
Zece ani de la primul 
Congres al U. T. M.

Proletari 'din toate țările, uniți-vă!

Se împlinesc zece ani de la 
irimul Congres al U.T.M.

In împrejurările complexe ale 
recerii la construirea socialis- 
nului, partidul nostru a analizat 
problemele mișcării de tineret 
din țara noastră, dînd tineretului 
nostru revoluționar un îndreptar 
luminos în lupta sa, prin istori- 
a Rezoluție a plenarei din 22-24 
decembrie 1948, asupra activită
ții partidului în rindurile tinere
tului.

„Clasa muncitoare și însăși 
masele tineretului — se arată in 
Rezoluție — au nevoie de o pu- 
ernică organizație revoluționară 
i -tineretului. Această organizație 

'tisă de partid trebuie să cu- 
. —..dă pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste. tinerii muncitori, 
ținerii țărani muncitori și pe cei 
din școli și universități. Ea tre- 

Jniie să îmbine însușirea teoriei 
marxist-Ieniniste cu practica re
voluționară și să mobilizeze in 
lupta pentru construirea socialis
mului, masele de tineri ce mun
cesc, de la orașe și sate".

Desfășurîndu-se pe baza indi
cațiilor Rezoluției plenarei C.C 
al P.M.R. din 22—24 decembrie 
1948 care a arătat care trebuie 
să fie principiile ideologice și 

.organizatorice ale U.T.M., primul 
congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor a adoptat aceste prin
cipii și le-a pus la baza întregii 
(activități a organizației.

Principiul ideologic fundamen
tal care stă ta baza activității 
UT.M. este conducerea sa de că
tre partid.

Acest lucru este înscris în sta
tutul P.M.R. și în statutul U.T.M. 

■.tatutul U.T.M. se arată că : 
Jniunea Tineretului Muncitor 

este rezerva Partidului Muncito
resc Romîn, ajutorul său în edu
carea comunistă a tineretului. în 
întreaga construcție economică și 
de stat. Uniunea Tineretului 
Muncitor își desfășoară întreaga

sa activitate sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin".

Conducerea de către partid 
este prima necesitate vitală a 
unei organizații comuniste de 
tineret Partidul e cea mai înal
tă formă de organizare a clasei 
muncitoare, detașamentul ei de 
avangardă înarmat cu cunoaște
rea legilor dezvoltării societății 
și cu experiența luptei de clasă. 
El conduce tineretul alături de 
îtțtregul popor muncitor pe dru
mul luptei revoluționare, îl în
vață tactica și strategia luptei 
de clasă și-l educă in spiritul 
vigilenței revoluționare.

Existența organizației noastre 
revoluționare de tineret are ră
dăcini adinei în trecutul de luptă 
al clasei muncitoare, al întregu
lui nostru popor muncitor. Ea 
datează din anii grei ai ilegali
tății, cînd tineretul revoluționar 
din țara noastră a luptat cu dîr- 
zenie sub conducerea Partidului 
Comunist, pentru doborîrea odio
sului jug burghezo-moșieresc.

Uniunea Tineretului Muncitor 
este continuatoarea luptei Uniu
nii Tineretului Comunist. Uniu
nea Tineretului Comunist a fost 
în anii întunecați ai exploatării 
și terorii burghezo-moșierești, a- 
jutorul cel mai credincios și mai 
apropiat al Partidului Comunist 
Romîn în lupta contra exploa
tării maselor muncitoare, împo
triva criminalului război antiso- 
vietic, pentru eliberarea țării de 
sub jugul f^cist, pentru cuce
rirea puterii politice de către 
masele populare.

Creată și crescută de eroicul 
Partid Comunist din Romînia, 
Uniunea Tineretului Comunist a 
format în rindurile sale luptători 
devotați trup și suflet cauzei cla
sei muncitoare, patrioți înflăcă
rați, luptători dîrzi, neînfricați 
în fața dușmanului.

înaltele calități morale comu
niste ale uteciștilor constituie un 
model, o pildă vie pentru fiecare

ooo

Tinerii de la turnătoria de fontă a întreprinderii „Electroaparataj" 
din Capitală desfășoară o muncă susținută pentru reducerea rebu
tului la piesele turnate. Brigada de tineret condusă de comunistul 
Vasile Hîncu a redus procentul de rebuturi la turnare, pe luna fe
bruarie, de la 10 la sută la 3 la sută.

In fotografie: responsabilul brigăzii (dreapta), împreună cu tînă- 
rul Valentin Penu, manevrind cu, d‘băcie oala de turnare.

Foto: D. FLOREA

utemist, pentru fiecare tînăr 
muncitor. Pilda devotamentului 
uteciștilor față de partid, spiritul 
lor de sacrificiu în luptă, patrio
tismul lor fierbinte însuflețesc 
tinăra generație de azi în lupta 
dusă sub conducerea partidului 
pentru construirea socialismului.

U.T.M. educă tineretul în spi
ritul înțelegerii că a continua 
tradițiile eroice ale Uniunii Ti
neretului Comunist în condițiile 
luptei pentru construirea socialis
mului în țara noastră înseamnă 
a-ți dărui toate forțele și price
perea, tot entuziasmul tinereții, 
luptei pentru realizarea sarcini
lor date de partid, pentru dezvol
tarea industriei socialiste, pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii, pentru însușirea perse
verentă a comorilor științei și 
culturii socialiste.

In cei zece ani care au trecut' 
de la Congresul I, Uniunea Ti
neretului Muncitor și-a dovedit 
capacitatea sa de a îndeplini cu 
cinste sarcinile încredințate de 
partid.

In toiul muncii înflăcărate a 
întregului popor condus de partid 
pentru înfăptuirea sarcinilor pri
mului și apoi ale celui de-al doi
lea plan cincinal tineretul mun
citoresc din fabrici și uzine mo
bilizat de U.T.M. a adus o con
tribuție activă la industrializa
rea socialistă a țării. S au născut 
și dezvoltat o seamă de forme 
specifice de organizare a tinere
tului în producție : brigăzile ute
mist de producție și posturile 
utemiste de control din industrie, 
secții și sectoare ale tineretului 
etc. care aduc un aport de sea
mă la ridicarea producției, con
tribuind totodată la educarea ati
tudinii socialiste față de muncă 
a tinerilor.

Tinerii din industrie au pornit 
numeroase inițiative valoroase 
îndreptate spre realizarea de cit 
mai multe economii, spre întă
rirea disciplinei in muncă, spre 
însușirea tehnicii.

Muncind cu entuziasm și ab
negație în producție, aplicînd noi 
inițiative, noi metode de muncă, 
ridicindu-și permanent calificarea 
și luptînd pentru introducerea 
tehnicii noi, tineretul nostru mun
citor a dat statului numai în 
cursul anului trecut economii de 
ceste 135.000.000 lei.

Trebuie spus însă că unele bri
găzi de tineret și posturi utemiste 
de control din întreprinderi au o 
existență formală, nu luptă su
ficient împotriva rutinei, împotri
va unor mentalități învechite care 
frinează lupta pentru creșterea 
continuă a producției și producti
vități muncii- O slabă preocupare 
au unele organizații U. T. M. 
pentru însușirea de către tineri a 
tehnicii noi, înaintate, pentru 
studierea și generalizarea meto
delor bune de muncă, pentru ex
tinderea posturilor utemiste de 
control.

E necesar ca toată activitatea 
tineretului din industrie, for
mele concrete de organizare a 
tineretului în producție, iniția
tivele tineretului, activitatea tu
turor organizațiilor U. T. M. din 
uzine și fabrici, să fie în
dreptată spre îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe 
1959, spre întărirea disciplinei 
socialiste in muncă.

In fața tinerilor din industrie 
stau actualmente sarcinile mari, 
de deosebită însemnătate puse de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 
28—28 noiembrie 1958. Printre 
aceste sarcini, la rezolvarea că
rora tineretul e chemat să-și a- 
ducă o importantă contribuție se

„Scînteia tineretului**
(Continuare In pag. 3 a)

înteia retulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Noi brigadieri
la Onești

îmbăta se mai aflau în co- 
\ m unele natale din regiunea 

București. Duminică erau 
cu toții in Capitală unde își strîn' 
geau pentru prima dată mîtnile. 
Luni făceau cunoștință cu valea 
Trotușului, bucurîndu-și ochii și 
sufletul cu noile priveliști ale so 
cialismului. Marți își începeau 
munca de brigadier pe Șantierul 
național al tineretului de la O~ 
nești, la fabrica de cauciuc sintetic.

Schimbările produse in citeva 
zile nu pot fi măsurate cu me
trul sau kilogramul. O viață în
treagă, însă, acești aproape 100 de 
tineri își vor aminti de acest în
ceput. Scenariul unui scurt film 
(.k' ^mentar închinat lui ar trebui 

e zgîrcit in text, elocvent in 
su-ostanță, liric fără ostentație.

Cei aproape 100 de tineri sini 
gata de plecare. In sala de ședințe 
a Comitetului regional U.T.M. 
București, lăd ițele de lemn așteap
tă înaintea scaunelor. Ochii lumi 
noși spun : avem 18, avem 20 de 
ani. Plecăm. Din Bărăgan, din 
preajma Dunării, din preajma 
Bucureștiului, plecăm în Moldova, 
unde ne-a chemat țara, unde ne-a 
chemat partidul.

La zece și jumătate noaptea, 
coloana se desprinde din curte și 
iese in bulevard, apoi taie Calea 
Victoriei. Lapovița face să sticleas 
că asfaltul, vintul suflă tăios 
martie își umflă bojocii. Băieții 
suferă din altă pricină : nu li s a 
dat steag, „fl veți primi acolo" 
Păcat. Și aici trebuie să fluture 
și acum, cînd coloana taie Calea 
Victoriei, in primii cinci sute de 
metri de drum spre Onești.

Trenul pornește. Un băiat caută 
o bucată de cretă, cu intenția să

scrie pe vagon: „Rezervat pentru 
brigadieri". Deoarece nu găsește 
se mulțumește să facă notificarea 
verbal călătorilor care dau să 
urce.

Peste țăcănitul monoton de roți 
se suprapun frînturi de conversa
ție. Patru în fața altor patru, opt 
tineri care au plecat din două co
mune învecinate ale raionului Slo
bozia. Sînt verii Gheorghe și Ba 
dea Cernea, apoi Ghiță C. Marin 
și Gavrilă llie din Bordușelu. Pe 
bancheta opusă, Nicolae Boricea- 
nu, Dumitru Boboc, Stan Fotache 
și Emil Munteanu din Cechina 
Drumul e lung, gustările se desfac 
repede, cineva alături cîntă din 
fluier.

Mai tirziu, dorm unul pe umă
rul celuilalt. A tăcut și fluierașul 
Hainele orășenești reliefează, rar, 
cite un cojocel. Peste frunți — 
șepci. căciuli, bascuri. De nouă
zeci și patru de ori cite 18 sau 20 
de ani și. in buzunarul cel mai 
ferit, carnetul roșu.

Cînd se trezesc, dimineața, tre
nul lunecă prin valea Trotușului 
Ciorchini vii, toți se îmbulzesc In 
geamuri. Cit poate cuprinde ca 
drul : panorama văii. Șantierele 
desfășurate pe kilometri se oglin 
dese in ochii larg deschiși. Ei pri
vesc in tăcere defilarea unitățiloi 
industriale de la Borzești la O 
nești — fabrica de sodă, lernio 
centrala, complexul rafinăriei, fa
brica de cauciuc, paletă fără sfir- 
șit colorată generos in cărămiziu, 
cenușiu, galben și negru, apariții 
uriașe, copleșitoare, profilate auto
ritar pe cerul alb de martie. O 
tăcere respectoasă, O privire avi
dă ca un burete. O undă in
tensă de mîndrie, ce umflă toate

piepturile. Aici I Aici au venit. 
Aici să te ții...

Bună dimineața, tabără. Docu
mentarul prinde în citeva imagini 
cum înaintează „raioanele", stri
gate pe rind. Titu ! Slobozia ! 
Domnești ! Olteni !... Se nasc bri
găzile. Apoi : „Intrați, odihniți- 
vă". In dormitoare, aburul trece 
nevăzut prin țevi, pe jos cărămi
zile sînt calde. Cearșafurile au 
albul zăpezilor. Cine cîntă în dor
mitorul vecin ? Ploeștenii, peste 
200. veniți ieri. E o repetiție, se 
pregătesc pentru mersul în coloa 
nă. O zi, un avans de organizare 
Bucureștenii deocamdată ascultă.

După-amiază, discuțiile la con 
ducerea tehnică a șantierului. Dis
cuție la obiect (fixarea și reparti
zarea sarcinilor) totuși relativ Iun 
gă. De ce ? Tema e : briga
dierii pot oare intra numaidecît 
în locurile de mare răspundere, 
de pildă la descărcări de bunche- 
re. la dozaj, la umplerea benei ? 
Rezistența cerută a betonului de
pinde de aceste operații. Pot ? Da, 
pot Și în schimb de noapte ? Și. 
De la început ? Oricind e nevoie.

Inginerii dint prudenți, și bine 
fac. Conducătorii brigăzilor de ti
neret. activiști de U.T.M.. sînt în' 
drăzneți — și bine fac. la rindul 
lor. Așa incit se ajunge la cea 
mai bună soluție : îndrăzneala ti 
nerească a brigadierilor încadrată 
de cadre și măsuri tehnice verifi
cate. Lucrul poate începe.

Regizorul și operatorul filmului 
documentar se pot întoarce la ta
bără. Aici, „surpriză". Unde-s hai' 
nele pestrițe, unde e cojocelul.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare in pag. 3 a)
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R sură s p u
la chemarea 

tinerilor reșițeni
Chemarea tineretului de Ia Combinatul Metalurgic Reșița 

privind organizarea și desfășurarea tuturor acțiunilor tine
rilor metalurgiști și ale întregului tineret muncitor pentru 
realizarea de economii la materii prime, auxiliare și mijloace 
financiare sub lozinca : „CIT MAI MULTE ECONOMII PEN
TRU ÎNFLORIREA PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE" a 
fost primită cu un nemărginit entuziasm de către tinerii mun
citori din întreaga țară.

In legătură cu aceasta, ziarul nostru a organizat o anchetă 
la care ne-att răspuns mai mulți secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din mari întreprinderi din țară. Iată două din răspun
surile primite :

e
1

Economii in valoare de 11,735.000 lei
Cu cîteva zile în urmă, tinerii 

din toate secțiile uzinelor „1 Mai" 
Ploești, au studiat, împreună cu 
maiștrii, inginerii și tehnicienii, 
chemarea tinerilor de la Reșița.

Utemiștți s-au dovedit și de a- 
ceastă dată a fi exemplu. însufle
țind astfel 
lizare 
nomii 
noastre socialiste. Astfel, utemistul 
Stelian Tereeoasă. secretarul or
ganizației U.T.M. de la turnătoria 
de oțel, s-a angajat, în numele ti
nerilor din secție, să obțină eco 
nomii în valoare de 1.192.000 lei 
prin economisirea a 480 tons 
metal lichid la piesele turnate 
Utemistul Vasile Sandu, secretarul 
organizației U.T.M. de la secția 
cazangerie, s-a angajat să obțină 
economii în valoare de 489.000 
lei, iar inginerul Mihai Mateescu 
de la secția sculerie centrală s-a 
angajat în numele colectivului,

acțiunea de rea- 
de cît mai multe eco- 
pentru înflorirea patriei

Fiecare tînăr
o economie

de minimum 1QQ lei
Tineretul de la uzinele „Ianoș 

Herbak* din Cluj se alătura cu 
entuziasm chemării tinerilor reși
țeni de a realiza cît mai multe 
economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste, dînd astfel un 
suflu nou inițiativei lansată de 
muncitorii, inginerii și tehnicieni 
din întreprinderea noastră în 
cursul anului trecut, privind redu
cerea consumului specific la ma
terii prime și auxiliare și pentru 
cea mai bună calitate pe țară.

Discutînd în adunări U.T.M. pe 
secții posibilitățile de a obține 
economii sporite, tinerii și-au luat 
noi angajamente. De pildă, prin 
organizarea în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică a 90 la sută din 
numărul total al tinerilor existenți 
în uzină și efectuarea, în medie, 
a cîte 25 ore de muncă voluntară 
la diferite puncte de lucru de că
tre fiecare tînăr se vor realiza 
peste 86.000 lei economii.

Pentru a obține cît mai multe 
economii toți tinerii se vor încadra 
în brigăzi de economii și de 
calitate, vom muncii astfel ca 
pînă la deschiderea celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena, fiecare membru al acestor 
brigăzi să realizeze economii de 
talpă, piele și alte materii prime 
și auxiliare în valoare de 1C0 lei.

să realizeze economii în valoarp 
de 157.000 lei prin recondiționa- 
rea de scule și prin aplicarea di
feritelor inovații.

Centralizînd propunerile și an
gajamentele luate de către tineri, 
s-a constatat că tineretul uzinei 
va realiza în acest an următoarele 
economii : 2.647.000 lei prin gos
podărirea cu grijă a metalului : 
6.817 000 lei prin reducerea con
sumurilor lu materii prime și au 
xilvare; 1.120.000 lei prin colecta 
rea metalelor vechi feroase și ne 
feroase ; 1.034.000 lei prin aplica
rea unor invenții și inovații ; 
120.000 lei prin activitatea brigă
zilor utemiste de muncă patrio 
tică. în total, prin folosirea meto
delor înaintate de muncă, prin 
munca avîntată a tineretului, a 
brigăzilor și a posturilor utemiste 
de control, tinerii din uzină vor 
obține anul acesta economii totale 
în valoare de 11.735.000 lei.

Luînd cuvîntul în cadrul mitin
gului, tovarășul Vasile Toma. 
secretarul comitetului de partid pe 
uzină, a apreciat ca deosebit de 
valoros exemplul utemiștilor din 
uzină, subliniind totodată rolul de 
seamă pe care îl au tinerii pentru 
traducerea în 
mari puse în 
tid și guvern.

fapt a sarcinilor 
fața uzinei de par-

GEORGESCUVASILE
secretar al comitetului U.T.M., 

uzinele „1 Mai“-Ploești

auxiliare în valoare de 1C0 lei.

GHEORGHE NAGY 
secretar al comitetului U.T.M. 
uzinele „Ianoș Herbak“-Cluj

OOOCartea a devenit un bun prie
ten al tineretului. Prin grija 
partidului în numeroase între
prinderi au luat ființă biblioteci 
volante.

Fotoreporterul nostru a sur
prins-o pe Constanța Gheorghe, 
responsabila bibliotecii volante 
de la „Industria Bumbacului 
B“ din Capitală, împruniutind 
cărți tinerelor Pătrana Matei 
și Victoria Crețu în timpul unei 
pauze.

; Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Hărnicia tinerilor 
constănțeni

Tinerii din regiunea Constanța 
aduc o prețioasă contribuție la ac
țiunea de amenajare și construire 
a drumurilor, pornită în iarna a- 
ceasta în satele regiunii.

In primele două luni și jumătate 
din acest an, tinerii din gospodă
riile agricole colective, din S.M.T.- 
uri, G.A.S.-uri și școli, organizați 
în echipe și brigăzi de muncă pa
triotică, au extras din cariere, a.u 
spart și au transportat pe drumuri 
și șosele peste 80.000 m.c. de pia
tră. In această perioadă., tinerii din 
cele 74 brigăzi de muncă patriotică 
din raionul Istria au realizat 
137.800 ore de muncă voluntară la 
extrasul și transportul pietrei pe 
șosele.

OOO

Tot mai multe sate electrificate 
în regiunea Timișoara

In anii puterii populai e, în re
giunea Timișoara au fost electri
ficate 177 de comune și sate, ceea 
ce reprezintă o creștere de trei 
ori mai mare fața de cît era 
înainte de anul 1944. Anul tre 
cut, de exemplu, cu fonduri alo
cate de sfaturile populare și prin 
contribuția voluntara a țăi anilor 
muncitori au fost electrificate lo
calitățile Armeniș, Felnac. Albi
na, Giarmata, precum și alte șase 
sate din raioanele Reșița și Ca
ransebeș.

In prezent continuă lucrările 
pentru aducerea curentului elec
tric în comunele Vărădia, Rusca 
Montană, Mănăștur, Beșenova 
Noua și altele.

In comuna Lovrin a început 
construcția unei stații de transfor 
mare care va asigura cu energie 
electrică numeroase localități din

raionul Sînnicolaul Mare. Una din
tre liniile ce vor porni de la a- 
ceastâ stație va alimenta cu curent 
orașul Jimbolia. La uzina electrica 
din Orșova se fac importante lu
crări de amplificare, precum și de 
montare a unei linii de 15 kilo- 
volți între Orșova și Băile Hercu- 
lane. Tot în acest an va începe Ia 
Lugoj construcția unei stații de 
transformare de 110 kilovolți, care 
va permite extinderea rețelei elec 
trice și în localitățile învecinate. 
Plin grija sfaturilor populare și 
contribuția voluntară a țăranilor 
muncitori, în acest an în regiunea 
Timișoara vor fi electrificate încă 
40 de comune și sate. In raionul 
Jimbolia, primul din cele 5 raioane 
cu agricultura colectivizată, se va 
termina electrificarea tuturor lo
calităților.

(Agerpres)

oooo

care se folosesc mijLa Maliuc, în Deltă, sînt în toi lucrările de recoltare a stufului, pentru 
loace mecanizate.

In fotografie: Transportul stufului.

Tinerii muncitori de la Fabrica 
de rulmenți-Bîrlad au la dispoziție 
un club frumos și încăpător, în
zestrat cu toate mijloacele mate
riale necesare desfășurării unei 
bogate și multilaterale activități 
cui tura l-educative.

Cu multe luni în urmă, organi
zarea timpului liber al tinerilor 
muncitori, în mod plăcut, distrac
tiv și educativ sta în atenția orga
nizației U.T.M. Condusa și îndru
mată de organizația de partid, or
ganizația U.T.M., împreuna cu co
mitetul de întreprindere și con
ducerea clubului a întrepiins o 
seamă de acțiuni educative în 
timpul liber al tineretului. La club 
se organizau în fiecare saptamînă 
„Joi ale tineretului44, interesante, 
educative, la care tinerii aveau 
mereu ceva nou de învațat. Astfel, 
acțiunile culturale pe teme educa
tive patriotice pentru 
tineretului în spiritul dragostei 
față de trecutul de 
cuceririle revoluționare 
porului nostru în frunte cu clasa 
muncitoare. condusă de partid, 
în spiritul grijii pentru păstrarea 
și apărarea avutului obștesc., în 
spiritul internaționalismului prole
tar — au fost mult îndrăgite de 
către tinerii muncitori de aici.

De asemenea s-au organizat vi
zite în colectiv la muzeul raional 
urmate de discuții cu privire la 
istoria orașului și raionului, s-a vi
zitat fabrica de confecții din loca
litate. Se organizau seri literare, 
recenzii etc.

Din păcate însă, în prezent, mij
loacele materiale de la club nu 
sînt folosite în așa fel îneît sa 
cuprindă în activitatea cultural- 
educativă întreaga masă a tinere
tului. Din cercetarea programu
lui clubului, cu excepția unor con
ferințe ținute la zile festive, des
prinzi o activitate săraca, în cea 
mai mare parte redueîndu-se to
tul la dans și remy. E drept ca 
la club își desfășoară activitatea 
cîteva formații cultural-artistice : 
una de teatru (cu 24 tineri), două 
de dansuri (una cu 16 fete și băieți 
și alta cu 10 fete), un cor cu 80 
de persoane. Dar aceste formații, 
de luni de zile se tot pregătesc, 
fără să prezinte însă un spectacol 
frumos și bine închegat. De altfel 
și numărul tinerilor antrenați în 
aceste formații este restrîns — 
150 tineri.

La club există de asemenea, un 
cerc literar, un cerc „Iubiți mu
zica44 
Numărul 
tivitatea 
este și el 
pe care 
parte de 
fapt să fie. Tinerii de

educarea

luptă și 
ale po-

și un cerc de artă plastică, 
tinerilor antrenați în ac- 

acestor trei cercuri 
restiîns, iar activitatea 
o desfașoara ei e de- 
ceea ce ar trebui de 

la aceste 
cercuri sînt lipsiți de o în
drumare artistica și politico-ideo- 
logică competentă. Atît comitetul

(secretar

tinerii

Ion Drîmbă) cît 
întreprindere, nu

U.T.M.
și comitetul de
s-au interesat ca de instruirea ti
nerilor de la aceste cercuri sa se 
ocupe cadre competente, capabile 
sa le dea tinerilor nu numai o în
drumare tehnica, de specialitate, 
dar să împletească aceasta cu o 
temeinica munca de educare poli
tică și ideologică de înarmare a 
tinerilor cu cunoștințele necesare 
de estetica marxistă, de îndrumare 
a creației lor pe calea realismului 
socialist. Lipsa unei astfel de în
drumări se vădește serios în tema
tica lucrărilor cercului de arta 
plastică, de pildă, care nu oglin
dește prin nimic realitatea zilelor 
noastre, entuziasmul creator al ti
nerilor muncitori, membrii cercu
lui fiind îndrumați spre teme mi
nore. Și aceasta pentru că de in
struirea tinerilor din acest ccrc se 
ocupă un 
comun cu 
cialista.

Față de
care muncesc
celor antrenați la activitatea cul- 
tural-educativa din cadrul clubu
lui e foarte redus. Acest lucru se 
datorește lipsei unui program va
riat. bogat în conținut, care sa-i 
intereseze pe tineri. Atît comitetul 
U.T.M. cît și comitetul de între
prindere și conducerea clubului nu 
colaborează la organizarea și des
fășurarea întregii activități cultu
rale. Așa se face ca volumul de 
acțiuni organizate la ciul» este 
foarte mic și neinteresant, neatrac
tiv, el nefiind capabil să cuprindă 
marea masă a tinerilor muncitori.

Clubul trebuie să devină cen
trul de atracție al tineretului. Ti
nerii trebuie să găsească la club 
o activitate cultural-educativă 
multilaterală. Pentru aceasta însă 
comitetul U.T.M. trebuie să iasă 
din lîncezeala în care se complace.

Vinovați pentru situația aceasta 
se fac însă și tovarășii din Comi
tetul orășenesc U. T. M. Bîrlad 
(prim secretar tovarășul Mircea 
Iftimie), secția de învățămînt și 
cultură a sfatului popular orășe
nesc Bîrlad. cît și Consiliul sindi
cal regional care nu au controlat 
activitatea clubului, nu au spriji
nit orientarea acestei activități în 
scopul educației comuniste a tine
retului. nu s-au îngrijit ca de a- 
ceastă munca sa se ocupe cadre 
competente, cu o temeinica pregă
tire politică și ideologică.

E necesar ca aceste deficiențe să 
fie cît mai repede înlăturate, asî- 
gurîndu-se toate condițiile pentru 
ca tinerii muncitori de la Fabrica 
de rulmenți-Bîrlad să găsească la 
clubul lor o activitate multilate
rală, bogata în conținut, caro sa 
contribuie la ridicarea continuă a 
nivelului lor politic, ideologic și 
cultural.

om care nu are nimic 
arta noastră realist-so-

numărul mare de tineri 
în fabrica, numărul

C. SLAVIC ;

---------------OOO---------------

Studenții plantează pomi
Răspunzînd sarcinilor puse în 

fața studenților de către cea de-a 
doua Conferință Națională a 
U.A.S.R., studenții Facultății de 
științe juridice din Capitală con- 
stituiți în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au luat hotărîrea
de a participa la acțiunea de
plantare a pomilor fructiferi, la
G.A.S. Bragadiru.

Recent, brigăzile utemiste de
muncă patriotică^ sub îndrumarea 
unor cadre de specialitate ale gos
podăriei au săpat peste 500 gropi 
pentru puieți.

Un exemplu pentru toți cei

prezenți l-a constituit munca stu
denților Vasile Jinga, Mihai Fo4 
rășcu. Stana Zota etc.

Comitetul U.T.M., împreună cu 
Asociația studenților din Faculta
tea de științe juridice au hotărî! 
să extindă această acțiune, antre-- 
nînd întregul colectiv la munca 
patriotică.

NICOLAE SANDULESCU 
student

(Material primit în cadrul Con* 
cursului corespondenților volun" 
tari).



cerea
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Gigantice explozii... pașnic*”
Barajul de la Vir, una din cele mai mari lucrări hidrotehnice coti 

struite în ultimii ani de muncitorii și tehnicienii cehoslovaci.Ing. D. BUICAN

---------------------

Care e forma i 
nucleelor atomice?

Insule artificiale de aluminiu cu un diametru de 1000 metri, vor putea fi întîlnite pretutindeni pe 
marile rute transoceanice ale viitorului.

Fulgerele în slujba omului

electrică 
naturală

Un recent număr al revistei so
vietice „Les Nouvelles de Moscou" 
ne aduce vestea unei noi biruințe 
de valoare excepțională a oameni
lor de știință sovietici: fulgerul, 
uriașa descărcare electrica natu
rală a cărui tensiune poate atin
ge o vajoare de cîteva sute de mi
lioane de volți, a fost pus în sluj
ba omului. Descărcarea 
atmosferică, calamitate 
care a produs deseori nenorociri 
și dezastre, va fi pusă de acum 
înainte în serviciul agriculturii, 
pentru a spori recoltele.

Dar înainte de a da amănunte 
asupra acestei realizări deosebit 
de interesante, să trecem în revistă 
cîteva din ultimele realizări ale 
oamenilor de știință în privința fo
losirii practice a descărcărilor elec
trice de mari energii, domeniu de 
cercetare extrem de actual.

Fulgerele la lucru
V-ați pus vreodată întrebarea 

'cam cît ar valora un fulger ? So
coteala este foarte simplă : puterea 
se obține, precum se știe, facînd 
produsul între tensiunea și intensi
tatea curentului. In cazul fulgeru
lui, alegind valori mijlocii, se ob
țin puteri cu adevărat fantastice.

500.000.000 volți X 20.000 am- 
peri = 10.000.000.000 kW.

Așadar 10 miliarde de kilovați 1 
Aceasta întrece puterea tuturor 
uzinelor electrice din lume, luate 
la un loc. S-ar părea, în conse
cință, că valoarea unui fulger ar 
fi deosebit de mare și captarea sa 
ar constitui o mare binefacere 
pentru omenire. In realitate lucru
rile nu stau chiar așa, datorită 
timpului extrem de scurt cît du
rează descărcarea electrică natu
rală. Intr-adevăr, un fulger 
scînteiâză decît cel mult a 
parte dintr-o secundă, astfel 
energia electrică a descărcării 
turale — care se obține împărțind 
puterea la durata fulgerului — nu 
este în cazul cel mai favorabil mai 
mare de 2.766 kWh. După cum se
vede, energia fulgerului nu
este exagerată și valoarea sa
fiind destul de modestă. Cu

acestea, oamenii de științătoate
au întrezărit încă cu ani în urmă 
posibilitatea folosirii acestor des
cărcări datorită fantasticelor
teri instantanee ale fulgerelor și 
au pornit la „domesticirea" lor.

Cînd fizicienii au început 
diul nucleului atomic, ei au 
nevoie de seîntei de mărimi

ase- 
avut 

și pu-

-----

Industria construcțiilor navale 
din R- D. Germană folosește din 
ce în ce mai mult materiale plas
tice. Șantierele navale folosesc pe
reți interiori, plăci pentru căptușit 
pereții, rame pentru hublouri, pre
cum și textile ignifuge, care do
vedesc nivelul înalt atins de in
dustria chimică din R.D. Germană. 
De asemenea, s-a început folosirea 
rășinilor sintetice întărite cu fibre 
de sticlă și a foilor și plăcilor de 
lignină. 

teri nemaivăzute. Primul lor gînd 
s-a îndreptat atunci ia descărcările 
atmosferice ; trebuia încercată cap
tarea fulgerului și dirijarea lui 
spre aparatele speciale în vederea 
studierii nucleului atomic. Instala
țiile realizate au fost grandioase. 
Intre două vîrfuri de munte au 
fost atîrnate plase uriașe de fier, 
ce spînzurau susținute de largi 
ghirlande de izolatori. In felul a- 
cesta au fost captate fulgerele și 
între sferele uriașe de descărcare 
ale instalației — eclătorii — se 
obțineau seîntei electrice unice 
pînă la 18 metri lungime I

Oamenii de știință au reușit o 
performanță excepțională, smul- 
gînd din mîinile naturii o forță 
uriașă pe care au obligat-o să lu
creze în favoarea lor. Și cu toate 
acestea, peste puțin timp s-a re
nunțat la această forță. Lucrările 
pentru studiul nucleului atomic 
cereau nenumărate experiențe si 
fizicienii nu aveau timp să aștepte 
izbucnirea furtunilor naturale. 
Trebuiau create fulgere artificiale, 
în laborator, care să se producă la 
comandă. Acest lucru a fost rea
lizat cu un succes deosebit. Iar 
fulgerul natural, care putea fi cap. 
tat cu ușurință a fost lăsat să se 
irosească fără folos, deoarece la 
acea epocă, oamenii de știință nu 
întrezăreau posibilitatea folosirii 
lui în alte scopuri practice.

foarte 
Descăr- 

electrică 
produce

Desen de A. CA LI STRAT

inevitabil în mîi~

pu-

patriei noastTe 
din regiunea

Fulgerul natural— 
bogăția ogoarelor

Timp de cîțiva ani așadar, fulge. 
rul natural a fost lăsat în pără
sire pentru că oamenii de știință, 
adevărați Prometei moderni 

S-au lansat în cosmos corpuri cerești, omul a făcut primii 
pași pe drumul părăsirii pămîntului. Dar pămîntul, „leagănul 
omenirii" — cum il numea atît de plastic unul din cei mai 
străluciți vizionari ai veacului nostru, a fost pe deplin stu
diat ? Nu mai există perspective de dezvoltare în fața geo- 
grafiei-geologiei ?

Convorbirea pe care M. Vasiliev și S. Guscev autorii in
teresantei lucrări „Reportaj din secolul al XXI-lea“ au avut-o 
cu academicianul Dimitri Ivanovici Scerbakov ne arată că în 
secolul al XXI-lea, în viitoarele decenii, în fața geografiei și 
geologiei se deschid largi perspective de dezvoltare.

Publicînd în continuare cîteva fragmente din paginile lu
crării lui M. Vasiliev și S. Guscev, vă redăm cîteva din cu
vintele acad. D. I. Scerbakov, unul din oamenii de știință ale 
cărui itinerarii de studii au cuprins aproape întregul glob.

— Noi spunem deseori : pe pă
mînt aproape că n-au rămas „pete 
albe", unde să nu fi călcat picior 
de om. Aceasta nu corespunde în 
tocmai adevărului : în Africa și 
tn America de sud, să nu mai vor
bim de Antarctida, mai există u- 
riașe regiuni necercetate. Numai 
acum cîțiva ani, s--a descoperit în 
Venezuela o cascadă de cîteva ori 
mai mare decît Niagara. Nici un 
geograf n-a pășit încă pe malul a' 
cestei cascade, ciocanul nici unui 
geolog n-a rupt încă nici o bucăți
că de piatră din stîncile care o 
înconjoară. Pot fi enumerate multe 
asemenea exemple.

In 1954, au fost descoperite în 
Noua Guinee regiuni populate de 
triburi care nu au nici un fel de peste 70 la sulă este acoperită de 
legături cu regiunile de litoral 
Potrivit unor calcule, efectivul lor 
se evaluează la 100.000 de oameni 
Nici un etnograf n-a intrat încă în 
colibele din satele lor...

Descoperirea zăcămintelor 
mantifere din țara noastră - 
una dintre cele mai importante

dia- 
iată

teau să obțină oricînd descărcări 
artificiale cu seîntei excepțional de 
lungi.

Iată însă că recent, fulgerul na
tural a devenit din nou actual- In 
urma unor studii și experiențe 
efectuate recent, oamenii de știință 
sovietici au găsit metoda ca ful
gerele naturale să fie puse nemij
locit în serviciul agriculturii. Iată 
despre ce este vorba.

Se știe că la fiecare descărcare 
electrică în aer, se produce o fu
ziune a azotului cu oxigenul, în 
urma căreia rezultă o cantitate de 
aproximativ o tonă și jumătate de 
oxid de azot, un 
îngrășămînt de o 
mare valoare 
care cade pe sol 
odată cu preci- 
pitațiunile at
mosferice.

In Uniunea 
Sovietică a fost 
pus la punct un 
procedeu origi
nal în legătură 
cu acest feno
men. Atunci cînd 
cerul este noros, 
se lansează ba
loane de cauciuc 
legate cu un fir 
metalic 
subțire, 
carea 
ce se 
între nor și pă
mînt, datorită 
conductibilității 
firului metalic, 
face ca firul să 
se topească, sub 
efectul tempera- 

extraordi-

descoperiri geologice din ultimele 
decenii ! Nu, perioada marilor 

Geografia viitorului
descoperiri geografice ți geologice 
n a trecut încă !

Dar nu despre aceasta este vorba. 
Să admitem că pe pămînt n-au 
mai rămas „pete albe". Dar scoar
ța terestră nu constituie nicidecum 
forma de relief cea mai tipică 
pentru planeta noastră. Căci între
gul uscat nu formează nici 30 la 
sută din suprafața pămîntului, iar 

intinderile oceanului. Sub el se 
mai ascund încă lanțuri muntoase. 
Alcătuirea unor hărți amănunțite 
geografice și geologice ale fundului 
oceanului — iată sarcina gigantică 
care se va ridica fără îndoială în 
fața oamenilor de știință ai seco
lului al XXl-lea.

Radiostlmulatorii 
le lor . 

de vedere pfactic, fundamentează 
direct și convingător influența fa
vorabilă a îngrășămintelor azotate 
asupra asimilării fosforului din în
grășămînt de către porumbul du
blu hibrid și grîu, accentuînd nece
sitatea plafoanelor ridicate de umi
ditate pentru valorificarea mai in
tensă a substanțelor nutritive.

In ultima vreme la institutul 
nostru, sub conducerea directă a 
prof. N. Giosan, se studiază, ală
turi de metodele clasice bine pre
cizate, unele metode sovietice mo
derne de stabilirea rezistenței la 
ger a griului de toamnă, cu aju
torul radioizotopiior.

Metodele, în curs de extindere și 
la examinarea rezistenței la tempe
raturi scăzute a porumbului dublu 
hibrid, sînt deopotrivă de intere
sante pentru știință ca și pentru

Deși înființat de curind, institu
tul de cercetări pentru cultura po
rumbului desfășoară 0 intensă 
muncă de ameliorare a porumbu
lui și griului de toamnă și de per
fecționare a culturii acestor prin
cipale plante agricole din țara 
noastră.

Incadrîndu-se în ritmul susținut 
de lucru al întregului institut, 
laboratorul de fiziologie a luat în 
studiu, alături de alte teme, încă 
din primul an de viață al institu
tului, problema radiostimulării.

A fost utilizată metoda urnec- 
tării semințelor înainte de semănat 
în soluții de fosfor radioactiv,

Semințele de grîu și porumb 
dublu hibrid au fost lăsate sub in
fluența radioactivității unor doze 
treptat crescătoare, la diferite du
rate de expunere.

Rezultatele dobîndite au arătat practica agricolă, 
că tratarea semințelor poate avea 
urmări favorabile asupra recoltei 
și calității griului de toamnă cul
tivat în sol îngrășat cu azot și 
fosfor. Sporurile de boabe au ajuns 
astfel pînă la 12,5%.

Cercetările Laboratorului de fi
ziologie nu s-au limitat însă nu
mai la studiul radiostimulării, ci 
s-au extins la utilizarea - izotopilor 
radioactivi ca mijloc de investi
gare a unor procese fundamentale.

Astfel, folosind ca indicator fos
forul radioactiv s-au adus unele 
contribuții la studiul nutriției radi- 
culare a porumbului dublu hibrid 
și griului de toamnă, în cazul cul
tivării lor la diferite plafoane de 
umiditate și îngrășăminte.

Numeroasele date obținute in 
aceste cercetări, privite din punct

nare creiate de fulgere. Dar prin 
această metodă fulgerele sînt a 
morsate, produeîndu-se astfel 
oxidul de azot atît de necesar so
lului.

Perspectivele deschise de noua 
descoperire sovietică sînt atît de 
uriașe. incit valoarea economică a 
acestei realizări ar fi greu de a- 
preciat de pe acum. Producerea 
naturală a oxidului de azot îngră- 
șămînt de excepțională valoare 
pentru agricultură, va permite fără 
îndoială sporuri importante ale re
coltelor pe suprafețe uriașe t 
globului terestru.

Ing. P. IR1MIA

tntre altele fie zis, aceasta nu 
prezintă numai un interes teoretic 
Deja astăzi sondele noastre de fo
raj au pătruns departe în Marea 
Caspică. Nu este nici o îndoială 
că extracția zăcămintelor utile din 
fundul mărilor — la început, de 
sigur, în mările puțin adînci — 
va începe într-un viitor foarte a- 
propiat. Omul — stăpînul naturii 
— va concentra 
nile sale toate bogățiile planetei 
noastre, oriunde s-ar afla ele.

Perspective și mai mari se des
chid în fața geologilor. Oare ne 
putem declara satisfăcuți cunoscînd 
numai pătura subțire care se află 
la suprafața pămîntului ? Astăzi 
5-6 mii metri este adîncimea maxi
mă pe care a atins-o instalația de 

Chiar dacă vom consideraforaj.
că cunoaștem din punct de vedere 
geologic întreaga suprafață a pă
mîntului pină la această adîncime 
— aceasta înseamnă mai puțin 
decit cunoașterea grosimii coajei 
mărului. Pină în prezent noi nu 
știm, de fapt, nici măcar dacă mie
zul planetei noastre are o tempe
ratură apropiată de cea a stelelor,

Anestezie 
originală,
De la Cluj ne-a sosit acum cîtva 

timp vestea eă dr. C. Cosma, de 
la Spitalul Militar a ajuns, după 
o serie de experiențe, la un pro
cedeu propriu de prelungire a 
narcozei pe cale intravenoasă.

Metoda de anestezie generală cu 
substanțe folosite pe cale intrave 
noasă, constituie un procedeu pe 
care-1 întrebuințează cele mai 
mari clinici chirurgicale. Bolna
vii suportă mai bine traumatismul 
operator, care poate avea o du
rată destul de prelungită — pînă 
la 6 ore — cu o narcoză perfectă, 
după care la un interval de 4—8 
ore se trezesc fără să știe că 
fost operați.

Medicul romîn, injectează 
cale intravenoasă un amestec 
largactil, diparcol fenergan și 
lantin, după care bolnavul adoar
me în 2—3 minute și apoi, după 
o tehnică specială, injectează sub
stanța anestezică într-o cantitate 
mujt redusă care produce narcoza 
chirurgicală.

Această metodă prezintă avanta
jul că folosește exclusiv calea 
travenoasă, poate fi folosită 
operații de urgență, deoarece 
obține o narcoză rapidă, evită 
cui postoperator menținînd 
un nivel constant tensiunea arte
rială, pulsul, respirația.

Dr. I. PASCAR1U
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• încă în urmă cu 100.000 ani teritoriul
era locuit. în peșterile din epoca paleolitică __ ...B__ _
Hunedoarei cum sînt cele de la Ohaba, Ponor ți Cioclovina, 
sau din nordul Olteniei, cum este cea de la Baia de Fier, din 

Moldova cum este peștera de la Ripiceni ca și din alte locuri din 
Ardeal, Dobrogea și Muntenia trăiau pe atunci mici grupuri 
de oameni care se hrăneau cu carnea animalelor vînate, se 
îmbracau cu piei de animale își făureau unelte primitive din 
cremene, cuarțit, oase și coarne de animale .

• Pe teritoriul R.P.R. epoca bronzului începe în jurul 
anuluj 1-700 î.e.n. în această epocă, așezările omenești sînt 
tot așa de numeroase ca și în neoliticul dezvoltat. Ele se află 
răspîndite pe tot pămîniul țării noastre. S-au descoperit de 
asemenea centre importante în Transilvania, ■ la Spălnaca, 
Gușterița etc. unde se prelucra bronzul.

• Sub numele de „Cetatea București" orașul apare mai 
întîi într-un document din 1459. Sub Laiotă Basarab (1474 
1476) aflăm că în „Cetatea București" existau deja depozite de 
mărfuri ceea ce presupune exis tenta ei cu mult mai veche, 
deoarece acest centru nu s-a putut forma într-un timp așa 
de scurt. Este foarte posibil ca „Cetatea București" să fie tot 
una cu „Cetatea Dîmbovița" despre care există știri din 1368 
din vremea lui Vlaicu Vodă.

sau dacă are o temperatură rela
tiv nu prea înaltă de 1.500-2.000 
grade sau dacă păstrează în el fri
gul spațiului cosmic ! Cred că pî 
nă la începutul secolului al XXl- 
lea vor fi studiați primii 20-30 ki
lometri din scoarța pămîntului. Și 
se vor îmbogăți, desigur, conside
rabil cunoștințele despre regiunile 
centrale ale planetei noastre.

Geologii vor pătrunde deci tot 
mai adine în păturile pămîntului, 
le vor cerceta cu metode directe și 
indirecte. Căldura straturilor sub
terane, iată o bogăție cu totul apar
te, care îți va găsi în viitor, fără 
îndoială, o aplicare extrem de 
largă.

Ea constituie totuși o sursă de 
energie pretutindeni prezentă. Vul.

cânii, gheizerii, izvoarele termale 
constituie numai crăpături dintre 
cele mai mici, prin care ea iese la 
suprafață.

*
Academicianul s-a oprit o clipă 

fi mina sa s-a așezat pe bucata de 
piatră care ne-a atras atenția încă 
de la începutul convorbirii.

— lată încă un minereu căruia

Pînă acum cîțiva ani se credea 
că toate nucleele atomilor au o 
formă sferică. Savantul danez O. 
Bohr a formulat pentru prima 
dată teoria formei elipsoidale a 
nucleelor. Aplicată la nucleele 
elementelor grele, ea a fost con
firmată de oamenii de știință din 
Uniunea Sovietică și din alte țări. 
Tptuși, pînă în ultimul timp, nu a 
fost dovedită posibilitatea extin
derii acestei teorii asupra celor 
mai ușoare nuclee, ca de pildă, 
nucleele de litiu, beriliu, neon. In 
prezent, lucrările unor fizicieni u- 
cra-ineni dovedesc că și nucleele a- 
cestor elemente au o formă el'psoi- 
dală. Pe această bază s-a reușit 
să se explice multe proprietăți ale 
nucleelor ușoare.

Acest nou punct de vedere în 
problema geometriei nucleelor 
ușoare deschide posibilitatea de a 
se pătrunde mai adine în tainele 
structurii materiei.

Timp îndelungat, exploziile au 
servit drept mijloc de distrugere. 
In trecut oamenii de știință năzu
iau — să sporească puterea explo
ziei. în secolul nostru știința a 
atins o asemenea dezvoltare îneît 
so pot obține explozii de orice pu
tere, practic nelimitată. Dar pu
terea exploziilor poate fi folosită 
oare numai în scopuri distructive ? 
Nicidecum !

In ultimii ani, oamenii de știință 
au recunoscut că utilizarea forței 
neîmblînzite a exploziilor in sco
puri constructive poate înlocui 
munca a zeci de mii de oameni și 
contribuie în acest fel la realizarea 
unor proiecte gigantice in minimum 
de timp.

Rezultate deosebit de interesante 
au fost obținute într-o nouă ra
mură a tehnicii și anume în așa 
numitul domeniu al exploziilor di
rijate. Mii de tone de stînci și pă
mînt se urnesc din loc, rîuri sau 
fluvii își schimbă în cîteva clipe 
cursul, așezîndu-sa exact în spațiul 
prevăzut de proiect pentru a forma 
canale, terasamente de căi ferate și 
șosele sau pentru nivelarea unor 
porțiuni întinse de teren.

Toate aceste „minuni" pot fi 
astăzi înfăptuite prin judicioasa 
amplasare a cantităților exact pre-

îi aparține viitorul. Acesta este ba
zaltul care se găsește pretutindeni.

Bazaltul —• verde-închis sau ne
gru, brun sau cenușiu, compact sau 
poros — este principala rocă de 
origine vulcanică. Din această rocă 
sînt formale întregi lanțuri mun
toase, rîuri de foc din bazalt se 
revarsă astăzi din vulcanii insulelor 
Hawai, Islandei, din Kamciatka 
noastră etc. Probabil că sub stra
tul de roci sedimentare și sub gra
nitul pe care se sprijină ele, în 
ori ce punct al globului pămîntesc 
am începe să forăm, am da peste 
un strat gros de bazalt. Bazaltul 
conține in mod obișnuit 20-25 la 
sută fier, o cantitate aproximativ 
egală de magneziu, ceva mai puțin 
calciu, 3'5 la sută oxizi de caliu 

ți natriu, aluminium, acid silicic. 
Bazaltul conține de obicei ți alte 
elemente, printre care metale rare 
ți prețioase. Nu este avantajos să 
extragem din bazalt fierul ; avem 
în prezent roci mult mai bogate în 
acest metal. Nu este avantajos să 
extragem din bazalt în mod sepa
rat nici magneziu sau calciu. Dacă 
s-ar organiza însă o producție com
binată care să producă pentru eco
nomia națională un șir întreg de 
produse : fier și caliu, magneziu 
și aluminium ți alte elemente, va 
reieși că în urma unei astfel de 
prelucrări a bazaltului nu rămîn 
aproape nici un fel de reziduri.

Cele mai bogate zăcăminte de 
minereuri de fier, chiar ți de alte 

calculate da explozibil și prin efec
tuarea exploziilor după planuri 
dinainte stabilite.

Oameni; de știință și tehnicienii 
din R. P. Chineză au efectuat prin 
metoda exploziilor dirijate lucrări 
de o grandoare excepțională.

Iată doar cîteva exemple recente. 
La construcția căii ferate Baotzin- 
Ccndu, pentru a se îndrepta cursul 
unui rîu, constructorii chinezi, cu 
ajutorul specialiștilor sovietici, au 
spart în două printr-o explozie di
rijată gigantică un munte care era 
în calea lor. O nouă serie de ex
plozii dirijate și de-a lungul rîului 
au apărut în cîteva secunde două 
terasamente de cale ferată aproape 
finisate. Totul, direcția, înăl
țimea, pînă și forma terasamente- 
lor au fost calculate în prealabil și 
realizate întocmai prin aceste ex
plozii.

Tot în R. P. Chineză, la nord de 
Lancijon, a fost creată o nouă 
mină. Peste 9000 tone de materiale 
explozibile, au dezvelit printr-o 
singură lovitură puternică, de sub 
un înveliș gros de pămînt, stratu
rile de minereu, acceilerînd cu un 
an întreg lucrările. Această ului
toare performanță este considerată 
de lumea 
record în 
vreodată 
tehnicii.

științifică drept explozia 
scopuri pașnice obținută 
în întreaga istorie a

Un accelerator atomic 
de mici dimensiuni
Doi tineri colaboratori ai Insti

tutului central de cercetări fizice 
din Budapesta, au realizat un ac
celerator atomic de mici dimen
siuni pe care l-au denumit „Micro
tron". Experiențele cu microtronul 
au dovedit că el poate fi folosit cu 
succes la producerea razelor gama 
necesare diferitelor cercetări chi
mice și biologice, la controlul ca
lității unor produse. Cu ajutorul 
radiațiilor gama pot fi detectate 
mai repede ți mai sigur decît prin 
razele X defectele ascunse ale 
diferitelor produse.

ea va deveni o știință 
se pot deli- 

de fapt, la fiecare știință

elemente, sînt relativ rare, și 
totdeauna în cantități limitate. 
Se poate însă spune cu siguranță 
că bazaltul — această rocă a vii
torului — se găsește aproape ui 
fiecare țară în cantități nelimitate. 
Tehnica metalurgică a viitorului 
va putea prelucra și o serie de 
alte roci, nefolosite astăzi sau folo
site numai datorită unui singur 
component...

Ne întoarcem încă odată la pro
blema epuizării geografiei ca ști
ință. Cred că în viitorul apropiat 
se va schimba însăși caracterul a- 
cestei științe : din descriptivă, pa
sivă 
activă. în istorie 
mita, 
aceste două perioade ; prima, cînd 
are loc strîngerea faptelor și des
coperirea unor legi ale naturii sau 
altora, și a doua, cînd începe apli
carea activă a acestor legi.

Geograful viitorului se va ocupa 
de modificarea activă a caracteru
lui diferitelor raioane, regiuni, 
poate a unor continente întregi ale 
globului pămîntesc. Studiul influ
enței curcnților oceanici calzi per
mite să prezicem de pe acum cum 
se va modifica clima, dacă vom 
schimba întrucîtva direcția 
Probabil că geografii viitorului vor 
studia mările, iar societatea viito
rului va putea schimba direcția 
nu numai a curenților maritimi, ci 
și a celor aerieni. Și atunci în pus 
tiuri se va crea o climă umedă 
stabilă și ele vor înflori. Se vor 
topi ghețurile veșnice ale Siberiei. 
Americii de 
Groenlandei.
continentală 
din centrul

lor.

Nord și poate ale 
Se va îndulci clima 
excesivă a regiunilor 
continentelor ș.a.m.d.

Arătura adîncă, una dintre .mă 
șurile cheie în revoluția agricol 
a Chinei care au contribuit ia du 
blarea producției de cereale di: 
1958, poate fl făcută acum printr- 
metodă nouă economisind efortu 
rile de muncă. Li Iuciuan, un ve 
teran al Armatei Populare de Eli 
berare a inventat pentru lucrare 
pămîntului, o metodă prin care îș 
aplică cunoștințele sale cu privir 
la explozia Metoda lui este cît s 
poate de simplă. Se pun în pămîn 
pachete de explosive de producți 
locală — circa 3.000 pachete la hec 
tar și în cîteva secunde pămînțu 
este răscolit pînă la o adîncime d 
45 cm. In comparație cu alte me 
tode, aceiastă metodă sporește d' 
40-50 de ori eficacitatea în ceea o 
privește arătura adîncă. Aceash 
metodă a fost larg folosită în jui 
dețul Pînhu, provincia Cețzian.

Exploziile au devenit o arm; 
puternică în mîna omului pentri 
transformarea naturii.

Ing. GH. ZAHARIA

„ Strămoșii 
omului “

g „Cum a apărut omul pe Pă- 
8 mint”, lată una din problemele î 
8 care a chinuit mintea omului f 
2 irtcă de cînd acesta a început ț 
| să gîndească. Pe diferitele | 
g trepte ale istoriei, dezvoltării j 
8 societății s-au găsit însă răs- > 
8 punsuri diferite la această tn- î 
8 trebare. Dar oricare ar fi for- f 
S ma luată de acestea ele se î 
g grupează in două feluri de a c 
g gindl cu totul opuse : concepția j 
8 creationistă, idealistă prin exce- > 
8 lență, după care omul ar fi J 
2 fost creat de o forță supranatu- ? 
| rală și concepția evoluționistă s 
g cu caracter adine materialist, j 
8 după care omul a apărut prin ?

8 ' 8 
8 dezvoltarea lanțului de viețui- g 
8 toare care au ajuns la forme 8 
8 din ce în ce mai evoluate". Ș 
S Iată cîteva cuvinte din int.ro- j 
g ducerea lucrării, „Strămoșii S 
8 omului" care ne dovedesc că S 
8 noua carte apărută în colecția o 
8 S.R.S.C. est6 menită să educă 8 
2 o temeinică complectare baga- 8 
Sjului de cunoștințe științifice 
| celor mei largi pături ale tine-2 
prețului din țara noastră. |
1 Făcînd o succintă dar profun- 8 
|dă analiză critică, a teoriilor 8 
g mistice care promovează absur. 2

dele concepții idealiste despre S 
apariția omului'pe pămînt, lu- g 

ocrarea dezvoltă pe larg explica-8 
ția științifică, materialistă, con- 8 

gcepția evoluționistă despre a- | 
Apariția omului.

Olga Necrasov dovedește în 8 
o paginile lucrării, cum datele 8 
g Anatomiei comparate, ale Em-2 
«briologiei. ale Paleontologiei. | 
8 au fost acelea car® au servit g 
8argumen.te decisive în lupta d*"“4 
2tre concepțiile idealiste și 
8 materialiste, luptă în care 
8 învins acestea din urmă. g
2 Din paginile cărții facem rînd 8
g pe rînd cunoștință cu argumen-8 
g tele celor mai de seamă repre-1 
8zentanți ai concepției materia-1 
8 liste oare an dus o luptă pu-g 
8 ternică împotrrva susținătorilor 8 
□ concepțiilor fixiste. 8
g Bazîndu se pe un interesant | 
8 și variat material 
8 care vine să susțină 
8 capitole, „Strămoșii 
g poate fi socotită o 
8 lucrare de popularizarea știin- g 
8 tei. a cărei lectură va contribui | 
| din plin la întregirea bagajului g 
8 de cunoștințe științifice a celor j 
§ mai largi pături ale tineretului 8 
8 nostru.
| TR. POTERAȘ 8
8 . g
!■ * Olga Necrasov : „Strămoșii 5 

omului" — Colecția S.R.S.C. - 8 
1959 ?
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Zece ani de la primul 
Congres al U.T.M.

30 de ani de ia moartea
iui Oh. M. Vasilescu-Vasia

(Urmare din pag. l-a)

numără lupta pentru valorifica
rea rezervelor interne ale între
prinderilor, pentru reducerea sis
tematică și continuă a prețului 
de cost, pentru ridicarea produc
tivității muncii. Sarcini de cinste 
au tinerii muncitori din industria 
siderurgică al cărei volum de 
producție va crește foarte mult 
în acest an, cei din industria 
chimică, precum și din alte ra
muri ale economiei noastre. Sar
cinile și cerințele mari care stau 
în fața tineretului muncitoresc 
fac necesară îmbunătățirea con
tinuă a activității organizațiilor
U.T.M. din industrie.

Partidul a pus în fața întregu
lui popor sarcina de mare însem
nătate pentru izbînda deplină a 
socialismului în țara noastră 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al țărănimii muncitoare și al în
tregului popor — a transformării 
socialiste a agriculturii.

La succesele obținute de par
tidul nostru în lupta pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii au contribuit și con
tribuie și organizațiile U.T.M. 
de la sate. Desfășurînd muncă 
politică de convingere în rin
durile tineretului muncitor de 
la sate, U. T. M. a reușit să 
atragă pe făgașul agriculturii so
cialiste zeci de mii de ti
neri. Pentru a da viață sarcini
lor trasate de partid la (Consfă
tuirea de la Constanța și la 
Plenara C.G. al P.M.R.’ din no
iembrie 1958, tineretul participă 
activ la întărirea economico-or- 
ganizatorică a G.A.G.-urilor și 
întovărășirilor agricole.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. 
luptă pentru mobilizarea întregu
lui tineret muncitor din satele 
noastre pentru obținerea unor 
recolte bogate.

In fața organizațiilor U.T.M. 
de la sate stau în prezent sarcini 
de mare însemnătate atît în do
meniul contribuției la lupta pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii și pentru consolida
rea economico-organizatorică a 
unităților socialiste cît și în do
meniul creșterii producției agri
cole, al obținerii unei producții 
mărite de sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui, al extinderii cultu
rilor irigate și redării de noi te
renuri agriculturii. îmbunătățind 
munca politică, organizațiile 
U.T.M. trebuie să dezvolte com
bativitatea revoluționară a ute- 
miștilor de la ’ sate, vigi
lența lor revoluționară față 
de uneltirile chiaburilor, ale 
tuturor elementelor dușmănoa
se. Cu mai multă perseve
rență, mai activ, trebuie să 
se ocupe organizațiile U.T.M. 
de mobilizarea tinerilor pe dru
mul agriculturii socialiste. O 
deosebită atenție trebuie dată 
întăririi organizatorice a orga
nizațiilor U.T.M. de ia sate. E 
necesar ca aceste organizații 
să-și lărgească și mai mult 
rindurile și să atragă în jurul 
lor mase cît mai largi ale tine
rilor țărani muncitori; trebuie 
îmbunătățită munca organizații
lor U.T.M. sătești de atragere 
în U.T.M. a tinerelor fete, de 
antrenare largă a acestora în 
viața de organizație și în mun
cile obștești.

Astfel organizațiile U.T.M. de 
la sate își vor putea mări con
tinuu aportul la înfăptuirea poli
ticii partidului de transformare 
socialistă a agriculturii.

O expresie a creșterii conștiin
ței socialiste a tineretului, a pa
triotismului său socialist o con
stituie participarea entuziastă la 
acțiunile de muncă voluntară. 
Continuînd tradițiile brigadierilor 
de pe marile șantiere naționale din 
perioada reconstrucției, organiza
țiile U.T.M. mobilizează sute de 
mii de tineri care muncesc cu 
abnegație pe șantierele de elec
trificare a țării, la ridicarea de 
noi edificii culturale și sportive, 
la infrumusețarea orașelor și sa
telor patriei.

Peste 383.000 de tineri mun
citori, țărani, studenți și elevi, 
s-au încadrat pînă acum în bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică, Larga mișcare de mun
că voluntară patriotică este o 
expresie a voinței tinerei noa
stre generații de a-și aduce un 
aport mereu mai mare la con
strucția socialistă. Ea constituie 
totodată o minunată școală de 
dezvoltare a atitudinii comuniste 
față de muncă, fn procesul mun
cii eroice, avîntate în uzine, pe 
ogoare, pe șantierele muncii vo
luntare, se călește un tineret har
nic, hotărît, conștient de răspun
derea sa în marea operă pe care 
o înfăptuiește poporul, conștient 
că este chemat la făurirea viito
rului său cu propriile sale mlini.

Construirea socialismului ne
cesită numeroase cadre de spe
cialiști cu o înaltă calificare, 
strîns legați de interesele clasei 
muncitoare. Datorită politicii în
țelepte a partidului, avem as- 
stăzi o studențime nouă ieșită 
din rindurile poporului, ata
șată profund partidului, cauzei 
socialismului. Peste 90 la sută 
din totalul studenților provin din 
rîndul oamenilor muncii. Ca re
zultat al activității organizațiilor 
de partid, a muncii desfășurate 
de organizațiile U.T.M. și aso 
ciațiile studenților, cea mai mare 
parte a studențimii noastre îș' 
însușește înaltele trăsături moral- 
politice ale omului epocii noas
tre socialiste educat de partid. 
Aceasta se oglindește în întreaga 
lor activitate. în pregătirea te
meinică, în legarea tot mai 
ștrînsă a studiului lor cu ce
rințele economiei și culturii 
noastre socialiste, în participarea 
lor activă la viața politică și so
cială a țării, la numeroasele ac 
țiuni de muncă voluntară pentru 
înflorirea patriei.

Sarcini mari au reieșit pentru 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților cu prilejul Con
ferinței pe țară a U.A.S.R., din 

cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Acordind și mai multă aten
ție ridicării conștiinței poli
tice socialiste a studențimii, în
sușirii de către studenți a ideolo
giei marxist-leniniste, ajutîndu-i 
să-și întărească combativitatea 
față de orice manifestări ale ideo
logiei burgheze, ajutindu-i să 
lege tot mai strîns studiul lor 
de problemele producției, organi
zațiile U.T.M. își vor aduce con
tribuția la ridicarea noilor gene
rații de intelectuali legați de 
popor.

Sarcini însemnate au de ase
menea organizațiile U.T.M. în 
procesul de creștere a elevi
lor ca viitori cetățeni de 
nădejde ai patriei noastre, în 
pregătirea lor pentru viață, pen
tru muncă-

Ajutînd și mai mult organiza
țiile de partid și cadrele didac
tice, organizațiile U.T.M. din 
școli trebuie să acorde în viitor 
mai multă atenție muncii orga
nizațiilor pionierești și pregătirii 
politice a elevilor, educării lor 
patriotice, dezvoltării pasiunii 
pentru știință și tehnică, în
tăririi disciplinei. Una din sar
cinile de răspundere date de par
tid organizațiilor U.T.M. este e- 
ducarța dragostei oentru munca 
direct, productivă, orientarea ele
vilor spre fabrică, uzină, șantier, 
gospodărie agricolă de stat și co
lectivă, în care-și pot valorifica 
capacitățile și din care pot — 
trecînd prin școala muncii — să 
pășească în învățămîntul supe
rior.

O mare atenție acordă Uniu
nea Tineretului Muncitor spriji
nirii învățămîntului seral și fără 
frecvență, menit să asigure creș
terea nivelului de pregătire pro
fesională și teoretică a muncitori
lor, să asigure tinerilor munci
tori cele mai depline posibilități 
de a-și complecta studiile și a 
păși pe baza capacității lor spre 
o calificare profesională înaltă, 
spre un înalt nivel de cultură ge
nerală. îndeplinind sarcinile tra
sate de partid în lumina recentei 
hotărîri cu privire la îmbunătăți
rea învățămîntului seral și fără 
frecvență, organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi privesc ca un 
obiectiv de mare răspundere și 
cinste crearea în rîndul tinerilor 
din uzine, din fabrici și din uni
tățile agricole de stat, a unui pu
ternic curent pentru înscrierea în 
învățămintul seral și fără frec
vență.

V. 1. Lenin ne învață că socia
lismul este opera conștientă a 
milioanelor de oameni ai muncii 
eliberați de exploatare și asupri
re. Ridicarea conștiinței socialiste 
a tinerei generații, înarmarea ei 
cu ideologia marxist-leninistă, cu 
politica partidului nostru, educa
rea ei în spiritul înaltelor trăsă
turi ale moralei comuniste este 
o sarcină fundamentală pe* care 
partidul a încredințat-o organi
zației noastre.

Lărgind și îmbunătățind con
tinuu formele organizate de înar
mare politico-ideologică a tinere
tului, ca : rețeaua învățămîntului 
politic U.T.M., propaganda prin 
conferințe, informările politice, 
adunările generale U.T.M.. acti
vitatea cultural-artistică, organi
zațiile U.T.M. îi ajută pe ute- 
miști și neutemiști să-și însu
șească învățătura marxist-leni
nistă, politica partidului nostru, 
să fie la curent și să știe să in
terpreteze evenimentele politice 
interne și internaționale.

Folosind din ce în ce mai bine 
minunatele posibilități create de 
regimul democrat-popular pen
tru răspîndirea culturii în ma
sele largi populare, organizațiile 
U.T.M. desfășoară o activitate 
bogată în vederea atragerii tine
retului la acțiunile cultural-ar- 
tistice și sportive, asigurînd a- 
cestora un bogat conținut politic 
educativ. O serie de inițiative 
ale organizațiilor U.T.M. ca de 
pildă concursul „Iubiți Cartea", 
cercurile de prieteni ai muzicii, 
ai teatrului, cinecluburile etc. au 
permis cuprinderea unui număr 
crescînd de tineri în activitatea 
cultural-artistică.

Prin activitatea lor ideologică, 
cultural-artistică, sportivă, orga
nizațiile U.T.M. educă tineretul 
în spiritul moralei comuniste, in- 
suflîndu-i dorința ca toată mun
ca, toată capacitatea să și-o dă
ruiască cauzei comune, luptei 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

Trebuie spus insă că în dome
niul muncii politico-ideologice, 
a muncii de educare comunistă a 
organizaților U.T.M. mai există 
deficiente însemnate. Nu întot
deauna munca de propagandă 
și agitație a organizațiilor 
U.T.M. are un caracter mili
tant, combativ în vederea înar
mării politico-ideologice a tine

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

INFORMAȚII
Vineri la ora 18 v.a avea loc în 

aula academiei R. P. Romîne șe
dința de sărbătorire a academicia
nului prof. dr. N. Gh. Lupu, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 75 de 
ani.

★
Consiliul regional A.R.L.U.S. 

Cluj a organizat joi o expoziție de 
stradă intitulată Centenarul naș
terii marelui savant rus A. S. Po
pov".

★
In orașul Iași s-a deschis joi 

dimineață expoziția „Popoarele lu
mi! luptă pentru pace și colabo
rare internațională" Expoziția este 
organizată de Comitetul regional 
de luptă pentru pace Iași cu prile- 
jul aniversării a 10 ani de la orga
nizarea mișcării mondiale pentru 
pace.

Expoziția cuprinde o serie de ta
blouri oare ilustrează cele mai 
semnificative acțiuni de luptă ale 
popoarelor lumii pentru apărarea 
păcii.

★
Jocurile din cadrul celei deja 

Il-a etape a returului campionatu
lui categoriei A de fotbal sfi vot 

rilor împotriva concepțiilor re
trograde străine moralei și i- 
deologiei comuniste. Nu se or
ganizează' suficiente acțiuni de 
popularizare a științei înaintate, 
de combatere a misticismului. 
Sarcina principală este asigura
rea unui bogat conținut întregului 
învățămint de organizație, tutu
ror formelor de înarmare poli
tico-ideologică ale organizației, 
întregii activități cultural-artisti- 
ce și sportive. Munca politico- 
educativă, cultural-artistică va 
trebui să fie mai strîns legată 
de sarcinile economice concrete, 
de lupta pentru înfăptuirea pla
nului de stat. Un mult mai pu
ternic accent trebuie pus pe com
baterea influențelor ideologiei 
dușmane, a manifestărilor de na
ționalism, cosmopolitism, a mis
ticismului, a oricăror rămășițe 
ale putredei morale burgheze în 
conștiința tinerilor.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să lupte mai mult pentru dez
voltarea combativității politice 
și a vigilenței revoluționare a ti
nerilor, pentru cultivarea urii 
față de dușmanul de clasă, pen
tru cultivarea devotamentului ne
țărmurit față de patria noastră 
socialistă.

Scopul principal al U.T.M. este 
educarea și călirea tinerilor 
constructori ai socialismului. 
Gei mai buni dintre membrii 
organizației noastre au dobindit 
înalta cinste — spre care nă
zuiește fiecare utemist -*• de a fi 
primiți în rîndul candidaților și 
membrilor de partid. De la cel 
de al doilea Congres al U.T.M. 
și pînă în prezent, organizațiile 
U.T.M. au dat recomandări spre 
a deveni candidați de partid, 
unui nurilăr de peste 96.000 dintre 
cei mai buni utemiști de la orașe 
și sate. U.T.M. luptă neîncetat 
pentru a-și îndeplini cu cinste 
marea sa sarcină de a fi rezervă 
de cadre a partidului.

Paralel cu activitatea desfășu
rată de U.T.M pe frontul con
strucției socialiste din patria 
noastră, organizația noastră a 
adus și aduce o importantă con
tribuție la lupta tineretului din 
întreaga lume pentru pace. 
U.T.M. educă tineretul in spiri
tul internaționalismului proletar, 
în spiritul dragostei față de 
U.R.S.S. față de toate țările la
gărului socialist. Ea invață din 
experiența bogată a Comsomo
lului, din experiența înaintată a 
organizațiilor de tineret frățești 
din țările de democrație populară 
și le face cunoscută experiența 
ei proprie, experiența tineretului 
nostru. Uniunea Tineretului 
Muncitor militează activ pen
tru întărirea unității interna
ționale a tineretului in lupta 
pentru pace și progres.

In focul luptei pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid 
crește influența organizației 
noastre in rindurile întregului ti
neret din patria noastră. S-au în
tărit și au crescut rindurile 
U.T.M. care cuprinde azi peste 
1.480.000 tineri.

Ca o apreciere care umple de 
mindrie inima fiecărui utemist a 
fiecărui tinăr constructor al so
cialismului, au răsunat cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de a doua Conferință 
națională a U.A.S.R.: „In țara 
noastră tineretul reprezintă o în
semnată forță socială și politică. 
El și-a dovedit devotamentul 
său de neclintit față de partidul 
nostru și politica sa, în toate 
marile bătălii pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa 
muncitoare, pentru făurirea si 
consolidarea statului democrat- 
popular. Punînd In slujba po
porului capacitatea sa creatoare, 
energia nesecată și entuziasmul 
ce-i sînt caracteristice, tineretul, 
condus de partid, aduce un aport 
deosebit de prețios în opera de 
făurire a vieții noi socialiste".

Toate succesele dobîndite de 
tineretul nostru și de organizația 
lui revoluționară — U.T.M. — se 
datoresc conducerii de către par
tid, grijii părintești cu care par
tidul se ocupă de tinăra genera
ție de constructori ai socialismu
lui.

Păstrînd ca lumina ochilor 
principiul conducerii de către 
partid, Uniunea Tineretului 
Muncitor pășește mereu îna
inte pe drumul indicat de eroicul 
Partid Muncitoresc Romîn.

Ne construim viitorul fericit 
cu propriile noastre mîini, ală
turi de întregul popor, sub con
ducerea partidului. Nu există 
fericire mai mare decît aceasta. 
Și noi știm că sub conducerea 
iubitului nostru părinte — 
Partidul Muncitoresc Romîn — 
vom învinge orice greutăți și 
piedici și ne vom înfăptui vi
sele minunate, vom făuri socia
lismul și comunismul în scum
pa noastră patrie.

desfășura duminică. In Capitală 
sînt programate două întîlniri care 
vor avea loc pe stadioane diferite. 
Cu începere de la ora 11 stadionul 
Dinamo va găzdui jocul care va 
opune echipei Dinamo formația Jiul 
din Petroșani. Intîlnirea Rapid 
București — Steagul Roșu Onașul 
Stalin se va disputa de la ora 16.15 
pe stadionul Giulești.

Iată meciurile din provincie: 
Științe Timișoara — CC.A. ; Știin
ța Cluj — Progresul București; 
Petrolul Ploești — Dinamo Ba
cău; Farul Constanța — U.T. Arad.

*
După terminarea campionatului 

unional de șah marele maestru Ti
gran Petrosian a dat la Erevan și 
alte orașe din Armenia 11 simul
tane. Din 439 de partide el a clști- 
gat 389, a pierdut 11 și a remizat 
39. Printre învingătorii lui Petro
sian se află și elevul Karen Grego
rian in virstă de 11 ani. Campionul 
unional Tigran Petrosian și-a ex. 
primat părerea că acest tinăr are 
de pe acum o înaltă măiestrie și 
tia putea ca peste un an sau doi 
sd obțină titlul de maestru. Karen 
l&regorian ca șl fratele său Leon 
a&tt șahiști de prima categorie.

In secția montaj aragaz a întreprinderii metalurgice „Drum Nou" din Capitală, tinerii Popa Marin, 
candidat de partid si Răceanu Cornel, utemist, sint fruntași în muncă. Ei își depășesc in permanență 

norma cu 15'/» —20%. Foto: N. STELOR1AN

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către noul
ministru al Marii Britanii la București

Afacerilor Externe, și 
directorul cancelariei 
Marii Adunări Națio-

Marii Britanii a fost

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romine, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit la 
19 martie a.c. pe domnul Robert 
D. J. Scott Fox, .trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Marii 
Britanii în Republica Populara Ro- 
mînă, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Stoica, secretarul Prezi
diului Marii zXdunărj Naționale, 
Aloxandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Ni- 
colae Gonda, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, N. Șerban, di
rector ad-interim al Protocolului 
Ministerului 
Ion Vrabie, 
Prezidiului 
naie.

Ministrul 
însoțit de d-nii; A. J. Wilton, priin- 
secreitar de legație, col. L. Curtis, 
M. C., atașat militar, grp. cpt. J.
W. Appleton, atașat al aerului, Ph. 
Mc. Kearney, secretar II, H. M. 
Paterson, secretar II, C. R. Saun
ders, H. J. White și W. M. Harvey, 
atașați adjuncți.

In cadrul discursului rostita cu 
această ocazie, domnul R. D. J. 
Scott Fox a transmis Președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Națio- 
onale bunele urări exprimate de Re
gina Marii Britanii pentru prospe
ritatea. și bunăstarea Republicii 
Populate Romîrie.

Ministrul și-a exprimat speranța 
că in îndeplinirea misiunii ce i-a 
fost încredințată va putea conta 
pe sprijinul 
diului Marii
Guvernului
Romîne.

în răspunsul său, tov. Ion

conta 
și colaborarea Prezi- 
Adunări Naționale și 
Republicii Populare

Un film închinat eroismului
comsomoliștilor

?? Filmul „Voluntarii" face par- 
xx te dlntr-o trilogie pe care pine- 
>> aștii sovietici au inchinat-o 
?? Comsomolului, celei de a 40-a 
xx aniversări a organizației revo- 
» luționare a tineretului marii 
« țărj a socialismului. După „Ei 
\\ au fost primii”, partea intîia a 
>> trilogiei care povestea despre 
<< faptelg de eroism ale comso- 
xx nudiștilor în războiul civil, 
>> „Voluntarii” evocă cu căldură 
« participarea tineretului souie- 
xx tic la opera de construcție so- 
zz cialis'tă și la Marele -Război 
« pentru Apărarea Patriei. Fii- 
xx mul acesta a fost realizat pe 
zz baza unui roman în versuri al 
<< poetului Evghenii Dolmatov- 
XS sfci, roman care se inspiră înde- 
zz aproape din viață, eroii lui 
« fiind creați după chipul și ase- 
>> manarea unor oameni sovietici 
?? adevămți, însuși autorul și 
'.. chiar unii din realizatori avînd 
xx în viață multe momente ase- 
zz mănătoare cu cele descrise în 
<< carte și pe ecran.
xx La începutul filmului facem 
z? cunoștință cu trei tineri: Ko- 
« lea Kaitanov, Slava Ufimțev și 
xx Alioșa Akișin. Toți trei s-au 
Z? prezentat ca voluntari, răspun
să zînd chemării Comsomolului, 
>> pentru a lucra la construcția 
zz metroului din Moscova. Cea 
<< mai mare dorință a lor este de 
>> a lua parte cu toate puterile 
ZZ la măreața luptă de zidire a 
<< socialismului, de a-și servi cu 
>> dragoste și devotament patria 
?Z și nu au altă teamă decît aceea 
<< de a fi respinși la examenul 
>> medical, întrucît Slava are mai 
zz puțin decît vîrsta minimă, iar 
<< Alioșa este cam slăbuț. Iată-i 
» insă că trec cu bine această 
zz încercare și pășesc împreună 
xx ca niște adevărați prieteni, în 
>) tunelul de construcție a me
ii troului. Pentru eț începe o 
xx nouă viață, zilele se scurg care 
>) mai de care mai frumoase și 
?Z mai interesante, pline de o 
xx muncă avintată și bogate în 
>> succese.
<< In fond, acești trei tineri sînt 
xx asemenea altor mii și mii de 
zz tineri sovietici, iar în viața lor 
<< se oglindesc minunatele trasă- 
xx turi morale și de caracter ale 
zz tineretului făurit de societatea 
« socialistă. Fiecare din ei are 
xx felul său de a fi: Kaitanov este 
>> calm și hotărît, Akișin este naiv 
« și visător, Ufimțev este plin de 
SS temperament și de forță, dar 
ZZ pe toți îi caracterizează un pro- 

fund patriotism, un atașament 
» deplin față de cauza partidu- 
V lui. Acest patriotism și acest 
X devotament față de partid și 
>> popor poate fi descifrat în fie- 
J< care act al vieții lor. de zi cu

ooo-

Gheorghe Maurer a mulțumit pen
tru urările transmise și l-a rugat 
pe dl. R. D. J. Scott. Fox să trans
mită Reginei Marii Britanii bunele 
urări ale Prezidiului Marii Adunări 
Naționale pentru prosperitatea 
Marii Britanii și fericirea poporului 
său.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale l-a asigurat pe 
noul ministru că în activitatea sa 
îndreptată în scopul dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări, D-sa

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

Joi după amiază a avut loc Ia 
Ministerul Învățămîntului și Cul
turii ședința de constituire a co 
mitetului de organizare a celui 
de-al II-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu".

Ședința a fost deschisă de Ion 
Pas, președintele comitetului de 
radiodifuziune și televiziune.

S-a dat apoi citire Ordinului 
ministrului învățămîntului și 
Culturii privind instituirea comi
tetului de organizare a celui 
de-al II-lea Concurs și Festival 
internațional ,,George Enescu".

Comitetul este alcătuit din Ion 
Pas — președinte, acad. Mihail 
Jora și Octav Livezeanu — vice
președinți, Garabet Avachian, Da- 
gobert Bucholz, Constantin Bu- 
geanu, Antonin Ciolan, Paul 
Constantinescu, Iosif Conta, Di- 
mitrie Dinicu, Romeo Dră ghici, 
Ion Dumitrescu, Virgil Florea

zi. Băieții știu să muncească 
vîrtos, dar știu și de glumă, 
știu să iubească cu înfocare 
dar, atunci cînd e nevoie, sînt 
gata să-și dea și viața pentru 
socialism. Cînd în tunelul in 
care lucrează ei năvălește apa, 
Kaitanov, Ufimțev și Akișin nu 
pregetă să acopere cu trupu
rile lor spărturile in armătura 
de lemn prin care năvălesc șu-

Cronica 
cinematografică

tnva-

per- 
ingineră, 

pentru a-și

coaiele, sînt răniți dar își fac 
datoria pe deplin. Ințelegind 
că dărî marea lumii vechi și ri
dicarea unei orinduiri noi, so
cialiste cere muncă avîntată 
dar și o bună pregătire sub 
toate aspectele, prietenii 
ță din răsputeri. Leolea, soția 
lui Kaitanov, studiază cu 
sev,erență și devine 
Slava Ufimțev, 
putea apăra maț bine patria, se 
înscrie la școala dg aviație și 
ajunge un bun pilot, apoi un 
viteaz conducător de unitate 
de aviație militară.

Urmărirea Vieții unui grup 
de oameni din tinerețe pînă 
la maturitate, dă posibilitate 
cineastului să arate cum evolu
ează ei din punct de vedere su
fletesc, să arate rolul educativ 
al muncii și prieteniei coma- 

pînă

O scenă din film.

se va bucura de sprijinul deplin al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și al Guvernului Retpublicii 
Populare Romîne.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare Președintele Prezidiului 
Marij Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer, a avut o con
vorbire cordială cu ministrul Marii 
Britanii, R. D. J. Scott Fox, la care 
au asistat tovarășii Gheorghe 
Stoica și Alexandru Lăzăreanu.

(Agerpres)

Arta Florescu, George Georges
cu, Istvan Lakatoș, Alfred Men
delsohn, Florica Musicescu, Lau- 
rențiu Profeta, Constantin Silves
tri, Achim Stoia, Alexandru Teo- 
dorescu, Sigismund Toduță, Con
stantin Strdescu, Zeno Vancea, O- 
vidiu Varga — membri, și Virgil 
loanid — secretar.

Tovarășul Ion Pas a relevat 
apoi ecoul pe care l-a avut în 
întreaga lume primul Concurs si 
Festival internațional „George 
Enescu", subliniind sprijinul pe 
care membt’ii comitetului de or
ganizare a celui de-al IJ-lea Con
curs și Festival „George Enescu" 
sînt chemați să-l acorde acestei 
mari manifestări muzicale.

A fost luat apoi în discuție 
proiectul de regulament al celui 
de-al Il-lea Concurs internațio
nal „George Enescu".

(Agerpres)

niște în colectivul tovărășesc. 
In acest fel ni se prezintă de 
pildă dragostea curată ce ia 
naștere între Leolea și Kaita
nov, frumusețea sentimentului 
lor care se consolidează odată 
cu căsătoria, trăinicia familiei 
de tip nou bazată pe încrede
re și afecțiune reciprocă- 
Kaitanov însă nu numai Că se 
bucură de fericirea lui famili
ală dar caută să-și ajute și 
prietenii să trăiască în mod co
munist în viața personală. El 
îl convinge de pildă pe Slava 
Ufimțev să renunțe la modul 
puțin ușuratic de a trăi, să dea 
crezare sentimentelor sincere 
ale Taniei, întemeindu-și un 
cămin și în același timp 
știe să respecte dragostea cin
stită, nemărturisită a lui Ali
oșa pentru soția lui, Leolea.

„Voluntarii” se vizionează 
cu multă plăcere pentru ro
mantismul său, pentru fericita 
îmbinare pe care a găsit-o re
gizorul Egorov notelor de lirism 
și umor ale filmului. La aces
tea contribuie și jocul plin de 
spontaneitate, simplitate și 
căldură al unor actori cunos- 
ouți ca Elina Bîstrițkaia și M. 
Ulianov precum și al unor ti
neri artiști ca Leonid Bîcov, 
P. Scerbacov și L. Krilova, care 
de asemenea cuceresc simpatia 
publicului. Iată un adevărat 
film tineresc, care transmite pa
tosul creator și optimismul ti
neretului sovietic.

B. DUMITRESCU

Se împlinesc 30 ,de ani de la 
moartea lui Gh. M. Vasilescu- 
Vasia, activist de frunte al 
P.C.R., gazetar revoluționar din
tre cei mai actixd între anii 
1908 — 1929.

Gh. M. Vasilescu-Vasia s-a 
născut în anul 1892 la Călărași 
(Ialomița) dintr-o familie de oa- 
men; nevoiași. însetat de a cu
noaște, de a învăța, s-a îiScris 
la gimnaziul din Călărași. Moar
tea tatălui său însă, viața din ce 
în ce mai grea a familiei,.,l-au 
forțat să părăsească școala și să 
intre ucenic într-o tipografie.

în 1905, mișcarea muncito
rească se face simțită și la Că- 
lărașij Acum îi parvine lui Gh. 
M. Vasilescu 

nărui „Romînia 
Muncitoare", or
gan central al 
mișcării munci
torești de dina
intea primului 
război mondial. 
Ințelegind multe 
lucruri cărei 
erau pînă atunci 
neclare, el de
vine un cititor 
și un răspînditor 
pasionat al zia
rului, iar din a- 
nul 1908 cores
pondent al „Ro- 
mîniei Munci
toare".

El începe să 
ducă o muncă 
neobosită și pli
nă de abnegație
în mișcarea muncitorească. Din 
inițiativa lui, în 1911 ia ființă 
la Călărași „Cercul cultural al 
muncitorilor" care a pregătit 
cadrele ce mai tîrziu, au pus 
bazele Sindicatului mixt al mun- 
citorilor din Călărași, sindicat 
ce se călăuzea după principiul- 
luptei de clasă.

Venit în București la etatea 
de 21 de ali>, Gh. M. Va
silescu desfășoară o susținută 
muncă de organizare a funcțio
narilor din magazine și birouri. 
El lucrează în același timp în 
redacția ziarului „Romînia Mun
citoare". Admirația lui față de 
viguroasa mișcare revoluționară 

. proletariatului rus l-a făcut ca 
în 1913 să-și adauge la numele 
lui diminutivul „Vasia".

Evidențiindu-se ca un bun pro
pagandist, ziarist, agitator și or
ganizator, Gh. M. Vasilescu 
ajunge mai tîrziu membru al 
C.C. al grupurilor comuniste. 
Militînd pentru triumful ideilor 
leninismului, Vasia era un duș
man neîmpăcat al reformismului, 
demascînd prin articolele sale pe 
aceia care se opuneau afilierii la 
Internaționala a III-a comunis'

Ca membru al cond jerii 
grupurilor comuniste, pa militant 
neobosit și intransigent -al mișcă
rii muncitorești, Vasia participă 
direct la luptele din 13 decem
brie 1918 și la gzeva generală 
din 1920. Prin conferințe, dis
cuții și mai ales prin presă, el

OOO

Noi brigadieri
la Onești

din pag. l-a)(Urmațe

undes șepcile, căciulile, bascu- 
rile ? Albastrul salopetei proaspete 
a realizat o primă schimbare. 
Acesta este stratul întîi. Următoa
rele și cele mai însemnate, încep 
de a doua zi, în muncă.

Locul de muncă repartizat : sec
ția de prefabricate. Tovarăși, ce zi
ceți ? „Ne place". Stan Mihail își 
ia locul la capătul de jos al benzii 
transportoare și încarcă pietrișul 
atit de repede incit cei de sus, de 
la platformă, cei care curăță sita 
trebuie să-l potolească, dictîndu-i 
ritmul. Stan ride : „așa se face 
treaba, adică omul". Gheorghe Ma- 
teiaș își înălbește în cîteva ceasuri 
salopeta nouă — descarcă ciment. 
Ștefan llie. un băiat cu față ma
tură, și alții, vreo șase, Jac" plăci 
termoizolante, adică umplu formele, 
acționează masa vibrantă așează re
țeaua de fier, netezesc, transportă 
și răstoarnă pentru uscare. Alții lu
crează la tuburi pentru canalizări, 
la chesoane, piese de trei tone ridi 
cate cu macaraua, alții produc bor 
duri și dale de trotuar, plăci pen
tru canale etc. Din prima zi, din 
primul ceas, rodul muncii brigadie
rilor va merge să invadeze Oneștii. 
Borzeștii, toată această imensă des
fășurare industrială care le-a um
plut inima de mîndrie. 

a adus o contribuție importantă lî 
lupta pentru pregătirea creării 
P.C.R.

Din această cauză în martie 
1921, el este arestat și apoi 
implicat în procesul din „Dealul 
Spirii".

Arestat și închis la Jilava, Va
sia scrie o .serie de articole care 
demască cu vigoare regimul de 
exterminare din închisorile în 
care erau torturați luptătorii 
clasei muncitoare, înfierează te
roarea dezlănțuită împotriva or
ganizațiilor muncitorești de regi
mul burghezo-moșieresc și de
mască intrigile, calomniile și 
provocările contra Uniunii So
vietice.

Eliberat după 
” ' procesul din 

Dealul Spirii, 
Vasia este în 
1923 mai întîi 
redactor la „So
cialismul" — or
gan de presă al 
P.C.R. — și a- 
poi secretar al 
Secțiunii Bucu
rești a Partidu
lui Comunist din 
Romînia.

în 1924 Par
tidul Comunist 
este pus în a- 
fara legii. îm
potriva lui se 
dezlănțuie te
roarea turbată a 
regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Dar mișcarea muncitorească nu 
poate fi stăvilită. Partidul Comu
nist, paralel cu folosjrea mijloa
celor legale de activitate, con
tinuă lupta politică pe cale 
ilegală.

Și astfel, la lumina slabă a 
unei lămpi de petrol, într-o că
măruță scundă, cu pereți igrasi
osi. Vasia, numit de partid prim 
redactor al gazetei „Viața 
muncitoare", organ al Consiliu
lui General al Sindicatelor Uni
tare, îșj duce mai departe lupta 
neînfricată. Prin paginile gazetei, 
Vasia demască pe cei care ca- 
lomniau Uniunea Sovietică și pre
găteau astfel drumul instaurării 
regimului fascist în țara noastră.

Urmărit pas cu pas de sigu
ranță pentru activitatea sa poli
tică și publicistică, Vasia esta 
arestat ș; în noiembrie 1925 
asvîrlit din nou în închisoare. 
Regimul terorist din închisoare 
i-a zdruncinat definitiv sănăta
tea. La 18 martie 1929, în spital, 
Vasilescu-Vasia încetează din 
viață.

...Pe străzile Capitalei, un 
cortegiu impresionant l-a condus 
spre locul de veci în cîntecul de 
luptă al proletariatului mondial, 
pe cel ce a rămas în memoria 
noastră ca un neobosit activist 
politic și ziarist de frunte, ca o 
pildă de dragoste pentru partid 
și popor, de luptă plină de ab
negație pentru triumful ideilor 
marxism-leninismului — Gh. M. 
Vasilescu-Vasia.

înLa ce se gîndesc brigadierii 
prima lor zi de muncă ?

La răspundere.
Grinzile prefabricate de ei vor 

tusține poduri rulante și acoperi
șuri industriale, pe scările turnata 
de ei vor sui zilnic mii de oameni.

...Dumitru Boboc și-a realizat vi
sul: „Maistre, a spus inginerul unui 
om cărunt, ia-l și încearcă-l. Auzi 
că-i sudor". Boboc a asudat de emo
ție la o probă de sudură autogenă, 
maistrul a spus că are de-a face cu 
n începător, ceea ce-i adevărat, 

totuși a conchis : ai să lucrezi aici. 
Dumitru Boboc are răspundere, și 
nu va înșela încrederea omului cu 
părul cărunt. Se frămîută și Florea 
Găleteanu, din Băbăița, raionul Ol
teni, un băiat foarte scund, cu 
niște ochi nemaipomeniți, furați 
modelelor de copii din tablourile 
lui Tonitza. Se gindește dacă mun
ca lui vitejească (element ce de
pinde de el) va înlătura glumele 
inevitabile cu privire la statură 
(element care, din păcate, n-a de
pins de el). în ultimă instanță tot 
și iarăși problema răspunderii.

Ultima imagine a filmului ? Bri
găzile se întorc. Grupuri masive de 
tineri trec cu pasul ușor pe funda
lul superb al construcției. S a în
cheiat prima zi. 18 sau 20 de ani 
au trecut pînă astăzi din viață, iar 
viitorul e lung. Dar chiar peste 
decenii, ziua de azi nu se va șterge, 
căci ea aparține complexului indu
strial Onești, iar Onești face indi
solubil parte din viitorul nostru 
socialist. Curînd alte sute și sule 
de brigadieri vor veni aici, ca și 
pe alte mari șantiere, dăruind pa
triei socialiste entuziasmul lor ti9 
neresc, forțele lor creatoare.

-------- - 9 • a ----------

D-ale carnavalului — Patria. 
București, înfrățirea între popoare. 
Libertății ; Voluntarii — Republica, 
1 Mai ; Un cîntec din caval — 
Magheru, I. C Frimu : Moralita
tea d-nei Dulska — V. Alecsandri. 
Lumina. Gh Doja Flacăra ; Visul 
spulberat — Central. Arta . Patru 
pași in nori — 13 Septembrie. 16 
Februarie ; Lumea tăcerii - Maxim 
Gorki ; Răsfățatul — Victoria, 
8 Martie. N Bălcescu : Program 
de filme documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi. Alex Po
pov : Isprăvile cirlionțatulul — Ti
neretului ; Comunistul Grivița ; 
Prima zi — Vacile Roaită Munca ; 
Marinarul îndrăgostit — Cultural, 
llie PintPie: Că'ăto'ie peste J 
mări — 8 Mai ; Cerul infernului — 
Unirea. Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie" ; V'ata dragostei - C. Da
vid. T Vladimirescu Tatăl meu 
actorul — Alex. Sahia, Miorița,,



Vizita delegației parlamentare

vom (ace tot ce depind 
de noi pentru ca tratativel

In numele partidului, guvernului 
și al poporului muncitor ungar tov. 
Gyorgy Marosan a adresat un 
fierbinte salut tovărășesc trimiși
lor poporului frate romîn, a căror 
vizita contribuie la continua întă
rire a prieteniei de nezdruncinat 
dintre popoarele romîn și ungar.

Mulțumind pentru primirea cal

să fie încununate de succes
' moscova r __ ;

TASS transmite: La 19 martie, în 
■ sala Sverdlov din Kremlin, a 

avut loc o conferință de pre
sa cu ziariști sovietici și stră-

■ ini în cadrul căreia N. S. Hruș.
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a declarat;

Tovarăși, domnilor 1
După cum știți, a trecut destul 

timp de la publicarea proiectului 
sovietic al Tratatului de pace cu 
Germania și a propunerii referi
toare la lichidarea regimului de 
ocupație în Berlinul occidental. Cu 
răbdare și perseverență noi am 

i explicat și explicăm poziția noa
stră. Nu numai guvernele respec- 
tive, ci și cercuri largi ale opiniei 
publice au avut posibilitatea să 
ia cunoștință in suficientă măsură 
d? conținutul acestor importante 
propuneri ale guvernului sovietic.

Noi am spus și spunem că uni
cii obiectiv al propunerilor guver
nului sovietic este de a înlătura 
rămășițele celui de-al doilea răz
boi mondial, de a normaliza situa
ția diri Berlin și din întreaga Ger
manie. de a face astfel un prim 
pas in direcția lichidării „războiu
lui rece".

Sintem ferm convinși că înche
ierea Tratatului de pace cu Ger-

■ mania și încetarea ocupației Ber
linului occidental corespund inte
reselor naționale ale poporului 
german, intereselor întăririi păcii 
și securității generale. Atmosfera

' internațională nu numai că poate, 
car și trebuie să se purifice și noi 
nu vrem decit un singur lucru și 
anume ca norii negri ai unui noi 
război să dispară pentru totdeauna 
d: pe orizontul internațional, 
ldeea încheierii cit mai grabnice a 
unui Tratat de pace cu Germania 
și a normalizării situației din Ber
lin a căpătat in străinătate o re
cunoaștere largă și sprijin. Ne 
bucură că politica noastră iubitoa- 
r: de pace este tot mai mult ințe- 
1 iasă de popoarele din toate țările. 
Apreciem foarte mult acest lucru 
și vom face totul spre a lichida 
c msecințele celui de-al doilea răz
boi mondial pentru a obține 
c icierea Tratatului de pace 
Germania și a coniribui astfel 
crearea unei situații normale 
Europa Centrală. In acest tel. 
relațiile dintre state se va începe 
înlăturarea tuturor rămășițelor 
care împiedică relațiile normale și 
c existența pașnică a statelor 
sisteme sociale diferite.

Crește curentul în favoarea 
tativelor între state și printre 
s inalitățile politice din țările 
cidentale. Tot mai des se exprimă 
idei rezonabile despre necesitatea 
soluționării pașnice a problemei 
g.ti.ane.

5e poate, de pildă, aminti că în 
timpul recentelor noastre întilniri 
ș convorbiri cu primul ministru ai 
Marii Britanii, dl. Macmillan, s a 
reninoscut necesitatea organizării 
într-un viitor apropiat a unor tra
tative intre guvernele interesate 

- pentru a se reglementa divergen- 
. țiie de păreri, inclusiv in proble
me ca aceea a Tratatului de pace 
ci Germania și în problema ger
mană.

Nu numai în Urile europene, ci 
și in S.U.A., în rîndurile perso
nalităților politice crește curentul 
dc opinie in favoarea lichidării si
tuației periculoase create în urma 
„războiului rece". în urma faptului 
că după 14 ani de la terminarea 
cșlui de-al doilea război mondial 
încă nu au fost soluționate multe 
probleme internaționale importan
te. Luați. de pildă, recenta inter
venție a d-lui Fullbright, președin
tele comisiei pentru Afaceri Exter
ne a senatului S.U.A. Deși nu sîn
tem. de acord cu multe din cele 
spuse de el. nu se poate să nu re
marcăm că totodată în declarațiile 

. sale există, după părerea noastră, 
considerente pozitive. Ele nu sînt 
chiar atît de departe de ceea ce 
poate contribui la realizarea unei 
înțelegeri între statele interesate, 
aht în problema 1 ratatului de pace 
cu Germania, cit și in problema 
lichidării regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Am mai vorbit despre declara
țiile senatorului Mansfield care și 
el a exprimat unele idei utile în 
aceste probleme. Ce-i drept, ulte
rior el a dat înapoi întrucîtva de 
la poziția sa, dar, cu toate acestea 
noi socotim că paralel cu idei 
inacceptabile, senatorul Manslield 
a exprimat idei care oferă o bază 
pentru

■ re că 
citea 
bteme 
eforturi persistente în această di
recție.

Există numeroase luări de atitu
dine și ale altor personalități po
litice americane, oameni de afa
ceri, comentatori care exprimă idei 
lucide atit în problema Tratatului 
de pace cu Germania, cit și in 
problema Berlinului.

In cuvîntarea rostită la 16 mar
tie, președintele S.U.A., dl. Eisen- 
hover, a sprijinit ideea tratative
lor. declarînd că S.U.A. „sînt gata 
să participe la toate eforturile sin
cere în direcția organizării de tra
tative"

19 (Agerpres). — Toate acestea confirmă caracterul 
realist și oportun al propunerilor 
noastre. Totodată, nu se poate să 
nu se acorde atenție și declarații
lor unor personalități politice și 
militare din Occident care dena
turează adevăratul caracter a! 
propunerilor sovietice referitoare 
la Tratatul de pace cu Germania 
și la Berlin și care ne atribuie 
scopuri inexistente.

Se creează impresia că aceste 
personalități nu pot abandona încă 
metodele „războiului rece".

Am dori ca propunerile noastre 
să fie just înțelese și ca să se tra
gă concluzii juste. Sîntem gata să 
dăm orice explicații pentru ca ni
meni să nu poată interpreta pro
punerile noastre cum îl taie capul.

Guvernul sovietic și-a prezentat 
propunerile referitoare la Tratatul 
de pace cu Germania și la Berlin 
fără să caute să obțină avantaje 
în detrimentul celeilalte părți sau 
să prejudicieze interesele cuiva. 
Doar nimeni nu are de pierdut de 
pe urma faptului că germanii vor 
căpăta un Tratat de pace, iar Ber
linul occidental va scăpa de ocu- 
panții care și-au prelungit peste 
măsură șederea acolo. Toate po-

Conferința de presa 
a lui N. S. Hrușciov

in- 
cu 
la 
în 
in

cu

tra- 
per- 
oc-

tratative, permit să se spe- 
statele interesate ar putea 
la Înțelegere în unele pro- 
litigioase, dacă ar depune

poarele vor fi satisfăcute de faptul 
că o dată cu semnarea Tratatului 
de pace cu cele două state germa
ne vor fi înlăturate rămășițele ce
lui de-al doilea război mondial.

Toți vor ciștiga de pe urma a- 
cestui fapt, iar cel mai mult va 
avea de cîștigat cauza păcii, intru- 
cît atmosfera în centrul Europei, 
unde au izbucnit atît de des disen
siuni și conflicte armate, va de
veni mai sănătoasă.

Chemăm guvernele tuturor țări
lor participante la războiul cu 
Germania hitleristă să ia loc la 
masa tratativelor și să reglemen
teze problemele a căror rezolvare 
se impune de urgență, să încheie 
Tratatul de pace cu Germania. Am 
dori ca guvernele Occidentului, 
renunțind la amenințările nesă
buite proferate de generalii și a- 
miralii lor la adresa țării noastre, 
să ia loc împreună cu noi la ma
sa tratativelor. Dacă au propuneri 
rezonabile, sîntem gata să le 
examinăm deopotrivă cu propune
rile noastre.

Popoarele așteaptă și speră ca 
rațiunea sănătoasă 
politica S.U.A. și a 
cidentale — aliate 
de-al doilea război

Popoarele vor ca 
de care depinde în primul rînd 
pacea să existe colaborare și în
țelegere reciprocă. In ceea ce 
privește guvernul sovietic, această 
voință este pentru noi lege. Noi 
am prezentat propuneri privitoare 
la Tratatul de pace cu Germania și 
la normalizarea situației din Ber
lin. Acum, este rindul puterilor 
occidentale. Dacă ele sînt în mod 
serios gata să înceapă tratative, 
nu noi vom fi aceia care vom 
pune piedici în această privință. 
Vom face J-
pentru ca 
nunate de

să triumfe în 
altor state oc- 
cu noi în cel 
mondial.
între statele

tot ce depinde de 
tratativele să fie 
succes.

★

N. S. Hrușciov a răspuns 
la întrebările ce i s-au pus.

Răspunzînd la o întrebare in 
legătură cu poziția guvernului 
U.R.S.S. față de convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Afacerilor 
Externe, precum și a unei confe
rințe a șefilor de guverne și în 
legătură cu perspectivele convo
cării acestor conferințe, N. S. 
Hrușciov a arătat că atitudinea 
U.R.S.S. în problema întîlnirii mi
niștrilor a fost expusă în nota so
vietică adresată puterilor occiden
tale, notă in care guvernul 
U.R.S.S. a acceptat propunerea a- 
cestora cu privire la convocarea a- 
cestei conferințe.

Confirmăm această poziție a 
noastră, a spus.N. S. Hrușciov, și 
așteptăm răspunsul puterilor occi
dentale, pe care încă nu l-am pri
mit-

N. S. Hrușciov a adăugat că 
guvernul U.R.S.S. ar prefera o în
tîlnire la nivelul șefilor de guver
ne, dar este de acord ca, pentru 
inceput, să aibă loc o întîlnire a 
miniștrilor Afacerilor Externe.

Unul din corespondenți a între
bat cum apreciază guvernul spvie- 
tic declarațiile președintelui Eisen
hower care, pe de o parte s-a pro
nunțat pentru convocarea conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe și 
a declarat că S.U.A. sînt gata să 
participe la o conferință a șefilor de 
guverm-, iar pe de altă parte s a 
slrăduit să convingă pe americani 
să adopte o poziție fermă în pro
blema Berlinului și să nu admită 
concesii.

N. S Hrușciov a răspuns că, în 
declarațiile președintelui S.U.A. e- 
xistă intr-adevăr unele contradicții. 
Acea declarație care cuprinde ame
nințări la adresa U.R.S.S. a fost

noi 
încu-

apoi

nerezonabilă, pripită. Această de
clarație, a spus N. S. Hrușciov, a 
fost dictată probabil de dorința de 
a intimida intr-o anumita măsură 
Uniunea Sovietică, dar s-a intim- 
plat contrariul : președintele a spe
riat propriul său popor american, 
pe oamenii care năzuiesc spre 
pace-

N. S. Hrușciov a declarat în 
continuare că cealaltă declarație a 
președintelui S.U.A. și anume con
vocarea conferinței miniștrilor de 
externe și a conferinței șefilor de 
guverne în vederea tratativelor și 
rezolvării problemelor arzătoare 
referitoare la încheierea tratatului 
de pace cu Germania și la situa
ția Berlinului a fost mai rezona
bilă, a corespuns mai mult dorin
ței poporului. Să nu facem caz de 
aceste contradicții, a remarcat N. 
S. Hrușciov, și să luăm ca un 
punct de plecare ultima declarație 
a președintelui. Și ea cuprinde re
zerve, dar dacă ele vor fi date de 
o parte, va rămine miezul sănătos, 
care predomină în mod vădit in a- 
ceastă cuvîntare și anume accep
tarea de a se convoca la început 
o conferință a miniștrilor de exter
ne, ceea ce nu exclude intilnirea 
șefilor de guverne.

N. S. Hrușciov a fost întrebat 
dacă guvernul U.R.S.S. ar fi gata 
să amine pînă la vară unele acți
uni politice concrete în legătură 
cu problema Berlinului, întrucît la 
13 martie președintele 
declarat de acord cu 
în cursul acestei veri 
ței șefilor de guverne.

Șeful guvernului sovietic a răs
puns că această întrebare a fost 
pusă sub influența propagandei 
care denaturează in mod deliberat 
poziția Uniunii Sovietice și pre
zintă lucrurile ca și cum, în nota 
sa, U.R.S.S. ar fi prezentat un 
ultimatum și ar fi stabilit un ter
men de expirare a acestuia. N. S. 
Hrușciov a spus că o astfel de in
terpretare constituie o denaturare, 
făcută cu rea credință, a poziției 
U.R.S.S. El a declarat că Uniunea 
Sovietică a făcut propuneri cu 
privire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și cu privire la 
Berlin. Dar, avind în vedere lap- 
tul că, așa cum ne învață istoria, 
un răspuns poate fi așteptat și un 
an și doi, guvernul a considerat 
că termenul de șase luni este su
ficient pentru pregătirea acestei 
probleme. Data de 27 mai, a de
clarat N. S. Hrușciov, nu este un 
ultimatum, ci un termen aproxi
mativ.

Dacă această problemă ar fi re
zolvată nu în șase. ~J“-’ 
luni, a spus N. 
U.R.S.S. ar saluta 
Dar dacă nu vom rezolva această 
problemă în șase luni, să fie re
zolvată în șapte luni.

N. S. Hrușciov a spus că Uniu
nea Sovietică nu intenționează să 
reiurgă la vreo acțiune și dacă 
puterile occidentale vor refuza să 
încheie Tratatul de pace cu Ger
mania și să ducă tratative, atunci 
U.R.S.S. va încheia un Tratat de 
pace cu R. D. Germană și va in
vita alte țări cale sînt de acord 
cu ea să semneze acest tratat.

Referindu-se la informațiile că 
intilnirea miniștrilor Afacerilor 
Externe este proiectată de puterile 
occidentale pentru J1 mai, N. S. 
Hrușciov a declarat’că el este gata 
să accepte această dată dacă se 
va face o propunere în acest sens.

La întrebarea dacă există vreo 
forță magică care să dea confe
rinței șefilor de guverne posibili
tatea de a rezolva problemele care 
nu pot fi soluționate de conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe. 
N. S. Hrușciov a răspuns printr-un 
proverb rus care înseamnă „dacă 
ai intrat în horă, trebuie să joci". 
Dacă șefii de guverne, a spus N. S. 
Hrușciov, nu vor putea rezolva 
problemele privind asigurarea 
cii, asemenea șefi de guverne 
buie să fie înlocuiți de către 
poarele lor care cer pace!

S.U.A. s-a 
convocarea 
a conferin-

ci în două 
S. Hrușciov, 

acest lucru.

pă- 
tre- 
po-

BUDAPESTA 19. — Corespon
dentul Agetrpres transmite: In di
mineața zilei de 19 martie a sosit 
la gara de vest din Budapesta de
legația de partid și guvernamentală 
a R.P. Romine în irunte cu tova
rășul Emit Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de mi
niștri care participă la festivitățile dă și frățească făcută delegație» 
ce au loc cu prilejul celei de-a guvernamentale și de partid a R.P. 
40-a aniversări a proclamării Re>- Romîne, tovarășul Emil Bodnaraș 
publicii Sovietice Ungare.

La frontiera ungară s-a alăturat 
delegației și Vasile Pogăceanu, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Romîne la Buda
pesta.

In gara Szolnok delegația romî
nă a tost întîmpinată de către 
lstvan Szirmai, membru al C.C. al 
P.M.S.U, șeful secției de propagan
dă și agitație a C.C. ăl P.M.S.U., 
precum și ne conducerea locală de 
partid și da stat.

La Budapesta, pe peronul gării 
pavoazată cu drapele ale R.P. Ro
mine și R.P. Ungare, delegația de 
partid și guvernamentală romînă 
a fost întîmpinată de Gydrgy Ma
rosan, Jeno Fock, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., ge
neral colonel Geza Revesz, mi
nistrul Apărării Naționale al R.P. 
Ungare, membri ai C.C. al parti
dului, miniștri. Au fost de aseme
nea da față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Budapesta.

In întîmpinărea delegației au 
vinii numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile ca
pitalei. După intonarea Imnurilor 
de Stat ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare, tovarășul Emil Bodnăraș, 
însoțit de tovarășul Gyorgy Ma
rosan, a trecut in revistă compa
nia de onoare.

Adresîndu-se oaspeților tov. 
Gyorgy Marosan a spus printre 
altele: „In aceste zile poporul 
muncitor ungar sărbătorește ani; 
versarca uneia din cele maj mari 
fapte din istoria sa — proclamarea, 
acum 40 de ani, a Republicii 
Sovietice Ungare. Urmînd îndru
marea lui Lenin, ideile lui Lemn, 
oamenii muncii unguri au creat 
dictatura proletariatului. Acest e- ___
veniment istoric este sărbătorit nu al C.C. al P.M.S.U., 
numai de către muncitorii, țăranii 
și intelectualii unguri, ci și de oa
menii muncii sovietici, precum și 
de oamenii muncii romîni, ceho
slovaci și de celelalte popoare fră
țești constructoare ale socialismu
lui, de toți cei care luptă pentru 
progresul omenirii în întreaga 
lume".

uneia din cele maj mari

de ani, a Republicii

a transmis un salut tovărășesc 
populației capitalei R. P. Ungare 
și întregului popor muncitor ungar.

„Aniversarea aceasta măreață a 
Comunei ungare, rod nemijlocit al 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a spus vorbitorul, prile
juiește afirmarea cu toată tăria a 
credinței noastre neclintite în 
marea cauză a socialismului, în 
unitatea de nezdruncinat a lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, în trăinicia nedezmințită 
a principiilor internaționalismului 
proletar. Pe aceste baze pe care 
nici o forță nu le poate clinti din 
loc, popoarele noastre, eliberate 
de asuprirea națională și socială, 
clădesc marea lor prietenie. Po
porul romîn se bucură sincer de 
succesele talentatului și harnicului 
popor ungar, unit în jurul Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
continuator al glorioaselor tradiții 
revoluționare ale comunarzilor un
guri de acum 40 de ani.

Odată cu manifestarea sentimen
telor noastre de frățească solidari
tate urăm din toată inima poporu
lui ungar noi succese în construirea 
socialismului în patria sa, în ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale a poporului".

In cursul dimineții delegația ro
mînă a fost primită de tovarășul 
Istvan Dobi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al Adunării de Stat 
a R.P. Ungare. La primire au fost 
de față tovarășii Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
dr. Ferenc Munnich, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.ALS.U. 
președintele guvernului R. P. Un
gare, Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., lstvan Szirmai, membru 

dr. Endre 
Sik, ministrul Afacerilor Externe 
al R.P. Ungare.

Membrii delegației s-au întreți
nut cordial cu conducătorii parti
dului și statului ungar.

Delegația a vizitat apoi la Mu
zeul Național Expoziția istorică 
consacrată aniversării proclamării 
Republicii Sovietice Ungare

~------------- OOO------------

sovietice în Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). — Iu 

seara zilei de 18 martie grupul de 
deputați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condus de M. A. Suslov, 
s-a întîlnit cu grupul de politică 
externă al fracțiunii parlamentare 
a partidului laburist. In cadrul în- 
tîliiirii, M. A. Suslov, președintele 
Comisiei pentru Afacerile Externe 
a Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a rostit o cu
vîntare.

El a expus poziția deputaților 
sovietici asupra celor mai impor
tante aspecte ale situației interna
ționale și anume. necesitatea 
unei destinderi a încordării 
prin promovarea unei politici de 
coexistență pașnică, problema de
zarmării, problema securității 
europene, problema încheierii unui 
Tratat de pace cu Germania, pro
blema Berlinului și problema recu
noașterii drepturilor Republicii 
Populare Chineze. El a arătat că 
o condiție importantă pentru în
tărirea păcii și a slăbirii actualei 
încordări internaționale ar fi îmbu
nătățirea relațiilor dintre U.R.S.S.

»

grupului de deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Sperăm a spus 
el, că întâlnirile dintre membrii 
parlamentelor englez și sovietic vor 
contribui la o mai bună înțelegere 
și la întărirea prieteniei dintre po< 
poarele U.R.S.S. și Angliei.

In cuvîntarea sa de răspuns S. 
A. Skacikov, a declarat că oame
nii sovietici apreciază mult efortu- 
rile consiliului în frunte cu lordul 
Boyd-Orr îndreptate spre lărgirea

nătățirea relațiilor 
și Anglia.

★

LONDRA 19 
TASS transmite:

(Agerpres). —
La 18 martie

membrii delegației parlamentare a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
continuat să aibă întrevederi cu 
membri ai parlamentului englez, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri din Anglia și conducători ai 
sindicatelor engleze.

Deputății B. N. Ponomarev și 
P. A. Satiukov au luat parte la 
dejunul oferit în cinstea lor în clă
direa parlamentului de către mem
brii Camerei comunelor F. Noel- , , ,
Backer, S Besweek, J. Silverman, comerțului internațional în general 
K. Zilliacus și S. Silverman. In 
cursul dejunului, deputății sovietici 
și englezi au discutat problema de
zarmării.

La 18 martie S. A. Skacikov, 
președintele Comitetului de stat 
pentru legăturile econonrce externe 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., deputat al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a fost oaspete 
de onoare la dejunul oferit în cin
stea lui de lordul Boyd-Orr, preșe
dintele Consiliului britanic pentru 
promovarea dezvoltării comerțului 
internațional. La dejun au luat 
parte reprezentanți ai multor fir
me engleze, membri ai parlamen
tului, diplomați, ziariști.

In cuvîntarea sa de salut lordul 
Boyd-Orr și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu vizita în Anglia a

=------------OOO——•

și a comerțului dintre Vest și Est 
în special. Dezvoltarea comerțului 
internațional, a spus S. A. Ska- 
cikov, constituie un mijloc dintre 
cele mai importante pentru întări
rea păcii și a încrederii internatio-1 
nale. Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat totdeauna pentru dezvolta
rea legăturilor comerciale interna* 
ționale.

Pentru dezvoltarea largă a co
merțului anglo sovietic s-au pro
nunțat de asemenea în discursurile 
rostite la dejun deputății laburiști 
H. Wilson și E. Hughes.

La 18 martie deputatul P. A. 
Satiukov, redactor-șef al ziarului 
„Pravda", a vizitat redacția zia
rului „Times" unde a fost primit 
de reda eforul-șef al ziarului.

Cel de-al lll-lea Congres
al P.M.U.P

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
După cum transmite P.A.P., la 19 
martie s-au încheiat lucrările Con
gresului al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

In ultima zi a congresului a 
rostit o cuvîntare Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Apoi a luat cuvîntul Josef Cy
rankiewicz, care a analizat, în nu
mele comisiei de elaborare a .pro
iectului de rezoluție referitor' la 
sarcinile principale ale politicii 
partidului, articolele acestui pro
iect.

Congresul a adoptat în unani
mitate rezoluția asupra sarcinilor 
principale ale politicii partidului.

De asemenea au fost adoptate 
în unanimitate, cu amendamente
le respective Directivele cu privi
re la dezvoltarea economiei na
ționale în anii 1959-1965, Directi

Acordul cu U. R. S. S. va întări 
independența Irakului

* a declarat dn Kubba la întoarcerea din ILR«S.S. *
delegației, lîngă avion a avut loc In încheiere dr. I^ubba a rostit 
un miting consacrat prieteniei in- urări în cinstea indestructibilei prie- 

■ ' ' • tenii sovieto-arabe.

BAGDAD. 19 (Agerpres). — La 
18 martie, delegația guvernamen
tală a Republicii Irak condusă de 
dr. Ibrahim Kubba, ministrul Eco
nomiei, s-a înapoiat la Bagdad din 
vizita făcută la Moscova. Pe aero
port, delegația a fost întîmpinată 
de reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și ai altor mi
nistere și departamente guverna
mentale. membri ai Corpului diplo
matic, fruntași ai vieții publice din 
Bagdad, ziariști irakieni și străini.

In fața clădirii aeroportului s au 
adunat numeroasa delegații de re
prezentanți ai muncitorilor, tinere
tului, studenților și organizațiilor 
de femei purtind portrete ale pri
mului ministru Abdel Kerim Kas- 
sem, drapele naționale și placarde 
cu lozinci de salut în cinstea prie
teniei soviete-irakiene. La sosirea

destructible între popoarele Uniu
nii Sovietice și republicii Irak.

Dr. Kubba a rostit la miting o 
scurtă cuvîntare. „Sînt fericit, a 
declarat el, să vă comunic că tra
tativele economice s-au terminat cu 
succes prin încheierea unui acord 
cu Uniunea Sovietică care va con
stitui baza economiei naționale a 
țării noastre, va contribui la con
solidarea republicii noastre, va re
prezenta un sprijin puternic pentru 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale și ne va elibera de robia 
economică. Acest acord, a spus dr. 
Kubba, va întări de asemenea in
dependența noastră politică, repre- 
zentînd o lovitură dată imperialis
mului și reacțiunii arabe".

OOQOO-

ooo

Presa irakiană evidențiază
însemnătatea acordului

soviet o-irakian
«

BAGDAD 19 (Agerpres). — fluență asupra viitorului economic 
TASS transmite: Presa din Irak .................. . ............................ .
continuă să comenteze pe larg a- 
cordul sovieto-irakian cu privire 
la colaborarea economică și tehni
că între cele două țări semnat zi
lele trecute la Moscova.

Ziarele arată marea importanță 
pe care o au pentru poporul ira
kian prietenia și colaborarea cu 
popoarele Uniunii Sovietice — 
prietenă și apărătoare devotată a 
popoarelor arabe. Intr-un articol 
intitulat „Acordul economic sovie
to-irakian va avea o puternică in-

ooo-

Avertisment american dat Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului

LUXEMBURG 19 (Agerpres).— 
După cum anunță ziarul „Le Mon
de", guvernul american a adresat 
un avertisment înaltei autorități a 
Comunității Europene a Cărbu
nelui și Oțelului (C.E.C.O.) asupra 
„repercu.’siunilor serioase" pe 
care măsurile de limitare a impor
turilor de cărbune american de 
către Europa le-ar putea avea a- 
supra economiei Statelor Unite.

După cum se știe, consiliul 
C.E.C.O., recent întrunit, a liotă- 
rît printre altele să reducă impor
tul de cărbune și îndeosebi din 
Statele Unite, pentru a face față 
crizei carbonifere din Europa.

Guvernul S.U.A. declară de a- 
semenea că piața cărbunelui a 
S.U.A. trece printr-o criză cu mult 
mai gravă decît cea a Comunității 
Europene și că măsurile de res
tricție care vizează cărbunele a- 
merican vor avea consecințe se
rioase asupra industriei carboni
fere și a căilor ferate americane.

După cum se știe, industria carbo
niferă americană a 
luarea unor măsuri 
vînzării produselor
S.U.A.

cerut deja 
de restricții a 
europene in

al Irakului", .Ziarul „Al Ahali" 
scrie următoarele: „Acordurile e- 
conomice cu țările socialiste, care 
nu implică nici un fel de condiții 
politice și care prevăd acordarea 
de ajutor Irakului, corespund in
tereselor acestuia... Aceste acor
duri vor contribui la îmbunătăți
rea balanței economice a țării, 
dezechilibrată din cauza tranzac
țiilor încheiate de regimul anterior 
cu puterile imperialiste...", „Afară 
de aspectul economic, scrie în în
cheiere ziarul, acordul sovieto-ira
kian va contribui neîndoielnic la 
întărirea continuă a prieteniei și 
a colaborării Irakului cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste".

Ară tind marea importanță a cre
ditului, precum și a ajutorului 
tehnic acordat Irakului de către 
Uniunea Sovietică, ziarul „Al Bi- 
liad" scrie că acum poporul ira
kian va avea uneltele necesare 
pentru cultivarea pămîntului, în 
țară se vor construi uzine, vor fi 
înfăptuite proiecte de dezvoltare 
economică.

ooo

A ajuns satelitul american 
„Discoverer44

NEW YORK 19 (Agerpres).— 
Corespondentul din Washington 
al agenției United Press Inter
national transmite că Brooks, 
președintele comisiei permanente 
pentru cercetarea spațiului cos
mic a Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. a comunicat că comisia 
va cere conducătorilor militari 
lămuriri în legătură cu știrea că 
satelitul „Discoverer" nici nu 
s-ar fi plasat vreodată pe orbită 
în jurul pămîntului. Brooks a a-

pe orbită ?
tras atenția că a fost dată p- 
blicității o știre în care se arată 
că specialiștii în domeniul proble
melor cosmice își exprimă serioa
se îndoieli în legătură cu plasa
rea lui „Discoverer" pe orbită.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Pînă la 20 mar
tie, ora 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial a încon
jurat pămîntul de 4.296 de ori.

pu-

și-a încheiat lucrările
vele cu privire la politica partidu
lui la sate, preaum și Proiectul de 
modificări în statutul partidului.

Apoi, congresul a ales Comite
tul Central al P.M.U.P., alcătuit 
din 77 de membri și 63 de mem
bri supleanți și Comisia centrală 
de revizie alcătuită din 19 mem
bri.

In
greș

La 
al P.M.U.P., care a avut loc ulte
rior a fost ales Biroul Politic al-

încheiere delegații la con- 
au intonat Internaționala, 
plenara Comitetului Central

cătuit din Josef Cyrankiewicz, 
Edward Gierek, Wladyslaw Go
mulka, Stefan Jedrychowski, Ze
non Kliszko, Ignacy Loga-Sowin- 
ski, Jerzy Morawski, Edward 
Ochab, Adam Rapacki, Marian 
Spychalski, Roman Zambrowski, 
Aleksander Zawadzki.

Ca prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a fost ales Wladyslaw 
Gomulka, iar ca secretari: Jerzy 
Albrecht, Edward Gierek, Roman 
Zambrowski, Zenon Kliszko, Wla
dyslaw Matwin, Witold Jarosinski.

•ooo--------------

Delegația P.M.R. in vizită 
la uzinele „URSUS" din Varșovia

întîlnire prietenească cu 
ocazia vizitei în R. P. 

Albania a delegației romîne 
de tineret

TIRANA 19 (Agerpres). — 
Ambasada R.P.R. la Tirana a or
ganizat o întîlnire prietenească 
cu ocazia vizitei în R.P. Albania a 
delegației de tineret din R.P. Ro
mînă.

La întîlnire au participat Todi 
Liubonia, prim-secretar al C. C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Albania, Ordia Premti, se
cretar al C.C. al U.T.M. din Al
bania, membrii delegației de tine
ret din R.P.R., membri ai ambasa
dei R.P.R. la Tirana, precum și re- 
prezentanți ai tineretului albanez.

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

VARȘOVIA 19. — Coresponden. 
tul Agerpres transmite: in ziua 
de 19 martio delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, care a participat la lucră
rile celui de-al IlI-a ' Congres al 
P.M.U.P., in frunte cu tovară
șul Petre Borilă, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., a 
făcut o vizită la uzinale de trac
toare „Ursus" din Varșovia.

Oaspeții romîni au fost întîmpi- 
nați călduros de conducătorii uzi
nei, ai comitetului de partid și ai 
organizațiilor obștești, de numeroși 
muncitori. Delegația romînă a luat 
cunoștință de succesele muncito
rilor, tehnicienilor și 
acestei uzine, una din 
de seamă ale Poloniei

mai multor secții.
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ADENAUER ÎNDEAMNĂ DIN 
NOU LA AȚIȚAREA 

„RĂZBOIULUI RECE"

BONN 19 (Agerpres).— TASS 
transmite: La 17 martie cance
larul Adenauer a rostit în cadrul 
ședinței fracțiunii parlamentare a 
U.C.D./U.C.S. din Bundestag un 
discurs în care a îndemnat din 
nou să se opună rezistență efor
turilor Uniunii Sovietice care, 
după cum se știe, urmăresc slă
birea încordării internaționale. 
Adenauer a salutat declarația lui 
Eisenhower făcută la conferința 
de presă din 11 martie că pen
tru menținerea regimului de o- 
cupație din Berlinul occidental 
S.U.A. sînt gata să accepte chiar 
riscul unui război in care să fie 
folosite toate tipurile de arme 
moderne.

inginerilor 
realizările 
populare.
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VARȘOVIA 19. — Coresponden

tul Agerpres transmite: In seara 
zilei de 19 martie a. c. a părăsit 
Varșovia delegația Partidului Mun
citoresc Romîn compusă din tova
rășii Petre Borilă, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
Paul Niculescu Mizil, membru al

După vizitarea
, tovarășul Petre. Borilă a urat co

lectivului uzinei succese deosebite 
în îndeplinirea planului de dezvol
tare a R-P. Polone trasat de Con
gresul al III-lea al P.M.U.P., în 
munca pentru construirea socialis
mului. La despărțire directorul uzi
nei, ing. Purzycki Zigmunt a ru
gat delegația romînă să transm.tă 
din partea muncitorilor uzinei 
„Ursus" un. frățesc și călduros 
salut colectivului uzinelor de trac
toare „Ernst Thălmann" din Ora
șul Stalin.

Delegația a fost însoțită în 
timpul vizitei de Marin Florea 
lonescu, ambasadorul R.P. Romîne 
Ia Varșovia și de Janusz_Zambro- 
wiez, ambasadorul R.P. ' 
București.

★
C.C. al P.M.R., șeful 
propagandă și agitație 
P.M.R., și Maxim Berghianu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al comitetului regio
nal Stalin al P.M.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al lll-leă 
Congres al P.M.U.P.
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Polone la

secției de 
a CC. al

La Moscova

Prinz în cinstea delegației
guvernamentale

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 martie 
Iosif Kuzmin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, în numele delegației 
guvernamentale sovietice, a oferit 
un prînz în cinstea delegației gu
vernamentale a R. P. Romine care 
duce la Moscova tratative cu pri-

a R.P. Romîne
vire la dezvoltarea continuă a co
laborării economice între cele două 
țâri.

In timpul prînzului, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
Iosif Kuzmin și Alexandru Bîrlă- 
deanu, conducătorul delegației ro
mîne, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, au 
rostit cuvîntări.
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La Paris

Dejun în cinstea delegației economice romîne
PARIS 19 Corespondentul Ager

pres transmite: Mircea Bălănescu, 
ministrul Roniîniei la Paris a ofe
rit în ziua de 19 martie un dejun 
în cinstea delegației economice ro
mîne conduse de Mihai Petri, ad
junct al ministrului Comerțului, 
care duce tratative pentru încheie
rea unor contracte privind livrarea 
de echipamente industriale.

Printre cei prezenți la acest de
jun se aflau Max Flechet, secretar 
de stat al afacerilor economice, O- 
livier Wourmser, director general 
al afacerilor economice din Minis
terul de Externe francez, și Van 
Der Merse, deputat, vicepreședinte 
al Adunării Naționale.

^informam
BUDAPESTA. — La 18 martie 
sosit la Budapesta, la invitațiaa i__  . , , .

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și a 
guvernului R. P. Ungare, delega
ția de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice condusă de A. B. 
Aristov, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., care 
va participa la festivitatea săr
bătoririi a 40 de ani de la procla
marea Republicii Sovietice Ungare. 
La aeroport delegația a fost întîm
pinată de Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U. și Ferenc 

I Munnich, președintele guvernului 
! R. P. Ungare.

februarie la invitația guvernului in* 
dian, a părăsit orașul Delhi ple. 
cind spre Uniunea Sovietică. In 
aceeași zi, delegația a sosit la 
Tașkent.

PARIS. — In suburbia pariziană 
Gennevilliers și-a început lucrările 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez. Ra
portul cu privire la rezultatele ale
gerilor municipale și sarcinile par. 
tidului a fost prezentat de Jacques 
Duclos. membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. el P.C. Francez.

consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a proclamării Republicii Sovie
tice Ungare, a prezentat în dimi. 
neața zilei de 19 martie o cwuni- 
care științifică prof. dr. Victor 
Cherestegiu, director adjunct al in
stitutului de istorie al filialei din 
Cluj a academiei R.P.R.

DELHI. — La 19 martie delegația 
guvernamentală a Uniunii Sovie- 
tice, care a vizitat India de la 24

BUDAPESTA. - In cadrul se
siunii științifice organizate la Bu
dapesta 
torîe a 
C.C. al 
torie al
P. Ungare, muzeul de istorie mili
tară și asociația istoricilor ungari,

CARACAS. — Camera Deputați. 
lor a Congresului din Venezuela a 
adoptat o hotărîre recomandînd 
guvernului să lărgească relațiile 
comerciale ale Venezuelei cu toate 
țările lumii și să stabilească legă
turi comerciale cu țările lagărului 
socialist.
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de către Institutul de îs- 
partidului de pe lingă 

P.M.S.U., Institutul de is- 
academiei de științe a R.

MOSCOVA. — Prezidiul Comite
tului sovietic de solidaritate cu ță. 
rile Asiei șl Africii a hotărît ca 
între 30 martie șl 7 aprilie să or
ganizeze în Uniunea Sovietică 
„Săptărrîna Algeriei'.
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