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Noi construcții 
la Hunedoara

rrn • • •1 merii 
construiesc

La Mediaș
Se va înălța o nouă școală în 

cartierul nostru !
Vestea a bucurat pe locuitorii 

din cartierul Haznei al orașului 
Mediaș. De curînd a început 
construcția noii școli de 7 ani 
pe strada Gura Cîmpului. Școa
la va avea 8 clase spațioase, la
boratoare, săli de ateliere, ma
gazii, va fi echipată cu utilajul 
cel mai modern necesar școlii 
elementare.

Tinerii din întreprinderile 
orașului, ajută la terminarea 
mai grabnică a construcției.

Astfel, în urmă cu cîteva zi
le, un număr de peste 200 de 
tineri brigadieri din întreprin
derile „8 Mai*, 
„Emailul Roșu“ 
orașul Mediaș au ajutat la 
transportarea unui număr de 
70.000 de cărămizi.

în primele rînduri ale acțiu
nii au fost tinerii Ciobanu 
Ana, responsabila brigăzii u- 
te miște de muncă patriotică, tă- 
băcarii Spineanu Timotei, Po- 
pescu Grigore, cismarul Voit 
Nicolae și alții. Toți acești ti
neri muncitori de la întreprin
derea ,.8 Mai“ și alături de ei 
și ceilalți brigadieri care au 
participat la munca voluntară 
în aceea zi s-au angajat să con
tribuie în continuare prin 
muncă patriotică la construirea 
noii școli.

VINTILA N. DAN 
tehnician

,,Vitrometan*‘, 
și altele din

In comuna Alunu
tn urmă cu cîtva timp, în 

comuna Alunu, raionul Horezu, 
au început lucrările de con
struire a unui nou local de 
școală.

La propunerea utemiștilor, 
tinerii din comună și-au fixat 
ca obiectiv de lucru această : 
construcție. Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., tinerii au 
început cu însuflețire munca.

Utemiștii din satul Igoiu, ca
re aparține tot de comuna A- 
lunu, s-au dovedit a fi cei mai 
harnici. Ei au extras din ca
riere peste 20 metri cubi de 
piatră necesară fundației și au 
transportat-o cu atelajele lor la 
locul șantierului.

Printre tinerii fruntași la 
aceste acțiuni se numără și Ion 
Munteanu, Mihoi Văleanu, 
Avram Militaru, Dumitru Vă- 
ruicu ji alții.

NICOLAE MIRON 
țăran muncitor
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Din 
duminică 

in duminică

Ludovic Jeremias, sudor la întreprinderea „Tehnofrig“ din Cluj, deține titlul de cinste de laureat 
al Premiului de Stat, distincție conferită pentru lucrările sale excepționale de sudură electrică. Cunoștin
țele sale le împărtășește cu multă dragoste tinerilor sudori. lată l în fotografia noastră, împărtășind 

din bogata sa experiență, tinerilor V. Mucea, Lakatos Adalbert și luliu Turaș.
Foto : P. PA VEL

Pentru ca
sa

— Din păcate numărul dv. 
n-avem acum, dar vă rugăm să 
trkceți după-amiază pe aici și vă 
servim.

— Cum, aduceți după-amiază? 
- ~ Desigur și vă servim cu plă

cere.
Cumpărătorul răsuflă ușurat. 

După-amiază, intrînd in ma
gazin, și-a găsit cămașa do
rită. Tovarășele din raionul 
de galanterie bărbătească, din 
dorința de a servi toți cumpărăto
rii, fac aprovizionarea la tonete 
și .de două ori pe zi. tn ultima 
vreme problemele legate de 
buna deservire stau și mai mult 
în atenția vinzătorilor. După Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.MJL 
din 13—14 iulie, ca urmare a 
complexului de măsuri pe linia 
ridicării continue a nivelului de 
trai, volumul vinzărilor in maga
zine a crescut mult. S-a intensi
ficat deci și activitatea lucrători
lor din comerțul de stat. La Ma
gazinul universal-„București" — 
despre el este vorba aci la în
ceput — la o lună după aplicarea 
noilor prețuri reduse și 'îmbună
tățirea sistemului de vînzare în 
rate, volumul general al vinzari- 
lor a crescut aproape la dublu 
față de luna anterioară. La con
fecții bărbătești, volumul desfa
cerilor s-a triplat. Utemiștii din 
magazin au înțeles că este dato
ria lor să muncească mai bine, 
spre a satisface toate cerințele și 
exigențele cumpărătorilor veniți 
acum în număr mai mare. Brigă
zile de tineret de bună deservire

fiecare cumpărător
fie mulțumit

și-au revăzut planurile de activi
tate, in adunările generale U.T.M. 
s-au discutat probleme foarte con
crete privind atitudinea față de 
cumpărători. Brigada la care a 
fost întîmplarea cu cămașa, este 
una dintre cele mai bune din ma
gazin. Responsabila ei, utemista 
Elisabeta Naciu, a impărțit sar
cini pe fiecare om in parte. In 
planul de muncă al brigăzii scrie: 
obiectiv—buna deservire; La sar
cini : responsabilul conduce bri
gada și răspunde de aranjarea 
rafturilor și tonetelor.

De pildă :
— Uite a început să fie frig. 

Scoate mai la iveală fularele de 
lână. Să le vadă cumpărătorii.

Mai departe în plan scrie : o 
tovarășă se ocupă cu curățenia în 
raion. Aici chestiunea este cam 
așa.

— Mărfurile stau în rafturi și 
vitrine. Dacă se așează praful pe 
ele, cumpărătorul nici nu se mai 
uită și renunță să mai dea pe 
aici. Iar dacă o vitrină nu este 
ștearsă bine, nu se poate vedea 
ce culoare frumoasă au cravatele.

Un capitol al planului de mun
că vorbește despre supravegherea 
etichetării mărfurilor.

— S-au redus prețurile. Vizita
torul sau cumpărătorul să cunoas
că aceasta pînă la cel mai mic 
amănunt. Așa se orientează și el 
mai ușor.

Iar alt capitol vorbește despre 
îndrumarea cumpărătorului și 
atenția cu care trebuie să-i vor
bești. O dată, in raion, Florica 
Diaconu a fost puțin sîciită de o 
bătrînă care dorea să cumpere 
ceva pentru un nepot. Florica n-a

avut o atitudine tocmai cuviin
cioasă.

La sfîrșitul zilei de muncă, fe' 
tele din brigadă au înconjurat-o 
și au dojenit-o.

— N-ai procedat bine cu bătrî- 
na. Trebuia să o ajuți. Trebuie să 
ai răbdare și să ajuți pe toți 
cumpărtorii. Să le explici frumos 
și cu răbdare. Uneori chiar tu să-i 
sfătuiești pe cumpărători ce anu
me lucru li se potrivește.

Și în sfîrșit, un capitol princi
pal al planului este cel cu apro
vizionarea la timp din depozitul 
magazinului și din bază.

-— Prețurile s-au redus, se vînd 
mărfuri în rate mai multe, sala
riile oamenilor muncii au crescut. 
Este firesc, deci, ca cumpărătorii 
să aibă cît mai multă exigență, 
întrebați totdeauna ce sortimente 
preferă și aveți grijă ca ele să fie 
comandate.

Iar membrii brigăzii chiar așa 
procedează. Aprovizionează la 
timp cu sortimente variate, au 
grijă ca rafturile să fie pline. 
Uneori se merge pînă acolo incit 
se caută special în depozit un 
sortiment dorit de unii cumpără
tori. Pentru buna deservire a 
cumpărătorilor, membrii brigăzii, 
alături de toți lucrătorii magazi* 
nului, depun toate eforturile.

V. CONSTANTINESCU ;

Intr-o zi însorită de toamnă, tinerii din Topoloveni, în costume locale, în parcul comunei,
Foto: P. POPESCQ

De curînd, în Editura tineretu
lui a apărut volumul 1 al lucrării 
„Contribuții la istoria organizației 
marxist-leniniste de tineret din 
Rominia", de Gh. Moț, V. Ștefă- 
nescu, C. Mocanu, trei tineri cer
cetători ai Institutului de istorie a 
partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., sub egida căruia e elabo
rată lucrarea la care ne referim. 
Volumul tratează, pe baza unei
bogate informații științifice, des
pre mișcarea revoluționară a tine
retului muncitor din Rominia de 
la începuturile ei și pînă în 1922. 
Următoarele două volume își pro
pun sa se ocupe de activitatea 
organizației revoluționare, marxist- 
leniniste de tineret piua in zilele 
noastre.

Primul volum, recent apărut, 
cuprinde o prefață din partea In
stitutului de istorie a partidului 
și patru mari capitole : Începu
turile mișcării revoluționare a ti
neretului muncitor din Rominia ; 
Crearea primei organizații a tine
retului muncitor din Rominia; 
Dezvoltarea mișcării tineretului 
pînă la 1917; Mișcarea tineretu
lui muncitor din Rominia între 
anii 1917—1921 ; Lupta tineretu
lui muncitor din Rominia, sub 
conducerea P.C.R. pentru crearea 
organizației sale revoluționare 
marxist-leniniste (1921 — 1922).

In primele pagini ale lucrării, 
autorii ne introduc în atmosfera 
anilor de la sfîrșitul secolului 
trecut. Ei redau pe scurt întregul 
tablou al dezvoltării relațiilor de 
producție capitaliste în țara noa
stră și, totodată al începuturilor 
mișcării muncitorești. Autorii aduc 
numeroase date care ilustrează si-

La Hunedoara, în cadrul mare
lui Combinat siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ se desfășoară din 
plin lucrările prevăzute pentru cea 
de-a doua etapă a construcției 
noii oțelării Martin. Astfel se exe
cută prelungirea halei oțelăriei și 
se sapă fundațiile viitoarelor cup
toare. Așa cum prevede proiectul, 
alături de cele trei agregate dat; 
în funcțiune în prima etapă, la 
această oțelărie se construiesc noi 
cuptoare de mare capacitate. Un 
astfel de cuptor va da șarje în 
greutate de 400 tone, față de 185 
tone cît au cuptoarele date în ex
ploatare în prima etapă.

La primul cuptor Martin de 400 
tone, care este cel mai mare agre
gat de acest fel construit pină 
acum în țara noastră, se apropie 
de sfîrșit săpăturile pentru fun
dații. Pentru a folosi din plin ca
pacitatea utilajelor, constructorii 
de agregate siderurgice de pe a- 
cest șantier și-au organizat mun
ca în trei schimburi. Ei s-au an
gajat ca în cursul anului viitor 
să dea în funcțiune primul cuptor 
de mare capacitate contribuind 
astfel la sporirea producției, de 
oțel a țării. Producția unui singur 
cuptor din cele ce se vor da în 
funcțiune în a doua etapă de con
strucție a noii oțelării Martin este 
aproape egală cu producția de oțel 
a Romîniei din anul 1938.

Se prevede ca la noile cuptoare 
Martin, precum și la alte agregate 
asemănătoare aflate în funcțiune 
să se introducă procedee tehnolo
gice moderne de elaborare a oțe
lului,

(Agerpres)

Pentru a 15-a 
oară fruntași

Sîmbătă după.amiază, colectivul 
fabricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală a pri
mit pentru a 15-a oară consecutiv 
Steagul Roșu de întreprindere frun
tașă acordat de Ministerul Indus
triei Bunurilor de Consum și Co. 
mitetul Central al sindicatului pe 
ramură, pentru realizările obținu
te în primul semestru al acestui 
an.

La festivitatea care a avut loc 
cu prilejul decernării acestei dis
tincții, [osii Steinbach, directorul 
întreprinderii, a arătat că planul 
de producție pe primul semestru 
al anului a fost îndeplinit în pro
porție de 101,23 la sută Datorită 
perfecționării continue a procesu. 
lui de producție și folosirii mai 
raționale a materiei prime, colec. 
tivul acestei fabrici a realizat în 
primele 8 luni ale acestui.an eco
nomii peste plan în valoare de 
10.439.000 lei.

Colectivul fabricii s.a angajat să 
realizeze confecții și tricotaje mai 
multe, mai bune și mai ieftine.

(Agerpres)
La G.A.S. Seini din regiunea 

Baia Mare, recoltatul merelor este 
în plină desfășurare.

Foto: P. POP

Mulțumiri călduroase colectivelor 
întreprinderilor, organizațiilor, 

instituțiilor și cetățenilor R.P.Romîne
Cu prilejul lansării cu succes la 12 septembrie 1959 a rachetei 

cosmice sovietice, care a atins Lună la 14 septembrie a.c., Amba
sada Uniunii Sovietice in R.P. Romînă a primit un mare număr de 
telegrame și scrisori de felicitare din partea colectivelor unor între
prinderi, organizații și instituții din R. P. Romînă, precum și din 
partea unor persoane particulare.

Ambasada Uniunii Sovietice în R.P. Romînă mulțumește călduros 
tuturor colectivelor de oameni ai muncii și persoanelor care au 
trimis felicitări cu prilejul acestei realizări remarcabile a poporului 
sovietic.

AMBASADA UNIUNII SOVIETICE 
IN R. P. ROMINA

Vreau și eu să fiu tractoristă !.
st

tuația grea, insuportabilă a mii
lor de tineri muncitori din Romî- 
nia, viața lor de robie, umilințele 
și samavolniciile la care erau su
puși de către patroni și statul 
burghezo-moșieresc.

Apăsați de jugul exploatării, 
mereu crescînde, muncitorii virst- 
nici și tineri s-au ridicat la luptă.
Treptat, în focul luptei de clasă 
au început șă fie formulate și re
vendicări care se 
special la tinerii

a fost marcat de activitatea dusă 
de militanți socialiști pentru răs- 
pîndirea marxismului, acțiune care 
a luat amploare în cursul dece
niului al 9-lea al secolului al 
XlX-lea. De acum clasa munci
toare, tineretul, iau cunoștință tot 
mai mult de ideile socialiste, de 
învățătura marxistă. (In lucrare 
sjnt referiri și la tinerii țărani 
cind este înfățișată lupta dîrză a 

din
1888 și apoi în timpul marii răs-

refereau în mod țărănimii în timpul răscoalei 
muncitori al că-

Răsfoind volumul I al lucrării „Contribuții 
la istoria organizației marxist-leniniste 

de tineret din Rominia**

ror procent era tot mai niare. Si
tuația concretă a acelor ani face 
ca autorii să tragă concluzia că 
în ultimele deceiiii ale secolului 
al XlX-lea „mișcarea tineretului 
muncitor se va desfășura cu unele 
forme de organizare, acțiuni și 
revendicări proprii în unitate or
ganica, indisolubilă cu întreaga 
mișcare muncitorească“.

Lucrarea reușește să înfățișeze 
într-o înlănțuire cronologică, dez
voltarea mișcării muncitorești din 
Rominia, urmărind evoluția miș
cării tineretului muncitor.

Lste redata mai întii creșterea 
luptei tinerilor muncitori incepînd 
de la participarea lor în organiza
țiile profesionale care încă nu 
aveau la bază principiul luptei de 
clasă și pînă la crearea de cercuri 
socialiste în cursul anilor 1874— 
1876.

Un pas înainte în dezvoltarea 
mișcării muncitorești din Rottfînia

coaie din 1907, referiri la mișca
rea progresistă studențească etc.). 

In educarea tineretului munci
tor un rol inipork'ii l-a avut 
cercul de studii sociale creat în 
1891 la București la care au luat 
parte tineri muncitori, elevi, stn- 
denți etc. și care a contribuit la 
educarea diferitelor categorii de 
tineri în spiritul ideilor socialiste.

Făurirea in 1893 a P.S.D.M.R. 
a constituit un moment însemnat 
tn tinăra mișcare muncitorească 
din patria noastră, in programul 
adoptai atunci figurau și prevederi 
privind tineret ,1. Aceasta a făcut 
ca mișcarea tineretului muncitor 
să cunoască o creștere evidentă 
in anii următori, in fabrici, ate
liere, în cadrul societăților profe
sionale, la mitinguri, manifestații 
de 1 Mai etc., tinerii num -itori, 
alături de virstnici, au fost tot 
mai activi. Din rindurile lor s-au 
ridicat o serie de militanți de șea-.

înțelegere și căldură 
pentru 

ucenicii scrisului
In Palatul Culturii din lași, pe 

lingă Casa regională a creației 
populare funcționează cenaclul li
terar muncitoresc „Ion Creangă“.

La înființare, cenaclul număra 
12 membri. Acum numărul lor de
pășește 60. Pînă în prezent mem
brii cenaclului au tipărit două cu
legeri de lucrări proprii iar acum 
o pregătesc pe a treia. Față de 
perioada de început cenaclul a 
reușit să dea în prezent o orien
tare mai bună activității membri
lor săi. Activiștii U.T.M. frecven
tează astăzi cu regularitate ședin
țele de lucru ale cenaclului. In 
sistemul de organizare a cenaclu
lui a apărut un resort nou, acela 
al învățămîntuluî. 
ceput să se predea 
probleme generale

a

Astfel, au in
jecții privind 
de estetică 

reflectării înmarxist-leninistă 
artă, spiritul de 
partid in litera
tură, realismul 
socialist, proble- 
aie despre conți
nut și formă, des
pre măiestrie li
terară. Trebuie 
semnalat că s-a făcut un bun obicei 
din expunerea problemelor de po
litică curentă, din studierea unor 
documente de partid.

Cenaclul „Ion Creangă" nu se 
preocupă însă de o serie de tineri 
muncitori talentati care lucrează în 
întreprinderile orașului lași, nu 
sprijină și nu îndrumă încercările 
creatoare ale acestora. La Atelie. 
rele C.F.R. „llie Pintilie“ de pil
dă, lucrează un fierar utemist pe 
care îl cheamă Emil Aanei. Emil 
Aanei are caiete întregi cu versuri 
proprii. Tot aici e un tînăr mun
citor, turnător harnic, utemist și 
el, pe nume Constantin Budeanu, 
care încearcă să scrie o piesă de 
teatru. Acești doi tineri au fost de 
cîte două ori la cenaclu.

— Nu ne-a luat 
mă — mărturisesc 
țit străini acolo...

Tot la Atelierele 
Pintilie“ lucrează 
sile Dodu, care scrie poezii, lată 
cîteva titluri ale poeziilor lui : 
„Schimb de onoare“, „feri și azi“, 
„Racheta sovietică“, „Fanionul no
stru pe lună“. Desigur că în pri
vința realizării artistice poeziile 
lui mai trebuie îmbunătățite. Dar 
unde, dacă nu în cenaclu, trebuie

să fie ajutat tînărul muncitor tn 
această privință? Se mai găsesc 
tineri poeți sau prozatori amatori 
la Fabrica chimică, la Fabrica „Țe. 
sătura“ (unitățile A și B) etc. 
care nu vin însă la cenaclu fie 
că nu știu nimic despre existența 
lui, fie pentru că nu simt din par
tea cenaclului suficient interes 
pentru activitatea lor.

Care e explicația acestui fapt ? 
Biroul cenaclului e avid după 
„acțiuni mari“ cum ar fi schim
buri de experiență organizate cu 
cenaclurile din regiune sau schim
buri de experiență organizate cu 
alte cenacluri din regiunile Bacău, 
Suceava, Galați. Firește că nu poa
te fi nimic rău în asta. Răul stă 
însă în faptul că în fuga după ac
țiuni zgomotoase 
clului neglijează

conducerea cena- 
un lucru esen
țial : organizarea 
de cit mai multe 
șezători în între- 
prinderi și alte 
acțiuni asemănă
toare care să a- 
jute la descone- 
rirea tinerelor ta

lente muncitorești și atragerea lor la 
activitatea cenaclului, unde să gă- , 
sească dragostea și sprijinul nece
sar. Oare din multele schimburi de 
experiență organizate pînă în pre
zent acest „amănunt“ nu s-a des
prins ?

Am spus la început că activiștii 
U.T.M. și-au făcut un obicei din 
a participa la ședințele cenaclului. 
Și lucrul acesta este adevărat. 
Dar tot atît de adevărat și 
inexplicabil totodată este și faptul 
că ei nu au sezisat pînă acum a- 
ceasta lipsă serioasă a cenaclului.

Trebuie spus că cenaclul este 
lipsit de o îndrumare atentă și 
competentă din partea filialei re
gionale a Uniunii Scriitorilor, a 
secției de învățămînt și cultură a 
sfatului popular orășenesc. Este 
necesar ca organele în drept să 
manifeste cea mai mare grijă față 
de cenaclul literar „Ion Creangă" 
— această pepinieră a viitoarelor 
talente literare ieșene provenite 
din rîndurile clasei muncitoare. 
Conducerea cenaclului trebuie să 
întreprindă de urgență asemenea 
acțiuni care să ducă la descope
rirea tuturor tinerelor talente mun
citorești și atragerea lor în ce
naclu, la sprijinirea și creșterea 
lor din punct de vedere politico- 
ideologic și al măiestriei artistice. 
Se impune însă și din partea co
mitetelor orășenesc și regional 
U.T.M. Iași să ia cele mat potri
vite măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii cenaclului literar „Ion 
Creangă“,

însemnări despre 
activitatea cenaclului 

muncitoresc 
„Ion Creangă" din lași

nimeni în 
ei. Ne-am

C.F.R.

sea- 
sim-

„Uie
și sudorul Va-

0. SLAVIC

mă: Stefan Gheorghiu, I. (8. Fri- 
mu, Alecu Constantinescu etc.

Dezvoltarea mișcării muncito. 
rești a făcut ca la sfîrșitul seco
lului trecut să apară tot mai im
perios necesitatea creării unei or
ganizații a tineretului muncitor. 
Afirmind acest lucru, autorii dau 
ca exemplu semnificativ apelul 
ucenicilor din București, reprodus 
la 2 noiembrie 1899 de ziarul
„Lumea nouă“ sub titlul „Orga
nizarea ucenicilor“, apel care sub
linia : „acum, cînd suferințele 
noastre nu mai sînt de îndurat, 
cind muncim patronilor ziua și 
noaptea și drept răsplată din par
tea lor avem bătaie, înjurături și 
înjosiri, ba încă repausul dumini
cal atît de folositor lucrătorilor și 
nouă elevilor (ucenicilor — n.n.) 
este călcat in picioaie, cînd du
cem asemenea viață, trebuie să 
ne scuturam odată și să ieșim 
din amorțeala în care am fost 
pină acum, să imităm pe lucrăto
rii organizați, să ne organizăm 
și noi... să ne luminăm asupra 
rostului vieții noastre și să cău
tăm să ne ușurăm traiul nostru 
atît de greu“.

Ap;lul reflecta creșterea con
științei tineretului muncitor și do
rința lui de a se organiza, convin
gerea că organizarea este princi
pala afină de Înotă împotriva ex
ploatării. Tot atit de important 
este și faptul că apelul se adresa 
ucenicilor din toată țara, legîndti- 
se problema organizării de lupta 
pentru apărarea drepturilor vitale 
ale tineretului muncitor, care era

V. PETRIȘOR

(Continuare în pag. 3-a)

Sosirea unor muzicieni 
sovietici

La invitația Ministerului învă
țământului și Culturii, sîmbătă a 
sosit în Capitală violonistul sovie
tic Leonid Kogan, artist emerit al 
R.S.F.S. Ruse, care va da o serie 
de concerte și recitaluri în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Tot sîmbătă a sosit în București, 
la invitația Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă compozitorul so
vietic Iuri Miliutin, maestru eme* 
rit al artei din RJS.F.S. Rusă.

Consfătuirea pe țară 
a pomicultorilor fruntași

Vineri și sîmbătă, la casa raio
nală de cultură „George Coș- 
buc“ din Bistrița s.a desfășurat 
consfătuirea pe țară a pomiculto
rilor fruntași din sectorul socialist- 
cooperatist, organizată de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii.

Au fost dezbătute referate cu 
privire la organizarea livezilor în 
sectorul socialist-cooperatist, dez. 
voltarea poiniculturii în regiunea 
Cluj, precum și măsurile pentru ri
dicarea productivității livezilor. 
Participanții la consfătuire au im 
părtâșit din experiența cîștigată și 
au făcut propuneri în vederea dez
voltării poiniculturii și sporirii 
producției pomicole.

In încheiere tov. Ion Cozraa, 
ministrul Agriculturii și Silvicultu
rii, care a participat la consfătuire, 
a expus principalele sarcini ale po
micultorilor,

'(Agerpres^



CREIERULUI OMENESC

A doua tinerețe
a unor tablouri celebre

In timp de nici două decenii 
mașinile electronice de calculat 
iau ajuns ■ să ocupe un loc de 
primă 
toate 
țifice și tehnice. Ele reprezintă 
niște 
fanță

O singură mașină electronică 
de calculat poate înlocui azi 
zeci de mii de calculatori. Vi
teza de calculat este de ordinul 
sutei de mii de operații pe se
cundă, iar în curind această vi
teză va ajunge de ordinul mi
lionului de operații pe secundă.

Omenirea se află astfel în 
posesia unui formidabil mijloc 
de accelerare a progresului 
științific și tehnic.

In Uniunea Sovietică se a- 
c.ordă o măreț atenție.'•automn- 
tizării. Planyl'septenal îi dă o 
mare importanță considerînd 
automatizarea drept un mijloc de. 
terminant pentru un nou pro
gres în industrie, pentru crea
rea bazei tehnico-materiale a 
comunismului.

In timpul planului septenal 
va avea loc, chiar în domeniul 
mașinilor electronice de calcu--- 
lat o schimbare revoluționară. 
Cu tot gradpl lor înalt de pre
cizie .și de viteză de lucru, a- 
ceste mașini mai suferă încă de 
mari scăderi care, paradoxal, 
ies la iveală cu cît viteza lor de 
lucru crește. Defectul lor este 
că. reproduc o parte mult prea 
simplă a procesului de gîndire. 
întrebuințarea Jor este legată de 
un proces de pregătire foarte 
complicat. Aceasta este așa-nu- 
mita „programare“. Mașina de 
calculat electronică, cu toată 
denumirea pompoasă de „creier 
electronic“, îndeplinește o parte 
infițnă din producțiile creierului. 
Ea nu gîndește. Pentru ea gîn- 
dește cel care o deservește, care 
îi întocmește programul. Acest 
program este o listă de instruc- 
țiun.i,foarte amănunțite. Este ne
cesar ca programatorul să preva
dă in această listă absolut toate 
dificultățile care se pot ivi în cale, 
chiar și pe cele mai mărunte.

|

Ing. A. BUTOIANU

Foto: ZENTRALBILD

Numai „șapte minuni ale lumii“?
sînt 
fără

Vorbesc specialiștii

noțiunii de „minune“ de.a lungul 
veacurilor, s-ar descoperi lucruri 
foarte interesante în legătură cu 
însăși istoria eliberării omului din 
ignoranță, cu istoria mersului vic
torios spre lumină al umanității. 
La începuturile civilizației umane, 
se desemna de bună seamă prin 
această noțiune, acele fenomene 
ale naturii pe care oamenii, cu sla. 
bele.lor cunoștințe din acea vre
me, nu și le puteau explica. Oda
tă cu scurgerea timpului, însă, cu 
apariția claselor, această ignoran
ță a devenit un capitol rentabil 
pentru elementele exploatatoare 
care nu pregetau să pună minuni
le pe seama zeităților care le ser
veau atît de bine. Ba, cu lipsa de 
scrupule ce le caracteriza, nu se 
dădeau înapoi să inventeze și „mi
nuni“ absolut inexistente, cu aju
torul cărora să arunce și mai 
mult praf în ochii' celor ce mun
cesc, pentru a-i spolia mai bine.

Iată însă că întâlnim în istoria 
civilizației oamenilor și cuvîntul 
„minune“ folosit în cu totul alt 
sens decît cel subînțeles de curen. 
tele mistico-religioase, un sens 
nobil, de glorificare a geniului u. 
man. Este vorba de acele capodo
pere ale științei, tehnicii și artei, 
cărora oamenii, recunosc’ndu-le 
caracterul cu totul și cu totul deo
sebit, le spuneau minuni. Istoria 
ne-a păstrat astfel, de pildă, le- 
ginda despre cele șapte minuni ale 
antichității.

Am putea să ne întrebăm în mod 
legitim de ce numărătoarea s-a

auxiliari de primă impor- 
ai creierului.

importantă în aproape 
domeniile activității știin-

Cît omul de înalt...
Din mîinile iscusite ale meșteșugarilor chinezi ies ade

vărate opere de artă. In fotografie : o uriașă vază 

lucrată de un colectiv de meșteșugari din Pekin.

AUXILIARII

Primele succese

„Studiul“ mașinilor

vechi, 
greșite 
mașina

deoarece njașina este incapabilă 
de discernămînt, incapabilă să 
creeze.

Aceasta a făcut pe oamenii de 
știință să se întrebe dacă nu 
este totuși posibil ca mașinile 
de calculat să fie înzestrate cu 
mai multe atribute, pentru a 
putea deveni auxiliari și mai 
prețioși ai omului. Dar după cura 
arată specialiștii sovietici, în 
viitorul apropiat această pro
blemă va fi rezolvată. Se 
pun la punct dispozitive elec
tronice care vor da mașini
lor, electronice de calculat posi
bilitatea de a învăța din expe
riență și de a perfecționa meto
dele de dirijare cu ajutorul ex
perienței acumulate. Mașinile de 
calculat electronice vor fi capa
bile să inventeze noi căi de a 
trata problemele ce li se pun, 
să găsească probleme noi.

Bineînțeles că așa după cum 
am mai arătat și altădată aceste 
progrese nu trebuie totuși să ne 
facă să credem că deosebirile 
dintre creierul omenesc și ma
șină vor fi șterse și că mașina 
va putea să egaleze creierul 
uman.

Au fost obținute de acum o 
serie de succese pe linia crea-; 
rii unor mașini complexe.

S-au realizat astfel mașini 
capabile să efectueze procese 
simple de autoinstruire. Prima 
mașină mai complexă de acest 
fel a fost realizată în Uniunea 
Sovietică, la Institutul de fizică 
al R.S.S. Letonă. Aceasta este o 
mașină electronică de calculat 
ce se autoprogramează. Modul 
ei de lucru este următorul: In x 
dispozitivul de memorare se in
troduc mai întîi regulile pe care 
trebuie să le respecte, iar apoi 
se formulează problema 
trebuie rezolvată. Mașină 
are program.

Procedeele de soluționare 
sînt indicate și urmează 
mașina să le „găsească“ 
gură. Ea încearcă pe rînd dife
rite soluții. Se înregistrează atît 
soluțiile greșite, cît și cele 

care 
nu

nu 
ca 

sin-

I

oprit aici, de ce nu s-au socotit și 
celelalte minuni create de.a Iun. 
gul veacurilor. Explicația nu e 
greu de aflat. După cum vă dați 
lesne seama, aceasta nu înseamnă 
că realizările mărețe ale omenirii 
au încetat să se mai producă de 
atunci, ci că, dimpotrivă, au apă
rut atît de multe, încît ar fi im
posibil — sau aproape imposibil 
— să li se țină evidența sau ca 
numărul lor cu multe semne de 
zero la sfîrșit, să încapă într-o 
expresie uzuală.

Astăzi, pentru orice om bine in
tenționat, noțiunea de „minune“, 
în măsura în care este folosită, nu 
poate avea decît sensul de reali
zare deosebită a civilizației uma
ne. Și, în acest sens, unicul posi
bil, bilanțul secolului nostru este 
deosebit de bogat. N-ar ajunge 
spațiul nu al unui articol, ci al 
unor tomuri întregi ca să înșirăm 
toate realizările deosebite ale ști
inței, artei și culturii care merită 
trecute în rîndurile „minunilor“ — 
de la pînzele lui Rembrandt și 
Rubens, la sculpturile lui Michel 
Angelo și Rodin, de la piesele lui 
Shakespeare și ibsen la romanele 
lui Tolstoi și Flaubert, de la sim
foniile lui Beethoven și Ceaikovski 
la poeziile lui Pușkin și Emines- 
cu, ca să nu mai vorbim despre 
uluitoarele realizări ale științei 
moderne, despre centralele atomo- 
electrice, despre sateliții pămîntu- 
lui-și rachetele cosmice, despre na
vele atomice și mîna acționată de 
biocurenți, despre mașinile electro
nice de calculat și aparatele de 
tradus în limbi străine. Hotărît lu- 

bune, astfel încît noile soluții 
sînt comparate cu cele 
cele analoage cu cele 
fiind eliminate. Astfel 
acumulează treptat „experiență1 
și ajunge progresiv la soluții 
din ce în ce mai complexe.

Pe acest principiu se pot crea 
mașini care să controleze un 
proces tehnologic chiar și a- 
tunci cînd descrierea matema
tică precisă a acestui proces nu 
este cunoscută. E destul să se 
cunoască ce parametri anume 
intervin în desfășurarea proce
sului, fără să se știe legea după 
care acționează. Acest caz in
tervine adesea în industria chi
mică, în dispecerizarea trans
porturilor. procesele economice 
și în multe altele.

După cum arată acad. A. Do- 
rodnițîn „se pot construi ma. 
șini care, asemenea omului, cîș- 
tigă experiență în procesul de 
funcționare și își restructurea
ză felul de a funcționa pe mă
sură ce acumulează experiență. 
Acestea sînt așa-numitele ma
șini cu autoreglare. Posibilită
țile oferite de mașinile de cal
culat electronice moderne sînt 
de așa natură încît acestea, 
practic, pot efectua orice fel de 
operații, „intelectuale“ proprii 
omului, cu condiția ca omul să 
fi cunoscut logica acestor ope
rații“.

Noile mașini cu autoreglaj 
răspund necesității de a re
zolva un tip de probleme care 
pînă acum nu puteau fi încre
dințate mașinilor, probleme ale 
căror legi matematice nu sînt 
cunoscute. Individul uman re
zolvă aceste probleme prin com
parare cu date din experiența 
atît proprie cît și acumulată de 
alții- Ca exemple tipice ale a- 
cestui gen de procese pot fi 
menționate problemele de orga
nizare, de administrare. Este 
vorba de conducerea proceselor 
foarte complexe, în care elemen
tele sînt foarte eterogene, iar 

dintre ele sînt 
procese

fi în-

mași- 
fi ex-

interacțiunile 
foarte bogate. Aceste 
sint totuși controlate practic. 
In curind ele vor putea 
credințate mașinilor.

Procesul de „studiu“ al 
nilor cu autoreglaj poate 
tins chiar și mai departe, ast
fel încît ele să poată lucra și 
în situații care nu pot fi per
fect definite prin „bine“ sau 
„rău“. In urma experimentării 
unui număr foarte mare de si
tuații, mașina poate trece la 
interpretări probabilistice maxi
me de reușită. Mașina efectuea
ză automat o statistică a baga
jului său experimental.

Mașinile tu autoreglare vor 
putea de asemenea să aleagă 
din mai multe alternative pe 
cea mai bună pentru rezolvarea 
problemei respective.

Mașinile cu autoregla) des
chid o eră nouă în automati
zare, constituind auxiliari ini
maginabil de puternici și de 
prețioși ai omului în lupta pen
tru cucerirea tainelor naturii.

Fiecare tînăr cineast amator din 
R.D. Germană se bucură de noile 
modele de aparate de filmat 
„Muck“ pentru film îngust de 
8 mm. pe care uzina V.E.B. 
Friedrichshagen din Berlin a în
ceput să le producă în serie.

cru, numărul minunilor de la an
tichitate încoace este nesfîrșit.

Cele șapte minuni ale antichității 
erau: Piramidele din Egipt și în 
special piramida lui Keops. Grădi
nile suspendate ale Semiramidei și 
zidurile ce înconjurau Babilo- 
nul, Statuia lui Zeus Olimpianul, 
colosul din Rhodos reprezentîn- 
du.l pe Apollo, Templul Artemizei 
din Efes, mormîntul regelui Mau- 
solos din Halicarnas, farul de pe 
insula Faros din Alexandria.

Faima de care se bucurau aces
te construcții era într.adevăr bine 
meritată pentru vremea aceea., Ast. 
fel, farul din Alexandria, despre 
care se spune că a fost construit 
de Sostratos din Cnidos, avea o 
înălțime de peste 100 de metri. Fa
rul avea o mare însemnătate în- 
trucît ajuta la îndrumarea corăbii
lor ce veneau la Alexandria care 
era „cea mai mare piață din lume“ 
după cum scria pe atunci geogra. 
ful Strobon. Arhitecții Satyros și 
Pytheos au făcut din marmură 
albă mausoleul de la Halicarnas 
cu o înălțime de 46 metri. Alți ce. 
lebri constructori și arhitecți ai 
antichității, Cherocrate și Demo
crate au ridicat templul Dianei din 
Efes din cele mai scumpe maâe- 
riale de construcție din acele 
vremuri, printre care lemn de ce. 
dru și chiparos. Coloanele templu
lui aveau 18 m. înălțime, iar al. 
tarul lui fusese ornamentat 
marele sculptor Praxiteles.

Zidurile Babilonului avea 90 de 
kilometri lungime și erau orna
mentate cu smalț alb și roșu. Se 
spune că Nabucodonosor ar fi con
struit vestitele grădini suspendate

de

Vaccinari 
rapide și masive 

cu seringi 
fără ace

u-Vaccinarea sau injectarea 
nui preparat medical necesită 
introducerea în piele sau în țe
suturi a acelor seringilor, ope
rație care întotdeauna produce 
o durere momentană.

în pavilionul sănătății publi
ce de la Expoziția Realizărilor 
Economice ale U.R.SS., este ex
pusă o seringă formată dintr-un 
sistem de leviere, un motor elec
tric, mai multe pistoane, un do
zator și un recipient conținînd 
200 gr. de vaccin.

Injectorul este destinat vacci
nărilor masive. Din recipient, 
vaccinul se scurge automat în 
dozator, care măsoară cantită
țile. Dacă voim să injectăm un 
vaccin în omoplatul unui pa
cient, atunci sistemul de leviere 
pune în mișcare canula din cau
ciuc, pe care o fixează pe corp 
la nivelul dorit, unde vaccinul 
urmează a fi injectat. Injectarea 
vaccinului se face cu o presiune 
de 30—40 atmosfere printr-un 
orificiu abia perceptibil.

Jetul minuscul de vaccin țîș- 
nește din canulă, pătrunzând 
sub piele, întocmai ca și cum ai 
fi introdus cu ajutorul acului 
unei seringi, cu deosebirea că 
pacientul nu suferă nici o du
rere, deoarece acul metalic a 
fost înlocuit cu unul lichid.

Seringa fără ac permite vacci
nări masive și rapide.

pe niște formidabile coloane cir
culare de cîte 15 m. pentru o so
ție de a lui, fiica lui Cyaxares, 
un stăpînitor dintr-o țară mun- 
toasă și răcoroasă, pentru ca a- 
ceasta să uite de arșițele Babilo- 
nului. Nenumărați arbori și plante 
aromate îmbălsămau aerul, grădi
nile suspendate fiind stropite de 
către sclavi printr.un ingenios sis
tem de irigare.

Statuia lui Zeus Olimpianul era 
o adevărată capodoperă a genia- 
lului sculptor Fidias. Ea îl repre
zenta pe regele zeilor așezat pe 
un tron de abanos (avea în total 
o înălțime de 18 m.). Fața, bra
țele și tronul statuii erau de fil
deș, sandalele erau de aur, iar 
pieptul îi era încrustat cu pietre 
prețioase. Piramidele egiptene erau 
vaste construcții arhitectonice. Pi
ramida lui Keops, de pildă, era 
construită din 2.300.000 de uriașe 
blocuri de piatră cu fețele șlefui
te, la care au lucrat 100.000 de 
sclavi timp de 30 de ani. Acum, 
piramida are 147 m. înălțime, fie
care latură a bazei avînd 223 m.

Este interesant de remarcat ce 
soluții ingenioase au adoptat con
structorii acestor lucrări în vre
mea respectivă. Astfel, deși pirami
dele au fost ridicate fără a se fo
losi vreun gram de ciment, nu se 
poate nici azi introduce măcar un 
vîrf de cuțit între blocurile de pia
tră care le compun. Pietrele faru. 
lui din Alexandria au fost lipite 
între ele cu plumb topit, iar tem
plul Dianei din Efes, pentru a fi 
ferit de cutremure, a fost așezat

Consecințele fumatului
Totul se trage de acolo că re

gina Franței, Ecaterina de Me- 
dicis, suferea de migrenă. Amba
sadorul pe lîngă ourtea de la 
Lisabona, Jean Nicot, a trimis 
în 1560 reginei foi de tutun, sfă- 
tuind-o să le piseze pînă cînd se 
vor transforma într-un praf și 
să-l miroase: portughezii afir
mau că în acest fel se pot „a- 
lunga și nimici bolile capului 
și creierului“.

Darul sosit din Lisabona era 
pe placul Ecaterinei de Medicis. 
în urma ei, de roircfeirea „pra
fului reginei“ s-a îndeletnicit no
bilimea. Apoi au început nu 
numai să-l miroase : a intrat în 
modă fumatul „frunzelor ameri
cane“.

Cu timpul, tutunul a început 
să fie cultivat nu numai în Ame
rica, ci si în Europa, în Asia, 
în secolul al XVII-lea au apărut 
fabrici de țigări.

Mulți au luat în derîdere a- 
ceastă distracție lipsită de sens.

în unele țări consumul tutu
nului era chiar urmărit de. lege. 
Au trecut însă ani și numărul fu
mătorilor a crescut vertiginos. 
Astăzi, în S.U.A. la fiecare om 
revine într-un an 3.700 de ți
gări fumate, în Belgia —2.900, 
în Olanda — 2.200, în R.F. Ger
mană — 1.550, în Franța—1450.

Inhalînd fum...
în 1851, contele belgian Bo- 

cârme, pentru a pune mina pe 
averea cumnatului său bogat, i-a 
turnat cu forța în gură o doză 
apreciabilă de nicotină. în în
căierarea care s-a iscaît bogătașul 
pe moarte a reușit să muște de 

pe o temelie compusă din straturi 
alternative de cărbune și lină.

Cum se explică dimensiunile u- 
riașe ale acestor construcții și 
care, datorită acestui lucru, au 
putut fi apreciate în antichitate 
drept minuni ? Un savant englez 
citat de Marx în „Capitalul“ arăta 
care este origina acestei forțe ce 
a umplut de uimire lumea. El spu. 
ne: „Pentru transportul statuilor 
colosale și al maselor enorme a 
căror deplasare provoacă uimire, 
s-a întrebuințat cu o risipă fără 
seamăn, aproape numai muncă o- 
menească. Numărul muncitorilor și 
concentrarea eforturilor lor erau 
suficiente... In afara eforturilor lor 
fizice individuale, muncitorii unei 
monarhii asiatice nu puteau adu
ce decît un foarte, mic aport, dar 
numărul lor era forța lor, iar pu
tința de a conduce aceste mase a 
dat naștere acelor construcții gi. 
gantice“. Intr-adevăr, este lesne 
de închipuit cîte zeci și sute de 
mii de sclavi și-au lăsat viața sub 
bicele vătafilor, pentru ca despo- 
ții antichității să se bucure de 
roadele muncii lor tantalice.

Au trecut mii de ani de atunci, 
toate aceste „minuni“ par minore 
lingă posibilitățile artei, științei și 
tehnicii, de azi, dar ele dovedesc 
totuși cu cită vigoare s.a manifes. 
tat geniul uman din cele mai vechi 
timpuri. De atunci și pînă acum, 
lista minunilor muncii și creației 
maselor s-a prelungit enorm și este 
încă deschisă la nesfîrșit 

MIRCEA ANDREI

nună pe asasin. Prin rană, nico
tină a pătruns în sînge provocând 
o gravă intoxicație.

Acest caz care a făcut multă 
zarvă, a fost un imbold pentru 
studierea amănunțită a nicotinei, 
care a fost descoperită încă la 
începutul secolului trecut în tu
tun.

Astăzi nu se mai îndoiește ni
meni că nicotină este un venin 
puternic. Ea este suportată cu 
ușurință numai de animale cu 
un sistem nervos extrem de slab 
dezvoltat ca, de pildă, berbecii. 
Păsările mici mor numai dacă 
transportă cu ciocurile lor o 
așchie muiată în nicotină. O 
singură picătură de nicotină este 
suficienta pentru a otrăvi patru 
iepuri de casă, iar uneori și un 
cîine.

De pe urma nicotinei, pier și 
oameni. Asemenea cazuri s-au 
întîmplat nu numai cu victima 
contelui belgian. Un englez a fu
mat într-o singură zi 40 de ți
gări și 14 țigări de foi. După ce 
s-a chinuit 24 de ore, el a mu
rit. S-a înregistrat și următorul 
caz: tineri pierdevară din Franța 
au organizat un „maraton de tu
tun“; doi din participanții la a- 
ceasta competiție sălbatică care 
au fumat cîte 60 de țigări, una 
după alta, n-au putut fi salvați.

Fumul de tutun, în afară de 
nicotină, conține și alte substan
țe dăunătoare : gudron și eternei 
complexe, amoniac și alcool me- 
tilic, bioxid de carbon și oxid 
de carbon. Deși fumătorii inha
lează aceste substanțe dăunătoa
re în cantități minime, ele sub
minează sănătatea lor. Nu în
tâmplător, acum 70 de ani, renu
mitul medic rus S. P. Botkin a

aspus cîteva zile înainte de 
muri :

— Dacă n-aș fi fumat, 
convins că aș fi putut trăi 
suferințe încă cîțiva ani.

Nu vom răsfoi lucrările spe
cialiștilor, care descriu cum fu
matul zdruncină organismul o- 
menesc. Să ascultăm numai pe 
un specialist de statistică medi
cală, profesorul A. M. Merkov.

— Din numeroase materiale, 
strînse în întreaga lume, voi enu
mera cele mai convingătoare,— 
spune profesorul. Societatea ame
ricană pentru combaterea cance-

Foto: V. CONSTANTINESCU

nu se face' mai

0 lentilă și un bisturiu a- 
lături de o pensulă și un 
șevalet, flacoane cu dife

rite substanțe rînduite cu meti
culozitate farmaceutică — în ve
cinătatea cîtorva pînze neînră
mate de Grigorescu, o lampă 
de cuarț aflată pe o masă de lu
cru lingă un voluminos tratat de 
istoria artelor — sînt cîteva ele
mente din decor. Care este des
tinația acestei încăperi e greu de 
stabilit dintr-o singură privire.

Aici domnesc cifrele, rigurozi
tatea omului de știință sau cu
lorile pastel, nuanțele, imagina
ția artistului ?. S-ar. părea că ni
căieri altundeva nu se face mai 
simțită îmbina
rea între cele 
două domenii de 
activitate total 
diferite decît în
tr-un atelier de 
restaurare a ta
blourilor. Nică
ieri nu-și dau mîna mai frățește 
științe și arta...

Fără îndoială că și acest lu
cru face atît de pasionantă mun. 
ca celor ce descoperă sub stra
tul de colb așternut de ani, fru
musețea și prospețimea culorilor, 
puritatea liniilor comorilor de 
artă ale trecutului.

Atelierul de restaurare a pic
turilor în ulei din cadrul Muzeu
lui de Artă al R.P.R. numără 
puțini ani de la înființare. In 
toamna anului 1952 profesorul 
Alex. Feodorov de la Atelierul 
central de resturare din Moscova 
a venit în Capitală pentru a pre
găti pentru prime oară în țara 
noastră cadre de specialiști în 
domeniul restaurării picturilor în 
ulei. Sub conducerea sa au în
ceput cursuri de pregătire cu o 
durată de doi ani, la oare au 
participat absolvenți ai Institu
tului de Artă Plastică „Nicolae 
Grigorescu“. Astăzi în catalogul în 
care se ține evidența lucrărilor in
trate în atelierul de restaurare, în 
dreptul ultimei lucrări — un auto
portret de lan Kupetzki—este con
semnat în mod laconic numărul 

Prin atelierul de 
restaurare a picturilor 

din cadrul Muzeului 
de Artă al R. P. R.

de 
cei 
de 

oa-
au 
de

pneumoniei

ruluî a consultat timp de 44 
luni 188.000 bărbați. Printre 
care au murit, la fiecare 100 
nefumători, a revenit 196 de 
meni care, în mod obișnuit, 
fumat zilnic 1—2 pachete 
țigări.

De pe urma 
murit aproape de trei ori 
mulți fumători decît nefumători. 
De pe urma ulcerului, aproape 
de trei ori și jumătate mai 
mulți, de pe urma cancerului la 
plămîni — peste zece ori mai 
mult, de pe urma cancerului la 
laringe — de 31 de ori mai 
mulți 1

...Am făcut apoi o vizită la 
Institutul de oncologie experi
mentală și clinică. Iată ce ne-a 
relatat L. M. Șabad, directorul 
adjunct al direcției științifice, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe Medicale a 
U.R.S.S. :

•— în străinătate, iar la noi, 
în special eu și colaboratorii mei 
am descoperit în fumul de tutun 
substanțe gudronale care provoa
că tumori maligne. Experiențele 
au fost efectuate pe animale, dar 
nu poate fi nici o îndoială că el 
are aceeași influență și asupra 
organismului uman. Una din sar
cinile care stau în fața noastră 
este de a stabili substanța cance
rigenă, adică aceea care dă 
naștere la tumorile maligne. 
Considerăm că este de datoria 
noastră să dăm industriei tutu
nului recomandări concrete în 
această privință. Intenționăm să 
creăm în institut un laborator 
special pentru elaborarea lor. 
Căile pe care trebuie să desfă
șurăm cercetările sînt limpezi 
pentru noi și sperăm că vom în
registra succese...

Este timpul ca medicii să des
chidă ochii și să-și dea seama că 
fumătorii bat Ia porțile medi- 
cinei.

Nu numai la porțile medici- 
nei. Ei bat de asemenea la por
țile literaturii și beletristicii, ci- 
nematografului și teatrului, ra
dioului și televiziunii, institu
țiilor de învățămînt superior și 
școlilor, organizațiilor comsomo- 
liste și de pionieri. A venit 
tâmpul pentru o ofensivă gene
rală, puternică, împotriva tutu
nului...

au
mai

S. SINELNIKOV

(După „Komsomolskaia Pravda“) 

1224. In atelier s-a restaurat cel 
de-al 1224-lea tablou...

Cea. mai simplă analogie pe 
care o folosesc acești specialiști 
pentru a descrie unui nespecialist 
in . ce constă activitatea lor, este 
cea între restaurarea unui tablou 
și restabilirea unui bolnav. O 
pictură suferă dar poate fi vin
decată. Pentru aceasta — odată 
intrat în atelier — i se întoc
mește „bolnavului“ o foaie de ob
servație — un proces verbal în 
care sînt notate constatările res
tauratorilor care fac o amănun
țită examinare a stricăciunilor 
de care suferă și menționează ce 
trebuie făcut. După ce comisia 

de restaurare își 
dă avizul dacă e 
de acord cu pro
punerile restau
ratorilor, începe 
munca propriu- 
zisă. Acum in
tervin rînd pe 
ajutorul căreiarînd lentila cu 

ochiul experimentat al speciali
stului examinează fiecare mili
metru al 
acul cu 
straturile 
care dă luciu culorii), aparatul 
de raze ultra violete cu ajuto
rul căruia se examinează opa- 
lescența unor culori pentru a 
constata o eventuală repic- 
tare. Aici intervine chiar șl 
aparatul de raze Roentgen cu a- 
jutorul căruia se face „radiografia“ 
pînzei pentru a cunoaște porozita- 
tea ei, eventuale adăugiri — pe 
scurt, autenticitatea operei.

In sfîrșit aici intervin cunoș
tințele, priceperea și îndeosebi 
meticulozitatea pictorului restau. 
rator, care pe o suprafață de un 
centimetru sau milimetru uneori 
trebuie să recunoască stilul, cu
loarea folosită, expresia pe care 
a intenționat s-o dea autorul 
pînzei, pentru ca apoi cu pensula 
și paleta să refacă cu finețe ceea 
ce vremea a destrămat.

Fiecare tablou supus restaurării 
își are în afară de istoria nașterii 
lui în atelierul pictorului care a con
ceput-o inițial, și un alt istoric, cel 
al renașterii lui în atelierul de res
taurare care durează uneori luni 
de zile. Interesant este și isto
ricul celebrelor portrete ale lui 
Rubens (Francisc Xavier și Ig- 
națiu de Loyola) care au fost 
identificate drept originale le 
muzeul Brukenthal din Sibiu și 
care în atelierul de restaurare 
— așa cum consemnează în ter. 
meni tehnici procesul verbal — 
au avut de suferit cinci retușuri 
pe

pinzei, 
care 

de

fiecare mili- 
bisturiul sau 

sînt îndepărtate 
vernis (substanța

o suprafață totală de 191 cm2. 
O adevărată renaștere a suferit 
și „Portretul unui bărbat“ sem
nat de Țh. Aman și altele.

Prin atelierul de restaurare 
s-au perindat de.a lungul acestor 
ani multe comori ale .artei, uni
versale," și ale picturii noastre 
care, deteriorate de ani, au 'fost 
restaurate și expuse din. nou în 
muzee pentru a fi apreciate, de 
un public din ce în ce mai larg 
și mai competent. Courbet, Cor- 
regio, Bănci.lă, Aman, Luchian, 
Carol Pop de Szațmairy, . Ribaut, 
Rubens, Tintorețto, Țenierș, Țo- 
nitza, Veroneze sînt cîteva dintre 
numele celebre menționate în ca. 
talogul lucrărilor restaurate. 
Fără a mai vorbi despre cele 120 
de picturi de Grigorescu care 
au fost refăcute cu grijă, scrupu- 
lozitate și talent de către talen- 
tații artiști restauratori.

M. DASCÄLU

...după cum au arătat dezba
terile din Camera Reprezentan
ților S.U.A., 13 milioane de a- 
mexicani trăiesc în locuințe in
salubre, sau care sînt amenin
țate cu prăbușirea. Congresma
nul Miller. care a luat cuvîntul 
în această problemă, a arătat 
că dacă va continua actualul 
ritm de construcții, vor fi ne
cesare între 200 și 300 de ani 
pînă ce criza de locuințe din 
S.U.A. va putea fi rezolvată.

...stafiile de radio din Uniunea 
Sovietică transmit emisiuni in 
86 de limbi. P.e linge știri, sînt 
transmise cîntece, dansuri și 
chiar piese de teatru în limbile 
naționalităților și minorităților 
care trăiesc pe întinsul teritoriu 
al Țării Sovietice. în felul ace- 
sta, rețeaua de radiodifuziune a 
Uniunii Sovietice ocupă primul 
loc în lume în ce privește nu
mărul limbilor în care au loc 
emisiunile.

Cu electrocarul prin incinta pri
mului tîrg internațional de mo

stre de la Brno



VIATA DE ORGANIZAȚIE

Rolul comitetelor comunale 
in buna desfășurare a 

în organizațiile U.T.M.
alegerilor 
de la sate

în curînd vor începe alegerile 
organelor conducătoare ale orga
nizațiilor U.T.M. — eveniment im
portant in viața organizației noas
tre. Alegerile trebuie să duca la 
intensificarea activității politice 
printre utemiști și tineri, la întă
rirea vieții de organizație, la creș
terea spiritului de răspundere al 
utemiștilor in îndeplinirea sarcini
lor încredințate de partid. In pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
de dări de seamă și alegeri in or
ganizațiile U.T.M. sătești un rol 
important îl au comitetele comu. 
naie U.T.M.

Comitetele comunale, ca verigă 
importantă dc legătură între comi
tetul raional și organizațiile 
U.T.M. sătești, trebuie să desfă
șoare o intensă activitate politică 
și organizatofică pentru pregăti, 
rea și desfășurarea cu succes a 
adunărilor generale de dări de 
s amă șj alegeri în organizațiile 
de bază din sate.

In raionul Singeorgiu de Pădu
re, sub conducerea comitetelor co
munale de partid, majoritatea co
mitetelor noastre comunale U.T.M. 
s-au afirmat ca organe competen
te, demne de încrederea tineretu. 
lui. Să luăm de pilda comitetul 
comunal U.T.M. din Chendii Mare. 
Cite acțiuni interesante n-a orga
nizat I în comună, in raza gospo
dăriilor colective din Chendu Mare 
și Chendu Mic, a întovărășirii din 
Durnitreni, curg două pîrîiașe care 
inundau In fiecare an zeci de hec
tare Comitetul comunal de partid 
a hotărît să mobilizeze masele de 
colectiviști și întovărășiți la 
crări de hidroameliorații. In 
ceastă acțiune s-a încadrat cu 
tuziasm și tineretul. Fără să 
neze inițiativa organizațiilor
bază, comitetul comunal U.T.M. a 
coordonat planurile și activitatea 
lor, reușind să repartizeze just 
forțele tineretului la lucrările de 
hidroameliorații. Aceasta n-a fost 
singura acțiune de muncă patrioti. 
că la care au participat toți ute
miștii din cele 4 organizații de 
bază și sute de tineri din comu
nă. Prin asemenea lucrări, la care 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică au contribuit activ, au 
fost ferite de inundație peste 80 
de hectare de teren arabil.

Comitetele comunale din Bălău- 
șeri, Ghindari, Bereni, Fîntînele 
au mobilizat organizațiile U.T.M. 
din comunele lor la mari acțiuni 
de muncă patriotică ca de pildă : 
curățirea pășunilor, construcții de 
drumuri, lucrări de hidroameliora
ții și însilozări. Utemiștii și tine, 
rii din raionul nostru au însifo- 
zat anul acesta 1.788 tone de nu
trețuri, au curățat peste 2.800 ha. 
pășune.

Unele comitete comunale au con
tribuit activ sub conducerea orga
nizațiilor de partid, la lupta pen
tru transformarea socialistă a a- 
griculturii. Astfel comitetul comu
nal din Bălăușeri, în frunte cu 
tovarășii A’bert istvan și Koncz 
Andraș, a antrenat zeci de ute
miști care prin exemplul lor au 
contribuit activ la înființarea ce. 
lei de a doua întovărășiri în co
mună. în prezent, sub conducerea 
organizațiilor de partid, satele din 
comuna Bălăușeri au fost complet 
cooperativizate.

Unele comitete comunale au 
cumulat o bogată experiență 
organizarea timpului liber al 
neretului. Printre acestea pot 
citate comitetele comunale
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Chendu Mare, Bereni Ghindari, 
Mărculeni care au inițiat frumoa
se „duminici sportive“ ale tinere
tului. Astfel, la duminica sportivă 
organizată la Chendu Mic, care a 
ținut toată ziua, au participat mii 
de tineri și vîrstnici din Chendu 
Mic, Chendu Mare, Durnitreni pre. 
cum și din comunele și satele ve
cine : Bălăușeri, Filitelnic și Agriș- 
teu. Diferite competiții sportive 
la care au concurat sute de tineri, 
au captivat nu numai pe tineri ci 
și pe vîrstnici care au cerut să se 
organizeze cit mai des astfel de 
manifestații sportive de masă. Co
mitetele noastre comunale se ocu
pă mai bine acum de îndrumarea 
și controlarea birourilor organiza
țiilor de bază, se preocupă mai 
activ de întărirea vieții de orga
nizație, de creșterea rindurilor 
U.T.M.

Din cele amintite reiese ce rol 
important au comitetele comunale 
în conducerea organizațiilor de 
bază sătești. Rolul comitetelor co
munale crește și mai mult, acum 
în perioada de pregătire și desfă
șurare a adunărilor de dări de 
seamă și alegeri..

Comitetul raional U.T.M. 
georgiu de Pădure a instruit 
curînd secretarii comitetelor
munale împreună cu secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. cu 
privire la sarcinile ce le stau in 
față in pregătirea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri care vor 
începe în curînd în organizațiile 
U.T.M. sătești. .

Ce sarcini au fost puse în fața 
comitetelor comunale ? In primul 
rind să ajute birourile organizații
lor de bază in analizarea muncii 
lor, în stabilirea unor obiective și 
răspunderi precise în pregătirea a- 
legerilor Firește, pentru aceasta 
și comitetele comunale vor trebui 
să-și întocmească planuri cit mai 
concrete și să.și intensifice activi
tatea. Aceste planuri trebuie să 
cuprindă acțiunile la care va fi 
mobilizat tineretul, măsurile pen
tru întărirea vieții de organizație, 
pentru educarea membrilor, pu. 
nind accentul pe antrenarea fiecă
rui utemist la viața de organiza
ție. Ca și în alți ani. în cinstea a- 
legerilor vom organiza importante 
acțiuni de muncă patriotică ca de 
pildă ■ curățirea a încă 1000 de 
ha. de pășune, însilozarea a 400 
tone furaje, ferirea de inundații a 
peste 40 de ha. la șantierul de 
hidroameliorații de la Neaua, ex
tinderea inițiativei prețioase a co
mitetului comunal din Neaua de 
a înnobila (altoi). 5-000 ppmi fruc. 
tiferi de pădure (meri și peri pă
dureți).

Comitetele comunale vor trebui 
să îndrume, să controleze munca 
politică de pregătire a adunărilor 
generale de dări de seamă și ale
geri, să ajute birourile U.T.M. la 
întocmirea unei evidențe clare a 
membrilor. Comitetele comunale 
trebuie să ajute birourile organi
zațiilor de bază U.T.M. în întoc
mirea dărilor de seamă astfel ca 
ele să fie bogate în conținut, să 
facă o temeinică analiză, să re
flecteze viața organizației respecti
ve, să analizeze în spirit critic 
munca biroului și a fiecărui ute
mist în parte, să combată cu cu
raj lipsurile, să fie concrete și mo. 
bilizatoare. Dările de seamă tre
buie să ogii ideaseă cum au înde
plinit utemiștii sarcinile încredin
țate de partid, precum și proprii
le lor angajamente O mare răs-

pundere au comitetele comunale în 
selecționarea cadieloi ; ele trebuie 
să asigure alegerea in organele 
U.T.M. a celor mai buni utemiști, 
membri și candidați de partid, ti
neri cu simț de răspundere, de
votați partidului și organizației, 
entuziaști, iubiți și respectați de 
tineret.

Pentru a face față acestor sar
cini, comitetele comunale trebuie să 
încredințeze răspunderi concrete 
fiecărui membru al comitetului 
astfel incit ei să răspundă de ac
tivitatea unei organizații de bază. 
Numai astfel vor putea ajuta ope
rativ organizațiile de bază in pre
gătirea și organizarea alegerilor.

Comitetul nostiu raional va pre
găti și va trimite pe teren în preaj
ma ținerii adunărilor de alegeri 
peste 60 de activiști extrabugetari 
care vor ajuta comitetele comuna
le și organizațiile de bază în buna 
pregătire a adunărilor de dări de 
seamă și alegeri. In această pe
rioadă noi ne vom ocupa in spe
cial de comitete comunale ca cele 
din Ocna de Sus, Bezidu, Bordo- 
șiu, care duc o activitate mai sla
bă, nu-și țin regulat ședințele de 
comitet, nu îndrumă cu spirit de 
răspundere organizațiile de bază.

In perioada care ne-a mai ră
mas pînă la începerea alegerilor 
în organizațiile U.T.M. de la sate, 
comitetul raional U.T.M. va lupta 
pentru întărirea vieții de organi
zație, pentru intensificarea mun. 
cii politice și educative, astfel în
eît adunările de dări de seamă și 
alegerea organelor conducătoaj-e 
U.T.M. să ridice pe o treaptă su
perioară activitatea organizațiilor 
U.T.M. din raionul nostru.

CSERESZNYES SANDOR 
prim-secretar al Comitetului raio
nal V.T.M. Singeorgiu de Pădure- 

Regiunea Autonomă Maghiară

Noile blocuri ptfltru muncitorii și funcționarii fabricii de țevi de la Roman.
Foto: AGERPRES

In Editura Politică
au apărut :

K. Marx-F. Engels : Opere, 
voi. 9, 512 pag., 15 lei.

Volumul al 9-lea cuprinde ar
ticolele scrise de Marx și En
gels în perioada martie-decem- 
brie 1853, în care ei demască 
racilele și viciile orînduirii ca
pitaliste, rînduielile reacționare 
din statele europene și funda
mentează poziția și tactica pro
letariatului în cele mai impor
tante probleme ale politicii in
terne și externe a diferitelor 
țări.

„Zdrobiți de popor" 
de Gh. Tutui, Al. Popescu

(Falimentul partidelor bur- 
ghezo-moșierești, 1944—1947). 
120 pag., 2,35 lei.

Romînia este într-o puternică 
înflorire

Declarațiile d-lui Leon Maccas, fost ministru în Grecia
Sîmbătă la amiază domnul Leon 

Maccas, fost ministru în Grecia, 
care ne vizitează țara la invitația 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii s.a întîlnit la Casa 
Ziariștilor cu reprezentanți ai pre
sei din Capitală cărora le-a îm
părtășit impresiile sale din țara 
noastră și și-a exprimat părerea 
în unele probleme ale întăririi co
laborării interbalcanice.

Vicepreședintele Uniunii Ziariști
lor, George Ivașcu, l-a salutat în 
numele ziariștilor romîni pe oaspe
tele grec.

Domnul Maccas a arătat că vi
zitează pentru prima oară Romî
nia și face aceasta din dorința de 
a cunoaște țara noastră și de a

In comuna Lenauheim, colectiviștii și-au ridicat în ultimii ani peste 100 de case noi, 30 de case au 
fost ridicate numai în acest an. Printre colectiviștii care și-au construit în anul 1958 case noi se 

numără și Nistor Vasile.
Foto: AGERPRES

aduce un mesaj de pate din par. 
tea țării sale. Domnia sa a subli
niat că în cele zece zile de cînd 
se află în Romînia, în orașe ca 
și la sate, în biblioteci ca și în 
cooperative agricole, stind de vor
bă cu personalități ale vieții publi
ce și ale vieții universitare, plivind 
pe oamenii muncii la locul lor de 
muncă și în orele de odihnă, în 
școli, în întruniri publice, în toate 
convorbirile pe care le-a avut, pre. 
tutindeni a observat dorința de 
pace a poporului romîn.

Impresia mea cea mai pregnan
tă, a spus dl. Maccas — este că 

!' întregul popor romîn vrea pace și 
că luptă pentru colaborarea cons
tructivă cu celelalte țări în scopul 
consolidării păcii. De altfel, un ro
mîn călătorind prin Grecia capă
tă fără îndoială o impresie ase
mănătoare despre poporul grec. 
Ceea ce am văzut pînă acum, ca 
și convorbirile cu oamenii de știin
ță, oameni politici, juriști, tehni
cieni, m-au convins că țara dv. 
este într-o puternică înflorire.

Domnul Maccas a arătat că a 
fost impresionat îndeosebi de ma
rele progres pe care l-a făcut în- 
vățămîntul din țara noastră, ca 
urmare a reformei învățămîntului, 
și a apreciat în mod deosebit mă
surile de 
mîntului.

Domnul 
continuare 
tuației politice internaționale. Dacă 
vrem pace, a spus domnia sa, și 
toată lumea o vrea, trebuie să or. 
ganizăm pacea.

Niciodată, in nici o țară din lu
me nu a existat un eveniment care 
să aibă un răsunet atit de puter
nic, care să fie urmărit cu atita 
interes de opinia publică mondială 
ca întîlnirea celor doi șefi de state 
care a avut loc în S.U.A., între 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower. 
Toată lumea a văzut în această 
întîlnire perspectiva sfîrșitului răz- 
boiului rece. Așa cum fiecare tre
buie să vadă în primul rind ceea 
ce se întîmplă în casa și in veci
nătatea casei sale, este firesc ca 
noi balcanicii, în atmosfera nou 
creată in urma întîlnirii celor doi 
mari șefi de state, să vedem cum 
putem să apărăm de război casa 
noastră și vecinătatea ei.

politehnizare a învăță-

Maccas s.a referit în 
la unele aspecte ale si

Oaspetele grec a dat o înaltă a • 
preciere inițiativei președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Chivu Stoica, cu privire 
la propunerea de a se convoca o 
conferință a șefilor statelor din 
Balcani.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al țării dv. este un precursor 
al colaborării balcanice și din a. 
cest punct de vedere îi sîntem cu 
toții recunoscători.

Dl. Maccas a subliniat că nu 
țiumai partidele de stingă, ci toate 
partidele de centru din Grecia, ca 
și personalitățile independente, de 
toate nuanțele politice, au aprobat 
în mod public propunerea guver
nului romîn.

Oaspetele a arătat că realizarea 
apropierii balcanice și ținerea con
ferinței balcanice pe baza propu
nerii președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, ar putea duce la dezvolta
rea relațiilor comerciale și econo
mice, a colaborării tehnice, a dez
voltării turismului etc.

Referindu.se la problema colabo
rării economice dintre Romînia și 
Grecia, dl. Maccas a subliniat că 
vecinătatea imediată dintre țările 
noastre permite o bună dezvoltare 
a comerțului. De asemenea d.sa a 
subliniat posibilitatea unei colabo
rări tehnico-științifice care ar adu. 
ce avantaje însemnate ambelor 
țări.

INFORMAȚII
Filarmonica de- stat „George 

Enescu” și-a deschis simbătoseara 
stagiunea 1959-1960, prețentind 
primul coneert la clubul uzinelor 
„Semănătoarea“ din Capitală.

Numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai uzinelor au urmărit 
cu mult interes programul con
certului, răsplătind cu îndelungi 
aplauze pe interprefi.

•h
Ansamblul de cîntece și dansuri 

.populare din Republica Democrată 
Vietnam, care întreprinde un tur
neu în țara noastră, a prezentat 
sîmbătă seara, în sala Teatrului de 
stat din Orașul Stalin, primul 

. spectacol.
In semn de prețuire, spectatorii 

au oferit solilor artei vietnameze 
buchete de flori.

In timpul șederii în Orașul 
Stalin, membrii Ansamblului de 
cîntece și dansuri din R. D. Viet
nam au vizitat diferite monumente 
ale orașului și au asistat la un 
spectacol dat în cinstea lor de co
lectivul Teatrului muzicäl „Gheor
ghe Dima“.

★
stadionul 23 August, 
divizionare de fotoal

(Agerpres)

Astăzi pe 
selecționatele 
A și B susțin noi întîlniri în com
pania echipelor din R.D. Germană 
și R.P. Ungară care se află în 
țara noastră.

Incepînd de la ora 14,43 selec
ționata B întîlnește echipa Motor 
Zwickau, iar la ora 16,00 selec
ționata A va juca cu puternica 
formație maghiară Diosgyori VTK.

Repriza a doua a întîlnirii din
tre selecționata A și Diosgyori 
VTK se va transmite pe stațiile 
noastre de radio pe programul I, 
cu începere de la ora 17.

Situația lucrărilor
agricole de toamnă

(Urmare din pag. l-a) 

de neconceput fără o împotrivire 
în masă față de patroni.

Scoțînd în evidență taptul că 
în această perioadă crearea unei 
organizații a tineretului muncitor 
era posibilă, In lucrare se expli
că de ce totuși acest lucru nu
s-a realizat atunci : „Politica o- 
portuniștilor, trădarea „generoși
lor“ la 1899, au împiedicat în acel 
timp formarea unei organizații a 
tineretului muncitor din Romî
nia“.

La începutul secolului al XX- 
lea, Romînia a pășit în stadiul 
capitalismului monopolist. După 
ce fac o scurtă, dar documentată 
și cuprinzătoare analiză a situației 
politice, economice și sociale de 
atunci, autorii arata că, in con
dițiile creșterii avîntului revoluțio
nar din 1905-1907. ca urinare a 
influienței primei revoluții ruse, 
a Înființării de sindicate și a 
creării în 1907 a Uniunii Socia
liste, problema tineretului a preo
cupat și mai mult pe militanții 
de frunte ai’ mișcării muncitorești 
din Rominia. Drept urmare, in fe
bruarie 1908 a fost creat, în spi
ritul statutului Uniunii Socialiste 
dm Rominia, „Cercul cultural al 
ucenicilor“. Acest cerc a constituit 
un nucleu al luptei pentru organi
zarea tineretului muncitor, un mij
loc pentru educarea de clasă a ti
nerilor muncitori.

Deși la început a avut un nu
măr restrins de membri, el s-a 
dezvoltat treptat. In 1909 el a 
luat denumirea de „Cercul fine 
retului muncitor“. Deosebit de 
important, așa cum arată și au
torii, este faptul că după exem
plul „Cercului tineretului munci
tor" din București au luat ființă 
asemenea cercuri în alte orașe ale 
țării Ploești, Brăila, Galați, Tul 
cea și altele, numărul lor cres- 
cînd an de an. La început cercu
rile

citor" vor avea în București un 
Comitet Central compus din trei 
membri, care va avea rolul de 
conducător al tuturor cercurilor 
din țară. Ulter ior s a elaborat un 
regulament de activitate privind 
C.C. al Cercurilor tineretului mun
citor, regulament care a intrat în 
vigoare în ianuarie 1913. Se rea
liza în acest fel un pas înainte pe 
drumul coordonării activității tu
turor cercurilor.

Un neajuns însă care s-a ma
nifestat și pe mai departe a fost 
acela că statutul și regulamentul 
nu vorbesc despre lupta revoluțio
nară politi- ă pe care trebuiau s-o 
desfășoare organizațiile tineretu. 
lui, limitîndu-le activitatea doar 
la acțiuni cultural-educative. Au
torii arată însă pe bază de docu
mente că peste capul elementelor 
oportuniste din conducerea P.S.D.,

Concomitent cu aceasta s-au ridi-țară, cu un singur for conducător 
cat probleme ale precizării conținu
tului activității acestor cercuri, 
mergîndu-se pe linia sudării lor 
într-o uniune, într-o organizație 
revoluționară pe întreaga țară. 
Un rol deosebit în acest sens l-au 
avut tinerii din grupurile comu
niste, care sub îndrumarea mun
citorilor vîrstnici, au dus o in
tensă activitate pentru a imprima 
o linie revoluționară cercurilor 
tineretului muncitor, ridicîndu-se 
cu hotărîre contra oportuniștilor.

Tinerii muncitori s-au dovedit 
a fi la înălțimea încrederii pe 
care le-au acordat-o muncitorii 
vîrstnici. Spiritul lor de sacrificiu, 
dirzenia lor în luptă au reieșit în 
tot decursul perioadei avîntului 
revoluționar, cînd împreună cu în
tregul proletariat s-au ridicat la 
lupta împotriva exploatării capi-

central. „Conferința— se arata in 
lucrare — a avut un rol impor
tant în reorganizarea tineretului, 
în pregătirea condițiilor pentru 
făurirea unei organizații centrali
zate în creșterea și dezvoltarea 
luptei revoluționare. Ea a arătat 
forțele existente, perspectivele și 
importanța mișcării organizate a 
tineretului muncitor".

O importanță deosebită pentru 
mersul înainte al luptei tineretu
lui revoluționar din țara noastră, 
ca de altfel pentru lupta tinere
tului din întreaga lume, a avut-o 
crearea în mai 1919 a Internațio
nalei Comuniste a Tineretului, la 
care au participat și delegați ai 
tineretului muncitor din Romînia.

In cadrul acestor condiții inter
ne și internaționale se impunea 
reorganizarea mișcării tineretului

neretului muncitor ale cărui orga
nizații aveau să pășească pe ca
lea indicată de P.C.R., pe calea 
creării Uniunii Tineretului Comu
nist și a afilierii la l.T.C.

Scoțînd în evidență grija deose
bită pe care Partidul Comunist 
dip Romînia a avufco țața de or
ganizarea și educarea comunistă 
a tineretului muncitor, autorii a- 
rată că încă de la crearea sa, Par
tidul Comunist din Romînia s-a 
preocupat de crearea unei organi
zații de tineret cu adevărat revo
luționară marxist-leninistă, capa
bilă să organizeze și să conducă 
lupta maselor de tineri.

Un ajutor prețios m lupta pen
tru transformarea vechii organi
zații de tineret înte-o organizație 
revoluționară marxist-leninistă l-a 
primit mișcarea tineretului munci
tor din țara noastră din partea

că ea „marchează trans- 
organizației tineretului 
din Romînia Intr-o or- 

, marxist- 
conducerea 

Partidului Comunist din Romînia, 
a mobilizat tineretul la lupta îm
potriva exploatării și asupririi re
gimului burghezo-moșieresc“.

Tineretul a învățat de la Par
tidul Comunist să prețuiască arma 
organizării și să se folosească de 
ea eu tot mai mult succes. Con
ducerea de către partid a întregii 
sale activități a fost chezășia vic
toriilor în luptă ale organizației 
de tineret.

rii arată 
formarea 
muncitor 
ganizație revoluționară, 
leninistă, care sub i

Tradiții glorioase

nu au avut un for centra) 
care să coordoneze întreaga lor 
activitate. Această situație 
menținut pînă în 1912 cînd la 
Congresul al 11-lea al P.S.D. s-a 

‘ ' rezoluție specială in pro- 
ineretului în care se pre-

s-a

care nu vedeau cu ochi buni creș
terea luptei politice a muncitori
lor, în nenumărate cazuri cercurile 
tineretului muncitor au organizat 
acțiuni politice cu tinerii munci
tori împotriva patronilor și statu
lui exploatatorilor.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a deschis în 
istoria omenirii o nouă eră. 
In lucrare se arată că „în condi
țiile avîntului revoluționar din 
Romînia care s-a desfășurat sub 
influența Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie 1917, cercurile, 
apoi organizațiile socialiste ale 
tineretului, sub înrîurirea grupu
rilor comuniste, au dobîndit în 
tocul marilor lupte de clasă un 
pronunțat caracter revoluționar. 
Tineretul muncitor s-a călit în 
luptă și și-a însușit ideile cele 
mai înaintate, creîndu-se premi
sele înființării organizației revo 

' * * - tine-

votat or
blema tineretului ... 
ciza că „Cercurile tineretului mun-

sele înființării organizații 
luționare marxist-leniniste a 
retului din țara noastră".

Imediat după război s-a pus 
problema refacerii cercurilor 
care de acum au început să 
denumească „Gercuri

se
socialiste“.

taliste, pentru cucerirea de drepturi 
politice și economice. Nici teroa
rea, nici gloanțele și închisoarea, 
se arată în lucrare, nu au putui 
frîna mișcarea muncitorească în 
plin avînt revoluționar. Viața de 
toate zilele, lupta pentru liber
tate i-a călit și pe tinerii munci
tori care treptat au învățat cum 
trebuie să lupte împotriva nedrep
tății și a exploatării.

Un pas înainte în dezvoltarea 
organizării mișcării tineretului 
muncitor l-a constituit conferința 
cercurilor „Tineretul socialist“ din 
vechea Rominie, întrunită la 10 au
gust 1919. Vorbind de însemnătatea 
acestei conferințe lucrarea subli
niază că s-au luat o serie de mă
suri menite să ridice pe o nouă 
treaptă mișcarea revoluționară a 
tineretului. S-a hotărît crearea de 
comitete de fabrică, cartiere și 
regiuni, care să desfășoare mun
ca pe baza prevederilor statutu
lui, Comitetul Gentral primind 
sarcina de a pregăti congresul 
tuturor organizațiilor tineretului 
din Romînia în scopul creării 
unei uniuni de tineret pe Întreaga

socialist, problemă care a fost 
larg dezbătută în coloanele ziaru
lui „Tineretul socialist“ și subli
niată mai apoi în declarația de 
principii din 1920, referitoare la 
activitatea mișcării tineretului din 
Romînia, întocmită sub îndruma
rea grupurilor comuniste. „Acest 
document de o deosebita impor
tanță — se subliniază în lucrare 
— reflectă intransigența revolu
ționară a tineretului muncitor din 
Romînia, hotărîrea lui de a sluji 
cu devotament partidul revoluțio
nar al clasei muncitoare“.

Un pas înainte în vederea pre
gătirii congresului general al miș
cării tineretului, menit să reali
zeze unificarea pe țară, a fost 
marcat — așa cum reiese din lu
crare — de conferința preliminară 
din 30—31 octombrie 1920 la 
care au participat delegați din 
toată țara.

Crearea în mai 
lui Comunist din .___ _
șamentul de avangardă al clasei 
muncitoare din Rominia, al între
gului popor muncitoi a marcat o 
cotitură radicală și in lupta ti

1921 a Partidu-
Romînia, deta-

Tine-Internaționalei Comuniste a 
retului.

Condițiile pentru crearea 
organizații unice a tineretului 
muncitor erau, la sfîrșitul anului
1921 și începutul lui 1922 coapte. 
Un moment de seama în acest 
sens l-a marcat întrunirea de la 
București, din 23 octombrie 1921 
la care, după cum se arată în lu
crare, au participat reprezentanți 
ai tineretului muncitor din vechea 
Romînie, Transilvania și Banat, 
hotărîndu-se convocarea unui con
gres de unificare a celor două 
mișcări.

Congresul general al tineretului 
fixat pentru ziua de 1 martie
1922 nu s-a putut ține din cauză 
că a fost interzis de autoritățile 
burghezo-moșicrești, însă în a- 
ceeași lună s-a reușit convocarea 
unei conferințe generale pe țară 
a cercurilor „Tineretul socialist“, 
care a întrunit reprezentanți ai 
organizațiilor tineretului muncitor 
din toate regiunile țării. Subli
niind importanța deosebită a con
ferinței generale a tineretului din 
19—20 martie 1922, autorii lucră-

unei

★

Primul volum din „Contribuții 
la istoria organizației marxist-le- 
niniste a tineretului muncitor din 
Romîînia“,. constituie un aport în
semnat la studierea și cunoașterea 
tradițiilor de luptă ale tineretului 
nostru muncitor.

Lucrarea e menită să contribuie 
la educarea tineretului din țara 
noastră în spiritul tradițiilor de 
luptă revoluționară ale Uniunii 
Tineretului Comunist, vlăstarul și 
rezerva de cadre a Partidului Go- 
munist din Romînia.

Pentru tinerii din patria noa
stră, pentru activiștii Uniunii Ti
neretului Muncitor, pentru cercu
rile de învățămînt politic, lucrarea 
la care ne referim este de un 
real folos, deoarece prin datele 
pe care le aduce și prin înfățișa
rea procesului complex care a 
dus la crearea organizației mar- 
xist-leniniste de tineret, vlăstar al 
partidului de avangardă al clasei 
muncitoare vine să contribuie la 
cunoașterea mai. temeinică a isto
riei glorioase a organizației 
noastre revoluționare de tineret, 
care sub conducerea înțeleaptă a 
partidului a luptat cu abnegație 
și hotărîre împotriva exploatării 
și asupririi, pentru o viață nouă 
și fericită, pentru o viață so
cialistă pe care astăzi poporul 
nostru o construiește sub condu
cerea P.M.R.

In săptămîna aceasta lucrările 
agricole de toamnă, îndeosebi 
recoltarea florii-soarelui și car
tofilor s-au desfășurat mai 
intens. în unele regiuni au 
fost grăbite și recoltarea porum. 
bului, precum și însămînțările 
de toamnă.

Potrivit informărilor primite 
de Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, pină la 1 octombrie 
recoltarea florii-soarelui a fost 
terminată în majoritatea regiuni, 
lor, cartofii au fost strînși de pe 
73 la sută din suprafața culti
vată, iar sfecla de zahăr de pe 
42 la sută. Culesul porumbului 
este mai avansat in regiunile 
București, Pitești, Craiova, Ora. 
dea și Suceava

Recoltarea porumbului este in 
general întîrziată mai ales în 
regiunile Galați, Constanța, Plo
ești, lași, Timișoara, Stalin, 
Cluj și Regiunea Autonomă Ma. 
ghiară unde această lucrare n.a 
fost încă terminată nici pe tere. 
nurile destinate însămințărilor de 
toamnă. In aceste regiuni culesul 
porumbului este intîrziat și în 
gospodăriile agricole de stat. 
Din această cauză lucrările de 
pregătire a terenurilor pentru in- 
sămînțări au rămas în urmă. 
Arăturile de însămînțare sînt 
mult întîrziate in regiunile Cluj, 
Timișoara, Ploești, Bacău, Pitești 
Craiova, Oradea și iași.

Cu toate că în primele zile ale 
acestei săptămîni ritmul însă- 
mînțărilor a crescut, totuși atit 
însămînțarea orzului de toamnă, 
lucrare ce trebuia să fie terminată 
pînă acum, cit și a griului, nu

s.au desfășurat potrivit graficelor 
întocmite pe perioade optime de 
însămînțare pentru fipcare soi. 
Pînă acum a fost însămînțată 
numai 25 la sută din suprafața 
prevăzută.

In săptămîna viitoare lucrările 
agricole de toamnă trebuie mult, 
intensificate. îndeosebi culesul 
porumbului trebuie mult grăbit 
pentru ca în următoarele 2-3 zile 
această lucrare să se termine pe 
toate terenurile ce vor fi însă- 
mînțate in toamna aceasta. Tot
odată să se urgenteze lucrările 
de pregătire a terenurilor pentru 
însămințări și să se încorporeze 
toate cantitățile de îngrășăminte 
naturale și chimice existente.

Există posibilități pentru ca 
prin folosirea din plin a tuturor 
mijloacelor să se intensifice m. 
sămînțărife de toamnă astfel 
îneît să fie recuperată întîrzierea 
lor și să fie executate potrivit 
graficelor pe perioade optime.

Concomitent cu lucrările de 
recoltare, arături și însămînțări 
să se continue însilozările de nu. 
trețuri, arăturile adinei pentru 
însămîțările de primăvară, recol
tările in grădinile de legume și 
livezi etc. In săptămîna viitoare 
în podgoriile, din sudul țării în. 
cepe masiv culesul strugurilor 
pentru viniîicație.

Culesul viilor a căror recoltă 
se anunță și anul acesta bogată, 
trebuie să se desfășoare în con. 
diții bune, evitindu-se pierde
rile și asigurindu.se totodată o ■ 
bună prelucrare ă strugurilor și 
depozitare a vinurilor.

(Agerpres)

Spre folosul Dvs

o sumâ mwjcbea măcâ 
fitäAu CL fieCOHOtHtoifâ,

Referindu.se
asigurindu.se


Propunerile sovietice 
de dezarmare luminează calea 

spre fericirea omenirii 
SUKARNO: Propuneri mărețe 

care trebuie studiate temeinic

so
di»

un 
In-

dintre popoarele 
și Italiei, Fin-

salută unitatea de 
a partidului comunist 

sovietic — izvorul

economiei și culturii

Chemările 0. C. al P. 0. U. S 
cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen. 
trai al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a dat publicității 
chemările cu prilejul celei de.a 
42-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie :

Trăiască marxism-lemnismul — 
steagul victorios al Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, arma 
ideologică puternică a oamenilor 
muncii din toate țările, se spune 
într-una din primele chemări. C.C. 
al P.C.U.S. adresează un salut în
flăcărat partidelor comuniste si 
muncitorești frățești din toate ță
rile — avangarda clasei muncitoa
re și a tuturor oamenilor muncii 
în lupta pentru pace, pentru inde
pendența națională a popoarelor, 
pentru democrație și socialism. 
Trăiască unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat a partidelor comuni
ste și muncitorești, proclamă C.C. 
al P.C.U.S.

Să se întărească unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare și a oa
menilor muncii din toate țările! 
Trăiască colaborarea dintre toate 
organizațiile oamenilor muncii în 
lupta pentru pace, democrație și 
independența popoarelor ! Trăiască 
solidaritatea internațională a oame
nilor muncii ! Sus steagul interna
ționalismului proletar, se spune în 
chemări. Adr»sîndu-se popoarelor 
tuturor țărilor, Comitetul Central 
al P.C.U.S. subliniază că menți
nerea și consolidarea păcii consti
tuie problema principală a timpu
lui nostru și cheamă popoarele lu
mii să lupte pentru dezarmarea ge. 
nerală și totală a tuturor statelor, 
pentru încetarea imediată și defi
nitivă a experiențelor cu arme a- 
tomice și cu hidrogen și pentru in
terzicerea acestor arme.

Popoare ale lumii, glăsuiesc che. 
mările, luptați pentru lichidarea 
totală a „războiului rece“ și slă
birea încordării internaționale, 
pentru lichidarea cît mai grabnică 
a rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, pentru încheierea 
Tratatului de pace cu Germania și 
lichidarea regimului de ocupație in 
Berlinul occidental.

In chemările sale C.C. al 
P.C.US. adresează un salut frățesc 
marelui popor chinez care cons. 
truiește socialismul și salută prie
tenia și colaborarea indestructibilă 
a popoarelor sovietic și chinez — 
bastion puternic al păcii în lumea 
întreagă.

Chemările cuprind saluturi fră
țești adresate oamenilor muncii 
din Albania, Bulgaria, Cehoslova
cia, R. P. D. Coreeană, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Romînia, 
R.D. Vietnam și Ungaria, care 
construiesc socialismul și salută 
prietenia și colaborarea indestruc
tibilă dintre poporul sovietic și 
popoarele acestor țări.

intr-una din chemări se spune : 
Salut frățesc oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, care

construiesc socialismul! Trăiască 
prietenia și colaborarea indestruc
tibilă dintre popoarele sovietic și 
romin !

C.C. al P.C.U.S. adresează un 
salut frățesc oamenilor muncii din 
Republica Populară Federativă Iu
goslavia. Trăiască prietenia dintre 
popoarele sovietic și iugoslav, în 
interesul luptei pentru pace și 
cialism, se spune într-una 
chemări.

C.C. al P.C.U.S. adresează 
cald salut popoarelor Indiei,
doneziei, Birmaniei, Ceylonului și 
Cambodgiei, popoarelor Afganista
nului și ale Orientului Arab. 
Africii și Americii Latine.

Trăiască prietenia și colaborarea 
popoarelor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii în in
teresul lichidării „războiului rece“ 
și al consolidării păcii în întreaga 
lume, proclamă chemările.

In chemările C.C. al P.C.U.S. 
sînt salutate prietenia și colabo
rarea dintre poporele Uniunii So
vietico și Angliei, precum și dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Franței.

Salut fierbinte oamenilor muncii 
și tuturor forțelor progresiste din 
Repub'ica Federală Germană, care 
luptă împotriva reînvierii militaris
mului și fascismului, se spune In 
chemări.

O serie de chemări salută rela
țiile de prietenie 
Uniunii Sovietice

landei, Suediei, Norvegiei, Dane
marcei, Jslandei, Austriei. Un cald 
salut este adresat poporului ja
ponez.

Una din chemări este închinată 
politicii externe leniniste a Uniunii 
Sovietice — politica coexistenței 
pașnice a țărilor cu orînduiri so
ciale diferite, politica de menținere 
și consolidare a păcii și securității 
popoarelor, de dezvoltare a lega
turilor economice și culturale cu 
toate țările.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
a marcat intrarea patriei noastre 
în perioada construcției desfășurate 
a comunismului. Popoare ale 
Uniunii Sovietice! Toate forțele 
întreaga energie pentru îndeplini
rea mărețelor sarcini ale construirii 
comunismului, se spune într-una 
din chemările C.C. al P.C.U.S.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii din Uniunea Sovie
tică să lupte pentru un nou avînt 
puternic al 
U.R.S.S.

Chemările 
nezdruncinat 
și poporului 
forței orînduirii socialiste, chezășia 
unor noi succese în construirea co
munismului.

Sub steagul marxism-Ieninismu- 
lui, sub conducerea partidului co
munist — înainte spre victoria co
munismului ! Trăiască comunismul 
— viitorul luminos al întregii ome
niri, proclamă C.C. al P.C.U.S.

Călduroasa primire făcută în R. P. Chineză 
delegației de partid și guvernamentale 

a U.R.S.S.
PEKIN 3 (Agerpres). — Vizita 

delegației de partid și guverna
mentale a U.R.S.S. în frunte cu 
tov. N. Ș. Hrușciov în Republica 
Populară Chineză constituie unul 
din cele mai mari evenimente din 
viața țării. Solii din Uniunea So
vietică se bucură de cea mai caldă 
primire în R.P. Chineză. Ziarele 
din Pekin arată că vizita în R.P. 
Chineză a delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S., în 
frunte cu N. S. Hrușciov, însufle
țește poporul chinez.

Ziarele din Pekin au publicat 
la 3 octombrie pe primele pagini 
informații și fotografii cu privire

la convorbirile dintre N. S. Hruș
ciov și Mao Țze-dun.

Referindu-se Ia rezultatele vizi
tei lui N. S. Hrușciov în S.U.A., 
ziarul „Jenminjibao“ arată că 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală și comunicatul comun so- 
vieto-american au fost aprobate cu 
căldură și sînt sprijinite de țările 
socialiste și de toate statele și 
popoarele iubitoare de pace din 
întreaga lume.

Marea Uniune Sovietică, scrie 
ziarul „Jenminjibao'', este priete
nul ' 
lui

cel mai de nădejde al poporu- 
chinez.

Spectacol consacrat celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării R. P. Chineze

In regiunea altădată săracă în industrie de Ia marginea pădurii 
Spree, la sud de Berlin, se clădește combinatul pentru înnobilarea 
cărbunelui brun „Schwarze Pumpe“, cel mai mare și mai complex 
din punct de vedere tehnic din lume. Pină în anul 1963 el va pro. 
duce 3 milioane tone brichete și 4,5 miliarde metri cubi

In fotografie: imagine de pe șantierul marelui corn 
R. D. Germană.

In preajma 
celei de-a 10-a aniversări 

Germanea R. D.
Inaugurarea 

marelui baraj 
de la Rappbode

miliarde mărci dintre

Cu cît mai numeroase vor ff 
contactele de acest fel, a continuat 
Sukarno, avtnd în vedere vizita lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A., cu atît 
vor fi mai multe speranțe da 
pace...

Referindu-se la recentele propu
neri ale lui N. S. Hrușciov cu prie 
vire la dezarmarea generală și to
tală, președintele Sukarno a spus 
că ele „deschid mari perspective“ 

" ‘ . .ae
lipsi marile puteri de posibilitatea 
de a duce un război nimicitor, Din 
acest punct de vedere propunerile 
sînt mărețe și trebuie studiate cit 
se poate de temeinic“,

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele Sn- 
karno, râspunzînd la întrebările 
corespondentului ziarului filipinez 
„Manila Chronicle“, a făcut o de
clarație în legătură cu vizita lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A.

Cu toții avem nevoie de pace 
cum avem nevoie de pîirie si de 
îmbrăcăminte, a spus președintele. 
Problemele noastre interne și ex
terne pot fi rezolvate numai în și a subliniat că adoptarea loț* 
condiții de pace. Cunosoînd atît pe 
președintele EisenhawȘr cît și pe 
premierul Hrușciov, a spus Sitkar- 
no, sînt convins că amîndoi caută 
calea spre întărirea păcii.

Un plan care exprimă năzuințele popoarelor
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

M.T.I. transmite: Luînd cuvîntul 
la 2 octombrie la o conferință de 
presă Laszlo Gyaros, prețedintele 
Oficiului de informații de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, a declarat 
că guvernul R.P. Ungare consi
deră că propunerea sovietică cu 
privire la dezarmarea generală ți 
totală constituie un plan care pe

baza unei aprecieri reale a situa* 
ției internaționale existente, ex* 
primă dorințele, speranțele ți nă
zuințele cele mai fierbinți ale 
popoarelor întregii lumi printre 
care ți ale poporului ungar. Gu
vernul ungar, a declarat L. Gya- 
ros, este de acord cu propunerile 
guvernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală ți totală ți 
le salută cu bucurie.

In centrul atenției opiniei publice japoneze
TOKIO 3 (Agerpres). — Pro- , 

punerile Uniunii Sovietice cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală continuă să ramînă în cen
trul atenției opiniei publice din 
Japonia.

Ediția specială a ziarului „A- 
kahata“, consacrată noii inițiati
ve pașnice a Uniunii Sovietice, 
a fost intitulată „Secolul XX — 
secolul dezarmării totale“. Ome
nirea, scrie ziarul, visează de 
multă vreme să fie lichidate toa
te armele pe pămînt. In urma pro
punerilor făcute de primul minis
tru al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, , 
acest vis devine o realitate. Dacă 
luăm în considerație, relatează ■

Sputnikul sovietic 
în sprijinul oamenilor 
de ștință americani
NEW YiORK 3 (Agerpres). — 

[Agențiile americane de informații 
anunță că cel de-al treilea satelit 
sovietic a fost de mare ajutor oa- 
menilor de știință americani în 
timpul observațiilor asupra eclipsei 
de soare care a avut loc la 2 oc
tombrie. Agenția Unifed Press In
ternațional transmite din Boston că 
„în cursul eclipsei din 2 octom. 
brie cel de-al treilea satelit so
vietic a zburat între Pămînt și Lu
nă și a ajutat pe oamenii de știin
ță americani în calculele lor“.

--------•---------

MOSCOVA 3 (Agerpres). •— 
TASS transmite : La 3 octombrie, 
Valerian Zorin, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a remis lui Sir Patrick 
Reilly, ambasadorul Angliei în 
U.R.S.S., — o notă prin care gu
vernul sovietic își exprimă profun
dul regret în legătură cu faptul 
că guvernul Marii Britanii a pro
pus guvernului Cambodgiei lichida
rea Comisiei internaționale de su
praveghere și control în Cambod
gia-

Nota subliniază că aceasță ac. 
țiune a guvernului Marii Britanii 
este incompatibilă cu obligația lui 
de a contribui pe toate căile ia- 
respectarea acordurilor de la Ge. 
neva cu privire la Cambodgia, dat 
fiind că reprezentantul Angliei a 
fost unul din președinții conferin
ței de la Geneva.

Acum devine evident, se arată în 
nota guvernului sovietic, că 'm- 
potrivirea guvernului Mani Brita
nii față de reluarea activității Co
misiei internaționale de suprave. 
ghere și control in Laos se in
tegrează intr-un plan unic în
dreptat spre lichidarea tuturor co
misiilor internaționale din Indo- 
china.

După părerea guvernului sovie
tic, propunerea guvernului Marii 
Britanii nu reprezintă altceva de. 
cit un îndemn la încălcarea acor
durilor de la Geneva.

Guvernul sovietic consideră că 
problema comisiilor internaționale 
trebuie soluționată exclusiv pe oa
za acordurilor de la Geneva cu 
privire la Indochina și de aceea 
nu poate consimți să se ia măsuri 
în privința Comisiei internaționale 
pentru Cambodgia, măsuri în con
tradicție cu acordurile sus-mențio- 
nate.

PEKIN 3 (Agerpres). - La 3 
octombrie a avut loc la Pekin în 
sala de ședințe a codirii Adună
rii Reprezentanților populari din 
întreaga Chină un mare spectacol 
consacrat celei de-a zecea aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze. La spectacol și-au 
dat concursul cele mai bune forțe 
artistice din Pekin și din alte crase 
ale Chinei.

In uriașa sală, cu o capacitate 
de 10.000 locuri, printre spectatori

se aflau Mao Țze-dun, N. S. Hruș- 
ciov, Lii Șao-ți, Sun Țin-lin, Ciu 
De, Ciu En-lai, membrii delegației 
de partid și guvernamentale sovie
tice, ai delegațiilor de partid și gu. 
vernamentale ale țări.or socialiste, 
ai delegațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești frățești, și alți ina": 
oaspeți sosiți la i ekin pentru a 
lua parte la festivitățile cu prilejul 
celei de-a zecea aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chi
neze.

în cinstea celei de-a 10 ani
versări a R.D. Germane a fost 
inaugurat sîmbătă marele baraj 
de la Rappbode, în munții 
Harz. Barajul are o înălțime 
de 108 metri ți el va reține 
aproximativ 110.000.000 metri 
cubi de apă formînd un lac ar
tificial lung de 8 km. Prin rea
lizarea acestei mari construcții 
socialiste va fi asigurată apro
vizionarea cu apă a regiunii 
industriale de la poalele mun
ților Harz în lunile de vară. 
De asemenea se vor putea evita 
desele inundații care se produ
ceau înainte în timpul topirii 
zăpezii.

ani 142
care 60 miliarde mărci vor fi 
alocate 
strucții.

Venitul național va crețte 
pînă în 1965 cu 160 la sută.

în industrie fi con-

Cifre grăitoare

Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale 

în R« Pa Chinezăa FLP. Romîne
PEKIN 3. — Corespondentul 

Agerpres transmite: După o scurtă 
vizită la marele zid chinezesc, de
legația de partid și guvernamen
tală a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Emil Bodnăraș, care 
participă la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 10-a aniversare a 
proclamării R.P. Chineze, a vizi
tat vineri bazinul de acumulare de 
la Șișanlin, una din marile con
strucții ale socialismului, ridicată 
prin muncă voluntară de peste un 
milion de muncitori, funcționari și 
studenți din Pekin și țărani din 
împrejurimile capitalei. Lucrările 
la acest bazin au fost terminate în 
cursul verii trecute, după o muncă 
de 140 de zile. Cu apa bazinului 
este irigată în prezent o suprafață 
de 17.0O0 hectare. De asemenea 
bazinul dă o producție de peste 
1.000 tone de pește anual.

In cursul dimineții de sîmbătă 
delegația R.P. Romîne, însoțită de 
He Țzi-fen, adjunct al ministrului 
Agriculturii al R.P. Chineze, a vi
zitat Expoziția agricolă, inaugu
rată de curînd la Pekin. Oaspeții 
romîni s-au oprit îndeosebi la 
standurile culturilor cerealiere și 
ale lucrărilor de irigație.

Panourile expuse la standurile 
culturilor cerealiere dovedesc rea
lizările importante obținute de po
porul chinez in dezvoltarea pro
ducției agricole. La standurile lu
crărilor de irigație, oaspeții romîni

au admirat machetele marilor ba
zine de acumulare construite în 
ultimii ani prin muncă voluntară. 
Un panou imens așezat în mijlo
cul sălii înfățișează noul plan de 
gospodărire a apelor ce va fi în
făptuit în anii viitori. Este vorba 
de captarea apelor din sud și în
drumarea lor spre nord. Cînd 
aceste lucrări de mari proporții 
vor fi terminate, China va avea în 
plus 800 milioane mu de pămînt 
irigat și 50.000 km. de căi navi
gabile fluviale; zeci de mii de 
km. pătrați de deșert vor fi trans
formați în grădini roditoare; un 
miliard de mu de pămînt vor ii 
redați agriculturii. „Acesta este 
visul de veacuri al poporului chi
nez“ — ne-a explicat ghidul. „Este 
un vis frumos, care va fi realizat 
fără doar și poate — a remarcat’ 
tovarășul Emil Bodnăraș. Visurile 
comuniștilor nu rămîn nerealizate, 
întregul popor chinez va lupta 
pentru înfăptuirea lui“.

Delegația de partid și guverna
mentala a R.P. Romîne a scris în 
cartea de impresii a standului lu
crărilor de irigație: „Felicităm din 
inimă poporul chinez pentru reali
zările și victoriile sale 
bile în lupta 
gospodărirea 
marile victorii
Ii urăm noi 
operă măreață“.

Principalele obiective ale ce
lui de-al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale a R.D. Germane între 
anii 1956 ți 1960 au fost înde
plinite anul acesta. In cuvînta- 
rea sa cu privire la legea pla
nului septenal rostită în Ca
mera Populară, tov. Walter 
Ulbricht a spus că cifrele de 
plan pentru anul 1959 au fost 
deja majorate. Aceasta se dato- 
rețte muncii entuziaste a mun
citorilor ți ajutorului acordat 
de Uniunea Sovietică ți de ță
rile de democrație populară. 
In cursul planului cincinal se 
prevede o crețtere a producției 
cu aproximativ 6—7 la sută a- 
nual. In anul 1958 s-a înregis
trat un spor de producție de 
10,9 la sută, tn cursul planu
lui septenal, pînă în anul 1965, 
se prevede un spor anual 
producție 
Producția 
Germane 
cu 188 la 
planului este că el prevede o 
mare crețtere a productivității 
muncii. Suma investițiilor alo
cate în acest scop se va dubla 
ți va reprezenta în cei țapte

Succesele ofelarilor
Oțelăria „Maxhiitte“ din re

giunea Gera, care participă la 
„bătălia oțelului" în cadrul în
trecerii organizate în cinstea 
celei de-a 10-a aniversări a 
R. D. Germane ,a reușit să se 
situeze în fruntea oțe'lăriilor 
care iau parte la această între
cere.

Muncitorii din această între
prindere au produs peste plan 
circa 40.000 de tone de fier 
brut și oțel. Muncitorii de la 
furnale s-au angajat să-și în
deplinească planul anual pînă 
la 15 decembrie. La oțelăria 
„Maxhiitte“ 53 de colective de 
muncă se întrec pentru obține
rea titlului de „brigadă de 
muncă socialistă“.

Succese remarcabile în „bă
tălia oțelului“ au obținut și 
celelalte oțelării din republică. 
Astfel, la oțelăria din Groe- 
dits, regiunea Dresda, planul 
a fost îndeplinit cu 15 zile 
înainte de terrrlen.

Conferința de presă 
a lui Macmillan

LONDRA 3 (Agerpres). — La 
sediul partidului conservator din 
Londra a avut loc la 3 octombrie 
o conferință de presă a primului 
ministru Macmillan.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, premierul englez a de
clarat că după părerea sa, drumul 
spre conferința șefilor de guverne 
a fost deschis și că nu a mai 
rămas , decît să se cadă de acord 
asupra unor probleme tehnice : un
de și cînd să se țină această con
ferință și cine să partitine la ea.

întîlnire între tinerii 
chinezi și delegațiile 
de tineret din țările 

socialiste
PEKIN 3 (Agerpres). — La 2 

octombrie, în sala de audiție din 
Pekin a Uniunii Tineretului Co
munist din China a avut loc o în
tîlnire între tinerii chinezi și de
legațiile de tineret din țările la
gărului socialist care au partici
pat la sărbătorirea aniversării 

R. P. Chineze. La întîlnire a par
ticipat Hu Iao-ban, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din China, 
care a salutat pe oaspeți și le-a 
urat succese în 
za comună.

lupta pentru cau-

EREVAN. —

de 
de 9—10 la sută,
industrială a R.D. 

urmează să crească 
sută. Caracteristic

La Berlin se fac ultimele 
pregătiri 
aniversării 
Germane, 
sărbători între 3 ți 7 octombrie 
are loc un festival denumit 
„zilele festive ale Berlinului“ 
cu un program deosebit de bo
gat cuprinzînd filme, piese de 
teatru ți concerte.

La 3 octombrie a sosit la 
Berlin un tren care a parcurs 
toate regiunile țării ți a strîns 
rapoartele muncitorilor fero
viari din orașele mari cu pri
vire la îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea celei de-a 
10-a aniversări a proclamării 
republicii.

pentru sărbătorirea 
proclamării R. D. 

In cinstea acestei

expozițieiDeschiderea
Zece ani de la proclamarea R.D.G

remarca- 
pentru stăpînirea și 
apelor — una din 
ale Chinei populare, 
succese în această

»
In sala „Nicolae Cristea“ din 

Capitală a avut loc sîmbătă la 
amiază deschiderea expoziției do
cumentare „Zece ani de la procla
marea Republicii Democrate Ger
mane“, organizată de Ministerul 
invățămîntului' și Culturii.

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
va răspunde într-o și mai mare 
măsură aspirațiilor de libertate 
ale popoarelor Africii.

In continuarea ședinței 
vineri a luat cuvîntul Adam 
packi, ministrul Afacerilor
terne al R. P. Polone. Scoțind 
în evidență că în ultimul timp 
își face drum în relațiile inter
naționale un mai mare simț al

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
De la trimisul Agerpres: La 2 
octombrie • în continuarea dezba-. 
terii generale, Adunarea Generală 
a O.N.U. a ascultat intervențiile 
reprezentanților Guineei, R. P. 
Polone și Tunisiei.

Dialo Telli, reprezentantul per
manent al Guineei la O.N.U., 
țară care ia parte pentru prima 
dată în dezbaterea generală a! realității, -și rațiunii care înlătură 
organizației, a trecut în revistă influența promotorilor războiului 
o serie de importante hotărîri ale rece, Rapacki ă subliniat inipor- 
trecutei sesiuni a Adunării Ge-- țan(a marelui eveniment care a 
nerale a O.N.U., care au consa- . . , . . . .,
crat independenta a 9 state afri-l coincls cu lncePwea dezbaterilor 
cane. El și-a exprimat speranța de la O.N.U., întîlnirea șefilor 
că a 14-a sesiune a organizației de guverne ai U.R.S.S. și S.U.A.

de
Ra-
Ex-

Trecînd la examinarea proble
mei dezarmării, Rapacki a subli
niat marile posibilități deschise 
de noua propunere sovietică. 
Adam Rapacki a acordat o mare 
atenție in cuvîntarea sa proble 
mei germane semnalînd conti
nuarea de către R.F.G. a unei 
politici de negare a faptelor, de 
respingere a existenței celor două 
ștate germane, o politică de re- 
militarizare, înarmare nucleară și 
revendicări teritoriale, o politică 
periculoasă de forță care în
cearcă și atragerea altor state în 
realizarea acestor, planuri.

La deschidere au participat Al. 
Lăzăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, O. Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Mihai Alexandru, secretar 
general în Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, sculptorul Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiști
lor plastici, compozitorul Ion Du- 
mitrescu, prim-secretar al Uniunii 
compozitorilor, personalități 
vieții culturale și artistice, 
riști.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București.

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de scriitorul 
Aurel Mihale, director general în 
Ministerul invățămîntului și Cul
turii.

Ambasadorul R.D. Germane la 
București, Wilhelm Bick, a mul
țumit pentru organizarea expozi
ției și pentru participarea la ver
nisaj.

(Agerpres)

eră care a spart gheața războiu
lui rece, atunci se poate spune că 
propunerea sa de dezarmare con
stituie UN FAR CARE LUMI
NEAZĂ DRUMUL SPRE ACEA- 
STA ERA.

Poporul japonez, continuă zia
rul, salută din toată inima pro
punerea Uniunii Sovietice de a 
se înceta cursa înarmărilor și de 
a se desfășura o întrecere între 
țări pentru o mai bună asigurare 
a poporului cu alimente, locuințe 
și alte bunuri.

Ziarul publică declarațiile u- 
nor reprezentanți de frunte af 
mișcării sindicale, ale unor oameni
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ziarul, că vizita lui N. S. Hruș- de litere și artă în legătură cu a- 
ciov în S.U.A. a deschis o nouă ceastă problemă.

Mesajul adresat de D. Eisenhower 
lui N. S.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității mesajul adresat 
de președintele S.U.A., Dwight 
Eisenhower lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S?, în legătură cu daru
rile trimise de N. S. Hrușciov pre
ședintelui Eisenhower.

„Doamna Eisenhower și cu mine 
— se spune în mesaj — vă mul
țumim foarte mult dv. și poporului 
rus pentru minunatele daruri pe 
care ni le-ați trimis. Fiecare dar ne

Hrușciov
va aminti prin specificul său într-0 
anumită măsură tradițiile și ta
lentele artistice ale Rusiei, intere
sele și activitatea poporului rus și 
varietatea teritoriului rus, și fiecare 
dar în parte va fi în zilele care 
vor urma o, amintire plăcută a vi
zitei dumneavoastră, a familiei dv, 

: care v-auși a celorlalte persoane 
însoțit în America.

Vă sînt recunoscător 
tenția exprimată prin 
acestor daruri“,

pentru a- 
trimiterea

BENSON : Imi place sâ vad 
fluturînd alături steagurile 

U. R. S. S. și S. U. À.
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 3 octombrie 
ministrul Agriculturii al- S.U.A. 
Ezra Taft Benson, a părăsit Mos
cova plecînd cu avionul în Fin
landa.

La 2 octombrie, 
la Casa oamenilor de artă 
Erevan a avut loc întîlnirea 
noscutului caricaturist romin 
Damadian cu reprezentanți 
vieții publice din oraț.

Cik Damadian a fost salutat cu 
căldură de R. Parsamian, prețe- 
dintele Uniunii pictorilor din 
R.S.S. Armeană.

Apoi asistența a vizitat cu mult 
interes expoziția de lucrări de sa
tiră politică ale talentatului carica
turist, organizată pentru prima 
oară în Uniunea Sovietică.

CAPE CANAVERAL. - Agen
ția U.P.I. anunță că la 2 octom
brie un model al unei rachete de 
tip „Polaris" a explodat la mai 
puțin de un minut de la lansarea 
sa de la baza Cape Canaveral.

din
cu-

Cik 
ai

BUDAPESTA. — Intre 29 sep
tembrie și 2 octombrie la Buda
pesta și-a desfășurat lucrările con. 
ferința pentru problemele producti
vității muncii. La lucrările confe
rinței, organizată de secția de ști
ințe social-istorice și de Institutul 
de economie politică al Academiei 
de științe a Republicii Populare 
Ungare, au luat parte economiști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Romînia și Uniunea So
vietică.

MONTEVIDEO. - După cum 
anunță agențiile de presă, la Mon
tevideo a luat sfîrșit conferința 
economică a șapte țări din Ame
rica Latină — Argentina, Brazi
lia, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru 
și Uruguay — care au hotărît în
ființarea unei piețe comune.

îmi face mare plăcere, a decla
rat înainte de plecare Benson, să 
văd fluturînd alături steagurile 
U.R.S.S. și S.U.A. Sper că și în 
viitor ele vor flutura alături, sim- 
bolizînd prietenia, frăția și înțele
gerea dintre popoarele noastre. 
Chezășia acestui fapt o constituie 
importanta întîlnire dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower. Și deși 
astăzi la Moscova a nins pentru 
prima oară, situația internațională 
fără îndoială s-a încălzit.

Oriunde am fost, a spus în con
tinuare Benson, la Moscova, în 
împrejurimile ei, în Ucraina, pretu
tindeni oamenii au fost amabili, 
prietenoși și ospitalieri cu noi. Am 
văzut multe în timpul vizitei 
noastre în țara dv. și nu le vom 
uita niciodată. Rușii sînt oameni 
buni, care vor să facă totul cum 
se cuvine, ei iubesc pacea și iubesc 
familia și munca și noi i-am în
drăgit.

Ministrul Agriculturii al S.U.A. 
și-a exprimat speranța că lucrăto
rii din agricultura U.R.S.S. vor 
vizita mai des S.U.A.
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