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Cîți mai multi tineri Sdptămînq Mondială a Tineretului

------------------------------------- *

pe șantierele
e ede hidroameliorații

50.000 hectare teren 
col. Valoarea economiilor reali
zate prin munca 
ridică la 
Multe organizații 
acumulat o experiență bogată 
in mobilizarea tineretului la 
acțiunile de hidroameliorații. 
Rezultate însemnate au obți
nut în această direcție orga
nizațiile U.T.M. din regiu
nile Constanța, Timișoara, ~ 
radea, Galați etc. Numai 
șantierul tineretului de la 
zer, regiunea Constanța, 
muncit 600 brigadieri timp 
30 de zile, iar peste 7.000 
tineri au lucrat în serii cîte 2-3 
zile. Prin munca lor însuflețită 
au fost redate circuitului agri
col 12.000 hectare de teren.

Consiliul de Miniștri a adop
tat recent o hotărîre privind 
unele măsuri pentru asigurarea 
realizării lucrărilor de îmbună
tățiri funciare în anul 1959. 
Hotărîrea aprobă propunerile 
comitetelor executive ale sfatu
rilor populare regionale și ale 
Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii pentru executarea în 
anul 1959 a unui volum de lu
crări funciare pe o suprafață 
de peste 370.000 hectare, din 
care amenajări pentru irigații 
de aproape 80.000 hectare. Prin 
aceste lucrări vor fi redate cir
cuitului agricol peste 40.000 de 
hectare da noi terenuri.

Una din cele mai importante 
lucrări din planul de îmbună
tățiri funciare pe anul 1959 este 
extinderea irigațiilor. Irigarea 
culturilor este principalul mij
loc de combatere a urmărilor 
dăunătoare ale secetei, una din 
cele mai importante căi pentru 
obținerea unor recolte mari și 
constanie. Experiența dobindjtă 
de multe gospodării agricole 
colective și întovărășiri agri
cole arată că și în condiții de 
secetă pot fi obținute recolte 
superioare de pe pămînturile 
irigate. Colectiviștii din Vîrte- 
ju-Nelliu, regiunea București, 
pricepuți cultivatori de legu
me, au obținut anul trecut ve
nituri peste plan de 30.006 lei 
de pe urma suprafețelor iriga
te. Anul acesta gospodăria a 
hotărît să dubleze suprafețele

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

Statul democrat-popular if 
creat agriculturii noastre o pu
ternică bază tehnico-materială 
asigurîndu-i — pe baza dezvol
tării industriei socialiste — un 
mare parc de tractoare, mașini 
și unelte agricole, în continuă 
creștere, precum și cantități tot 
mai mari de îngrășăminte chi
mice.

Dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii a creat 
posibilitatea sporirii considera
bile a producției șr productivi
tății muncii în agricultură. Pa
ralel cu aceasta, partidul și 
guvernul au pus în fața oa
menilor muncii de Ia sate sar
cina de a reda noi suprafețe de 
teren circuitului agricol și de a 
organiza lucrări menite să 
ducă la ridicarea fertilității 
lor. Lucrările de îmbunătățiri 
funciare ca : irigațiile, îndigui
rile, desecările, ameliorarea să
raturilor, valorificarea pămîn- 
turilor nisipoase, prevenirea și 
combaterea eroziunii solului 
etc., pot duce la o considera
bilă sporire a producției agri
cole.

Lucrările Consfătuirii de la 
Constanța a țăranilor și lucră
torilor din sectorul socialist al 
agriculturii au arătat că în 
țara noastră, în lunca și Delta 
Dunării, în luncile nurilor, în 
vestul țării, în Banat și în re
giunea Oradea, în Cîmpia Ol
teniei și în sudul Moldovei, în 
toate regiunile deluroase ale 
țării există mari suprafețe de 
teren nefolosite sau slab pro
ductive, care puse în valoare, 
vor putea aduce economiei na
ționale, oamenilor muncii, mari

cantități de produse agro-ali- 
mentare. In expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
făcută la Plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958 se 
arată că „Lărgirea suprafețelor 
arabile, apărarea terenurilor 
împotriva inundațiilor și com
baterea efectelor dăunătoare ale 
secetei trebuie considerate ac
țiuni de cea mai mare însem
nătate în lupta pentru obține
rea unor recolte mari și stabile, 
acțiuni în care sînt direct inte
resate mase largi ale țărănimii 
muncitoare".

Răspunzînd cu însuflețire 
chemării partidului, în anul 
care a trecut, mase largi de oa
meni ai muncii de la sate în 
frunte cu comuniștii au realizat 
importante lucrări de îmbună
tățiri funciare. Pe cele 129 șan
tiere deschise anul trecut au 
lucrat, animați de un fierbinte 
elan patriotic, sute de mii de 
oameni ai muncii. Ei au redat 
agriculturii mari suprafețe de 
teren și au ferit de inundații 
zeci de mii de hectare.

Tineretul s-a alăturat cu en
tuziasm acestei acțiuni patrio
tice. La chemarea comitetelor 
regionale și raionale de partid 
organizațiile U.T.M. au mobi
lizat în toamna anului trecut 
peste 190.000 de tineri pe șan
tierele de îmbunătățiri funcia
re. Multe comitete regionale și 
raionale U.T.M. au luat iniția
tiva creării de șantiere ale ti
neretului. In anul 1958 au fost 
deschise 35 de șantiere ale ti
neretului fiind redate agricul
turii și salvate de la inundații 
prin forțele tineretului ceste

agri"

tinerilor se 
peste 4.000.000 lei.

■ U.T.M. au
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Ziua sportului
Cea de-a șasea zi a Săptămânii 

Mondiale a Tineretului — Ziua 
sporturilor ■— a prilejuit organi
zarea în întreaga țară a numeroa
se manifestări cultural-sportive. 
Mii de tineri au participat în a- 
ceastă zi la întîlnirile care au avut 
loc cu sportivi de frunte ai țării 
la casele de cultură ale tineretu
lui, in cluburi și săli de sport.

Majoritatea cluburilor sportive 
din Capitală au inițiat asemenea 
manifestări. La Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, de pildă, maestrul 
sportului F. Zavoda a vorbit tine
rilor despre marea dezvoltare pe 
care a luat-o mișcarea de cultură 
fizică și sport în țara noastră și_

Tinerii din raionul „Nicolae 
Bălcescu" s-au întilnit în această 
zi, la Casa de cultură, cu studenți 
de la Institutul de Cultură Fizică 
și cu sportivi de la clubul „Cons
tructorul". lntîlniri cu sportivi de 
frunte au avut loc de asemenea la 
Clubul universitar, la Casa de cul
tură a studenților „Grigore Preo
teasa", precum și în numeroase 
alte săli din Capitală.

Toate aceste manifestări cultu
ral-sportive au fost urmate de de
monstrații de gimnastică, volei, 
scrimă, lupte, bai și haltere, pre
cum și de filme documentare, pro
grame artistice și reuniuni tovără
șești.

Tinerele Guliman Maria, Hongel Niculina, Mihalache Dorina, Ion 
Victoria și Chilov Aritic sînt me mbre ale brigăzii nr. 4 secția 7 
a fabricii „Gh. Gheorghiu-Dej“ din București. Sub îndrumarea șefei 
de brigadă, Guliman Maria, ele au dat 190 bucăți costume taioare 
peste plan de bună calitate. De asemenea brigada se menține frun

tașă în producție de mai bine de un an.

a împărtășit, totodată impresiile 
sale din călătoria întreprinsă in 
R.P. Chineză.

Clubul „Metalul" a organizat la 
Casa de cultură a tinerelului din 
raionul „23 August" o reuniune 
in cadrul căreia a vorbit maestra 
sportului Lia Manoliu, recordmană 
republicană la aruncarea discului.

Eficacitatea satirei

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

-----------a------------

Utilajul petrolifer realizat la 
uzinele „1 Mai“ din Ploești este 
mult apreciat atît în țară cît și 
în străinătate. De curînd, colec
tivul acestei fabrici a început pro
ducerea în serie a instalațiilor de 
foraj modern 4-L.D. pentru adîn- 
cimi pînă la 3.200 m.

în fotografie: se efectuează 
probele finale ale ridicării turlei 
la instalația de foraj 4-L.D.

25.000 kg. fier vechi 
strins într-o singură ziA

La Școala de 7 ani nr. 171 
din București e mare sărbă
toare. Unitatea de pionieri a 
Împlinit 9 ani de Ia Înființare.

In fotografie : In seara ani
versării, pionierii petrec ore 
de neuitat la frumosul lor car
naval.

Acțiunea de strîn- 
gere a fierului vechi 
constituie o perma
nentă preocupare a 
tinerilor din între
prinderea noastră. 
Numai într-o singură 
după amiază, peste 
100 de tineri, în 
frunte cu secretarul 
comitetului U.T.M. 
din întreprindere,

Marin Ciorică, au 
strins peste 25.000 kg. 
fier vechi.

în fruntea acestei 
acțiuni s-a situat bri
gada utemistă de 
muncă patriotică din 
sectorul IV-Electrică 
și II - Lăcătușerie. 
Printre tinerii care 
s-au evidențiat in 
mod deosebit se nu-

Pe-Dumitru 
Petre Pîrli- 

Tudor Frîncu

mără 
trache, 
țeanu, 
și alții.

VLADIMIR GRUEV 
Ș. N. Oltenița

(Material trimis în 
cadrul concursului 
corespondenților vo
luntari).

idurile îmbrăcate în galbenă 
cărămidă aparentă au o ma
sivitate și o măreție pe care 

o sporesc ferestrele de mari pro
porții, aliniate de-a lungul a sute 
de metri. In fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ totul vorbește 
despre înfăptuirea în practică a 
liniei partidului nostru : grija pen
tru muncitori, adîncul respect a- 
cordat muncii, eliberarea reală din 
condițiile mizere ale trecutului. 
Aici, construcții și utilaj aduc măr
turii elocvente ; iar tot ce se rea
lizează pentru îmbogățirea vieții 
materiale și spirituale a miilor de 
muncitori ilustrează în aceeași mă
sură aplicarea în viață a princi
piilor societății socialiste.

Ceea ce se înțelege de obicei prin 
clubul unei întreprinderi, adică o 
încăpere, două, este o noțiune re
considerată la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorgltiu-Dej" printr-un 
șir impunător de camere, puse 
la punct pînă la eleganță. Aci 
într-un spațiu comod foșnetul pagi
nilor întărește liniștea intimă a bi
bliotecii. Dincoto, dimpotrivă, pia
nul sau mandolinele împart alter
nativ cu vocile omenești reunite în 
cor încăperea anume destinată. O 
alta adună circular un număr de 
scaune-fotolii rezervate membrilor 
cercului literar din fabrică. O vastă 
sală este amenajată pentru odihna 
distractivă. Și probabil că nu am 
epuizat lista. Important este faptul 
că toată această impresionantă 
desfășurare de condiții materiale 
se însuflețește de prezența oameni
lor (deși neîndoielnic s-ar putea 
încă mai mult) și că se vădește o 
reală și susținută preocupare pen" 
tru satisfacerea multilaterală a 
necesităților spirituale resimțite de 
muncitori, tineri și vîrstnici-

Fiecare sector de muncă din. fa
brica de confecții poate recunoaște 
în evoluția oamenilor săi ecoul 
manifestărilor organizate: recenzii 
și seri de poezie, conferințe pe te
me internaționale, despre trecutul 
de luptă al partidului, pe teme ce
tățenești, pedagogice sau discuții 
de popularizare a noilor cuceriri 
ale științei și, bineînțeles, dezba". 
terile pe probleme de producție. 
Pentru că, în ultimă instanță, nu 
se duce o activitate culturală „în 
sine", ci totul este orientat astfel 
pentru ca, urmare 
științei comuniste, 
ducție să se ridice 
mai înalt.

Acestei sarcini îi este subordo
nată și activitatea brigăzilor ar
tistice de agitație. Două dintre ele, 
la sectoarele 4 și 7 își exercită în 
prezent în mod activ misiunea de 
a înregistra ca un aparat sensibil 
evenimentele din viața sectorului, 
de a lua atitudine cu operativi
tate, combativ, stimulindu-i pe 
fruntași, zguduindu-i cu mijloacele 
satirei pe cei rămași în urmă.

Pentru tovarășul Marin Miu 
munca brigăzii de agitație pe care 
o conduce în sectorul IV este o 
pasiune pe care timpul scurs — a- 
proape trei ani — a dezvoltat-o și 
mat mult. Ca să faci față unor 
astfel de treburi în afară de pa
siune se mat cere o perfectă cu
noaștere a numeroșilor tovarăși cu 
care lucrezi, se cere nu numai in
formare ci și un ascuțit simț al

Despre activitatea 
brigăzilor artistice 

de agitație de la F.C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej"

a formării con- 
munca în pro- 
la un nivel tot

Telegramă
Celui de-al XXV Mea 

Congres 
al Partidului Comunist 

din Marea Britanie
Londra

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn trimite un cald 
salut frățesc Congresului al XXVI- 
lea al Partidului Comunist din 
Marea Britanie și urează succes 
deplin lucrărilor sale.

Partidul Comunist din Marea 
Britanie — detașamentul înaintat 
al proletariatului englez — a mi
litat și militează pentru triumful 
marxism-leninismului in mișcarei 
muncitorească engleză. Fiind ex
ponentul intereselor vitale ale ce
lor ce muncesc și al năzuinței în
spre socialism. Partidul Comunist 
din Marea Britanie se află in 
fruntea luptei pentru îmbunătăți
rea nivelului de trai al maselor 
populare, pentru înțelegere și co
laborare între popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi 
succese în creșterea și întărirea 
continuă a rindurilor partidului și 
a legăturilor sale cu masele mun
citoare, în realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoare și a 
tuturor forțelor democratice în 
lupta pentru pace și progres so-

COMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMIN

Pe fiecare șantier
posturi utemiste de control

noului, o atitudine intransigentă, 
partinică, împotriva a tot ce dău
nează producției, împotriva in
fluențelor moralei burgheze. Se 
cere o atentă preocupare pentru 
ca într-adevăr critica adusă să, 
fie eficientă, ajutînd, îndreptînd. 
Brigada condusă de tov. Miu a- 
tacă lucrurile și aspectele critica" 
bile: calitatea proastă, intîrzierile, 
felurite abateri. Gheorghe Horlă- 
ceanu se manifesta la un moment 
dat într-un mod care-i știrbea preș" 
tigiul în fața tovarășilor săi: în- 
tîrzia cu o consecvență demnă de 
o cauză mai bună. A intrat în 
cîmpul vizual al brigăzii și a avut 
astfel prilejul să cunoască cîteva 
cuplete caustice și, în același timp, 
pline de atenție tovărășească. 
Urmarea a fost că Gheorghe Hor- 
lăceanu a devenit în scurt timp un 
tînăr de nădejde prin întreaga sa 
comportare. Ceea ce i-a permis să 
intre în componența brigăzii ar
tistice de agitație unde, după cum 
se știe, condiția numărul unu a 
participării este bunul exemplu 
personal.

La fel de eficiente s-au dovedit 
criticile aduse responsabilului ga" 
zetei de perete pentru lipsă de ope
rativitate, unei tinere cu manifes
tări de cosmopolitism în ținuta ves
timentară, unor bătăuși, unui în
drăgostit de damigeană etc. Du"

minică, la Miu acasă, trei din cei 
opt membri ai brigăzii se string în 
calitatea lor de autori. Se înțelege 
că textele au la bază exemplele 
cele mai judicios alese și că 
oricît de aspră ar fi critica în con
ținut, ea urmărește îndreptarea ce
lor vinovați. De aceea, organizația 
de partid îndrumă cu atenție pro
gramele brigăzii, întărindu-le pu
ternic caracterul educativ.

„Fiecărui cum i-e felul.
Potrivește-i cîntecelul..." 

este introducerea obișnuită a pro
gramului. Și într-adevăr, chiuiăii, 
risipitorii da materiale, cei . cer
tați cu buna calitate a lucrului, gă
sesc în programul brigăzii cinie- 
celul nimerit, concret, usturător și 
sonor. In privința sonorității, dat 
fiindcă textul însoțește o partitură 
binecunoscută (cîntece populare, 
cîntece de muzică ușoară cu mare 
circulație), cel criticat poate fi 
sigur de un lucru : cupletul se re
ține. Cîntecele sînt bine alese, cri
tica nu poate fi escamotată de as
cultători neatenți. De pildă : un 
text pe melodia cîntecului popular 
bănățean „Pavele". Se critică cu 
asprime o neglijență, iar în locul 
arhicunoscutului și impersonalului 
Pavel se pune numele vinovatului 
în cauză. Acesta se aude pomenit 
nominal de cel puțin 20 de ori 1

Și la sectorul numărul 7 sînt 
criticate o serie de lucruri de că
tre brigada condusă de comunistul 
Biru Petre, și cuprinzîtid mai mulți 
tineri candidați de partid și ute- 
miști. In prezent această brigadă 
pregătește un program-spectacol 
care, altături de cuplete, va cu
prinde și scurte scenete, toate la 
obiect, dușmanul principal fiind 
slaba calitate a produselor, dar ne- 
fiind ocolite nici alte aspecte ne
gative ale muncii.

Va fi foarte bine dacă, făcîn- 
du-se cunoscute rezultatele și expe
riența acestor brigăzi artistice de 
agitație, la fabrica de confecții Gh. 
Gheorghiu-Dej vor lua ființă, în cel 
mai scurt timp și alte asemenea 
instrumente ale noului — și dacă 
ducînd pînă la capăt această ac
țiune organizația U. T. M. va 
lupta serios pentru ca în fiecare 
sector conștiința înaintată, socia
listă să-și spună cuvîntul. Va fi 
bine dacă ulterior cele mai bune e- 
lemente vor fi reunite într-o briga
dă deosebit de puternică pe întrea
ga întreprindere. Cît despre instruc
torii artistici pe care i-au promis 
— sub iormă de ajutor — unele 
instituții competente (Teatrul Not- 
tara, Radiodifuziunea) ei sînt aș
teptați în mijlocul tinerilor care 
lucrează la fabrica de pe dealul 
Cotrocenilor- cu o nerăbdare spo" 
rită.

657 vagoane balastru 

pentru drumuri

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raionul Orșova, 
alături de toți oamenii muncii, 
au răspuns cu entuziasm chemă
rii comitetului raional de partid 
și a sfatului popular raional de 
a participa la strîngerea ba- 
lastrului și a pietrei necesare 
construirii și întreținerii dru
murilor în raioanele de șes din 
regiune. Se știe că în raionul 
Orșova acest material se găsește 
din abundență, pe cînd în alte 
locuri ale regiunii lipsite de 
munți și dealuri nu se găsește 
piatră de construcție.

Brigada utemistă de muncă 
patriotică din comuna Plugova 
numai într-o singură zi a încăr. 
cat și transportat la stația 
C.F.R. din Mehadia 130 de tone 
balastru și piatră. Folosind ate. 
lajele proprii, utemiștii din Me- 
hadica au încărcat la gara Cru. 
șavăț 20 de vagoane de piatră.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din Orșova au ajutat 
de asemenea la scos din nul 
Cerna și au transportat la ram
pa de încărcare 8 vgoane de 
piatră.

Astfel numai în cîteva zile 
prin contribuția oamenilor 
muncii de pe cuprinsul raionu. 
lui și în special a tineretului 
a fost strînsă cantitatea de 657 
vagoane balastru și primele 179 
de vagoane au și luat drumul 
spre raionul Ceacova.

COSTEL ROBETE 
activist al comitetului raional 

al PJW-R. Orșova

Insigna și carnetul 

de brigadier se obțin 

prin muncă

Unii dintre secretarii organiza- i 
țiilor de bază U.T.M. de pe șan
tiere socot că dat fiind specificul 
muncii — front de lucru larg și 
deschis, o înlănțuire bogată și va
riată de meserii etc. — posturile , 
utemiste de control, această formă 
tinerească de sprijin, a activității 
în producție a tineretului nu și-au 
găsit cimp de activitate.

Oare intr-adevăr pe șantierele 
de construcții să nu existe nevoia 
organizării posturilor utemiste de 
control ?

Pentru a răspunde la această 
întrebare, redacția a organizat un 
raid pe citeva șantiere de construc
ții. lată constatările făcute cu 
acest prilej.

Utilajele sâ fie 
folosite din plin

La Borzești, pe șantierul com
plexului industrial, comitetul 
U.T.M. a creat de curînd mai I 
multe posturi utemiste de control. 
Ele au fost bine instruite și în 
scurtul timp de cînd ființează au ob
ținut unele succese. De ce a consi
derat comitetul U.T.M. că este 
nevoie să organizeze posturi ute
miste de control pe șantier ?

in luna septembrie a anului tre
cut, într-o consfătuire generală a 
șantierelor, s-a ridicat printre al-

lela
rea 
pe 
fac 
de 
pen ru urte’e ma
teriale, mașinile 
fac multe dru
muri în gol, 
li transporturile 
curg la

următoa- 
problemă : 

șantiere se 
încrucișări 

transporturi

fi

unii șoferi 
noapte re- 

fără rost,

iar 
de 

__  drumuri 
numai pentru a face kilometri. De 
asemenea pe șantier pot fi văzute 
utilaje neinlrebuințate — fie din 
pricina proastei organizări a fron
turilor de lucru, fie din pricina re
parațiilor necorespunzătoare. Toate 
acestea au avui firește, consecințe. 
Pe întreg anul 1958, indicii de u- 
tilizare la betonierele de 250 litri 
au fost atinși abia în proporție de 
67 la sută, la escavatoare in pro
porție de 77 la sută, la tractoare in 
proporție de 89 la sută etc. Aceste 
procente au adus după sine pier
deri mari pentru șantierele com
plexului.

Sezisat de această situație, comi
tetul U.T.M. a hotărît să organi
zeze posturi utemiste de control. 
Utilitatea acestor posturi s-a văzut 
în scurtă vreme. Posturile utemiste 
de control au descoperit de ce in
dicii de utilizare a diferitelor uti- 
laje nu sînt realizați. Astfel la re
parații au fost tineri care au fă
cut lucrări de mîntuială. Iată un 
exemplu : din pricina lui Constan-

tin Tureac care 
a reparat fără 
simț de răspun
dere o betonieră, 
aceasta a trebuit 
să fie scoasă din 
funcțiune din 
frontul de lucru 
echipă de de- 
lingă cei care 

proaste la mașini 
care nu se îngri- 
lor întreținere.

și a necesitat < 
panare. Dar pe 
fac reparații 
mai sînt și cei 
jesc de buna 
Fără să-și fi îndeplinit ciclul nor
mal de funcționare, două tractoare 
K.D.35 au fost aduse luna trecută 
la reparat. Amindouă se uzaseră 
înainte de vreme din pricina ne- 
gresării la timp. Măsurile propuse 
de posturile utemiste de control 
au dus la îmbunătățirea simțitoare 
a situației in ceea ce privește folo
sirea utilajelor.

Unde-și face loc 
risipa

In anul 1958, pe șantierele de 
reconstrucție ale orașului Galați, 
centrul 1 și centrul 2, prețul de 
cost al construcțiilor a fost depășit 
cu 1.159.000 lei. O mare parte din 
această sumă a provenit din risipa 
de materiale ce se mai face pe 
șantiere. La consumul de ciment

șantierul din centrul nr. 1, de 
exemplu, a avut o depășire de 21 
de tone. Pe întreg șantierul, consu
mul de parchet a înregistrat o de
pășire de 56 metri cubi iar la mo
zaic s-au consumat in plus 53 tone.

Pe cele două șantiere de recon
strucție ale orașului Galați lucrea
ză numeroși tineri. Mobilizați și 
îndrumați de organizațiile U.T.M., 
tinerii ar fi avut posibilitatea să 
lupte împotriva risipei, a pierderi
lor de materiale, despre care am 
dat cîteva exemple. în practică 
însă, această posibilitate de a înlă
tura risipa, de a reduce consumul 
de materiale, n-a fost arătată tine
rilor. Dacă ar fi existat insă un 
post utemist de control, acesta ar 
ți putut trage „semnalul de a- 
larmă" împotriva risipei care se 
face pe șantier, ar fi putut propune 
măsuri concrete pentru Măturarea 
acestei situații, ar fi putut contri
bui la crearea unei opinii de masă 
împotriva risipitorilor. Fără îndo
ială că postul utemist de control 
ar fi fost un ajutor direct și eficace 
al organizației de bază U.T.M. în 
educarea și mobilizarea activă a 
tinerilor constructori pentru apă
rarea avutului obștesc. Postul ute
mist de control ar fi putut lua po
ziție împotriva tinerilor de la de-

V, CONSTANTINESCU

(Continuare in pag, 3-a) .

ȘT. IUREȘ

La Casa de creație nr. 2 din Capitală, tinărul Petre Achițenie, ab
solvent al Academiei de arte din Leningrad lucrează la compozi
țiile „Prietenie'* și „Petroliștii". Aceste compoziții vor fi expuse la 
expoziția ce se va deschide în cinstea Festivalului de la Viena

Foto: N. STELORIAN

Nu de mult în organizațiile 
de bază U.T.M. din Suța sat 
și Rasiu, raionul Tîrgoviște, 
au luat ființă două brigăzi 
utemiste de muncă patrio
tică. '

Printre obiectivele principale 
puse în fața brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică a fost și 
împrăștierea a 300 m.c. de 
piatră peste șoseaua ce leagă 
cele două sate...

După cîteva zile au pornit la 
lucru. Fiecare brigadă a pornit 
din satul ei urmind să se în- 
tîlnească la jumătatea distanței, 
care despartă cele două sate.

Printre tineri domnea multă 
animație. Unde ne vom întîlni 
cu ei ? se întrebau. Și lopețile 
erau mînuite cu multă dîrzenie 
iar șoseaua rămînea în urmă 
cu totul alta. Iți era mai mare 
dragul s-o privești.

„O sută de ore voluntare și 
vom primi insigna și carnetul 
de brigadier al muncii volun
tara", se gîndeau ei. .

Brigadierii din Suța și Raciu 
s-au întîlnit foarte repede. 
Terminaseră lucrul. Cei peste 
50 de utemiști au realizat uh 
lucru deosebit de important 
pentru cetățenii din cele două 
sate.

La sfîrșitul acțiunii s-au 
strins cu toții în jurul tovară
șului Marin Stan președintele 
sfatului popular comunal.

— In numele comitetului exe
cutiv vă mulțumesc pentru că 
a-ți reușit să faceți această 
importantă lucrare.

Cu aceasta însă munca nu va 
înceta. Urmează alte lucrări,' 
alte acțiuni, căci fiecare dintre 
cei care au participat ța ame
najarea șoselei vor să devină 
purtători ai insignei și carnetu-> 
lui de brigadier.

B. BENONE 
muncitor

(Materiale sosite în co
drii! concursului corespon
denților voluntari).



In pragul descoperirii
mecanismului eredității

De vorbă cu acad. prof. dr. EUGEN MACOVSKI

CERCETĂRI ROMINEȘTI
INTR-UN DOMENIU NOU

AL MATEMATICII APLICATE
de acad. prof. Gr. C. MOiSIL

După excepționalele birui nți ale savanților sovietici pe 
calea cuceririi cosmosului ce revoluționau astronomia, știrile 
care ne-au sosit zilele acestea de la cel de-al VlII-lea Congres 
Mendeleev, vin să consfințească excepționalele succese obținute 
de biochimiștii sovietici pe drumul cuceririi tainelor naturii vii.

Agenția TASS ne anunța astfel că în cadrul unei ședințe ple
nare a Congresului, acad. Vladimir Engelhardt a vorbit despre 
descoperirea unor legi importante ce guvernează procesele bio
logice. Cercetătorii sovietici au extras pentru prima oară din 
nucleele celulelor molecule de acid ribonucleic, pe baza cărora 
are loc sinteza proteinelor vii.

!n momentul de față, a spus acad. Engelhardt a fost aproape 
complect terminată calcularea structurii ribonucleazei — fer
ment intracelular de cea mai mare importanță care reglează 
activitatea acidului ribonucleic. Acesta este un eveniment remar
cabil în știința modernă.

— Ne aflăm — a spus acad. Engelhardt — în pragul solu
ționării unor extrem de importante descoperiri în biologie — 
descoperirea mecanismului eredității, în special a mecanismu
lui bolilor ereditare.

In dorința de a explica cititorilor noștri în ce constă impor
tanta noilor descoperiri sovietice, ce perspective deschid ele 
biochimiei zilelor noastre, l-am vizitat pe acad. prof. dr. Eug. 
Macovski, directorul Institutului de Biochimie al Academiei 
R.P.R. rugîndu-1 să răspundă la

al Academiei 
cîteva din întrebările noastre.

— Ne-ar interesa în primul rînd 
citeva cuvinte despre personalita
tea academicianului Engelhardt.

— Acad. Vladimir Engelhardt 
este unul dintre cei mai renumiți 
biochimiști din zilele noastre. Di
rector de secție în Institutul de 
Biochimie din Moscova, el s-a re
marcat în ultimii ani printr-o se
rie de lucrări excepționale în do
meniul enzimologiei (studiul fer
menților) și biochimiei musculare.

— Recentele comunicări ale 
acad. Engelhardt in cadrul Con
gresului Mendeleev, cu privire la 
descoperirea unor importante legi 
ce guvernează procesele biologice, 
sint deci urmarea unor studii 
lungă durată a unui larg cerc 
cercetători ?

de 
de

— Gu siguranță.
— Am vrea să ne dați acum 

teva explicații suplimentare care 
să lămurească cititorilor noștri 
noua descoperire

— în organismul nostru se for
mează printre altele substanțe pro
teice. Se bănuia de mult că tre
buie să existe undeva în organism 
un fel de tiparniță, matriță, care 
să condiționeze combinarea într-o 
anumită ordine a componentelor 
substanțelor proteice. Se credea 
astfel mai de mult că acizii nu
cleici (niște substanțe cu o struc
tură foarte complicată) pot func
ționa ca asemenea matrițe. Știrile 
venite de la Moscova ne dovedesc 
astfel că savanții sovietici au reu
șit să izoleze acidul ribonucleic 
din nucleul celulelor, demonstrînd 
că acestea funcționează ca matrițe 
pentru sinteza proteinei vii. Dacă 
este așa era de cea mai mare im
portanță de stabilit care este struc
tura intimă, internă a acestui acid, 
fiindcă numai cunoscind detaliile 
structurii unei matrițe poți să-ți 
dai seama cum funcționează ea.

Tocmai de aceea oamenii de 
știință sovietici au pornit la cău
tarea unor metode noi care să per
mită lămurirea acestor probleme. 
Conform celor pe care le-am aflat 
rezultă că ei au reușit să demon
streze succesiunea 
ce se realizează în 
lui ribonucleic.

Odată stabilită
siune se Înțelege că ea determină 
combinarea în ordinea corespun
zătoare a acelor părți din care se 
alcătuiesc substanțele proteice din 
organism.

cî-

componenților 
interiorul acidu-

această succe-

— Și care este importanța prac
tică a acestor cercetări ?

— Importanța acestor cercetări 
constă în faptul că savanții so
vietici au demonstrat rolul acidu-

lui ribonucleic în biosinteza sub
stanțelor proteice, arătînd totoda
tă că cea mai mică modificare în 
structura intimă a acidului ribo
nucleic provocată de exemplu prin 
prezența altor substanțe sau prin 
acțiunea radiațiilor are drept efect 
schimbarea ordinei în care se vor 
uni între ele părțile ce formează 
substanțele proteice. Deci modifi- 
cîndu-se într-un fel sau altul ma
trița (acidul ribonucleic) se modi
fică structura intimă a substanțe
lor proteice vii ce se formează in 
organism. Aceasta înseamnă că 
modificînd structura internă a aci
dului ribonucleic se modifică sub
stanțele proteice din care se for
mează materia vie.

Experiențele cercetătorilor sovie
tici au dovedit deci că odată modi
ficată compoziția internă a sub
stanțelor proteice dintr-un orga
nism această modificare se trans
mite ereditar. Se deschide astfel 
în biochimie un nou capitol de 
cercetări — biochimia eredității.

— S-a rezolvat astfel 
mecanismului eredității ?

— Problema eredității 
din cele mai complicate 
ale biologiei contemporane, 
ce s-a descoperit reprezintă nu
mai unul din aspectele problemei. 
Important este însă că s-a făcut 
primul pas care ne va aduce în
tr-un viitor apropiat multe desco
periri excepționale. In prezent 
modificăm ereditatea prin schim
bări ale condițiilor mediului ex
tern. Cercetările întreprinse de sa
vanții sovietici — excepțională 
dovadă a capacităților omului de 
a supune natura — ne arată că în 
curînd vom avea posibilitatea să 
intervenim în modificarea eredi
tății prin mijloace biochimice — 
ceea ce deschide științei perspecti
ve cu totul nebănuite atît 
punct de vedere teoretic cît 
practic.

— O ultimă întrebare : Acad. 
Engelhardt a anunțat in referatul 
său că s-a deschis o nouă pagină 
in biochimie, in care putem vorbi 
nu numai despre anatomia orga
nelor dar și despre anatomia mo
leculelor. Vreți să ne explicați in 
ce constă acest fenomen ?

— Referatul acad. V. Engel
hardt a scos în evidență așa-zisele 
boli moleculare, adică stările pa
tologice care pot apare în orga
nism în urma schimbărilor struc
turale ce intervin la nivelul sub
stanțelor proteice din celule.

După cum s-a constatat tnai 
multe boli psihice cum sînt halu
cinațiile, schizofrenia și psihozele 
sînt legate de apariția substanțe
lor proteice modificate. Și în acest 
caz se deschid perspective imense 
în fața medicinii, căci prin readu
cerea matrițelor la structura ini
țială adică prin eliminarea even
tualelor modificări ce au interve
nit la nivelul acidului ribonucleic 
se va putea opri formarea sub-

stanțelor proteice modificate și 
prin aceasta se va putea opri 
boala.

Astfel așa cum arată academi
cianul sovietic chimia pătrunde 
pentru prima oară în domeniul 
proceselor biologice superioare.

Putem avea toată convingerea că 
abordarea sub raport chimic a so
luționării problemelor complexe și 
pînâ astăzi nerezolvate ale acti
vității nervoase superioare va duce 
la rezultate surprinzătoare-

Aș vrea de asemenea să subli
niez faptul că referatul acad. VI. 
Engelhardt are totodată o covârși
toare importanță ideologică. Des
coperirile savanților sovietici con
firmă, putem spune, în cel mai 
înalt grad justețea tezei materia
lismului filozofic marxist — con
form căreia materia este factor 
prim iar conștiința, senzația — 
factor secund. Descoperirile sa
vanților sovietici care dovedesc 
în modul cel mai elocvent faptul 
că manifestările psihice se produc 
pe baza unui substrat material, 
dau o lovitură decisivă concepții
lor idealiste ce se mai manifestă 
în unele domenii ale biologiei.

Noile descoperiri ale oamenilor 
de știință sovietici constituie o 
nouă dovadă a nelimitatelor posi
bilități ce le au oamenii de știință 
de a pătrunde în secretele naturii,de a pătrunde în secretele 
de a le stăpîni și dirija.

Aștept cu cel mai viu 
documentele Congresului 
leev a căror prelucrare 
noastră va deschide noi căi 
cercetare.

interes 
Mende- 
în țara 

de

I. SAVA

JLE)i..x«a 
:aității.
problema

este una 
probleme 
. Ceea

Colectivul de cercetători 
romîni în domeniul teoriei 
algebrice a mecanismelor 
automate se pregătește 
pentru Congresul interna
țional de la 
1960.

Federația 
de Control , 
(1FAC) de curînd creată 
își incepe activitatea orga’- 
nizînd ia Moscova, în vara 
anului 1960, Primul Con
gres internațional de Au
tomatică. Țara noastră a 
aderat, prin Comisia de 
Automatizări a Academiei 
R.P.R. la această federație. 
Noi avem un reprezentant 
in Comisia de Consilieri 
a Federației.

Colectivul nostru a in
tensificat lucrările sale îh 
ultima vreme. Eu am sub

Moscova din

internațională
Au to m a t

al

conține o introdu- 
studiul acestei 

însoțită de un

rectă" 
cere în 
teorii, 
număr mare de exerciții și 
probleme, cu soluțiile lor. 
Acel ce va citi cu atentie

tipar, la Editura tehnică, 
un volum intitulat „Teo
ria algebrică a mecanis
melor automate" în care 
expun rezultatele la care 
am ajuns, împreună cu co
laboratorii mei, în acest volumul va putea să lti-
studiu: analiza funcțio- creze cu folos în acest do
nării schemelor cu functio- meniu,
nare în mai mulți timpi, 
problema sintezii scheme
lor cu funcționare in mai 
mulți timpi, studiul sche
melor cu relee 
polarizate, cu 
automenținere 
selectori etc.

In Editura
R.P.R. va apare săptămina 
viitoare primul volum din- 
tr-o serie de Monografii 
asupra teoriei algebrice 
a mecanismelor auto 
mate. Acest volum intitulat 
„Scheme cu comandă di-

basculante, 
curent d“ 
redus, cu

Academiei

In Studii și cercetări 
matematice avem sub tipar 
a expunere a rezultatelor 
la care am ajuns în pro
blema simplificării circui
telor cu elemente electro
nice : tuburi electronice, 
ransistori, criotroni.

In colectivul nostru Gh. 
loanin, face un studiu 
comparativ intre metodele 
americane și cele romi- 
lești de sinteza schemelor 
cu programe date pentru 
elementele executive. Ma
riana Nedelcu studiază cu

cu tuburi 
transis-

Racheta fotonică a porno 
spre cosmos...

Desen de B. DIACONU

metodele noastre funcțio
narea circuitelor 
electronice și cu 
tori.

C. Popovici studiază 
probleme de minimizare a 
schemelor. Paul Constan- 
tinescu, asistent la Făcui 
tatea de Matematică și 
Fizică studiază schemele 
cu punți.

Colectivul nostru a spo
rit cu alți cercetători mult 
mai tineri. Dragoș Vaida 
studiază funcționarea cir
cuitelor mașinilor de calcul 
electronic, Si Rudeanu și 
L. Hammer — automati
zările cu celule fotoelec- 
trice, Ion D. Ion — cele 
cu criotroni, Gaspar Toma 
— cele cu inele magnetice.

Așa cum a arătat tov. 
M. Ă. Gavrilov — unul 
dintre cei mai de seamă 
specialiști în domeniul au
tomatizării, țara noastră 
se situează a treia din lu
me în teoria algebrică a 
mecanismelor automate. 
Colectivul nostru are astfel 
obligația de a continua 
munca activ.

Exemplul de mai sus este 
numai unul din exemplele 
felului cum matematicienii 
din R.P.R. muncesc pen
tru construcția socialismu
lui. Colectivul de automa
tică va depune și de acum 
înainte toate eforturile pen
tru a traduce în viață che
marea recentei plenare a 
C-C. al P.M.R. în vederea 
intensificării automatiză
rilor in țara noastră.

Un nou succes
industriei far maceutice

rominești
de astenie nervoasă 
în căutare de noi me-

Bolnavii 
sînt mereu 
dicamente care să le aducă vinde
carea.

Sintetizînd un preparat nou — 
nervatilul (din grupa medicamente
lor zise ataraxice) industria romî- 
nească de medicamente 
dispoziția suferinzilor un produs 
de calitate deosebită.

Nervatilul acționează 
tivității psihice, deteminînd o li
niștire a stărilor de agitație, exci
tație și agresivitate.

pune la

asupra ac-

Noul produs farmaceutic romî- 
nesc a fost folosit cu succes în tra
tamentul nevrozelor astenice—mai 
ales în formele în care predomină 
astenia. El poate fi folosit și în 
psihiatria infantilă cu rezultate 
bune, mai ales în tulburări de com
portament, ticuri, fobii. în gene
ral este bine suportat, efectele sale 
secundare fiind neînsemnate.

Acest nou produs farmaceutic 
reprezintă un succes deosebit al 
industriei farmaceutice rominești.

Dr. I. PASCARHJ

OekiuL
Oricine a urmărit vreodată tra

ficul febril de pe un mare aero
drom învăluit intr-o ceață de ne
pătruns, a rămas fără indoială 
adine impresionat. Vizibilitatea 
este redusă la o mică porțiune din 
pista de aterizare, tot restul dispă- 
rînd pentru ochii noștri. Și tocmai 
în aceste clipe putem asista la un 
spectacol uluitor : cu o regulari
tate desăvirșită și la intervale de 
timp extrem de scurte, un avion 
iese din nori, de fiecare dată exact 
din același punct și se așează ime
diat pe pistă.

O asemenea precizie de crono
metru este cu adevărat fantastică 
și nu putem rămirte insensibili la 
acest spectacol ; nu putem evita să 
ne gîndim la uriașa acumulare de 
descoperiri minunate care au per
mis Ca aerodromurile să fie înze
strate cu ochi pătrunzători care 
văd prin nori și ceață zecile de 
avioane care se rotesc simultan 
deasupra lui fără vizibilitate.

Pentru dirijarea unui trafic atît 
de intens, avioanele de pe traseu 
trebuie să fie urmărite pină la mari 
distanțe de aerodrom și acest lucru 
a devenit posibil datorită dezvol
tării tehnicii radiolocației.

Principiul radiolocatorului este 
foarte simplu. Instalația conține un 
radioemițător de unde ultrascurte 
și un receptor. Emițătorul func
ționează o fracțiune extrem de 
scurtă dintr-o secundă, receptorul 
fiind intre timp insensibil, apoi in
tră în funcțiune receptorul și se 
așteaptă. Dacă in vecinătate se află 
un obiect capabil să producă re
flecția undelor electromagnetice, 
un avion de pildă, unda se întoar
ce și e recepționată de aparat. 
Timpul scurt intre emisie și re
cepție permite să se aprecieze dis
tanța pină la avionul reperat. Folo
sind o antenă directivă se poate 
stabili intensitatea maximă a ecou
lui și să se determine în acest fel 
cu mare precizie direcția unde se 
află obiectul respectiv.

a ew divanului...
Radarul este așadar o instalație 

care permite să se stabilească de la 
distanță prezența obiectelor și a 
poziției lor exacte, prin observarea 
reflecțiilor pe care le suferă undele 
electromagnetice ultrascurte.

Printre cele mai bune radioloca-

In R. Cehoslovacă 
se construiesc cele mai 
bune radiolocatoare 

din lume pentru 
aviația civilă

• în sistemul solar, Soarele este 
corpul cel mai important. El con
ține de 750 de ori mai multă ma
terie decît toate planetele la un 
loc. In comparație cu Păminlul, 
de pildă, Soarele este de 1.301.000 
de ori mai mare în volum și de 
333.000 de ori mai greu !

• Există și planete pe care este 
mai cald decît pe Pămînt. De 
exemplu pe Mercur în locurile unde 
Soarele luminează și încălzește din 
plin, temperatura se ridică la peste 
400 de grade deasupra lui zero 
îneît acolo nici o ființă vie nu ar 
putea trăi.

• Pe noua planetă a sistemului 
solar, racheta sovietică, temperatu
ra variază destul de mult. Atunci 
cînd aceasta trece mai aproape de 
Soare (la 146.400.000 km.) tempe
ratura atinge 0 grade; în schimb 
cînd planeta artificială trece la dis
tanța maximă față de soare (la 
197.200.000 km.) temperatura poate 
să scadă la 40 grade, 60 grade sub 
zero-

• Din vechi timpuri pc supra
fața Soarelui, au fost obser
vate pete. In anul 188 al erei noa
stre o cronică chinezească amin
tește următoarele: „Culoarea Soa
relui este roșiatică, pe Soare este o 
pală asemănătoare cu o pasăre.'

întîlnim observații cu 
vire la petele solare și în 
nicele rilsești. Astfel în 
nica Nicon din 1365 i 
„bl vara aceasta a fost un semn pe 
cer : Soarele era singeriu și erau pe 
el locuri negre."

pri
i cro

ero 
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i

Stîlpn de înaltă tensiune vor putea fi plantați pe terenuri greu accesibile 
helicopterelor

cu ajutorul

Desen de GH. BURȚU

TABLOUL ENERGETIC AL ANULUI 2007
in laboratoare și uzine, pretutindeni oa

menii de știință ai veacului nostru depun 
uriașe străduințe pentru găsirea și valorifi
carea unor noi și noi resurse energetice atît 
de necesare uriașului avint al științei, al 
tehnicii și al producției.

Care va fi balanța energetică peste nu
mai 50 de ani in condițiile unui asemenea 
avint științific ? Ce noi resurse energetice 
va folosi omenirea în viitor ? — lată cî
teva întrebări la care răspunde Valerii 
Ivanovici Popkov, membru corespondent al 
Academiei de științe a U.R.S.S., autorilor 
minunatului „Reportaj din secolul XX1“.

Publicind în continuare lucrarea zia
riștilor sovietici M. V asiliev și S. Guscev 
vă redăm astăzi citeva fragmente din ca
pitolul „Balanța energetică a anului 2007".

Energetica secolului al XXI-lea se va deosebi 
probabil. mai mult de energetica timpului 
nostru, decît energetica noastră de energetica 
de la sfîrșitiil secolului al XIX-lea. Dezvolta 
rea tehnicii se desfășoară nu urmînd o dreaptă 
înclinată, ci un braț de parabolă care se înal 
ță vertiginos. Oamenii sovietici au înțele
și au simțit din experiență, cit de important 
este să dispună în muncă de o mare cantitate 
de energie. Și sînt convins că cifra producției 
anuale de energie electrică, numită de acad 
A.V. Vinter — 12.000^15.000 miliarde kilo 
watt-ore — va fi atinsă în acest secol. Iar la 
începutul secolului al XXI-lea cred că vom

produce deja aproximativ 20.000 miliarde ki- 
lowatt-ore anual.

întrebați pe seama căror resurse de energie 
se va realiza această cifră. După toate proba
bilitățile, în balanța energetică generală cota- 
parte a centralelor electrice termice se va re
duce de la 85 la sută, după oum este în pre
zent, la aproximativ 50 la sută. Termoener 
getica va fi înlocuită nu numai de centralele 
hidroelectrice; un concurent mult mai serio- 
îl vor constitui centralele atomice. în anu 
2007 ele vor produce, după cum ni se pare 
cel puțin 40 la sută din totalitatea energii 
electrice...

Cred că a doua jumătate a secolului al XX 
lea va fi marcată 
de două descope
riri revoluționare 
în energetică : de 
descoperirea unei 
metode simple, 
ieftine și economi
coase de transfor
mare nemijlocită 
a energiei chimice 
din carburant, pe 
de o parte, și a 
energiei atomice 
pe de altă parte, 
în energie elec 
tfică...

Eu îmi închipui 
centrala electrică

termică și atomică a viitorului fără multe sec
ții, în care se află de obicei diferite mașini. 
După toate probabilitățile aceasta va fi un fel 
de reactor închis, în care va intra treptat „car
burant", iar prin șine de cupru se va vărsa 
în liniile electrice, din acest reactor, curent 
continuu. Coeficientul acțiunii utile al acestor 
centrale electriee nu va fi mai mic, decît cel 
al actualelor hidrocentrale...

— Aș vrea să mă mai opresc asupra unei 
probleme tehnice — crearea unei rețele unice 
de înalt voltaj, în care să-și verse energia 
toate centralele electrice ale țării și din care 
«e vor aproviziona toți consumatorii. Această 
rețea va cuprinde întregul teritoriu al țării 
loastre, iar la răsărit ea se va contopi, spre 
ivantajul reciproc, într-un singur sistem cu 
ețeaua energetică a Chinei, la apus — cu 
ețelele energetice ale țărilor de 
jopulară.

în prezent distanța maximă de 
-nergiei electrice nu depășește 
Transportul de energie în cadrul acestei rețele 
energetice se va înfăptui la distanțe mult mai 
mari. Corespunzător va trebui să crească și 
iensiunea în liniile de transport de electrici
tate. Astăzi ni se pare uimitoare linia de tran 
«port de energie electrică Kuibîșev-Moscova 
ru o tensiune a curentului alternativ de 
100.000 V. La începutul secolului al XXI-lea 
însă, o tensiune a curentului continuu de 1,5-2 
milioane V. va fi, probabil, ceva obișnuit. Li
niile de mare distanță vor lucra cu o tensiune 
și mai mare...

democrație

transport a 
1000 km.

Legile naturii 
și societății 

și activitatea 
omului“

Printre numeroasele lucrări 
interesante care au apărut în 
ultimul timp în colecția SRSG 
se numără și broșura lui S. Po
pescu „Legile naturii și socie
tății și activitatea omului."

O simplă trecere în revistă 
a sumarului — care cuprinde 
capitolele: „Ce sînt legile na
turii și ale societății", „Carac
terul obiectiv al legilor naturii 
și societății", „Deosebirea intre

legile naturii și legile societății", 
„Legile naturi; și societății și 
activitatea oamenilor" — ne 
arată că avem dei a face cu o 
lucrare care va trezi cu sigu
ranță un larg interes în rînau- 
rile maselor de tineri.

Făcînd o scurtă incursiune în 
istoria cunoașterii, autorul reu
șește ca într-un limbaj pe de
plin accesibil, să-l facă pe ci
titor să înțeleagă cum știința a 
dovedit pas cu pas caracterul 
material al lumii, dezvăluind 
legile după care se petrec toate 
fenomenele în natură și Socie
tatea omenească.

Lucrarea ne dovedește cum 
legile naturii și societății, cunos" 
cute de om, devin adevărate 
baze ale activității lui libere și 
creatoare. Omul poate su
pune voinței sale atît na
tura cît și propria sa dezvol
tare individuală și socială prin 
muncă și prin lupta sa.

Autorul demască peste tot în 
paginile lucrării sale concep
țiile antiștiințif ice despre lume 
cultivate de reprezentanții ideo
logiei claselor exploatatoare 
care încearcă să facă din oa
meni sclavi ai divinității sau ai 
puterilor oarbe ale naturii.

Prin „Legile naturii și socie
tății și activitatea omului" Co
lecția Societății pentru răspîn- 
direa științei și culturii se îmbo
gățește cu o prețioasă lucrare 
de popularizare a filozofiei mar- 
xist-leniniste.

S. 1OACHIM

toare din lume destinate serviciu
lui pe aerodroame se numără in
stalația OR-1 fabricată in Repu
blica Cehoslovacă. Raza de acțiune 
a acestui aparat este de 250 km 
permițind ca dispecerii de servi
ciu să observe pe un tub catodic, 
asemănător celui de la televizor, 
in mod continuu poziția și distanța 
tuturor avioanelor care intră in 
acest perimetru. Semnalele emise 
de OR-1 sînt extrem de scurte 
(1,5 milionimi de secundă) și sint 
deosebit de puternice, puțind să

ajungă foarte departe deoarece 
pentru emiterea acestor impulsuri 
lucrează simultan două emițătoare 
cu o putere de ieșire de 500 kW.

Deoarece pentru serviciul aerian 
civil a fost alocată banda de frec
vențe intre 2800—2900 MHz, ra
diolocatorul funcționează pe unde_, 
centimetrice pentru a căror produ 
cere se folosesc tuburi electronice— 
speciale numite magnetroane. Mag- 
netroanele, care sint folosite astăzi 
in toată lumea pentru producerea 
undelor foarte scurte, au fost pro
puse și folosite pentru prima oară 
în lume de savantul cehoslovac 
A. Zacek.

Foarte interesant este faptul că 
antena radiolocatorului se rotește 
împreună cu aparatajul de emisie 
și recepție de patru ori pe minut 
in jurul axei verticale, astfel că 
fascicolul ingust al undelor electro
magnetice foarte scurte cercetează 
cerul în toate direcțiile ca o rază 
invizibilă de reflector. Prin sigu
ranța de determinare a poziției a- 
vioanelor ca și prin raza sa de ac
țiune, radiolocatorul OR-1 depă
șește sistemele radar fabricate in 
alte țări, constituind un mare suc
ces al industriei electronice ceho
slovace.

Ing. G. IR1MIA

SUCCESE ALE TINERILOR
NOȘTRI CERCETĂTORI

Continuînd seria de articole in 
care informăm pe cititorii noștri 
despre realizările unor tineri cer
cetători pe drumul dezvoltării ști
inței și tehnicii rominești, publi
căm in numărul de astăzi citeva 
din succesele tinerilor ingineri și 
tehnicieni care lucrează în cadrul 
Institutului de Cercetări Miniere.

îmbunătățirea meto 
delor de exploatare

din tinerii cercetători 
acestui institut și-au

O parte 
din cadrul 
concentrat activitatea asupra pro
blemelor legate de exploatarea căr
bunilor și a minereurilor, ocupin- 
du-se în primul rînd de îmbunătă
țirea metodelor de extragere a căr
bunelui. Astfel ei au elaborat me
tode noi înlocuind susținerile de 
lemn cu susțineri metalice, cadre 
sau stîlpi și grinzi — lucru care 
va spori in mare măsură, producti
vitatea muncii și va micșora pre
țul de cost. Datorită cercetărilor 
întreprinse de ing. Ristea Ion, 
Gheață Răzvan, Tițescu Paul și 
tehnicienii Radu Mircea și Iordan 
Vasile s-a putut trece la generaliza
rea metodelor de susținere metalică 
cu stilpi și grinzi in abatajele de 
lignit.

Alte realizări de mare 
importanță

La sectorul de preparare a căr
bunelui cercetările tovarășilor in
gineri Miriunis Lidia, Simina Si
mon și Jerca Ion au adus îmbună
tățiri substanțiale fluxului tehno-

logic de la preparația cărbunelui 
la Lupeni in vederea măririi recu
perării de cărbune cocsificabil.

Prin lucrările inginerilor lonescu 
Dumitru, Anghel Valeria, Păun 
Virgil și Partenie Ana a fost posi
bilă obținerea semicocsului prin 
procedeul fluidizării. Instalațiile 
concepute de ei dau o producție de 
patru ori mai mare față de ce se 
obținea cu instalațiile din trecut 
și reprezintă actualmente una din
tre cele mai mari instalații de 
acest gen din Europa.

Tehnica securității 
miniere

Una dintre problemele de cea 
mai mare însemnătate legată de 
munca în subteran este protecția 
muncitorilor. Colectivul condus de 
candidatul în științe Jugureanu Ni- 
colae, s-a preocupat de examinarea 
condițiilor de muncă in majorita
tea minelor din țară. Cu ocest 
prilej s-a verificat aerajul mine
lor stabUindu-se cele mai potrivite 
mijloace de ventilație precum șt 
reclasificarea minelor din punct 
de vedere al procentului de metan 
și gaze dăunătoare.

★
Nu putem încheia această scurtă 

trecere in revistă a realizărilor ob
ținute de cercetătorii ICEMIN-ului 
fără a aminti de succesele unui co
lectiv compus din inginerii Călin 
Maria, Susman Cornel, Toma Ma
riana, Dumitrescu Domnica, Ol
teana Romulus care a pus la 
punct un laborator de analize 
spectrale și polarografie.

GH. GHIDU

Pe meleagurile Bulgariei democrat-populare au apărut în anii <Hn 
urmă mărețe construcții. în fotografie cel de al doilea furnal înalt 

construit la uzinele metalurgice „Lenin".



Grupul de conferențiari 
al căminului cultural

Pe lîngă căminul cultural din 
comuna Cobadin, raionul Negru 
Vodă își desfășoară activitatea un 
grup de conferențiari care sub 
conducerea organizației de partid, 
duc o rodnică muncă de propagan
dă prin conferințe în rîndul țăra
nilor muncitori tineri și vîrstnici. 
La început, o perioadă destul de 
îndelungată, la activitatea acestui 
grup participau un număr mic de 
intelectuali din comună, în special 
cadrele didactice. In această alcă
tuire, cu toată strădania lui, colec
tivul de conferențiari al căminului 
cultural nu reușea să facă față cu 
succes sarcinilor tot mai multiple 
ce se pun. In afara conferințelor 
despre scriitori și operele lor lite
rare, țăranii muncitori, tineri și 
vîrstnici, voiau să asculte și con
ferințe care să-i ajute să lu
creze mai bine pămîntul, să îngri
jească mai bine animalele, să în
trebuințeze mai rațional mașinile.

în mod firesc, s-a ivit necesita
tea ca activitatea grupului de 
conferențiari să răspundă la pro
bleme politice și economice con
crete care trebuiau rezolvate în 
comuna lor. Or, în vechea forma
ție lucrul acesta ar fi fost posibil 
mult mai greu. De aceea 
grupul de conferențiari al că
minului cultural a fost reor
ganizat pe baze noi. Pe lîngă în
vățători de data aceasta în grupul 
de conferențiari au fost atrași in
gineri agronomi și zootehniști, 
medici, etc. cadre de specialiști 
din diverse domenii.

Cum își desfășoară activitatea 
grupul de conferențiari ? Cum 
reușește el să asigure săptămînal 
ținerea unor conferințe interesante, 
educative, care să răspundă pro
blemelor politice și economice cu
rente ale comunei ?

La fiecare 2 săptămîni colecti
vul de conferențiari se adună și 
analizîndu-se activitatea depusă 
pînă atunci sub îndrumarea unui 
membru al comitetului de partid 
își întocmește planul de conferin
țe pentru următoarele 15 zile, 
înaintea acestei consfătuiri mem
brii grupului de conferențiari se 
sfătuiesc cu președintele gospodă
riei colective, secretarul organiza

Intreprinderea horticolă „1 Mai“ unitatea Rahova din Capitală, va 
produce peste 1.000.000 fire de flori ce vor fi destinate înfrumu
sețării parcurilor Bucureștiului. tn fotografie : tînăra muncitoare 

Stana Neagoe îngrijind cu dragoste florile

(Urmare din pag. l-a)

Irigate. Organizația U.T.M. din 
gospodărie, sub conducerea or
ganizației de partid, a mobili
zat în această primăvară pe ti
nerii colectiviști la lucrările de 
desfundare a vechilor canale 
de irigații și la amenajarea 
noilor suprafețe pentru irigat. 
Pe trei hectare ei au făcut ca
nale pentru alimentare și eva
cuare pe o lungime de aproape 
6.000 de metri. Din loc În loc. 
unde apa e mai aproape de su
prafață tinerii au săpat fîntîni 
pentru a crea rezerve de apă 
în timpul verii.

Lucrări de irigații se pot e- 
xecuta nu numai pe cursurile 
rîurilor cu debite mari de apă, 
ci pretutindeni unde sînt surse 
locale. Izvoarele, micile bazine 
de retenție, iazurile și apele 
freatice pot fi folosite la iriga
rea grădinilor de zarzavat sau 
a unor loturi cultivate cu plante 
tehnice. Important este ca tine
retul să se preocupe îndeaproa
pe de această treabă, să-și asu- 
m; responsabilitatea executării 
lucrărilor și să le execute Ia 
timp.

O mare însemnătate pentru 
mărirea suprafețelor arabile o 
are combaterea efectelor dău
nătoare ale eroziunii solului pe 
terenurile deluroase, precum și 
lucrările de prevenire a inun
dațiilor. In privința combaterii 
eroziunii solului există o expe
riență bogată care trebuie din 
plin fructificată și în acest an. 
Plantarea terenurilor pe pante 
abrupte, cu pomi fructiferi, viță 
de vie, salcâmi, printre care să 
fie făcute apoi benzi inierbate 
cu diferite plante perene, efec
tuarea arăturilor. însămînțări
lor și prășitului pe terenuri în 
pantă pe direcția curbelor de 
nivel, crearea de terase etc., 
iată doar cîteva din principa
lele metode de combatere a e- 
roziunii solului pe terenurile 
deluroase.

Peste 8.000 hectare de te
renuri slab productive și ne
productive se pot valorifica prin 
plantări cu pomi si viță, după 
ce au fost amenajate terase, 
canale de coastă, benzi înier- 
bate etc., după sfaturile tehni
cienilor.

Pentru combaterea eroziuni
lor pe pășunile situate în pantă 

ției de bază U.T.M., președintele 
sfatului popular, asupra probleme
lor celor inai importante care tre
buie lămurite oamenilor în perioa
da care urmează. Pe această bază 
se întocmește planul tematic de 
conferințe, stabilindu-se totodată 
și Colective de cite 3—4 oa
meni din aceeași specialitate 
care întocmesc conferințele. Astfel 
la stația de radio-amplificare și la 
căminul cultural au fost ținute 
conferințe cu teme ca : „Hrănirea 
și îngrijirea animalelor în timpul 
iernii" de inginerul zootehnist An
gliei Spirache, „Importanța execu
tării la timp a însămînțărilor și 
îngrășării solului cu gunoi de 
grajd în creșterea producției agri
cole la hectar" de inginer Nicolae 
Șinca. De asemenea inginerul 
zootehnist Anghel Spirache a ținut 
o conferință aespre „Zootehnia so
vietică și contribuția ei la progre
sul biologiei și la întărirea econo
mică a agriculturii socialiste".

In această perioadă s-au mai 
ținut un număr însemnat de con
ferințe primite de la filiala 
S.R.S.G. și comitetul raional de 
partid pe probleme politice im
portante pe plan intern și interna
țional ca de pildă despre „Lupta 
ceferiștilor și petroliștilor sub con
ducerea partidului", despre însem
nătatea actului Unirii de la 24 ia
nuarie 1859, despre „Declarația 
Guvernului R.P.R. în problema 
normalizării situației din Berlin", 
despre sateliții și racheta cosmică 
sovietică etc.

Urmărind răspîndirea experien
ței înaintate în cultivarea pămîn- 
tului și creșterea animalelor, 
grupul de conferențiari îi ajută pe 
fruntași să întocmească expuneri 
pe care să le țină în fața tuturor 
țăranilor muncitori. Astfel, într-una 
din zile la căminul cultural, aju
tat de colectivul de conferențiari, 
a făcut o expunere deosebit de in
teresantă tov. Radu Curișoiu, cres
cător de porci de la G.A.C. Cu 
ajutorul grupului de conferen
țiari el și-a întocmit dinainte 
o expunere amănunțită despre 
felul în care a crescut șî hră
nit lotul de porci pe care îl a- 

Citi mai multi tineri 
pe șantierele de hidroameliorații

este necesar să se execute lu
crări de refacere a covorului er- 
baceu prin reînsămînțări și su- 
praînsămînțări cu ierburi valo
roase, executarea de brăzduiri 
și valuri de pămînt pe curbele 
de nivel, plantații de protecție 
etc. La stingerea ogașelor și 
combaterea torenților tineretul 
poate aduce o contribuție în
semnată prin strîngerea mate
rialului necesar și executarea 
lucrărilor. Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. tinerii din co
muna Priboieni, regiunea Pi
tești, au strins încă din toamnă 
pari, pietre, nuiele cu care vor 
face acum în primăvară baraje 
și cleionaje.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri acordă o mare atenție 
lucrărilor pentru punerea in 
valoare a terenurilor supuse 
inundațiilor. In lunca și în 
Delta Dunării, în luncile riurilor 
din țara noastră și pe cîmpiile 
joase dintre cursurile de apă 
există o suprafață de circa 
1.000.000 hectare care este 
scoasă temporar sau perma
nent din producție din cauza 
inundațiilor ori a băltirii apelor 
provenite din ploi și topirea 
zăpezilor. Această suprafață 
poate fi ameliorată prin lucrări 
de îndiguiri, de regularizare a 
cursurilor de apă și de dese
care.

Lucrările de îmbunătățiri 
funciare din acest an necesită 
un mare volum de muncă, da
torită, pe de o parte, amploa
rei lor, iar pe de altă parte rit
mului rapid în care trebuie 
executate unele lucrări, îndeo
sebi irigațiile. De aceea, organi
zațiile U.T.M- de la sate trebuie 
să desfășoare o intensă muncă 
politică de convingere a tine
retului că este în interesul ță
rănimii muncitoare, al întregu

vea în primire șî cum a reușit el 
să devină fruntaș.
Ajutînd Ia popularizarea expe

rienței înaintate colectivul de con
ferențiari, îndrumat de comitetul 
de partid, critică în expunerile pre
gătite și lipsurile care se mai ma
nifestă în viața și activitatea tine
retului.

In perioada de iarnă, spre exem
plu, mulți tineri colectiviști nu 
veneau cu regularitate la muncă, 
cu toate că în gospodărie erau 
multe treburi urgente de făcut. 
Atunci la stația de radioamplifi
care tînărul Gheorghe Ivanciu, a- 
jutat de grupul de conferențiari a 
ținut o expunere prin care a sub
liniat importanța sarcinilor trasate 
de partid pentru continua întărire 
economico-organizatorică a gospo
dăriei colective, rolul pe care îl 
are munca fiecărui colectivist în a- 
ceastă direcție, dovedind prin 
aceasta cît de dăunătoare este 
pentru colectivă atitudinea acelor 
tineri care se sustrag de la mun
că. Bazată pe exemple concrete 
conferința a avut un puternic ca
racter mobilizator, determinîndu-i 
pe tineri și vîrstnici să vină în 
mod regulat la muncă.

O deosebită atenție este acorda
tă educării patriotice a tineretului, 
în afară de faptul că tinerii sînt 
mobilizați și participă la conferin
țele ținute la căminul cultural și că 
audiază conferințe special trans
mise pentru ei la stația de radio
amplificare, grupul de conferen
țiari desfășoară o intensă activita
te în cadrul „Joilor tineretului". 
Săptămînal la „Joile tineretului", 
membrii grupului de conferențiari 
al căminului cultural pregătesc și 
expun cîte o conferință. Așa spre 
exemplu în ultima vreme au fost 
ținute conferințe despre trecutul 
glorios de luptă al comuniștilor și 
uteciștilor.

Gînd s-a pus problema constitui
rii brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică grupul de conferențiari 
a pregătit și expus conferința: 
„Tradițiile de muncă ale tineretu
lui din patria noastră pe marile 
șantiere de muncă voluntară".

In momentul de față grupul, de 
conferențiari de pe lîngă căminul 
cultural, lucrează împreună cu co
mitetul U.T.M. la întocmirea te
matică a unui ciclu de conferințe 
care să ajute la educarea patrioti
că a tineretului.

Din tematica conferințelor expu
se pînă acum reiese însă că în 
activitatea sa grupul de conferen
țiari de pe lîngă căminul cultural 
a pierdut din vedere totuși unele 
probleme importante cum ar fi 
combaterea superstițiilor, a cre
dințelor în diverse semne și 
leacuri băbești, educarea științifică 
a tineretului. De aceea se impune 
ca planul tematic să fie îmbogățit 
și cu conferințe cu astfel de teme.

I. ȘERBU

Coo-----

Informofii
Academia Republicii Populare 

Romine va ține vineri, 27 martie, 
la orele 18, o ședință consacrată 
aniversării a 100 de ani de la naș
terea marelui fizician rus A. S. 
Popov.

★
La Gasa de Gultură a Sindicate

lor din București a avut loc joi 
seara o manifestare intitulată 
„Poeții și artiștii cîntă pacea". Au 
citit versuri închinate luptei pentru 
pace poeții Maria Banuș, Veroni
ca Porumbacu, Eugen Frunză, A. 
M. Sperber și alții. Și-au dat apoi 

lui popor să participe activ la 
lucrările de îmbunătățiri fun
ciare. In cursul anului 1959, 
conform prevederilor Plenarei 
a Vl-a a 0.G. al U.T.M. prin 
contribuția voluntară a tinere
tului vor fi ameliorate și re
date circuitului agricol cel pu
țin 50.000 hectare teren și iri
gate peste 20.000 hectare. E- 
xistă toate condițiile ca acest 
angajament să fie îndeplinit și 
chiar depășit? Pentru aceasta 
se cere însă o temeinică orga
nizare șl judicioasă folosire a 
forțelor tineretului, a elanului 
său patriotic. Trebuie în primul 
rînd să fie mărit numărul bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică de la sate și să li se 
asigure acestora locuri de mun
că precise, unelte și o îndru
mare corespunzătoare.

Experiența de pînă acum a 
dovedit utilitatea creării șantie
relor de hidroameliorații ale 
tineretului. Șantierul — pe lîn
gă că asigură o mai chibzuită 
folosire a capacităților de mun
că ale tineretului, a energiei și 
entuziasmului său — reprezin
tă o minunată școală de edu
care a dragostei față de mun
că, față de avutul obștesc. Via
ța pe șantier creează toate con
dițiile pentru ridicarea nivelu
lui conștiinței politice socialiste 
a tineretului.

In unele regiuni au început 
de acum să fie deschise ase
menea șantiere. In regiunea 
București, unde tinerii vor reda 
agriculturii 12.700 hectare de 
teren agricol, a fost deschis de 
curînd șantierul tineretului de 
la Săbăreni din raionul Ră- 
cari. în prima zi de muncă pe 
șantier, 21 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, cu un e- 
fectiv de 650 de tineri, au 
muncit cu entuziasm, hotărîți 
să înfrîngă puterea apelor care

Litoralul
Mării Negre— 

un șantier
Cei care au vizitat anul tre

cut litoralul Mării Negre 
au fost puternic impre

sionați de marile construcții ce 
s-au ridicat aici. La Eforie s-au 
ridicat construcții moderne ceea 
ce a îngăduit unui număr spo
rit de oameni ai muncii să-și 
petreacă intr-un cadru minunat, 
la mare, concediul de odihnă. 

Anul acesta , vizitatorii vor 
avea din nou plăcute surpri
ze. Litoralul Mării Negre 
a devenit încă din toam
nă un veritabil șantier de 
construcții. Conform unui plan 
de sistematizare a localităților 
balneare, pe țărmul mării se 
vor dezvolta alături de localită
țile „consacrate" : Eforie, Va- 
sile Roaită, Mamaia și altele 
mai puțin frecventate: A gigea 
și Costinești. Se preconizează ca 
lucrările de amenajare a acestor 
două stațiuni să fie terminate 
la începutul sezonului balnear* 
Datorită grijii permanente pe

care o poartă statul nostru de
mocrat-popular sănătății oame
nilor muncii, o seamă de stați
uni — Vasile Roaită, Techir- 
ghiol, Eforie — prin noile con
strucții senatoriale vor putea fi 
folosite în întreg cursul anului.

Litoralul Mării Negre a deve
nit un adevărat șantier. Afir
mația aceasta nu-i deloc pre
tențioasă, căci pe litoral se con
struiește în această perioadă — 
ca de altfel și în timpul 
iernii — într-un ritm sus
ținut. în afara celor 11 blocuri 
și a marelui restaurant, la E- 
forie se ridică alte 5 cvartale ce 
cuprind 25 clădiri care dispun 
intr-o singură serie de 2.000 de 
locuri pentru cei veniți la o- 
dihnă. Un cinematograf în aer 
liber, terenuri sportive, amena
jarea lacului de lîngă hotelul 
„Marea Neagra' — iată alte 
cîteva surprize pentru oamenii 
muncii din țara noastră și tu
riștii străini care vor pe
trece concediul de odihnă 
la Eforie. Nici la Vasile Roaită 
nu ne așteaptă mai puține nou
tăți.

Și ca să întregim noută
țile despre litoralul Mă
rii Negre să mai notăm cîteva 
amănunte : iluminatul fluo
rescent, transportul cu troleibu
zele și croaziere (de proporții 
reduse firește) cu taximetrele 
marine.

V. RANGA

concursul artiști ai Teatrului de 
Operă și Balet. printre care Dinu 
Bădescu, Lelia Cincu, N. Herlea, 
Vera Rudeanu și alții.

★
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii a organizat joi 
după-amiază, în sala SÎR.S.C. din 
strada Biserica Amzei, Simpozio
nul cu tema „Dezvoltarea științei 
și culturii în perioada septenalului 
sovietic". Au luat cuvîniul acad, 
prof. Eugen Bădărău și prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Universității 
„G. I. Parhon".

se revărsau pînă atunci pesta 
pămînturi Întinse pe 5.000 hec
tare. Numeroase șantiere ale ti
neretului s-au deschis în regiu
nile Graiova, Timișoara, Bon- 
stanța etc.

Pentru a se asigura succe
sul deplin al acestei acțiuni a 
tineretului, trebuie ca de la 
început să se acorde toată a- 
tenția bunei organizări a mun
cii pe aceste șantiere. Cu spri
jinul sfaturilor populare, al or
ganelor agricole, comitetele 
regionale și raionale U.T.M. 
trebuie să stabilească locurile 
unde vor fi deschise șantiere 
ale tineretului, volumul de lu
crări ce vor fi executate .jle 
tineri, numărul brigăzilor ute
miste de muncă patriotică ce 
vor lucra pe șantier și graficul 
mobilizării lor. Pentru ca mun
ca pe șantierele tineretului să 
dea roade este nevoie de spri
jinul larg al sfaturilor popu
lare comunale, al organelor a- 
gricole, al conducerilor gospo
dăriilor agricole de stat și co
lective care trebuie să asigure 
uneltele necesare, echipamentul 
de protecție, mijloacele de 
transport și îndeosebi o îndru
mare tehnică permanentă și 
corespunzătoare.

O deosebită importanță pen
tru efectuarea unor lucrări de 
un nivel tehnic corespunzător 
o reprezintă întocmirea opera
tivă și de bună calitate a pro
iectelor și asistența tehnică per
manentă pe șantierele de hi
droameliorații. In această pri
vință un ajutor important îl 
pot aduce absolvenții, studenții 
și cadrele didactice de la Facul
tatea de îmbunătățiri funciare 
și organizarea teritoriului din 
Galați, de la Institutele agro
nomice și de construcții din ța-

Peste 650 tone gunoi de grajd 
și 15 tone de îngrășăminte chi
mice au împrăștiat pe ogoare 
colectiviștii din comuna Șer- 
caia, raionul Făgăraș. Iată-i 
pe cîțiva colectiviști efectuînd 

această lucrare,

—ooOoo—
Prețuirea eforturilor 
muncitorilor de la 
„Seină nă toa reau

Joi, după-am-iază, în sala de fes
tivități a uzinelor „Semănătoarea" 
din Capitală, a avut loc festivita
tea decernării Steagului roșu de 
producție al Ministerului Industriei 
Grele și al C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din metalurgie și 
electricitate —• uzinelor „Semănă
toarea" — unitate fruntașă pe ra- 
mură în semestrul II al anului 
1958.

Tovarășul Ilie Dorobanțu, direc
torul uzinelor, a arătat succesele 
realizate de acest colectiv, care 
în semestrul II al anului trecut a 
îndeplinit planul producției globa
le în proporție de 123,8 la sută, 
reușind să dea peste plan 345 com
bine cerealiere.

Născuți tn furtună — Patria, 
București, înfrățirea între popoa
re ; Voluntarii — Republica, Gh. 
Doja. Alex. Sahia ; O cursă obiș
nuită — Magheru, Lumina. Donca 
Simo ; Comicos — V. Alecsandri. I. 
C. Frimu ; Moralitatea d-nei Dul- 
ska — Central, Arta ; Legenda dra
gostei — 13 Septembrfe ; D-ale 
carnavalului — Maxim Gorki, Va
sile Roaită, 'Miorița ; Un cîntec din 
caval — Victoria, 8 Martie, N. Băl- 
cescu ; Program de filme documen- 
tare și de desene animate — Tim
puri Noi ; Ciclu de filme în cinstea 
Săptămînii Mondiale a Tineretului 
— Tineretului, T Vladimirescu ; 
Ne-am inprietenit la Moscova — 
Alex. Popov ; Tatăl meu actorul — 
Grivița. Libertății ; Dezertorul — 
Cultural, 8 Mai ; Lupta nu s-a 
sfirșit încă — C. David ; Răsfăța
tul — Flacăra, 23 August, Drumul 
Serii; Bravul soldat Swejk — 
Munca ; Omul meu drag — Popu
lar, 16 Februarie ; Călătorie peste 
3 mări — G. Coșbuc ; Patru pași 
In nori — Olga Banele; Marina
rul îndrăgostit — Aurel Vlaicu, 
Clubul C. F. R. „Grivița Roșie", 
Clubul „Boleslaw Bierut" ; Cerul 
infernului — G. Bacovia.

ÎN CURÎND

Pe ecranele Capitalei

ră, precum și de la școlile teh
nice.

Organizațiile U.T-.M. și aso
ciațiile studenților din aceste 
facultăți, organizațiile U.T.M. 
din școlile tehnice trebuie să 
mobilizeze pe toți utemiștii și 
tinerii studenți, cadre didactice 
să se alăture cu tot entuzias
mul acestei acțiuni patriotice, 
să sprijine pe oamenii muncii 
de la sate în realizarea acestor 
sarcini.

Participarea entuziastă a ti
neretului la înfăptuirea acestor 
sarcini trasate de partid și gu
vern este o expresie a conștiinței 
sale socialiste. Organizațiile 
U.T.M. sub conducerea organi
zațiilor de partid, trebuie să a- 
corde o mare atenție educării 
tineretului — în clocotul aces
tei munci — în spiritul devota
mentului pentru proprietatea 
socialistă, al hotărîrii de a în
făptui întotdeauna cu conștiin
ciozitate, cu răspundere anga
jamentul luat în fața partidu
lui. Ele trebuie să stimuleze 
entuziasmul în muncă al tine
retului, organizînd întrecerea 
între echipe, brigăzi, șantiere, 
explicînd în mod convingător 
tinerilor însemnătatea muncii 
pe care o depun.

Pe șantiere — îndeosebi pe 
acelea unde tinerii rămin o pe
rioadă mai îndelungată de timp 
— trebuie organizată o viață 
culturală intensă, bogată în 
conținut, care să-i ajute pe ti
neri, să-și ridice pregătirea po
litică și culturală, să-și însu
șească tot mai bine politica 
partidului nostru. Deosebită a- 
tenție trebuie dată organizării 
operative a informărilor poli
tice, conferințelor, concursuri
lor culturale etc.

Desfășurînd o largă muncă 
politică și organizatorică în 
rîndul tineretului de la sate, 
generalizînd experiența pozi
tivă a organizațiilor de bază 
U.T.M. fruntașe în acțiunile 
din anii precedenți, asigurind 
acestor acțiuni un caracter po
litic educativ; organele și or
ganizațiile U.T.M. vor aduce o 
contribuție substanțială la în
făptuirea acestei importante 
sarcini trasate de partid și gu
vern oamenilor muncii de la 
sate.

9 O KONCVE A STUDIOULUI CUHMATOGMFK 
.BUCURCSTC

cu Lazăr Vrabie, Ion Bodea- 
nu, Andrei Codarcea, Lucia , 
Mara Dabija, Ion Ulmeni. j 
Scenariul: Francisc Munteanu 
în colaborare cu Sinișa Ive- i 
tici și Andrei Blaier. Regia: ' 
Sinișa Ivetici și Andrei Blaier. ț 
Imaginea : Lupu Gutman. De
coruri: Labancz Ladislau. Mu

zica : Anatol Vieru.

STUDENȚII VOR LUCRA
ÎN TIMPUL LOR LIBER 

1000 KG. PIESE
Intr-o adunare generală studenții 

anului II al Facultății de metalur
gie de la Institutul politehnic din 
Capitală și-au luat angajamentul 
de a turna în timpul liber 1000 
kg. piese pentru întreprinderea 
bucureșteană de transporturi l.T.B.

Manopera necesară executării a- 
cestor piese se ridică la suma de 
4000 lei, bani ce vor fi vărsați în 
fondul de economii al comitetului 
U.T.M, pe centrul universitar 
București. Zilele acestea, în secția 
turnătorie a institutului, sub con
ducerea tovarășilor profesori și a- 
sistenți de la catedra de siderurgie, 
studenții desfășoară o muncă in
tensă pentru confecționarea miezu
rilor și pregătirea formelor.

în fruntea acțiunii sînt studenții 
muncitori Șerbănescu Ion, Popa 
Constantin, Vîrcolacu Ion, Sănduțu 
Alexandru și Crăciun lacob care, 
fiind calificați în meseria de turnă
tori, execută principalele operații 
ajutînd în același timp și pe cei-

Timpul 
probabil
Pentru următoarele trei zile în 

țară : vremea va deveni schimbă
toare, iar cerul se va .acoperi tem
porar în vestul și sud-estul țării. 
Ploi locale vor cădea la început în 
Transilvanie, Banat și Oftenie, 
apoi și în celelalte regiuni. Vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată din sectorul vestic. Tem
peratura în scădere ușoară : mini
mele vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 6 grade, iar maximile în
tre 8 și 18 grade.

succe-lalți colegi la înțelegerea 
siunii tuturor operațiunilor care 
au loc în procesul tehnologic de 
formare. Concomitent cu aceasta, 
studenții se preocupă și de strîn
gerea fierului vechi necesar tur
nării acestor piese.

ARISTICA BRINZAN 
student

(Material trimis în cadrul con
cursului corespondenților voluntari)

Pe fiecare șantier 
posturi utemiste de control

(Urmare din pag. I~a) 

servire care împrăștie cimentul la 
întâmplare prin camere, împotriva 
faptului că pentru trecerea terenu
rilor accidentate cu roabele, tinerii 
folosesc seînduri noi în timp ce 
seîndurile vechi, provenite din de- 
cofrare stau grămadă, nefolosite. Pe 
șantier, tînărul instalator Radu 
Dumitrescu lucrează neglijent, stri- 
cînd materiale. Nici lui și nici lui 
Părțilă și Bodeanu (din vina a- 
cestora din urmă la centrul 1 insta
lațiile de încălzire s-au defectat) 
nu li s-a arătat faptul că lucrează 
de mîntuială și că din această pri
cină risipesc mari cantități de ma
teriale din bunurile poporului.

Iată numai cîteva fapte, cîteva 
exemple — se pot da și altele — 
care reclamă prezența posturilor 
utemiste de control pe șantierele 
orașului Galați, dar care și din 
vina comitetului orășenesc U.T.M. 
încă nu există.

Remedierile

A A I Ai

o operație ce 
trebuie desființată

Dacă unii constructori fac lucru 
de mîntuială, de proastă calitate, 
au loc remedieri care umflă prețul 
de cost al construcției. Și trebuie 
spus, că și dacă aceste remedieri se 
fac după ce întreprinderea de con
strucții și-a terminat activitatea, 
ele reprezintă o pierdere tot din 
avutul statului. Și din păcate si
tuația aceasta mai dăinuie încă pe 
multe șantiere. Pe șantierul de lo
cuințe din șoseaua Mihai Bravu 
(blocuri contut) din București, de 
exemplu, pe luna decembrie și ia
nuarie cheltuielile de manoperă 
au fost depășite cu peste 90.000 
lei. Suma aceasta provine în cea 
mai mare parte tocmai din efec
tuarea unor remedieri.

Pe șantier se execută un mare 
volum de lucrări de interior : se 
fac instalații, se așază parchete, 
se tencuiesc pereți etc. Datorită in
disciplinei, a neatenției, unii ti
neri — ca de pildă Gheorghe Tir- 
lescu și Eugen Tudor — execută 
lucrări de proastă calitate. în 
urma lor trebuie să vină alți zi
dari și timplari să facă remedierile 
necesare care bineînțeles încarcă 
prețul de cost. Gheorghe Cenușe și 
Nicolae Bojodină confecționează 
armături necorespunzătoare, care 
trebuie refăcute. în urma muncii

Vedere din orașul Cluj

Acord economic
între R. P. Romînă

și R. D. Rermană
La 26 martie 1959 s-a semnat la 

Berlin, acordul între Guvernul Re-* 
publicii Populare Romine și Gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane, priyind schimbul reciproc de 
mărfuri pe anul 1959.

Volumul valoric al acestui acord 
a crescut cu 25 la sută față de. 
anul trecut. Listele de mărfuri au 
fost lărgite față de șnul 1958 atit. 
la exportul Republicii Populare 
Romîne cît și la exportul Republicii 
Democrate Germane.

Republica Populară Roraînă va 
livra către Republica Democrată 
Germană, printre altele, vagoane 
autodescărcătoare, vagoane cister
ne, tractoare, transformatori, ins
talații de foraj, produse miniere, 
produse agricole — fructe, legume 
timpurii, vin, — produse de arti
zanat, zinc, cocs de petrol, cheres
tea de fag, cărți etc.

Republica Democrată Germană 
va livra în cadrul acordului către 
Republica Populară Romînă, între 
altele : mașini pentru industria ali
mentară, mașini pentru industria 
ușoară, instalații pentru chimie, 
mașini-unelte, produse ale meca
nicii fine, produse optice și elec-i 
trotehnice, îngrășăminte, insecto- 
fungioide, peliculă cinematografică, 
cauciuc sintetic, celofibră, motoci
clete, instrumente muzicale, porțe
lan casnic, cărți etc.

Tratativele au decurs într-o ah 
•mosferă prietenească și de ajutor: 
reciproc-

Acordul privind livrările recipro
ce de mărfuri pentru anul 1959 din
tre Guvernul Republicii Populare 
Romîne și Guvernul Republicii De
mocrate Germane a fost semnat, 
din partea romînă, de Ana Toma, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
iar din partea germană de Erwin 
Kerber, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior și Intergermarp 

(Agerpres) 

neglijente, superficiale a unor elec
tricieni și caloriferiști, zidarii tre
buie să tencuiască din nou mari 
suprafețe de pereți. Numai în ul
timele trei luni, remedierile exe
cutate aici de pe urma instalato
rilor, au costat 15.000 lei.

Majoritatea instalatorilor de pe 
șantier sînt tineri. Evident că un 
post utemist de control ar fi șezi- 
sat această situație și ar fi propus 
măsuri pentru soluționarea ei. Dar 
pe șantier nu există nici un post 
utemist de control. Și cum să existe 
dacă însuși secretarul comitetului 
U.T.M., tovarășul Oprea Copcea, 
susține că un asemenea post ute- 
mist de control „nu și-ar avea ro
stul pe șantier".

Faptele amintite demonstrează 
necesitatea existenței posturilor u- 
temiste de control și pe șantierul 
Mihai Bravu. Din păcate însă nici 
Comitetul raional U.T.M. Tudor 
Vladimirescu n-a îndrumat și a* 
jutat organizațiile de bază U.T.M. 
să organizeze pe fiecare șantier 
posturi utemiste de control.

★
Faptele de mai sus demonstrează 

necesitatea organizării posturilor 
utemiste de control pe șantiere. 
Faptul că pe unele șantiere (cum 
sînt cele de la Borzești) s-au creat 
deja asemenea posturi și ele au ob
ținut succese importante în munca 
lor confirmă încă odată necesitatea 
organizării acestora.

Partidul a pus în fața construc
torilor sarcina terminării in anul 
acesta a unor lucrări importante, 
a reducerii prețului de cost, a gos
podăririi și folosirii eu chibzuință 
a materialelor. Posturile utemiste 
de control trebuie să devină fac
tori activi în mobilizarea tinerelu
lui la îndeplinirea acestor sarcini. 
Plenara a Fi-a a C.C. al U.T.M, 
a atras atenția în mod deosebii a- 
supra necesității organizării postu
rilor utemiste de control pe șan
tierele de construcții. Este necesar 
ca organizațiile U.T.M. de pe toate 
șantierele de construcții din țară 
să treacă neintirziat la crearea pos
turilor utemiste de control, la ac
tivizarea celor care există și la în
drumarea lor spre o activitate com
bativă și eficace. Comitetele raio
nale și orășenești U.T.M. din Bucu
rești, Galați ca și din celelalte re
giuni ale țării au datoria să în
drume și să ajute concret organiza
țiile de bază U.T.M. în organizarea 
și buna desfășurare a activității 
posturilor utemiste de control de 
pe șantierele de construcții.



activității 
organiza- 

bunastăriiTineretul vast-german 
S3 opună înarmării 

atomice 
a Bundaswahrului
BERLIN 26 (Agerpres). — i 

După cum anunță agenția j 
ADN, „Comitetul central de J 
luptă a populației rurale împo- J 
triva morții atomice** din Ger- j 

«v-i n n i o r1«T«<7'i4 «-nil .

t
If
(

„_____ «...
[ mania occidentală a difuzat mii j 
I de manifeste in care protestează I 
' împotriva înarmării atomice a j

Bundeswehrului- In manifeste J 
sa arată că strategii americanii 
ai N.A.T.O. caută să transforme j 
Republica Federală intr-o bază]

1 
I 
I 
I 
I 
f r
J atomică pentru un nou război, '< 
I ceea ce prezintă un imens peri- j 
(col pentru populația R. F. Ger-) 
1 mane. Comitetul face apel la { 
j oamenii de bună credință să j 
(facă totul pentru a se opune J 
t înarmării atomice.
( Comitetul organizației de ti- J 
1 neret a „Comitetului central de j 
j luptă a populației rurale împo- j 
(triva morții atomice*1 a adresat J 
(întregului tineret din R- F. Ger- j 
[mană un apel în care îl cheamă j 
(să intensifice lupta împotriva I 
(înarmării atomice a Bundesweh- ] 
[ruîui și a stocării armei atomice j 
ț pe teritoriul R. F. Germane. j 
( Organizația de tineret a j 
ț P.S.D.G. din Giesen a dat pu- J 
(blicității o declarație în cărei 
[subliniază că stocarea armeij 
(atomice în apropierea orașului 1 
[constituie o primejdie de moarte j 
[ pentru populația orașului și J 
f pentru regiunile învecinate. J

[ Organi
( P.S.D.G.

i

0 nouâ demascare 
a planurilor agresive ale 
militarismului vest-german
BERL1N 26 (Agerpres). — Zia

rul „Neues Deutschland" din 26 
martie relatează despre un docu
ment secret al Ministerului de 
Război vest-german, care constituie 
o nouă confirmare a planurilor 
militare agresive ale militarismu
lui vest-german. Documentul este 
intitulat „Ducerea războiului psi
hologic ca un nou domeniu al răz
boiului". Acest document, care a 
fost redactat la 4 martie 1959, 
cuprinde instrucțiunile Ministeru
lui de Război al R. F. Germane 
către toate instituțiile aflate în 
subordinea Bundesu'elirului în le
gătură cu ducerea războiului psi
hologic.

După cum subliniază „Neues 
Deutschland", acest document ara
tă că guvernul Adenauer și milita
riștii germani consideră ducerea 
așa-numitei lupte psihologice drept 
o parte componentă extrem de im
portantă a pregătirilor de război 
pe care le desfășoară.

Documentul prevede ca, cu a- 
jutorul mijloacelor războiului psi
hologic, să fie zădărnicite micșora
rea încordării internaționale și du
cerea de tratative internaționale și 
să fie întreținută o stare de „lip
să permanentă de pace".

„Neues Deutschland" citează ur
mătorul pasaj din document: Du
cerea războiului nu se mai Urni-

tează la mijloace și obiective pur 
militare... O ciocnire totală între 
diferite concepții asupra lumii de
termină o permanentă lipsă a pă
cii în zilele noastre : lupta cu 
toate mijloacele și in toate dome
niile vieții.

In document se spune în conti
nuare : ducerea războiului psiho
logic precede pentru fiecare om in 
parte războiul cald, ea însoțește și 
îl sprijină pe acesta din urmă, ea 
il urmează pentru a consolida 
succesele. Uneori ducerea luptei 
psihologice poate chiar să înlo
cuiască războiul cald... Este vorba 
de dezarmarea adversarului...

To>ate acestea, subliniază „Neues 
Deutschland", nu constituie cîtuși 
de puțin raționamente teoretice 
sau abstracte. Dimpotrivă, aceste 
raționamente sînt strîns legale de 
planurile strategice ale N.A.T.O. 
și ale militariștilor germani și au 
și fost încercate cu prilejul mane
vrelor N.A.T.O.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS 
în ședința din după-amiaza zilei de 
25 martie a Congresului al Xll-lea 
al sindicatelor sovietice delegații 
au ascultat cu atenție cuvîntarea 
rostită de Serghei Pavlov, prim se
cretar al C. C. al Comsomolului. 
El a vorbit despre sarcinile Com
somolului și ale sindicatelor în 
educarea tinerei generații în spiri
tul comunismului, precum și des
pre inițiativele patriotice ale tine- 
tetului.

Serghei Pavlov a comunicat ca 
Comsomolul ia sub pationajul sau 
construcția a 100 de întreprinderi 
din principalele ramuri ale indus
triei și crearea a 10 ezine automa
tizate complexe și participa la 
electrificarea și la construirea a 
34.000 km de cale ferată, la con
struirea de conducte petrolifere și 
de gaz.c.

Referindu-se la sarcinile în do
meniul construcției culturale, Ni
kolai Mihailov, ministrul Culturii 
al U.R.S.S. a subliniat că introdu
cerea zilei <le lucru și a saptamînii 
de lucru celei mai scurte din 
vor crea condiții admirabile 
tru formarea multilaterală a 
Iui nou.

Nikolai Mihailov a amintit 
gaților la 
uriașe care stau în fața poporului 
sovietic în 
culturii în 
ceasta perioadă vor fi realizate de 
două ori mai multe filme de lung 
metraj decît în cei șapte ani pre- 
cedenți. O sută de milioane de oa-

lume 
pen- 

omu-

dele-
congres de sarcinile

domeniul dezvoltării 
anii 1959—1965. In a-

I ■ ; ,A .. ■ i-
In sinul conducerii P.S.D.G

Serioase divergente in legătură 
cu poziția fată

BERLIN 26 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul de la 
Bonn al ziarului „Neues Deutsch
land" în sînul conducerii partidu
lui social-democrat din Germania 
s-au produs divergențe serioase în 
legătură cu poziția față de Repu
blica Democrată Germană. In rîn- 
dul membrilor conducerii există un 
grup care cere să se pună capăt 
politicii de respingere a tratative
lor cu R. D. Germană și să se pă
șească pe calea realistă propusă de 
Uniunea Sovietică și R. D. Ger
mană. Unitatea din sînul condu
cerii P.S.D.G., subliniază „Neues 
Deutschland**, căreia i se face re
clamă în fața întregii lumi, nu co
respunde cîtuși de puțin cu situația 
reală din sînul conducerii, și mai 
ales cu starea de spirit a membri
lor partidului.

Ziarul arată de asemenea că 
grupul în fruntea căruia se află 
Brandt și Erler opune rezistența 
cea mai puternică promovării unei 
politici realiste. Printre altele, sub 
influența lui Brandt și Erler, a fost 
exclus din P.S.D.G. activistul sin-

de R. D. Germană
dical X. Eckerlin pentru că a parti
cipat la conferința pe țară a mun
citorilor, care a avut loe la Leipzig.

i

meni vor viziona anual spectacole 
de teatru.

Delegații cate au luat cuvîntul 
la dezbaterile din 25 martie au 
făcut numeroase propuneri îndrep 
tate spre intensificarea 
sindicale, îmbunătățirea 
rii producției, ridicarea 
oamenilor muncii.

★
MOSCOVA 26 (Agerpres).

TASS transmite : Iu dimineața
zilei de 26 martie au continuat 
discuțiile in cadrul lucrărilor Con
gresului al Xll-lea al sindicatelor 
sovietice. In cuvintările lor dele
gații s-au ocupat mult de proble
mele construcției economice și cul
turale. Au luat cuvîntul Valentin 
Zabulaev, președintele Consiliului 
economiei naționale Novosibirsk, 
regiunea Novosibirsk, și Konstantin 
Nekrasov, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor din Sta
lingrad.

A fost apoi ascultat raportul lui 
Serghei Kurașov, ministrul Ocro
tirii Sănătății al U.R.S.S., care a 
comunicat delegaților unele date 
ilustrind dezvoltarea ocrotirii sănă
tății in Uniunea Sovietică.

In ședința de dimineață au 
rostit cuvântări de salut Vihtori 
Rantanen, al doilea președinte al 
Consiliului de conducere al Uniunii 
centrale a sindicatelor din Fin
landa, și Rafael Avila (Cuba), se
cretarul general al Federației in
ternaționale a muncitorilor din 
transporturi.

La sfîrșitul ședinței de joi dimi
neață, Congresul a adoptat hotărî- 
rea de a încheia dezbaterile pe 
marginea raporturilor Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S. 
și Comisiei de revizie.

Congresul a adoptat o rezoluție 
pe marginea raportului lui Viktor 
Grișin.

Partidul Comunist din S.U.A. 
condamna politica 

guvernului american

fn cinstea celui de al VII lea Fes
tival Mondial al Tineretului, orga
nizația nr. 6 de întreprindere a 
Uniunii Tineretului Cehoslovac a 
înființat un grup de dispeceri for
mat din 8 tineri, care are sarcina 
să urmărească respectarea terme
nului de livrare a comenzilor. In 
fotografie : Un membru al grupu
lui ds dispeceri, Milan Rihosek, în 
discuție cu strungarul Frantisek 
Janda, despre terminarea comenzii 
pentru Uzinele Siderurgice Kle- 
ment Gottwald din Vitkovice (re
giunea Ostrava).- - ooOoo- -  

Dag Hammarskjoeld 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 martie An
drei Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a oferit un 
dejun în cinstea secretarului gene
ral al O-N.U., D. Hammarskjoeld.

La dejun au participat Frol 
Kozlov, Nuritdin Muhitdinov, Va
sili Kuznețov, prim-locțiitor al mi- 
nistr'.ui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Rolf Sehlman, ambasa
dorul Suediei în U.R.S.S-, și alte 
personalități oficiale.

----- —

Pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos I
BERLIN 26 (Agerpres), — Zia

rul „Neues Deutschland" a anun
țat că rectorul și colaboratorii In
stitutului de istorie germană de pe 
lingă Universitatea „Humboldt" 
din Berlin au adresat rectorului, 
colaboratorilor și studenților Uni
versității din Atena o scrisoare in 
care le cer să lupte pentru elibe
rarea eroului național al Greciei, 
Manolis Glezos,

au șîde șomeri dintre care mulți 
epuizat ajutoarele lor de șomaj**.

Analizînd linia politică externă 
a Congresului S.U.A., declarația 
subliniază că „se accentuează is
teria războiului și primejdia nu
cleară, întrucît militariștii și mo
nopoliștii noștri readuc la putere 
în domeniul militar pe foștii gene
rali naziști în Germania ; pentru 
că Departamentul nostru de Stat 
este ferm hotărît să remilitarizeze 
Germania și să înzestreze pe mili
tariștii germani cu arina nucleară, 
restabilind totodată trusturile mag
naților de teapa lui Krupp care au 
adus pe Hitler la putere. Politica 
Washingtonului și a Wall-Streetn- 
lui este cauza crizei din Berlin. 
Ea primejduiește pacea în întrea
ga lumea**.

Declarația subliniază că cu 
sprijinul maselor largi populare 
trebuie cerut Congresului „să pună 
capăt tuturor discursurilor care 
îndeamnă la război și cuprind a- 
menințări : să pună capăt expe
riențelor nucleare și cursei înar
mărilor prin tratative între Est și 
Vest; să se pronunțe pentru orga
nizarea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel pentru lichidarea crizei 
Berlinului, slăbirea încordării și 
încetarea războiului rece ; să re
cunoască RepubFca Populară Chi
neză și să stabilească relații nor
male cu aceasta; să extindă co
merțul între Est și Vest; să se 
ducă tratative pentru realizarea 
păcii și prieteniei între toate po
poarele și națiunile".

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Partidul Comu
nist din Statele Unite a transmis 
presei o declarație în care con
damnă politica internă și externă 
a Congresului S.U.A. în declara
ție se spune : „In timp ce marele 
business jefuiește avuția statului, 
iar monopoliștii continuă să urce 
în mod samavolnic prețurile, gu
vernul și Congresul nu întreprind 
nimic, deși există cinci milioane

Recunoașterea R. 0. Germane — 
problemă centrală pentru slăbirea 

în Europa
periculos, scrie autorul, să se con
sidere că ar exista numai Germa
nia Occidentală și că Germania de 
Răsărit nu există. I^a fel de iluzorie 
este și cererea de a se include în
treaga Germanie în N.A.T.O. După 
părerea lui W. Friedman, politica 
nerecunoașterii R.D. Germane nu 
poate apropia unificarea Germa 
niei. Această politică constituie o 
parte a căii extrem de îndoielnice 
pe care evoluează diplomația occi
dentală în perioada de după război.

El relevă că nerecunoaslerea 
Germaniei de Răsărit nu va duce 
în cele din urmă la altceva decit 
la faptul că Germania de Răsărit 
își va cuceri o poziție internațio
nală fără participarea Occiden
tului.

încordării
* 4-
articolul 
profesor 
din New 
interna- 

buletinul

BERLIN 26 (Agerpres). — 
genția ADN a transmis 
lui Wolfgang Friedman, 
la Universitatea Columbia 
York, specialist în drept 
țional, publicat de 
„Blaetter fur deutsche und inter
naționale Politik" care apare la 
Koln. In acest articol W. Friedman 
se pronunță pentru recunoafteren 
Republicii Democrate Germane. El 
consideră că recunoașterea R. D- 
Germane constituie o problemă 
centrală pentru slăbirea încordării 
în Europa. Este lipsit de temei fi

In R.F. Germană au loc numeroase adunări și demonstrații împo
triva înarmării atomice a Bundeswehrului. In fotografie: membrii 
unei gărzi de protest demonstrează împotriva instalării de rampe 

pentru rachete atomice în apropiere de Dortmund.

Falimentul pactului
de la... Bagdad

Ziua de 24 martie va rămîne 
în istoria luptei poporului ira
kian ca o nouă victorie a sa îm
potriva imperialismului. In a- 
ceastă zi, întregul popor, vîrst- 
nici și tineri, femeii Ș> bărbați, a 
salutat cU o deosebită bucurie 
comunicarea făcută de primul 
ministru Kassem în legătură cu 
retragerea oficială a Irakului 
din pactul agresiv de la Bag
dad. După cum anunță radio 

; Bagdad, guvernul irakian a ho- 
tărît ca ziua de 24 martie să 
fie proclamată „zi de sărbătoa
re națională și populară'* și 
denumită, potrivit decretului 
guvernamental, „Sărbătoarea li
bertății'*, pentru a aminti în 
veci această victorie a poporu
lui irakian asupra imperialis
mului.

Ne amintim că pactul de la 
Bagdad, înființat în anul 1955, 
a fost creat cu scopul de a apă
ra în primul rînd interesele co
lonialiștilor imperialiști în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu și 
îndreptat împotriva libertății și 
independenței popoarelor ara
be. Ce s-a ales în prezent de a- 
cest pact? Nici măcar numele 
nu și-l mai justifică. Revoluția 
victorioasă a poporului irakian 
din iulie 1958 a însemnat o lo
vitură decisivă dată pactului de 
la Bagdad, a cărui esență colo
nialistă a fost dovedită cu pri
sosință. Prin ieșirea oficială a 
Irakului din pactul de la Bag
dad sistemul alianțelor militare 
creat de imperialiștii americani 
și englezi în Orientul Arab pen
tru a domina țările recent eli
berate de sub jugul coloniai și 
îndreptat împotriva U.R.S.S, și 
a altor țări socialiste se dove
dește a fi încă o dată falimen
tar.

S.U.A. care pînă nu de mult 
conduceau din culise carul po
liticii agresive a pactului de la 
Bagdad, lezate de eșecul suferit 
în Orientul Apropiat și Mijlociu 
au apărut deschis pe scenă.

Pentru a-și continua politica de 
jandarm internațional împotri
va țărilor din Orient, S.U.A. au 
încheiat la începutul lunii mar
tie acorduri militare bilaterale 
cu Turcia, Iranul, Pakistanul. 
Aceste acorduri bilaterale își 
propun să îndeplinească sarci
nile pe care falimentarul pact 
de la Bagdad nu mai e în sta
re să le realizeze.

Nu e greu să ne închipuim fe
lul cum au reacționat puterile 
colonialiste din Occident la a- 
nunțarea oficială că Irakul s-a 
retras din pactul de la Bagdad. 
Prima reacție la Washington și 
Londra a fost că Statele Unite 
și Anglia s-au arătat gata —

Comentariul zilei
după cum relatează agenția a- 
mericană U.P.I. — să sporeas
că livrările militare acordate 
Turciei, Iranului și Pakistanu
lui. Este evident împotriva cui 
sînt îndreptate aceste pregătiri 
militare, ce anume urmăresc 
S.U.A. prin transformarea țări
lor amintite în baze militare a- 
gresive. Puterile imperialiste au 
în vedere planurile lor agresive 
împotriva statelor care și-au cu
cerit independența și s-au scu
turat de robia colonialistă, pre
cum și împotriva U.R.S.S. și a 
țărilor socialiste. Urmărind cu 
multă atenție mersul evenimen
telor din Orient, guvernul so
vietic, în recenta sa declarației în 
legătură cu acordurile militare 
bilaterale ale S.U.A. cu Iranul, 
Turcia și Pakistanul atrage a- 
tenția că „puterile imperialiste 
intensifică încordarea 
țională și creează un 
pentru cauza păcii în 
Mijlociu și Apropiat și 
de sud-cst“.

Furia imperialiștilor

interna- 
perico! 

Orientul 
in Asia

față de

actul guvernului Irakian 
cunoaște margini. Irakul a 
venit țința uneltirilor 
scrupule a acelora care se eri
jează în mod fariseic ca „apă
rători** ai libertății popoarelor, 
încă la începutul acestui an, la 
sesiunea de la Caraci, unde 
s-au întrunit rămășițele pactu
lui de la Bagdad sub patronajul 
S.U.A., au fost puse la cale com
ploturi împotriva guvernului le
gal al Irakului. In prezent pre
sa occidentală, dînd în vileag 
planurile imperialiste, merge 
pînă acolo îneît are tupeul să 
prevestească — cum este, de 
pildă, revista americană „News- 
Week** — un nou complot „poa
te în următoarele două săptă- 
mîni“ împotriva guvernului Ira
kului.

Poporul irakian, strîns unit în 
jurul eminentului militant și 
conducător al mișcării de eli
berare Abdel Kerim Kassem, 
și-a exprimat cu hotărîre voința 
de a-și apăra cu orice 
bertatea și drepturile 
prin revoluție. Iată de 
rea Irakului din pactul 
Bagdad reprezintă în 
direcție o importantă contribu
ție la întărirea independenței și 
suveranității sale de stat.

Hotărîrea Irakului de a rupe 
definitiv cu pactul de la Bag
dad dovedește că în lupta pen
tru interesele întregii mișcări de 
eliberare arabe. Irakul devine 
un factor tot mai important, 
dovedește prin exemplul său că 
popoarele din Orient pot ripo
sta cu succes uneltirilor impe
rialiștilor de a submina unita
tea mișcării de eliberare a po
poarelor arabe. „întrucît după 
revoluție, Irakul a devenit un 
.stat liber și independent — a 
declarat premierul Kassem la o 
recentă conferință de presă — 
el reprezintă astăzi un izvor al 
libertății pentru celelalte țări 
vecine cu el“.

R. LUCIAN
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Ce va arăta americanilor expoziția
U.R.S.S. de la New-York

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Intr-o convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS, Mihail Nes
terov, președintele Camerei Unio
nale de Comerț, a declarat ca ex
poziția sovietica de la New York 
va da vizitatorilor americani posi
bilitatea sa cunoască pe larg viața 
din Uniunea Sovietică. Mihail 
Nesterov a arătat că expoziția so
vietică pentru care se închiriază 
doua etaje ale „Coliseumului“ din 
New York, va cuprinde noua secții, 
unde vor fi prezentate realizări 
din U.R.S.S. în diferite ramuri ale

Diplomata occidentală îngreunează 
convocarea conferinței la mvel înalt

LONDRA 26 (Agerpres). Cores
pondentul din Londra al agenției 
France Presse relatează că decla
rațiile făcute la 25 martie de pre
ședintele Eisenhower, generalul de 
Gaulle și de premierul Macmillan, 
la Washington, Paris și Londra, 
sînt interpretate de presa londo
neza m^i de graba ca îngreunînd 
convocarea unei conferințe la ni
vel înalt decît ca fiind de natură 
să contribuie la grăbirea ei.

Acest corespondent consideră că 
declarația făcută de premierul bri
tanic în Camera Comunelor „Lașa 
să se întrevadă că primul minis
tru britanic a fost nevoit să pă
răsească pe drum un număr des
tul de mare de proiecte pe care le 
adusese cu sine de la Moscova '.

Este relevat în mod deosebit fap
tul că primul ministru englez și-a 
exprimat doar speranța în con
vocarea unei conferințe la nivelul

șefilor do guverne în timp ce pînă 
acum cercurile oficiale de la Lon
dra subliniau oportunitatea convo
cării unei asemenea conferințe.

Impresia cercurilor parlamentare 
britanice, transmite corespondentul 
din Londra al agenției France 
Presse, este că „politica occiden
tală fața de problema germana 
este departe de a fi elaborată și 
în orice caz nu în jurul ideilor 
preconizate de Macmillan**. Ca o 
confirmare a acestei păreri este 
citată „considerabila deosebire de 
ton“ vădită în declarațiile făcute 
concomitent de cei trei conducă
tori occidentali la 25 martie. 
„Unele afirmații ale președintelui 
Republicii franceze și ale preșe
dintelui S.U.A., scrie France Presse, 
contrazic, dacă nu chiar conți
nutul afirmațiilor lui Macmillan, 
cel puțin impresia pe care acesta 
a ținut să o facă în Occident după 
înapoierea sa de la Moscova**.

științei, tehnicii și culturii și vor 
oferi o imagine multilaterală a 
vieții poporului.

Vor putea fi vizionate printre 
altele în mărime naturală mache
tele celor trei sateliți artificiali ai 
Pamîntului.

Vizitatorii vor putea afla cum se 
folosește în U.R.S.S. în scopuri 
pașnice energia atomică. Ei vor pu
tea vedea machetele rcactorilor 
centralelor atomo electrice, mache
ta spărgătorului de gheața atomic 
„Lenin1*, cele mai noi aparate 
pentru cercetarea zăcămintelor dc 
uraniu.

Expoziția va reflecta înaltul ni
vel al dezvoltării tehnice în 
U.R.S.S., perspectivele dezvoltării 
economiei și politica de pace a 
Uniunii Sovietice, dezvoltarea re
lațiilor ei economice cu țările 
străine.

Expoziția sovietică de la New 
York, care va ocupa o suprafață 
de aproximativ 15.000 metri pa- 
trați, se organizează în baza acor
dului cu privire la schimbul de 
expoziții naționale dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. Totodată se fac pregătiri 
pentru deschiderea unei expoziții 
americane la Moscova.

In S. U. A.

Interesul pentru 
limba rusă

(Agerpres). — 
de televiziune 

au început să

Delegația romînă condusă 
de tovarășul Mihai Suder 

a părăsit Parisul
PARIS 26. — De la corespon

dentul Agerpres : în seara de 25 
martie a părăsit Parisul îndreptîn- 
du-se spre patrie delegația romînă 
în frunte cu tov. ing. Mihai Suder, 
ministrul Construcțiilor, Materia
lelor de Construcții și Industriei 
Lemnului, care a vizitat Franța 
participînd la inaugurarea Salonu
lui Internațional al Construcțiilor 
și Materialelor de Construcții de 
la Paris.

La gara de Est din Paris mem
brii delegației au fost conduși de 
Georges Hutin, reprezentând pe 
ministrul francez al Construcțiilor 
Sudreau, și de M. Bălănescu, 
nistrul R. P. Romîne la Paris.

mi-

Violente ciocniri 
între politie și greviști 

în Argentina
BUENOS AIRES 26 (Ager

pres). — După cum anunță agen
țiile de presă, miercuri au avut loc 
in mai multe districte ale orașului 
violente ciocniri intre poliție fi 
muncitorii greviști din industria 
metalurgică. Melalurgiștii au orga
nizat mari demonstrații de protest 
împotriva autorităților care au in
terzis activitatea sindicatului și au 
declarat în afara legii pe conducă
torii lui. Miercuri în zorii zilei, 
muncitorii metalurgifti s-au în
dreptat spre sediul sindicatului pe 
care l-au înconjurat pentru a îm
piedica pătrunderea autorităților. 
„Mai multe mii de muncitori care 
manifestau pe străzi, precum fi cei 
aflați la sediul sindicatului, infor
mează agenția Associated Press, au 
fost atacați de poliție cu gaze la
crimogene fi bastoane de cauciuc". 
Zeci de muncitori au fost arestați.

lor 
au

în ultimele zile ale vizitei 
în Franța, membrii delegației 
făcut o călătorie prin sudul Fran
ței, fiind însoțiți de reprezentanții 
regionali ai Ministerului francez al 
Construcțiilor.

în împrejurimile Marsiliei, mem
brii delegației romîne au vizitat 
două mari șantiere de construcții 
la Saint-Gabriel și Saint-Just.

NEW YORK 26 
O serie de posturi 
din Statele Unite 
transmită in cadrul emisiunilor lor 
lecfii de limba rusă.

După cum anunță ziarul „Tribu
ne", care apare la Minneapolis, lec
țiile de limba rusă televizate în fie
care miercuri seara timp de o oră 
fi jumătate se bucură de un mare 
succes, „fn cursul primelor două 
săptămîni după introducerea aces
tui program, scrie ziarul „Tribu
ne", s-au primit aproximativ 4000 
de scrisori în care se cereau con
sultații de limbă rusă, precum fi 
numeroase scrisori de apreciere. 
Familii întregi, grupuri de oameni 
se adună pentru a studia alfabetul 
rus, pentru a învăța cuvinte noi 
fi a le folosi. Se interesează de a- 
ceste lecții businesmeni, ingineri, 
grupuri de învățători".

BONN. — La 25 martie 1959, la 
Bonn au fost încheiate tratativele 
cu privire la schimbul cultural, 
științific și tehnic începute în de
cembrie 1958 între delegația Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste 
și delegația Republicii Federale 
Germane. In urma acestor trata
tive a lost încheiat un acord care 
prevede un program bienal în do
meniul schimbului cultural, știin
țific și tehnic.

HANOI. — Potrivit relatării A- 
genției Vietnameze de Informații, 
ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii, Democrate Vietnam, Fam 
Van Dong, a adresat la 4 martie 
președinților Conferinței de la Ge
neva pentru restabilirea păcii in 
Indochina din anul 1954, o nouă 
scrisoare in care atrage atenția a- 
supra încălcării continue a acor
durilor de la Geneva în Laos.

MOSCOVA. — Pînă în ziu.a de 
27 martie, ora 6 dimineața, cel 
de-al treilea satelit sovietic a în
conjurat Părrîntul de 4.397 de ori.

DJAKARTA. — La 26 martie a 
sosit la Djakarta N. P. Firiubin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Exierne al U.R.S.S.. conducătorul 
delegației sovietice. la sesiunea 
C.E.A.E.O. care a avut loc in Aus
tralia. El a fost invitat de minis
trul Afacerilor Externe al Indone
ziei, Subandrio.

DELHI. - După vizita făcută în 
R. D. Vietnam, președintele Indiei, 
Prasad, a sosit la Vientiane, ca
pitala Laos-ului.

MOSCOVA. — La 26 martie a 
sosit la Moscova la invitația Oos- 
kdnțertului — Uniunea de concerte 
a U.R S.S. și a Ministerului Cul
turii al U.R.S.S., trupa americană 
„Holiday on ice" (Sărbătoare pe. 
gheață) care va da o serie de 
spectacole in U.R.S.S.

TOKIO. — Igtiorînd protestele 
tot mai hotărîte ale opiniei publice 
din Japonia, ministrul de Externe 
Fujyama a declarat că va începe la 
sfîrș:tul acestei săptămîni trata
tive cu ambasadorul S.U.A. la To- 
kio, Douglas MacArthur II. în ve
derea revizuirii Tratatului de secu
ritate japono-american.

MOSCOVA. — Se anunță oficial 
că in curind împăratul ' Etiopiei, 
Halle Selassie I va face o vizită 
oficială in U.R.S.S., la invitația 
Iul Kliment Voroși.lov. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

MOSCOVA. — La Institutul de 
aparate și instrumente chirurgicale 
experimentale din Moscova a fost 
construit un aparat „rinichiul ar
tificial", care îndeplinește func- 
țilinilo rinichilor naturali prin eli
minarea din sînge a impurităților 
vătămătoare care otrăvesc orga
nismul.
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In „democrația"" 
lui Adenauer, 

fasciștii în acțiune
> Dl. Adenauer se supără amar- 
? nic cînd se afirmă — pe bază 
\ de fapte — că Germania occi-
> dentală a devenit cuibarul în 
? care s-au oploșit, își fac de 
\ cap și prosperă militariștii, re-
> vanșarzii, șoviniștii și naziștii, 
f mă rog toată crema hitlerismu- 
( lui. Dl Adenauer respinge e-
> vidența și cu emfază declară 
r că acestea sînt pure invenții
> și calomnii. Presa vest-germană
> îngină în unison același refren, 
ș Iată însă că
> deodată bocitoa- 
' rele occidentale
> au descoperit
> mortul din caso 
' și au început să
> se vaiete. S-a
> descoperit anu

me că există
[ și hitleriști —
i e drept că numai pe ici, pe 
1 colo — prin... posturile esen- 
’ țiale, că rasismul face ravagii
> fi că... mâ rog, s-a aflat exact 
' acum ceea ce nu era un secret 
j pentru nimeni.

Răsfoind ziarele unei singure 
1 săptămîni am găsit cîteva fapte 
\ care demonstrează cu prisosin

ță că racilele semnalate există 
din belșug. Iată evenimentele, 
într-un teatru din Berlinul oc
cidental s-a prezentat premiera 
piesei lui Thomas Harlan „Cro
nica ghetoului din Varșovia". 
Rinduri întregi de scaune au 
fost ocupte de tineri huligani 
organizați în bandă, care au 
stînjenit desfășurarea spectaco
lului. Huliganii au strigat lo
zinci rasiste ca pe vremurile 
lui Hitler, mi cintat „Deutsch
land , Deutschland uber ales", 
imnul militariștilor germani 
și „Horst Wessellied" cin- 
tecul bandelor naziste, au arun
cat cu sticle în actori și s-au 
bătut cu spectatorii,

„Le Monde" a descoperit cu 
uimire că in posturile de con
ducere ale Germaniei occiden
tale se află foști naziști, ca și 
cum asta ar fi o nemaipome
nită noutate. Ziarul francez se 
referă la faptul că criminalul 
de război, generalul S. S. Rei
nefarth este deputat al „partidu
lui refugiaților" O, sfintă pseu- 
donaivitale ! Dar Speidel care 
comandă armata franceză, dar 
ministrul de război Strauss, dar 
generalul Heusinger nu sînt toți 
foști naziști și criminali de

război ? Și întreg aparatul ad
ministrativ al Germaniei occi- ■ 
dentale nu este împinzit cu 
foști demnitari și funcționari , 
naziști ? Așa că nu e deloc de 
mirare că dr, Gille, șeful „par
tidului refugiaților", partidul
care concentrează toate ciurucu- • 
rile naziste și care personifică 
perfect revanșardismul vest- 
german a spus despre generalul • 
S.S. Reinefarth că este „un ino- ‘ 
fensiv și onorabil soldat" și „un , 

model perfect ' 
pentru tineretul ' 
german de a- , 
stăzi". 1

în aceste con- , 
diții nu mai mi- < 
ră pe nimeni ( 
faptul că auto
ritățile vest-ger- 
mane intensifică 

persecuția împotriva celor ce 
se pronunță împotriva înarmă
rii atomice a Republicii Fede
rale Germane, împotriva demo
craților în aceste condiții, nu 
miră deloc faptul că procurorul 
landului Diiseldorf a trimis în 
judecată 40 de persoane care 
la alegerile landului și-au per
mis să nu fie de acord cu parti
dele de dreapta, în vreme ce 
doi supraveghetori ai lagărului 
de la Sachsenhausen, complici 
la uciderea all mii de oameni, 
au fost tratați cu menajamente 
(pe cînd numirea acestora ca 
procurori sau președinți de tri
bunale ?).

De multă vreme nazismul 
este o haină care se poartă din 
plin în R.F.G. Revanșardismul, 
militarismul și șovinismul fac 
casă bună in Germania occiden
tală. în conducerea statului. 
Tocmai în aceasta constă peri
colul, acești factori fac din Ger
mania occidentală un pericol 
pentru pricea și securitatea Eu
ropei Tocmai acești factori 
aflați la apogeu în Berlinul a- 
pusean, fac din acesta o cita
delă a spionajului americano- 
vest-german, un pericol pentru 
pacea Europei și a lumii în
tregi. Adevărul acesta e de 
multă vreme cunoscut. E bine 
că măcar acum unele gazete 
occidentale il descoperă, fie și 
pe jumătate. Ceea ce înseamnă că 
și pentru aceia cu ochii închiși 
pe jumătate a devenit evident 
că la Bonn s-a renunțat la orice 
fel de perdea pentru a ascunde 
fața hidă a revanșarzilor, a hu
liganilor fasciști.
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