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Cum pot contribui 
tinerii constructori

la realizarea miliardului
Alături de toți oamenii muncii 

din țar* noastră, constructorii au 
primit cu nestăvilit entuziasm 
noile măsuri luate de partid 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Chemarea de a ob
ține pînă la sfîrșitul anului eco
nomii, peste sarcina planificată, 
tn valoare de cel puțin 1 miliard 
lei, a găsit un larg ecou pe ne
număratele șantiere ale patriei 
noastre, însuflețind pe muncitori, 
tehnicieni și ingineri — dintre 
care cel mai mulți sînt tineri — 
în lupta pentru rentabilizarea 
crescîndă a producției, pentru 
realizarea de construcții trainice, 
ieftine, confortabile.

In această privință există 
mari posibilități, mari rezerve 
care așteaptă să fie puse în va
loare. Printre măsurile luate de 
ministerul nostru în vederea în
făptuirii obiectivelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
1959, sînt de menționat reduce
rea termenelor de dare în folo
sință pentru o serie de lucrări, 
folosirea la maximum a capaci
tății utilajului, reducerea siste
matică a consumurilor de mate
riale și stimularea muncitorilor 
care obțin mari economii, ma
nipularea și depozitarea îngrijită 
a materialelor, micșorarea mai 
departe a costului prefabricate
lor și materialelor de instalații 
necesare șantierelor, precum și

Ing. M. Sudor 
ministrul Construcțiilor, Indus
triei Materialelor de Construcții 

și Industriei Lemnului

multe alte măsuri în același 
sens. De bună seamă că realiza
rea tuturor acestor măsuri va fi 
posibilă prin participarea activă 
a fiecărui constructor, prin en
tuziasmul cu care sînt hotărîte 
conducerile șantierelor să or
ganizeze și să dezvolte acțiu
nea de economii.

Să luăm de pildă sarcina re
ducerii consumurilor specifice, 
pentru care trebuie dată princi
pala bătălie în vederea micșoră
rii prețului de cost al construc
țiilor. Tinerii constructori, mobi
lizați de organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid pot aduce o con
tribuție hotărîtoare în această 
direcție, combătînd risipa de 
materiale, care constituie una 
din principalele surse de econo
mii. Un exemplu. Dacă pe un 
șantier (pe care se consumă, de 
pildă, lunar 3.000 tone ciment) 
printr-o manipularp atentă s-ar 
reduce procentul adrțiis de pier
deri, la jțimăvate, s-ar obține o 
economie lunară de 30.000 lei'. O 
astfel de reducere a procentului 
admis de cărămizi ar putea re
prezenta încă 15.000 lei economii.

este 
ute-

Iată deci că numai prin econo
miile realizate la aceste materia
le s-ar putea realiza în plus în
tr-o lună, un apartament, lată 
de ce este necesar să se ducă 
o luptă necruțătoare împotriva 
risipei.

Una din formele specifice de 
participare a organizațiilor 
U.T.M. la lupta pentru desco
perirea și folosirea rezervelor 
interne de pe șantiere, pentru 
descoperirea și înlăturarea ca
zurilor de risipă o formează 
posturile utemiste de control. 
Activitatea de pînă acum a 
acestora a dovedit din plin uti
litatea lor. Ceea ce recomand 
eu organizațiilor U.T.M. 
ca activitatea posturilor
miste de control să fie orienta
tă, cu sprijinul conducerilor de 
șantiere, a maiștrilor și ingine
rilor spre problemele cheie ale 
muncu de pe șantier. In același 
timp este necesar ca raidurile 

' pe care le organizează postu
rile utemiste de control să fie 
mai temeinic sprijinite de ingi
neri și tehnicieni cu experiență, 
de muncitori fruntași.
ția conducerilor de șantiere 
este să țină seama de sezisă- 
rile pe care le fac posturile de 
control și să se ia măsuri pen
tru înlăturarea lipsurilor pe 
care le semnalează.

Economii importante se pot 
obține șMuptînd pentru înlătura
rea lucrărilor de proastă calitate 
și sprijinind recepția pe faze, ve
ghind ca stabilirea dozajelor 
pentru betoane, mortare și mix
turi bituminoase să se facă pe 
baza determinărilor de labora
tor, asigurînd astfel respectarea 
strictă a tehnologiei. In multe 
cazuri se pot evita transporturi 
suplimentare costisitoare, prin 
depozitarea unor materiale direct 
la punctul de lucru și se pot ob
ține însemnate economii prin fo
losirea celor mai adecvate mij
loace de transport.

Economii importante aduc 
șantierelor noastre, economiei 
naționale, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică care contri
buie în mod voluntar la efec
tuarea unor lucrări necalificate 
pe șantiere. De aceea conduce
rile șantierelor au datoria să

(Continuare în pag. 3-a)

Obliga-

sezisă-

r omini
pentru tinerii

artiști

In cinstea zilei de 23 August în 
Palatul Culturii din Iași s-a des
chis o expoziție de artă populară 
organizată de Muzeul etnografic 
al Moldovei, în colaborare cu Casa 
regională a creației populare. Ex

Vineri 31 iulie 1959

a terminat treierișul
Rawnul Fetești a terminat pri

mul în regiunea Constanța treiera
tul cerealelor pai o ase. Gospodă
riile agricole de stat și gospodă
riile colective au obținut o recoltă 
bună. Gospodăriile agricole de 
stat Pietroiu și Cocargea.ua, de e- 
xemplu, au realizat producții de 
2300—2460 kg. griu la hectar.

în prezent toate tractoarele sta
țiunilor de mașini și tractoare și 
ale gospodăriilor agricole de stat 
lucrează la efectuarea arăturilor a- 
dlnci de vară.

Expoziție 
de artă populară 

Ia Iași

poziția cuprinde 148 exponate, 
printre care sînt costume femeiești 
din nordul Moldovei, pieptare în
florate din Neamț, costume băr
bătești din podișul central al Mol
dovei, covoare, lăicere, obiecte de
corative din lemn și ceramică etc. 
Ele fac parte din colecția Muzeu
lui etnografic sau sînt noi lucrări 
ale creatorilor de artă populară 
din regiune.

(Ager preș).

Declarațiile unor participanți la Festival 
despre spectacolul de gală al delegației noastre

Fabrica de rulmenți din Bir* 
Iad. Orele 15. Schimbul de di
mineață de la centrala elec
trică se pregătea de plecare. 
Deodată la grupul- electrogen 
nr. 1 s-a semnalat un defect. 
Mecanicii au trecut la căutarea 
pricinii. La un piston, seg- 
menții și clapeții de aspirație 
erau sparți iar capul pistonului 
ars. Nimănui nu-i nvai venea să 
plece. întreaga tură șira reluat 
lucrul. Alături de inginerul Ni
colae Gîrneață, maistrul Andrei 
Coros, utemiștii Ștefan Ciulei, 
secretarul organizației V T.M. 
de secție și Vasile Măcărescu 
au început reparațiile. A tre
cut o oră, viu trecut două, trei...

în zgomotul asurzitor din 
sala mașinilor, oamenii se în
țelegeau doar prin semne* 

Scos din cilindru, pistonul a 
fost înlocuit cu multă atenție. 
Cîțiva din cei prezenți strîn- 
geau șuruburile. însă abia 
acum trebuia făcută operația 
c&a mai grea- Trebuia curățat 
cilindrul. Cine să intre ? Ute- 
mistul Ștefan Ciulei n-a mai 
stat pe gînduri. Cît a durat 
oare curățirea ? A fost o aștep
tare plină de tensiune. După 
aproape o oră. Ciulei a reve
nit, Avea fața plină de ulei. 
Zîmbind oarecum stânjenit de 
felul în care era privit de toți, 
se alătură, fără o vorbă celor
lalți. Fapta i se părea firească. 
Cînd schimbul de a doua 
zi dimineața intra în uzină, 
grupul era gata de pornire.

Un șuerat... Prima explozie,., 
și motorul a intrat în funcțiune, 
începea o nouă zi de muncă 
în întâmpinarea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării patriei.

1. 1SAIIA

Flori și aplauze frenetice au

răsplătit, la sfîrșitul spectaco

lului de gală, pe tinerii soli ai

artei noastre.

(Telefoto : AGERPRES)
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Trei acuarele de vară
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CU a. .*
Dimineața, pe ziduri. 
Cu privirea departe, 
Răsfoim cărămizile
Ca pe-o limpede carte.

Însuși soarele harnic 
E de-al nostru, se pare. 
Cind fi cind își mai pune 
Ochelarii de soare

VIENA 30, — (De la trimisul 
nostru).

„Konzerthaus- — Grande Salle. 
Cînd cortina se ridica alene, cele 
1.600 de locuri erau ocupate. Spec
tacolul de gală al delegației tine
retului Republicii Populare Ro
mine la festival a început.

Priveam în sală, la spectatori. 
Ochi lucind de bucurie și de pli
nătatea satisfacției, ropote de a- 
plauze răsplăteau pe tinerii din 
formațiile noastre artistice-

lată-l pe Ștefan Ruha, mînuind 
cu înaltă măiestrie fi sensibilitate 
urcușul, executind „Balada“ de Ci- 
prian Porumbescu. Nu cred să fi 
existat inimă care să nu vibreze, 
ființă din sală care să nu fie pă
trunsă pină în adîncul simțirilor 
de sunetele viorii lui Ruha.

Ruha electrizase sala. Execuția 
lucrării a fost răsplătită cu înde
lungi aplauze.

Cornel Fănățeanu, cuplul de 
balet Alexa Dumitrache — Gheor
ghe Cotovelea, ca fi talentata ele
vă a școlii de coregrafie, Magda
lena Popa, au fost de asemenea la 
înălțime.

Reușit a fost corul, dirijat de 
Marin Constantin, care a interpre
tat repertoriul cu multă siguran
ță, vădind talentul dirijorului, 
munca sa neobosită cu oame
nii săi.

Excepțională a fost execuția 
„Ciocîrliei“ de către Ionel Budiș- 
teanu. Cind Budișteanu terminase 
de cintat, spectatorii, relaxați 
din încordarea în care îi ținuse 
minunata melodie, aplaudau și bi
sau neîncetat pe talentatul nostru 
interpret de muzică populară ro- 
mînească.

O mențiune deosebită dansato
rilor care i-au purtat pe specta
tori pe meleagurile patriei, făcîn- 
du-le cunoscute bogăția și frumu
sețea artei și portului nostru na
țional. Ritmul, pur și simplu îne- 
bunitor al „Călușului“, rapidita
tea mișcărilor, perfect sincronizate, 
au adus elogiul unanim al spec
tatorilor.

Întregul program s-a bucurat de 
un succes strălucit- Pentru a ilustra 
aceasta au cuvîntul înșiși specta
torii :

LALITHA CONSTANTINE, dan- 
satoare din Ceylon : „Aș vrea să 
spun că n-am văzut niciodată un 
astfel de program îneîntător. Cel 
mai mult mi-a plăcut din dansuri 
minunatul dans „Călușul“, execu
tat de un grup de băieți. Ritmul 
a fost într-adevăr captivant, ademe
nitor pentru oricine îi privea. 
Moartea lebedei, executată de 
Magdalena Popa, îți tăia respira
ția. Acestea sînt numai două din 
bogatele și frumoasele numere din 
program, care mi-au plăcut in mod 
deosebk, și felicit delegația ro,- 
mînă pentru reprezentația ei mis 
nunată“.

BLAZI — Irak: „Permiteți-mi 
să vă mulțumesc călduros și din 
inimă pentru invitație. într-adevăr, 
programul a fost deosebit de inte
resant pentru mine. S-a desfășu-

Gheorghe Lcehinteanu, respon
sabil al unei brigăzi de tineret 
de la întreprinderea „Electro- 
aparataj“, s-a angajat împreu
nă cu brigada sa, ca în cinstea 
zilei de 23 August să realizeze 
economii de materiale în va
loare de 2'.)00 lei. Pînă în pre
zent, ei au și realizat 2.025 lei.

(Continuare în pag- 4-a)
(Fato-. AGERPRES)

D. AH HAIL

Locuințe
pentru

(Agerpres)brigadieri pe șantier, • *o- 
Bucecea. Micul tîrgușor de

In tabăra studențetască de 
Mamaia, zilnic se desfășoară

Drumuri, ape de argint, 
Lungi panglici filfiitoare. 
Șiruri de mașini fugind 
Ca un cîrd de căprioare ;

Coșuri săgetate-n cer, 
Porfi de-ăzur fi propilee, 
Gînduri care-n veci nu pier 
Și din care naști, scîntee ;

In beton, în oțeluri. 
In roșcata argilă, 
Tinerețea r amine 
Scrisă filă cu filă.

Toate-n veacuri vor cinta 
Vremea-n care-a fost, deplină, 
Tinerețea mea fi-a ta 
Inundată de lumină...

Poduri, tigri de oțel, 
Salturi mari, încremenite, 
Pe sub care cătinel 
Apa turmele-și trimite ;

mineri

vor cinta...

Și uimit se apleacă
Peste zid, ca pe-o carte / < 
Ce aproape se vede
Tot ce-a fost prea departe !

Totdeauna...
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Toate
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mers să

ne-amAL- 
de 7

spice.
dc vacanță, în < 
devin din ce în * 
mai interesante și

inîndrim, 
de la 

comunei,
comuna 
ce mai 

L folo-

Pe șantierele de construcții de 
locuințe din jurul Pieții Repu
blicii se muncește intens. Con
structorilor le-au venit în aju
tor, în timpul vacantei, studen
ții. Iată în fotografia noastră 
brigada de studenți de la Fa
cultatea de arhitectură din 
București condusă de maistrul 
Constantin Ciucă, lucrînd la 
blocul nr. 3 din Piața Republicii

(Foto: AGERPRES)

Un ștrand construit 
de tineri

Tinerii din comuna Bixad, raio
nul Oaș, regiunea Baia Mare, mo
bilizați de organizația de bază 
U.T.M. au participat cu însuflețire 
la lucrările de amenajare a unui 
ștrand.

La aceste lucrări s-au folosit ma
teriale din resurse locale puse la 
dispoziție de sfatul popular comu
nal și întreprinderile I.F.E.T. și 
U.l.L.

Tinerii au lucrat la ciscavarea 
Ipămîntului pentru bazinul de apă, 
au ajutat la confecționarea cabi
nelor și scaunelor.

De cîteva zile, în cinstea zilei 
de 23 August, ștrandul a fost dat 
în folosință. Tinerii sînt mîndri că 
prin munca lor au contribuit la 
realizarea unui obiectiv important 
din planul de înfrumusețare a co- 
jnunel.

VICTOR C1RȚIU 
funcționar
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Avîntul
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De două luni de zile, uniformele stau închise în dulapuri, iar 
ghiozdanele se odihnesc pe un raft din bibliotecă sau agățate în- 
tr-un cui, „Stăpînii“ lor sînt răspîndiți acum prin toate colțurile 
țării. Pe unii îi găsești muncind cot la cot cu țăranii muncitori, 
într-o gospodărie colectivă, pe alții — ca niște alpiniștî încercați 
— ureînd pe munți în căutarea de noi frumuseți. Unii, îmbrăcați 
în salopete, gustă din frumuseți le muncii pe șantier, iar alții, 
seara, cînd larma satului se potolește, pregătesc la căminul cultu
ral împreună cu tinerii din sat, un program în cinstea zilei de 23 
August. Mulți au ținut să ne transmită cite ceva de acolo de unde 
se află, să-și exprime prin scrisori trimise redacției bucuria de 
a gusta frumusețea zilelor de vacanță.

„Ne-am întors din nou pe me
leagurile copilăriei, la fel ca pă
sările călătoare — își începe scri
soarea NELU TOTOLICI, elev la 
liceul „V. Alecsandri“ din Galați 
care-și petrece vacanța acasă, în 
comuna Smulți.

Și cum să nu ne 
cum să nit ne încadrăm 
început în activitatea
cînd ea este complet colectiviza
tă, cînd în comuna noastră este 
una din cele mai bogate gospo
dării colective din regiune, cînd 
în fiecare casă strălucește becul 
electric, cînd există un cămin cul
tural mare, un cinematograf. Noi, 
elevii din comună sîntem toți fii 
de colectiviști. Din prima zi de 
vacanță ne-am dus la secretarul 
U.T.M. și i-am spus că vrem să 
muncim și noi. Treabă este destulă.

Am format echipe și în fiecare 
zi ne-am dus la arie. într-o zi 
organizăm citirea presei, în alta 
povestim țăranilor muncitori cu
prinsul unei cărți. împreună cu

tinerii cu care am fost colegi în 
și'oala elementară, am organizat o 
brigadă artistică de agitație la a- 
rie. Cu cîte aplauze a foet răsplă
tit primul nostru program 1 Dar 
activitatea noastră nu se rezumă 
numai la atît. într-o zi, numai noi, 
elevii, am cules caisele din livada 
gospodăriei, iar în alta am 
adunăm

Zilele 
noastră, 
plăcute, 
sitoare...1

Scrisoarea lui SEVERI AN 
BASTROIU de la Școala 
ani din Severinești ne-a adus cu 
ea miros proaspăt de brad tre- 
zindu-ne nostalgia unui urcuș pe 
munte. Este o scrisoare lungă, 
plină de descrieri, o scrisoare care 
vorbește de tot ceea ce au vă
zut și au învățat elevii într-o ex
cursie.

Spicuim doar cîteva fragmente 
din ea.

„Autobusul în care erau peste

Cînd noile case, nu rare,
Își măsoară-nălțimea cu stelele 
Și ântecele-nvălui.
Ca iedera zidul,
Totdeauna cuvintele 
Au incandescențe solare : 
„Ne conduce Partidul !“

Cind surpăm munți de cărbuni. 
Ori escaladăm creste enorma — 
Și călăuzim corăbii pe mare ; 
Cînd lăsăm să țișnească în forme 
Oțelul fierbinte, 
Totdeauna ne cheamă 
Cu incandescențe solar* 
Aceleași cuvinte : 
Totdeauna mai sus, A 
Totdeauna-nainte .'

la 
0 

vastă activitate culturală, in urmă 
cu cîteva zile, un grup de stu
denti din centrele universitare 
București, Cluj și Iași a pregătit 
o seară literară pe tema: „Măre
țul act al eliberării oglindit în li
teratură“., Mult apreciată a fost 
expunerea studentului Lupu Ion, 
care a vorbit despre tematica și 
trăsăturile literaturii noastre noi. 

După această interesantă expu
nere studenții Steliana Diniță, 
Onu Eugen, Doina Velicu, Ion 
Goia, Mihai Mitu și Gheorghe Ca- 
ragiani au recitat din operele 
poeților M. Beniuc, M. Banuș, Ion 
Brad, Eugen Jebeleanu, Eugen 
Frunză și Nicolae Labiș — poezii 
închinate măreței zile a eliberării 
de sub jugul fascismului.

TRAIAN SIMULA 
student

Cu mai bine de un sfert de 
veac în urmă, la Vulcan, orășelul 
minerilor de pe rîtil ce a dat nu
mele bazinului carbonifer Valea 
Jiului, s-a întrerupt extracția căr
bunelui. Se dusese vestea că Vul
canul era „leagănul comuniștilor 
mineri“ din Romînia. Și sub pre
textul că la Vulcan straturile de 
cărbune s-au subțiat, mai marii a- 
cestor bogății au închis mina,

Vulcanul își trăiește acum din 
plin viața .nouă ce pullsează din 
plin în întreaga țară. Magazine 
mari au înlocuit dughenele. 
blocuri arătoase s-au ridicat în lo
cul căsuțelor cenușii și umede ; 
.peste gropile și băltoacele vremu
rilor se întinde piatră netedă. 70 
de milioane lei a investit statul 
democrat-popular pentru a reda 
viață acestui oraș.

Vulcanul nu este singurul oraș 
al minerilor renăscut în anii pu
terii populare. Luipeni, Petrila. 
Aninoasa, Lonea, din același bazin 
carbonifer, au cunoscut de aseme
nea mari înnoiri. Peste 5.000 de 
apartamente s-au construit în anii

puterii populare pentru minerii 
.Văii Jiului.

Adevărate orășele ale minerilor 
au devenit în anii puterii populare 
și Filipeștii de Pădure, Anina, Ro- 
vinari, Comănești, Derna-Tătăruș, 
Sălaj, Căpeni și allde. Aproape 
7.000 de apartamente au primit în 
folosință minerii țării noastre în 
anii puterii populare, precum și 
cămine pentru nasamiliști cu peste 
15.000 de locuri. Mii de locuințe 
și-au construit minerii și cu credi
te acordate de stat.

Cu prilejul sărbătorii lor — Ziua, 
minerului, cei care scot la supra
față „pîinea industriei“ vor primi 
un mare număr din cele peste 
1.000 de apartamente ce se vor 
da în folosință anul acesta. Peste 
520 de mineri își construiesc în a- 
cest an case de locuit cu credite 
acordate de stat. La acestea se 
adaugă noi locuințe construite din 
beneficiile peste plan realizate de 
exploatările miniere și vărsate la 
bugetele sfaturilor populare locale.

30 de elevi, șerpuia pe serpentin, 
dîndu-ne tot timpul senzația că 
e gata, gata să se răstoarne. Cînd 
am ajuns Ia Cheile Bicazului, nu 
ne venea să credem ochilor. Nici 
linul nu mai fusesem pe aici. To
varășul profesor de geografie ne-a 
explicat cum au luat naștere chei
le. Am adunat o mulțime de pie
tre pentru muzeul școlii.

...Ceea ce citisem despre Hidro
centrala de la Bieaz, spunea mult 
mai puțin (lecît ce am văzut noi. 
Intr-adevăr, văzînd șantierul, ne-am 
dat seama de marile transformări 
care s-au petrecut pe aceste locuri. 
Am cunoscut mulți tineri construc
tori ai hidrocentralei. Am stat de 
vorbă cu ei și ne-au arătat tunelul, 
barajul, ne-au povestit despre viața 
de pe șantier. Mulți dintre noi 
ne am exprimat dorința să mun
cim ca brigadieri după absolvirea 
școlii.

Excursia aceasta ne-a îmbogățit 
mult cunoștințele. Ne-am dat sea
ma încăodată că patria noastră are 
frumuseți neasemuite și 
simțit mai mîndri de ea...“

DAN PVIU, elev în clasa 
la Școala medie „Dragoș 
din Cîmpulung Moldovenesc, se 
află acum împreună cu alți co
legi ai săi pe șantierul Fabricii de 
zahăr „Șiretul“ din comuna Buce, 
cea — regiunea Suceava. Iată ca 
ne scrie de acolo :

„în ziua de 5 iulie, camionul 
încărcat cu elevii clasei noastre,

acum 
Bit la
șes ne-a primit ou dragoste. Școa
la de 7 ani dip Bucecea și-a des
chis porțile pentru a ne găzdui. 
A doua zi de dimineață am por? 
nit spre șantier. Cu emoție și mi
rare am descoperit aici o lume 
nouă, plină de farmecul ce-l dă 
munca. Urmînd îndrumările mun
citorilor constructori, am început 
să lucrăm, unii la lucrări de ni
velare, alții la săparea de 
țuri pentru fundații, unii la 
montarea cofrajelor etc. Am 
șit repede să ne încadrăm 
viața șantierului, să ne împriete
nim cu tinerii constructori. Mun
ca pe șantier, pe lîngă farmecul 
ei, este și un prilej de aplicare 
practică a cunoștințelor noastre 
teoretice.

Brigada noastră a prezentat pe 
șantier și două programe artis
tice, care au plăcut mult munci
torilor constructori.

Zilele petrecute pe șantier vor 
rămîne multă vreme în amintirea 
noastră...“

Am spicuit cîteva din scriso
rile elevilor. Ele sînt însă nenu
mărate, Și toate vorbesc despre 
multilaterala activitate pe care •- 
levii o duc în aceste zile de va- 
canțăz

M. VERDE?

în sectorul II al minei Petrila lucrează șl brigada condusă de minerul Kibedi Adalbert. In fotografie: 
șeful de brigadă Kibedi Adalbert, împreună cu minerii Moldovan Io sif, Ropotă Constantin, Moldovan 

Alexandru și Karoly Samoilă după ce au ieșit din mină,

Cocargea.ua


ATINTUl CREAȚIEI ȘTIINȚIFICE CLUJENE
r Izvorul succeselor noastre

Smulgînd
daruri naturii

De vorbă cu Rudolf Palocsay
Pe una din străzile din spatele 

întrebat în
trecute cîțiva 
unde pot găsi

Operei clujene om 
tr-una din zilele 
zeci de trecători 
strada pe oare se află Stațiunea 
Experimentală Horliviticolă. Foar
te puțini mi au putut da un răs
puns exact. Am pronunțat curind 
însă numele lui Rudolf Palocsay. 
Fără a ști numele străzii, zeci de 
trecători mi-au dat ou o rară pre
cizie coordonatele miraculoasei 
grădini în oare alît de cunoscutul 
„savant-grădinar“ clujean desfă
șoară de ani de zile o tumultuoa
să activitate științifică.

De departe se zăresc contururile 
noii și impozantei clădiri construi
te in anii din urmă care va adă
posti laboratoarele Stațiunii Expe
rimentale H ortivilicole. Alături 
vechea casă a grădinii lui Paloc
say, înconjurată de sere și parcuri 
cărora le-a mers vestea departe de 
dealul Feleacului, la Paris și la 
Roma, la Varșovia și la Haga. în 
fața biroului încărcat ou zeci de 
scrisori venite din toate colțurile 
pămintului, înconjurat de fotogra
fii din cele mai pitorești peisaje de 
munte, de vechi arme de vînătoa- 
re, mă întâmpină figura atit de cu
noscută a savantului-grădinar.

Discuția menită să prezinte citi
torilor noștri cîteva din realizările 
anilor din urmă ale Stațiunii expe
rimentale clujene începe cu relie
farea cîtorva momente din activi
tatea talentatului transformator al 
naturii. R. Palocsay și-a început 
activitatea ca simplu grădinar în 
urmă cu cîteva decenii. A trudii 
cu greu pe cei 600 m! de pămînt 
smulgînd nn de an noi daruri na
turii. Nimeni nu se preocupa de 
soarta grădinarului. Anii puterii 
populare au schimbat din temelii 
viața lui Rudolf Palocsay. Cifrele 
vorbesc și aici din plin. Palocsay 
este astăzi conducătorul unei sta
țiuni care are la dispoziție peste 
300 ha. de pămînt pe care lucrează 
peste 40 de colaboratori (dintre 
care 14 ingineri agronomi). Dru
mul de la cei 600 m1 la cele 300 
de ha a însemnat și drumul unor 
excepțional de valoroase lucrări 
științifice care au dus numele fos
tului grădinar, astăzi director de 
stațiune, cercetător într-unul din 
institutele Academiei, dputat în 
Marea Adunare Națională, laureat 
al unor mari expoziții internațio
nale, departe peste granițele țării.

Rudolf Palocsay îmi vorbește cu 
drag despre cîteva din atit de im
portantele realizări ale stațiunii 
clujene.

— Cele mai noi rezultate au 
fost obținute în domeniul florilor. 
In cadrul stațiunii s-au creat în 
ultimul timp 24 de noi soiuri de 
gladiole. La recenta expoziție in
ternațională de flori de la Paris, 
R. P. Romîni a obținut premiul 
special al juriului estetic, premiul 
II pentru cel mai frumos aranja
ment și premiul III la standul 
științific. Trandafirul creat in sta
țiunea noastră ți care poartă nu
mele meu, rezultatul a 11 ani

strădanii, este de. asemenea o rea
lizare remarcabilă a stațiunii.

In domeniul pomicol trebuie să 
remarcăm noul nostru vișin, mult 
mai productiv decît celelalte so
iuri. Au fost propuse acum cîteva 
soiuri pentru răspîndire. Noi am 
mai creat un nou soi de măr. In 
domeniul legumicultura sintem la 
a zecea generație a unei încrucișări 
dintre tomate cu ardei din care am 
propus două soiuri foarte produc
tive, cu un conținut mult mai bo
gat, pentru introducerea in cultură, 
în domeniul viticol căutăm să ob
ținem noi soiuri de viță potrivite 
climatului Clujului.

Aducîndu-mi fotografii, răsfoind 
diverse cărți cu lucrări, arălîn- 
du-mi cîteva din paginile lucrării 
sale „Ameliorarea florilor“ care 
va apare în curind in 5 limbi în 
Editura Agrosilvică — Rudolf Pa
locsay vorbește cu aceeași nespusă 
dragoste despre florile și fructele 
sale, despre rolul pe care l-a avut 
cunoașterea miciurinismului în via
ța sa, îmi împărtășește cu o ine
galabilă modestie amintiri de la 
sărbătorirea centenarului Miciurin 
ând a prezentat moscoviților cîte
va din roadele muncii sale, despre 
elevii și studenții săi răspîndiți în 
toate colțurile țării care-i cer sfa
turi, despre scrisorile pe care le 
primește din toate cele 5 conti
nente, despre garoafele pe care 
le-a prezentat in cadrul unei vizi
te pe care a făcut-o in Olanda, 
despre cursul de genetică miciuri
nistă pe care l-a ținut la universi
tatea clujeană, despre sutele și 
chiar miile de oameni care vizi
tează anual Stațiunea experimenta
lă clujeană.

Intr-un tîrziu părăsesc atit de 
primitoarea casă a savantului care 
a dus faima Clujului departe peste 
granițele țării. Cu toate că e după- 
amiaza unei zile de odihnă Ru
dolf Palocsay îți reîncepe lucrul 
pregătind cele două referate cu 
privire la selecția mărului ți pă
rului, pentru Congresul internațio
nal horticol care va avea loc peste 
citva timp înlr-unul din orașele 
Ungariei.

„înainte, întreaga inteligență, 
întregul geniu al omenirii crea 
numai pentru a asigura unora 
toate binefacerile tehnicii și ale 
culturii și a lipsi pe ceilalți de 
lucrul cel mai necesar — cuitura 
și progresul — scria în 1918 
Vladimir Ilici Lenin. Acum însă 
toate minunile tehnicii, toate 
cuceririle culturii vor deveni un 
bun al întregului popor, și de 
azi înainte inteligența și geniul 
omenirii nu vor mai fi trans
formate niciodată în mijloace 
de constrîngere, în mijloace de 
exploatare".

Pentru noi, 23 August a în
semnat începutul epocii în care 
am pornit pe drumul în care 
toate realizările științei și cultu
rii devin un bun al întregului po
por, în care noi, oamenii de 
știință, ne dăruim toate eforturi
le dezvoltării necontenite a crea
ției științifice, care servește toc
mai acestui scop.

Drumul parcurs de știința 
noastră în ultimii ani impresio
nează prin realizările în diferite 
sectoare, realizări remarcabile 
atit ca număr, cit și ca amploa
re. Aceste realizări mărturisesc 
grija permanentă a partidului și 
guvernului pentru crearea tutu
ror condițiilor menite să asigure 
dezvoltarea științifică. Dacă îna
inte de 23 August nu exista nici 
un fel de for care să pună sar
cini spre rezolvare și să coordo
neze munca oamenilor de știin
ță, Academia R.P.R., reorganiza
tă în 1948, este astăzi un puter
nic for de cultură și știință, o 
imensă „uzină“ de lucru cu o 
vastă rețea de filiale, baze de 
cercetări, institute, colective și 
comisii, coordonînd întreaga acti
vitate științifică din țara noas
tră.

Filiala clujeană a Academiei 
R.P.R. numără astăzi 5 institute 
de cercetări, inexistente in Clu
jul dinainte de 23 August. Filia
la clujeană a Academiei are as
tăzi un număr de 23 membri ac
tivi și corespondenți și un număr 
de peste 243 cercetători și tehni
cieni.

Realizările pe tărîm științific 
se oglindesc în primul rînd în 
creșterea numărului și tirajului 
publicațiilor Filialei. Incepînd cu 
trei periodice, astăzi numărul 
publicațiilor s-a ridicat la 10, 
dintre care una în limba ma
ghiară și alta în limba germană. 
Aceste publicații sînt tot mai 
mult apreciate nu numai in țară, 
dar și în străinătate. O dovadă 
în acest sens o constituie inten
sificarea schimburilor de publi
cații științifice ale Filialei cu 

sute de 
din stră- 

această

Acad. prof. Raluca Ripan
aPreședinte al Filialei Cluj

furii lor. Socialismul înlătură 
ruptura dintre teorie și practică, 
proprie vechii societăți. Omul de 
știință a încetat de a mai fi un 
izolat, el lucrează în institute 
științifice și de invățămînt, pro- 
movînd o știință creatoare, care 
descoperă noi fapte și pune ade-

de SERGIU IOAGHIM

cații științifice 
străinătatea. Primim 
periodice în schimb 
inătate. In afară de
formă de schimb, lucrările oa
menilor noștri de știință sînt tot 
mai des cerute de cercetătorii de 
specialitate din afara hotarelor, 
ceea ce dovedește aprecierea de 
care rezultatele cercetătorilor 
noștri se bucură în străinătate.

Îmbucurător este faptul că 
cercetătorii tineri, formați în uni
tățile Filialei, obțin cu fiecare zi 
ce trece rezultate însemnate 
munca de cercetare științifică. 
Această importantă realizare în 
răstimpul primului deceniu de 
activitate a Filialei se oglin
dește în participarea tinerelor 
cadre, mereu mai numeroase, la 
sesiunile de comunicări ale Aca
demiei R.P.R., ale Filialei noas
tre, în cadrul sesiunilor științifi
ce ale celorlalte unități ale Aca
demiei.

Puterea populară a creat noi 
condiții pentru dezvoltarea știin
ței. In țara noastră, jtiința se 
dezvoltă planificat și se află în 
slujba oamenilor muncii. Dacă 
în condițiile capitalismului știin
ța a servit ca mijloc de exploa
tare a oamenilor muncii, în con
dițiile socialismului ea este un 
puternic instrument de ridicare 
a bunăstării materiale și a cui*

Academiei R. P. Romîn.

obținerii cără- 
pe bază de

De pildă, soluția i 
tnizilor refractare 
oxid de magneziu, din dolomită 
indigenă, sau obținerea porțela
nului din caolinul indigen, sau 
obținerea de substanțe noi biolo
gice active. Din această clasă ar 
face parte medicamente, insecti
cide, îngrășăminte chimice etc.

In cei 15 ani care au trecut 
la eliberarea pi 
vitatea științific

vărurile științei în serviciul con
strucției socialiste.

La elaborarea planurilor noas
tre de cercetări, preocuparea 
noastră este de a axa tematica 
de lucru pe problemele funda
mentale ale științei în R.P.R. în 
etapa actuală și pe direcții lega
te organic de economia națio
nală.

Iată cîteva exemple care dove
desc strădaniile oamenilor de 
știință clujeni de a-și axa cerce
tările lor pe probleme strict le
gate de nevoile economiei națio
nale.

La Institutul de chimie, încă 
de la începutul existenței acestui 
institut, cercetările s-au axat 
pe valorificarea bogățiilor din 
subsolul Transilvaniei, sta- 
bilindu-se o legătură perma
nentă cu uzinele din această re
giune, problemă care a rămas în 
continuare în preocupările ma
jore ale institutului. Mu te din 
teme au fost terminate, unele din 
ele au intrat direct in producție.

Cu aceleași orientări în cerce
tare, cercetători in domeniul 
medicinei au întreprins în aceas
tă perioadă de timp vaste 
cercetări în problemele sanitare 
pe care le ridică munca în dife
rite centre miniere sau in uzine, 
școli sau laboratoare.

De asemenea s-au dezvoltat 
cercetările referitoare la studiul 
fiziologiei și farmaco-dinamicei 
creierului, printr-o nouă metodă 
de prefuzie artificială.

Aplicarea in practică a probei 
fagocitozei provocate, stabilirea 
diagnosticului și tratamentului 
nevrozei, studiul capacității or
ganismului de a rezista ia in
fecții etc., ilustrează că unele din 
problemele fundamentale ale ști
inței medicale se studiază în ca
drul Institutului de medicină al 
Academiei R.P.R. cu rezultate 
extrem de interesante.

Prin transformarea colectivu
lui de biologi in centru de 
biologie s-a creat o unitate or
ganizatorică nouă ce înglobea
ză patru secții. In aceste sec-

0 lucrare de excepțională

ții s-au realizat rezultate ex
trem de importante in proble
ma faunei și florei din R.P.R.

Planul de lucru al centru
lui a cuprins și o serie de cer
cetări fundamentale, cum ar f< 
rezistența la ger a diferitelor 
soiuri de orz de toamnă, acțiu
nea biologică a ultrasunetelor 
etc.

Succinta exemplificare a orien
tării în tematica științifică a Fi
lialei Academiei R.P.R. oglindeș
te numai în parte realizările 
celor mai mari unități ale Filia
lei pe linia rezolvării unor pro
bleme practice ridicate de dez
voltarea economiei naționale.

Toate aceste realizări (pentru 
care, repet, nu am dat decît pu
ține exemple), își au izvorul în 
faptul că în lupta lor pentru a 
supune tainele naturii, în lupta 
lor pentru ridicarea științei, oa
menii de știință au fost luminați 
de minunatele învățături ale filo
zofiei marxist-leniniste care le-au 
fost far luminos în activitatea 
lor creatoare.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn știința ro- 
minească a fost eliberată de 
influența dizolvantă a con
cepției idealiste și religioase 
asupra lumii, oamenii de știință 
au fost înarmați cu cea mai îna
intată și științifică concepție 
asupra lumii — materialismul 
dialectic și istoric.

Chimiștii și filozofii, istoricii 
și matematicienii, biologii și eco
nomiștii noștri au înțeles că cu
noașterea invățăturil marxist-le
niniste lărgește perspectivele cer
cetărilor lor. înarmați cu concep
ția filozofică materialistă, ei luptă 
cu mai mult succes împotriva 
pătrunderii influențelor idealiste în 
știință ; metoda dialecticii ii aju
tă să discearnă mai lesne dru
mul cercetării și al aplicării în 
practică a descoperirilor făcute.

Folosind Izotopii radioactivi 
in cercetarea chimică sau re- 
zolvînd diverse probleme de cal
cul pentru o anumită întreprin
dere, redactând excepțional de 
importanta lucrare cu privire la 
flora R.P.R., sau întocmind 
vaste cerCtări în problemele sa
nitare, cercetătorii clujeni au 
folosit în permanență drept ghid 
în activitatea lor creatoare mi
nunatele învățături ale filozofiei 
marxist-leniniste.

In zilele noastre, cînd întreg 
poporul nostru se pregătește să 
întâmpine cea de-a XV-a aniver
sare. a eliberării patriei, oame
nii de știință din Cluj, romîni, 
maghiari, germani, își îndreaptă 
cu recunoștință gindul către Par
tidul Muncitoresc Romîn, a 
cărui conducere și îndrumare 
reprezintă izvorul tuturor suc
ceselor științei romînești.

Tinerii cercetători 
studiază istoria patriei

Acad. prof. C.
23 August — a declarat acad. 

®. Daicoviciu unui redactor al zia
rului nostru — zi de cea mai 
mare însemnătate pentru istoria 
poporului nostru, a însemnat tot
odată un moment de cotitură pen
tru știința țării noastre. înainte 
de 23 August întreaga activitate 
științifică era extrem de redusă. 
Guvernanții Romîniei burghezo- 
moșierești nu se interesau în 
nici un fel' de propășirea științelor, 
întreaga muncă științifică era 
dusă pe apucate, fără o organi
zare sistematică a cercetărilor.

23 August a schimbat funda
mental această situație. Am să vă 
dau în această direcție cîteva 
exemple pe deplin edificatoare din 
domeniul specialității mele.

In anii de după 23 August a 
fost creat la Cluj un institut spe
cial dedicat studiului istoriei. Au 
fost dezvoltate catedrele universi
tare de istorie, care desfășoară și 
ele o intensă activitate științifică. 
Am primit imense fonduri pentru 
cercetări arheologice, astfel îneît 
dacă înainte de 23 August arheo
logii noștri își desfășurau activi
tatea pe 2 șantiere, ei lucrează as
tăzi pe 10 asemenea șantiere. 
Munca științifică nu se mai desfă
șoară individul, haotic, ci în colec
tiv, existând o riguroasă planifica
re a cercetării științifice. Munca 
în colectiv se manifestă atât în 
adunarea materialului cît și în ela
borarea lucrării ca și în ajutorul' și 
controlul reciproc pe care-1 facem 
lucrărilor noastre. Această muncă 
colectivă nu prejudiciază inițiati
vele individuale ci, dimpotrivă, ele 
înfloresc impetuos în sistemul ge
neral de planificare a muncii 
noastre.

Învățătura marxist-leninistă a 
deschis noi, imense orizonturi crea
toare cercetătorilor noștri. La în
drumarea partidului, noi am acor
dat o deosebită atenție creșterii u- 
nei tinere generații de cercetători, 

încercîntf să trecem în revistă 
cîteva din succesele din ultimii 
ani ale istoricilor clujeni, trebuie 
să arătăm în primul rînd faptul că 
de pe pozițiile concepției marxist- 
leniniste, școala de istorie din 
Cluj a adus o contribuție impor
tantă la lămurirea problemei 
continuității, permanenței dacilor 
pe teritoriul patriei noastre. Prin 
organizarea unor șantiere de cer
cetări arheologice, noi am adus o 
serie întreagă de lămuriri asupra 
epocii migrațiilor, asupra rolului 
pe care l-au jucat popoarele mi
gratoare în dezvoltarea societății 
autohtone, relevînd în mod deose
bit rolul pe care l-au avut slavii 
în dezvoltarea acestei societăți și 
în formarea limbii și poporului ro
mîn.

Daicoviciu

Nu putem încheia cuvintele noa
stre despre cercetările istoriei an
tice, fără a sublinia faptul că ti
nerii E. Gffirilă, D. Protasie, L 
Wincler, H. Daicoviciu, N. Vilasa, 
M. Rusu și alții au adus o contri
buție substanțială la rezolvare» 
acestor probleme din istoria pa-i 
triei noastre.

In domeniul istoriei evului me
diu, cercetările noastre (în cadrul 
cărora s-au remarcat studiile unor 
tineri ca S. Bujor, Al. Neamțu, 
Gh. Sabău, S. Gotdenberg, Q. Mu- 
reșan și alții) au fost îndreptate 
spre cunoașterea materialului docu
mentar, răspîndit în atîtea arhive, 
publicarea acestui material în 
cadrul volumelor de documente 
cu privire la istoria patriei noas
tre, .care au fost tipărite. în anii 
dj.n urmă. Studiind istoria evului 
mediu, noi ne-am îndreptat spre 
cercetarea istoriei iobăgiei din 

și a

Acad. E. I. Nyóiródy

PE SCURT

Mulți dintre savanții lumii, po
posiți la București, se interesează 
de o lucrare în curs de elaborare 
și care a atras atenția întregii lumi 
științifice : cele 13 volume ale 
„Florei R.PjR.“

Lucrare de excepțională valoare 
științifică „Flora R.P.R.“ a cărei 
redactare a început imediat după 
reorganizarea Academiei R.P. Ro- 
mine, va constitui una din marile 
biruințe ale științei noastre.

Am poposit puțin intr-unui din 
clădirile străvechii Grădini Bota
nice a Clujului, la sediul secției 
„Flora R.P.R.“ a Centrului de 
cercetări biologice al Filialei din 
Cluj a Academiei R.P.R. Aici, un 
colectiv de cercetători sub condu
cerea acad. E. I. Nyârădy lucrează 
la alcătuirea ultimelor volume ale 
acestei valoroase lucrări

„Toate lucrările (totdeauna indi-

viduale) apărute înainte de 23 Au
gust cu privire la flora țării noastre 

■— a declarat strălucitul savant clu
jean prezenlîndu-i unui redactor al 
ziarului nostru valoroasa lucrare 
științifică — se refereau doar la 
anumite plante din anumiți munți, 
văi mu împrejurimile unor locali
tăți alese in mod întîmplător de 
autori fără nici o programare sau 
coordonare sistematică și ele con-

■ir La Institutul de cercetări medicale au fost realizate noi pro
duse medicamentoase ca preparatul de riticulină, un nou produs 
tuberculostatic, insulina cu efect prelungit și au fost elaborate 
numeroase metode originale de tratament.

^Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R. P. Romîne numără 
astăzi 51)0.000 de volume iar arhiva Filialei are în momentul de 
față circa două milioane de piese de valoare.
* In secția de chimie organică a Institutului de chimie se lu

crează probleme de valorificare a minereurilor, în special a mine
reurilor rare. Se elaborează noi metode analitice. In același timp 
se cercetează probleme de constituție cum ar fi aceea a heteropo- 
liacizilor eu aspecte teoretice foarte variate.

evul mediu, a răscoalelor și a 
luptelor comune ale romînilor, ma
ghiarilor și germanilor' împotriva 
asupririi interne Și externe. Am a- 
cordat o deosebită atenție epocii 
de trecere de la feudalism la ca
pitalism.

în studiile noastre am pus un 
accent deosebit asupra legăturilor 
permanente și organice stabilite 
de-a lungul veacurilor dintre Ar
deal, Țara Romînească și Moldova.

In domeniul istoriei moderne. și 
contemporane, cercetătorii noștri 
(în această direcție s-au remarcat 
tinerii I. Kovacs, I. Cicală, A. 
Egyed și alții) în colaborare cu 
cercetătorii Filialei din Gluj a In
stitutului de Istorie a Partidului, 
și-au concentrat toate eforturile 
spre studiul nașterii Și dezvoltării 
capitalismului în țara noastră și a 
dezvoltării mișcării muncitorești.

Nu mică a fost, de asemenea, 
preocuparea noastră, atât în ceea 
ce privește istoria evului mediu cît 
și în ceea ce privește istoria mo
derna și contemporană, pentru 
cercetarea istoriei instituțiilor. de 
stat și culturale care dovedesc din 
plin influența reciprocă, legăturile 
culturale dintre țările romîne.

Rezultatele studiilor istoricilor 
noștri romîni, maghiari, germani, 
care sub îndrumarea Partidului 
Muncitoresc Romîn lucrează în co
mun pentru cercetarea și cunoaște
rea istoriei patriei, rezultatele stră
daniilor tinerilor noștri istorici cu
nosc o deosebită prețuire peste 
hotare. La Moscova și Roma, la 
Berlin și Varșovia, la Viena și 
Budapesta, în cadrul diverselor în
truniri științifice internaționale, în 
publicațiile științifice, . se fac fot 
mai simțite contribuțiile tinerilor 
istorici clujeni care-și dăruiesc toa
te eforturile studierii istoriei pa

triei.

Strâlucite realizări
ale lingviștilor clujeni

Matematica
în slujba producției

„Cit 
scopul 
scopul 
naie“

de 
patriei noastre, acti- 

...... , rică a luat un mare
avînt în toate domeniile. Partidul 
și guvernul nostru au asigurat 
muncii științifice cele mai bune 
condiții. La institutele Academiei 
Republicii Populare Romîne lu
crează mii de cercetători.

împreună ou celelalte ramuri ale 
științei, lingvistica din patria noa
stră a străbătut un drum bogat în 
realizări. în orașul Cluj a luat 
ființă Institutul de lingvistică al 
Filialei Cluj a Academiei R.P.R.

In urma directivelor și îndrumă
rilor primite din partea Partidului 
Muncitoresc Romîn, cercetătorii 
noștri au studiat sistematic lucră
rile fundamentale ale clasicilor 
marxism-'leninismuilui. Drept 
zultat am reușit să aplicăm 
terialrsmul dialectic și istoric 
conceperea lucrărilor noastre.

S-au produs schimbări și în 
biîirea tematicii institutului nostru. 
Datorită politicii consecvent leni-

re
ma

in

sta-

niște a Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, în problema naționa
lă alături de lingvistica romîneas- 
că au pornit pe drumul larg al 
dezvoltării și cercetările lingvistice 
asupra limbii maghiare și celei 
germane. Iată un alt aspect nou ai 
muncii noastre, aspect care dă un 
profil special institutului nostru. 
Astăzi în * ‘ -* --■*«•-» -•
stitutului 
privitoare 
al limbii 
germane,

Acad. E. Petrovici

planul de cercetări al in- 
nostnu figurează teme 
la studiul limbii romîne, 
maghiare și al limbii 
iar elaborarea lor este 

încredințată oamenilor de știință 
și cercetătorilor romîni, maghiari 
și germani.

Tematica noastră de cercetare 
este bogată, îmbrățișează multe 
ramuri ale lingvisticii. Cercetătorii 
noștri romîni, maghiari, germani 
colaborează strîns în toate dome
niile cercetării științifice.

In sectorul de dialectologie se 
elaborează Atlasul lingvistic ro
mîn, Atlasul graiurilor maghiare 
din R. P. Rornînă, Atlasul graiu
lui ceangău din Moldova (acesta 
din urmă în colaborare cu cate
dra de limbă maghiară a Univer
sității „Babeș-Bolyai“), diferite 
monografii.

Atlasul graiului ceangău este 
într-o fază înaintată, anchetele 
s-au terminat, s-au redactat și 
scris hărțile primelor două volu
me, dintre care unul se predă încă 
în cursul acestui an Editurii Aca
demiei R. P. Romîne. Lucrările 
Atlasului graiurilor maghiare dig

R. P. Rornînă se află în stadiul de 
adunare a materialului. Monogra
fia graiurilor din Valea Sebeșului 
este pe terminate șj ea va da o 
imagine clară nu numai a graiu
lui romînesc de acolo dar și a 
influențelor lingvistice reciproce 
romîno-săsești.

Sectorul de lexicologie și lexico- 
grafie a participat la elaborarea 
Dicționarului limbii romîne litera
re contemporane în patru volume 
publicat în anii 1955—1957. O altă 
lucrare de proporții mari a acestui 
sector este Dicționarul romîn-ma- 
gliiar mare elaborat de un colectiv 
format din cercetători romîni și 
maghiari. Lucrarea este terminată 
și se află în fază editorială. în 
cursul elaborării acestui dicționar 
s-a întărit și mai mult prietenia și 
frăția dintre cercetătorii romîni și 
maghiari care lucrează în toate 
colectivele umăr la umăr în inte
resul propășirii patriei noastre so
cialiste. Se elaborează primul 
dicționar al graiurilor limbii ro
mîne. Se află intr-un stadiu înain
tat redactarea Dicționarului graiu
rilor săsești din Ardeal.

Pe lingă aceste teme în tematica 
institutului nostru sînt înscrise 
probleme privind formarea limbii 
poporului romîn, lucrări de toponi
mie, dintre care multe au și văzut

lumina tiparului în diferite publi
cații.

Un eveniment de seamă în via
ța noastră științifică îl constituie 
apariția revistelor de specialitate 
în limba rornînă — și a minorită
ților naționale. In comitetele 
lor de redacție sînt romîni și ma
ghiari, colaborează la aceste re
viste oameni de știință și cercetă
tori romîni, maghiari și germani.

Dacă în pragul aniversării a 16 
ani de la eliberarea patriei noas
tre facem un bilanț cu privire la 
participarea elementelor tinere la 
realizările științifice din institutul 
nostru, putem constata că acest 
bilanț este grăitor. Cadrele ti
nere au adus alături de cercetăto
rii vîrstnici un aport însemnat la 
toate lucrările institutului. Cadre
le noastre tinere colaborează în 
număr mare, reprezentând cîteoda- 
tă chiar majoritatea colaboratori
lor la revistele în limba rornînă și 
în limba maghiară ale institutului 
nostru. Cadrele tinere s-au afirmat 
și prin studii și articole publicate 
în volumele publicate de Acade
mia noastră cu ocazia diferitelor 
congrese internaționale.

Institutul de lingvistică din Sluj 
constituie un bun exemplu de felul 
cum cercetători științifici aparți- 
nînd diferitelor naționalități care 
conviețuiesc pe pământul patriei 
noastre, lucrează frățește la dez
voltarea științei puse în slujba 
construirii socialismului în patria 
noastră scumpă, Republica Popu
lară Rornînă.

stituiau, în cazul cel mai bun, sim
ple exemplare izolate din flora 
țării noastre. Cercetările floristi
ce au cunoscut ca și întreaga cer
cetare științifică din țara noastră 
un avînt deosebit în anii de după 
23 August, puterea populară încu- 
rajînd cu deosebită grijă străda
niile oamenilor noștri de știință.

După reorganizarea Academiei 
R.P,R., la îndrumarea Partidului 
Muncitoresc Romîn botaniștii de 
seamă din Republica noastră și-au 
pus ca sarcină elaborarea u- 
nei lucrări floristice de sinteză 
de mari proporții a întregii flore 
și vegetații din țara noastră. In 
cele 13 volume ale lucrării urmea
ză să fie descrise toate speciile 
care cresc spontan, speciile care se 
găsesc cultivate, precum și subu
nitățile sistematice ale acestora.

Cu ajutorul acestei lucrări (au 
fost tipărite pînă acum 6 volume 
iar volumul 7 se găsește sub tipar) 
oamenii de specialitate, studenții, 
inginerii agronomi ca și oricare 
agricultor vor putea identifica cu 
ușurință orice plantă din țară, vor 
putea cunoaște toate datele sale, 
descrierea precisă, răspîndirea ei 
în țară și pe glob. „Flora R.P.R.“ 
va fi astfel o lucrare de bază 
nu numai pentru sistematicieni dar 
și pentru agricultori, pomicultori, 
silvicultori, viticultori, lucrători 
din industria textilă, farmaceutică, 
alimentară care vor avea ba 
dispoziție o serie întreagă de cu
noștințe teoretice de mare utili* 
tate practică“.

: mai multe 
ridicării producției, 

înfloririi economiei națio- 
— aceasta a fost lozinca sub 

care și-au desfășurat activitatea lor 
toți cercetătorii de la Institutul de 
calcul din Cluj, a declarat ing. 
L. Nemeti unui redactor al ziaru
lui nostru.

în această ordine de idei, cola
boratorii institutului nostru, înfi
ințat în anii puterii populare ca 

a grijii Partidului Mun- 
Romîn pentru dezvol- 

desfășurat 
în toate

cercetări în 
în Conf, univ. Ing. 

L. Nemeti
director adjunct științific 
al Institutului de oalcul

urmare
citoresc _ __
tarea științifică, au 
o intensă activitate 
direcțiile de studiu (secție de 
cercetări teoretice, secția 
mașini de oalcul, laboratorul 
calcul, sectorul de mecanică apli
cată) pentru soluționarea unor 
probleme strîns legate de activita
tea practică. Incercînd să eviden
țiem din acest punct de vedere 
cîteva din realizările cercetătorilor 
noștri trebuie să subliniem 
primul rînd faptul că în 
drul secției de mașini de 
culat s-a construit prima 
șină automată care lucrează 
relee electromagnetice. Proiectul 
mașinii cete terminat. Anumite 
părți au fost de acum experimen
tate. Cercetătorii noștri au execu
tat de asemenea calcule mai ample 
pentru uzul tehnicienilor din di
ferite întreprinderi. Noi am aju
tat, de pildă, Uzina de tractoare 
din Orașul Stalin la fabricarea ro
ților dințate la tractoare și a axe
lor canelate. Pentru rezolvarea a- 
eeatei probleme sînt necesare niște 
scule speciale al căror calcul este 
foarte complex și care au fost re
zolvate de specialiștii noștri. 
Am mai rezolvat de aseme
nea, la cererea Institutului de 
proiectări al Ministerului Indus
triei Bunurilor de Consum, găsi
rea unei metode de calcul mai 
eficace pentru fabricarea unei 
sticle de o mai bună calitate.

Cercetătorii sectorului nostru de 
mecanică aplicată se ocupă în 
general de cercetarea roților dințate

corijate (roți dințate cu anumite 
însușiri îmbunătățite față de cele 
normale). Noi cercetăm domeniul 
lor de aplicabilitate și căutăm în
tocmirea unor nomograme care ur
mează să fie puse la dispoziția

privire la această teorie). Aceete 
cîteva realizări publicate în revista 
institutului, parte din ele în publi
cațiile de specialitate roinînești sau 
din străinătate (Moscova, Paris, 
Budapesta, recenzate în multe re
viste din capitalele Europei) pre
zentate la diferite congrese științi
fice din țară și străinătate, vor
besc din plin despre impetuoasa 
dezvoltare a cercetărilor matemati
ce din Clujul din Romînia demo-

de 
de

proiectanților, ajungîndu-se astfel 
la angrenaje cu calități superioare. 
Cercetătorii noștri au rezolvat deja 
teoretic această problemă, în curs 
fiind calculele de o Jiare anver
gură.

S-a elaborat o nouă teorie pen
tru calculul pieselor fretate, creîn- 
du-se astfel o posibilitate rapidă 
de dimensionare a acestor piese 
care înainte cereau metode anevo
ioase și nesigure. (în paranteză 
fie spus, revista franceză „Le beton 
arme“ a cerut să reproducă în co
loanele ei comunicarea noastră cu

crat-popiilară unde Partidul Mun
citoresc Romîn înconjoară cu grijă 
deosebită pe oamenii de știință. 
Savanți cu renume mondial, ce 
vin special Ia Cluj pentru a se 
interesa de activitatea insîiltU'.tlui 
nostru, au cele mai călduroase cu
vinte pentru regimul de democra
ție populară care ne-a oferit cele 
mai bune condiții de muncă.

Matematica clujeană cunoaște în 
anii puterii populare un nestăvilit 
avînt creator, dîndu-și din plin 
contribuția la construirea socialis
mului în țara noastră.



Viata de organizație

Cum sînt aleși
Expoziția florilor 

de vară

noii propagandiști
Experiența a dovedit că succesul 

activității cercurilor și cursurilor 
de învățămînt politic U.T.M. în 
organizațiile de bază din raionul 
Alexandria a depins în ultimă in
stanță de propagandist. La anali
za învățămîntului politic pe anul 
1958—1959, analiză ce s-a făcut 
nu de mult în toate organizațiile 
de bază din raion, s-a constatat 
că acolo unde cercurile și cursu
rile politice U.T.M. au fost 
conduse de propagandiști ou o 
pregătire politică și culturală co
respunzătoare, de tovarăși comba
tivi și cu experiență în munca de 
propagandă și rezultatele au fost 
dintre cete mai bune.

Privită din acest punot de ve
dere, activitatea tovarășei Elena 
Sănducu, care trei ani consecutiv 
a condus cercul „Să ne cunoaștem 
patria” din comuna Plosca, în 
care au învățat tinerii din întovă
rășirile ,,Olga Bancic” și „6 Mar
tie“, ne ilustrează cît de important 
este ca cercurile de învățămînt po
litic U.T.M. să fié conduse de 
propagandiști bine pregătiți.

Tovarășa Sănducu, ca urmare a 
ridicării continuie a nivelului său 
politic și de cultură generală, a 
reușit să dea un sprijin prețios 
celor 25 de cursanți în înțelegerea 
problemelor de bază din materia
lul studiat, să-i ajute să lege pro
bleme teoretice de viața practică, 
prin actualizarea lecțiilor predate 
cu exemple concrete, luate chiar 
din activitatea întovărășirilor res
pective. De asemenea în discuțiile 
purtate de tineri în cadrul cercului 
politic au fost lămurite cu răbda
re o serie de probleme pe care ti
nerii le înțelegeau mai greu, tn 
afara ciclului de lecții prevăzut 
pentru cercul pe care l-a condus, 
propagandista Sănducu a ținut in 
fața cursanților un mare număr de 
conferințe pe teme de educație pa
triotică a tineretului, pe teme 
științifice etc., inițiativă ce merită 
a fi relevată.

Eficacitatea activității acestui 
cerc politic condus de Sănducu 
Elena s-a concretizat în faptul că 
toți cursanții çare nu ei u utemiști 
au devenit membri ai organizației 
U.T.M., iar cei mai buni utemiști 
au fost primiți în rîndul candida
ți! or de partid. De asemenea un 
număr de opt tineri și-au lămurit 
părinții care au intrat în G.A.C., 
iar 15 cursanți au format o briga
dă de muncă patriotică, care mun
cește pe șantierul de îmbunătățiri 
funciare din comună.

Pentru meritele ei deosebite în 
munca de propagandistă, obținute 
în anul de învățămînt 1958—1959, 
tovarășa Sănducu a fost distinsă 
cu Diploma de onoare a comitetu
lui regional U.T.M., iar utemiștii 
au reales-o și în acest an ca pro
pagandistă.

Astfel de propagandiști care au 
dovedit spirit de răspundere, price, 
pere și dragoste de muncă sînt și 
tovarășii Marin Petresou de la 
Școala medie din orașul Alexan
dria, care opt ani la rînd a fost 
reales propagandist, Florica Ezechi 
de la G.A.C. Moșteni, care de pa
tru ani conduce cercul politic din 
organizația de bază, Coste! Stroie 
de la organizația U.T.M. sat Bog
dani și alții.

Pentru pregătirea temeinică a 
noului an de învățămînt politic 
1959-1960 Comitetul raional U.T.M. 
Alexandria a luat încă din timp o 
serie de măsuri. Astfel, au fost 
instruiți timp de două zile la ra
ion toți secretarii organizațiilor de 
bază și instructorii comitetului ra
ional, cu privire la felul cum tre
buie să muncească pentru selecțio
narea și recrutarea propagandiști
lor. Pînă în prezent au fost re-
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cruțați 120 de propagandiști. Demn 
de relevat e faptul că 56 de to
varăși au muncit ca propagandiști 
și în anii trecuți. Asemenea tova
răși, care au acumulat de acum o 
bogată experiență în munca de 
propagandist, vor asigura, fără în
doială, o activitate educativă co
respunzătoare a cercurilor politice 
pe care le vor conduce. în același 
timp 
mult 
bază 
care 
mod

trebuie arătat că a crescut 
exigența organizațiilor de 
față de acei propagandiști 
n-au îndeplinit sarcinile în 
corespunzător.

Asemenea propagandiști ca Ne- 
cea Gheorghe, care a condus 
cursul seral anul 1 la întovărășirea 
„8 Mai“ din comuna Ulmeni, Mar
cel Cristea de la întovărășirea 
„1907“ din comuna Mavrodin și 
alții care nu s-au achitat de sar
cinile încredințate, n-au mai fost 
aleși ca propagandiști de către or
ganizațiile de bază.

în noul an de învățămînt poli
tic comitetul raional U.T.M. Ale
xandria și-a propus șă încadreze 
în cele 120 de cercuri politice toți 
utemiștii și un număr de 800 de 
tineri neutemișiti. De asemenea 
peste 1500 de utemișii, îndeosebi 
din rîndul cadrelor de organizație, 
vor urma învățămîntul de partid.

Pentru a asigura pregătirea te
meinică a noului an de învățămînt 
politic este necesar ca activiștii co
mitetului raional U.T.M. Alexan
dria să controleze și să îndrumeze 
în mod permanent organizațiile de 
bază U.T.M. cu privire la recruta
rea tinerilor și ia încadrarea tor 
în cercurile politice corespunzătoa
re pregătirii acestora. Muncind cu 
același spirit de răspundere, Comi
tetul raional U.T.M. Alexandria 
are posibilitatea să pregătească 
în mod temeinic și multilateral or
ganizarea învățămîntului politic al 
U.T.M. in anul 1959—1960.

ln intimpinarea celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării patriei, baza 
experimentala Băneasa a Institu
tului de Cercetări horticole a or
ganizat la Casa de Cultură a Sin
dicatelor din Capitală „Expoziția 
florilor de vară“.

Expoziția cuprinde un bogat 
sortiment de flori de vară, ca: gla- 
diole, din care 18 soiuri create in 
ultimii ani in țara noastră, garoafe 
de cimp, dalii, crini de vară, pre
cum ți flori mai puțin cunoscute 
la noi ca: godcțra, albăstrele, 
creasta cocoșului piramidală, nem- 
țișor cu floare bătută, circiumăre- 
se pitice etc.

Elorile, graficele, fotomontajele, 
mostrele de semințe, publicațiile 
și alte exponate oglindesc activi
tatea de cercetare și producție in 
domeniul floriculturii, relațiile 
Institutului de cercetări hortiviti- 
cole cu institutele de specialitate 
și floricultorii amatori de peste 
hotare, precum și sprijinul acordat 
unităților socialiste.

( Agerpres)
----».

INFORMAȚIE

BRUCA PETRE

Joi dimineața a părăsit Capi
tala delegația romînă, condusă de 
țov. C. Prisnea, adjunct al minis
trului învățămîntului și Culturii, 
oare va participa la deschiderea 
expoziției internaționala de pre
zentare grafică a cărții de la 
Leifxzig.

Din delegație fac parte acad. 
Mihai Beniuc, prim-secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P. Ro
mînă, scriitorul A. Breitenhofer, 
redactor-șef al ziarului „Neuer 
Weg”, Iosif Ardeleanu, director 
general al Direoției generale a 
presei și tipăriturilor. Aurel Mi- 
hale, director general al edituri
lor, Vasile Kazar, secretar al Uni
unii Artiștilor Plastici din R. P. 
Romînă, scriitorul Ion Bănuță, di
rector al Editurii de stat pentru 
literatură și artă, N. Dumitrescu, 
director general al Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii“ și alții.

(Agerpres)

Pe lac, în. Sișmigiu

0a urmare a terminării recoltă
rilor de vară în multe unități a- 
gricoie sociailist-cooperatiste lu
crările de îmbunătățiri funciare au 
fost intensificate. Pînă la 25 iulie 
a fost amenajată pentru irigații o 
suprafață de aproape 76.300 ha., 
ceea ce reprezintă 97 la sută din 
planul anual. Totodată sînt în 
curs lucrări de amenajare a unor 
terenuri în suprafață totală de 
18.600 ha. ' 
recolta. In 
ratist s-au 
gații peste 
se prevederile planului anual cu 
60 la sută.

In ultimele două săptămîni, su
prafața pe care se execută lucrări 
de îndiguiri și desecări a crescut 
la 329.000 ha., suprafață ce între
ce prevederile pe acest an.

Deși pe multe șantiere lucrările

de pe care s-a strîns 
sectorul agricol coope- 
amenajat pentru iri- 

55.000 ha., depășindu-

de îmbunătățiri, funciare sînt a- 
vansate, totuși ritmul de execuție 
este necorespurtzător față de mij
loacele și forțele de lucru de care 
dispun regiunile. In săptănuna 18- 
25 iulie, de exemplu, s-au execu
tat 602.000 m.c. terasamente, adi
că 40 la sută din prevederile gra
ficului săptărmnal. In regiunile: 
Baia Mare, Graiova, București, 
Timișoara, Galați, Iași, Oradea, 
Suceava și Ploești, lucrările sînj 
rămase în urmă.

In aceste zile în mufte raioane 
și regiuni se va termina treieri- 
șUl. Astfel forje sporite pot fi mo
bilizate pentou intensificarea lu
crărilor și depiășirea vitezei de lu
cru pentru ca toate lucrările de 
îmbunătățiri funciare prevăzute în 
acest an să fie terminate pînă la 
31 octombrie.

Dispensar medical 
comunal

In comuna Oltina din raionul 
Adamclisi a fost dat recent în fo
losință, în cinstea zilei de 23 Au
gust, un nou dispensar medical.

Datorită prețiosului sprijin vo
luntar dat de membrii gospodăriei 
agricole colective „Victoria” din 
comună, noul dispensar a fost con
struit la un preț de cost evaluat 
la jumătate din valoarea devizului 
inițial.

(Agerpres)

„Cursa Scìnteli“
Cea de-» doua etapă e competi

ției cicllse „Cursa Sctnteii”, desfă
șurată joi pe traseul Focșani—Ba
cău—Roman—Bacău (188 kir.) a 
adus mari schimbări tn clasament. 
Gabriel Moiceanu, învingătorul 
primei țtape, nu a putut să rezis
te atacurilor repetate ale cIcl.V*- 
lor de la C.C.A. și a sosit cu o 
întîrziere de .peste 8’, pierztnd tri- 
coul galben în favoarea lui Ion 
Vasile (C.C.A.). O comportare re 
maroabllă au avut tinerii alergă
tori D Stănescu (Recolta) și I 
Ariton (C.C.A.).

Clasamentul etapei : Ion Vasile

în favoarea lui Ion

(C.C.A.) 4h57’07” (medie orară 
38 km.) ; 2. Ariton (C.C.A.) ; 3. 
D. Stănescu (Recolta) același 
tiirp ; 4. I. Braharu (C.C.A.)
4h59’09” ; 5. D. Munteanu (Victo
ria) ; 6. M. Voinea (Dinamo) ; 7. 
Gh. Șerban (C.C.A.) ; 8. A. Mitro! 
(C.C.A.) ; 9. L. Zanoni (Dinamo) ; 
10. Ziegler (Dinamo) același timp.

Clasamentul general individual : 
1. I. Vasile 10h04’00”; 2. D. Mun- 
teanu la 1’59? ;
2’14’’ ; 4. Voinea 
noni la 2’39” ; 6. ____ _____  .
7. Cohanctuc ; 8. Șoltuz ; 9. Genei 
10. Ziegler, toți la 2’57”.

3. Șerban la 
la 2’16” ; 5. Za- 
Braharu la 2’57’’;

sire în orașul Banja Lnka, învin- 
gînd la sprintul final pe olandezul 
Boeck și j»e belgianul Vanderve- 
ken, purtătorul tricoului galben, 
în plntonnl fruntaș au sosit de 
asemenea Șelar», C. Moiceanu și 
I. Mihailă. Echipa noastră a ocu
pat primul loc în clasamentul pe 
țări al etapei.

Turul internațional al Iugoslaviei
Tinerii noștri cicliști învingători în etapa de ieri

BELGRAD 30 (Agerpres). — Ti- 
nerii cicliști romîni care ne repre
zintă în Turul internațional al Iu
goslaviei s-au comportat remarca
bil în cea de-a Vl-a etapa desfă
șurata joi între orașele Zagreb și 
Banja Luka. Dînd dovada de o 
mare combativitate, tînârul Ion 
Cozma a trecut primul linia de so-

Sosirea echipei olimpice de fotbal a U.R.S.S.
Joi a sosit în Capitală echipa 

olimpică de fotbal a U.R.S.S, care 
va înMni duminică pe stadionul 
„23 August“ echipa R.P. Romine 
intr-un meci retur contind pentru 
preliminariile turneului olimpic.

Delegația sportivă sovietică este 
condusă de V. A. Granatkin, pre
ședintele federației unionale de 
fotbal. Lotul fotbaliștilor sovietici 
cuprinde 17 jucători, printre care 
se află cunoscuții internaționali 
Razinski, Vrin, Metreveli, Solda- 
tov, Sokolov ți alții. Antrenorii

echipei sînt Arkadien ți Ponoma
rev.

*In vederea focului pe oare-l va 
susțute duminică la Moscova cu 
echipa secundă u U.R.S.S., joi a 
părăsit Capitala echipa reprezen
tativă B a țării noastre. Din lot 
fac parte Toma, Birtațu, Pahonțu, 
Zavoda II, Bone, Toth, Sever, Ni- 
culeecu, Băduleecu, Seredai, Ciur- 
dărescu, Lereter ți alții. Antreno
rul echipei este 1. Lupaț, 

(Agerpree)

Cum poi contribui tinerii constructori
■ ■ ■ ■la realizarea miliardului

(Agerpres)

orașul Lipova cu articole spor
tive. Așteptăm noi vești de la 
dumneata.

p

Marin Lapteș — Oradea.

Etica comunistă nu se împacă 
cu atitudinile de nepăsare și to
leranță față de abaterile tovară
șilor cu care muncim. Tn cazul 
prietenului dumita'le, indiscipli- 
nat în producție, disprețuitor și 
îhgîmfat. față de colectiv trebuie 
să iei o atitudine combativă față 
de el atit în viața de fiecare zi 
cît mai ales în adunările gene
rale ale organizației, de bază 
ilTM. Atitudinea de cocoloșire a 
lipsurilor, manifestată în baza 
așa-zisei prietenii nu este carac
teristică pentru un tînăr con
structor al socialismului.

Ion Vîrian — Reghin

Codul Muncii prevede că ve
chimea în producție se consideră 
neîntreruptă pe timpul cît sala
riatul satisface stagiul militar, 
Ttrmemjil de reintrare în muncă, 
pentfu păstrarea vechimii între
rupte este de cel mult 90 de zile 
de la lăsarea la vatră.

In tabăra elevilor de la Brănești, regiunea București, sportul
• la loc de cinste.

Foto: N. STELORIAN

Țuna Floarea — Lipova

Sfatul popular al regiunii 
Timișoara, secțiunea comercială, 
ser viciul comercial, ne răspunde 
că cele sezisate corespund reali
tății. S-au luat măsuri pentru 
aprovizionarea magazinului din

Ana Piustai — Dumbrăveni, 
regiunea Statin ; flDan Turou — 
Medgidia.

Școli tehnice de chimie func
ționează la Iași, Bacău și Bor- 
zești.

Grupul școlar petrol și chi
mie din Iași (str. Costache Ne
gri nr. 46) pregătește Operatori 
pentru fabricarea cauciucului 
sintetic, operatori pentru fabri
carea antibioticelot și mecanici 
de aparate și instalații în in
dustria chimică.

Școala din Badău funcționea
ză pe lîngă fabrica „Steaua 
Roșie“ di'n localitate. Pregăteș
te operatori pentru industria ce
lulozei.

Elevii grupului’ școlar petrol - 
chimie din Borzești se pot ca
lifica ca operatori penfru fa
bricarea cauciucului sintetic, 
mecanici de aparate și instala
ții din industria chimică; ope
ratori pentru fabricarea mase
lor plastice și fibrelor sintetice.

înscrierile se fac în ordinea 
mediilor obținute la examenul 
de maturitate și pe bază de vi
zită medicală între 10 și 24 
septembrie anul curent.

(Urmare din pag. l-a) 

răspundă dorinței și elanului 
tineretului de a contribui prin 
munca sa la realizarea mari
lor construcții din țara noas
tră, asigurîndu-le unelte și asis
tență tehnică corespunzătoare.

După cum a subliniat raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenară, o re
zervă importantă o constituie 
folosirea deplină a capacităților 
de producție, a mașinilor și in
stalațiilor din toate ramurile in
dustriei și ale economiei națio
nale. Acest lucru este pe deplin 
valabil și pentru ramura noas
tră. Noile utilaje, de mare pro
ductivitate, care formează boga
tul parc de mașini al șantiere
lor de astăzi, sînt mînuite în 
primul rînd de tineri. Ei trebuie 
să se preocupe zi de zi de folo
sirea lor cît mai economică, cit 
mai eficientă. Grija permanentă 
pentru buna funcționare și în
treținere a mașinilor de con
strucții, pentru realizarea unui 
volum de lucru sporit la fiecare 
utilaj, pentru organizarea lucru
lui în mai multe schimburi la 
utilajele grefe, poate și trebuie 
să contribuie în mare măsură la 
realizarea acestor țeluri. Pentru 
ca mecanizarea să revină cît mai 
ieftin, trebuie folosite utilaje co
respunzătoare lucrărilor de exe
cutat, cu chiria cea mai redusă, 
iar la tractoare este rațional să 
se atașeze două remorci și chiar 
mai multe.

Trebuie să cerem tinerilor con
structori, fie ei muncitori sau 
tehnicieni, să-și ridice necontenit 
calificarea, penfru a fi la înălți
mea cerințelor tot mai mari pe

care practica le pune în fața 
lor. Numai astfel vor putea apli
ca, în condiții de economicitate, 
procedeele tehnicii noi, asigurînd 
eficiența economică a utilizării 
prefabricatelor și a executării ca
selor cu pereții turnați în cofraje 
de inventar, aplkind în propor
ție sporită panourile de cofraje 
refolosibile, care economisesc 
mult material lemnos, contribuind 
la introducerea și extinderea fo
losirii materialelor de construc
ții și instalații eficiente, carac
terizate prin greutate redusă, 
cost scăzut și proprietăți tehnice 
superioare.

Masele plastice, oțelurile supe
rioare, diferiți înlocuitori econo
mici ai cărămizii ișî găsesc o 
utilizare tot mai largă în con
strucții. Tinerii trebuie să le cu
noască temeinic avantajele și 
modul de folosire, să susțină cu 
elan extinderea lor, să învețe să 
le utilizeze cu pricepere.

Desigur că acestea nu sînt de- 
cît cîteva direcții în care tinere
tul de pe șantiere este chemat 
să-și concentreze forțele, pentru 
a contribui la realizarea de cît 
mai multe economii. O însemnă
tate deosebită o prezintă de ase
menea îmbunătățirea organizării 
locului de muncă, înlăturarea 
manifestărilor de indisciplină — 
deficiență care mai persistă pe 
unele șantiere — precum și spri
jinirea de către tineri a colecti
velor permanente formate pe 
șantiere pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor plenarei.

De pe acum sînt de menționat 
o serie de inițiative valoroase, 
oglindind hotărîrea tinerilor de 
a susține, prin înfăptuirile lor 
concrete, noile măsuri 
plenară, de a contribui

luate de 
la reali-

O ascuțită armă 
în lupta împotriva

ideologică 
misticismului

Culegerea „Lenin despre reli
gie" reeditată în Editura Politică, 
oglindește o parte din gîndurile 
și activitatea marelui conducător 
al proletariatului îndreptate spre 
formarea unui om de tip nou, eli
berat de prejudecăți, puternic spri
jinit de știința modernă, Însuflețit 
de nobilele principii ale moralei 
comuniste.

In articolele și cuvîntările reu
nite in această culegere sînt de
finite sarcinile partidului prole
tar in ceea ce privește religia. In 
aceste lucrări Lenin dezvăluie sub 
toate aspectele rădăcinile sociale 
ale religiei, incompatibilitatea ei 
cu concepția științifică despre 
lume și arată căile prin care pot 
fi învinse prejudecățile religioase. 
Trebuie menționat că articolele și 
cuvîntările ta care ne referirii nu 
tratează problema religiei în mod 
abstract, de sine stătător. Artico
lele și cuvîntările au fost elabora
te în anumite condiții isterice, au 
răspuns unor probleme concrete și 
tocmai aceasta este caracteristic 
analizei marxiste.

Lenin a vorbit întotdeauna des
pre lupta Împotriva misticismu
lui ca o chestiune strîns legată de 
eliberarea celor ce muncesc, con- 
siderind-o subordonată luptei re
voluționare a proletariatului. Ex
plicația acestei teze leniniste e 
cuprinsă in articole ca „Socialis
mul și religia", „Atitudinea di
feritelor clase și partide față de 
religie și biserică” etc. Arătînd că 
religia este o formă de asuprire 
spirituală, folosită de clasele ex
ploatatoare alături de asuprirea 
economică și cea politică. Lenin 

mai importante 
ale religiei în 
capitahste. El 
pe care o exet- 

asupra omenirii nu

subliniază cele 
rădăcini sociale 
cadrul societății 
scrie ■ „apăsarea 
cită re’lgia
P<te flfrcv-i deci! produsul și re 
f lectore*' asupririi economice “ 
Așadar rădăcina religiei contem-

porane e cuprinsă tocmai în' asu
prirea economică. Din această 
asuprire iau naștere și se men
țin credința într-o viață mai bună 
dincolo de mormînt, poruncile bi
sericii de a răbda toate „încercă
rile" din viața pămînteaacă „tre
cătoare”. fmpuind capul muncito
rului cu asemenea sfaturi și pro
misiuni arăta Lenin „religia este 
opiu pentru popor”.

Din cele spuse, se înțelege că 
înlăturarea misticismului, a cre
dinței in viața de dincolo de mor
mînt, nu poate fi privită de sine 
stătător, religia neputînd fi su
primată cîtă vreme forțele care 
o generează și o mențin nu dis
par. lată de ce lupta împotriva 
misticismului trebuie subordo
nată luptei de clasă, luptei pentru 
o viață mai bună. Tocmai pen
tru că sînt scrise în această pers
pectivă, a trecerii revoluționare 
de la capitalism la socialism, ar
ticolele și cuvîntările iui Lenin 
își păstrează deplina lor impor
tanță, fiind deosebit de actuale.

Avînd mereu în vedere forma
rea omului nou, constructor al 
socialismului și comunismului, 
Lenin a prevăzut — pe baza te
zei materialismului istoric după 
care conștiința socială rămîne în 
urma existenței sociale — că 
după victoria revoluției socialis
te, după înlăturarea rădăcinilor 
sociale ale religiei vor continua 
să dăinuie în conștiința oamenilor 
rămășițe ale capitalismului, ale 
prejudecăților religioase, ale mis
ticismului. Lenin a arătat necesi
tatea desfășurării unei lupte sus
ținute împotriva acestor rămășițe 
obscurantiste.

Mist’cismid. credințele religioase 
sînt un dușman înverșunat al lup
tei oamenilor muncii pentru so
cialism. Religia. idealismul în ge 
nere, e în flagrantă controdiriie 
cu stt!nta, cu nrogrcstil. dă expli
cații false istoriei și ascunde ade-

vârâtele cauze ale dezvoltării na
turii și societății, întunecă mintea 
oamenilor, îi trage înapoi. Religia 
îl încătușează pe om în lupta cu 
forțele naturii, îl inlănțuiește și il 
face ca în Toc să lupte pentru a-și 
irisuși știința, pentru a domina 
natura și a-și îmbunătăți viața să 
se rezume la așteptarea unor „mi
nuni” cerești. Religia, misticismul 
frînează dezvoltarea culturală a 
omului, îl împiedică să participe 
activ la construirea socialismului. 
Intr-un ouvînt religia are un pu
ternic caracter reacționar șj ser
vește interesele de clasă ale bur
gheziei.

Tineretul patriei noastre, ca și 
tineretul din toate țările socia
lismului, s-a încadrat cu entu
ziasm în opera istorică de con
struire a socialismului, s-a înro
lat în armata de milioane condu
să de uniunile de tineret îndru
mate cu grijă de partidul clasei 
muncitoare. Invingînd prejude
cățile, misticismul, tinerii din ță
rile socialiste au asaltat miile de 
șantiere, au învățat meserii noi. 
In focul construcției socialiste, 
muncind și invățînd, învățînd și 
muncind, acești tineri au uitat — 
dacă au știut cumva — în chipul 
cel mai firesc de predicile reli
gioase, de poruncile bisericii. 
Le-au uitat, deoarece nu au avut 
nevoie de ele. Fierul, betonul, 
omul însuși nu ascultă de născo
ciri, nu se supune descîntecelor, 
ci , legilor lor proprii, cunoscute 
și aplicate după anumite norme.

Pentru a putea supune natura, 
pentru a putea transforma socie
tatea, pentru a curoaște legile na
turii și societății, trebuie să ai cu
noștințe științifice, să posezi o 
bogată cultură. Aceasta este o ce
rință de frunte a comunismului.

învățarea comunismului este 
tina dintre importantele idei cu- 
nrinse în culegerea amintită. Vor
bind la ai IlI-lea congres al

U.T.C. din Rusia, Lenin a arătat 
că tineretul care trăiește în epo
ca construirii comunismului — 
trebuie să învețe comunismul. 
Cotnîinismuf nu este însă o în- 
vățătura moartă îngropată în 
cărți, pe care ai putea să țl-o în
sușești’ prin buchiseală și memo
riei Comunismul este o învăță
tură vie, care se învață trăind și 
muncind, pe care trebuie să ți-o 
însușești, în același timp, ou min
tea și cu brațele.

A învăța comunismul în cloco
tul vieții înseamnă a-ți însuși 
tot ceea ce a acumulat cunoaște-

ii

rea omenească. „Cultura proleta
ră — arată Lenin — nu este ceva 
ciare vine nu se știe de unde... 
Cultura proletară trebuie să apa. 
ră ca o dezvoltare firească a a- 
celui bagaj de cunoștințe pe care 
omenirea le-a elaborat".

A învăța comunismul, arată 
Lenin, înseamnă a făuri disciplina 
conștientă a muncitorilor și țăra
nilor, a făuri o voință unică, prin 
mijlocirea căreia comunismul să 
devină un element viu al mun
cii, o călăuză a muncii practice.

Din cele de mai sus rezultă că 
Lenin înțelegea prin comunist un 
om care posedă trăsături morale 
noi, superioare, necunoscute lu
mii capitaliste. Intr-adevăr, cum 
s.ar fi putut menține vechiul pro
fil moral hrănit de societatea bur
gheză, profilul omului egoist, ne
păsător la soarta tovarășilor săi. 
profilul fățărniciei clericale, care 
propovăduia altora raiul de după 
moarte dar și-l asigura sle-și cu 
vîrf și îndesat pe pămînt ? Cum 
S-ar fi putut menține mo-

raia lașității pe care o predică 
biserica ? Revoluția •socialistă a 
răsturnat baza acestei morale, a 
creat baza nouă a unei morale noi, 
socialiste. Revoluția socialistă a 
confirmat din plin teza marxistă 
că morala are caracter de clasă. 
Frazelor dulcege despre o mo
rală generai-umană, dedusă din 
„poruncile lui dumnezeu“ — mo
rală pe pare au încercat s-o în
vie și unii revizioniști din zilele 
noastre — proletariatul și parti
dul său le opune subordonarea 
tuturor intereselor, și a moralei, 
luptei de clasă. „Morala — su
blinia Lenin — este ceea ce 
servește la distrugerea societății 
vechi, exploatatoare și la unirea 
tuturor celor ce muncesc în jurul 
proletariatului, care făurește so
cietatea nouă, comunistă".

Este limpede deci că misticis
mul n-are ce căuta în viața, în 
preocupările tînărului constructor 
al comunismului. Acesta trebuie 
să Â fie înarmat cu cunoștințe te
meinice, științifice; or religia 
este tocmai aceea care se opune 
cu desăvîrșire cunoașterii lumii 
și legilor ei de dezvoltare. Tînă- 
rul constructor al socialismului 
și comunismului — arată Lenin 
— trebuie să fie omul moralei

și transformarea omului, educa
rea omului nou trebuie să fie un 
proces conștient, organizat. In 
condițiile trecerii la socialism, 
ignoranța este cel mai adînc iz
vor al prejudecăților religioase, 
împotriva acestor prejudecăți — 
arată Lenin — trebuie să luptăm 
pe calea propagandei, pe calea 
luminării, „trebuie să explicăm în 
mod materialist care sînt rădăci
nile credinței și ale religiei în 
mase”. Asta înseamnă însă a dez
volta învățămîntul, a atrage ma
sele spre știință și cultură. Acea
stă importantă sarcină este înde
plinită cu prisosință de către 
grandioasa revoluție culturală din 
țara noastră și din celelalte țări 
social iste.

Factorul hotărîtor în educarea 
comunistă a tineretului, în for
marea tînărului constructor al 
socialismului ca om înzestrat, cu 
cunoștințe temeinice și cu voință 
fermă este marxism-leninismui, 
baza lui teoretică — materialis
mul dialectic și istoric. Studierea 
și însușirea concepției materia- 
îist-dialectice despre lume este 
datoria firească a membrului U- 
niunii comuniste a tineretului, 
izvorînd din înseși necesitățile 

_____  w construirii socialismului, luptei 
noi, comuniste, morala luptei pen- pentru triumful noului, fiind de 
tru o viață tot mai bună, îmbel- nedespărțit de sarcina^ însușirii 
șugată, socialistă. ' . ț

In condițiile construirii socia- ceasta, 
lismului, cînd bază socială a re- dialectic 
ligiei — existența claselor ex
ploatatoare — a fost lichidată; 
capătă o deosebită însemnătate 
activitatea de ridicare a conștiin
ței fiecărui tînăr, de formare a 
conștiinței socialiste, de om liber 
atît de exploatare cît si de preju
decăți. După cum, însă, transfor
marea revoluționară a Sbcietățîi 
este un proces înfăptuit de ma
sele de oameni ai muncii sub con
ducerea partidului, un proces în
făptuit în mod conștient, tot așa

plicarea adevăratelor rădăcini 
teoretice și economice ale obscu. 
rantismului rcrigios. Propaganda 
noastră include în mod necesar și 
propagarea ateismului...”

In această precizare a lui Lenin 
se află și explicația raportului 
dintre partid și religie. „Pentru 
partidul proletariatului socialist — 
arată Lenin — religia nu este o 
chestiune privată”, 
țeles că partidul, uniunea bazată 
pe marxism-leninism a luptătorilor 
conștieriți, nu poate rămîne indife
rent față de inconștiența și obscu
rantismul manifestate sub forma 
credinței. Misticismul frînează 
participarea celor ce muncesc la 
construirea lumii noi, care cere, 
după cum am văzut — stăpînirea 
științei și o nouă morală, de om 
liber.

Și pentru organizația revolu
ționară marxist-leninistă a tinere
tului problema religiei nu trebuie 
privită ca o chestiune privată. în
vingerea prejudecăților religioase 
reprezintă o parte integrantă, ex
trem de importantă a educației 
comuniste a tineretului. Fiecare 
organizație U.T.M., fiecare ute- 
mist trebuie să militeze pentru răs
pândirea largă a marxism-leniriis- 
mului, a științei înaintate în rin- 
durile tineretului, să lupte siste
matic pentru a birui prejudecățile 
religioase și mistice care mai dăi
nuie la unii tineri.

Pentru membrii organizației 
__ T. ________ noastre revoluționare de tineret 

ințelor despre natură și socie- lupta continuă de ridicare a nive
lului ideologic-cultural-științific, de 
însușire a marxism-leninismului 
este o datorie de cea mai mare 
însemnătate, izvorîtă din necesită
țile construcției socialiste. In ope
ra de educare a tinerei noastre 
generații în spiritul comunismului, 
cartea lui l.enin „Despre religie” 
constituie un prețios ajutor.

științei și tehnicii înaintate. A- 
; deoarece materialismul 

__ „___ și istoric este însăși 
bșza și concluzia dezvoltării știr 

tâte. In articolele „Socialismul 
și religia" și „Cu privire la ati
tudinea partidului muncitoresc 
fată de religie”, Lenin funda
mentează această poziție. „între
gul nostru program — spune Le
nin — este bazat pe o concepție 
științifică despre lume, și anume 
pe concepția materialistă De a- 
ceea explicarea programului nos
tru include în mod necesar și ex-

lesne de In

N. CR1ȘAN

zarea unui miliard de lei eco
nomii. Astfel brigada de instala
tori condusă de Petrică Butucea 
de pe șantierul Casei Radiofo
niei s-a angajat să reducă cu 8 
la sută coeficientul stabilit la 
pierderile admisibile de materia
le, ceea ce înseamnă că va reaii- 
za numai în trimestrul ill o eco
nomie de 400 kg. tablă galvani- 
zată și 250 kg. de fier cornier. 
Pe același șantier, echipa de zu
gravi și-a luat angajamentul să 
economisească mari cantități de 
vopsea și clei de zugrăveli.

La Fabrica de mobilă ce se 
construiește în Comuna Militari, 
o brigadă utemistă de construc
tori s-a angajat să înlocuiască 
schelele fixe cu altele mobile, la 
circa 1.000 m.p. de schele. Alte 
angajamente prevăd aici scurta
rea termenelor de execuție la o 
serie de lucrări, ca de pildă, 
montarea ferestrelor prefabrica
te și executarea pereților de 
seîndură sfălțuită.

Colectivul marii uzine de pre
fabricate din Roman, creație a 
regimului democrat-popular, unde 
cei mai mulți muncitori și tehni
cieni sînt tineri ca și fabrica, 
și-a luat angajamentul să reali
zeze, pînă la sfîrșitul anului, 
economii de peste 700,000 lei. 
Trebuie menționat că la această 
unitate costul elementelor prefa
bricate a fost redus simțitor și 
în primul semestru al acestui an. 
. Traducerea în viață a angaja
mentelor entuziaste ale tinerilor 
trebuie susținută de toți condu
cătorii de șantiere și fabrici de 
prefabricate.

întrecerea plină de elan a ti
nerilor constructori pentru obți
nerea de cît mai multe economii 
este în plină desfășurare. Fieca
re tînăr trebuie să știe că de 
cantitatea și calitatea muncii 
lui depinde ridicarea nivelului 
activității de construcții, Înfăp
tuirea politicii partidului de creș
tere a nivelului de trai al oame
nilor muncii. Nici un efort nu 
trebuie precupețit pentru realiza
rea acestui țel.

--- «----

Țesătoarele Georgeta Crăciun. 
Ana Ghițescu și Florica Pătraș- 
cu de la întreprinderea „Dacia” 
din Capitală sînt fruntașe in 
muncă. însuflețite de măsurile 
luate de recenta plenară a C.C. 
al P.M.R. ele sînt hotărîte să-și 
mărească contribuția la înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, la reducerea prețului 
de cost, lată-le in fotografia 
noastră discutînd asupra folo
sirii la maximum a timpului șl 
a capacității de lucru a războiti

•ui de țesut

IFoto: AGERPRES)
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sărbătoare

Itineret it
TRAINICE PRIETENII

I
delegația franceză 
invitații, era foarte 
tinerii francezi au

patrioților greci !

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
la mitingai oamenilor muncii

de la Uzina de construcții de mașini

Libertate

In acei zi 
primise multe 
solicitata, dar 
fosț prezenți la întîlnirea cu dele
gația romînâ. Ne-a vizitat un grpp 
de circa 30 de tineri reprezentând 
toate organizațiile de tineret din 
Franța, prezente la Festival: ti
neri comuniști, radicali, membri ai 
organizațiilor sindicale, sportive 
reprezentanți ai mișcării pentru 
copii, ai Uniunii tinerelor fete diu 
Franța etc.

Aici, pe navele noastre, delega
ția franceză s-a întîlnit pentru 
prima oară la Festival, laolaltă cu 
delegația italiană — ne spune 
prietenul Țipard Maurice. La rîndul 
său, italianul Mechini ne face o 
destăinuire: dacă puntea navelor 
ar fi fost și mai mare, toți cei 
1200 de tineri italieni prezenți la 
Festival ar fi răspuns invitației fă
cute și ar fi venit la întîlnirea 
prietenească...

Interesul tinerilor din cele două 
țări pentru tineretul din R. P. 
Romînă a fost exprimat de con
ducătorul delegației tineretului ita
lian — Mechini. El a-a referit la 
legăturile tradiționale de prietenie 
dintre țările noastre.

Așadar, noi romînii am avut ca 
oaspeți pe francezi și italieni.

Prin firea lor, italienii și fran
cezii sînt joviali, apropiați, plini 
de viață, iubesc muzica, dansul. 
In același timp tinerii francezi și 
italieni^ sînt tineri combativi, plini 
de hotărîre în lupta pentru reali
zarea aspirațiilor lor. La întîlnirea 
avută, tinerii francezi și italieni 
și-au împărtășit aspirațiile, au fă
cut cunoscute multe din probleme
le ce-i frămîntă.

Gioda Marcel — electrician din 
Nice, ca și alți oaspeți din Franța, 
ne vorbește despre războiul colo
nialist din Algeria care constituie 
o calamitate pentru poporul Fran
ței : „Este o nebunie să cheltuiești

(De la trimisul nostru)
3 miliarde de franci pe zi pentru 
a înăbuși glasul dornic de liber
tate al patriofilor algerieni» bani 
cu care s-ar putea ridica construc
ții social-culturale îmbunătățind 
nivelul de trai material și cultural 
al poporului, al tineretului. Este 
o nebunie sa fie trimiși la moarte 
în Algeria mii de tineri care ar 
putea fi folositori poporului, pa
triei, omenirii“.

La un moment dat aud fredo- 
nîndu-se un cîntec napolitan. Mă 
îndrept într-acolo. Cîntînd, Bres- 
cia Maria, își scria numele pe un 
batic roșu, cu emblema tineretului 
socialist italian. Apoi i l-a dăruit 
prietenului său din Romînia — 
Giuglea Ion de la Șantierul Naval 
Maritim Constanța.

...Mă gîndesc. Frumos e Neapole. 
Cerul senin cc-1 acoperă e privit 
însă cu îngrijorare Jn napolitani 
de cînd americanii s-au gîndit sa 
„înfrumusețeze“ orașul cu rampe 
de lansare a rachetelor.

Attilio Morelli, muncitor fero
viar, arată că organizațiile de ti
neret ale partidului comunist, 
partidului socialist, pictori, artiști, 
reprezentanți ai organizațiilor sin
dicale, fac front comun în lupta 
lor împotriva minării atomice a 
Neapolului, a frumoaselor orașe și 
plaiuri italiene. „Tinerii Italiei

luptă tot mai uniți pentru 
turi, pentru democrație și 
In lupta lor ei sini însuflețiți și de 
gindul că au prieteni devotați in 
diferite țări printre care se numă
ră și cei din Komînia“.

„Italienii iubesc Rominia nouă 
și romînii Italia. Țara noastră nu 
este nouă ca a voastră, dar lup
tam pentru înnoirea ei“ — a de
clarat Mechini.

Cele două ore petrecute laolaltă 
de tinerii italieni, francezi și ro
mîni au trecut. S-au închegat în 
acest timp prietenii trainice, fii 
a trei popoare au discutat, s-au 
cunoscut mai bine, au întărit le
găturile lor, contribuind prin 
aceasta la apropierea între tineri, 
la realizarea 
și prietenie 
Festivalului.

drep- 
pace.

nobilelor idei de pace 
care stau la baza

de
în care pe navele 
avem o 
Astăzi
cu delegați ai ti-

Nu este zi 
noastre să nu 
prietenească, 
ne-am întîlnit 
neretului din Grecia și cu cei ai 
tineretului din Africa de Vest și 
Sud. Prezența noastră activă în în
tâlnirile prietenești constituie încă 
o dovadă a atașamentului tineretu
lui romin la cauza păcii, a dorin
ței lui de a face totul pentru 
pace și prietenie între popoare.

D. MIHAIL 
Viena, 30 iulie 1959,

Elogii unaiiime 
pentru tinerii
(Urmare din pag. l-a)

excelent. Mi-a plăcut foarte

intilnire 
dimineață

de la Dnepropetrovsk

Cancelarul J. Raab 
a primit pe conducătorii 
delegației tineretului 

sovietic
VIENA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 29 iulie J. Raab, cancelarul 

federal <țl Austriei a primit pe S. 
Pavlov, S. Romanovski și A. Adju- 
bei, conducătorii delegației tinere
tului sovietic la cel de-al VlI-lea 
Festival Mondial.

Conducătorii delegației sovietice 
au oferit în dar cancelarului Raab 
o sculptură înfățișînd pe Iuri Dol- 
goruki, întemeietorul Moscovei.

J. Raab le-a urat ședere plăcută 
la Viena și succes la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

Cancelarul federal a urat po
porului sovietic pace și prosperi
tate.

rat
mult. Și muzica clasică și dansu
rile populare au fost foarte fru
moase ți s-au bucurat de succes“.

REDSON S- — Anglia: „Progra
mul romînesc a fost excelent și 
m-a impresionat extraordinar“.

YOLIE GIANNOTTI, avocată din 
Sao-Paolo — Brazilia : „Trimit 
romînilor și, în mod deosebit, ti
neretului. cel mai călduros salut 
cu ocazia acestui minunat specta
col pentru pace și prietenie pe 
care l-au dat tinerii romîni la 
Viena. La acest spectacol la care 
am asistat ca delegată din Brazilia 
m-a impresionat profund acest mi
eunat tablou artistic. Cu aceasta 
ați contribuit la cauza păcii și 
prieteniei tuturor tinerilor din lu
me. Personal cunosc Bucurețtiul 
deoarece am fost acolo cu oc.azia 
celui de-al IV-lea Festival Mondial 
al Tineretului — festival la care 
a domnit cu putere spiritul păcii 
și prieteniei. Trăiască pacea, 
trăiască prietenia între toți tinerii 
din lume“.

HANNES EGGER — Viena : 
„Această seară ne-a făcut cunoscu
te nouă vietiezilor obiceiurile Ro-

artiști romîni
mîniei și ne-a făcut plăcere ascul
tând cîntecele și dansurile execu
tate“.

KLIMCZAK WIESLAW — Po
lonia, din conducerea Uniunii Stu
denților Polonezi: „Sînt fericit că 
am avut prilejul să văd un spec
tacol al delegației tineretului ro- 
mîn la cel de-al VlI-lea Festival 
Mondial. Acest spectacol a fost 
pentru mine o amintire a minu
natelor zile petrecute la festivalul 
de la București, Mulțumesc pen
tru această minunată ocazie".

ANDRE COURBEZ — ziarist— 
Franța: „Am fost anul trecut la 
București. Sînt cucerit de fiecare 
dată cînd regăsesc formidabila 
bucurie de viață a acestei minu
nate țări“.

ANGELA IACAZI — Italia — 
(Napoli): „Foarte frumos a fost 
totul, mai ales dansurile populare. 
Mi-a plăcut în mod deosebit „Cîn
tec de pe Mureș", „Călușul", 
„Ciocîrlia".

LAVRICENCO — U.R.S.S.: 
„Spectacolul maeștrilor artei romi, 
nești e minunat. Toate numerele 
au fost interpretate cu o înaltă 
artă. Insă principalul este că ti
neretul romin a arătat frumusețea 
poporului său. Vă doresc fericire 
și noi succese".

Ieri I a Festival
Joi 30 iulie, a cincea zi a festi

valului, Ansamblul artistic al 
U.T.M. și soliștii instrumentiști și 
vocali au adus în continuare o 
reușită contribuție la succesul ma
nifestărilor artistice de la Viena. 
Seara în marea șală de la Musik- 
verein a fost prezentat un program 
național al delegației noastre

In cadrul concertului internațio
nal al soliștilor care a avut loc 
joi seara in sala Brahms, cîntăreții 
Ladislau Konya, Elena Andrei, 
Cornel Fănăfeanu și pianistul Dan 
Grigore și-au dat concursul ală
turi de tineri soliști din Austria, 
Bulgaria, R.D. Germană, Indone
zia, Liban și Uniunea Sovietică.

★
in cadrul întîlnirilor

prietenești ale delegației noastre 
eu tineri din diferite țări, joi di
mineața tineri din delegația R. P. 
Romine au primit vizita unui grup 
de tineri din Grecia fi Cipru, pre
cum și a unor tineri delegați din 
țările Africii (Nigeria, Camerun, 
Senegal, Congo, Ghana, Guineea).

Un grup de 20 de tineri din Ne

zilnice

Vizita lui P. Nixon 
în U. R. S. 8.

legația noastră împreună cu tineri 
din Irak, Vietnam, RF. Germană 
și Brazilia au fost invitați de ti
neri vienezi dintr-unul din cartie
rele Vienei, iar un alt grup for
mat din 40 de tineri romîni s-a 
întîlnit cu tineri din Republica 
Federală Germană.

O interesantă întîlnire a avut 
loc de asemenea între tinerii 
membri ai cooperativelor de con
sum din peste 30 de țări.

★

La clubul internațional studen
țesc din Sebastianplatz a început 
joi un seminar cu tema .proble
mele democratizării și reforma în- 
vățămîniului superior“, în cadrul 
căruia a luat cuvîntul Andrei Ște
fan, membru al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Sudenților din 
R.P.R. din centrul universitar Bucu
rești.

O întîlnire a conducătorilor miș
cărilor de copii din diferite țări 
desfășurată la Konzerthaus a pri
lejuit rodnice discuții asupra pro
blemei educării copiilor în spiritul 
luptei pentru pace, a legăturii șco
lii cu familia, a rolului organiza
țiilor de copii și pionieri și formă-

rii caracterului tinerei generații. 
Din partea delegației noastre a 
fost făcută o expunere in legătură 
cu contribuția multilaterală a or
ganizațiilor de pionieri din R. P. 
Romînă la activitatea din 
fi.viața obftească a copiilor 
larilor.

★
VIENA 30 (Agerpres).

școală 
și șco-

VIENA 30 (Agerpres). — Pe 
diferite stadioane din Viena au 
continuat joi întrecerile din cea 
de-a patra zi a Jocurilor spor
tive prietenești ale Festivalu
lui Mondial. în urma me
ciurilor disputate pînă în pre
zent, în finala turneului de bas
chet s-au calificat echipele: R. P. 
Chineze (învingătoare în grupa 
A), R. P. Romîne (învingătoare 
în grupa B), R. P. Bulgaria și 
Franței. Astăzi se vor disputa me
ciurile : R. P. Chineză—R. P. 
Bulgaria și R. P. Romînă—Franța.

In turneul de fotbal, echipa ti
nerilor din U.R.S.S. s-a calificat 
în finală, învingînd cu scorul de 
2—1 formația Irakului. Austria a 
terminat Ja egalitate: 0—0 cu In
donezia.

MOSCOVA 30 (Agerpres) TASS 
transmite:

Ziarul „Pravda“ publică cuvîn
tarea rostită de Nikita Hrușciov la 
28 iulie la mitingul oamenilor 
muncii de la Uzina de construcții 
de mașini de la Dnepropetrovsk.

Considerăm situația internă a 
Uniunii Sovietice ca fiind foarte 
bună, a subliniat .Nikita Hrușciov. 
In toate ramurile economiei națio
nale poporul sovietic a dobîndit 
mari succese. Astăzi, a spus el, 
chiar și cei care au o atitudine 
răuvoitoare față de Uniunea So
vietică sînt nevoiți să recunoască 
că poporul nostru este unit și su
dat, lucrează cu avînt și bine, în
deplinește cu succes mărețele sale 
planuri. Acum toți văd că din zț 
în zi crește bunăstarea materială 
a oamenilor sovietici.

Referindu-se în continuare 1a 
problemele situației internaționale, 
N. S. Hrușciov a arătat că toată 
lumea este frămîntată de proble
ma : va fi asigurată o pace trai
nică pe pămînt sau omenirea va fi 
din nou împinsă în prăpastia unui 
nou război ? Vorbitorul a spus:

Guvernul sovietic face tot ce-i 
stă în putință pentru a împiedică 
războiul. Noi sîntem de părere, a 
continuat N. S. Hrușciov, că acum 
barometrul nu indică război. In 
toate țările predomină tendința de 
a se asigura pacea.

Referindu-se la vizita în Uni
unea Sovietică a vicepreședintelui 
S.U.A., Nixon, Nikita Hrușciov a 
reprodus conținutul convorbirilor 
pe care le-a avut cu acesta.

Relevînd că în cursul acestor 
convorbiri vicepreședintele S.U.A. 
s-a pronunțat pentru pace, Nikita 
Hrușciov a spus:

Dacă poporul sovietic și poporul 
american sînt pentru pace, de ce 
sa nu cădem de acord asupra îm
bunătățirii relațiilor între țările 
noastre în interesul consolidării 
păcii în întreaga lume ? Apoi, a 
spus N. S. Hrușciov, l-am întrebat 
de dl. Nixon : Dacă sinteți pentru 
pace de ce ați luat o hotărîre atît 
de nerezonabilă de a organiza o 
săptămînă a așa-ziselor națiuni 
înrobite? Oare socotiți într-adevăr 
că popoarele țărilor socialiste sînt 
popoare înrobite ?

N. S, Hrușciov a spus că într-o 
convorbire cu vicepreședintele 
S.U.A. a arătat acestuia că sin
gura politică rezonabilă este coexi
stența pașnica, politica asigurării 
păcii între popoare. N. S. Hrușciov 
a propus lui Nixon să se desfă
șoare o întrecere pașnică. Să ve
dem, a spus el, cine va asigura 
mai multe bunuri materiale și spi
rituale omului — socialismul sau 
capitalismul î Orînduirea voastră, 
a spus N. S. Hrușciov, există de 
secole. Au trecut peste 180 de ani 
de cînd v-ați eliberat de dependen
ța colonială, iar statul nostru so
vietic există numai de 42 de ani. 
Și noi aproape v-am ajuns din 
urmă. Prin urmare orînduirea 
noastră asigură societății o dez
voltare mai rapidă pe calea pro
gresului.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
nu-și pierde speranța că va sosi 
vremea cînd vor fi lichidate bazele 
militare ale S.UA. aflate pe teri
toriul altor țări.

Ln continuare N. S. Hrușciov a 
vorbit despre acea parte din con

Delegația economică 
romînâ 

a sosit la Amsterdam
AMSTERDAM 30 (Agerprea). — 

La 30 iulie delegația economică 
romînă, condusă de tovarășul 
Alexandru Birlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, a părăsit Londra 
după o vizită de două săptămini 
în Marea Britanic.

In aceeași zi, delegația a sosit 
ola Amsterdam, urmînd să facă 

vizită de citeva zile tn Olanda.

SVERDLOVSK 30 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 29 iulie vice- 
prefedintele S.U.A., Richard Ni
xon, a făcut o vizită la Sovietul 
orășenesc Sverdlovsk, în cursul 
convorbirii pe care a avut-o cu 
președintele Comitetului executiv 
și cu deputății Sovietului orășe
nesc el s-a interesat de dezvolta
rea industriei, gospodăriei urbane, 
bugetului Sverillovskului, invâță- 
mîntului public. După această con
vorbire vicepreședintele S.U.A. îm
preună cu persoanele care-l înso
țesc au făcut o plimbare prin oraș 
și au vizitat Uzina constructoare 
de mașini grele din Ural.

în sala de conferințe a direcției 
uzinei a avut Isc o convorbire 
între Nixon și conducătorii uzinei.

S.UA. tntenționeaza să constr uiască în Grecia rampe de lansare 
[■ a proiectilelor cu încărcătură atomică.

SVERDLOVSK 30 (Agerpres).— 
TASS transmite t Richard Nixon, 
vicepreședintele S.UA., și persoa
nele care-l însoțesc, au vizitat în 
cursul zilei de ‘30 iulie întreprin
deri ale industriei din Ural.

Seara, vicepreședintele S.U.A. 
și persoanete carc-l însoțesc s-au 
întors la Sverdlovsk.

SOLlfAȚII AMERICANI: —Uite Sam, așa mi-am închipuit întotdeauna o restaurație aPartenonului ftl 
Desen de ADRIAN ANDRONIC

vorbirea sa cu vicepreședintele 
S.U.A. care se referea la problema 
posibilității renașterii niilitar.smu- 
lui în Germania Occidentală. Noi, 
a spus N. S. Hrușciov, nu ne te
mem de declarațiile războinice ale 
lui Adenauer.

După cum a 
Hrușciov, situația 
s-a modificat dar 
militariștiior germani. In prezent 
există două, state germane de sine 
stătătoare: Republica Democrată 
Germană iubitoare de pace și Ger
mania Occidentală în care își ridi
că tot. mai mult capul revanșarzii 
și militariștii. Alta este astăzi, și 
Japonia, a subliniat N. S. Hrușciov. 
Uriașe schimbări s-au produs și 
în Italia, unde dominația fasc.smu- 
lui a pricinuit poporului multe ne
norociri. Crește și se întărește pu
ternicul lagăr socialist a subliniat 
Nikita Hrușciov.

Totuși din cauza acțiunilor aven
turiste ale revanșarzilor vestger- 
mani, a subliniat Hrușciov, se poa
te produce un conflict între Uni
unea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii. Iar într-o asemenea cioc
nire pot să piară multe milioane 
de oameni. Toate acestea, a spus 
N. S. Hrușciov, i le-am expus 
domnului Nixon fățiș și cu toată 
sinceritatea.

Nikita Hrușciov i-a declarat lui 
Nixon că dacă militariștii vestger- 
mani vor începe un război, U.R.S.S. 
va putea prin riposta sa să ștear
gă de pe fața pămînțului în citeva 
ore Germania Occidentală și alte 
țări unde se află baze militare în
dreptate împotriva Uniunii - Sovie
tice și țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Știm, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, că intr-un astfel c|e 
război, dacă el va începe, și nouă 
ni se vor pricinui mari pierderi, 
știm că și noi vom avea de supor
tat mari sacrificii. Războiul nu 
aduce nimănui nimic bun. lată de 
ce noi luptăm cu atâta perseveren
ță pentru pace, pentru coexistență 
pașnică între țări, indiferent de 
orînduirea lor politică sau socială.

In soluționarea problemelor ideo
logice, a spus Nikita Hrușciov, nu 
pot fi lăsate să vorbească tunu
rile, ci este nevoie de rațiune, tre
buie să se demonstreze oamenilor 
justețea sau injustețea unei ideo
logii sau alteia.

Nikita Hrușciov a criticat mo
rala și practicile presei ameri
cane. El a subliniat că, cu prilejul 
deschiderii Expoziției soviet.ee de 
la New York, presa sovietică a pu
blicat integral cuvîntările rostite 
de Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de Richard Nixon, 
vicepreședintele S.U.A. Totodată 
ziarele americane nu au publicat 
textul cuvîntării lui N. S. Hrușciov 
la deschiderea Expoziției ameri
cane de la Moscova în timp ce 
presa sovietică și de data aceasta 
a publicat cuvîntarea rostită de 
Nixon fără nici un fel de prescurtări.

N. S. Hrușciov a arătat în conti
nuare că în timp ce el și Nixon se 
aflau în studioul de televiziune la 
expoziția americană din Moscova, 
între ei a avut loc o convorbire 
care a fost înregistrată. Am con
venit, a spus N. S. Hrușciov, că 
convorbirea noastră va fi prezen
tată la postul de televiziune ame
rican și la cel sovietic numai 
atunci cînd cuvîntarea mea va fi 
tradusă în limba engleză, iar cea 
a vicepreședintelui în limba rusă.

subliniat N. S. 
internaționala 

nu în favoarea

Partea sovietică, a subliniat N. S. 
Hrușciov, a respectat întrutotul 
această convenție, in timp ce ame
ricanii nu și-au îndeplinit făgădu
ia! a.

Emisiunea societății dc televiziu
ne „American Broadcasting Cotn- 
pany" a transmis din cele spuse 
de N. S. Hrușciov citeva citate dc 
însemnătate principială fără a le 
traduce în limba engleză. In acest 
fel, a subliniat N. S. Hrușciov, 
majoritatea covîrșitoare a oame
nilor care au vizionat emisiunea 
au avut o imagine denaturată a 
convorbirii mele cu dl. Nixon.

Nikita Hrușciov s-a referit la 
lucrările Conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe. 
El a subliniat că dacă toți partici- 
panții la conferință vor aborda în 
mod sănătos problemele, succesul 
acestei conferințe va fi fără în
doială asigurat..

Ni se pare, a spus N. S. Hruș
ciov, că a sosit timpul ca de 
această treabă dificilă să se ocupe 
conducătorii de guverne. Miniștrii 
să depună noi eforturi pentru a 
căuta soluții reciproc acceptabile 
și să se înțeleagă asupra acelor 
lucruri în care este posibilă o în
țelegere.

Restul, ceea ce este cel mai 
greu, chestiunile principiale să fie 
examinate de șefii de guverne. Noi, 
a subliniat N. S. Hrușciov, spe
răm că se poate realiza o înțele
gere asupra multor; probleme . liti
gioase și că se poate’'asigtira pa4 
cea.

Vreau să cred, a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov, că președin
tele Eisenhower va tinde spre o 
înțelegere cu Uniunea Sovietică și 
va face tot ceea ce îi stă în pu
tință pentru a. împiedica dezlănțu
irea unui nou război.

Comitetul Central al Partidului, 
guvernul sovietic, a declarat în 
încheiere N. S. Hrușciov, consi
deră că situația creată în prezent 
este de așa natură incit este puțin 
probabil ca imperialiștii să se 
decidă să dezlănțuie un război îm
potriva patriei noastre, împotriva 
țărilor socialismului. Forțele noas
tre și forțele aliaților noștri — ale 
țărilor socialiste — sînt uriașe și 
în Occident, pe cît se vede, acest 
lucru este acum înțeles.

LONDRA 30 (Agerpres): Orga
nizațiile sindicale și laburiste din 
Anglia continuă lupta pentru eli
berarea lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți patrioți greci.

După cum relatează ziarele, sec
ția din Londra a Sindicatului unit 
al constructorilor de mafini din 
Anglia a adresat ambasadorului 
Greciei o telegramă in care cere 
eliberarea neintîrziată a lui Ma
nolis Glezos fi a tovarăfilor săi.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Un grup de par- 
ticipanți la cel de al doilea război 
mondial au dat publicității o de
clarație în care își exprimă pro
testul lor plin de mînie împotriva 
sentinței nedrepte pronunțate în 
procesul lui Manolis Glezos ți a 
celorlalți deraoerați greci.

Caracterul provocator și fals al 
acuzației ticluite de poliția greacă, 
se subliniază in declarație, au ară
tat că anumite cercuri din Grecia 
iau calea ofensivei împotriva liber-

taților democratice ți politice din 
țară.

Autorii declarației își alătură 
glasul cererilor venite din partea 
întregii omeniri progresiste de a 
sc anula sentința ilegală.

In U.R.S.S. continuă pretutin
deni să aibă loc mitinguri ți adu
nări în apărarea glorioșilor fii af 
poporului grec.

BUDAPESTA 30 (Agerpreș). —■ 
Secretariatul Federației Mondiala 
a Tineretului Democrat a adresat 
țelului guvernului sovietic și co
misiei O.N.U. pentru drepturile 
omului o telegramă cu următorul 
conținut:

„Considerăm că sentința pro
nunțată în procesul lui Manolis 
Glezos și al tovarășilor săi este 
un atentat grav la drepturile omu
lui. F.M.l'.D. îți exprimă indigna
rea și în numele a 85 milioane 
tineri și tinere din 97 de țări cere 
revizuirea sentinței și eliberarea 
condamnaților“.

r> . ■

Conferința de la Geneva
GENEVA 30 (Agerpres). — Co

respondență specială.
Din nou programul zilei la Ge

neva a fost foarte încărcat. Dimi
neața a avut loc o întrevedere 
Herter—Lloyd urmată de o întîl
nire a tuturor miniștrilor occiden- să-și convingă cititorii că 
tuli. La prînz, la reședința delega
ției franceze s-au reunit miniștrii 
de Externe ai Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite, Marii Britanii și 
Franței. Numeroasele întrevederi 
care au loc în ultimele zile mar
chează o intensificare a ritmului 
conferinței. După declarațiile de 
aseară ale purtătorilor de cuvînt 
occidentali, nu mai încape dubiu 
că miniștrii respectivi, îndeosebi 
Herter și Couve de Murville, ur
măresc să încheie actualele nego
cieri miercurea viitoare. încă in 
cursul dimineții de ieri, miniștrii 
occidentali au căzut de acord ca 
Herter să ridice această problemă 
îti cursul intîlnirii sale cu Gro- 
mîko sub motiv că secretarul de 
stat trebuie să plece joia viitoare 
la Washington pentru a se pregăti 
în vederea conferinței Organizației 
statelor americane care începe la 
12 august la Santiago de Chile.

S-a aflat că în cursul întreve
derii de ieri, Herter l-a informat 
pe Gromîko că, fie că există sau 
nu un acord, 
să se termine în 5 
te condiții ziarul 
ele** subliniază că 
sfîrșit încununat 
vagi**, iar ziarul 
scrie la rîndul său : 
mult ca sigur că singurul acord va 
fi un raport asupra dezacordului*.

Comentând hotărîrea occidentali
lor, ziarul englez „Daily Tele-

graph" conchide că aceasta este <fd 
natură „să micșoreze perspectivele 
unei conferințe la nivel înalt“. Dat 
altfel, încă de ieri, exprimînd po
ziția delegației americane „Nete 
Nork Herald Tribune“ încerca

' „......................1 „nimic
nu justifică o conferință la nivel 
înalt“.

„Este evident — scrie „Daily 
Worker“ — că Uniunea Sovietică 
e gata să continue conferința la 
nivel ministerial pentru a se în
cerca să se ajungă la o înțelegere 
provizorie asupra Berlinului și în 
vederea unei forme de organizare 
în care ambele părți ațe Germa
niei să poată discuta reunificareU 
și Tratatul de pace“.

S-a aflat că în cursul întreve
derii Herter-Gromîko, ministrul 
de Externe sovietic a declarat că 
delegația sa e în favoarea conti
nuării conferinței la actualul nivel 
pentru a se ajunge la un acord.

conferința trebuie 
august. In aces- 
„News Chroni- 
„șansele unui 
de succes sînt 

„Daily Herald“ 
„Pare mai

GENEVA 30 (Agerpres). — La 
30 iulie, A. A. Groniîko, Chr. Her- 
ter, S. Lloyd și M. Couve da 
Murville au avut, la reșed’nta de
legației franceze, o lungă convor
bire asupra principalelor probleme 
ale lucrărilor Conferinjci de la 
Geneva.

La întîlnirea celor patru miniștri 
au fost de față: din partea 
U.R.S.S. —V. Zorin și I. Malik, din. 
partea S.U.A. — L. Merchant și 
F. Reinhardt, din partea Angliei 
— P. Reilly și A. Rumbold, din 
partea Franței — Ch. Lucet 
J. Laloy.

Și

Nu de mult au avut loc în capitala R.P..Bulgaria — Sofia — întrecerile finale din cadrul festivalului 
precum și ale Spartachiadei republicane a tineretului bulgar. Pe estrade special amenajate In parcuri și 
grădini, pe terenuri și stadioane, echipele participante la festival, sportivii care concurau in cadrul 
Spartachiadei republicane și-au disputat întâietatea, au sărbătorit prin manifestațiile lor cultural- 
sportive 15 ani de putere populară sub conducerea încercatului și căiitului Partid Comunist Bulgar. In 
acele zile, Sofia era o mare de oameni, care doreau să asiste la uriașa demonstrație a forței, frumu

seții și măiestriei sportive a tineretului bulgar.

Realități izraeliene
• „Sînt fericit cînd am posibilitatea să curăț lăzile 
de gunoi“

care
• O mama,
flămînzesc • Disperarea noilor imigranți

a 10 copii s-a sinucis... Oameni

„Nes Ziona, 26 — Femeia Ha- 
nima Dida, in virstă de 50 de ani, 
din maabaraual Nes Ziona, ma
mă a 10 copii, s-a sinucis in a- 
jun de Pesah2. Femeia și-a tur
nat gaz pe rochie și și-a dat foc. 
Cițiva din copiii ei au fost mar
tori la tragica scenă dar n-au pu
tut să-i vină în ajutor. Medicul 
chemat la fața locului a consta
tat moartea femeii in urma gra
velor arsuri suferite. Funestul 
gest se datorește unei depresiuni 
sufletești“.

Știrea zguduitoare a văzut lu
mina tiparului într-unul din zia
rele’ burgheze ‘ce’ apar în’ limba 
romînă în' Israel — „Viața noa
stră'. Mizeria, șomajul cu tot 
cortegiul lor de tragedii sînt de4 
nuntite de ziarul burghez 'ca fi
ind „depresiuni sufletești“ Formu
la aceasta nedibace sucombă, la 
prima confruntare cu realitatea. 
Actul disperat al mamei din Nes 
Ziona nu este consecința unui de
zechilibru sufletesc, ci un act la 
care sărmana femeie a fost îm: 
pirisă de îngrozitoarea ' viață pe 
care trebuia s-o trăiască.

Masele muncitoare din Israel 
au de făcut față unor dificultăți 
economice de/neînchippit — de 
la 'șomajul ce a atins proporții 
uriașe pînă la creșterea prețuri
lor ce continuă intr-un ritm ver
tiginos. Cei mai greu loviți sînt 
noif imigranți, oameni care de 
luni de zile nu au lucrat nici mă-

flămînzesccar citeva ore, care 
împreună cu familiile lor, care 
au ajuns la limitele extreme ale 
răbdării. De altfel, după cum a 
relatat agenția „Reuter“, în mai 
multe orașe din Israel au avut 
loc1 tulburări care s-au transfor
mat în veritabile lupte de stra
dă. Telegramele precizează că au 
fost răsturnate automobile, devas
tate magazine și restaurante. 
„Reufer“ precizează că „organi
zatorii tulburărilor au fost înde
osebi noii imigranți“. In legătu
ră cu această problemă, agenția 
„France Presse“ relata că „pri- 
rnefe rezultate ale anchetei indi
că că tulburările au început acolo 
unde condițiile de viață ale oa
menilor sînt deosebit de grele".

O comisie guvernamentală a 
fost însărcinată să întreprindă o 
anchetă în legătură cu tulburări
le ce au avut loc. Ziarul „Jeru- 
salein Post“ descrie cele ce a 
spus membrilor comisiei unul din 
locuitorii cartierului Salib din 
Haifa. Omul acesta trăiește îm
preună cu familia sa într-o ca
meră insalubră. „Sînt fericit cînd 
am posibilitatea să curăț șase zi
le pe lună lăzile de gunoi. Nu 
mai țin minte gustul cărnii. Ne 
hrănim cu cartofi. Trebuie să cer
șesc de lucru pentru a-mi hrăni 
fiul. In cartierul Salib — în care 
turiștii nu intră — copiii umblă 
aproape desbrăcați. Dacă aș ști 
să fur, aș fura de dragul copilu-

lui meu. Aș vrea mal curtnd să 
mor decît să trec prin toate a- 
cestea“. Membrii comisiei au as
cultat în tăcere. Cînd imigrantul 
și-a terminat îngrozitoarea re
latare, comisia s-a grăbit să pă
răsească în tăcere camera.

Unele ziare burgheze încearcă 
să creeze impresia că doar imi
granții din țările afro-asiatice se 
zbat în mizerie. E adevărat, si
tuația acestora întrece orice în
chipuire a minții omenești. Dar 
nici cei veniți din țările europene 
nu au o situație mai bună. E su
ficient să amintim că ziarul de 
extremă dreaptă: „Maariv“ a pu
blicat un reportaj intitulat în mod 
semnificativ : „OlimiR veniți din 
Rominia flămînzesc“. In reportaj 
se spunea : „Peste tot, oamenii 
stăteau de vorbă numai despre 
un singur subiect. Subiectul : ce 
e de făcut ? De unde se pot lua 
bani pentru mîncare ?“.

Mizeria este caracteristică nu 
numai noilor imigranți. Chiar 
datele furnizate de publicația e- 
conomică a „Histadrutului"4 do
vedesc că salariul mediu al mun
citorului industrial a scăzut în 
perioada 1949—1956 cu .50 Ia su
tă. Specialiștii americani au cal
culat că două treimi din totalul 
salariaților din Israel trăiesc din- 
tr-un venit aflat sub minimul 
necesar existenței. Numărul șo
merilor totali și parțiali — după 
date oficiale — reprezintă 144.000

oameni. Numărul celor loviți de șo
maj este în realitate de 400.000 
La populația de aproape 2 milioa
ne a Israelului, 400.000 oameni 
ce se zbat în ghiarele șomajului, 
constituie o cifră colosală.

Ce fac guvernanții israelieni 
pentru a ameliora condițiile de 
viață ale maselor muncitoare ? 
Ei au alte preocupări. Atenția lor 
este captată de combinațiile elec
torale și de negoțul de arme cu 
urmașii lui Hitler, asasini a 6 
m.lioane de evrei. Guvernul de la 
Tel Aviv înveninează neîncetat 
atmosfera în Orientul apropiat, 
întreține o isterie războinică în
tocmai cu instrucțiunile Departa
mentului de Stat al S.U.A. și pro
movează o politică aventurieră.

In timpul acesta, femeia din 
Nes Ziona se sinucidea, imigran
tul din cartierul Salib găsea su
prema fericire in posibilitatea de 
a curăța lăzile de gunoi spre a-și 
hrăni fiul, iar pentru 400.000 oa
meni zilnica bucățică de pîine 
rămînea — și rămine și azi — o 
problemă de nerezolvat...

EUGENIU OBREA

1) maabaraua — cartier de cort 
turi pentru noii imigranți;

2) Pesah — sărbătoare religioa. 
să evreiască ;

3) Olirni — imigranți;
4) .’ Histadrut — sindicatele din 

Israel, ce au o conducere social-, 
democrată de dreapta.
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