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Tovarășului
NIKITA SERGHEEV1CI HRUȘCIOV

Prim-secretar al C. C. al P. C. U. S., 
Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

ln cinstea zilei 
de 1 Mai

Cine va cîștiga?
Două brigăzi de producție ale 

tineretului de la uzinele de trac
toare „Erust Thălmann“: amîn- 
două au fost înființate în urmă cut" 
un an, amîndouă lucrează în a* 
celași sector, la același fel de ma- 
șini-unelte. Singura diferență : bri
gada condusă de Kiss Eugen este 
compusă din băieți, în timp ce 
brigada condusă de Virginia Moise 
e formată numai din fete.

încă de la începutul anului brk 
găzile acestea s*au chemat la în
trecere socialistă în muncă. Două 
luni consecutiv băieții au între
cut fetele. Se și considerau cîști- 
gătorii întrecerii. Numai că fe
tele nu erau de aceeași părere.

O dată ou intensificarea între4 
cerii în cinstea zilei de 1 Mai, ele 
și-au regrupat forțele.

— E drept — «puneau ele — pe 
prunele două luni ale anului ne-ați 
întrecut, dar să vedem cine va 
cîștiga întrecerea pornită în intîm- 
plnarea lui 1 Mai.

Și dnpă prima 'decadă a lunii 
martie fetele ee aflau în fruntea 
întrecerii. Băieții începuseră aâ se 
Întrebe t

—- Ge ne Facem î Se pare că 
luna asta fetele^.

Și fiecare băiat K început să 
muncească mai bine. Era la mijloc 
o chestiune de prestigiu 1 Dar iată 
că și a două decadă s-a încheiat 
tot cu victoria fetelor. Graficele 
indicau precis: brigada fetelor —• 
productivitate realizată: 138 la 
sută. Brigada băieților — produc
tivitate realizată: 135 la sută.

De atunci băieții au devenit mal 
îndîrjiți. In timpul celor 8 ore de 
muncă nn se mișcau de lingă ma
șină. Iși aranjau sculele și mate
rialul cu o zi mai înainte, iar di
mineața abia suna sirena și mași
nile lor și începeau să funcționeze 
din plin. Atenți la fiecare mișcare, 
la fiecare operație, ei luptau cu 
ardoare să producă piese cît mai 
multe și cît mai bune. Dar parca 
fetele munceau altfel? Doar au 
învățat nnii de la alții cum să și 
organizeze locul de munca, sa a- 
plice cele mai bune metode de 
prelucrare a metalului.

Astăzi, după zece zile ale lunii 
aprilie, graficele produc din nou 
„necaz" băieților. Diferența nu e 
mare. Forțele sînt simțitor egale. 
Cu toți, luptă hotărîți să întîm- 
pine marea sărbătoare cu cît mai 
multe realizări în producție. Cine 
va ciștiga întrecerea ?

BUCUR TOMNIUC 
ajustor

(Material primit în cadrul 
eoncursului corespondenților vo
luntari).

Realizări 
ale petroliștilor 

piteșteni
Antrenați în întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 1 Mai, 
petroliștii de la întreprinderea 
de foraj Bascov din regiunea 
Pitești — în cadrul căreia lu
crează numeroși tineri — au 
obținut importante succese în 
muncă. Astfel, pînă la 10 aprilie 
au fost forați 757 metri în loc 
de 500 cît prevedea angajamen
tul, s-au realizat 315.000 lei 
economii la prețul de cost și 
s-a terminat de forat o sondă 
din cele două prevăzute în an
gajament.

In această întrecere se re
marcă brigada condusă de tov. 
Nica Mihai de la sonda 50, care 
în luna martie și-a realizat 
planul de producție în proporție 
de 301 la sută.

In cadrul întrecerii în cinstea 
zilei de 1 Mai succese însem
nate au obținut și petroliștii de 
la întreprinderea de foraj Vîl- 
cea. Ei au realizat 1.185.000 lei 
economii la prețul de cost, au 
forat 2.611 metri peste plan din 
cei 3000 m. prevăzuți în anga
jamentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai.

Vor construi un club 
al tineretului

ln Codăești, regiunea Iași, 
avem o mare și înfloritoare gos
podărie agricolă colectivă, o în
tovărășire agricolă, iar în ime
diata vecinătate — S-M.T.-ul 
Ciortești. In cadrul acestor 
unități muncesc foarte mulți ti
neri. De curînd organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. și în
tovărășire au propus ca printre 
acțiunile întreprinse în vederea 
întîmpinării Festivalului tine
retului de la Viena să fie și a- 
ceea a amenajării unui club al 
tineretului.

Propunerea discutată în adu
narea generală a organizațiilor 
de bază U.T.M. a fost primită 
cu viu entuziasm. Membrii bri
găzilor utemiste de muncă pa-

Golectivul de muncă al fabricii 
de încălțăminte „Kirov" din 
Capitală obține însemnate suc
cese în producție în cinstea zi
lei de 1 Mai. Printre muncito
rii fruntași se află și Elena 
Roșcoagă care lucrează la ma

șina de lustruit piei

triotică au stabilit să execute 
ei toate lucrările necesare repa
rării și reamenajării clădirii 
destinate clubului. Lucrul a și 
început. Băieții repară pereții, 
tavanul, ușile și ferestrele ; fe
tele zugrăvesc iar apoi vor 
face întreaga curățenie. Clubul 
va fi dotat cu aparat de radio, 
bibliotecă, mese și piese de șah, 
(materiale pe care organizațiile 
U.T.M. deja le posedă) și se va 
numi clubul „1 Mai".

In cinstea acestei mărețe zile 
el va fi terminat și pus la dis
poziția tinerilor din Codăești.

GHEORGHE HIRJĂU 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Codăești

Valorificarea 
unor terenuri 
neproductive

saUnele terenuri din raza 
telor Scobinți și Deleni, raionul 
Hîrlău, sînt improprii culturilor 
cerealiere. Traducînd în viață 
sarcina pusă de partid, sfaturile 
populare comunale au hotărît 
ca pe aceste terenuri să se plan
teze un număr însemnat de nuci 
djn care 2000 de bucăți la De
leni și 3000 de bucăți fa Sco
binți.

Pentru înfăptuirea acestor 
sarcini, brigăzile utemiste au 
cerut ca plantarea acestor nuci 
să li se încredințeze lor. Pe 
ziua de 8 aprilie a și început 
săparea gropilor. Intre brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din Scobiniți, Maxud Bădeni, 
Deleni s-a încins o pa
sionantă întrecere. Pînă la data 
de 1 Mai tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
s-au angajat să-și îndeplinească 
sarcinile stabilite.

DAN UNGUREANU 
inginer

Prin școala muncii 
spre învățătură

Scumpe tovarășe Hrușciov,

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani Gomitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne vă transmit 
un fierbinte salut și cele mai bune urări de sănătate.

Eminent conducător al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al Statului Sovietic, militant de 
seamă al mișcării muncitorești internaționale, v-ați 
consacrat întreaga viață cauzei mărețe a socialismu
lui și comunismului.

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Comitetului său Central leni
nist în frunte cu Dv., poporul sovietic a repurtat noi 
victorii strălucite în toate ramurile economiei, în 
știință și tehnică, în ridicarea bunăstării sale mate
riale’ și culturale. Oamenilor muncii din țara noastră 
le sînt cunoscute bogatele Dv. inițiative creatoare, 
prețioasa contribuție pe care ați adiis-o la dezvolta
rea teoriei marxistdeniniste.

Prim-secretar al C.C. al P.M.R.
GH. GHEORGHIU-DEJ

Prin aportul Dv. considerabil la întărirea unității 
și coeziunii lagărului socialist, a mișcării muncito
rești internaționale, prin activitatea Dv. neobosită 
pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a rela
țiilor dintre state, indiferent de orînduirea lor socia
lă, pentru apărarea și consolidarea păcii în lume, ați 
cîștigat simpatia și stima celor ce muncesc și a tu
turor oamenilor care năzuiesc spre pace și progres.

Muncitorii, țăranii, oamenii de cultură din Romînia 
dau o înaltă prețuire sentimentelor prietenești pe 
care nu odată le-ați exprimat față de poporul romîn 
și față de Republica Populară Romînă, ca și spriji
nului frățesc pe care Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Guvernul sovietic îl acordă operei de 
construire a socialismului în patria noastră.

Poporul nostru vă urează din toată inima mulți ani 
de viață și de muncă rodnică închinată înfloririi con
tinue a' Uniunii Sovietice, cauzei păcii și prieteniei 
între popoare, cauzei comunismului.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne

CHIVU STOICA

Viitori elevi...
Cind ou ieșit de la adunarea or

ganizației U.T.M., Osiac l-a luat pe 
Plăeșu de braț. Să știi c-o să mă 
întrebe de școală — s-a gindit 
Plăeșu. El, Nicolae Plăeșu, strun
gar la prototipuri, este elev în cla
sa a X-a a școlii medii serale. Cind 
a venit să lucreze în secție, Radu 
Osiac, care era strungar de mai 
mulți ani, l-a ajutat să se califice. 
Au devenit prieteni- De la un 
timp Plăeșu a început să-l cam în
treacă la strung pe Osiac. „Mă aju
tă cartea Radule ! De ce nu te 
înscrii și tu la cursul seral ?“. Ra
du Osiac a strins din umeri.

Acum în adunarea U.T.M. ingi
nerul utemist Stan Nicolae a vor
bit despre avantajele ce li se creează 
tinerilor care vor să învețe prin 
noua hotărire a partidului și gu
vernului. Tot timpul cît a vorbit 
inginerul, Radu s-a foit și s-a tot 
uitat la Plăeșu. Cum au ieșit de la 
adunare l-a luat de braț.

— Măi Plăeșule, să știi că m-am 
hotărît. Mă înscriu la oursul seral. 
Dar e vorba, o să fac față ? E greu? 
Spune-mi cinstit, că-mi ești prie
ten.

Și Plăeșu i-a spus t
— Dacă ți-ai dat singur seama 

că rămîi în urmă, că tehnica merge 
înainte și tu trebuie să înveți, eu 
n-am ce să te mai lămuresc. Cît 
despre cum ai să te descurci, sigur 
că n-o să fie ușor- Dar o să te 
ajutăm. Pînă dai examen la toamnă 
o să te ajut și eu.

In urma lor veneau patru flă
căi gălăgioși — cei patru prie
teni matrițeri : Vasile Albu,
Gheorghe Dușmanu, Ion Drăghici 
și Ion Iordache. împreună au fă
cut școala profesională, au fost co
legi de clasă și au absolvit-o îm
preună. Și in secție au rămas prie
teni. Lucrează la aceleași dis
pozitive, se plimbă și se distrează 
împreună, iși împărtășesc gindu- 
rile.

— Ai auzit ce-a spus inginerul 
în adunare : „matrițeria e aproape 
o artă și cere cunoștințe multiple. 
Fără o cultură generală nu poți fi 
un bun matrițer".

— Asta-i una. Dar de ce numai 
bun matrițer ? ! De ce nu chiar 
inginer? Ce frumos sună .- Vasile 
Albu, inginer !

— Poate că ai dreptate. In orice 
caz nouă ne lipsește învățătura. 
L-am auzit alaltăieri pe maistru 
spunînd de noi : „Buni băieții
ăștia, Gheorghe, Drăghici... Dacă 
le dai un lucru, să știi că-l fac. 
Le-ar trebui insă mai multă carte".

Discuția a continuat pe această 
temă. Se contura tot mai clar ho- 
tărîrea fiecăruia.

A doua zi și a treia zi după a- 
dunărea U.T.M. care a discutat 
despre învățămîntul seral (este 
vorba de organizația U.T.M. din 
secția scule și atelaj a întreprin
derii „Element Gottwald" din Ca
pitală tinerii vorbeau tot despre 
școala serală și noile condiții pen
tru învățătură create prin hotărî- 
rea partidului și guvernului.

Strungarul Hirt Ion s-a dus 
bobinatorul Petre Dumitru :

— Ascultă tovarășe Dumitru, 
părere ai dacă mă voi înscrie 
eu la cursurile serale ? Ești in con
ducerea organizației, pot să capăt 
sprijinul necesar Ca să reușesc la 
examenul de admitere ?

— O să fii sprijinit. Dar nu nu
mai tu o să ai sprijinul organiza-

ției- Află că mă înscriu și eu la 
toamnă la examen. Se înscrie și 
Burnaz. O să se organizeze un curs 
de pregătire cu noi toți.

Era adevărat că Elena Burnaz 
discutase cu Dumitru despre școa
lă. Dar ea era încă nehotărîtă. Cind 
l-a întîlnit pe secretarul comitetu
lui U.T.M. al întreprinderii i-a 
spus „confidențial" despre nehotă- 
rirea sa.

— Tovarășe secretar, eu poate 
mă mărit pînă la toamnă și... ce 
mă fac cu școala. O să mă mai lase 
„el“ la cursuri ?

Secretarul a ris cu poftă și apoi 
i^a spus :

— Mărită-te sănătoasă și să ne 
chemi și pe noi la nuntă. Pe urmă 
ai să mergi la școală. Și dacă cumva 
îți spune el acum — ceea ce insă nu 
cred — să nu te înscrii la cursurile

straie, atunci mai bine nu-l lua de 
bărbat — nu pierzi nimic.

Ieri, toți despre cei care v-am 
povestit pînă acum s-au întâlnit in
tr-o pauză în părculețul întreprin
derii.

— Parcă și-ar fi dat întâlnire 
viitorii elevi de la scule și utilaje 
— le-a spus Petre Dumitru care 
fiind în biroul organizației de 
bază U.T.M. era în drept să cu
noască ce se petrece cu fiecare.

— Asta-i adevărat, toți sîntem 
viitori elevi. Dar mai e ceva de lă
murit. Drăghici vrea să știe ce face 
cu armata. Eu, cu concediul...

Cineva a scos apoi un ziar cu ho
tărârea partidului și guvernului pri
vind îmbunătățirea învățămîntului 
seral și fără frecvență și s-ou așe
zat

Ședințe lărgite 
de comitetele 

P. M

la

ce
Și

Zilele trecute au avut loc șe
dințe lărgite organizate de comite
tele regionale P.M.R., în cadrul 
cărora au fost dezbătute măsurile 
în vederea aplicării Hotărîrii C.C. 
al P-M.R. și Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne privind îmbu
nătățirea învățămîntului seral și 
fără frecvență de cultură generală 
și superior.

La ședințe au participat primii 
secretari ai comitetelor raionale și 
orășenești de partid, reprezentanți 
ai comitetelor executive ale sfatu
rilor populare, ai organelor U.T.M. 
și sindicale, cadre didactice, con
ducători de întreprinderi.

Miercuri după-amiază a avut loc 
în Capitală ședința organizată de 
Comitetul Orășenesc București al 
P.M.R. la care tov. Gh. Pană, se
cretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R., a prezentat 
un referat în care a arătat grija 
permanentă pe care partidul și sta
tul nostru au acordat-o și o acor
dă educării tinerei generații, for
mării de cadre bine pregătite nece
sare dezvoltării economiei și cul
turii noastre socialiste, ln anul șco
lar curent peste 10.000 de elevi, 
cei mai mulți dintre ei fiind mun
citori din întreprinderi indus
triale, fruntași In producție, ur
mează cursurile școlilor medii se
rale de pe lîngă marile întreprin
deri din Capitală și ale secțiilor 
serale de pe lîngă unele școli 
medii.

In urma discuțiilor purtate și a 
propunerilor făcute la ședință a 
fost adoptat un plan de măsuri 
care prevede, printre altele, că 
pentru popularizarea largă a Ho
tărîrii în rîndul tinerilor muncitori 
se vor organiza pînă la 25 aprilie 
numeroase adunări în care se vor 
dezbate prevederile Hotărîrii și vor 
fi aduse la cunoștință măsurile 
luate de întreprinderi pentru apli
carea ei. De asemenea, vor fi or
ganizate întîlniri între muncitori 
și absolvenți ai cursurilor serale și 
fără frecvență, care astăzi sînt 
studenți, ingineri, profesori, pre-

cu toții pe bănci.

V. CONSTANTINESCU

organizate 
regionale 

R.
și cu cadre didactice de lacum 

școlile medii serale.
ln întreprinderi se vor constitui 

pîna la 20 aprilie comisii pentru 
selecționarea celor mai buni mun
citori care urmează să fie admiși 
la cursurile învățămîntului seral 
și fără frecvență. Pînă la jumăta
tea lunii mai Comitetul Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei va 
definitiva rețeaua școlilor de cul
tură generală unde urmează să 
funcționeze secțiile serale și fără 
frecvență, iar pînă la 1 iunie se 
va stabili rețeaua școlilor serale 
de pe lîngă întreprinderi.

Organizațiile, de partid și sindi
cale vor sprijini întreprinderile in
dustriale și agricole sa organizeze, 
începînd cel mai tîrziu de la 15 
mai, cu ajutorul celor mai califi
cate cadre didactice, cursuri de 
pregătire pentru oamenii muncii 
care n-au absolvit o școală profe
sională sau agricola, iar de la 1 
iunie cursuri de pregătire pentru 
candidații ce urmeaza a se prezen
ta la proba de verificare a cunoș
tințelor de limbă romînă și mate
matică, în vedeiea admiterii lor 
la școlile și secțiile serale.

Comitetul centrului universitar 
P.M.R. București și Comitetul E- 
xecutiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei vor organiza cursuri de 
pregătire pentru tinerii care vor fi 
selecționați pentru a urma învăță- 
mintul superior.

Conducerile instituțiilor de în- 
vățămînț superior, sprijinite de or
ganizațiile de partid, vor analiza 
și vor face propuneri de elaborare 
a planurilor de învățămînt pentru 

j învățămîntul seral și de îmbună
tățire a planurilor actuale de la 
învățămîntul fără frecvență, cores
punzătoare cerințelor științei și 
tehnicii actuale. De asemenea, se 
vor lua măsuri pentru asigurarea 
materialului bibliografi și a 
cursurilor necesare studenților de 
la învățămîntul seral și fără frec
vență-

In sectorul montaj rulmenți al uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu" lucrează și tinerii Manea 
Vaieriu, Moașe Alexandru și Rîmniceanu Bălașa. In cinstea lui 1 Mai ei s-au angajat să reducă rebu

turile cu 0,1 la sută și să de pășească norma cu 65 la sută.

★

OLUJ. Referatul prezentat la șe
dința care a avut let la Cluj de 
tov. Cornel Barbu, secretar al Co
mitetului regional Cluj al P.M.R.. 
a subliniat necesitatea orientării 
unui număr cit mai mare de oa
meni ai muncii fruntași din pro 
ducția industrială și agricolă spre 
învățămîntul seral și fără frecven- 

forinarea de noi specia- 
din rîndul oameni- 

necesari operei de con- 
socialistă din patria noas- 

acest an școlar pe lîngă șco- 
medii din regiune funcționează 

22 secții serale cu 2620 elevi și 15 
secții fără frecvență cu 1390 elevi, 
iar la cursurile fără frecvență ale 
universităților „Victor Babeș“ și 
„Bolyai" ale Institutelor Politehnic 
și Agronomic studiază 2750 stu
denți.

Ședința a adoptat măsuri cu 
privire la popularizarea largă a 
hotărîrii partidului și guvernului 
și pentru buna desfășurare a în
vățămîntului seral și fără frecven
ță în viitorul an școlar.

Printre altele se prevede ca sec
țiunea de învățămînt și cultură a 
sfatului popular regional să ana
lizeze împreună cu conducerile 
marilor întreprinderi din regiune 
posibilitățile Înființării unor școli 
serale pe lingă întreprinderi ca : 
uzinele „Janos Herbak", Atelie
rele C.F.R. „16 Februarie", uzinele 
„Industria Sirmei" din Cimpia 
Turzii etc. Aceste școli serale vor 
fi dotate cu materiale didactice, 
mobilier și li se vor asigura cadre

(Continuare în pag. 3-a)

La a 65-a aniversare a tovarășului
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV

Nikita Ser- 
gheevici Hruș
ciov, eminent om 
de stat și politic 
sovietic, prim-se
cretar al Comi
tetului Central 
al Partidului Co
munist al Uniu
nii Sovietice, pre
ședintele Consi
liului de Miniș
tri al U.R.S.S., 
sa născut la 
17 aprilie 1894 
în satul Kali- 
novka, regiunea 
Kursk (centrul 
Rusiei europe
ne). Familia lui 
N. S. Hrușciov 
făcea parte din 
pătura cea mai 
săracă a popu
lației rurale; ta
tăl său a lucrat 
din tinerețe ca 
miner în Donbas 
(Ucraina).

N. S. Hrușciov 
a început să 
muncească de 
timpuriu. La în
ceput s-a tocmii 
ca ajutor de cio
ban în Kalinov 
ka și în satele 
din jur, iar apoi 
a plecat la tatăl 
său în Donbas, 
unde a început 
să lucreze la
Uzina constructoare de mașini 
Bosset, ca ucenic lăcătuș, iar apoi 
ca lăcătuș pentru repararea utila
jului minier. „Cind am citit cartea 
lui Emile Zola „Germinai" — po
vestea mai tîrziu N. S. Hrușciov 
— mă gîndeam că scrie nu despre 
Franța ci despre mina la care lu
cram eu și tatăl meu. Soarta mun
citorilor era aceeași în Franța ca 
și în Rusia. Cind mai tîrziu as
cultam lecțiile de economie politică 
și lectorul vorbea despre sistemul 
de salarizare in capitalism, despre 
exploatarea muncitorilor, mi se 
părea că toate acestea au fost 
scrise de Karl Marx ca și cum el 
ar fi fost la mina la care am lu
crat eu și tatăl meu".

Minerii și metalurgiștii din re
giunea Donețului alcătuiau in a- 
cea perioadă unul din detașamen
tele de frunte ale clasei muncitoare 
revoluționare din Ucraina și din 
întreaga Rusie. Tînărul cu mintea 
ageră, dornic să afle cît mai multe, 
s-a încadrat repede în mediul 
muncitoresc, i-a cunoscut interesele 
și nevoile, aspirațiile spre elibera
re ale proletariatului.

In anul 1918, Nikita Hrușciov a 
intrat în Partidul Comunist, ln 
anii războiului civil, N. S. Hruș
ciov a luptat în rindurile armatei 
sovietice pe frontul de sud.

După terminarea războiului civil, 
N. S. Hrușciov s-a reîntors în 
Donbas, la mină, și a lucrat ca 
locțiitor al directorului minei. 
Curînd după aceea a intrat în 
facultatea muncitorească ') de 
pe lingă institutul industrial 
din Donbas. După terminarea 
institutului a fost ales secretar 
al comitetului raional de partid 
din Petrovsk-Marinsk, unde s-a 
ocupat de problemele muncii 
din mine și din agricultură. Mai 
tîrziu, N. S. Hrușciov a lucrat ca 
șef al secției organizatorice a co
mitetului regional de partid din 
luzovka, iar apoi la Kiev (Ucraina) 
în muncă de partid de conducere.

In anul 1929 N. S. Hrușciov în
cepe să studieze la Academia in
dustrială 2) din Moscova unde 
a fost ales secretar al comitetului 
de partid. Din ianuarie 1931, N. S. 
Hrușciov a lucrat ca secretar al 
comitetului raional de partid 
Bauman, iar apoi al comitetului 
raional de partid Krasnaia Presnia 
din Moscova.

Ulterior, N. S. Hrușciov este ales 
în munci de partid de o răspundere 
din ce în ce mai mare. In anul 
1934, N. S. Hrușciov a fost ales 
membru al C.C. al P.C.U.S., în 
1935 — prim-secretar al comite
tului de partid Moscova, în anul 
1938 — prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist

1) Facultățile muncitorești — 
instituții de învățămînt mediu, 
de cultură generală, de 3-4 ani, 
existente în U.R.S.S. în anii 
1919-1937. Ele aveau ca scop 
pregătirea de muncitori și ță
rani muncitori, uneori fără 
scoaterea din producție, pentru 
a intra ulterior in școlile su
perioare.

2) Academia industrială — 
instituție de învățămînt supe
rior care pregătea cadre de 
conducere pentru economia na
țională a U.R.S S. A existat la 
Moscova la sfîrșitul deceniului 
al 3-lea și începutul deceniului 
al 4-lea.

din Ucraina, în 1939 — membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
care in 1952 a fost transformat în 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S.

In timpul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei din anii 
1941 —1945, N. S. Hrușciov s-a 
aflat în armata operativă, a fost 
membru în Consiliul militar al mai 
multor fronturi. El a participat 
activ la apărarea Stalingradului și 
la pregătirea zdrobirii trupelor hit- 
leriste la Stalingrad. N. S. Hruș
ciov a desfășurat de asemenea o 
vastă activitate de organizare a 
mișcării de partizani din Ucraina 
împotriva cotropitorilor fasciști.

In anul 1949, N. S. Hrușciov a 
fost ales secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și secretar al 
Comitetului regional de partid 
Moscova, iar în 1953 — prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Ince- 
pind din anul 1952, N. S. Hruș
ciov este membru al Prezidiului 
Comitetului Central al P.C.U.S.

In martie 1958, Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. l-a numit pe N. S. 
Hrușciov președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

★
Om de stat de tip leninist — așa 

ar putea fi caracterizat pe scurt 
N. S. Hrușciov. Apiopierea de 
popor — iată trăsătura cea mai 
tipică a caracterului și stilului său 
de muncă. N. S. Hrușciov este 
strîns legat de masele celor ce 
muncesc. El vizitează deseori 
uzine, șantiere de construcții, col
hozuri, ia cuvîntul la mitinguri, 
stă de vorbă cu oamenii de rind. 
Șeful guvernului sovietic cunoaște 
îndeaproape mii de muncitori, col
hoznici, ingineri și alți oameni 
ai muncii din cele mai diferite col
țuri ale uriașei țări.

Strînsa legătură cu masele îi 
permite lui N. S. Hrușciov să stu
dieze profund viața, să verifice 
eficiența măsurilor guvernului. El 
se consultă la fața locului cu oa
menii în cele mai importante pro
bleme de stat, sprijină inițiativa 
de jos.

Caracteristic este în această pri
vință următorul exemplu. După 
cum se știe, pentru avîntul crește
rii animalelor în U.R.S.S. o mare 
importanță a avut-o chemarea : 
„A ajunge din urmă S.U.A. in 
anii următori in ceea ce privește 
producția de carne, lapte și unt 
pe cap de locuitor". N. S. Hruș
ciov a formulai această idee după 
ce a stat de vorbă cu colhoznici, 
lucrători din sovhozuri după ce a 
luat cunoștință de angajamentele 
lor de a spori considerabil pro
ducția animală Exemple de acest 
fel ar putea fi citate multe.

Credința extrem de profundă în 
comunism, în popor, îi permite lui 
N- S. Hrușciov să fie sincer pînă 
la capăt cu masele, inclusiv în 
probleme politice extrem de com
plexe. In această ordine de idei 
este suficient să se amintească cu- 
vîntările sale în problema cultului 
personalității lui Stalin, in pro
blema lipsurilor serioase care au 
existat în trecut în conducerea 
agriculturii țării.

★
ln ultima perioadă, începînd din 

1953, din inițiativa lui N. S. Hruș
ciov ati fost înfăptuite în U.R.S.S. 
măsuri economice și sociale extrem

de importante, 
corespunzătoare 
actualei etape a 
construcției co
muniste din ța
ră.

S-a înfăptuit re
organizarea con
ducerii indus
triei și construc
țiilor. Trecerea 
de la sistemul 
ministerelor pe 
ramuri, care 
conduceau între
prinderile și șan
tierele de con
strucții dintr-un 
singur centru, 
din Moscova, la 
sistemul consi
liilor economiei 
naționale, create 
la fața locului, a 
fost un factor de 
cea mai mare 
importanță pen
tru accelerarea 
dezvoltării eco
nomiei naționale 
a U R.SS.

N. S. Hrușciov 
ieste inspiratorul 
și organizatorul 
extrem de activ 
al măsurilor 
pentru avîntul 
rapid al tuturor 
ramurilor agri
culturii țării. 
Iată cele mai 
importante din

aceste măsuri: valorificarea ma
sivă a pănunturilor virgine și 
ințelenite (36 milioane ha. înce- 
pind din 1954); intensificarea fi
nanțărilor de către stat, accelera
rea ritmului mecanizării și electri
ficării continue a agriculturii; in
troducerea planificării descentrați-* 
zate a producției agricole; reorga
nizarea S.M.T.-urilor și vînzarea 
mașinilor către colhozuri; introdu
cerea unor noi modalități și con
diții de achiziționare de către stat 
a producției colhozurilor.

Ca urmare, în ultimii cinci ani 
s-au realizat mari succese în toate 
ramurile agriculturii U.R.S-S., ceea 
ce s a răsfrînt favorabil asupra 
dezvoltării întregii economii na
ționale a țării, asupra ridicării 
bunăstării poporului.

Recent, Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a adoptat legea cu pri
vire la întărirea legăturii școlii cu 
viața și dezvoltarea continuă a 
sistemului învățămîntului public. 
Noua structură a învățămîntului 
se bazează pe principiul legării în
vățămîntului cu munca în produc
ție, al îmbinării în școala medie 
a învățămîntului politehnic, gene
ral și profesional. Sistemul învă
țămîntului superior se bazează și 
el pe principiul apropierii de pro
ducție, de practică. Inițiativa 
acestei extrem de importante re
forme, pătrunse de grija pentru 
dezvoltarea armonioasă a tinerelor 
generații ale poporului sovietic, 
pentru educarea unor constructori 
ai societății noi, multilateral pre
gătiți, aparține de asemenea lui 
N. S. Hrușciov.

In ultimii ani, în Uniunea So
vietică s-a realizat pe baza crește
rii economiei socialiste o îmbună
tățire continuă a vieții maselor 
populare. Au crescut considerabil 
salariul real al muncitorilor și ve
niturile reale ale colhoznicilor, s-a 
redus ziua de muncă, au fost spo
rite pensiile, au fost desființate 
unele impozite ; construcția de lo
cuințe se desfășoară pe scară 
uriașă. Oamenii sovietici leagă pe 
bună dreptate toate acestea de nu
mele lui N- S. Hrușciov din a că
rui inițiativă s-au tradus în viață 
multe acțiuni îndreptate spre ridi
carea nivelului de trai al întregu
lui popor.

Pornind de la legitățile actualei 
etape a construirii societății comu
niste, N. S. Hrușciov a dezvoltat 
principiul planificării de perspec
tivă a economiei naționale a 
U.R.S.S., pe o perioadă mai înde
lungată decît cincinalul. Principa
lele direcții și sarcini ale planului 
de perspectivă de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pen
tru viitorii 15 ani au fost expuse 
in raportul lui N. S. Hrușciov la 
sesiunea Sovietului Suprem ăl 
U.R.S.S. consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie (noiembrie 
1957).

(Continuare în pag. 3 a)



O realizare 
a medicinei 

chineze
O serie întreagă de vești ce ne 

sosesc în ultimul timp de la Pe
kin vin să evidențieze cîteva re
cente succese ale medicinii chi
neze născute din medicina tradițio
nală chineză practicată de mii de 
ani și transmisă de-a lungul seco
lelor numai din tată în fiu, sau 
de la maestru la discipol. Meto
dele aplicate în medicina tradi
țională chineză sînt însușite astăzi 
pe scară largă de medicina mo
dernă.

lată că, după ce acum cîtva timp 
vă informam asupra unei intere
sante grefe ou piele de pui, făcută 
de savanții chinezi — fapt de im
portanță crucială în dermatologia 
modernă — vă prezentăm astăzi 
o altă minunată realizare a medi- 
cinei chinree : înlocuirea oaselor 
fracturate cu creangă de salcie.

La prima vedere un asemenea 
fapt poate apare pe deplin fante
zist pentru cei care nu știu că in
teresantele cercdtări pe care le fac 
medicii chinezi pentru reactuali
zarea unor vechi metode terapeu
tica ale medicinei tradiționale chi
neze au dus la rezultate surprin
zătoare. Acupunctura, cauterizarea, 
metode specific chinezești au dus 
la rezultate terapeutice deosebite 
care au intrat în patrimoniul medi
cinei moderne. Rezultate tot atît 
de minunate au dat și diferitele 
medicamente preparate după me
todele medicinei tradiționale.

Așa cum sintem informați, la o 
recentă consfătuire pe întreaga 
Chină în legătură cu schimbul de 
experiență în munca pentru reali
zarea revoluției- tehnice din dome
niul medicinei, farmacologiei și o- 
crotirii sănătății, medicul Liu-Da-fu 
a expus o metodă prin care oasele 
fracturate pot fi înlocuite cu crengi 
de salcie. Conform acestei metode 
(folosite de altfel din vechi tim
puri ale medicinei populare) crean
ga de salcie împlântată în corpul 
omenesc are proprietatea ca după 
cîteva luni de zile să se osifice fă
cînd corp comun cu oasele orga
nismului. Căutînd să reînvie meto
dele tradiționale chinezești, Liu- 
Da-fu a pornit pe calea științifică a 
experimentului pe animale. Astfel 
el a tăiat o bucată de os de aproa
pe 3 cm. din piciorul unui cîine în
locuind osul extras cu o creangă de 
salcie de aceeași lungime. Peste 
două luni cîinele se putea sprijini 
pe acest picior, iar la a 5-a lună 
el alerga nestingherit. Radiografia 
arăta consolidarea perfectă cu oa
sele naturale printr-un proces de 
osificare normală cu celule osoase 
caracteristice. In același timp, re- 
operînd animalul pe același loc s-a 
observat rezorbția completă a cren
gii de salcie.

După reușita experienței cu pri
mul cîine, Liu-Da-fu a făcut încă 
trei experiențe cu alți cîini 
au fost cu toate 
succes.

Ulterior metoda a fost aplicată 
și la om obținîndu-se rezultate îm
bucurătoare. A fost astfel operat 
un muncitor din Uhan cu fractură 
deschisă de gambă. Bolnavul s-a 
prezentat la spital într-o'stare gra
vă, osul tibial fiind fracturat în 
cîteva locuri, iar peroneul avînd o 
fractură transversală. După trei 
luni de la intervenție, radiografia 
arăta că locul unde fusese intro
dusă creanga de salcie s-a osificat 
în proporție de 80 la sută. Pînă în 
prezent această metodă a fost a- 
plicată cu rezultate satisfăcătoare 
la trei bolnavi-

Ne sînt 3e asemenea relatate 
cîteva date interesante în legătură 
cu desfășurarea operației: astfel, 
după tratamentul antiseptic, cape
tele zdrobite ale osului au fost 
rezecate. Apoi în locul lipsei osoa
se s-a introdus o creangă de sal
cie de curînd tăiată, curățată de 
coaje și cu miezul scobit, care co
respundea ca formă osului tibial. 
Este interesant că după operație 
au fost folosite o serie de sub
stanțe medicamentoase (proprii 
medicinei chineze) cu proprietăți 
bacterice și regeneratoare capabile 
să ajute sudarea mai rapidă a oa
selor. Este interesant de aseme
nea, că în toată perioada cît du
rează osificarea, bolnavii au un 
regim alimentar din care se eli
mină complet carnea și grăsimile 
animale.

Actualmente, medicul chinez ex
perimentează o metodă de înlocuire 
a articulațiilor prin plastie cu 
crengi de salcie, ceea ce desigur va 
aduce alături de metoda susmen
ționată un aport considerabil la 
ortopedia modernă.

Reîmprospătînd unele 
medicale care s-au 
plin valabile de-a lungul

\

care
încununate de

metode 
dovedit pe de- 

I . „ 1 veacu
rilor, savanții chinezi încearcă să 
fundamenteze în mod științific a- 
ceste metode terapeutice, îmbogă
țind patrimoniul medicinei moderne 
cu importante cuceriri științifice.

Dr. GABRIEL PETRE

Un proiect al aeromotocicletei 
viitorului.

Desen de B. GHEORGHB

Stelele
Cronică științifică sovietică

O recentă telegramă 
Moscova vorbea despre o 
clarație a acad. V. Ambarțumian 
care arată că a dovedit pentru pri
ma oară existența în sistemul Ga
laxiei noastre a unor îngrămădiri 
de stele tinere — asociații stelare 
care se deosebesc simțitor de 
toate celelalte soiuri de stele. A- 
ceaetă descoperire, una dintre cele 
mai importante făcute în ultimele 
decenii, a arătat că procesul de 
formare a stelelor în Galaxie con. 
tinuă pînă în prezent.

Nașterea continuă de lumi astra
le și veșnica tinerețe a Universului 
pot fi considerate ca definitiv do
vedite — a declarat V. Ambarțu
mian. Studierea galaxiilor cu lu
mină variabilă și a acumulărilor 
acestora va permite, după părerea 
sa, să se descopere fenomene fi
zice și proprietăți ale materiei cu 
totul noi. După cit se pare, tocmai 
aceste regiuni ale 
prezintă izvoarele 
diații cosmice.

In dorința de a 
rilor care ne-au pus o serie de în
trebări în legătură cu noile decla
rații ale acad. Ambarțumian pu
blicăm acest articol al prof^pniv. 
Călin Popovici. «

„Proba concludentă că se 
stele actualmente în Galaxia 
stră a fost dată pentru prima 
de acad. V. A. Ambarțumian. 
sta a arătat că există unele grupări 
de stele numite asociații de stele, 
care sînt nestabile, stelele din a- 
ceste grupări împrăștiindu-se în 
spațiu, ca un snop de alice. Stele
le au mișcări divergente fi putem 
deduce virsta asociației de stele 
dacă prelungim inapoi drumurile 
parcurse de stele din momentul 
formației lor cînd ocupau un vo
lum mic in spațiul cosmic. Cunos- 
cînd în plus viteza actuală a ste
lelor se găsește timpul cit le-a fost 
necesar spre a parcurge drumul din 
momentul formației pînă la locul 
unde se găsesc actualmente. Astfel 
s-a găsit pentru o asociație 
constelația Șopîrla virsta de 
milioane ani. O astfel de 
astronomic vorbind, este 
deoarece Soarele nostru are 
de 4-5 miliarde de ani și sînt stele

sosită de la 
de-

Universului re. 
puternicelor ra

răspunde citito-

nasc 
noa- 
oară 
Ace-

din 
2-2‘/a 
cifră, 
mică 

virsta

nasc sub ochii noștri
prof.
Călin

univ. dr. 
Popovici

fizicienii sovietici au 
Vezi asupra tinereții 
fi a unor Galaxii,

in Galaxia noastră cu o virsta 
blă. Mai mult ca atit, sînt unele 
evidențe că în marea nebuloasă din 
Orion se nasc stele și actualmente. 
Astfel unele noduri de nebulozi
tăți din acea regiune a cerului au 
avut aspectul lor mult schimbat 
la numai cîțiva ani interval, ceea 
ce a făcut pe unii astronomi să 
presupună că asistăm chiar la for
marea unor stele. Unele din aceste 
stele extrem de tinere se caracteri
zează prin variații neregulate de 
strălucire* sînt într-o stare de ne~ 
stabilitate și lumina lor arată anu
mite caractere speciale deosebite 
de ale stelelor obișnuite. In ul
timul timp s-au descoperit une
le nebuloase extragalactice a căror 
lumină prezintă aceleași caractere 
ca a stelelor tinere și nestabile de 
care am pomenit mai sus. Lumina 
lor s-a dovedit a fi polarizată u- 
nele din aceste nebuloase fiind iz
voare foarte puternice de unde ra
dio, răspîndind în spațiu cantități 
considerabile de energie. Cred că 
acestea sînt nebuloasele azurii la 
care se referă marele savant so
vietic în comunicarea sa.

Academicianul V. A. Ambarțu- 
mian a arătat că unele Galaxii sînt 
grupate în sisteme nestabile ca și 
asociațiile de stele, sisteme care se 
extind cu timpul și ca atare Ga
laxiile ce le compun sînt tinere. 
Aceasta dovedește că și la scara 
cosmică a Galaxiilor, procesul for
mării aștrilor continuă și actual
mente în univers. După savantul 
sovietic cauza emisiunii radio a a- 
cestor Galaxii trebuie căutată în 
procesul formării și separării tine
relor Galaxii.

Prin aceasta astrofizicienii sovie
tici au nimicit, 
racterul neștiințific al 
lor idealiste 
occidentali 
stelele au 
tan, acum 
printr-un 
că universul 
moarte termică inevitabilă. Astro-

du-

au demascat ca- 
concepții- 

ale unor astronomi 
după care Galaxiile fi
apărut aproape simul- 
cîteva miliarde de ani 
act de „creație" fi 

ar merge spre o

adus do- 
unor stele 
arătind că 

nu poate fi vorba de o o- 
rigine simultană a tuturor astrelor 
într-un moment oarecare din tre
cut ci de un proces continuu de 
formare a stelelor și a Galaxiilor. 
Astrofizicienii sovietici au putut 
stabili cu multă certitudine căile 
de evoluție ale stelelor nou for
mate aducînd noi și noi dovezi în 
sprijinul cosmogoniei științifice.

Toate aceste cuceriri recente ale 
științei cerului trebuie să fie cu
noscute și răspîndite nu numai 
pentru interesul științific direct pe 
care îl prezintă ci și pentru im
plicațiile lor filozofice generale, 
privind concepția noastră generală 
despre lume. După cum vă dați 
seama astrofizica aduce cu noile 
ei descoperiri tot mai multe ele
mente care confirmă din nou jus
tețea concepției materiolist-dialec- 
tice despre lume.

Cu prilejul Congresului Uniunii 
Astronomice Internaționale care a 
avut loc la Moscova în august a- 
nul trecut fi la care am avut feri
cirea să particip ca delegat al țării 
noastre — problemele evoluției 
stelelor au fost în centrul discuției 
astronomilor din lumea întreagă. 
Un simpozion special a fost dedi
cat acestor discuții care au adus 
contribuții esențiale în rezolvarea 
problemelor puse de evoluția sta
telor. Acad. V. A. Ambarțumian a 
prezidat mai multe ședințe de lu
cru ale acestui simpozion.

Astfel, pe baza progreselor rea
lizate in cele mai diferite domenii 
ale astronomiei și ale fizicii și în 
special în ceea ce privește originea 
energiei stelare, marile probleme 
ale astronomiei pot să fie tratate 
acum pe baze faptice științifice fi 
nu numai în cadrul unor conside
rații generale. Prin aceasta se a- 
daugă noi și noi dovezi ce demon
strează justețea, fără posibilitate 
de tăgadă, a concepției materialiste 
despre lume.

„Zile și nopți
De ce după zi urmează noap

tea, iar după noapte ziuă ? De 
ce vara zilele sînt mai lungi și 
nopțile mai scurte, iar iarna 
nopțile sînt mai lungi și zilele 
mai scurte ? Iotă două întrebări 
care pot părea copilărești la 
prima vedere dar pe care o re
centă broșură editată de Socie
tatea pentru Răspindirea Știin
ței fi Culturii le lămurește in
tr-un mod captivant atit pentru 
toți cei oare cunosc din școală 
explicațiq științifică a acestor 
fenomene naturale tAt fi pentru 
cei doritori să se familiarizeze 
cu dteva noțiuni de mecanică 
cerească.

Folosind o serie de exempli-

ficări istorice, un bogat mate
rial ilustrativ-exemplificator, 
Cornelia Cristescu explică 
cu talent cititorului care este 
forma pămintului, de ce există 
zile ți nopți, cum se explică du
rata zilelor fi nopților, arătind 
totodată cum dezvoltarea știin
țifică permite explicarea pre
cisă a tuturor fenomenelor care 
au loc în natură, demascind 
concepțiile mistice.

Lucrarea Corneliei Cristescu 
— dovadă a eforturilor deose
bite pe care le face in ultimul 
timp Societatea pentru Răspân
direa Științei ți Culturii pentru 
editarea unor valoroase lucrări 
de popularizare — vine astfel 
să pună la dispoziția noastră 
încă o carte folositoare în 
lupta pentru combaterea super
stițiilor.

S. IOACHIM

•k Saturn are 9 sateliți. Cel 
mai mare Titan (al 6-lea) are 
4.150 km. diametru, iar cel 
mai mic, Phoebe, numai 320 
km.

-X Planeta Uranus se găsește 
la 2689 milioane de km. față de 
Soare. Mergînd cu aproape 7 
km. pe secundă, ea are nevoie 
de 84 ani și 8 zile ca să-și par
curgă orbita în jurul Soarelui.

-K Planeta Neptun se gă
sește situată Ia 4.496 milioane 
km. de Soare, gravitând în jurul 
acestuia în 164 de ani și 165 de 
zile.

-K Adîncimile cele mai mari 
ale apelor de pe globul pămîn- 
tesc ating 10.000 m. iar adînci- 
mea medie a oceanelor este de 
aproximativ 3.800 m.

Elicopterele n-ar putea fi folosite ți la producerea „ploilor artificiale** ?
Desen de O. BUȚU

De cîtva timp la Spitalul „Colțea**, operațiile sînt televizate pentru studenții ce pot privi astfel dintr-o 
a|tă sală o intervenție chirurgicală

Foto: N. STELORIAN

Tînăra generație
a cercetătorilor atomiști

Progresele remarcabile realizate 
în toate domeniile în țara noastră 
în anii puterii populare dovedesc 
cu prisosință superioritatea incon
testabilă a sistemului socialist în 
ceea ce privește ritmul dezvoltării 
economiei și culturii, iar modul în 
care fiecare compartiment al vieții 
noastre a fost împins înainte spre 
culmi nebănuite altădată, arată 
priceperea desăvîrșită și mărturi
sește munca avîntată a întregului 
popor sub conducerea clasei noa
stre muncitoare și a partidului 
său.

în realizarea înaltelor țeluri ce 
ne stau în față, un rol important 
l-a avut în multe domenii ale cer
cetării științifice tineretul nostru 
crescut și educat în climatul ulti
milor ani, în condiții atît de net 
superioare celor în care au cres
cut părinții și dascălii lor, încît 
cele mai mari speranțe puse în 
acest tineret par a fi pe deplin 
justificate.

După cum se știe progresele 
realizate în ultima vreme la noi 
în domeniul cercetării științifico- 
tehniee printre altele și în dome
niul fizicii și tehnicii nucleare nu 
mnt deloc neglijabile, iar aportul 
celor tineri este departe de a pu
tea fi trecut cu vederea.

în condițiile impetuoasei dezvol
tări științifice din anii din urmă 
tinerii noștri cercetători atomiști 
au în seama lor sarcini deose
bit de importante, mai impor
tante la noi decît în alte țări, din 
cauza numărului foarte redus al 
fizicienilor mai vârstnici (consecin
ță a dezinteresului total manifestat 
de regimurile trecute față de pro-

al

prof. univ.
F. Ciorescu

director adjunct științific 
Institutului de Fizică Atomică

Cibernetica și gîndirea omenească
Mulți oameni de știință soco

tesc că una din cele mai impor
tante realizări ale tehnicii umane 
sînt mașinile create de ciberneti- 
ceni, mașini care depășesc cu mult 
în posibilități tot ceea ce fantezia 
unor literați a conceput de-a lun
gul secolelor. Astfel de mașini ele- 
tronice conduc astăzi extracția 
petrolului din sonde, conduc proce
sele tehnologice în rafinării și mari 
fabrici petrochimice, conduc ma- 
șini-unelte uriașe, controlează ca
litatea produselor obținute, diri
jează trenurile care circulă pe 
anumite trasee fără mecanic (cum 
e de pildă pe unul din sectoarele 
electrificate ale rețelei de lîngă 
Moscova). Dar acești roboți pot 
face și operații mult mai complexe, 
considerate pînă nu de mult ca 
fiind operații rezervate numai oa
menilor. Există mașini care rezol
vă probleme de logică, altele care 
rezolvă probleme foarte dificile de 
matematici superioare- Și la noi, 
la București, există astfel de ma
șini. Astfel la Institutul de Fizică 
Atomică s-a construit mașina de 
calculat CIFA-1 care poate calcula 
singură tabele de logaritmi, tabele 
de funcții speciale sau poate re
zolva sisteme de zeci de ecuații 
cu zeci de necunoscute. La Acade
mia Militară Tehnică s-a construit 
o altă mașină numită CALJ-1 care 
în cîteva secunde poate integra 
sisteme de ecuații diferențiale ne
liniare. Alte mașini sînt în con
strucție la București, Cluj ' 
mișoara.

Dacă un om ar încerca 
zolve aceleași probleme cu 
creion și mașini aritmetice 

| nice ar trebui să muncească de 
'mii de ori mai mult ca mașinile 
electronice. Căci aceste mașini mo
derne de calculat pot lucra cu vi
teze nebănuite, făcînd mii de adu-

și Ti-

să re- 
hîrtie, 
meca-

nări pe secundă. Unei astfel de 
mașini i se dă problema și instruc
țiunile de rezolvare. Mașina obține 
foarte repede soluția pe care o dă 
la ieșire sub forma unor tabele 
gata imprimate-

Dar aceste mașini nu se între
buințează numai în scopuri mate
matice, calculatorii. Există azi ma
șini care proiectează singure insta
lații, care elaborează scheme, care 
fac traduceri dintr-o limbă în alta, 
care joacă șah, care verifică și 
stabilesc teoreme de matematică.

Apariția acestor mașini foarte 
perfecționate modifică multe as
pecte din producție. Numeroase 
munci grele sînt preluate de către 
automate.

Automatizarea complexă electro
nică este cuvîntul cheie al măririi 
productivității muncii. Dar trebuie 
în același timp să înțelegem că 
automatizarea are urmări diame
tral opuse în orînduirea capitalistă 
și în orînduirea socialistă. în so
cialism — unde există întreaga 
grijă pentru ușurarea muncii omu
lui, pentru fericirea omului — au
tomatizarea înseamnă eliberarea 
omului de povara muncilor grele, 
înseamnă ridicarea calificării sale 
profesionale, înseamnă ștergerea 
diferențelor dintre munca fizică 
și cea intelectuală. Dimpotrivă în 
capitalism, nu ușurarea muncii 
omului este scopul automatizării, 
ci profitul maxim pentru capitalist.

De aceea în capitalism pentru 
marea masă a oamenilor muncii 
automatizarea aduce consecințe 
catastrofale: automatizarea în
seamnă șomajul nu numai al celor 
ce au lucrat în întreprinderea au
tomatizată, ci și a! altora din între
prinderile neautomatizate aruncate 
în brațele falimentului prin concu
rență.

Prin structura ei economică so-

prof. univ. 
Ed. Nicolau

cietatea capitalistă nu oferă posi
bilitatea automatizării depline a 
producției. Iar ea chiar dacă se 
face într-o măsură nu se face fără 
a nu aduce cu sine adevărate ca
tastrofe în producție și mizerie 
pentru oamenii muncii.

In afara problemelor sociale, 
noile mașini ridică și o altă proble
mă teoretică deosebit de impor
tantă — problema raportului din
tre om și mașină

Pentru vechea concepție idea
listă omul nu este o mașină doar 
pentru că se deosebește esențial 
de tot ceea ce vedem în jurul nos
tru datorită „sufletului** pe care i 
l-a dat „creatorul**. Din contră, 
pentru materialismul vulgar, omul 
nu este decît o asamblare de ele
mente mecanice și electronice, o 
mașină ceva mai complexă decît 
cele pe care le avem sub ochii 
noștri azi — dar care desigur că 
va putea fi depășită în curînd 
grație progresului tehnic. Așa cum 
ne arată clar materialismul dia
lectic ambele poziții sînt profund 
greșite.

Este relativ simplu de a combate 
concepțiile diverselor religii pri
vind pe om și sufletul său. Intr-a
devăr, nu poate fi adus nici un 
argument serios în sprijinirea ab
surdităților idealiste.

Materialiștii vulgari nu sezisea- 
ză diferența calitativă care există 
între materia vie și cea moartă.

Greșalg materialiștilor vulgari o 
fac toți acei care încearcă să re
ducă și activitatea spirituală a o- 
mului la schemele funcționale pe 
care le întîlnim în mașinile elec- 
ironice de calculat. In mod sim-

pliat se spune că mașina de calcu
lat funcționează cu tuburi electro
nice care au două poziții de lucru: 
funcționează sau sînt blocate. La 
fel neuronul are două stări: exci
tat sau inhibat. De unde se trage 
concluzia că și creerul omului 
poate fi considerat o mare mașină 
de calculat. Dar aci se pierde din 
vedere faptul că pe lîngă asemă
nări există deosebiri esențiale. 
Căci în timp ce un tub electronic 
are un singur punct prin care este 
comandat — deci funcționarea sa 
este foarte simplă — neuronul are 
sute de astfel de puncte, și starea 
sa este rezultanta semnalelor apli
cate acestor puncte. Dar în afară 
de această diferență uriașă de or
ganizare, de structură, între neu
ron și tubul electronic există dife
rența de asemenea esențială — 
mai esențială chiar —- și care 
constă în faptul că tubul electronic 
funcționează simplu, printr-un fas
cicul de electroni, în timp ce neu
ronul are o funcționare foarte 
complexă, bazată pe fenomene bio
chimice specifice.

Omul este și va fi oricînd su
perior mașinii- Gîndirea umană 
— creatoare a tuturor mașinilor 
nu va putea fi nicicînd înlocuită de 
nici un fel de mașină. Și tocmai 
ceea ce deosebește în mod funda
mental pe om de oricare mașină 
este faptul că omul dispune de o 
gîndire dezvoltată în procesul 
practicii sccial-istorice. Așa cum 
mașina de țesut dantelă nu poate 
executa decît modelul pe care l-a 
creat un desenator și pe care l-a 
conceput inginerul, creatorul ma
șinii înainte de construcția ei, tot 
așa mașina electronică va executa 
operațiile pe care omul le-a trans
mis prin programa respectivă.

Și într-un caz și în altul mași-

aa se mișcă mult ma> repede decît 
omul. Mașina nu poate însă să ur
meze decît anumite scheme impuse 
de om. In cazul mașinii de făcut 
dantelă, ea urmează o schemă me
canică, iar în cazul celei de .calcu
lat o schemă logică. Mașina elec
tronică poate înlocui în timpul 
funcționării chiar o operație logi
că cu alta dar și asta nu se face 
fără ca omul să-i fi dat posibili
tatea. Ea nu este în stare ca de 
la sine să schimbe o operație lo
gică cu alta pe care omul nu a 
prevăzut-o în programa sa cînd a 
construit-o. Ea nu este în stare să 
„învețe" ceva nou față de ceea ce 
„știe** din programa dată de om, 
nici să dezvolte ceea ce știe prin 
cunoașterea lucrurilor și fenome
nelor din jur- Acestea le poate face 
numai omul care dispune de o 
gîndire dezvoltată în procesul 
practicii social-istorice.

Chiar dacă am realiza o mașină 
electronică avînd de două ori mai 
multe tuburi decît sînt celulele în 
scoarța creierului, ea nu ar fi to
tuși decît o simplă mașină care ar 
putea cel mult să rezolve anumite 
probleme puse de om. Pentru că așa 
după cum am arătat aceste mașini 
nu pot face munci creatoare. Ele 
pot cel mult să reproducă ciclic a- 
numite procese logice, dinainte fi
xate. In acest sens este cu totul 
greșit de a spune că mașina gîn- 
aește. Mașina nu gîndește după 
cum ceasul nu are noțiunea timpu
lui.

Toate acestea arată clar că nu 
poate fi vorba de o înlocuire a 
creierului uman prin aceste mașini 
electronice. Mașina rămîne o pre
lungire a omului, o prelungire a 
brațului său cînd e vorba de mași
nile mecanice, o prelungire a cre
ierului său cînd e vorba de mași
nile electronice de calculat.

pățirea științei romînești, și a fi
zicii în special). De aceea ei au 
de umplut intr-un timp scurt go
luri mari. în ajutorul lor stă insă 
acum o bază materială puternică, 
realizată. Faptul că dispunem 
de un reactor și de un foarte mo
dern accelerator de particule, con
stituie un avantaj enorm pentru 
progresul fizicii și tehnicii nu
cleare, însă aproape tot atît de 
importante sînt restul aparaturii 
de cercetare ca și atelierele bine 
utilate ce se află la dispoziția cer
cetătorilor noștri. O primă con
tribuție esențială a tineretului nos
tru a fost tocmai la concepția, 
proiectarea și realizarea unor 
utilaje anexe, ceea ce a per
mis în afara unei economii mari 
la import, ridicarea substanțială a 
nivelului științific și tehnic al ce
lor care le-au realizat. Mai mult, 
unele dintre aceste aparate dove
desc performanțe care se apropie 
sau chiar întrec pe cele ale apara
telor de același gen construite în 
marile laboratoare din străinătate, 
cu o îndelungată activitate în fi
zica nucleară. Și cităm printre al
tele : un spectrograf de neutroni 
cu cristal, două spectrometre de 
neutroni cu timp de zbor, un spec
trograf de raze beta, maț mulți 
analizor! de amplitudine, instala, 
ție pentru studiul magnetismului 
nuclear etc. etc.

Mulți tineri fizicieni, chimiști și 
ingineri nuoleariști, sub în
drumarea atentă a organizației de 
partid, a organizației U.T.M., 
a colegilor lor mai vârstnici și a 
șefilor de colective și-au însușit 
într-un timp relativ scurt atribute
le esențiale ale cercetării.

Încercînd să evidențiez activita
tea creatoare a unor tineri mă 
simt în fața unor dificultăți mari 
deoărece în momentul de față sînt 
studiate o serie întreagă de proble
me cu rezultate deosebite.

Fără a epuiza lista lucrărilor 
deosebite vă voi da numai trei 
exemple ale unor recente realizări

Iată; de pildă, lucrarea tînărului 
Dorin Doreeoman în domeniul stu
diului reacțiilor nucleare. Preocu
pat de studiul spectrelor de ener. 
gii emise la captarea neutronilor 
termici în nucleele ușoare, Dorceo- 
man, împreună ou colegii săi, au 
reușit să pună la punct construcția 
unui analizor de amplitudine cu 
20 de canale a căror performanțe 
sînt remarcabile.

Prin această realizare. tînărul 
cercetător a făcut un pas serios pe 
calea studiului unor procese deo
sebit de importante, pentru eluci 
darea unor probleme de structură 
a nucleului atomic.

Iată și un alt exemplu. Ingine- 
rul Horațiu Toțea a realizat un 
selector de neutroni lenți cu 64

de canale necesare studiului struc. 
turii corpurilor solide cu ajutorul 
neutronilor termici. Aceste studii 
sînt importante în special în 
legătură cu lămurirea problemelor 
de structură a semieonductorilor
— un capitol care după cum știți 
deschide extraordinare perspective 
prin aplicațiile sale în tehnică.

în sfîrșit aș vrea să mai remarc 
activitatea inginerului Valerian 
Grabari care în dorința sa de a 
rezolva construcția de echipamen
te necesare studiilor de spectrosco
pie beta și gama a realizat o sche. 
mă complectă de coincidență 
„lentă-rapidă*' astăzi în perfectă 
stare de funcționare. Această rea
lizare permite colectivului de cer
cetători din care face parte tînărul 
inginer să trateze cu rapiditate o 
serie de probleme privind spectrul 
unor radioizotopi emițători de raze 
beta.

Trebuie să remarcăm de aseme
nea aportul unor tineri ca Mir
cea Cristea, C. Alevra și alții în 
studiul 
energii
Paul Timiș și al altora în studiile 
asupra fizicii solidului cu ajutorul 
radiațiilor nucleare precum și a- 
portul tinerilor Elena Balea, Ion 
X. Ion și al altor tineri la cerce, 
țările asupra radiațiilor cosmice și 
în general asupra particulelor de 
energii mari.

Rezultatele muncii unor aseme
nea tineri au fost ouprinse în lu
crări publicate în țară și străină
tate sau prezentate la diverse con
grese internaționale, dintre care 
unele s-au bucurat de o primire 
favorabilă și printre colegii lor 
din alte țări. Pe de altă parte, u- 
nele colective au acumulat un nu
măr suficient de mare de rezultate 
incit să îndreptățească convocarea 
la noi a unor congrese internațio
nale. De asemenea nu trebuie ui

tată nici lucrarea de cercetare, a- 
mănunțit executată asupra reac
torului nostru cu sprijinul direct 
al cîtorva tineri cercetători și 
ingineri care a dus la crește
rea puterii acestuia de la 2.000 kW
— cit fusese proiectat — la 3.000 
kW, ceea ce a permis să se extin
dă în mod substanțial posibilități
le acestuia. în sfîrșit, aspectul apli
cativ s-a dovedit a interesa foarte 
mult pe tineri : în special folo
sirea radioizotopilor și a surselor 
interne de radiații în industria 
chimică, petroliferă precum și în 
alte ramuri, lăsată foarte mult în 
mina lor, a condus la economii 
substanțiale care se află în conti
nuă creștere.

Noi cei din conducerea tînărului 
Institut de Fizică Atomică din 
țara noastră punem în tînăra ge. 
nerație de cercetători dintr-unul 
din cele mai înaintate domenii ale 
cercetării științifice contemporane 
cele mai înaripate speranțe avînd 
certitudinea că prin munca lor vor 
obține rezultate esențiale care vor 
contribui din plin la propășirea 
științei romînești.

reacțiilor nucleare la 
miei, aportul tînărului

O interesantă revistă 
științifică

Ca urmare a grijii deosebite pe 
care regimul democrat-popular o 
are pentru dezvoltarea științelor, 
începînd din anul trecut, la marele 
număr de reviste științifice apărute 
in anii din urmă s-a adăugat re
vista „Studii și cercetări de biochi 
mie“, prima revistă de specialitate 
în domeniul biochimici care apare 
la noi în țară. Paginile revistei de 
„Studii și cercetări biochimice" 
fac cunoscute cercetătorilor din 
țară și străinătate lucrările origina-

le elaborate atit la Institutul da 
biochimie, cit fi in alte centre fi 
laboratoare.

Comunicările prezentate in uUi- 
mul număr, recent apărut, in care 
alături de numele unor personali
tăți de seamă ale vieții noastre ști
ințifice ca academicienii Em. Ma- 
covschi, M. Nasta, S. Oeriu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., găsim și numele multor 
tineri cercetători, reliefează o in
tensă activitate desfășurată de bio- 
chimiștii noștri.

c



La a 65-a aniversare a tovarășului

NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV
(Urman din pag. l-a) Sub înrîurirea deosebit de activă 

• lui N. S. Hrușciov, se înfăp
tuiește cu cea mai mare consec
vență și în modul cel mai deplin 
principiul conducerii colective și în 

cu Sovietul Suprem al U.R.S.S. și 
cu Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

★
Considerabil este aportul adus 

de N. S. Hrușciov la dezvoltarea 
teoriei marxist-leniniste, la funda
mentarea științifică a tuturor ma
rilor măsuri înfăptuite de Partidul 
comunist și de guvernul sovietic 
atit pe planul construcției interne, 
cît și în domeniul politicii externe.

In raportul său ia Congresul al 
XX-lea al P.G.U.S. (1956) N. S. 
Hrușciov a expus o serie de 
teze teoretice profunde în proble
mele construirii comunismului, 
precum și în problemele fundamen
tale actuale ale vieții internațio
nale. Tezele dezvoltate atunci de 
N. S. Hrușciov privind posibilita
tea coexistenței pașnice a celor 
două sisteme, posibilitatea preîn- 
tîmpinării războiului în epoca ac
tuală, legile generale și diver
sitatea formelor de trecere a dife
ritelor țări la socialism, au avut 
o excepțională importanță progre
sistă și au fost întrutotul confir
mate de viață.

Un exemplu de dezvoltare crea
toare a teoriei marxist-leniniste în 
legătură indisolubilă cu practica 
construirii societății comuniste în 
U.R.S.S. și cu etapa actuală a 
dezvoltării relațiilor internaționale 
îl constituie raportul lui N. S. 
Hrușciov la Congresul al XXI-lea 
al P.G.U.S. (1959). In acest do
cument fundamental, alcătuit din 
cinci mari capitole, se face o ana
liză profund științifică a esenței 
tuturor principalelor probleme so
ciale ale epocii noastre, sînt defi
nite tendințele dezvoltării în pe
rioada următoare.

Să menționăm numai grupurile 
în

cea 
Și

Pe baza planului de perspectivă 
de 15 ani, Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. a aprobat cifrele de con- _ _ _________
trol ale planului septenal de dez-, sistemul de stat sovietic, ince'pind 
voltare a țării pe anii 1959—1965. *'■ ' ‘ ‘ "
In domeniul economic acest plan 
prevede dezvoltarea multilaterală 
a forțelor de producție ale țării și 
realizarea unei creșteri a produc
ției in toate ramurile economiei pe 
baza dezvoltării cu precădere a 
industriei grele, care să permită să 
se facă un pas hotărîtor în crea
rea bazei tehnico-materiale a co
munismului și în asigurarea în cel 
mai scurt termen istoric a victoriei 
U.R.S.S. în întrecerea economică 
pașnică cu țările capitaliste. În
tărirea potențialului economic al 
țării în septenal va asigura creș
terea considerabilă a nivelului de 
trai al poporului.

★
„Principala direcție de dezvolta

re a statului socialist, a spus N. S. 
Hrușciov la Congresul ai XXI-lea 
al P.C.U.S, este desfășurarea prin 
toate mijloacele a democrației, an
trenarea celor mai largi pături ale 
populației la conducerea tuturor 
treburilor țării, atragerea tuturor 
cetățenilor la conducerea construc
ției economice și culturale".

Această orientare este aplicată 
în mod consecvent în viața politică 
și socială a U.R.S.S. Au fost în
făptuite o serie de măsuri din cele 
mai importante în scopul lărgirii 
drepturilor republicilor unionale, 
ale sovietelor locale, ale colho
zurilor. Este garantată respecta
rea strictă a legalității. Unele func
ții importante, exercitate înainte 
de organele de stat, au trecut în 
competența organizațiilor obștești 
ale oamenilor muncii.

Comitetul Centrad al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, supun discuției în
tregului popor toate problemele de 
cea mai mare însemnătate care au 
o importanță generală de stat. 
Iată unul din numeroasele exem
ple : în ajunul Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. au fost supuse 
discuției întregului popor tezele cu 
privire la cifrele de control 
pianului septenal.

Cu acest prilej în întreaga 
au avut loc peste 968.000 de 
nari la care au participat peste 
70.000.000 cetățeni. In cadrul aces
tor adunări 4.672.000 de oameni au 
făcut observații, complectau și pro
puneri pe marginea tezelor. In a- 
fară de aceasta, diferite organizații 
și redacții ale ziarelor au primit 
650.000 de scrisori. Discutarea de 
către întregul popor a cifrelor de 
control a oferit un material extrem 
de bogat pentru precizarea unor 
proiecte ale planului septenal și 
pentru elaborarea Ulterioară a 
unor planuri de perspectivă pentru 
dezvoltarea economiei U.R.S.S.

Linia spre perfecționarea și dez
voltarea democrației sovietice, în
făptuită eu participarea activă a lui 
N. S. Hrușciov, a dat cele mai 
bune rezultate. Perioada de după 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
se caracterizează prin unirea și 
mai strînsă a popoarelor din Uniu
nea Sovietică în jurul Partidului 
comunist, prin creșterea activității 
creatoare a maselor în construcția 
comunistă.

Rolul personal al lui N. S. Hruș
ciov în înfăptuirea practică a prin
cipiilor democratismului socialist 
este extrem de mare. In posturile 
sale de răspundere de prim-secretar 
al Comitetului Central al partidu
lui și de șef al guvernului, N. S. 
Hrușciov urmează cu consecvență 
și în modul cel mai strict princi
piile conducerii colective, este un 
luptător activ pentru respectarea 
normelor leniniste ale vieții de 
partid- Faptele vorbesc grăitor des
pre aceasta.

După anul 1953, organul suprem 
al P.C.U.S. — Congresul — a 
fost convocat de două ori. Sînt 
convocate cu regularitate plenarele 
Comitetului Central — organul 
conducător suprem al partidului 
în intervalele dintre congrese. Din 
1953 au avut Ioc 19 plenare ale 
Comitetului Central. Prezidiul, 
care este organul executiv al C.C. 
al P.C.U.S., ține ședințe cu regula
ritate, cel puțin o dată pe săptă- 
mînă.

ale

țară 
adu

•----

Ședințe lărgite 
organizate de corni* 

tetele regionale P.M.R
(Urmare din pag. l-a)

de probleme cărora li se dau 
raport definiții teoretice de 
mai mare importanță : esența 
particularitățile planului septenal 
al Uniunii Sovietice; cele două 
faze ale societății comuniste; le
gitățile trecerii Uniunii Sovietice 
de la socialism la comunism ; le
gitățile trecerii tuturor țărilor sis
temului socialist de la socialism la 
comunism; unitatea internaționa- 
listă a mișcării muncitorești și 
inevitabilitatea falimentului defini
tiv al revizionismului; întrecerea 
economică pașnică a celor două 
sisteme; posibilitatea eliminării 
războiului mondial din viața so
cietății ca o perspectivă reală a 
viitorului apropiat.

O particularitate a tezelor teo
retice elaborate de N. S. Hrușciov 
o constituie legătura lor organică 
cu viața, cu tendințele de perspec
tivă ale dezvoltării societății. Ba
zate pe principiile nestrămutate ale 
marxism-leninismului, aceste teze 
țin seama de specificul fenomene
lor, de factorii obiectivi și subiec
tivi. N. S. Hrușciov imprimă for
mulărilor sale teoretice aceeași 
claritate proprie tuturor celorlalte 
aprecieri ale sale.

★
Cu greu poate fi apreciat 

justa sa valoare aportul adus 
N. S. Hrușciov în ultimii ani 
cauza păcii generale, cauzei slă
birii încordării internaționale, 
luptei pentru lichidarea „războiu
lui rece".

N. S. Hrușciov folosește activ 
toate căile și mijloacele care con
tribuie la întărirea păcii, la adîn- 
cirea înțelegerii reciproce dintre 
popoare. El a vizitat numeroase 
țări, printre care R. P. Chineză, 
Anglia, India, Birmania, Afga
nistan, Iugoslavia, Finlanda, 
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, R, D. Germană. Prin a- 
ceste vizite, prin contactele per
sonale cu oameni de stat de răs
pundere, printre care cu președin
tele Eisenhower (Geneva 1955), 
cu primul ministru 
participarea sa la o 
tative internaționale 
mare importanță, N.
a contribuit efectiv la slăbirea în
cordării, la reglementarea proble
melor litigioase.

N. S. Hrușciov a vizitat de două 
ori țara noastră în cursul anului 
1955 — la 4 iunie și cu prilejul 
celei de-a 11-a aniversări a elibe
rării Romîniei. N. S. Hrușciov a 
vizitat întreprinderi industriale și 
gospodării colective, a stat de vor
bă cu muncitori și țărani colecti
viști, a dat o serie de sfaturi prac
tice pentru îmbunătățirea muncii

la 
de 
la

Nehru, prin 
serie de tra
de cea mai 
S. Hrușciov

în întreprinderi șl pe ogoare. Pre
tutindeni tov. N. S. Hrușciov a 
fost primit cu deosebită căldură și 
însuflețire.

Vizitele lui N. S. Hrușciov în 
Rominia au adus o contribuție de 
seamă la întărirea prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele ro- 
mîn și sovietic. Referindu-se la a- 
ceastă prietenie în cuvîniarea ros
tită cu prilejul adunării festive de 
la 23 August 1955 tov. Hrușciov a 
spus :

„Relevăm cu o satisfacție pro
fundă consolidarea continuă a prie
teniei între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară. Cu 
fiecare an ce trece se întăresc re
lațiile frățești între Uniunea So
vietică și Republica Populară Ro- 
mină. Se lărgește colaborarea reci
procă dintre țările noastre în toate 
domeniile vieții politice, economice 
și culturale.

Oamenii muncii din Romînia pot 
fi siguri câ poporul sovietic a 
fost, este și va fi un prieten cre
dincios, de nădejde al poporului 
romîn și îi va acorda ajutor și 
sprijin multilateral în lupta pentru 
construirea socialismului, pentru 
întărirea continuă a statului demo
crat-popular".

Deși foarte ocupat cu treburile 
partidului și ale statului, N. S. 
Hrușciov are convorbiri cu nume
roase persoane din străinătate, 
printre care și cu persoane din ță
rile nesocialiste. In cadrul acestor 
convorbiri el nu ocolește nici o 
problemă acută, se pronunță în 
modul cel mai direct și cu cea mai 
mare sinceritate, este un propa
gandist pasionat al ideilor păcii.

Gînd străinii îl întreabă pe N. S. 
Hrușciov care sînt perspectivele 
relațiilor pașnice dintre 
el răspunde invariabil: 
timist".

O importanță extrem 
are concluzia istorică 
N. S. Hrușciov la Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. potrivit 
reia chiar într-o perioadă apropia
tă, pe baza îndeplinirii planului 
septenal al U.R.S.S. (1959—1965) 
și a planurilor economice ale tu
turor țărilor din lagărul socialis
mului, încă înainte de victoria de
plină a socialismului în lume, în 
condițiile menținerii capitalismului 
într-o parte a lumii, „se va ivi po
sibilitatea reală de a elimina răz
boiul mondial din viața societății".

‘ ★
„Ce a reprezentat pentru dv. în 

cursul întregii dv. vieți Partidul 
comunist și ce este el pentru dv. 
în prezent pe planul sentimentelor 
personale ?“ — l-a întrebat pe 
N. S. Hrușciov în 1957 un ziarist 
străin.

„Partidul comunist, a răspuns 
N. S. Hrușciov, îmi este scump 
prin faptul că exprimă interesele 
clasei muncitoare, interesele po
porului și năzuințele și visurile 
mele despre construirea societății 
noi. Mă bucur că după ce am trăit 
atiția ani și am activat vreme în
delungată în rîndurile acestui par
tid, pot constata că partidul nostru 
comunist, mergînd pe calea indi
cată de Lenin, a asigurat un ase
menea progres uriaș țării noastre, 
încît poporul nostru a deschis 
lea pe care merg numeroase 
poare din alte țări.

Ca și toți comuniștii, nu am 
cît un vis : ca toți oamenii să 
aibă asigurată o viață fericită, ca 
toți oamenii indiferent de naționa
litate, indiferent de credințe 
gioase, indiferent de culoarea 
Iii, să se bucure pe deplin de 
dele muncii lor. Noi luptăm 
tru a acumula atîtea bunuri 
teriale cîte sînt necesare pentru 
ca toți oamenii să fie asigurați din 
belșug și credem că omenirea va 
obține aceasta. Nu se poate spune 
precis cînd va fi aceasta, dar un 
lucru este clar — spre aceasta se 
îndreaptă omenirea. Mă bucur de 
acest lucru și, în ce mă privește, 
fac tot ce îmi stă în puteri pentru 
a contribui la acest progres".

Aceste cuvinte conțin programul 
întregii vieți a acestui eminent om 
care a ieșit din popor și care își 
consacră toate eforturile luptei 
pentru fericirea oamenilor.

eu prilejul împlinirii a 65 de ani, 
poporul romîn trimite tovarășului 
N. S. Hrușciov un fierbinte salut 
și-i urează din toată inima mulți 
ani de viață și de muncă rodnică 
închinată înfloririi continue a Uni
unii Sovietice, cauzei păcii și prie
teniei între popoare, cauzei comu
nismului.

In viața sportivă 
nostru se consumă

Intrată nu de mult în func
țiune, secția de placaje a Com
binatului Gălăuțaș este un mo
del de întreprindere înzestrată 
cu utilajele cele mai perfecțio
nate, situîndu-se în rîndul ce
lor mai moderne fabrici de a- 
cest gen din Europa. In halele 
mari, luminoase, funcționează 
mașini prevăzute cu celulă foto- 
electrică pentru a preveni acci
dentele ; toate muncile grele 
sînt mecanizate, începînd cu 
manipularea buștenilor în depo
zit și terminînd cu șlefuirea 
placajelor.

In fotografie: aspect din 
sala de finisaj unde placajul 
tăiat la dimensiune și șlefuit 
este gata de expediție.

Din viata culturală a tineretului

popoare, 
„Sînt op-
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---- .ircani, Cornești, Runcu, 
Telești și altele, aparținînd cir
cumscripției electorale 34 Tg. 
Jiu, au participat la o adunare 
cetățenească pentru propunerea 
candidatului Frontului Democra
ției Populare în vederea alegerii 
unui deputat în Marea Adunare 
Națională în locul rămas vacant 
din această circumscripție elec
torală.

Tov. Nicolae Bîcoi, vicepreșe
dinte al Comisiei electorale Ar- 
cani, a propus drept candidat al 
E.D.P. pentru Marea Adunare 
Națională pe tov. Ion Popescu- 
Puțuri, scriitor.

Participant» la adunare au 
primit cu căldură propunerea fă
cuta.

★
In cadrul colaborării tehnico- 

științifice dintre Academia R. P. 
Romîne și Academia de Științe a 
Uniunii Sovietice, joi a plecat la 
Moscova o delegație a Acade
miei R. P. Romîne care va dis
cuta cu specialiștii sovietici par
tea I din monografia geografică, 
fizică și economică a R. P. Ro
mîne. Delegația este condusă de 
prof. Tiberiu 
corespondent 
Romîne.

Morariu, membru 
al Academiei R. P.

ir
în ciclul de conferințe „Con

gresul al XXI-lea al P.C.U.S., e- 
veniment de importanță istorică", 
organizat de Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice A.R.L.U.S.; joi 
după-amiază acad. Gr. C. Moisil 
a ținut conferința intitulată: 
„Matematica și automatica în 
slujba construirii comunismului".

(Agerpres)

A început 
Spartachiada de vară 

a tineretului

Ansamblul artistic
Ansamblul artistic al tinere

tului din orașul Galați a fost 
înființat de puțină vreme. Acest 
lucru nu i-a împiedicat însă pe 
tinerii artiști amatori să pregă
tească frumoase programe artis
tice prezentate deja în cadrul 
diferitelor manifestații culturale 
din oraș. Aceste spectacole au 
scos în evidență faptul că mem
brii ansamblului, tineri mun
citori din întreprinderile gălă- 
țene, sînt artiști amatori talen- 
tați care se străduiesc să creeze 
programe interesante, educa
tive, la ur ivel artistic cît mai 
ridicat. Datorită acestui fapt, 
ei mnt deseori solicitați atît de 
muncitorii întreprinderilor din 
oraș cît și de țăranii muncitori 
din împrejurimi.

tn activitatea ansamblului 
s-au evidențiat mulți tineri. De 
numele lui Bușilă Virgil, ajutor 
mecanic de la I.G.G., de pildă.

al tineretului gălățean
e legată existența cercului de 
proză. El e instructorul cultural 
al acestui cerc. Jenica Grosu, 
muncitoare la cooperativa 
„Muncă și Artă" e o talentată 
solistă de muzică populară și 
ușoară. Surorile Răileanu și Sil
via Sabina, muncitoare la ace
eași cooperativă, sînt tot atît de 
iscusite la dansuri ca și la țe
sutul frumoaselor covoare lucra
te de mîinile lor. Și exemplele 
pot continua.

în prezent, ansamblul tinere
tului din Galați pregătește ta
bloul coregrafic „Rodul muncii 
în colectiva' (text compus de 
membrii ansamblului) și un 
spectacol închinat celui de al 
Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena.

IONEL HINCU 
forjor

Programul brigăzii este inspirat 
din munca

La cooperativa „întreținerea? 
din Craiova programul de lu
cru s-a terminat și la tinichi- 
gerie și la secția montaj sobe 
teracotă și la secția zidari-dul- 
gheri, de aproape o oră și ju
mătate.

Instructorul Petre Ștefanovici 
bate de trei ori din palme :

— Gata... începem !
La acest semnal, toți tinerii 

&îmt la locurile lor; o fată și un 
băiat, iar o fată și un băiat, 
formînd astfel un grup mare.

Unii din ai au emoții. Este 
un text nou și încă n-au reușit 
să se obișnuiască cu replicile.

La un semnal discret al in
structorului, o fată se desprin
de din rînd, face un pas înainte 
și anunță programul.

★
Nu peste mult timp, coopera

torii vor asista la un nou pro
gram al brigăzii artistice de a-

colectivului
gitație. In acest nou program 
sînt scoși în evidență toți acei 
care au muncit conștiincios ca : 
Mihai Ion, frații Ancuța — zu
gravi, Constantin Crăciunescu 
și Alexandru Hamagiu, instala, 
tori, Dumitru Băbăianu, sobar, 
Crhiță Marin, tinichigiu și mulți 
alți muncitori, oare fac lucrări 
de bună calitate.

Cei care încă mai săvîrșesc 
greșeli și abuzuri sînt aspru 
criticați.

în felul acesta, programul 
brigăzii artistice de agitație de 
la cooperativa „întreținerea" 
reușește să contribuie la lichi
darea lipsurilor, la populariza
rea fruntașilor în producție, a- 
jutînd la crearea în rîndul coo. 
peratorilor a unei atitudini noi, 
socialiste față de muncă.

a tineretului 
____ un eveniment

ce a devenit tradițional : au în
ceput concursurile în cadrul Spar- 
tachiadei de vară a tineretului. 
Populara competiție ce antrenează 
la fiecare ediție a sa sute și sute 
de mii de tineri a fost pregătită 
în mod minuțios de către organi
zațiile U.T.M. și asociațiile spor
tive- Pe bună dreptate, Sparta- 
chiadele sînt considerate sărbători 
ale sportului de masă. Prin Spar- 
tachiadă nenumărați tineri îndră
gesc sportul, cunosc minunata pa
siune a întrecerii pe terenurile de 
sport. Spartachiadele contribuie Ia 
creșterea unui tineret ețelit, sănă
tos, capabil să răspundă sarcini
lor mărețe puse tineretului de că
tre partid. întrecerile sportive de 
masă nu numai că atrag la prac
ticarea organizată a sportului 
numeroși tineri, dar sînt și un im
portant mijloc de educare comu
nistă, de cultivare a_ trăsăturilor 
înaintate, caracteristice omului 
societății socialiste.

Spartachiada de vară a tineretu
lui pune în fața organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor sportive 
sarcini multiple- In primul rînd 
trebuie ținut seamă de faptul că 
etapa de masă a competiției este 
scurtă ca durată (15 aprilie — 24 
mai 1959). Aceasta impune ca în 
toate întreprinderile și instituțiile 
să înceapă de îndată desfășurarea 
concursurilor Spartachiadei. Ince- 
pînd aceste concursuri din vreme 
vom putea asigura mobilizarea 
masei largi a tineretului la Spar- 
tachiadă. Munca politică trebuie 
să fie pe toată această perioadă in
tensă, să nu fie lăsată pe ultimele 
zile ale etapei. Organizațiile 
U.T.M. pot avea la îndemînă mij
loace variate — gazete de perete, 
stații de radioamplificare, panouri, 
fotomontaje, etc. Faptul că disci
plinele incluse în regulamentul 
Spartachiadei se bucură în gene
ral de o largă popularitate în rîn
dul tineretului creează posibilitatea 
antrenării unui număr mare de ti
neri la întreceri. Nu trebuie însă

neglijată latura tehnică a pregă
tirii acestor întreceri. Trebuie ini
țiată organizarea unor antrena
mente sistematice, de stimulat năzu
ința spre continua perfecționare a 
cunoștințelor sportive ale tinerilor.

O atenție cu totul specială tre
buie acordată antrenării fetelor în 
întrecerile Spartachiadei. mai alea 
în mediul sătesc. Concursurile 
Spartachiadei sînt un nimerit pri
lej de a aduce pe terenurile de 
sport numeroase tinere fete care 
din diferite motive nu practică 
vreo disciplină sportivă. Problema 
mobilizării fetelor în activitatea 
sportivă este o sarcină permanentă 
și deși s-au făcut importante pro
grese nu ne putem considera mul
țumiți cu rezultatele obținute pînă 
acum de unele organizații U.T.M.

Garanția succesului primei etape 
a Spartachiadei de vară a tinere
tului o constituie activitatea rod
nică dusă în colaborare de către 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive, sub conducerea organiza
țiilor de partid. Desfășurarea con< 
cursurilor în cadrul primei etapa 
trebuie să se bazeze pe un plan 
comun, detailat, a cărui îndeplinire 
să fia urmărită în permanență. In 
numeroase întreprinderi ca la 
„Timpuri Noi", 1T.B. și altele au 
fost luate măsuri din vreme astfel 
tncît primele zile ale Spartachiadei 
să coincidă cu primele întreceri. 
Din păcate există și unele organi
zații U.T.M. care au subapreciat 
pregătirile în vederea Spartachia
dei. Este necesar ca în aceste or
ganizații să se ia grabnice măsuri 
spre a se recupera timpul pierdut 
și a se valorifica la maximum 
timpul ce a rămas.

Mii și mii de tineri ies pe te
renurile de sport spre a cuceri 
primele victorii în cadrul Spar
tachiadei. Lor, ca și tuturor 
tinerilor sportivi, le urăm succese 
în cadrul concursurilor Sparta
chiadei. Această întrecere 
reții să fie o nouă biruință a spor
tului nostru de masă.

a tine-

M. RAMURA

Romînă și R. P. Ungară
avut loc 
Protoco-

La 16 aprilie 1959 a 
la București semnarea 
lului guvernamental privind co
laborarea economică și schim
burile de mărfuri la principalele 
produse pentru perioada 1960- 
1965 între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Ungară.

Protocolul a fost semnat
partea Republicii Populare Ro
mîne de tov. Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, iar din partea Re
publicii Populare Ungare de tov. 
Arpad Kiss, președintele Comite
tului de Stat al Planificării al 
Republicii Populare Ungare.

Protocol Re-
Romină va 

6 ani din Re- 
prin-

din

ROMEO POPESCU 
muncitor

O piesă educativă
pentru tineret

didactice cu o bună pregătire pro
fesională și pedagogică.

CONSTANȚA. In ședința care a 
avut loc la Constanța tov. C. Mîn- 
dreanu, secretar al Comitetului re
gional Constanța al P.M.R. a fă
cut o analiză a situației învăță- 
tnîntului seral și fără frecvență din 
această regiune în lumina Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri. In vederea traducerii în 
viață a sarcinilor reieșite din Ho- 
tărîre s-au adoptat o serie de mă
suri. Astfel, vor avea loc adunări 
tn întreprinderile industriale, în 
unități socialiste ale agriculturii 
pe șantierele de construcții în 
care se va discuta despre impor
tanța Hotărîrii. Pînă la 1 mai vor 
avea loc întîlniri între muncitori, 
elevi și cadre didactice de la școa
la medie serală din Constanța și 
de la școlile medii unde funcțio
nează secții serale și fără frecven
ță, în cadrul cărora se va discuta 
despre organizarea studiului indi
vidual și pregătirea pentru exame
ne- In vederea pregătirii candida- 
ților pentru concursul de admitere 
se vor organiza în toate școlile 
medii din regiune cursuri de pre
gătire — în perioada 1 iunie — 1 
septembrie pentru candidații la în- 
vățămîntul seral, iar în perioada 
1 iunie — 1 octombrie cursuri pen
tru pregătirea candidaților la în- 
vățămîntul fără frecvență de cul
tură generală și superior.

(Agerpres)

Capcana lupilor — Patria, Bucu
rești ; De partea cealaltă — Repu
blica ; Familia UHanov — Maghe- 
ru ; Misiune specială — V. Alec- 
sandri, 1. C. Frimu, Donca Simo ; 
Orașul liber — Lumina ; D-ale 
carnavalului — Central, Volga, 30 
Deoembrie ; Melba — 13 Septem
brie ; Intre noi părinții — Maxim 
Gorki, Gh. Doja, Vasile Roaită, 
Miorița ; Pavel Korceaghin — Vic
toria ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi, Alex. Popov ; In tn- 
tîmpinarea fericirii — 1 Mai, Fla
căra ; Mingea — înfrățirea între 
popoare, Alex. Sahia, Libertății ; 
O cursă obișnuită — Tineretului, 
Grivița ; Ciclu de filme tn cinstea 
aniversării a 10 ani de la înființa
rea Consiliului Mondial al Păcii — 
8 Martie, 16 Februarie ; Nauris — 
Cultural, 23 August ; Cerul infer
nului — 8 Mai, Munca ; Răsfățatul 
Unirea, Aurel Vlaicu : Viața nu 
iartă — C David : Pălăria iul A- 
natol — T. Vladimirescu ; Volun
tarii — Arta, M. Eminescu ; Că
lătorie peste 3 mări — Popular.

Cercul de croitorie al Casei de cultură a C.C.S. din Tg. Mureș e frecventat de aproape 200 
eleve, majoritatea muncitoare în întreprinderile din localitate. In cursul de 6 săptămini se predă croito
rie de damă și lenjerie.

In fotografiei aspect de la o lecție.

Serghei Mihalkov, scriitorul so
vietic ale cărui cărți pentru copii 
le-am citit cu otita interes, ne ofe
ră de dala aceasta o spumoasă co
medie, o piesă cu un umor cu ni
mic mai puțin prodigios decît cel 
răspîndit cu dărnicie în literatura 
destinată celor mici, intr-adevăr, 
voia bună, optimismul caracteris
tic oamenilor sovietici care trăiesc 
o viață atît de frumoasă, care pri
vesc cu încredere în față ziua de 
azi ca și viitorul, strălucesc pe de
plin în „Sălbaticii" pe care Tea
trul Național ,J. L. Caragiale" ■ 
înscris-o în repertoriul sau, pre- 
zentînd-o în sala Studio. Piesa lui 
depășește simple preocupări de 
moravuri, aducînd idei 
le de preț, demonstrînd pînă 
la ce grad înalt normele 
conviețuiri socialiste, principiile e- 
tice ale vieții în societatea socialis
tă au intrat în obiceiurile de zi cu 
zi ale omului sovietic.

Piesa are un subiect oarecum a- 
semănător filmului sovietic atît de 
gustat „Prieteni credincioși". E 
vorba în ea de trei tineri : 
Vladlen Rubachim, membru al 
corpului diplomatic, Roman Liu- 
beșchin, medic veterinar și Ste
pan Sundukov, doctor în științe 
fizico-matematice care și-au pro
pus să-și petreacă concediul in
tr-un mod deosebit de odihnitor și 
reconfortant pe malul mării. Con
ducătorul lor, Stepan Sundukov, 
cel care teoretizează principiile a- 
cestui mod de a-și petrece conce
diul, fiind un savant cam rupt de 
viață, socotește în miopia lui asce
tică, că această izolare nu este un 
defect ci un merit și încearcă s-o 
ducă pînă la extrema limită în 
perioada de concediu. El preconi
zează astfel un concediu în afara 
programului obișnuit al caselor de 
odihnă, prevăzind izolarea de orice 
„excitanți externi", cum numește 
el tentațiile de a se apropia de 
vreun colectiv.

Viața însăși dovedește celor trei 
că ei, în calitate de oameni sovie
tici, sînt atît de atașați de frămîn- 
tarea tumultoasă a minunatului co
tidian socialist, de bucuria de a 
trăi și spiritul de prietenie speci
fice lumii noi, socialiste, incit ei 
renunță de bună voie, pe rînd, la 
caraghioasele lor scheme prestabi
lite de odihnă care însemnau de 
fapt o cumplită oboseală, și se în
cadrează în ritmul normal, firesc, 
in felul acesta se dovedește că o- 
mului sovietic i-au intrat în singe 
normele unei vieți civilizate și îm
belșugate, atmosfera de camarade-

rie creatoare, de respect și politețe 
ale vieții într-o societate eliberată 
de exploatare, constructoare a co
munismului.

Conflictul interior tn grupul 
„Sălbaticilor" se accentuează a- 
tunci cînd, alături de cantonamen
tul lor, apar alți excursioniști, 
două drăgălașe fete, și cînd Liu- 
beșchin și Rubachin se răzvrătesc 
împotriva programului de izolare 
și ignorare a vecinelor, de încălcare

Cronica 
teatrală

mo ra-

bu-nei

a regulilor de bună purtare, stabi
lite pentru a-și menține autorita
tea, de Sundukov. Ei se împriete
nesc și chiar se îndrăgostesc de 
cele două fete ; pînă la urmă gru
purile aproape se contopesc intr-un 
colectiv bazat pe simpatie și res
pect reciproc și parcă și Sundukov, 
ultimul mohican al mohorelii și 
uscăciunii sufletești, după ce a de
venit în prealabil ridicol pentru 
ifosele sale, începe să se convingă 
de caraghioslicul pretențiilor lui.

Piesa lui Serghei Mihalkov, de o 
factură foarte simplă, în genul li
nei comedii muzicale, este plină de 
tîlc și de haz și în același timp are, 
după cum avertizează autorul, 
aerul unei glume, prin faptul că 
nu-și ia prea în serios eroii care, 
deși au unele concepții greșite, 
sînt în fond oameni absolut cinstiți 
și morali, ce trebuie doar „scutu
rați" puțin pentru exagerările lor. 
In această notă dominantă a rea
lizat spectacolul regizorul 
Beligan care și-a dovedit 
astă dată multiplele resurse artis
tice. întreaga atmosferă a spectaco
lului redă dragostea și bucuria de 
viață a oamenilor sovietici, nivelul 
lor ridicat de trai, conștiința lor 
socialistă. Un aport deosebit în a- 
cest sens l-au adus actorii care au 
redat cu dezinvoltură figurile unor 
simpatici oameni din țara socia
lismului, felul cum ei știu să mun
cească bine dar și să se distreze fi 
să se recreeze cu plăcere și pasi
une. Matei Gheorghiu a redat cu 
îngrijire tipul lui Sundukov, un 
om care s-a obișnuit să vadă viața 
în formule și pe care însuși viața 
îl contrazice, învățîndu-l să fie mai 
spontan și sociabil. Mihai Fotino 
și Victor Moldovan) acesta din ur
mă, cu excepția unor momente 
cînd părea puțin cam stînjenit în 
rol) au întruchipat cît se poate de 
reușit personajele lor, doi tineri 
aflați sub influența prietenului lor

mai vîrstnic, aparent mai matur, 
CU Muri științifice și însurat, dar 
care se eliberează de sub tutela lui 
plictisitoare fiind gata să-l ajute ei 
pînă la urmă să se lepede de ere
ziile lui individualiste. Mai ales 
Mihai Fotino a fost un foarte bun 
Liubeșkin, medic veterinar, timid, 
romantic și „băiat de zahăr", ex
celent tovarăș. Valeria Gagialov și 
Eva Pătrășcanu-Anghelescu au a- 
dus cu exuberanță în 
fete sovietice vesele și 
viață (din păcate Eva 
Anghelescu ne-a părut 
centuează adesea prea 
plicile). Merită menționate deco
rurile lui M. Tofan redînd cu sim
plitate atmosfera de concediu pe 
malul mării și în același timp nota 
de glumă (soarele și luna rid sau 
pling după dispoziția sufletească 
a eroilor, sînt folosite cu ingenio
zitate în fundal păpuși etc.).

lată o piesă la care se poate a- 
plica pe deplin parafrazarea obser
vației unui dramaturg, spunîndu-se 
că rîsetele din sală reprezintă cea 
mai bună recenzie, cea mai bună 
apreciere a aceste' încîntătoare co
medii tinerești.

scenă două 
pline de 

Pătrășcanu- 
că își ac- 
teatral re-

In baza acestui 
publica Populară 
primi în următorii 
publica Populară Ungară, 
tre altele, laminate de oțel, oțe
luri aliate, aluminiu și laminate 
de aluminiu, materii prime pen
tru industria ușoară și farmaceu
tică, medicamente și diferite pro
duse ale industriei constructoare 
de mașini.

Republica Populară Ungară va 
primi din Republica “ 
Romînă, printre altele, produse 
ale industriei chimice, 
rură de vinii și produse din po- 
liclorură de vinii, produsele in
dustriei lemnului, material ru
lant, cocs de petrol, precum și 
diverse mașini și utilaje.

Protocolul stabilește, de ase
menea, măsuri comune care să 
ducă la dezvoltarea colaborării 
între cele două țări în diferite 
ramuri ale economiei naționale.

Discuțiile s-au purtat într-o 
atmosferă prietenească și de în
țelegere reciprocă. Documentele 
semnate reprezintă e contribu
ție la întărirea colaborării eco
nomice și la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări.

La semnarea Protocolului au 
fost de față tovarășii Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, 
Mauriciu Novac, vicepreședinte 
al C.S.P., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ministerul Comerțului, C.S.P.

Au asistat membri ai Ambasa
dei Republicii Populare Ungare 
la București.

Populară

policlo-

(Ager pres)
------------------------ , .

Studioul de dîafilme „ION 
CREANGA", aduce la cuno
ștința tuturor beneficiarilor săi 
că s-a comasat cu STUDIOUL 
CINEMATOGRAFIC 
XANDRU SAHIA".

Noul sediu este 
str. Moliere nr. 2,
„I. V. Stalin", telefon 17.61.50 
— 17.61.59 Laboratorul Fio 
reasca.

„ALE-

situat în 
raionul

Radu 
și de

B. DUMITRESCU

</***** *”
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De peste hotare Tragedia șomerilor americanf

Poporul tibetan este hotărît 
sâ pășească pe calea 

democrației și socialismului
— Marea demonstrație de la Lhasa —

PEKIN 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 15 aprilie a avut loc la Lhasa 
cea mai mare demonstrație din în
treaga istorie a Tibetului. Au par
ticipat 20.000 de persoane. De
monstrația s a desfășurat sub lo
zinca hotărîrii poporului tibetan 
de a păși pe calea democrației și 
socialismului.

In coloanele demonstranților se 
aflau tibetani, huei, hani, mii de 
lama, patrioți din păturile superi
oare și mijlocii ale populației Ti
betului, membri ai miliției popu
lare, țărani din regiunile învecinate 
cu Lhasa, copii ai căror părinți au 
căzui victime ale rebelilor.

Participanții la demonstrație 
s au îndreptat spre Piața Poporu
lui, unde a avut loc un mare mi
ting in fața palatului Potaba.

Au rostit cuvintări la miting Den 
Sao-dun, comandantul Comitetului 
de control militar din Lhasa al 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, Huei 1-jen, secretar al Co
mitetului orășenesc Lhasa al P XL 
Căinez, Sampo Țevanjențzen, loc
țiitorul comandantului comitetu
lui ue control militar din Lhasa.

in cuvîntările rostite la miting, 
locuitorii Lhasei au condamnat ac
țiunile criminale ale rebelilor, și 
prin exemple concrete au demas
cat minciunile celor care pretind că 
rebeliunea din Tibet ar fi fost dez
lănțuită in numele intereselor po
porului tibetan.

darlicipanții la miting au adop
tat textul unei telegrame către 
compatrioții de toate naționalitățile 
și i,.u toate păturile populației Ti
betului.

După eliberarea pașnică a Tibe
tului, se menționează în telegra
ma, unitățile Armatei Populare 
Chineze de Eliberare și cadrele 
care au sosit în Tibet au urmat cu 
strictețe politica egalității și coezi
unii naționale dusă de Partidul 
Comunist Chinez și Guvernul cen
tral popular, au ținut seama întot
deauna de interesele tibetanilor, au 
respectat credința lor religioasă, 
moruvurile și obiceiurile, au ajutat 
la dezvoltarea construcției in re
giunea Tibet, au acordat credite 
Jură dobindă pentru dezvoltarea

agriculturii și creșterii vitelor, au 
construit spitale, instituții de învă
țământ, au construit și reconstruit 
șosele și diguri. Masele largi ale 
clerului și populației civile au sim
țit grija marii familii a patriei și 
mulțumesc din toată inima Parti
dului Comunist Chinez și preșe
dintelui Mao Țze-dun.

In prezent, guvernul local tibe
tan reacționar, care a pășit fățiș 
pe calea trădării este dizolvat, 
activitatea trădătoare a vîrfurilor 
reacționare a fost curmată pe de
plin.

Sintem ferm hotărîți, se subli
niază în telegramă, ca, sub condu
cerea Partidului Comunist Chinez, 
răspunzînd la toate chemările Co-

mitetului de control militar din 
Lhasa și ale comandamentului re
giunii militare Tibet a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, să 
apărăm unitatea Patriei și coeziu
nea națională, împreună cu unită
țile Armatei Populare de Eliberare 
să lichidăm cu hotărîre și pe de
plin rebeliunea, să nimicim pe re
belii fățiși și camuflați pentru ca 
masele largi ale clerului și popu
lației civile din Tibet să trăiască o 
viață pașnică și fericită.

Sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Comunist Chinez, se spune 
în încheierea telegramei, poporul 
tibetan s-a unit și mai strîns. Fie 
ca Tibetul să pășească pe o cale 
luminoasă, democratică, socialistă !,

La Moscova a apărut 
cartea tai N. S. HRUȘCIO V

„Spre victorie 
în întrecerea pașnică 

cu capitalismul"
MOSCOVA 16 (Agerpres). TASS 

transmite : Editura de stat pentru 
literatură politică a publicat car
tea lui N. S. Hrușciov „Spre vic
torie în întrecerea pașnică cu ca
pitalismul".

Această carte cuprinde cuvîntări 
ale lui N. S. Hrușciov în proble
mele politicii externe a U.R.S.S. 
și ale situației internaționale, de
clarații făcute de N. S. Hrușciov 
în timpul vizitelor în Ungaria, Bul
garia și R. D. Germană, convor
biri și interviuri acordate unor zia
riști străini, răspunsuri la între
bările unor corespondenți ai zia
relor și revistelor americane, polo
neze, italiene, vestgermane, gre
cești, mexicane și altele, corespon
dență cu diverse personalități din 
străinătate, precum și alte materia
le din anul 1958.

Declarația lui Otto Grotewohl în ședința
Camerei Populare a R. 0. Germane

BERLIN 16 (Agerpres). — La 
16 aprilie a avut loc la Berlin o 
ședință a Camerei Populare a RD. 
Germane, la care Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., a făcut o declarație în 
numele guvernului. El a declarat 
că unificarea Germaniei trebuie să 
fie efectuată de cele două state 
germane prin crearea unei confe
derații care să asigure o apropiere 
treptată între aceste state. Intrucit 
guvernul Germaniei Occidentale nu 
dorește să pășească pe calea creă
rii unei confederații, nu rămîne 
decît o singură cale: încheierea 
Tratatului de pace cu cele două 
state germane.

Otto Grotewohl și-a exprimat 
speranța că apropiata conferință a 
miniștrilor Afacerilor Externe va 
ține seama de această dorință le
gitimă a poporului german.

In conformitate cu marea impor
tanță pe care o are această con
ferință pentru poporul german, 
pentru pacea lumii întregi și pen
tru securitatea internațională, a

•-----

Sesiunea Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R.

arătat Ottto Grotewohl, guvernul 
R. D. Germane va trimite la Ge
neva pe Lothar Bolz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe, care 
va fi însoțit de Otto Winzer, secre
tar de Stat, de Heinrich Toplitz, 
deputat în Camera Populară și se
cretar de Stat și de Peter Florin, 
președintele Comisiei permanente 
pentru afacerile externe a Camerei 
Populare, precum și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Otto Grotewohl a subliniat de 
asemenea că intenția guvernului 
vestgerman de a trimite la Gene
va o delegație alcătuită din func
ționari de importanță secundară 
din Ministerul Afacerilor Externe 
denotă că acest guvern nu mani
festă interes pentru un rezultat 
pozitiv al conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe.

Referindu-se la problema Berli
nului, Otto Grotewohl a subliniat 
că propunerile U.R.S.S. și R.D.G. 
în această problemă nu urmăresc 
decît lichidarea capului de pod ai 
„războiului rece" din Beri inul Oc
cidental. In legătură cu aceasta el 
a respins ca fiind nefondate pro
punerile de a se institui un con
trol asupra întregului Berlin.

Otto Grotewohl a amintit că gu-

vernul R.DG. depune mari efortu
ri pentru elaborarea unui punct de 
vedere german comun asupra pro
blemei tratatului de pace. El a 
cerut guvernului R.F.G. să nu se 
opună năzuinței de pace și secu
ritate a maselor populare din Ger
mania Occidentală și a declarat că 
guvernul R.D.G. este gata să ducă 
tratative cu reprezentanții Germa
niei Occidentale în vederea elabo
rării unui punct de vedere comun 
la conferința de la Geneva.

Guvernul R. D. Germane, a spus 
Otto Grotewohl, își dă pe deplin 
seama de faptul că la această con
ferință nu va putea fi realizat, pro
babil, un rezultat definitiv. El aș
teaptă însă ca conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne să deschidă drumul spre a- 
corduri concrete la ulterioara con
ferință la nivel înalt pentru ca ni
mic să nu mai împiedice încheie
rea Tratatului de pace la confe
rința de pace.

In încheiere, Otto Grotewohl a 
expus principiile după care se va 
călăuzi delegația R.D.G. la confe
rința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe. El a declarat 
că această conferință trebuie să 
acorde principala atenție încheierii 
Tratatului de pace cu Germania și 
pregătirii conferinței de pace.

Șomajul din Statele Unite reprezintă o plagă 
monstruoasă. Peste 5 milioane de oameni se află 
fără lucru de ani de zile, lipsiți de perspectiva unui 
loc de muncă. Tragedia șomerilor nu mai poate fi 
ascunsă de nimeni, cu toate eforturile pe care le 
fac în acest sens cercurile oficiale și presa bur
gheză.

Recent, șomerii au organizat marșul asupra Wa
shingtonului. Forța mișcării revendicative a șome
rilor a silit pe liderii sindicali americani, cunoscuți 
pentru servilismul față de căpeteniile monopolurilor, 
să țină la Washington o conferință despre șomaj. 
Exploatarea cruntă a clasei muncitoare, profiturile 
enorme smulse din munca proletariatului, grava 
amenințare ce atirnă asupra economiei naționale 
americane, viața mizeră care este silită s-o trăiască 
armata șomerilor americani, acestea au fost princi
palele aspecte pe care vorbitorii fără voia lor și 
siliți de realitate au trebuit să le dezvăluie la con
ferință, în toată cruzimea lor.

Liderii sindicali s-au străduit să canalizeze pro
testul popular pe albia „cumpătării". Sprijinind 
„marșul șomerilor" ei au organizat conferința de la 
Washington a șomerilor în așa chip îneît nici un 
muncitor de rind să nu poată lua cuvîntul. Incer- 
cînd să apere capitalismul, unii dintre vorbitori s-au 
dedat la atacuri împotriva comunismului.

Se înțelege că organizatorii conferinței n-au putut 
arăta o ieșire din situația tragică a muncitorului 
american. Capitalismul nu oferă o asemenea ieșire. 
Dimpotrivă, el face perspectiva vieții oamenilor 
muncii și mai sumbră și mai întunecată.

„Marșul șomerilor" și’ conferința de la Washing
ton au demascat cu brutalitate toate basmele reac
ționarilor, ale revizioniștilor, despre schimbarea în 
bine a capitalismului din S.U.A. Pseudoteoriile 
„capitalismului popular", adică ale capitalismului 
fără crize, exploatare și șomaj, au fost relevate în 
toată stupizenia și ipocrizia lor sub ochii oamenilor 
muncii din întreaga lume.

Numai în societatea socialistă clasa muncitoare 
scapă pentru totdeauna de aceste groaznice plăgi 
ale lumii dolarului, ale societății capitaliste con
damnate de istorie, ale așa-zisei „lumi libere".

Reproducem mai jos extrase din cuvîntările lui 
George Harrison, președintele sindicatului feroviari
lor din S.U.A. și ale senatorului Paul Douglas, pre
cum și unele relatări publicate de ziarul „Komso- 
molskaia Pravda" în legătură cu conferința șomeri
lor din S.U.A.

O calamitate cronică 
feratela căile

Mltlnî lacome, 
îngrijite, trainile 

capitalistului, 
string febril do
lari, cenți. Jos 
e omul care și-a 
pierdut împreu
nă cu munoa 
sîngele și pîi- 
nea • șomerul 
din New York.

Ziare 
americane 
despre 
șomaj

MOSCOVA 16 (Agerpres). TASS 
transmite : Joi și-a încheiat iu- 
Ciuiiie la Moscova prima sesiune 
a Sovietului Suprem al RS.F.S.R. 
a celei de-a 5-a legislaturi. In șe
dința de încheiere a fost adoptata

U piesă romînească 
pe o scenă din Tallin

MOSCOVA 16 Corespondentul 
Agerpres transmite : La Teatrul 
dramatic Kingissep din Tallin, a 
avut loc premiera piesei „Omul cu 
mîrloaga" de Gh. Ciprvan.

Rolurile principale au fost in
terpretate de Eskola Ants, Arno 
Suurok, artiști ai poporului ai 
R.S.S. Estone, Inna Taarne și alți 
actori cunoscuți din Estonia. Re
gia piesei aparține lui Leo Kalmet.

Piesa va fi prezentată de teatru 
fi în cadrul turneului pe care îl 
va întreprinde vara aceasta prin 
republică.

legea cu privire la întărirea legă
turii școlii cu viața și la dezvolta
rea continua a sistemului învață- 
mîntului public în republica.

Â fost ales Prezidiul Sovietului 
Suprem. Din însărcinarea consi
liului decanilor de vîrstă și a 
grupului de partid, deputatul A- 
verki Aristov a propus ca depu
tatul Nikolai Ignatov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.CU.S., să fie 
ales ca președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.

La sesiune au fost aleși 15 vice 
președinți ai Prezidiului Sovietului 
Suprem (după numărul republici
lor autonome care fac parte din 
federație) și 14 membri ai prezi
diului. Ca secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. a 
fost ales Serghei Orlov (Moscova).

A fost format guvernul R.S.F.S.R.
In funcția de președinte al Con

siliului de Miniștri a fost numit 
Dmitri Polianski, ca prim vicepre
ședinte — Mihail Iasnov, iar ea 
ministru al Afacerilor Externe — 
Mihail Iakovlev.

Un nou parFd de opoziție 
în Argentno

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 
Agenția Associated Press anunță că 
în Argentina a luat ființă un nou 
partid de opoziție — „Mișcarea de 
eliberare populară** — condus de 
Alejandro Gomez, fost vicepreșe
dinte al țării. Noul partid a dat 
publicității un manifest în care a- 
cuză guvernul că duce o politică 
conservatoare antinațională și că nu

își respectă angajamentele electo
rale. Printre altele manifestul men
ționează „predarea petrolului nos
tru exploatării străine", precum și 
promisiunea guvernului de a „ali
nia** Argentina alături de Statele 
Unite, ceea ce contravine politicii 
de neutralitate preconizate chiar 
de partidul guvernamental radical 
intransigent.

Referindu-se în cuvîn- 
tarea sa la șomajul exis
tent în rînduil muncitori
lor feroviari din S.U.A. 
George Harrison, preșe
dintele sindicatului fero
viarilor din S.U.A., 
spus printre altele :

„In cadrul căilor ferate 
șomajul a fost o calami
tate cronică. Mii de fe
roviari calificați și cu 
experiență au fost a- 
runcați în stradă după 
terminarea celui de-al 
doilea război mondial. 
Reducerea considerabilă 
a folosirii brațelor de 
muncă în ultimele 
luni a fost deosebit 
grea pentru noi, deoarece 
mulți dintre muncitorii 
noștri rămăseseră încă 
dinainte fără lucru.

Din cei 300.000 de oa
meni care anul trecut 
primeau ajutor de șo
maj, 111.000 aveau peste 
40 de ani. In medie, șo
majul a fost mai mare în 
rîndurile feroviarilor mai 
vîrstnici decît în rîndu
rile persoanelor sub 40 
de ani.

Acești muncitori i 
vîrstnici nu numai 
nu au avut de lucru

18
de

NEW YORK- — După cum re
latează agenția United Press In
ternational, la 16 aprilie președin
tele Eisenhower a acceptat oficial 
demisia secretarului de stat Dul
les, numindu-1 consilier personal 
și consilier al Departamentului de 
Stat pentru problemele politicii ex
terne.

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost dat publicității un comunicat 
in care se arată că la 16 aprilie 
a avut loc la Bagdad schimbul in
strumentelor de ratificare a acor
dului cu privire la colaborarea e- 
conomică și tehnică între UJI.S.S. 
și Republica Irak, semnat la Mos
cova la 16 martie.

CAIRO. — Agenția Associated 
Press relatează că la Cairo s-a 
deschis conferința țărilor arabe 
producătoare de petrol, convocată 
de Liga Arabă. La această confe
rință participă și Philip South- 
well, director al societății brita
nice „Kuweit Oil Company", pre
cum și observatori din Venezuela.

Corespondenții de presă din 
Cairo semnalează că la conferință 
nu participă nici un reprezentant 
al Irakului, Bahrainului și Iorda
niei.

ATENA. — Comitetul adminis
trativ al Uniunii Democrate ee 
stingă (EDA) subliniază iptr-o re
zoluție publicată în ziarul „Avghi“ 
în legătură cu rezultatele alegerilor 
municipale succesele înregistrate 
de forțele democratice din țară.

MOSCOVA. După cum anunță 
ziarul „Pravda“ din 16 apr»ia, în 
prezent tirajul anual al cărților 
depășește în Uniunea Sovietică 1 
miliard de exemplare.

Se prevede că pînă in 1965 nu
mărul cărților editate în țară să 
crească k 1.600.0'19.000 exemplare 
anual

CAIRO — Comandamentul su
prem al armatei de eliberare na

țională din Algeria ■ dat publici-1 
tații un comunicat cu privire la 
operațiile militare din Algeria în 
perioada 7—11 aprilie.

In comunicat se spune că în a- 
ceartă perioadă în multe regiuni 
au avut loc lupte violente intre 
unitățile algeriene de eliberare na
țională și trupele franceze.

MOSCOVA. — Incepînd de la 
15 aprilie, linia aeriană Moscova— 
Leningrad este deservită de noile 
avioane de călători „TU-104 B" cu 
100 de locuri, care străbat distanța 
de peste 600 km. dintre Moscova 
și Leningrad în 55 de minute. A- 
ceste exprese aeriene vor efectua 
cite două curse zilnice. Costul unui 
bilet echivalează cu costul unui 
bilet de tren de clasa a doua.

CHARTUM. — La Chartum, ca
pitala Republicii Sudan, au avut 
loc tratative între o delegație eco
nomică sovietică și o delegație a 
Republicii Sudan cu privire la 
colaborarea economică și tehnică 
între cele două țări.

MONTEVIDEO. — Din cauza 
revărsării apelor în partea de sud 
a Americii Latine, în statul brazi
lian Rio Grande de Sul, regiunile 
răsăritene a.le Argentinei, inclusiv 
orașul Buenos Aires și regiunile 
din vestul și norduil Uruguayului, 
s-au produs mari inundații. Po
trivit datelor presei, de pe urma a- 
cestor inundații au avut de sufe
rit 100.000 de persoane.

TOKIO. — După cum anunță 
postul de radio Tokio, la 15 apri
lie, după înapoierea din emigrație, 
poliția din Tokio a arestat pe 
aerodrom pe cunoscutul fruntaș al 
vieții publice din Japonia, scriito
rul Teru Takakura, fost membru 
al C. C. al Partidului Comunist din 
Japonia și deputat în parlament. 
Reprezentanții opiniei publice pre- 
zenți pe aerodrom au protestat cu 
vehemență împotriva arestării ile
gale a lui Teru Takakura.

Opinia publică britanică 
condamnă acțiunile provocatoare 

ale generalilor americani
LONDRA 16 (Agerpres). —
Aproape toate ziarele britanice 

publică articole în care atrag a- 
tenția asupra caracterului pri
mejdios al zborurilor la mare 
înălțime ale avioanelor ameri
cane în coridorul aerian ce duce 
spre Berlinul Occidental. Ținînd 
seama de reacția opiniei publice 
britanice, care condamnă aceste 
acțiuni care pot constitui o sur
să de încordare și de sabotare a 
viitoarelor tratative internațio
nale, ziarele engleze insistă să 
se obțină imediata încetare a 
zborurilor de acest fel. Comenta
torul din Londra al agenției Uni
ted Press International sublinia
ză că tonul comentariilor pre
sei britanice de joi dimineață 
este atît de violent îneît poate 
fi considerat o adevărată „ex
plozie de iritare" împotriva 
S.U.A.

„Generalii americani, scrie 
„Daily Mirror", se joacă cu fo
cul... Aceasta constituie o stare 
de lucruri intolerabilă. Trebuie 
ca primul ministru englez Mac

millan să intervină netntîrziat 
pe lîngă președintele Eisenho
wer pentru a pune capăt acestei 
nebunii militare. Iar președintele 
Eisenhower trebuie să-i pună pe 
militari la locul lor, înainte ca 
ei să reușească să saboteze tra
tativele internaționale care ur
mează să înceapă luna viitoare".

Ziarul liberal „News Chroni
cle" arată că aceste zboruri efec
tuate din ordinul Pentagonului 
au produs încordare între Londra 
și Washington. In această ordine 
de idei mai multe ziare londo
neze relatează că ministrul Marii 
Britanii la Washington, vicon
tele Hood, a „sugerat" oficiali
tăților americane, într-o vizită 
pe care a făcut-o miercuri la 
Departamentul de Stat, să inter
zică zborurile la mare înălțime 
în coridorul aerian ce duce spre 
Berlin. Surse oficiale britanice 
arată în legătură cu aceasta că 
Anglia nu este de acord cu ase
menea zboruri „în preajma con
ferinței internaționale de la Ge
neva".

Africa să fie a africanilor">9
CAIRO 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In seara zilei de 15 aprilie, cu 

prilejul Zilei libertății Africii, la 
Cairo a avut loc un mare miting 
organizat de secretariatul per
manent al Consiliului de solida
ritate a țărilor Asiei și Africii, 
Comitetul național egiptean de 
solidaritate a țărilor din Asia 
și Africa și Comitetul exe
cutiv al organizației din Cairo a 
Uniunii Naționale a R.A.U.

La miting au participat re
prezentanți ai organizațiilor de 
tineret, sindicale și altor orga
nizații obștești.

La miting au luat cuvîntul re
prezentanți ai mișcării de eli
berare națională a țărilor Africii, 
Fuad Galal, conducătorul dele
gației R.A.U. la conferința de la 
Accra a popoarelor Africii, și 
Anvar Sadat, președintele Consi
liului de solidaritate a țărilor

Asiei și Africii și secretar gene
ral al Uniunii Naționale a R.A.U.

Toți vorbitorii au cerut întări
rea solidarității popoarelor afri
cane în lupta pentru indepen
dență și lichidarea colonialismu
lui.

La miting a fost adoptată o 
rezoluție care cere respectarea 
hotărîrilor conferințelor afro-asi- 
atice de la Bandung, Cairo și 
Accra, lichidarea discriminării 
rasiale, întărirea unității de ac
țiune a popoarelor din țările 
Asiei și Africii și a tuturor celor
lalte popoare iubitoare de pace 
în lupta pentru lichidarea colo
nialismului.

In rezoluție se cere de aseme
nea ca puterile imperialiste și co
loniale să plece din Africa pînă 
la 15 aprilie 1960. In rezoluție se 
spune: „Africa trebuie să fie nu
mai a africanilor și pe continen
tul african nu au ce căuta impe
rialismul și agenții săi". •

mai 
că 
o 

perioadă mai îndelun
gată, dar o pătură mai 
numeroasă dintre ei și-a 
epuizat ajutorul de șo
maj.

Din fiecare sută de fe
roviari mai vîrstnici, 26 
n-au avut de, lucru o pe
rioadă atît de lungă îneît 
au epuizat în întregime 
tot ajutorul acordat.

Acești feroviari mai 
vîrstnici au cele mai pu. 
ține șanse de a găsi de 
lucru în altă parte. Sînt 
bărbați și femei care au

muncit toată viața la 
căile ferate.

La sutele de mii de fe
roviari aruncați în stra
dă în 1956 s-au adăugat 
alți 200.000 de oameni. 
Lipsurile și suferințele 
acestor bărbați și femei 
sînt nesfîrșite; nenoro
cirea este cu atît mai 
mare cu cît foarte mulți 
dintre ei sînt muncitori 
în vîrstă care au lucrat 
un timp îndelungat la 
căile ferate.

Dar, după cît se pare, 
ne așteaptă vremuri și 
mai grele. Exercițiul fi
nanciar trecut a fost cel 
mai greu din istorie ; dar 
în exercițiul curent apar 
cifre noi și mai înspăi- 
mîntătoare. ln exercițiul 
financiar trecut care s-a 
încheiat î-n iulie 1958, la 
căile ferate se numărau 
peste 300.000 de șomeri. 
In ultimele șasei luni ale 
anului 1958, peste 
225.000 de feroviari pri
meau ajutor de șomaj. 
Am aflat din alte surse 
că folosirea brațelor de 
muncă la căile ferate 
scade continuu.

Volumul transporturi
lor a crescut. Profiturile 
căilor ferate s-au mărit 
și se apropie de punctul 
cel mai înalt din întrea- 
&a perioadă postbelică, 

ar șomajul la căile fe
rate crește și el; numă
rul șomerilor este mai 
mare, perioadele de șo
maj sînt mai lungi și a- 
jutoarede se epuizează 
mai repede.

Acesta este tabloul pe 
care îl înfățișează căile 
ferate. Nu știu dacă aș 
putea să vă arăt și mai 
clar că feroviarii se află 
într-o situație disperată".

Bărbați, femei și copii mor 
în mod lent de foame

In cuvîratarea sa sena
torul Paul Douglas a 
spus printre altele : „Am 
vorbit despre cei 
4.750.000 oameni care în 
luna februarie erau șo
meri totali și despre alte 
milioane de oameni care 
lucrează săptămîna in- 
oomplectă nu pentru că 
așa vor ei. Aceștia echi
valează cu încă un mi
lion de șomeri totali.
Astăzi îi spunem guver

nului că mai există încă 
4.4 milioane de jonieri 
totali și în plus un nu
măr echivalent de mun
citori care nu din vina 
lor lucrează ziua incom- 
plectă, ceea ce echivalea
ză cu alți 1,1 milioane șo
meri. Este mult, prea 
mult, și avem tot dreptul 
să vorbim despre aceasta.

Am căutat să facem 
cunoscut faptul că anul 
trecut pentru aproxima
tiv 2 milioane de mun
citori a expirat dreptul 
la ajutoare de șomaj. 
Trebuie spus că acestea 
sînt absolut insuficiente 
atît din punct de vedere 
al perioadei pentru care 
sînt prevăzute cît și în 
oe privește suma și că o 
foarte mare parte din a- 
cești muncitori nu pot 
găsi din nou de lucru. 
Am subliniat faptul că 
listele persoanelor care 
doresc să obțină subven
ții și diferite ajutoare 
cresc, iar în orașul meu 
Chicago numărul acestor 
oameni * sporit de la în
ceputul declinului de pes

te două ari, iar în viața 
fiecăruia din cei care cer 
ajutor Se petrece o ade
vărată tragedie. Anche
tele efectuate în partea 
de vest a statului Vir
ginia și în Kentuky au 
dovedit că în prezent 
există bărbați, femei și 
copii care mor în mod 
lent de foame.

Dar toate aceste fapte 
au fost privite cu neîn
credere de cei care con
duc birourile marilor în
treprinderi industriale și 
instituții financiare, pre
cum și de personalitățile 
din conducerea guvernu
lui.

In țară se simte lipsa 
de localuri școlare, dar 
guvernul se împotrivește 
ca autoritățile federale 
să ia măsuri în acest do
meniu.

Oamenii au nevoie de 
un vast sistem de profi
laxie pentru combaterea 
cancerului și a bolilor 
cardiace, precum și a 
altor boli mortale. Gu
vernul stă cu brațele în
crucișate.

Trebuie să curățăm 
cocioabele, să întreți
nem așezările noastre 
oare se învechesc și să 
construim case bune 
pentru populația ou ve
nituri mijlocii și mici. 
Guvernul nu Se intere
sează de aceasta. Atît 
timp cît locuitorii bogați 
din suburbii se simt 
bine, ce rost are ca oa
menii oare se află la pu
tere să se intereseze de 
aceste lucruri

„La sfîrșitul lui februa
rie, aproximativ 1.000 de 
argați, împreună cu fami
liile și copiii lor, au pără
sit statul Arizona, unde 
s-a înregistrat o recoltă 
proastă de ceapă și s-au 
îndreptat spre statul vecin 
Nevada, unde antrepreno
rii le-au promis de lucru. 
Totuși, din cauza timpului 
nefavorabil, si acolo strîn- 
ferea recoltei a intîrziat 
considerabil și pentru d 
nu s-a găsit de lucru. Ro
mânind fără nid un fel de 
mijloace de existență, ei 
au fost nevoiți să se sta
bilească în suburbiile mi
cului oraș Overton, care st 
află la 100 de kilometri 
de Las Vegas, cunoscut 
prin hotelurile sale scum
pe, casele de joc și clubu
rile de noapte.

Cîteva familii ale ar go
ților s-au instalat în graj
duri de păsări, hambare. 
Pentru majoritatea însă, 
singurul acoperiș le-a rămas 
ramurile copacilor. Apa de 
băut, acești oameni erau 
nevoiți s-o ia din canalele 
de irigație care treceau pe 
aproape, de care se folo
seau de asemenea anima
lele fermierilor. Produsele 
alimentare le ajungeau nu
mai ca să nu moară de 
foame.

Au început să bîntuie 
boli, a apărut primejdia 
unei epidemii de febră ti
foidă. Deosebit de mult 
sufereau copiii. Ei sufe
reau de foamete, gripă și 
pelagră. Nu era posibil să 
se obțină asistență medi
cală. Pentru a arăta unui 
medic copilul său bolnav, 
o femeie însărcinată era 
nevoită să-l poarte în bra
țe 20 de kilometri.

Situația s-a înrăutățit 
într-atîta, îneît guvernato
rul statului Nevada a fost 
nevoit să declare în acea
stă regiune starea excep
țională'1.

(Din ziarul „Sau Fran
cisco Chronicle").

FĂRĂ SPERANȚĂ
Lipsa de munoâ sete întot

deauna un fenomen neplăcut, dar 
de data aceasta mulți mineri, care 
sînt încă în floarea TÎritei, a- 
proape că n au speranță să gă
sească cîndva de lucru în mine.

Hightop ui este una din micile 
așezari de mineri, situate una după 
alta, de-a lungul șesului Kellys- 
Creak, avînd o lungime totală de 
11 mile, la aproximativ 20 mile 
est de Charleston. Cocioabele așe- 
zării, acoperite cu praf de căr
bune, triste chiar în perioada de 
vara, apar acum și mai cenu
șii : multe dintre căsuțe sînt pără
site și complect năruite.

Șesul Kellys-Creak, a fost cîndva 
o regiune înfloritoare, care numără 
peste 5 000 de locuitori. Astăzi au 
rămas acolo mai puțin de jumă
tate din locuitori; din ei abia 300 
de oameni au de lucru în mine. 
Chiar printre asemenea mari re
giuni ale șomajului din țara, cum 
este Detroit, Virginia de vest iese 
în evidență. Ea este denumită re
giunea unei serioase calamități 
economice și sociale. Aproximativ 
15 la sută din forța de muncă a 
acestui stat nu este folosită din 
lipsă de lucru, în comparație cu 
procentul șomerilor din întreaga 
țară care se ridică la 7% și de la 
Detroit care se ridică la 12%. 
Din aproximativ două milioane de 
oameni, care foimează populația 
totală a Virginiei de Vest, aproxi
mativ 15 la sută, ceea ce înseamnă 
300.000 de oameni, depind, chiar 
dacă în măsură mai mică, de acor
darea de ajutoare în produse ali
mentare, de către autoritățile fe
derale.

Numărul celor ocupați în mine 
s a redus mai mult decît extrac
ția de cărbune. Anul trecut, în 
Virginia de vest existau cu 70 de 
mii de mineri mai puțin decît în 
1948.

Despra aituația acestui stat vor
bește în mod grăitor miieria totală 
a acelora care locuiesc în cocioa
bele dărăpănate. Stați de vorbă, 
de pildă, cu Charles J. Dunbar, 
care are o băcănie la Blakeley, 
în apropiere de Hightop.

— Magazinul meu, spune dom
nul Dunbar, merge mai prost 
acum decît în timpul crizei din 
anii ’30. Printre creditorii mei se 
numără 140 de familii care-mi da
torează 56 mii dolari. In anii ’30 
cea mai mare datorie se ridica la 
20 mii dolari. Eu știu, desigur,

Extrase dintr-un 
articol 

al lui John Lowless

o mare parte din aceasta datorie 
n-am s-o mai capăt. Dar acești 
oameni flămînzesc.

In școala primară din Blakeley, 
învățătoarea Mary Burke a între
bat pe cei 30 de elevi ai săi din 
clasa a Il-a :

— Copii, care dintre părinții 
voștri au de lucru?

S-au ridicat numai 13 mîini.
— Uneori la noi în casă nu 

există nici o bucățică de pîine, 
recunoaște tulburat George W. 
Fields.

Fields, un om în vîrstă de 50 
de ani, istovit, cu ochii în fundul 
capului, întruchipează tragedia ex
trem de frecventă între minerii 
mai vîrstnici. Pierzîndu-și capaci* 
tatea de muncă în urma unui 
traumatism, el nu mai are de lu
cru din 1948.

Mulți dintre minerii din Virgi
nia de vest care au plecat în ase* 
menea importante centre indu
striale cum sînt Detroit și Cleve

land, pentru a scăpa de nesigu
ranță și greutățile fizice, legate 
de munca în industria cărbunelui, 
au fost nevoiți să se întoarcă îna
poi, în urma concedierilor ce s-au 
făcut în uzine. Reîntorcîndu-se ei 
»-au izbit din nou de depresiunea 
existentă în industria cărbunelui.

— Am plecat la Detroit în 1954, 
atunci cînd aici au început greu 
tățile și am lucrat 17 luni ca su
dor la uzina Chevrolet — își 
amintește Dalbert Page, un bărbat 
gîrbovit, cu un nas încovoiat, care 
a lucrat în mină timp de 20 de 
ani. Cînd domnul Page s-a reîn
tors în Virginia de Vest, el a 
căpătat pentru scurt timp de lu
cru, la compania „Armhurst 
Cole“.

Am fost concediat din mină la 
16 mai anul trecut. într-o dimi
neață am fost concediați 125 de 
oameni.

El are doi frați, care trăiesc în 
apropiere, și care sînt de aseme
nea mineri șomeri.

—• Dacă sînt dator cuiva, el va 
trebui să aștepte mult timp. Eu 
nu plătesc. Ce să fac? N-am cu 
ce plăti, — spune el.

Priviți strada principală, aproa
pe părăsită din Cedar Grove, prin 
cipalul centru comercial al micilor 
așezări situate de a lungul Kellys- 
Creak și veți vedea cum unii își 
achită datoriile. Un grup mic de 
mineri șomeri curăță zi de zi 
canalele de scurgere ale orașului 
în contul taxei pe care trebuie să 
o plătească uzinei de apă orășe
nești...

— Mă îndurerează cel mai mult 
bărbații în vîrstă. Acești oameni 
care au fost concediați la vîrstă 
de 50-60 ani. Vîrstă nu le dă 
dreptul să iasă la pensie și ei pot 
munci. Dar cine le va da de lu
cru ? — declară vicepreședintele 
companiei carbonifere.
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* „Business Week" : 
Este fără îndoială că în 
prezent problema șomaju
lui este mai acută decît 
a fost în alte perioade, 
postbelice de depresiune e- 
conomice".

ir „New York Times" t 
„Șomajul nu constituie nu
mai cifre seci fi lipsite de 
viață în rapoartele guver
namentale. Acesta consti
tuie lipsuri și suferințe 
sufletești a aproape cinci 
milioane de americani 
care vor și care pot să 
muncească, dar care sînt 
incapabili să găsească de 
lucru".

Șomerii 
despre ei înșiși

„LA COADA DUiPA AJUTOR..."
La coadă după ajutor stă la

mes Mathews, ln vîrstă de 36 
de ani. El a absolvit Universi
tatea din Columbia, pe urmă a 
studiat ța Oxford și Sorbona. 
Știe șase limbi. Tn vara anu
lui trecut, el și-a pierdui pos
tul ce-l avea la comp inia „In
ternațional Goodrich"

— Căutările de lucru _
spune el — m-au convins că 
antreprenori) nu au nevoie de 
muncitori care au depășit vîrstă 
de 30 de ani

„PARCA AM FOST LOVIȚI 
DE UN URAGAN"

— Cred — a declarat dulghe
rul șomer Charles Lawrence — 
că situația în regiunea Detroit 
este tot atît de groaznică, ca 
și cînd ar fi fost lovită de un 
uragan... Pentru mine aceasta 
nu este o depresiune, este 
criză.

„PE MINE NU MA CHEAMĂ 
ÎNAPOI LA MUNCA"

— Am auzit că depresiunea 
s-a terminat — a declarat un 
muncitor din secția de forjă 
din New Castle. Dar nu pentru 
mine. Pe mine nu mă cheamă 
înapoi la muncă și nici nu cred 
că vreun muncitor să fie che
mat undeva...

George Comes, muncitor din 
oțelăria din Lartown își epui
zează după cîteva sâptămînl 
dreptul la ajutorul de șomaj. 
El a și împrumutat 400 de do
lari în contul mobilei și nu este 
ln stare să achite chiria. El a 
încercat să obțină un ajutor în 
alimente, dar a fost respins. 
Comes este disperat pentru că 
nu știe cum să-șl întrețină soția 
și cel trei copii.

— Sînt de 'acord să primesc 
orice muncă — declară el.


