mari, primitoa
re. S-au ridicat peste 50 de 
case.. “. In gospodăria colectivă 
de la Bărăganu „un hambar de 
piatră, solid ca o cetate umple 
jumătate de curte. In curte se văd 
trei camioane...". Scriitorul nu a- 
firmă retoric făurirea vieții noi,
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ganisme, care s-au născut și au 
pierit, topindu-se, amesiecîndu-se 
cu el, îngrășindu-1, făcîndu-1 fer
til. Mii de ani n-a folosit decît 
păsărilor și peștilor.

Acum, oamenii l-au smuls ape
lor și s-au apucat să-i stoarcă 
bogățiile, nesecatele bogății".

Bun cunoscător al realității 
noastre noi, Alecu Ivan Ghilia 
știe să selecteze adesea amănun
tul esențial, semnificativ, capabil 
să reliefeze în primul rind noul 
din viața noastră de azi. Pe „Șan- 
tierul luminii", al hidrocentralei 
„V. I. Lenin" de la Bicaz, scriito
rul a sezisat ritmul trepidant, 
vertiginos în care oamenii se de
dică cu pasiune înălțării acestei 
mărețe construcții menite să ridi
ce nivelul de viață al poporului 
nostru. In Dobrogea, în regiunea 
colectivizată în întregime, Alecu 
Ivan Ghilia a simțit pulsația vie
ții noi, de bucurie și bunăstare,

ci lasă faptele să vorbească, asi- 
gurînd astfel o vie putere de 
convingere reportajelor sale.

Reportajele lui Alecu Ivan Ghi
lia sînt străbătute de un fierbinte 
sentiment patriotic. Scriitorul 
simte pretutindeni cum tara noa
stră înflorește și se îmbogățește 
sub luminile vieții noi. El se bucu
ră din plin de mărețele cuceriri 
ale poporului nostru muncitor, 
menite să asigure patriei noastre 
un viitor luminos, precum și un 
loc de cinste în rîndul țări.or lu
mii. In „Cîntarea Moldovei", de 
pildă. Alecu lvan Ghilia contu
rează un tablou viu, cuprinzător, 
al prefacerilor uriașe lin această 
parte a țării noastre, elogiindu-le 
în cuvinte pline de vibrație: 
„Nasc și în Moldova oameni, spu
nea cronicarul. In Moldova, nu 
nasc numai oameni. In Moldova, 
nasc și giganți. Lîngă; „Suita Mol
dovenească" a lui Enescu trebuia

să se nască și s-au născut pri
mele acorduri ale simfoniei Ro
manului : „poemul simfonic al 
civilizației și forței noastre crea
toare, al saltului spre viitor. Este 
o simfonie străbătută de acorduri 
nemaiauzite vreodată pe pămin- 
turile Moldovei, țîșnită dîn vîlvă- 
tăile flăcărilor, din clocotul meta
lului topit și al uraganului de aer 
sub presiune de cîteva atmosfere".

in reportajele sale, Alecu Ivan 
Ghilia a surprins multe aspecte 
caracteristice ale realizărilor noi 
din țara noastră. El a acorjat 
insă uneori o atenție exagerată 
peisajului. înfățișării exterioare a 
.ucrurilor și a faptelor, neglijînd 
pătrunderea mai adincă in viața 
oamenilor. Scriitorul se pierde a- 
desea in contemplație și uită de 
oamenii din jurul său. In afară 
de o schiță portretistică a unui 
activist de partid, și accast» des
tul de sumară, in reportajele sale 
nu intilnim profiluri distincte de 
oameni conturați bogat, în linii 
complecte. Am fi dorit să intilnim 
mai multe chipuri de oameni și 
tineri inaintați, educați de partid, 
zugrăviți in toată comp.exitatea 
lor morală și spirituală, în an
samblul frumuseții lor de carac
ter. de voință și de muncă. Figu
rile oamenilor sînt prezentate 
fugitiv in cadrul reportajelor, u- 
neori sînt estompate de pasajele 
de descripție a naturii. Iată spre 
lichidarea cărei lipse credem că 
ar trebui să-și îndrepte atenția in 
viitor tînărul scriitor.

In general însă trebuie spus că 
reportajele lui Alecu Ivan Ghilia 
sînt interesante și valoroase aduc 
în ele un cald elogiu noilor și lu
minoaselor realități sociale din 
țara noastră, zugrăvite cu mu.t 
simț artistic.

TEODOR VIRGOLICI

Turul ciclist 
al Egiptului

Cea de-a 10-a etapă a turului 
ciclist al Egiptului, disputată joi în. 
tre orașele Mahalla Kubra și Da- 
manhur a fost cîștigată de ciclistul 
bulgar Alexandrev care «a parcurs 
110 km. în 3hl0’35”. In același 
timp cu el au sosit în ordine Ro
manov (U.R.S.S.), Șerban (R.P.R.) 
și Loeffler (R.D.G.). După a- 
proximativ 4 minute a trecut linia 
de sosire un pluton numeros in 
care se aflau și ceilalți cicliști ro- 
mîni. Această etapă destul de 
scurtă a adus totuși modificări 
importante în clasament. Noul pur
tător al tricoului galben este ru
tierul german Loeffler care are 
peste 4 minute avans față de Pe
trov și șanse serioase de a cuceri 
victoria. Dintre alergătorii romîni 
Gheorghe Șerban s-a comportat 
cel mai bine. Participarea sa la 
evadarea principală a etapei l-a 
făcut să urce de la locul 12 la lo
cul 10 în clasamentul general. Dev 
asemenea Ion Vasile a trecut de pe 
locul 8 pe 7.

Clasamentul general pe ech’pe:
1. R. D. Germană 1141121’45”; 

2. U. R. S. S. la 2’24” ; 3.
R. P. Bulgaria la 37’08” ; 4. R. P. 
Romînă la 45’09”.

Clasamentul - general individual
1. Loeffler (R.D.G.) 38h03’54”; 

2. Petrov (U.R.S.S.) la 4'10”; 3. 
Alexandrov (R.P.B.) la 8’18”...
7. I. Vasile (R.P.R.) la 16’36”... 
10. Șerban (R.P.R.) ta 20’28”;

Astăzi se aleargă etapa a 11-a 
Damanhur—Alexandria.

(Agerpres)

lumii — Victoria : Marinarul în
drăgostit — Gh. Doja, 1 Mai; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi; 
Cei 3 din pădure — Tineretului ; 
Lupta nu s-a sfîrșit încă — înfră
țirea între popoare. Drumul Serii ; 
Africa (seria I-a) — Alex. Popov ; 
Comoara căpitanului Martens — 
Grivița ; Melba — V. Roaită, 23 
August ; Dany — Cultural ; Ro
manța periferiei — 8 Mai ; Inimă 
de oțel — Unirea ; Procesul se 
amină — Flacăra, Miorița ; Patru 
pași in nori — Arta, Libertății ; 
Pasagerul clandestin — Donca 
Simo ; Pe Donul liniștit (seria 
IÎI-a) — Popular ; Trapez — Ilie 
Pintilie; Omul meu drag — M. 
Eminescu, Olga Bancic, G. Baco- 
via ; Vraja dragostei— G. Coșbuc, 
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie" ; 
Zile de dragoste — 16 Februarie ; 
Pe Donul liniștit (seria Il-a) — 
Clubul Boleslav Bierut

avem bibliotecănuAvem și
lntr-o scrisoare anterioară a- 

rătam că la uzinele „Textile" 
din Timișoara clubul nostru 
și-a reluat activitatea. Acum, aș 
vrea să mai adaug că mulțumi
tă activității comitetului 
U.T.M., in club ne petrecem 
timpul liber din ce în ce mai 
plăcut. Ș-u inițiat de asemenea 
și este în curs de desfășurare o 
întrecere la șah, tenis de masă, 
trîntă etc. între sectoarele 
noastre de producție.

Dar dacă relatez aceste suc
cese, cu părere de rău mai 
trebuie să adaug că la clubul 
nostru se păstrează într-o ca
meră vecină, la mare secret o... 
bibliotecă cu sute de volume. 
Dacă ești dornic să citești o

• • •

De ce se negijează
La uzinele textile „7 Noiem

brie*1 din București, activitatea 
sportivă a obținut unele rezul’ 
tate bune. Din păcate această 
activitate este unilaterală. A- 
vem, e drept, o echipă de 
handbal feminin, care in tu
rul campionatului orășenesc 
a ocupat locul 111 Șt to
tuși, dintr-o lipsă de inte
res pentru problemele lega
te de activitatea sportivă mul' 
tilaterală, complexul G.M.A. 
nu a devenit în uzină o reali 
tate și cu o consecință fireuscă 
in anul 1958 nici o ținură nu 
a devenit purtătoare a insig
nei G.MA.

Azi fost unele încercări ti
mide, care n-au primit spriji
nul cuvenit din partea colecti
vului sportiv și a comitetului 
U. T. M. Astfel la deschiderea 
festivă a Spartachiadei de vară 
a tineretului (1958), 14 ute
miste și au luat cite trei norme 
din coplexul G. M. A. Dar 
totul a rămas baltă pînă la 
urmă.

Comitetul V. T. M. — prin 
fosta responsabilă sportivă, to-

carte, o poți... privi doar prin- 
tr-un geam al ușii pe care scrie 
cu litere mari „Biblioteca clu
bului". Ca să capeți o carte e 
imposibil, deoarece la ușă stră
juiește un imens lacăt, care, la 
orice oră stă impasibil, în a- 
ceeași poziție. De altfel, tot atît 
de impasibili rămin și tovarășii 
din comitetul U.T.M. și din co
mitetul sindical al între
prinderii noastre care in a* 
ceastă problemă ne dau fel de 
fel de explicații, dar care ar 
face mai bine să numească un 
bibliotecar care să ne dea cărți 
de citit, căci rostul lor acesta 
este : să fie citite, nu să zacă 
în bibliotecă.

ION SAN1SLAV 
Lăcătuș-mecanic 

complexul G.M.A.?
varășa Elena Dumitrescu, mun
citoare fruntașă și bună hand- 
balistă — nu s-a preocupat nici 
chiar pentru ca tovarășele din 
echipa de handbal să devină 
purtătoare ale insignei G.M.A. 
Consiliul colectivului sportiv și 
comitetul U.T.M. nu au acțio
nat cu hotărire pentru atra
gerea maselor de tinere mun
citoare la practicarea culturii 
fizice și sportului și mai ales 
la trecerea normelor din ca
drul complexului G.M.A.

Nici din partea comitetului 
raional U.T.M și a U.C.b.S. 
raionul Tudor Vladimirescu 
n-a existat o preocupare per 
manentă in acest sens deși la 
uzinele „7 Noiembrie" lucrează 
un număr însemnat de tineri.

Posibilitățile materiale exis
tă. Ele nu sînt insă folosite.

Pentru a avea și în între
prinderea noastră numeroși 
purtători ai insignei G.M.A., cu 
care să ne putem într-adevăr 
mîndri, trebuie lichidată de ur
gență pasivitatea.

MIHAELA CHIRIAC 
membră î-n comitetul U.T.M.
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Guvernul iranian duce față de Uniunea Sovietică 
o politică nesinceră, de duplicitate 
Declarația delegației sovietice care a dus tratative 

1 cu guvernul Iranului

Semnarea unul plan 
de colaborare 

științifică dintre 
Academia R.P» Romîne 
și Academia de Științe 

a U. R. S. S.

TEHERAN 12 (Agerpres). — 
TASS transmite textul prescurtat 
al declarației delegației sovietice 
care a dus tratative cu guvernul 
Iranului.

Delegația guvernamentală so
vietică, care a dus la Teheran 
tratative cu șahul Iranului și gu
vernul iranian cu privire la în
cheierea unui tratat de prietenie 
și neagresiune între Uniunea So- 
vetică și Iran, a declarat guver
nului iranian că consideră lipsită 
de sens continuarea tratativelor, 
întrucît guvernul șahinșahului re
fuză să încheie un tratat al că
rui proiect a fost propus de el 
însuși și a hotărît să semneze cu 
S.U.A. un acord militar îndreptat 
împotriva Uniunii Sovietice.

Tratativele au fost începute la 
29 ianuarie a.c. din inițiativa 
părții iraniene. Din delegația so
vietică au făcut parte Vasili Se- 
mionov, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
N’kolai Pegov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Iran, și Aleksei Pav
lov, șeful serviciului pentru ță
rile Orientului Mijlociu din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

După cum se arată în declara
ția delegației sovietice, în cadrul 
tratativelor ea a arătat că guver
nul sovietic acceptă în întregime 
proiectul de tratat propus de gu
vernul Iranului. Curînd după a- 
ceea, guvernul iranian a renunțat 
la propriul său proiect inițial, for. 
mulînd condiții noi, și a început 
să tărăgăneze în fel și chip tra
tativele.

Guvernul iranian a stăruit, 
printre altele, ca tratatul să cu
prindă o clauză care să stipuleze 
că Uniunea Sovietică aprobă atît 
acțiunile deja întreprinse, cît și

CONVORBIRE
TOVĂRĂȘEASCĂ

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 11 februarie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. I. Riricenko 
și M. A- Suslov, membri ai Pre
zidiului și secretari ai C.C. al 
P.C.U.S., precum și B. N. Pono
marev, membru al C-C. al 
P.C.U.S., au primit delegația Par
tidului Comunist Francez formată 
din Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez, Raymond 
Guyot, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Francez, Gus-

tave Ansard, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, și Roland Leroy și Geor
ges Marchais, membri supleanți 
ai C.C. al P.C. Francez.

In cadrul convorbirii tovără
șești, care a decurs într-o atmos
feră de prietenie și de deosebită 
cordialitate, reprezentanții celor 
două partide au avut un schimb 
de păreri într-o serie de probleme 
care interesează cele două partide 
și au constatat unitatea deplină de 
păreri în legătură cu problemele 
discutate.
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Adunarea activului organizației de partid 
d n orașul

J/OSCOIL4 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 11 februa
rie a avut loc o adunare a acti

vului organizației de partid din 
oraful Moscova care a discutat 
rezultatele Congresului al XXI- 
lea extraordinar al P.C.US. și 
sarcinile organizației 
tid.

Vladimir Ustinov, 
eretar al Comitetului 
Moscova al P.C.US., 
tat un raport în această pro
blemă. El a comunicat că în 

întreprinderile, pe șantierele, în

Moscova

de par-

prim-se- 
orăfenesc 

a prezen-

instituțiile de învățămînt din 
Moscova au avut loc mitinguri 
de masă consacrate Congresu
lui.

Oamenii muncii din capitala 
Uniunii Sovietice au aprobat cu 
căldură politica leninistă a par
tidului comunist fi fi-au expri
mat hotărîrea 
duce în viață 
mărețe.

Adunarea a 
rile Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S.

ooo----------

fermă de a tra- 
planurile sale

aprobat hotărî-

Răsculații din Honduras au deschis 
patru fronturi

SAN SALVADOR (Republica 
Salvador) 12 (Agerpres). — Pos
tul de radio al răsculaților din 
Honduras a anunțat că forțele răs
culaților din această țară, care 
luptă pentru răsturnarea guvernu
lui Villeda Morales, au deschis 
patru fronturi. Potrivit postului

de radio, comandantul șef al for
țelor răsculate este colonialul Ar
mando Velasquez Cerrato, care 
comandă primul front.

Postul de radio a arătat că pe 
toate fronturile forțele răsculate au 
ocupat mai multe orășele și așteap
tă să primească întăriri.
SSSNMSNSNSSNNNNNNNNSN

cele ce ar putea, fi întreprinse în fața unui stat străin obligație de 
a nu încheia un acord cu Uniunea 
Sovietică și a declarat că inten
ționează să semneze un acord cu 
Statele Unite ale Americii. Așa
dar, guvernul Iranului a stabilit 
anticipat că el va semna cu S.U.A. 
un acord militar îndreptat împo
triva Uniunii Sovietice.

Toate acestea dovedesc, se ara
tă în declarație, că guvernul ira
nian și șahul promovează față de 
Uniunea Sovietică o politică ne
sinceră, de duplicitate ceea ce nu 
poate să nu ducă la consecințe 
grave, în primul rînd pentru Iran. 
Prin actualele sale acțiuni, guver. 
nul șahinșahului lichidează linia 
care se conturase spre dezvolta
rea relațiilor de bună vecinătate 
între Iran și Uniunea Sovietică.

Firește, se spune în declara
ție, toate acestea înseamnă tot
odată că acțiunile întreprinse de 
guvernul șahinșahului 
stitui un 
și în relațiile dintre 
și Iran, întrucît este limpede pen
tru oricine că Uniunea Sovietică 
nu poate să treacă cu vederea 
asemenea acțiuni ale Iranului, 
care nu sînt dictate nici de inte
resele îmbunătățirii relațiilor 
noastre, nici de interesele menți
nerii păcii.

Se înțelege de la sine, subli
niază declarația, că măsurile os
tile față de Uniunea Sovietică ale 
guvernului iranian nu pot fi alt
fel apreciate decît ca o dovadă a 
faptului că guvernul șahinșahului 
urmează acum în mod fățiș și cu 
docilitate politica americană agre
sivă dusă în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, pornește în mod fățiș pe 
calea colaborării cu forțele agre
sive străine interesate în înrău
tățirea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Iran, cît și a situației din întregul 
Orient Mijlociu și Apropiat.

legătură cu participarea Iranului 
la pactul de la Bagdad.

Partea iraniană nu a acceptat 
să-și asume obligația de a nu în
cheia acorduri bilaterale cu terțe 
țări, îndreptate împotriva Uniu
nii Sovietice. Mai mult decît atît, 
guvernul șahinșahului a declarat 
că va semne un acord militar bi
lateral cu S.UA.

Din însărcinarea guvernului so
vietic și a lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., personal, de
legația sovietică a declarat șahin- 
șanului că guvernul sovietic se 
pronunță pentru semnarea unui 
nou tratat sovieto-iranian care să 
întărească prietenia și colabora
rea dintre cele două state vecine 
și să contribuie la înlăturarea ne
încrederii și a neînțelegerilor în 
relațiile sovieto-iraniene.

Delegația sovietică a remis șa
hului proiectul sovietic al unui 
tratat de prietenie, neagresiune și 
colaborare între Uniunea Sovieti
că și Iran, care a ținut seama de 
mai multe clauze ale proiectului 
iranian. Totodată, proiectul sovie
tic a cuprins o serie de clauze 
îndreptate spre o dezvoltare mai 
largă a colaborării 
dintre cele două țări, 
sovietic a făcut tot ce 
putință pentru a veni 
narea dorințelor părții

Din partea guvernului șahinșa
hului, subliniază declarația dele
gației sovietice, tratativele nu au 
reprezentat mai mult decît un joc 
cu intenția răuvoitoare de a in
duce în eroare opinia publică, în 
primul rînd cea din Iran.

Guvernul sovietic, se spune în 
declarație, este în posesia unor 
date, confirmate de fapte, din 
care reiese că încă din primele 
zile ale șederii delegației sovietice 
la Teheran, șahul și-a asumat în

vor con- 
punct de cotitură 

*’ • U.R.S.S.

MOSCOVA 12 Corespondentul 
Agerpres transmite: In zilele de 
11 și 12 februarie au avut loc tra
tative între delegațiile Academiei 
R. P. Romîne și Academici de 
Științe a U.R.S.S. cu privire la 
problema de colaborare științifică 
a Academiilor. Tratativele s-au 
desfășurat în spiritul prieteniei și 
înțelegerii care caracterizează re
lațiile dintre oamenii de știință 
romîni și sovietici.

La 12 februarie a 
narea unui plan 
științifică. Planul a 
acad, lorgu Iordan, 
al Academiei R. P. 
acad. E. M. Jukov, membru al Pre
zidiului Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

La festivitate» au luat parte a- 
cad. Aleksandr Nesmeianov, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., acad. Aleksandr Topciev, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., academicienii 
Anatoli Blagonravov, Nikolai Se
menov și alți oameni de știință.

A fost de față Mihail Dalea, am
basadorul R. P. Romîne la Mos
cova.

avut Ioc sem- 
de colaborare 
fost semnat de 
vicepreședinte 
Romine, și de

•O'

de

prietenești
Guvernul 

i-a fost în 
în întîmpi- 
iraniene.

Președintele
Indiei 

despre relațiile 
prietenești 

cu țara noastrâ

In legătură cu declarația lipsită 
răspundere a lui Dulles cu privire 

la problema Berlinului
BERLIN 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele din 12 
februarie publică declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe 
R.D. Germane, în care 
niază că cu prilejul 
Europa a secretarului 
al S.U.A., Dulles, la 
Washington s-au făcut 
lipsite de răspundere, s-a recurs 
la denaturarea punctului de vede
re și a propunerilor guvernelor 
R.D. Germane și U.R.S.S.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Germane subliniază că în 
amenințările lui Adenauer și 
Dulles își găsesc expresia doar 
netemeinicia, din punctul de vede
re al dreptului internațional, a 
poziției lor, îndreptată împotriva
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al 
se subli- 

vizitei în 
de stat 

Bonn și 
declarații

la 
CU 
cu

conferinței de pace cu privire 
încheierea Tratatului de pace 
Germania și încăpățînarea 
care se cramponează de regimul 
de ocupație din Berlinul occiden
tal.

După cum se subliniază în în
cheiere în declarație, situația in
ternațională și voința de pace a 
popoarelor garantează că sarcina 
urgentă a încheierii Tratatului de 
pace cu Germania și implicit pro
blema Berlinului occidental vor fi 
rezolvate în ciuda obstrucției. Re
publica Democrată Germană nu-și 
va precupeți nici pe viitor efortu
rile pentru ca toate problemele 
legate de această sarcină să fie 
rezolvate prin tratative pașnice cu 
toate statele interesate.

DELHI 12 (Agerpres). — In 
cuvîntul rostit la 9 februarie cu 
ocazia sesiunii bugetare a parla
mentului indian, președintele In
diei, Rajendra Prasad, ocupîndu-se 
de situația internă a Indiei, a re
marcat succesele obținute în indus
trie, agricultură și știință. El a sub
liniat necesitatea grăbirii ritmului 
de dezvoltare a economiei indiene.

Vorbind despre perspectivele pro
mițătoare ale dezvoltării industriei 
petrolifere, președintele a amintit 
de lucrările de foraj de la Jawa- 
lamukhi executate cu sprijinul spe
cialiștilor romîni, precum și de în
cheierea acordului cu guvernul ro- 
mîn privind construirea rafinăriei 
din statul Assam și acordarea de 
asistență tehnică în domeniul in
dustriei petrolifere.

Președintele Prasad s-a ocupai 
de relațiile Indiei cu țările îndepăr
tate și apropiate arătînd că aceste 
relații continuă să fie prietenești. 
El a amintit printre altele de vizi
ta în India a tov. Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romînei

MOSCOVA. — Pe baza celor 
trei expoziții unionale — indus
trială, agricolă și de construcții — 
Ia Moscova se înființează „Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S.". La 11 februarie 
s-au deschis mai multe pavilioane 
ale noii expoziții.

BUENOS AIRES. — După șase 
ani de exil, cunoscutul poet cuban, 
Nicolas Guillen, dîrz luptător pen
tru pace, s-a întors în patrie. In 
ultima vreme el a trăit în Argen
tina.

PARIS. —- După cum anunță 
ziarul „Le Monde“, 600 de patrioți 
algerieni deținuți în închisoarea 
Saint-Paul din Lyon continuă de 
trei zile greva foamei în semn de

Manolis Glezos, Înainte de arestare, cu sofia și copilul său Nikos.

lui Manolis GlezosI
Scrisoare deschisă către sportivii

Papavasiliu, Rubanis, Gheorgheopulos
Ne-am întîlnit nu odată pe pistele stadioanelor 

de la noi din țară precum și în străinătate în ca
drul diverselor întreceri internaționale de atletism. 
Am participat cu interes la Jocurile Balcanice, din 
.august 1957, care au avut loc la Atena. Cu acest 
prilej ne-am cunoscut mai bine și nu pot uita dis
cuțiile prietenești avute cu sportivii Papavasiliu, 
Rubanis, Gheorgheopulos, atleți fruntași, cu renu
me în lumea sportivă.

Voi, dragi prieteni, ați apreciat atunci rezultatele 
obținute de mine și m-ați felicitat cu căldură pen
tru titlul de campioană balcanică — ediția 1957. La 
fel v-am felicitat și eu pentru succesele voastre 
sportive.

Nu odată am stat de vorbă cu sportivi, cu oa
meni simpli cinstiți, sinceri. Am avut prilejul să 
cunosc astfel năzuințele poporului grec de pace, 
pentru independența națională, pentru prietenia în
tre popoare. Nici nu ar putea fi altfel: tradi
țiile democratice ale poporului grec de luptă pentru 
libertate și pace sînt binecunoscute în toată lumea. 

Cunoscîndu--vă spiritul de camaraderie și 
dreptate, mă adresez vouă acum, cînd în Grecia se

lucruri tn contradicție flagrantă cu aspiraipetrec lucruri fri contradicție flagrantă cu aspitai 
țiile poporului grec. Prigoana dezlănțuită de cerctu 
rile reacționare împotriva patrioților greci, a culmtt 
nat cu arestarea unui luptător iubit nu numai ÎO 
Grecia ci și în toată lumea: eroul național Manolij 
Glezos. Acest fiu iubit al poporului grec este liipsii 
de libertate, viața sa se află în primejdie în urma 
înscenării judiciare pusă la cale de autoritățile grw 
cești. Nu pot să nu-mi exprim indignarea și totodai 
tă protestul meu hotărît, împotriva unei asemeneal 
acțiuni arbitrare, care n-are nimic comun cu libera 
tatea și democrația.

Eu consider că asemenea fapte nu contribuie cil 
nimic. la creșterea prestigiului Greciei și CTed că; 
voi veți cere împreună cu mine eliberarea imediată! 
a lui Manolis Glezos. a tuturor luptătorilor patriotf 
greci arestați și încetarea prigoanei antidemocra-i 
tice. I

IOANA LUȚA
Triplă campioană națională 14 
atletism a Republicii Populare 
Romîne; campioană balcanicii 

la atletism pe anul 1957

Drumul de luptă al unui erou
în acest anotimp, aproape în fie

care zi, dinspre mare vintul să
rat trece în goană peste acoperișu
rile Atenei fi, ca un sculptor capri

cios, adincește fi schimbă intr-una 
sbîrciturile de pe fața de marmoră 
a milenarei Acropole care, distan
tă fi solemnă, proiectată pe cerul 
acoperit de nori, își poartă mai 
departe straiele albe, strălucitoa
re. In acest anotimp, oraful de la 
poalele Acropolelor îfi expune în 
bătaia vintului eucalipții fi chi
paroșii săi, măslinii și arborii de 
piper... ,

Atena pare ca o mare alba de 
case. Dincolo de cercul restrins al 
cartierelor centrale, casele devin 
dinir-odată mai mici, cu terase în
verzite în loc de acoperiș. Mai de
parte, la periferie, căsuțe mici se 
înșiră cu miile pe colinele acciden
tate, strălucind ca puncte minuscule 
in bătaia razelor de soare.

fntr-una din aceste mici căsuțe, 
cu gardul spoit cu var, cu un mic 
puț în mijlocul curții, a fost a- 
restat, la 5 decembrie anul trecut, 
Manolis Glezos. Aici au rămas în 
urma lui soția și micuțul Nikos 
care n-a împlinit încă 4 ani.

In aceea seară de 5 decembrie, 
cînd au venit să-i aresteze tatăl, 
Nikos se juca în curte cu niște 
bănuți vechi. Speriat, a crezut că 
au venit hoții să-i fure bănuții fi 
a alergat plîngînd in casă. Dar po
lițiștii căutau cu totul altceva...

De atunci, micuțul Nikos fi 
mămica lui au căutat în zadar sa-l 
mai revadă pe cel ce le este tată 
fi soț.

După 25 de zile de strictă izo
lare, Manolis Glezos a fost trans
ferat în secret în închisoarea de pe 
insula Creta, una dintre cele mai 
sinistre închisori din Grecia.

Legea în baza căreia a fost 
arestat Manolis Glezos datează 
pe vremea dictaturii fasciste a 
Metaxas ; acesta a funcționat 
timpul războiului civil, avînd
scop reprimarea luptătorilor pen
tru eliberarea Greciei de sub fas
cism. Legea este aplicată astăzi 
împotriva democraților greci, iar 
curtea marțială poate pronunța în 
baza ei, pedeapsa capitală.

Arestarea lui Glezos a pus în 
pericol nu numai viața acestuia,

puținele libertăți democra- 
parlamentare din Grecia.

dar 
tice 
Faptul indignează ou atît mai mult 
cu cît în aceste zile, cînd democrați 
și progreșiști greci sînt aruncați în 
închisori, guvernul a trecut cu bu
retele peste crimele comise de o 
serie de criminali naziști în timpul 
ocupației hitleriste.

In aceste condiții, de bună sea
mă că guvernului grec nu-i va fi 
ușor să nesocotească protestul ma
selor populare care-l cunosc bine 
pe Manolis Glezos, eroul național 
care a smuls drapelul fascist de pe 
Acropole, dînd astfel semnalul în
ceperii mișcării de rezistență îm
potriva ocupanților naziști. Pentru 
fapta sa Glezos a fost atunci con
damnat de către hitleriști la moar
te. Ceva mai tîrziu, Manolis Glezos 
a fost condamnat pentru convin
gerile sale a doua oară la moarte 
de către reacțiunea greacă, 
urmat consecutiv opt arestări, 
astfel a fost răsplătit pentru 
vitatea sa de către cercurile 
ducătoare, în schimb poporul 
păturile cele mai conștiente ale a- 
cestuia știu să-l prețuiască pe 
Glezos : în 1951, cînd era încă în 
închisoare, Glezos a fost ales depu
tat. Eliberat, in anul 1952, Manolis 
Glezos a fost ales apoi în consiliul 
fi comitetul de direcție al Uniunii 
democrate de stingă a poporului 
grec. Apoi, Glezos a condus pînă 
în ziua arestării 
„Avghi‘.

Prin arestarea 
vernul grec vrea 
ziția Uniunii democrate de stingă 
— partid care în alegerile din 11 
mai 1958 s-a afirmat ca principal 
partid politic de opoziție din Gre
cia, obținmd 24,4 la sută din vo
turi și 78 de deputați în parlament. 
Acest partid, care luptă pentru a- 
părarea libertăților politice și so
ciale nu este desigur pe placul 
cercurilor reacționare din Grecia. 
De aceea guvernul a operat nume
roase arestări în rîndurile Uniunii
ti —'fiu ———   14

fi 
fi

democrate de stingă, printre cară 
fi o serie de candidați care au fii 
gurat pe listele pen'ru alegerile 
parlamentare, membi. ai condus 
cerii fi consilieri com nali. Aceste 
arestări au culminat cu arestarea 
lui Manolis Glezos.

Intensificarea protestului populat 
atit în Grecia cît ți în alte țări 
arjtă prestigiul ți prețuirea ds 
care se bucură Manolis Glezos, lup^ 
tător neînfricat pentru 
naționale ale poporului 
tru democrație ți pace.

aspirațiile 
său, peni

PREZENȚE 
ROMÎNEȘTI 

peste hotare
PEKIN 12 (Corespondentul A- 

gerpres transmite : In seara zilei 
de 12 februarie Ambasada R. P. 
Romîne din Pekin a oferit un coc- 
ktail urmat de o gală de filme ro- 
minești.

Au fost prezentate filmul docu
mentar „Concursul internațional 
muzical „George Enescu" și filmul 
artistic „Erupția". La spectacol au 
participat Ciu U, secretar general 
adjunct al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu
lari pe întreaga Chină și vicepre
ședintele Comitetului pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
Lin Uai-yiun, adjunct al mi
nistrului Comerțului Exterior, 
membri ai corpului diplomatic, 
funcționari ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai Ministerului Co
merțului Exterior, personalități din 
viața artistică și culturală, ziariști 
etc. Filmele au fost călduros pri
mite, fiind îndelung aplaudate.

Șr
BERLIN 12 Corespondentul A- 

gerpres transmite: La Muzeul 
„Focke“ din Bremen (R. F. Ger
mană) a fost deschisă o etxpoziție 
de artă populară romînească. Lu
crările expuse aici au mai fost 
prezentate și în orașele Gottingen 
și Hamburg unde au fost mult a- 
preciate.

Ziarul „Frankfurter Rundschau" 
din 8 februarie, referindu-se la 
expoziția romînă din Bremen, pu
blică un articol intitulat „Arta

M1R0N ALDEA

Au 
Dacă 
acti- 
con- 
grec,

Etiopia nu admite 
să tie transformată 
într-un instrument 

al colonialiștilor
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres)^ 

— După cum relatează presa, aim 
basadorii Angliei și S.U.A. dirt 
Etiopia au remis Ministerului A-» 
facerilor Externe al Etiopiei note 
în care propun guvernului să as 
dop te plănui englez de unire a 
tuturor teritoriilor Somaliei, indus 
siv al Ogadenului etiopian, m? 
tr-un singur stat. Potrivit acestui 
plan, noul stat ar trebui să facă 
parte din Commonwealthul Brita-i 
nic.

Ziarul „Ethyopian Herald" scria 
ca guvernul Etiopiei a respins 
planul anglo-,american și că îl 
consideră drept o acțiune ostilă 
la adresa Etiopiei.

Acest demers al Angliei șl 
S.U.A. scrie ziarul, constitue un 
amestec în treburile interne ale 
țării noastre. Etiopia promovează 
o po.itică independentă și nu va 
permite să fie transformată în+' 
tr-un instrument al colonialiștilor^

Intr-un articol redacțional com 
sacrat aceleiași probleme, intitm 
lat „colonialismul modern", zia-i 
rul „Addis—Zemen“ condamnă cil 
asprime acțiunile imperialiștilor) 
anglo-americapț împotriva Etios 
piei,

protest împotriva condițiilor în
care sînt deținuți.

MOSCOVA. — Pînă la 13 fe
bruarie, ora 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat pămintul de 3.796 de 
ori.

MANCHESTER. — La 11 fe
bruarie a.c. a avut loc concertul 
violonistului Ion Voicu cu orches
tra Halle din Manchester, dirijat 
de maestrul C. Silvestri, Concertul 
s-a bucurat de un mare succes, a- 
tît dirijorul cît și solistul fiind 
chemați de nenumărate ori la pu
pitru.

PARIS. — Vincent Auriol, (ostul 
președinte al Republicii Franceze, 
membru al S.F.I.O. din anul 1905, 
și-a înaintat demisia sa din acest 
partid. Potrivit relatărilor săptă- 
mînalului francez „L’Express", 
Vincent Auriol a publicat o scri
soare în care se desolidarizează de 
acțiunile întreprinse de către Guy 
Mollet de cînd acesta se află în 
fruntea partidului socialist fran
cez.

PEKIN. — Președintele R. D. 
Vietnam, Ho Și Min, a părăsit Pe
kinul plecind spre patrie. La aero
port el a fost condus de Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P. C. Chi
nez și premier al Consiliului de I populară romînească plină de 
Stat și de alte persoane oficiale, viață".

de 
lui 
în 
ca

O

înaltului comisar al

LONDRA. — La 11 februarie 
la Londra, în fața clădirii re
prezentanței Uniunii sud-africa- 
ne, studenți de la Universita
tea din Oxford au demonstrat 
împotriva 
siale din Uniunea sud-africană. 
Studenții au înmînat reprezen
tantului

discriminărilor ra-

Uniunii sud-africane o declara
ție în care se subliniază că se
gregația din Uniunea sud-afri
cană constituie o încălcare 
libertăților democrate 
drepturilor omului.

Pentru apărarea 
libertății presei

BUENOS AIRES. — Ziarul 
argentinian „La Nacion" a pu
blicat o declarație a organiza
ției de tineret a partidului 
„Uniunea civică radicală intran
sigentă" în care sînt înfierate 
descinderile polițienești la re
dacțiile mai multor ziare pro
gresiste ți încălcarea libertății 
presei în Argentina.

fiș/MW Și WIW PWa „Scînteii", Tel 17.60.10. Țiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteîi,

Larga unitate 
a tineretului italian

ROMA. — Conducerea Fede
rației tineretului comunist ita
lian (F.TC.I.) a dat publicității 
o declarație în care se subli
niază că „în rîndurile tineretu
lui italian îfi fac loc fi se ma
nifestă noi atitudini. Nu a exis
tat vreo luptă a oamenilor mun
cii în care alături de tinerii 
muncitori să nu fi participat 
elevii de la școlile tehnice me
dii sau studenții de la universi
tăți"^

In declarație se arată de ase
menea că în diferite părți ale 
țării s-a trecut la o unire a cu
rentelor de stingă ale tineretu
lui care se desfășoară sub sem
nul revendicării ca să se gă
sească o astfel de soluționare 
a crizei de guvern îneît să fie 
posibilă promovarea unei poli
tici de înnoire economică și 
socială. ,„Aceste prime manifes
tări comune — se spune în de
clarație — pot duce la intensi
ficarea noii unități largi a tine
retului".

Chsmare la luptă 
contra 

imperialismului
BAGDAD. — Zilele acestea 

tineretul democrat din orașul 
Habbania a organizat un mare

miting la care au luat parte pes
te 5.000 persone. Aci, în a- 
propiere de Habbania, s-a aflat 
în anii regimului monarhic una 
din cele mai mari baze mili
tare engleze, care a constituit 
un avanpost al politicii colo
niale engleze în Orientul Apro
piat. De aici colonialiștii trimi
teau arme și echipament deta
șamentelor de pedepsire ale dic
tatorului Nuri Said pentru re
presiuni împotriva poporului 
irakian.

Iată dece la mitingul de la 
Habbania au răsunat cu deose
bită vigoare chemările vorbito
rilor la lupta împotriva impe
rialismului — dușman înrăit al 
popoarelor arabe, chemările ia 
încetarea cursei înarmărilor și 
la interzicerea armei nucleare, 
chemările la lupta pentru pa
cea generală, la unitatea tine
retului democrat din întreaga 
lume.

ziarul progresist

lui Glezos gu
șă înfrîngă opo-

Adevărul științei

împotriva 
discriminărilor 

rasiale

Tineretul ce
hoslovac ia par
te activă la ac
țiunea de strîn- 
gere a fonduri
lor care să dea
putința tineretului din țările 
capitaliste să participe la cel 
de al Vll-lea Festival Mon
dial al tineretului care va a- 
vea loc la Viena între 26 iu
lie—-4 august 1959.

In fotografie: Helena Kra- 
sova, conducătoarea unui grup 
de pionieri, care a strins 850 
coroane pentru fondul de so
lidaritate.

Foto: CTK.Praga

displace Imperialiștilor
(Urmare 

din pag. l-n)

temenea ftiință pusă 
în slujba vieții omu
lui displace 
liftilor.

Și, aflăm 
epilogul ; 
Karl Beck și-a înce
tat cercetările pe a- 
cest tărîm“. Associa
ted Press, relatînd 
cele spuse de Beck, 
arată motivul : „Nu
mărul atacurilor la 
adresa mea a crescut 
în ultima vreme în
tr-o măsură insupor
tabilă../1. Adică: me
dicul care-fi închina 
viața unui țel nobil, 
acela de a demonstra 
cit de dăunătoare este 
continuarea experien
țelor cu arme atomi
ce pentru viața oa
menilor. este silit de 
pogromiștii fasciști 
să fi înceteze cercetă
rile sale, altfel fiin- 
du-i pusă în primej
die chiar viața.

Găsim că este ne-

imperia"

recent fi 
Medicul

cesar să adăugăm ală
turat o altă infor
mație, transmisă tot 
de Associated Press, 
deosebit de conclu
dentă : „Luînd cu
vîntul în fața comi
siei senatoriale pen
tru dezarmare, gene
ralul Maxwell Tay
lor, șeful Statului 
Major aț armatei de 
uscat a S.U.A. a de
clarat că încetarea ex
periențelor cu armele 
atomice ar aduce pre
judicii... înarmărilor 
nucleare. Experiențele 
cu arma nucleară dau 
posibilitatea lărgirii 
cunoștințelor noastre 
cu privire la acțiunea 
armei termo-nuclea" 
re... necesare pen
tru ducerea Unui 
război modern

Faptul mărunt, pe
trecut undeva în Ger
mania occidentală, a- 
cela al medicului ato
mist care și-a încetat 
cercetările în urma 
presiunilor, este unul 
din milioanele de do-

cumente care acuJ 
ză imperialismul sin
ger os. In timp ce 
oamenii de știință 
sînt îngrijorați de 
soarta omenirii, gene
ralii americani și 
slugile lor vest-ger- 
mane sînt cu ochii a- 
țintiți spre înarmarea 
cu echipament ato
mic. Ce contează pen
tru belicofii generali 
americani și jascifti 
notorii ca Strauss ei 
Co. faptul că un me
dic — fi nu numai u- 
nul, ci numeroase so
mități științifice ale 
lumii — demonstrea
ză pe bază de fapte 
concludente urmările 
monstruoase pe care 
le au experiențele cu 
arma atomică asupra 
speței umane ?!

Cinismul nu mai 
trebuie demonstrat. 
In general, in această 
problemă se simte 
cale de o poftă, plu
tind în aer duhoarea 
Maidanek-ului I !
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