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Un minut, un gram
milioane
vădit acest ltrtot mal bine. Și 

cru depinde în primul rînd de 
noi“.

Rezultatele mereu mal mari în 
domeniul economiilor confirmă 
că tineretul înțelege să participe 
activ la făurirea bunăstării ge
nerale. Tinerii constructori de u 
tilaj petrolifer au economisit a- 
nul acesta peste 6.500.000 lei. Și 
iată pe ce căi:

Un minut economie
La început a fost o idee a ca

zangiilor „Un minut economie, 
un gram economie, un leu eco
nomie“. Apoi a devenit o acți
une a întregului colectiv. Fieca
re loc de muncă a început să 
fie cercetat cu mal multă aten
ție. Fiecare ascunde o comoară.

Un minut? Nu. Peste 2000 de 
minute a cîștigat Duma realizînd 
tratamentul termic la diferite 
roți dințate, printre care și 5 roți 
dințate 4 L.D. pentru masa bo- 
chineț, într.un timp mai scurt 
decît cel planificat. Acestea 
sînt numai două exemple. Ele 
caracterizează însă pe tinerii u- 
zinei, veșnic frămîntați să gă
sească noi căi prin care să 
realizeze cit mal multe economii.

Un gram economie
Economisind fiecare gram 

metal putem ajunge la tone, 
spun tinerii din turnătoria 
oțel.

— Nea Apostole, nu crezi 
se pierde prea mult oțel

de 
îșl 
de

In curtea imensă a Uzinei „1 
Mai" din Ploiești numeroși mun
citori stau în jurul gigantului de 
tontă șl oțel. Mii de piese sînt 
prinse cap la cap în vreme ce 
macaraua se mișcă neîncetat în
coace și încolo. Se lucrează o 
nouă instalație completă de toraj 
4 L.D. Instalație modernă. In 
curînd gigantul acesta înalt de 
peste 43 m. își va ridica frun
tea sus, ca să prindă viață pe 
plaiurile țării noastre sau pe în. 
tinsele pămînturi ale unei țări 
prietene, purtind cu ele, transfi
gurate, concepțiile proiectanților, 
talentul desenatorilor, priceperea 
șl conștiinciozitatea muncitori
lor.

Utilajul petrolifer pentru care, 
în trecut, țara noastră plătea 
bani grei, îl făuresc acum mun
citorii — aici la „1 Mal“.
Locul importului l-a luat Tinerii 
exportul. Exportăm insta
lații complete de foraj, a Ploiești 
devărate „bijuterii gigan
tice“ despre care Joachim Alva, 
redactorul șef al revistei „Fo
rum" din Bombay, scria in arti
colul : „Romînia în epoca petro
lului“ : Utilajul petrolifer este 
la fel de bun ca cele mal per
fecționate utilaje din lume.

Cum să nu fie mîndrl munci
torii Uzinei „1 Mai“ — făurito
rii „bijuteriilor gigantice“ cînd 
știu că fiecare instalație căreia 
îl dau formă și putere este o nouă 
dovadă a muncii lor avîntate, a 
talentului poporului nostru ? 
Dar asta nu-i totul. Cel ce poar
tă macaraua de-a lungul colosu
lui, cel ce strînge șuruburile sau 
taie cu dalta pneumatică fonta 
groasă, de la primul la ultimul, 
tinerii muncitori sînt preocupați 
să realizeze cît mai multe eco
nomii. Dacă-1 întrebi ce-i în
deamnă să lucreze astfel îți răs
pund simplu, convingător: „Mai 
multe economii înseamnă acu
mulări sporite. Ele duc la creș
terea vertiginoasă a economiei 
naționale, iar aceasta la conti
nua ridicare a nivelului nostru 
de trai. Flecare vrem să trăim

că 
cu 

epruvetele ? (determinarea 
calității șarjelor se face 
cu ajutorul epruvetelor — 

_ , ,, bucăți turnate din oțel
în lupta pentru economii pentru încercările meca

nice).
Apostol Gheorghe, maistru șef 

al atelierului de formare, mem
bru în comitetul U.T.M., La 
ascultat pe muncitorul fruntaș 
Toma Rusea.

— Ai dreptate. Pierdem mult 
oțel. Și problema a început să-l 
frămînte, să nul dea pace. A 
discutat < 
Constantin, 
tuș. Au început să facă

— Multă maselotâ I 
oțel.

— Prea mult pămînt 
mare! Risipă.

— Risipă de cule de 
ră. S-ar putea economisi. După 
ce s-au sfătuit șl au calculat au 
trecut la experiențe. Timp de 
2-3 luni inginerul venea și se in- 
tet esa :

— Cum e proba ? 
—- Bună !
— Epruveta ?
— Nici o diferență față de 

trecut 1
— Să trecem la aplicare. Ini

țiativa a fost aplicată șl azi la 
fiecare șarjă se economisesc circa 
24 kg. de oțel. Intr-o zi deci 
240—280 kg. oțel economie.

Mii de 
misite de 
an prin

de la Uzinele „1 Mai"

Un minut economie. Cîte nu 
se pot face într-un minut. Fieca
re minut înseamnă mai multe 
piese, gîndește utemistul Marin 
Gheorghiță de la mecanica IV- 
Putem însă economisi sute și 
mii de minute. începu să le ex
plice tovarășilor săi de muncă :

— O să înlocuiesc sistemul 
de probare al furcilor capului 
superior. De ce să se probeze 
una și nu cite două odată ? Mon. 
tez două furci înfășurînd același 
cablu pe ambele furci deodată. 
Șl... de aici lunar o economie 
de 400 ore la operația de pro
bare. Adică, anual 14.623 lei e- 
conomii.

Un minut economie. Ce mare 
valoare poate avea un minut 
gîndesc mulți tineri avîntați. Așa 
gîndește și utemistul Gavrilă 
Duma de la tratamente termice.

— Nu mă mulțumesc că ml se 
dau atîtea piese ca să le fac în 
atîta timp. Sînt în luptă cu 
timpul. Luptăm doar pentru eco
nomii.

cu inginerul Lamba 
, cu Constantin Tro- 

calcule: 
Pierdem

de for-

armătu-

„30 Decembrie''-Arad. O uzină 
cu mulți tineri fruntași. Utemista 
Elena Talpă lucrează la trei părți 
de ring. Ea își depășește norma 

cu 12-15 la sută.
Foto : S. VIOREL

Dornici să-și îmbogățească 
cunoștințele de cultură generală 
un număr de peste 6.700 mun
citori din orașele și satele re
giunii Timișoara urmează în 
acest an cursurile școlilor medii 
serale și fără frecvență. In clasa 
a Vlll-a, la cursurile serale, sînt 
înscriși de aproape două ori 
mai mulți elevi-muncitori decît 
in anul trecut.

Cu sprijinul sfaturilor populare 
și ai organelor sindicale locale, 
muncitorilor care urmează a- 
ceste cursuri li s-au creat con
diții corespunzătoare de muncă 
și învățătură. Astfel au fost or
ganizate noi școli medii serale 
pe lingă marile intreprinderi din 
regiune cum sint : Combinatul 
metalurgic Reșița, Uzinele 
„Gheorghi Dimitrov" din Arad, 
Fabrica „Electromotor“, Indus
tria Linei, Uzinele textile Timi
șoara și altele.

La aceste școli predau profe
sori cu o bogată experiență di
dactică și pedagogică. De ase
menea la mai multe secții fără 
frecvență de pe lingă școlile 
medii din orașele Timișoara și 
Arad au fost organizate cercuri 
de consultație, conduse de pro
fesori de specialitate. Școlile 
medii serale și fără frecvență 
din regiune pun la dispoziția 
cursanților pe lingă săli de cla
să, laboratoare și un bogat ma
terial didactic care-i ajută pe 
elevii-muncitori in însușirea ma
teriilor predate.

Cu angajamentul
indqpSinit

(Agerpres)

In urmă cu cîteva 
zile brigada noastră 
șl-a făcut bilanțul 
succeselor obținute în 
întrecere. Angajîndu- 
ne să economisim în 
luna trecută 5.000 
dm. p. piele, fiecare 
dintre noi s-a gîndit 
că poate ajunge să lu
creze la nivelul frun
tașilor, că poate re
duce rebuturile și fo
losi mai rațional ma
teria primă. Schim
burile de experiență

organizate între noi, 
sprijinul pe care 
1 am primit din par
tea tovarășului Ghe
orghe Ionescu — res
ponsabilul brigăzii — 
ne-au adus succese 
care ne bucură. Bi
lanțul a fost bogat: 
în luna trecută bri
gada noastră a eco
nomisit 9.250 dm. p. 
piele (în primele 10 
luni economiile noas. 
tre sînt de 42.000 dm.

p. piele). Cele mal 
frumoase succese au 
fost obținute de ti
nerii Vasile Tudora- 
che (1.609 dm. p.), 
Gheorghe Ionescu 
(965 dm. p.), Elisa- 
beta Badl (790 dm. 
P-).

ELENA NASTASE 
croitor în piele, Fa
brica de încălțăminte 
„Nicolae Bălcescu“- 

București

In cartea de onoare a frunta
șilor de la Uzina de mașini agri
cole „Semănătoarea” din Capi
tală este înscrisă întreaga briga
dă de ajustori modelieri, con
dusă de comunistul Tudor Bălan. 
De cîteva luni, această brigadă 
luptă pentru a realiza cea mai 
mare productivitate pe uzină. Și 
reușește. Ajutîndu-se unii pe al
ții, membrii brigăzii își depășesc 
în fiecare lună sarcinile de pro
ducție în medie cu 14—15 la 
sută. Concomitent cu lupta pen
tru o productivitate cît mai ri
dicată, colectivul brigăzii se pre
ocupă și de promovarea tehnicii 
noi în producție. In ultimele 
cinci luni brigada a făcut opt 
propuneri de inovații și raționa
lizări, dintre care șase se și apli
că în producție și aduc uzinei 
economii însemnate.

Muncitorii din această brigadă

fruntașă sînt cunoscuți și apre- 
ciați în uzină și prin activitatea 
obștească pe care o desfășoară în 
cadrul organizațiilor de masă, în 
colectivele cultural-sportive, ca și 
pe șantiere, unde au efectuat pînă 
acum peste 500 ore de muncă 
patriotică.

De mulți ani cei 17 membri 
ai brigăzii pot fi văzuți pârtiei- 
pînd împreună la spectacole, în- 
treeîndu-se pentru a citi cît mai 
mult. In această întrecere, Ștefan 
Radu, Valentin Wăgner și alfi 
patru membri din brigadă au cu
cerit recent insigna de „Prieten 
al cărții“, Tonta Rădulescu, Flo
rentin Ionescu și Chirică Ambro 
urmează cursurile școlii medii 
serale, iar Gheorghe Protopopes- 
cu este acum student în anul l 
la Institutul politehnic.

(Agerpres)

La cîntarul celor mari prîslea a întîlnit o dificultate.
Foto : M. STELORIAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Știința
in laboratorul de fizică al Școlii medii nr. 4 din Orașul Stalin, 
elevii aplică practic cunoștințele teoretice însușite la orele de

Fotoi S. NICULESCU i

grame de metal econo- 
tinerii de aici în acest 

reducerea rebuturilor 
sub coeficientul admis, a mase- 
lotelor prin economisirea cuielor

LIDIA POPESGU

ARTA
Poftit să asist Ia reprezentația echipelor 

premiate, rezultînd dintr-un concurs ce a 
răscolit țara de Ia un capăt la celălalt, iau 
cunoștință de o cifră uluitoare : întrecerea 
pornită de la sat și uzină a cointeresat în 
manifestațiuni plurale - joc, cîntec, păpu
șari sau teatru - șase sute de mii de oa
meni. Cifra ține de demografie și de recen- 
sămînt, specialități care mă intimidează din 
pricina nepriceperii mele totale. Și totuși, 
numărul oamenilor care în orele lor libere 
se îndeletnicesc cu plăcerile cîntecului sau 
ale vorbei rostite cu pricepere 
îmi dă de gîndit : mișcare de amatori.

Oricît mi-aș propune să evit 
rile, totuși mintea fuge îndărăt, la coman
da unei memorii veșnic trează. Mișcarea 
artistică de amatori de pe vremuri înce
pea și sfîrșea de la balul anual al So
cietății „Principele Mircea“, unde cîteva 
domnișoare de „familie bună" erau anual 
codoșite de niște părinți interesați. In pre
zența „augustei“ familii regale, cîntau șan- 
sonete franțuzești sau declamau monologul 
Andromacăi în limba originală, spre des
fătarea cîtorva fanți pomădați, determinați 
de talentele fetelor să devină gineri cu 
zestre. Balul se termina in aplauze, con- 
fetii și felicitări, cu planuri certe și 
tranzacții sentimentale oneroase aranja
te. Este aproape tot ce țin minte din miș
carea de amatori, dacă nu cumva trebuie 
să adaug și festivalurile de 24 ianuarie, 
prilej de manifestațiuni provinciale în care 
cîte un farmacist cu talent artistic cînta la 
piculină spre satisfacția clientelei sale de
votate. Este tot ce iniția, oficial, statul, în

și emoție,

confruntă-

lată un grup de tinere de la F.R.B., cumpărînd cărți de la 
standul de cărți aflat în incinta întreprinderii.

Foto : P. POPESCU

PREȘEDINTELE
COLECTIVEI
A PIERDUT

PRINSOAREA...
a cum cîtăva vreme, în co-

/I muna Movila Miresii din 
raionul Brăila, a făcut oare

cum vîlvă o întîmplare petrecută 
în gospodăria agricolă colectivă 
„7 Noiembrie“. Președintele gos
podăriei făcuse o prinsoare. 
Curiozitatea sătenilor nu fusese 
stîrnită însă de acest simplu 
fapt ci mai mult de tîlcul rămă
șagului. Prinsori se făceau ade
sea în sat între oameni și mai 
ales între flăcăi. De astă dată 
era însă ceva mai neobișnuit. 
Era vorba chiar de președintele 
colectivei, care era cunoscut ca 
om gpspodar, cu multă judecată, 
care cîntărea mult faptele înainte 
de a lua o hotărîre, înainte de a 
spune că se poate sau nu se poate 
face o treabă oarecare, așa că 
rare ori se întîmpla să se înșele 
în socoteli.

Toată întîmplarea a pornit de 
la niște grajduri pentru animale. 
Gospodăria colectivă a cumpărat 
anul acesta mai multe vaci și a 
crescut în același timp numărul 
junincilor care intrau în categoria 
vacilor cu lapte. S-a născut, deci, 
necesitatea construirii unor noi 
adăposturi moderne. Materialele 
fuseseră procurate din vreme. 
Cărămida și o parte din lemnă
rie proveneau din resurse locale, 
colectiviștii fiind hotărîți să re
ducă prețul de cost al unui grajd 
de la 150.000 lei, cît i-a costat 
anul trecut, la 70.000 lei. Era, 
deci, totul pregătit. Trebuia nu
mai ca brigada de construcții să 
înceapă lucrările și tocmai în 
legătură cu aceasta s-a născut ră
mășagul care a stîrnit atîta vîl
vă în sat. Președintele spusese cu 
ocazia unei discuții purtate cu 
tinerii constructori că conducerea 
gospodăriei le cere să termine zi
dăria grajdului, pînă la acope
riș, în două săptămîni.

— Este nevoie — spunea el — 
să-i dați zor, pentru că se apro
pie vremea rea și trebuie să asi
gurăm animalelor un adăpost 
bun.

a culturii

MULȚIMILOR

Tinerii l-au ascultat cu atenție, 
dar n-au promis nimic. După ce 
președintele a plecat la alte tre- 
buri, unii și-au scos carnețelele 
din buzunar și au început să facă 
niște socoteli, alții au făcut mă
surători, apoi, împreună, au în
tocmit un plan de organizarea a 
muncii. S-au dus după aceea la 
sediul gospodăriei colective, au 
intrat direct în biroul președin
telui și, fără nici o introducere, 
i-au spus:

— O să ridicăm zidăria graj
dului în șapte zile, nu în două 
săptămîni.

La început, președintele a cre
zut că tinerii vor să glumească. 
Văzînd însă că nu-i vorba de nici 
o glumă, ci de un angajament 
serios, a rămas puțin pe gînduri. 
A făcut probabil cîteva calcule 
care , se pare, nu se potriveau cu 
cele ale tinerilor constructori. De 
aceea le-a spus hotărît :

— Dacă îl terminați în două 
săptămîni e foarte bine. Cred că 
v-ați cam pripit cu angajamentul. 
N-o să puteți să-l îndepliniți. E 
muncă multă, doar nu-i o coșme- 
lie, acolea, ci un ditamai grajd 
de 70 de metri lungime.

— Ba, noi am socotit bine și 
sîntem siguri că o să putem, i-au 
spus, hotărîți, băieții.

— Mă prind cu voi că nu !
— Și noi ne prindem că da !
— Buun ! Batem palma ?
— Batem !
A doua zi, în zori, cînd să

tenii abia începeau să-și adape 
vitele, pe șantierul noului grajd 
munca începuse din plin. Con
structorii ceruseră și ajutorul or
ganizației de bază U.T.M., care 
a chemat mai mulți tineri colec
tiviști la lucru pe șantier. Și toți 
se prinseseră într-o însuflețită 
întrecere. Unii se grăbeau să 
termine mortarul mai repede ; 
într-un lanț viu, cărămizile tre
ceau din mînă în mină și erau 
stivuite la îndemîna zidarilor ; 
zidul creștea necontenit.

Președintele își făcuse obiceiul 
să treacă pe la șantier mai des 
decît era nevoie. Privea, dar 
nu spunea nimic. Ca el făceau 
mulți oameni din sat. „Trăgeau 
și ei cu ochiul“ să vadă dinainte 
cam cine va cîștiga rămășagul. Și 
mulți credeau că tinerii s-au 
c-am întrecut cu gluma cînd au 
spus că vor ridica un asemenea 
grajd într-o săptămînă. Era cam 
greu, deși băieții munceau 
foarte mult suflet, ambițioși.

...Și iată că a șaptea zi, spre 
mirarea tuturor, zidăria grajdu
lui era ridicată pînă la acoperiș. 
Președintele s-a dus la tinerii 
constructori, le-a strîns mîinile cu 
căldură și, de față cu toată lu
mea, le-a spus, fără să-și ascundă 
bucuria :

— Vă felicit! Am pierdut 
prinsoarea.

N. SIM1ONESCU

CU

Aurel Baranga

timp ce fondurile alocate culturii se trans
formau printr-o stranie prestidigitație în 
prime pentru jandarmi, aterizînd nu arareori 
și în buzunarul domnului prefect.

Revoluția culturală a zilelor noastre a 
trecut și prin gustul oamenilor, la rădăci
nile lui fundamentale, chemînd insul ano
nim la preocupări majore : după schimb, 
tovarășul forjor sau sudor, sau simplul ti
nichigiu, își părăsește uneltele curățate sis
tematic, și trece în cabină, unde, după ce 
se spală pe mîinile lui pătate de ulei, își 
dă pe față cu cîrmîz și devine pe rînd 
Creon, Teterev sau nu știu ce alt personaj 
din repertoriul nostru contemporan. Fata în 
salopetă, lucrînd bărbătește la cot cu se
menii ei masculini, ia loc alături pe po
dium și o concurează pe Galicurci sau pe 
Duze. Pe scenă ierarhiile zilei de lucru ca
pătă o altă distribuție, în raport cu talen
tul artistic exclusiv. Uneori maistrul ia aplau
ze mai puține decît ucenicul, iar un director 
adjunct, după ce a decis dimineața șase 
avansări și o retrogradare, lipsit de dă
ruiri interpretative deosebite, se mulțumește 
să ia caietul și să 
cușca suflerului.

Șase sute de mii 
aceeași simplitate 
muncesc. Este și ăsta un 
vremi în care jocul de cărți, savant și cu 
figuri de trișori, beția elegantă, adulterul 
sau drogurile, atîtea delicii publice și se
crete ale lumii defuncte, nu exercită asupra

șoptească cuminte din

de oameni fac artă cu 
și obișnuință, cu care 

semn al unei

oamenilor noștri nici un fel de atracție. Ora 
liberă e din ce în ce mai puțin destinată 
canapelei de cafenea în care au murit pe 
vremuri, prematur, atîtea speranțe.

Chemat acum cîteva zile să țin o confe
rință în fața studenților, cărora mă stră
duiam să le explic diferența dintre trage
dia greacă, cea shakespeariană și tragedia 
eroică de tipul „Tragediei optimiste", am 
văzut cum duminică seara patruzeci de fete 
și băieți, chimiști sau ucenici în medicină, 
repetau „In preajma Revoluției“ cu voca
ție și aprehensiune de actori consumați, 
fără racilele profesionale și fără îndemnul 
de a cădea în cabotinism. Urechea, obiș
nuită să surprindă seral, de cincisprezece 
ani, replica teatrală, a fost necontenit ui
mită de justețea tonului amator. Veniți pe 
podium cu prospețime virginală, nealterați 
de scolastica găunoasă a conservatoarelor 
de odinioară, neimitînd pe nimeni și înce- 
pînd de la ei înșiși, actorii amatori aduc 
în teatru o candoare, o emoție comunicati
vă și categorică.

Teatrul de amatori începe de la un re
pertoriu divers pe care fiecare echipă și-l 
alege în raport, cu ceea ce teatrele se- 
riose n-au dobîndit încă cu deplină forță, 
cu profilul, puterea lor de expresie și coefi
cientul personal de interpretare. Uneori, 
nemulțumiți de texte - și pe bună drep
tate - în universul scriitorilor consacrați, 
această vastă mișcare intrînd încă intîm- 
plălor, parțial și neesențial, oamenii echipei 
pun mina pe plaivaz și-și scriu singuri ro-

( Gonii.mare în pag 3-a)

RUP!“
(Din scrisorile 

corespondenților 
voluptari despre 
munca patriotică 

a tineretului)

:-----•------:

In acțiunea 
de modernizare 

a drumurilor
Constructorii de drumuri 

țară au executat anul .acesta un 
volum sporit de construcții și 
modernizări de drumuri, intens!- 
ficînd ritmul lucrărilor, el au 
găsit și pus în valoare noi re
zerve prin care să reducă pre
țul de cost al construcțiilor.

In Moldova s-au construit șl 
modernizat în acest an peste 140 
km. de drumuri, depășlndu-se 
astfel planul anual. Datorită lo- 
losirii materialelor din surse 
apropiate, precum și reducerii 
cheltuielilor de organizare a 
șantierelor, prețul de cost km. 
de drum construit a fost anul 
acesta mal mic cu peste 220.000 
lei față de anul trecut.

diil

Hei rup 1 Hei rup I Aceste 
cuvinte le auzi la tot pasul, 
pe șantierele de locuințe, in 
fabrică șl chiar într-un înde
părtat cătun de munte. Frea
mătul muncii patriotice a cu
prins mase largi de tineri. Fle
care dorește să fie în rîndul 
celor ce ia chemarea partidu
lui străpung munții, stăvilesc 
ape spumoase, înving natura, 
redau agriculturii mii și zeci 
de mii de hectare de teren.

Cel care au trecut în zilele 
din urmă prin fața Fabricii 
„Steaua Electrică“ din Fieni, 
raionul Pucioasa, au privit cu. 
rloși freamătul care exista în 
uzină. Era o zi de sărbătoare 
însă curtea uzinei fremăta -de 
animație. Majoritatea muncito
rilor erau prezenți la muncă 
voluntară. S au sortat și recu
perat mii de kilograme de ma
teriale, s-au amenajat aleile și 
spațiile verzi, s-a făcut curățe
nie. Vremea a trecut pe nesim
țite. Numai în acea zi s-au 
realizat prin muncă voluntară 
economii în valoare de peste 
6.000 lei.

Satul Băceni e așezat unde
va pe un vîrf de deal din raio
nul Buzău. Primul obiectiv al 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică de aici a fost con
struirea unui cămin cultural. 
Membrii brigăzii șl-au propus 
să construiască singuri acest 
cămin cultural, folosind resur
sele locale.

Nu-1 deloc ușor să ridici de 
la temelie un lacaș de cultură. 
Adeseori tinerii brigadieri se 
adunau seara și discutau ce 
aveau de făcut a doua zi. Ță
ranii muncitori din sat priveau 
cu dragoste la tinerii care pină 
seara tîrziu lucrau la zldaria 
sau tîmplărla noului cămin 
cultural. Aici, mulți dintre ei 
au devenit purtători ai insig
nei de brigadier al muncii pa
triotice.

La chemarea comitetului oră. 
șenesc U.T.M., brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
Mărășeștl, regiunea Galați, au 
pornit o muncă susținută pen
tru plantarea pomilor pe mar
ginea șoselelor.

Adeseori, pe șoseaua care lea
gă orașul Mărășești de comu
na Tișnița șl de orașul Tecuci 
zeci de tineri muncesc la săpa, 
tul gropilor. Acum toamna, 
vremea e numai bună pentru 
plantatul puiețllor. Ploaia sau 
vîntul rece de toamnă nu au îm
piedicat pe brigadierii de la 
Școala medie din Mărășeștl 
să-șl îndeplinească angajamen
tul. Utemlștii Nicolae Mocanu, 
ioana Gătej, Ion Astafel sînt 
trei din tinerii care au săpat 
pînă acum aproape 100 de 
gropi pentru pomi.

Cele de mai sus sînt doar 
cîteva dintre veștile primite la 
redacția ziarului nostru, care 
vorbesc despre succesele ti
nerilor din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică. Iată cîte
va titluri ale acestor scrisori: 
„Mii de ore muncă voluntară 
realizate de brigăzile utemiste 
de muncă patriotică pe șantie
rele blocurilor muncitorești din 
orașul Ploiești“. „Brigadierii 
au ajutat la electrificarea sa
tului Grumăzești din regiunea 
București“.

Pretutindeni clocotește mun
ca, pretutindeni se construiește. 
Pe unde ți-at purta pașii auzi 
același tradițional îndemn ti
neresc de muncă ; „Hei rup 1

GH. NEAGU
(După scrisorile trimise 
de corespondenții volun
tari : C. BACEANU, ță- 
ran muncitor ; GH. BA
BAN, muncitor ; ELEF- 
TER1E PASCALI, func

ționar).



„ÎNCEPEM
Vă prezentăm noua mașină elec
tronică de calculat, realizată 
la Institutul de fizică atomică 

din Capitală.
Foto : AGERPRES

TRANSMISIA“• • •

„Sta(ia meteorologică automată**, 
o interesantă realizare tehnică romînească

Care dintre noi cutreierînd vîr- 
furile Bucegilor sau citind diver
se relatări despre munca me
teorologilor de pe vîrful „Omul", 
n-au încercat sentimente de 
profundă admirație pentru lu
crătorii Institutului Meteorologic 
care lucrează 5-6 luni pe an la 
mii de metri altitudine fără a 
putea avea nici un fel de legă
tura directă cu ceilalți oameni ? 
Datele de pe virful munților sînt 
însă absolut necesare oamenilor 
de știință.

iată însă că de curînd unul 
din tinerii specialiști ai Institu
tului Meteorologic din Comite
tul de Stat al Apelor, inginerul 
Florian Patrichi, absolvent al 
Facultății de Meteorologie din 
Leningrad a conceput și a realizat 
o interesantă stație meteorologi
că automată. Stația meteorologi
că automată romînească construi
tă pe un principiu nefolosit încă 
de tehnica mondială poate func
ționa cel puțin 6 luni fără inter
venția oamenilor transmițînd în 
această perioadă la orele sinop
tice internaționale (02, 05, 08, 
11, 14, 17, 20, 23) valorile tem
peraturii aerului, umezelii aeru
lui, presiunii, direcția vîntului 
vitezei vîntului.

Noua stație romînească se 
compune dintr-un mecanism 
electromecanic de comandă a 
întregii stații, stația propriu-zisă 
care conține pe lingă mecanis
mele automate și mecanismele 
meteorologice de o construcție 
specială un generator electro
eolian cu acumulatoare speciale 
și în sfîrșit aparatul de transmi
sie împreună cu antena.

Recepția stației automate 
poate fi făcută pe o distanță de 
300 de km. de la locul transmi
siei.

Cu două minute și 30 de se
cunde înainte de a începe emi
siunea propriu-zisă se transmite 
un semnal de apel, după care 
urmează transmiterea elemente
lor propriu-zise în două serii 
consecutive în formă de radio
grame Morse. Fiecare emisie se 
efectuează de 
o cît mai bună 
telor. Ordinea 
transmisie este 
astfel că descifrarea radiogra
mei nu întîmpină nici un fel de 
dificultăți. Viteza de transmisie 
este de 5-6 ori mai redusă de
cît în mod obișnuit permițînd 
astfel o foarte comodă recep
ție. Transmisia se face pe unde 
ultrascurte dirijate, care, în afara 
faptului că permit să se facă o 
anumită economie de energie, 
osigură și o recepție clară.

Acum urmează însă întreba-

rea : Cine va alimenta stația 
automată meteorologică cu e- 
nergia necesară funcționării ei 
timp de 6 luni și chiar pe timp 
de 1 an ? (realizatorii acestei 
minunate stații se gîndesc să 
prelungească timpul de funcțio
nare a noului robot meteorolo
gic).

Răspunsul este și de data a- 
ceasta foarte simplu. Alimenta
rea electrică este asigurată de 
un generator electroeolian (care 
transformă forța vintului în ener
gie electrică) ce funcționează 
automat încărcînd permanent 
un acumulator de mare capaci
tate.

Noua stație automată meteo
rologică - importantă creație a 
tehnicii romînești - va fi în cu- 
rînd montată în stadiu experi
mental în jurul Capitalei.

Curînd, curînd colindătorii 
vîrfurilor de munte se vor minu
na văzînd în spatele unor gar
duri de sîrmă ghimpată stații 
meteorologice automate care vor 
anunța din trei în trei ore pe 
cercetătorii din diverse centre 
că „încep transmisia" unor im
portante date pentru elaborarea 
prevederilor de timp, pentru 
protecția navigației aeriene.

S. 1OAGHIM

Despre nori, ploaie, 
și zăpadă“

O interesantă broșură sem
nată de O. I. Bănescu „Despre 
nori, ploaie și zăpadă“, apă
rută în colecția Societății 
pentru Răspîndirea Științei 
și Culturii vine să răspundă 
unei serii întregi de întrebări 
cu privire la o serie de feno
mene naturale.

Dînd la început cîteva ex
plicații cu privire la atmos
feră, cu privire la însușirile 
fizice ale apei, autorul ex->

JJ

plică amănunțit pe înțelesul 
maselor celor mal largi de 
cititori cura se formează norii, 
cum se formează ploaia șl 
zăpada, ce sînt ploile 
țiale, ploile continue, 
așa zis neobișnuite.

Scrisă într-un stil 
însoțită de frumoase 
ilustrative, lucrarea 
nori, ploaie și zăpadă 
ajuta pe tinerii noștri să cu
noască o serie de fenomene 
naturale, le va arăta că nu
mai cu ajutorul științei pot fi 
înțelese fenomenele naturii.

TR. P.

toren-
ploile

plăcut, 
desene 

„Despre 
“ îi va

două ori pentru 
verificare a da- 
elementelor de 
strict păstrată,

Pe
Strălucitele succese ale științei 

fi tehnicii sovietice au făcut po
sibile lansarea în decursul ace
stui an în spațiul interplanetar 
a trei rachete cosmice în direcția 
Lunei și în Lună. Cine nu se 
gindește astăzi la noi căi în Cos
mos, nu visează la viioarele călă
torii spre cele mai apropiate 
planete ale sistemului solar — 
spre Marte și Venus.

★

Natura lui Marte reprezintă 
pentru oamenii de știință un 
deosebit interes. Această planetă 
este înconjurată de o atmosferă 
care este, fără îndoială, de 10— 
12 ori mai rară decit cea tere
stră. Pe Marte există apă, care 
poate fi observată sub formă de 
pete albe, de brumă sau gheață 
la poluri, precum și sub formă 
de nori ușori, compuși din cris
tale de gheață și care planează 
în atmosfera planetei. De rus- 
pindirea umidității este legată, 
probabil apariția culorii închise 
a unor regiuni întinse, care în
soțește topirea căciulilor polare 
ale lui Marte, precum și feno
menul ,canalelor", care n-a fost 
lămurit încă în mod definitiv.

O mpre parte a suprafeței lui 
Marte reprezintă întinderi de 
culoare orange-roșie, asemănă
toare cu deșerturile noastre. Ele 
sînt denumite continente. Partea 
mai mică este ocupată de supra
fețe de culoare închisă, denumite 
„miri“, deși în ce priveșt, na-

Sute de mașini
9

sid un singur om
In uriașa hală a uzinei activi

tatea este’ în toi. Scăldate în ra
zele strălucitoare ale tuburilor 
fluorescente, nenumărate mașini 
de strunjit și de rabptit, de fre
zat și de găurit, de alezat și de 
așchiat lucrează cu o precizie de 
cronometru. Dar, fapt uluitor, 
muncitorii nu se văd nicăieri... 
întregul complex de mașini este 
supravegheat de un singur dis
pecer. Sute de mașini și un sin
gur om...

lată că la pupitrul de comandă 
a pornit să sune strident o so
nerie de alarmă și să clipească 
un bec verde. Dispecerul apasă 
un buton și pe un ecran de tele
vizor din fața sa apare o suc
cesiune de litere. Literele se 
adună în cuvinte și după o clipă 
dispecerul citește mesajul: „Ban
da de transport din fața mea s-a 
defectat. Rog să fie reparată de 
urgență deoarece peste exact 10 
minute nu voi mai avea unde să 
depozitez piesele executate și mă 
voi bloca“. Semnează: strungul 
310 A.

O anticipare științifică ? In
tr-o oarecare măsură, 
acestea în Uniunea 
există de pe acum 
dispozitive tehnice pentru înfăp
tuirea unor asemenea „mașini 
inteligente“ capabile să reali
zeze conducerea complet automa
tizată a unor uzine întregi. Ele 
pot efectua în fiecare secundă 
un număr uriaș de operații șl 
pot alege din toate variantele 
posibile, regimul optim al pro
cesului de producție.

Cu toate
Sovietică 

numeroase

SENZAȚIE LA BRUXELLES

La expoziția mondială de la 
Bruxelles, oamenii de știință so
vietici de la Institutul de cerce
tări pentru mașinile-unelte as- 
chietoare au uluit lumea specia
liștilor, expunmd trei tipuri de 
mașini cu comandă-program.

Mulți vizitatori au admirat 
ore întregi t ceste mașini, singu
rele de acest fel din întreaga 
expoziție, care reprezentau vii
torul în domeniul mașinilor 
unelte. Ecoul stîrnit în rîndurile 
specialiștilor străini și în pagi
nile presei de specialitate este 
de ncdescris, datorită mai ales 
faptului că „mașinile inteligente" 
reunesc două calități extrem de 
prețioase : universalitatea și au
tomatismul. Noile mașini au. 
tomate s-au dovedit capabile să 
execute operațiile cele mai di
verse, să prelucreze orice piesă 
cu toată precizia necesară.

Dispozitivul electronic de co
mandă al acestor mașini este 
montat pe un pupitru special. 
Aici se fixează o bandă de mag- 

care s-au înregistrat 
electrice. Aparatele 
mai întîi aceste im- 
semnalele obținute

netofon pe 
impulsuri 
descifre ză 
pulsuri iar

sint transmise organelor de exe
cuție ale mașinii. După intensi
tatea și direcția fluxului de elec
troni emis de dispozitivul de ci
tire al benzii magnetice, tuburile 
electronice pornesc mașina, su
praveghează funcționarea ei și 
transmit altor etaje ale instala
ției rapoarte asupra mersului 
prelucrării piesei.

UN NOU SISTEM 
CONDUCERE AUTOMATA 
MAȘINILOR DE FREZAT 

timpul ce s.a scurs de la

DE
A 
in 

prezentarea primelor mașini cu 
comandă-program, constructorii 
sovietici au creat noi mașini de 
acest tip.

Se știe că frezele sînt mașini- 
unelte complicate a căror deser
vire cere o înaltă calificare, citi
rea desenelor tehnice etc.

Nu s-ar putea ca minusculii 
electroni să efectueze întreaga 
muncă de conducere a frezelor ?

Oricît de uluitor ar părea, dar 
și acest fapt a devenit posibil.

Astfel, recent, colaboratorii in. 
stitutului de electromecanică al 
Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice, au elaborat un nou 
sistem de conducere automată a 
mașinilor de frezat, care func
ționează după un program dina
inte elaborat. Este vorba de o 
mașină electronică de calculat 
construită pe bază de semicon
ductor!, care poartă denumire 
de „analizor diferențial". Noua 
instalație electronică este mon
tată pe frezele produse în serie 
de uzina „Sverdlovsk“ din Le
ningrad. Mașina electronică cal
culează coordonatele de mișcare 
a frezei cu o precizie de 20 mi
croni. In comparație cu mașinile 

electronice universale, noua ma
șină are avantajul de a fi o in. 
stalație de proporții mici, putînd 
fi transportată într-un geaman
tan. In afară de aceasta, noua 
mașină este mult mai simplă ca 
predecesoarele sale, producția ei 
este mal ieftină, iar calcularea 
coordonatelor se 
viteză fantastică 
secundă.
O MAȘINA CU

PERFECTĂ
Care sînt regimurile cele mai 

bune ale proceselor tehnologice 
din uriașele uzine metalurgice, 
chimice, constructoare de ma-

efcctuiază cu o 
in miimi de

O „MEMORIE"

chimice, constructoare de 
șini ?

Iată una din problemele 
mai dificile cu putință din 
za nenumărațilot parametri

cele 
cau.

. . care 
intervin în aceste calcule. Uneori 
calculul manual devine pur și 
simplu imposibil. Dar și în acest 
domeniu electronii au rezolvat 
problema. Este vorba de o altă 
realizare deosebit de valoroasă 

1 care se datorește unui grup 
colaboratori ai Institutului

de

a avut loc în urma cu

---------A

avantajele acestor me

canisme. In fotografie: 

Participanții la confe

rință privind una din 

noile mașini.

șini agricole. Construc

torii mașinilor au de

monstrat colhoznicilor

Intr-un colhoz bielorus

cîtva timp o conferință 

tehnico-științifică 

pre mecanizarea 

ducției agricole. Cu 

prilejul acestei confe

rințe au fost expuse 

mai bine de 40 de ma-

® Mai toate cutremurele sim
țite în țara noastră își au ori
ginea sub munții Vrancei, la 
o adîncime de aproape 150 km. 
Instrumentele seismice din 
țara noastră mai înregistrează 
în decursul unui an, multe alte 
cutremure de intensități mult 
mai mici care ajung uneori 
pînă la 300—400 la număr, 
insă marea majoritate a ace
stora își au originea pe te
ritoriile altor țări, mai apro
piate sau mai depărtate de noi. 
® Soarele are forma unui 
glob sferic uriaș cu un dia
metru de aproape 1.400.000 km 
(de 109 ori mai mare decit 
diametrul planetei noastre) 
iar volumul său este de 
1.301.000 ori mai mare ca al 
Pămîntului.
® In partea de nord-vest a 
Ungariei, a căzut în anul 
1888 o zăpadă roșie-gălbuie. 
Această neobișnuită culoare a 
zăpezii era cauzată de niște 
viețuitoare foarte Țuici care 
prin înmulțirea rapidă, dă
deau zăpezii această culoare.

<•<
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automatică de pe lingă Acade
mia de Științe a U.R.S.S. El 
au construit o serie de aparate 
de calculat originale : oprima
toarele automate. Scopul lor este 
de a stabili în mod automat ceie 
mai bune regimuri ale proceselor 
tehnologice din metalurgie, in
dustria chimică, industria con
structoare de mașini și alte ra
muri ale economiei naționale.

La început optimatorul determi
nă cu titlul de experiență varia
ții ale regimului de funcționare. 
Memorînd rezult tele variantelor 
de probă, el le analizează și 
alege dintre ele regimul optim. 
Noile aparate acționează ca șl 
un om iscusit, care ar memora 
toate rezultatele experiențelor 
sale șl ar alege din ele pe cele 
mai bune. Optimatorul lucrează 
însă de citeva ori mal repede.

★
Minusculii electroni se pregă

tesc astăzi să conducă marile 
uzine. Dezlegînd tainele naturii, 
savanții, tehnicienii sovietici des
chid noi și noi drumuri, pe dru. 
mul înfrumusețării, îmbelșugării 
continue a vieții omului.

Ing. I. IONESCU

Revista „Uniunea Sovietică" ne prezintă două din interesantele mașini despre care vă vorbim 
in articolul alăturat.

tn.he.-ee.ie en
Oamenii de știință sovietici 

doboară record după record. 
De curînd doi savatrți sovietici 
au realizat un aparat care pro
duce o temperatură de trei ori 
mai mare decit temperatura de 
la suprafața Soarelui.

Oamenii de știință au dat 
o adevărată 
a obține în laboratoare' tem
peraturi din ce în ce mai ridi
cate. Aceste cercetări s-au do
vedit a fi extrem de dificile și 
fizicienii au depus în ultimele 
decenii o stăruință continuă 
pentru cucerirea fiecărui pas 
nou pe scara temperaturilor.

Printre primele temperaturi 
înalte obținute, 1.500—1.800 de 
grade, au fost cele realizate cu 
ajutorul arzătorului cu gaze. 
Ceva mal tîrzlu, specialiștii au 
constatat că dacă Ia arzătoare 
în loc de aer se folosește oxi
genul,, temperatura poate să 
crească aproximativ de două ori 

Specialiștii au presupus însă 
că în cazul temperaturilor 
ridicate oare pot fl obținute 
nu există de fapt 
superioară. In natură se 
tîlnesc nenumărate exemple ca.

bătălie pentru

limită
: în- 

r c vd, 
de pildă, în Soare și stele. 
Această presupunere a oameni
lor de știință s-a adeverit în 
anul 1956, cînd pentru prima 
oară în istoria științei, savanții 
sovietici au reușit să creeze 
condițiile experimentale în care 
se produce o reacție termonu
cleară. Cu această ocazie a fost 
realizată cea mai înaltă tempe
ratură atinsă vreodată pe Pă-

cînd spre Marte și Venus ?

mînt și anume de un milion de 
grade ! Temperatura care dom
nește în interiorul Soarelui și 
al stelelor a fost obținută pe 
Pămînt dar, din păcate doar 
pentru o fracțiune extrem de 
mică dintr-o secundă.

Trăim în era cosmică și pro
blema temperaturilor înalte este 
astăzi mai mult ca oricînd la 
ordinea zilei. Intr-adevăr, bor
dajul rachetelor care zboară cu 
viteze „cosmice“ se încălzește 
pînă la incandescență. Pentru 
studiul și proiectarea navelor 
cosmice oamenii de știință tre
buie să dispună neapărat de 
mijloacele necesare pentru în
cercarea materialelor respective. 
Se înțelege că pentru aceste 
încercări se simte nevoia unor 
surse de căldură cu tempera
tura foarte înaltă și de lungă 
durată. Iată doar unul din mo
tivele pentrif care oamenii de 
știință și tehnicienii din nume
roase laboratoare și institute 
din toate țările lumii, depun o 
activitate febrilă pentru realiza
rea unor temperaturi cît mai 
ridicate.

După cum am mai amintit, 
aceste străduințe au fost recent 
încununate de succes

Aleksandr Bricikin, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a R.S.S. Kazahe și as
pirantul Albert Bolotov au pro
pus folosirea unor temperaturi 
care depășesc de trei ori tempe
ratura de 5.000 grade de la su
prafața Soarelui numită foto
sfera. Reamintim că în mod con
vențional putem considera drept 
suprafață a Soarelui stratul de 
gaze incandescente și străluci
toare, dincolo de care nu mai 
putem vedea. Acest strat se nu-

A&aieLt
mește fotosferă. Oamenii de știin
ță sovietici au realizat un apa
rat cu arc electric, care furni
zează un jet de flăcări la o tem
peratură de aproximativ 15.0000G. 
cu ajutorul unei vit.ze uriașe de 
16 km/s. Dacă ținem seama că 
cea de a treia viteza cosmică 
este de circa 16,7 km/s. ne dăm 
seama de numărul uriaș de difi
cultăți tehnice care au treb.iit 
să. fie înlăturate pentru reali
zarea acestui aparat cu ajutorul 
căruia se realizează o viteză a 
jetului de gaze de 16 km/s.

„Talentele“ noului dispozitiv 
sînt excepționale. După cum a 
declarat Alexandr Bricikin, în 
flacăra obținută de acest aparat, 
care se distinge prin simplitatea 
construcției, se topesc aliajele 
dure și materialele ceramice și 
refractare de toate tipurile cu
noscute.

Se înțelege că avantajul deose
bit al acestei instalații constă în 
faptul că temperaturile foarte 
înalte pot fi obținute un timp 
suficient de îndelungat pentru a 
putea servi nemijlocit în tehnica 
zilnică.

Astăzi, în timp ce pe Lună se 
află fanionul sovietic și pe cînd 
stațiunea automată interplanetară 
a fotografiat reversul astrului 
nopții, savanții sovietici creează 
și chiar depășesc temperatura de 
la suprafața Soarelui șl vitezele 
cosmice în laboratoarele lor de pe 
Pămînt și pun descoperirile lor 
în slujba activității noastre zil
nice. Iată de ce, descoperirea ce
lor doi savanți sovietici consti
tuie o etapă excepțional de im
portantă în lupta oamenilor de 
știință pentru . cucerirea tempe
raturilor foarte înalte.

Ing A. MIRCEA

tuni lor ele nu se aseamănă cu 
ceea ce înțelegem noi sub acea
stă denumire. Majoritatea oame
nilor de știință consideră că „mă
rile“ sînt regiuni acoperite de 
vegetație. In favoarea acestui 
punct de vedere vorbesc nume
roase fapte științifice. Printre 
ele se numără schimbarea, în 
funcție de anotimp a culorii, 
care amintește schimbarea colori
tului plantelor terestre; modifi
carea coloritului „mărilor“ în 
funcție de înălțimea Soarelui 
deasupra lor, modificări analoage 
cu strălucirea plantelor noastre.

Cum sint însă plantele de pe 
oare acolo o 

trăit oare
Marte ? Există 
lume animală? Au 
acolo cîndva ființe înzestrate 
cu rațiune ? Ce reprezintă „ca
nalele“ marțiene ?

Răspunsul la aceste și la 
multe alte întrebări îl vom putea 
primi, probabil, în anii urmă
tori, cind, la început, rachete 
automate, înzestrate cu aparate 
de precizie, iar apoi puternice 
nave interplanetare cu oameni 
se vor apropia de Marte și ne 
vor da posibilitatea să studiem 
în mod nemijlocit natura acestei 
planete.

★

Zborul în Marte poate dura 
timpuri diferite. Aceasta depinde 
de traectoria care va fi aleasă 
pentru zborul navei interplane
tare. Din punct de vedere ener
getic, cea mai avantajoasă traiee-

torie, este aceea care are forma 
unei semielipse, în raport cu 
orbitele Pămîntului și Marte. In 
acest caz rachetei i se poate im
prima o viteză care nu depășește 
cu mult viteza zborului în Lună, 
adică 11,59 km/sec. In mișcarea 
ei racheta va folosi viteza de 
mișcare a Pămîntului. Urmînd o 
semielipsă, călătoria spre Marte 
va dura 259 zile, sau 8,5 luni.

Este însă suficient să se mă
rească puțin viteza inițială, și 
timpul călătoriei se va micșora 
simțitor. Dacă se va mări viteza 
la startul de pe Pămint pînă la 
12 km/sec., atunci acest zbor va 
dura 150 de zile.

Cum se obține un cîștig de 
109 zile ? Nu numai pe seama 
sporirii vitezei, ci și datorită 
faptului că în acest caz se schim
bă traectoria zborului, ea devine 
mai scurtă. In schimb, racheta 
va tăia orbita planetei, sub un 
anumit unghiu și se va apropia 
de suprafața ei cu o mare viteză: 
8,7 km./sec. în loc de 5,7 
sec.

Cel mai rapid și cel mai 
zbor Pămînt-Marte ar fi 
traiectorie parabolică. Dacă im
primăm rachetei o viteză inițială 
de 16,7 km/sec., ea va atinge 
Marte în 70 de zile. In schimb, 
„aterizarea“ pe suprafața lui 
Marte, va fi legată de greutăți 
serioase, deoarece apropierea de 
planetă se va face cu o viteză 
de 21 km,/sec. și în acest caz 
pentru frînare va fi necesară •

km./

scurt 
pe o

carbu-cantitate foarte mare de 
rant.

Viitorii cosmonauți vor 
voiți să țină scama de faptul că 
Pămîntul și Marte se mișcă ne
încetat pe orbitele lor și că star
tul de pe Pămînt spre Marte și 
de pe Marte spre Pămînt este 
posibil nu în orice zi, ci în anu
mite momente bine definite.

★

Se poate oare respira în at
mosfera lui Marte sau cel puțin 
obține din ea oxigen ? La prima 
întrebare datele astronomice dau 
un răspun negativ. Im cea de-a 
doua nu există încă un răspuns 
definitiv, deoarece în atmosfera 
lui Marte n-a fost descoperit 
pînă în prezent oxigen. Nu este 
'însă exclusă posibilitatea că el 
poate fi obținut pe cale chimică 
din minerale marțiene, a căror 
culoare roșie vorbește despre 
existența în ele a oxizilor de 
fier. Rezerve de apă, astronauții 
vor găsi în căciulile polare ale 
lui Marte, formate, după cît se 
pare, din gheață. Pe Marte, oa
menii vor fi nevoiți să trăiască 
fie in rachetă, fie în adăposturi 
ermetice, să se deplaseze — in 
costum de scafandru. Ziua, pe 
cerul de culoare albastru închis 
al lui Marte, se va vedea Soa
rele de o strălucire pală, care 
încălzește slab suprafața planetei. 
Ziua, temperatura în locurile 
cele mni „călduroase" se poate 
ridica pînă la 20 grada, iar noap-

fi ne-

tea ea va scădea pînă la minus 
50 grade din cauza absorbției 
reduse a razelor calde de către 
atmosfera marțiană. Noaptea, pe 
cerul lui Marte, se va putea ve
dea Pămîntul sub forma unei ste
le albăstruie foarte strălucitoare. 
Lingă el se va vedea o stea mică, 
gălbuie, mai puțin strălucitoare 
— Luna noastră. In afară de 
aceasta vom vedea cei doi sate
liți ai lui Marte. Acești sateliți- 
minusculi, cu un diametru de 
numai 15 și 8 km. vor părea 
de pe Marte ca mici Lune.

Este posibil ca înaintea „ateri
zării“ pe Marte, se va efectua un 
zbor în jurul lui Marte pentru 
stabilirea mai precisă a condi
țiilor care domnesc pe această 
planetă. Este posibil ca expedi
ția să „aterizeze“ la început pe 
unul din sateliții lui Marte, de 
pildă, pe Phobos, pentru ca în 
7 ore, în timp ca satelitul va 
face o rotație în jurul planetei, 
să examineze întreaga ei supra
față.

rilor
Venus se știe că ea este extrem 
de densă, că este formată mai 
ales din bioxid de carbon și că 
în ea există azot. De aceea vii
torii cosmonauți vor găsi un 
vast cîmp de activitate în vede
rea cercetării lui Venus. Cine 
știe? Poate că acolo există viață 
care s-a adaptat condițiilor spe
cifice ale lui Venus. Zborul spre 
Venus va dura 148 de zile.

★

Nu mai puțin interesant va 
fi fi zborul spre Venus — o 
planetă enigmatică, înconjurată 
de un strat atît de gros de nori■, 
încît nu vedem niciodată supra
fața ei. De aceea nu știm dacă 
pe Venus există munți sau mări, 
rluri sau păduri, nu cunoaștem 
perioada exactă a rotației ei în 
jurul axei și începem «Aria si 
na dăm seama de sititația polu-

★

Cind va putea fi înfăptuit 
zborul rachetelor spre Marte sau 
spre Venus ? Nu vom face pro
nosticuri. Vrem numai să amin
tim că în noiembrie 1957 după 
lansarea cu succes a primilor doi 
sateliți artificiali sovietici ai Pă
mîntului, unii au presupus că 
zborul spre Lună este o chestiu
ne a viitorilor zece ani. Unii au 
fost mai optimiști și au consi
derat că chiar după Cinci ani 
omul va putea trimite spre Lună 
o rachetă automată. Au trecut 
însă numai 15 luni și zborul pri
mei rachete cosmice sovietice a 
demonstrat posibilitatea reală 
de a atinge Luna, iar după încă 
opt luni a doua rachetă cosmică 
sovietică a atins Luna.

In acest fel realitatea depășește 
în timpul nostru chiar și cele 
mai curajoase presupuneri.

(Fragment dintr-un articol 
astronomului sovietic

V. BRONȘTEIN)

ei. Despre atmosfera

Cunoscutul chirurg sovietic V. Demihov continuă uimitoarele 
sale experiențe pe animale. In ultimele zile el a reușit să trans
planteze cîte o nouă inimă la doi cîini, care după cum se vede 

și în fotogra-ie se simt foarte bine după operație.
Foto TASS
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

După adunarea
de alege ri

Au trecut cîteva zile de cînd 
adunarea generală a utemiștilor 
de la Fabrica „Ionel Jora“ din 
Galați, a analizat activitatea 
desfășurată de organizația lor 
în anul care s a scurs și a ales 
noul comitet. Trei băieți și două 
fete au fost investiți de colec
tivul de utemiști să conducă 
organizația lor de bază în pe
rioada care urmează. Iar prin 
hotarîrile adoptate de adunare 
li s-a arătat și ce anunțe au 
de făcut, în ce direcție trebuie 
îndreptate eforturile utemiștilor 
astfel încit organizația lor să 
obțină noi succese atît în înde
plinirea planului, de producție al 
întreprinderii cît și în educarea 
multilaterală, comunistă, a ti
neretului. ,

Cum și-a început activitatea 
noul comitet ?

A doua zi după adunare, co
mitetul U.T.M. împreună cu un 
membru al biroului comitetului 
orășenesc U.T.M. care a partici
pat. ia adunarea de alegeri, s-au 
întrunit într-o ședința operati
vă : s-au repartizat sarcinile 
între membrii comitetului — în 
funcție de experiența și capa
citatea fiecăruia explicîndu-li-se 
cum trebuie să le ducă 
plinire -r s-a întocmit 
de muncă pentru luna 
Și munca a început.

In adunarea de alegeri, ute- 
itilșfli au criticat vechiul co
mitet că n-a sprijinit tinerii 
inovatori din fabrică, nu s-a 
îngrijit ca inovațiile — dintre 
care unele valoroase — să fie 
experimentate și aplicate. Noul 
comitet a judecat că această 
problemă merită atenția sa: a- 
pllcarea inovațiilor existente va 
stimula elanul și interesul șl 
altor tineri care vor căuta 
mereu căi noi de îmbunătățire 
și perfecționare a procesului de 
p;oducție, de realizare a unor 
importante economii. De aceea 
Manea Jan — secretarul comi
tetului ll.T.M. și Sterian Ursu 
responsabilul cu problemele 
producției și calificării, și-au 
asumat răspunderea să urgen
teze rezolvarea inovațiilor pro
puse de tinerii Dumitru Ciubo- 
taru și Petre Nucă care pot 
aduce beneficii importante în
treprinderii. Tot pe baza suges
tiilor adunării de alegeri, comi
tetul U.T.M. și-a propus și alte 
lucruri interesante în legătură 
cu munca în producție a tine
retului. Așa de pildă, se va a- 
naliza într-o ședință de comi
tet activitatea tovarășei Ioana 
Constantin responsabila brigăzii 
utemîste de producție nr. 1, care 
va prezenta un referat despre ac
tivitatea brigăzii, în scopul gene
ralizării experienței bune cîști- 
gate de aceasta, lucru foarte fo
lositor pentru îndreptarea activi
tății celorlalte brigăzi. La fel se 
va proceda și cu posturile ute
miste de control.

Cea mai mare parte a utemiș
tilor din fabrică muncesc bine 
în producție, sînt disciplinați, 
au o atitudine civilizată față de 
tovarășii de muncă. Sub condu
cerea organizației de partid, ur-

ta înde- 
plartul 

în curs.

exemplul comuniștilor, cei 
din fabrică

mînd
mai mulți tineri 
și-au însușit disciplina muncito
rească, privesc cu răspundere 
sarcinile lor profesionale. In a- 
dunarea de alegeri s-au mai po
menit însă numele cîtorva tineri 
certați cu disciplina, care mai 
au comportări netovărășești ca, 
de pildă, Ene Mafia șl alții. Și 
aceștia trebuie ajutați să-și în
sușească atitudinea socialistă 
față de muncă, să-și stimeze to
varășii. Această necesitate a ins
pirat comitetului U.T.M. tema 
adunării generale care se va 
ține la sfîrșitul acestei luni și 
anume.: comportarea utemlstu-

Cum și-a început 
activitatea comitetul 

U. T. M. de la Fabrica 
„Ionel ]ora" din Galați
lui în muncă. La adunarea gene
rală vor fi invitați toți tinerii 
din fabrică, iar referatul a fost 
încredințat tovarășului Jan Fii, 
șeful producției. Gîndită pînă în 
cele mai mici amănunte, pregă
tită din timp, cu siguranță că 
adunarea va reprezenta un aju
tor serios pentru tinerii care 
mai au asemenea abateri, va 
contribui la educarea întregului 
colectiv.

Primul plan de muncă al nou
lui comitet nu se limitează nu
mai la aspectele privind munca 
în producție a tineretului. In a- 
dunarea de alegeri s.a arătat 
că organizația U.T.M. trebuie să 
se ocupe și să răspundă preo
cupărilor complexe ale tineri
lor. De aceea comitetul U.T.M. 
șl-a propus să se ocupe de ia 
început de o gamă variată de 
probleme, in spatele formulări
lor lapidare ale planului de 
muncă se vede preocuparea co
mitetului U.T.M. pentru buna 
funcționare a cercurilor politi
ce, pentru îndrumarea și lărgi
rea lecturii tinerilor, pentru în
drumarea acestora de a viziona 
un mare număr de spectacole 
și a înțelege spectacolele vizio
nate, pentru organizarea plăcu
tă și instructivă a timpului li
ber al tineretului. Așa, de pil
dă, în perioada care a trecut de 
la adunare utemiștii au mers 
împreună Ia filmul „Soarta 
unui om" și au organizat discu
ții aprinse pe marginea lui. Co
mitetul U.T.M. și-a propus să 
reorganizeze comisia concursu
lui „Iubiți cartea“, să organize
ze la club activități în fiecare 
după amiază.

S.ar putea obiecta firește că 
e prematur să fie lăudat un co
mitet U.T.M. care și-a început 
activitatea doar de cîteva zile, 
chiar dacă și-a întocmit un plan 
bun de muncă. Am scris însă 
rîndurile de mai sus pentru ci 
ni s-a părut demn de remarcat 
spiritul în care și-a început ac
tivitatea comitetul U.T.M. de Ia 
Fabrica „Ionel Jora“. In primul 
rînd membrii comitetului și-au 
spus că ei singuri — ori cîte 
eforturi vor depune — nu vor

putea face față sarcinilor mari 
pe care le are organizația lor, 
dacă nu vor antrena întregul 
colectiv de utemiști la o muncă 
susținută, vie. De aceea una din 
primele probleme de care s.a o- 
cupat comitetul U.T.M. a fost 
repartizarea unor sarcini con
crete fiecărui utemist în parte. 
Acesta este un lucru foarte im
portant. El va trebui consoli
dat prin organizarea unui con
trol riguros care să-i ajute pe 
utemiști să-și îndeplinească sar
cinile încredințate și să ducă în 
același timp la creșterea simțu
lui lor de răspundere. Acest lu
cru a și început să se facă. In 
primul rînd prin organizarea în
deplinirii hotărîrilor adunării 
de alegeri. Iată un exemplu : în 
prima duminică după alegerea 
sa, pe baza hotărîrilor adună
rii generale — comitetul U.T.M. 
a mobilizat brigada de muncă 
patriotică la săpatul 
pentru pomii ce vor fi plantați 
pe șoseaua
brigăzilor au răspuns cu entu
ziasm la această acțiune de in
teres obștesc, muncind cîte patru 
ore.

Așa și-a început munca comi
tetul U.T.M. nou ales. Dacă rit
mul acesta va fi susținut, cu 
siguranță că organizația U.T.M. 
de la Fabrica „Ionel Jora“ va 
obține în viitor noi și însemna
te succese pe linia educării co
muniste a utemiștilor și tineri
lor.

gropilor

Brailli. Membrii

M. VIDRAȘCU

ȘAH
© Cel de-al 19-lea campionat 

feminin de șah al U.R.S.S. va 
începe la 20 noiembrie în ora
șul Lipețk (\R.S.F,S. Rusă), La 
turneu participă 19 șahiste prin
tre care fosta campioană mon
dială Olga Rubțova (Moscova), 
campioana U.R.S»S., Larisa Voi- 
pert (Leningrad), maestru inter
națională Selma Rootare (R.S.S. 
Estonă), maestrele Nina Voițik 
(Moscova) și Nona Gaprindașvili 
(R.S.S. Gruzină).

Campioana lumii 
Bîkova și șalangera
Zvorîkina nu participă la cam
pionat deoarece la 2 decembrie 
ele vor începe meciul la Mos
cova pentru titlul mondial.

Elisabeta 
sa Kira

ciul dintre echipele masculine 
ale R. Cehoslovace și Franței în
cheiat cu scorul de 3-0 (9, 9, 10) 
în favoarea studenților ceho
slovaci. La femei Praga a între
cut Brno cu 3-1 (15, 10, 8, 6), 

TENIS DE CÎMP
© Recent federația poloneză 

de tenis de cîmp a dat publici
tății lista celor mai buni jucători 
pe anul 1959. La masculin, pe 
primul loc se află vechiul inter
național VI. Skonecki, urmat de 
Gaziorek, Licis, Pistek, Na- 
niewski, Radzio, Jamroz și alții, 
în clasamentul feminin, 
întîi este ocupat 
}edrzejowrka.

locul
de campioana

FOTBAL
© Secretariatul Uniunii Euro

pene de fotbal (U.E.F.A.) a 
primit din partea Federației de 
fotbal a U.R.S.S. o comunicare 
prin care se anunță că echipa 
„Dinamo" Moscova, cîștigătoarea 
campionatului unional pe anul 
1959, va participa la viitoarea 
ediție a competiției „Cupa cam
pionilor europeni“.

Q Echipa sovietică de fotbal 
„Dinamo“ Tbilisi și-a început 
turneul în Belgia întâlnind în 
orașul Gând cunoscuta echipă 
„La Gantoise“. Meciul s-a termi
nat cu un rezultat de egalitate : 
3-3, după ce la pauză 
sovietici au condus cu 
3-0.

© tn continuarea 
pe care-l întreprinde

fotbaliștii 
scorul de

turneului 
r. . în R. P.
Chineză, echipa sovietică de fot
bal a orașului Tomsk a jucat la 
Pekin cu echipa „1 August“ 
Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 2-1.

VOLEI ■
© La 11 noiembrie a început 

la Praga turneul internațional 
studențesc de volei organizat cu 
prilejul Săpiămînii Internațio
nale a Studenților. La tur
neu participă echipe de studenți 
și studente din Belgia, R. P. 
Bulgaria. Franța, R.P. Polonă, 
R.P. Romînă și R. Cehoslovacă. 
Li afară de concurs participă de 
asemenea reprezentativa de volei 
a R. Cehoslovace.

Turneul a fost deschis cu me-

HOCHEI PE GHEAȚĂ
desfășurat me
de hochei pe 

echipele

9 La Lodz s-a 
ciul internațional 
gheață dintre echipele „Ikl" 
Lodz și „Partizan“ Belgrad, cam
pioana Iugoslaviei. Victoria a re
venit cu scorul de 5-3 (2-2 ; 2-1; 
1-0) echipei poloneze.

A apărut
In atelierul de instructaj a-l Șco
lii profesionale „Grlgore Preo
teasa" din Capitală, maistrul 
Radu Juțuianu, șeful atelierului, 
explică unui grup de ucenici din 
anul II scutieri universali, strun- 

jirea cilindrică exterioară.
Foto : AGERPRES

Un minut, un gram,
(Urmare din pag. l-a)

milioane
de armare a amestecului de for
mare sînt cuprinse in cei 
1.200.000 lei economie. Aici însă 
nu s-a ajuns așa... dintr odată. 
S-a dus muncă, nu glumă. Dese
ori inginerii Ion Munteanu și 
Petcu Angliei, maistrul Apostol 
Gheorghe au vorbit tinerilor des
pre necesitatea reducerii rebutu
rilor sub „admis“ arătîndu-le 
cum pot face acest lucru, despre 
economii, 
brigăzi, 
rale de 
zeta de 
radioamplificare, 
vorbea despre economia de me
tal. Tinerii mai puțin pregătiți 
au fost luați „în primire“ de 
fruntași șj ajutați, neglijenții 
criticați de postul utemist de 
control. Perio'dic cu ajutorul a- 
nalizelor făcute se scoteau în 
evidență cele mai bune metode 
de lucru. Toate acestea au făcut 
să crească economiile de metal. 
Pentru ca să se obțină succese 
șl mal mari toți tinerii de aici 
s-au înscris la „marșul ridicării 
calificării profesionale“.

Cresc succesele. Cresc econo
miile. Aici și în întreaga uzină. 
La turnătoria de fontă tinerii au 
economisit 500.000 lei. Zilele tre
cute steagul de brigadă frun
tașă pe oraș în ramura metalur
gie a fost adus la brigada lui 
Viorel Nemeș. Harnici băieți! Au 
urmat exemplul tinerilor reșițeni, 
pe cel al tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu", pe al 
inovatorilor de la „Encsel Mau- 
riciu“ și... anul acesta au eco
nomisit 150.000 lei. Numai ino
vația lui Popescu Tolin aduce 
mari economii de metal. Cînd 
au luat steagul de ia brigada 
lui Virgil Niculescu de la 
canica IV, care lucrează în 
tul lui august 1975, acesta 
zis:

— O să vină înapoi la 
L-am avut doar un an. Ne 
părțim cu părere de rău de el, 
dar, de data asta, voi ați fost 
mai buni. Mîine însă...

In consfătuirile de 
în adunările gene- 
organizație, la ga- 

perete, stația de 
peste tot se

me- 
con- 
le-a

noi. 
des-

Un leu economie
Un minut, un gram economie. 

Tinerii nu se opresc aici. Gos
podarii uzinei luptă pentru eco
nomisirea fiecărui bănuț, mă
rind mereu zestrea uzinei — e- 
conomllle.

Se pierde mult timp la debita, 
re și-au zis într-o zi tînărul 
Zincă R. loan, responsabilul li
nei brigăzi de tineret de la ca- 
zangerie, Meș losif responsabi-

deIota un a n de tineri din echipa artistică a Casei de cultură 
din Turda la o repetiție

Foto : AGERPRES
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Iul tehnic al brigăzii șl Stanciu 
Gheorghe. Să găsim o cale că
tre economii. Poate... Cineva a 
făcut o propunere. Nu, nu era 
cea mai nimerită. S-au întilnit 
și altă dată și au mal schimbat 
păreri. In cele din Urmă s-au 
oprit la propunerea :

— Să trecem la croirea com
plexă !

— Să încercăm, au zis ei.
Totul a mers bine. Metoda a 

adus 30.01)0 lei economii la ma
noperă. 85.000 lei s-au realizat 
economisind diamantul indus
trial.

Luptînd pentru economisirea 
fiecărui bănuț băieții lui Virgil 
Niculescu au lansat o chemare: 
„Fiecare strungar să economi
sească lunar un cuțit armai cu 
plăcuță din metal dur“. De la 
opt cuțite folosite într-o lună de 
fiecare strungar din brigadă s-a 
ajuns la trei. Și un cuțit costă 
54,15 lei... Cei din secția sape- 
foraj au economisit în acest an 
peste 220 asemenea cuțite iar bă
ieții lui Niculescu li-000 lei.

— Nici noi, și nici băieții lut 
Emil Petrescu cu care sîntem în 
întrecere, spune Niculescu, n-o 
să ne oprim însă la această ci- 
fră-3. O s-o micșorăm cumva. Să 
zicem că la două 
conomisim fiecare 
O să facem astfel 
să crească mereu.

Fiecare tînăr din uzină caută, 
găsește și folosește cele mai di
ferite căi pentru a realiza eco
nomii tot mal mari. Printr-o 1- 
novație „înlocuirea cărămizilor 
refractare la cubllouri cu 
amestecuri de formare“, ingine
rul utemist Constantin Mihalcea 
împreună cu muncitorul vîrstnlc 
Ion Bacalu au adus uzinei o e- 
conomie anuală antecalculată de 
120.000 lei.

★
N-am să redau numărul tine

rilor care adunînd leu cu leu, 
gram cu gram, minut cu minut, 
au adus uzinei pînă acum, în 10 
luni, peste 6.500.000 lei economii. 
El este foarte mare, căci flecare 
tînăr muncește însuflețit de cu- 
vîntul partidului, conștient de 
însemnătatea celor mai mici e- 
conomll. La 24 de ani tînăra 
comunistă Ana Moraru a adus 
în cadrul milioanelor realizate 
de tineret suma de 23.600 lei, 
rodul frămîntărilor, al Interesu
lui ei pentru prosperarea econo
miei noastre naționale. Econo
miile sale se adaugă la cei 
500.000 lei economisiți de forjă, 
la 140.000 lei economisiți la 
S.D.V. Rezultatul final ? Milioa
ne. Multe milioane. Gu ele se 
vor înălța fabrici șl uzine noi, 
se vor mări capacitățile de pro
ducție la alte numeroase fabrici. 
Gu ele viața poporului nostru se 
va face tot mai plină, tot mai 
bogată.

Un minut, un gram, un leu. 
O acțiune patriotică în care ti
neretul aduce entuziasm, simț 
gospodăresc, spirit Inovator și- 
milioane.

PRESĂ NOASTRĂ"
Revista Uniunii Ziariștilor 

din R.P.R.
Anul IV. Nr. 10 (42) 1959 

Cuprinsul
Salut frățesc Congresului Uni

onal al Ziariștilor din Uniunea 
Sovietică.

I. FELEA : Luminoasele pers
pective al presei sovietice ; 
VICTOR RUSU: Cuvînt despre 
Veac nou ; AHRCEA BEC : Ca
dre de ziariști pentru presa so
vietică ; SERGIU FARCAȘAN: 
Un teren de manifestile a mă
iestriei gazeiarești ; VERA FRI- 
MU POPOV1C1 : Unele proble
me ale educației comuniste în 
paginile „Scinteli tineretului“ ; 
CÓNST. MANECA : Terminolo
gia științifica și tehnică în pre
sa noastra ; NELL COBĂR : 
Despre uncie aspecte actuale ale 
satirei și umorului din presă. 
E. MARIAN : Notații critice pe 
marginea cronicii cinematogra
fi ce ; CONST. PRISACARU : în
semnări cu prilejul unei vizite 
în R. P. Ungară ; ȘERBAN NE- 
DELCU : Despre documentare ; 
AUREL MUNȚ : Raidul-anchetă 
și eficacitatea Iul ; MARIA ȘTE- 
FANESCU : Raidul cu ajutorul 
corespondenților voluntari ; A. 
SANDU : Un ajutor Important 
în munca ziaristului: mlnifonul.

Vizita delegației 
Academiei K. P. 
taine in Anglia

UN INTERVIU ACORDAT 
DE ACAD. IORGU IORDAN 

UNUI REDACTOR AL 
AGERPRES

După cum s-a anunțat, recent 
s-a înapoiat în țară delegația 
Academiei R. P. Romîne, care a 
făcut o vizită în Anglia. Acad, 
lorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, condu
cătorul delegației, a acordat unul 
redactor al Agenției Romîne de 
Presă — Agerpres un interviu în 
legătură cu această vizită.

Răspunzînd unei prime între
bări, acad, lorgu Iordan a ară
tat că vizita a fost urmarea unei 
invitații adresate Academiei R.P. 
Romîne de către Royal S.ociety 
(Societatea Regală, adică Aca
demia de Științe din Anglia) 
împreună cu British Council (In
stituție aproximativ echivalentă 
cu Institutul romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea).

In legătură cu programul vi
zitei și impresiile culese acad, 
lorgu Iordan a declarat:

T rebuie șă spun de la început 
că vizita noastră a fost foarte 
utilă.. In timpul celor două săp- 
tămitnl cît a durat, am putut cu
noaște nemijlocit o serie de in
stitute de cercetări științifice, in
stituții de învățămînt superior șl 
am luat legături cu numeroși oa
meni de știință.

Primirea care nl s-a făcut a 
fost pretutindeni foarte cordială. 
Ni s-au dat toate lămuririle ne
cesare In legătură cu munca des
fășurată în institute și nl s-a 
răspuns deschis la întrebări. Oa
menii de știință ne-au vorbit 
despre activitatea șl preocupă
rile lor, despre rezultatele și di
ficultățile lor. Ei ne-au mărtu
risit printre altele faptul că de 
multe ori mijloacele care li se 
pun la dispoziție sînt insuficiente 
față de dorințele și de planurile 
lor.

în numeroasele întâlniri șl 
convorbiri pe care le-am avut 
am constatat cu satisfacție că 
confrații noștri britanici se inte
resează îndeaproape de activita
tea din institutele de cercetări 
științifice și din universitățile 
noastre. Ei au avut cuvinte de 
apreciere pentru știința din 
R.P. Romînă, ale cărei rezultate 
trezesc un interes tot mal mare 
în Anglia.

Din discuțiile purtate cu sa- 
vanți britanici, am constatat 
dorința lor de a lărgi cît mai 
mult sfera relațiilor de colabo
rare cu știința din țările socia
liste. Ne-a bucurat faptul că 
mulți dintre ei consideră cola
borarea pe tărîmul științific ca 
una din căile prin care se poate 
contribui la înțelegerea inimi.a 
țională în interesul apărării păcii.

luni o să e- 
cîte un cuțit, 
ca economiile

ANUNȚ
Angajăm ingineri de spe

cialitate mecanică, avînd 
practică în funcția de inginer 
în uzină, pentru a executa re- 
cepționarea 
diferite uzine 
Reșița, Sibiu

Solicltanțil
aibă domiciliul în aceste 
rașe șl vor trimite ofertele 
Întreprinderea de Construcții 
Siderurgice Hunedoara str. 
Molotov nr. 8.

livrărilor de la 
din București, 
și Brăila, 
vor trebui să 

o- 
la

Un mare
al picturii

Pe Serghei Vasilievici Gherasi
mov l-am cunoscut la Moscova cu 
ocazia deschiderii Expoziției de 
artă plastică a țărilor socialiste. 
Impresia care ne-a lăsat-o atît ca 
om cît și ca artist a fost puter
nică. Spontan, generos, hotărît, 
fără ezitări, îți cîștigă uJor
tenia și. încrederea. La cei 74 de 

------ născut în 
este de o 

optimist

ani ai săi — căci s-a 
1885 la Mojaisk — el 
vitalitate molipsitoare, 
și neobosit. în munca sa de pic
tor și ca prim secretar al Uniu
nii Artiștilor Plastici din U.R.S.S. 
Personalitatea sa artistică am în
țeles-o însă mult mai bine, în 
toată strălucirea și complexitatea 
sa, la reîntâlnirea 
în București cu oca
zia organizării expo
ziției sale retrospec
tive in sălile Muzeu
lui Simu. Cele aproa
pe 150 de lucrări ex
puse au pus în evi
dență minunata măie
strie a pictorului 
care, devotat metodei 
lui socialist, se 
forță neobișnuită 
nurile de creație: 
portrete, peisaje, desene, ilustra
ții de carte.

încă din expoziția de la Mos
cova am apreciat în mod deose
bit unul din tablourile principale 
ale creației pictorului Gherasi
mov, compoziția „Mama partiza
nului", care îl arată ca un pro
fund cunoscător al sufletului o- 
menesc și ca un pictor animat 
de un înalt sentiment patriotic. 
Sub impresia acestei zguduitoare 
compoziții în expoziția din Bucu
rești am reîntâlnit cu aceeași e- 
moție figura centrală a acestei 
compoziții, într-un studiu de por
tret, admirabil ca pictură și pă
trundere psihologică, bătrîna col
hoznică, eroină și mamă de erou, 
care a știut să înfrunte dîrză, 
neclintită și neînfricată pe fas
ciștii ocupanți. Acest portret, ca 
și altele aflate în expoziția sa, 
bunăoară „Paznicul colhozului“ 
ce înfățișează figura unui om 
matur, voinic, sfătos la chip, sînt 
mărturii ale măiestriei pictorului 
de a reuși profunde caracterizări 
a celor reprezentați, cu un desen 
și într-un colorit 
ușor și delicat, 
expresiv ceea ce 
Puternice sînt de 
pozițiile sale inspirate fie 
trecutul de luptă, fie din prezen
tul luminos al poporului sovie
tic, în care simți încrederea ar
tistului în forțele creatoare ale 
poporului.

Serghei Gherasimov a realizat

maestru
sovietice

în îndelungata sa activitate mari 
compoziții, dintre care unele 
ca „Krltuzov la Borodin“, „Pen
tru puterea sovietică“ ori „Lenin 
la al Il-lea Congres al Soviete
lor printre delegații țărani“, sînt 
prezente în expoziție prin repro
duceri fotografice. Măsura știin
ței sale de pictor al compoziției 
ne este arătată în expoziția din 
București de cîteva ample com
poziții printre care „Jurămîntul 
partizanilor siberieni" — reali
zată în 1933 și inspirată din 
lupta împotriva intervenționiști- 
lor —- care este o admirabilă 
lecție de pictură. Pentru înfățișa
rea scenei

Vizstînd 
expoziția 

piciorului 
Gherasimov

realismu- 
te manifestă cu o 

în toate ge- 
compoziții,

fin nuanțat, 
ce accentuează 

este esențial, 
asemenea com- 

din

vizi tind expoziția pictorului S. V. Gherasimov

dramatice — de un 
omenesc zguduitor 
dar și înălțătoare în 
afirmarea hotărîrii 
partizanilor de a în
vinge și a-și răzbuna 
tovarășul căzut în 
luptă, pictorul a fo
losit o paletă cu to
nuri contrastante de 
rece și cald 

nute într-o lumină ce dă 
mosferă impresionantă în 
se evidențiază portretele 
de partizani.

Foarte expresive prin compo
ziție și conținutul tematic, prin 
sentimentul patriotic profund e- 
vidențiat sînt și compozițiile : 
„î mprăștierea demonstrației ță
rănești din anul 1905“, „Pescari 
pe Volcov“ sau tabloul inundat 
de lumina soarelui : „Sărbătoare 
în colhoz“. în acest ultim tablou, 
viața și optimismul poporului 
sovietic sînt redate în culori vii, 
în tonuri calde.

Compozițiile sale îl definesc 
pe Serghei Gherasimov ca un 
pictor contemporan ancorat în 
realitate, ce privește viața cu 
ochii omului sovietic. Dar carac
terul contemporaneității picturii 
sale și sufletul patriotismului re
ies nu numai din compoziții și 
portrete ci înseși din peisaje în 
care el știe să vadă natura ca 
un mediu viu pentru activitatea 
variată a omului. Sentimentul 
frumuseții piesajului e bogat și 
intens în tablourile sale: „Bazar 
colhoznic“, „Pomi înfloriți", „Pe 
terasă", „Seară de primăvară", 
„Trecerea unui rîu“, „Pe Marea 
Albă" sînt fragmente din natură 
dar unitare în farmecul lor poe
tic. Pictorul expune și peisaje 
din Veneția sau din călătoria în 
Republica Populară Bulgaria 
unde, alături de construcțiile noi 
de pe malul Mării Negre el fi
xează în tehnica acuarelei unul 
din monumentele soldaților ruși 
din războiul 1877—1878.

Expoziția pictorului Serghei 
Gherasimov ni-l arată 
maestru al ilustrației 
Alături de celebrele 
pentru caracterizarea 
unui portret sau a . 
timpului în care se 
acțiunea romanului lui M. Gorki: 
„întreprinderile Artamonov“ (re
alizate în acuarelă în 1959) gă
sim ilustrațiile la cartea lui Ne- 
krasov „Cine trăiește bine în 
Rusia“, ilustrații la opera lui 
Lermontov, la „Fata căpitanului“ 
de Pușkin sau la romanul lui 
Dostoievski „Frații Karamazov“.

Strălucit reprezentant al școlii 
de pictură ruse, adevărat conti
nuator al lui Serov și Levitan, 
S. Gherasimov este posesorul li
nei tehnici precise, acuarelist vir
tuos, colorist expresiv în pictură.

Lucrările prezentate, de la cele 
mai vechi, din 1905, pînă la cele 
din anul acesta, sînt rodul multor 
ani de muncă intensă și încordată 
în care ani artistul a militat pen
tru o artă accesibilă maselor de 
oameni ai muncii, o artă care să 
exprime cu claritate și limpezime 
ideile înaintate ale epocii sale.

Legîndu-și viața și creația de 
poporul său el este purtătorul 
mesajului profund socialist în 
arta plastică. Expoziția sa a tre
zit un viu interes în rindurile 
artiștilor plastici romîni, ea arată 
cît de puternic reușește o mare 
personalitate artistică să exprime 
într-un mod realist și convingă
tor patosul comunist, dorința de 
pace și frumos care însuflețește 
milioanele de oameni sovietici.

susfi- 
o at- 
care 

dirze

! și ca un 
de carte, 
ilustrații 

precisă a 
locului și 
desfășoară

M. DEAC

ARTA
(Urmare din pag. l-a)

lurile, din care nu lipsește inventivitatea, 
fantezia și umorul.

Ceea ce constituie de mulți ani un re
proș pe bună dreptate adresat scriitorului 
profesionist, cu privire la o cunoaștere încă 
nesatisfăcătoare a realității, acolo, jos, la 
echipă, se rezolvă direct printr-un contact 
nemijlocit cu viața : oamenii scriu despre 
faptele existenței lor imediate, slăvind ceea 
ce se cuvine a fi lăudat și criticînd cu as
prime tot ceea ce mai aparține unei po
veri morale, rămasă moștenire din trecut, 
ca o cocoașă. Teatrul își îndeplinește, în 
acest chip, misiunea sa primordială, edu
cativă și de ascuțită armă morală, dege
tul pe trăgaci, ochiul atent și ținta aflîn- 
du-se într-un raport cauzal, stringent, obli
gatoriu și plin de eficiență.

Arta aceasta, militantă și activă, nu ex
clude virtuțile majore decît în concepția 
snobilor ce-și închipuie că nu se pot bu
cura decît în compania domnului Tenesse 
Wiliams sau a lui monsieur Eugene 
nesco. Depun sub prestare de jurămint 
întreaga operă a acestuia din urmă 
valorează cit trei scenete improvizate pe 
podium amator de la înălțimea căruia 
su.nă idei îndrăznețe, sentimente nobile, 
mesaj generos de încredere în viață și în 
virtuțile omului.

Mister Williams, jucat de cîteva teatre 
de pe Broadway și în alte cîteva zeci din 
Europa occidentală, declară public că nu-l 
interesează din această viață decît tot ce-i 
putred, decăzut și anormal.

Monsieur Eugene lonesco, cu accent pe

lo
cò 
nu 
un 
ră- 
un

MULȚIMILOR
e și o la sfîrșit, clamează prin coloanele 
ziarului Observer, susținînd că întreaga u- 
manitate trebuie să se gîndească din ce 
în ce mai serios ia sinucidere, dorește în 
intimitatea lui secretă și tihnită ruinarea 
limbajului și înlocuirea cuvintelor prin 
„țipete, scrîșnete, gemete și urlete". 
Disperarea lui, atît de spectaculos afi
șată, nu-1 împiedică să călătorească în
tre Roma și Buenos-Aires, locuind în hote
luri somptuoase, poftit la prînzuri bine gar
nisite, 
cinstea 
gusturi

Aici, 
mișcării artistice profesioniste, șase sute de 
mii de oameni gustă plăcerea cîntecului, a 
jocului, dansului pe poante, a pantomimei, 
a ariei de operă, a cuartetului de coarde 
și a naiului, Molière ajungînd în Țara Oa
șului, Gorki in lunca Dunării, prin interme
diul unor oameni care n-au nici un motiv 
să fie disperați ca monsieur Eugene Io
nesco, sau să cultive tenebrele coșmarului, 
perversiunea sexuală și pornografia, ca mis
ter Tenesse Williams,' Nemulțumirile lor în
cep de la faptul că n-au suficiente piese 
cîte ar dori să joace și că simbioza arta 
amatoare - scris profesionist nu se face 
totdeauna la coeficientul cel mai propriu. 
Suferințele Antigonei îi înduioșează, și-l in
terpretează pe Harpagon cu satisfacție, 
dar ei ar voi piese care să oglindească cît 
mai pregnant actualitatea, clipa lor încăr
cată de probleme și întrebări. Vor acele 
piese in care răspunsurile timpului nostru 
să fie date cu hotărîre, de la înălțimea

onorînd serate mondene 
sa de cîteva blazoane 
literare.
la noi, în afara teatrului cult și a

scenei, ca niște sentințe înveșmîntate în 
voalurile inefabile ale artei.

Spre deosebire de monsieur Eugene lo- 
nesco sau de mister Tenesse Williams, pen
tru care |umea a ajuns un infern pe care-l 
vor dinamitat, oamenii noștri au alte preo
cupări : sînt nemulțumiți de multe ori de 
felul cum le arată decorurile, caută formele 
ihgenioase pentru scenele lor volante și 
i-ar voi pe oamenii artei, pe care-i pre
țuiesc și pe care-i înconjoară cu o meri
tată admirație, mal des în mijlocul lor, 
pentru ca să le predea din cbmoara unei 
experiențe multiple și verificate. Această 
logodnă este cu atît mai 
raportul dintre arta cultă 
stă pe baza principiului 
cânte : arta cultă vine cu 
de învățăminte, iar arta 
aduce un altoi fraged, viguros și uri spor 
de vlagă izvorînd din legătura ei cu rea
litatea fierbinte șl nemijlocită.

Observ însă, tot scriind despre acești 
oameni pe care îl stimez și îi iubesc, că 
termenul artă amatoare sau artă diletantă 
începe să nu mă satisfacă. Amatorismul 
presupune un soi de improvizație iar dile
tantismul implică o nuanță de neseriozita
te. Arta de care vorbesc este o artă vastă 
a mulțimilor, chemate la prînzul mirific 
al bucuriei de viață. Și citesc tn viitorul 
ce se profilează, ridicată această mișcare 
la rangurile și la principiile artei din ce
tățile democrate grecești, dar pe care noi 
o vom sui la o cită treaptă, potența și la o 
nouă semnificație, la chintesența magni
fică și glorioasă pe care o dă lumea so
cialismului.

necesară, cu cit 
și arta amatoare 
vaselor comuni- 
tezaurul ei decis 
amatoare poate



In Comitetele 
Adunării Generale 

a O. N. U.
Cuvîntul conducătorului delegației 

romîne în legătură cu experiențele 
din Sahara

NEW YORI< 12 (Agerpres).— 
Corespondenta speciala ; Comite
tul Politic a încheiat dezbaterea 
generala asupra experiențelor 
nucleare franceze din Sahara șl 
a trecut la examinarea proiectu
lui de rezoluție depus.

Luind cuvintul, conducătorul 
delegației romine, Silviu Brucan, 
a subliniat de la început ca 
proiectul de rezoluție afro-asla- 
tic este pe deplin corespunzător 
spiritului șj literei rezoluției 
aprobate unanim de comitet a- 
s pra dezarmării generale și to
tale.

Proiectul de rezoluție al celor 
22 de state —a remarcat Silviu 
Brucan — reflectă pe deplin dis
cuțiile din comitet, unde 30 de 
state s-au pronunțat împotriva 
experiențelor nucleare din Saha. 
ra, Iar 14 discursuri, între care 
11 Intervenții ale d-lui Mocli, 
s-ati exprimat în favoarea lor.

Referindu-se la amendamentul 
celor 5 țări latlno-americane 
Silviu Brucan a subliniat lipsa 
oricărui argument convingător 
care să justifice înlocuirea unei 
recomandări precise prlntr-o ter. 
mlnologie vagă.

Silviu Brucan a arătat în con
tinuare că au fost prezentate co
mitetului o serie de argumente

încheierea discuțiilor cu privire 
la stimularea cercetărilor pentru 
combaterea maladiilor canceroase
NEW YORK 12. — Corespon

dentul Agerpres transmite :
Comitetul nr. 3 pentru proble- 

mele sociale, umanitare și cui 
turale al O.N.U. continuă dezba
terile în legătură cu propunerea 
R.S.S. Bieloruse cerîtid ca O.N.U, 
să sprijine cercetările științifice 
in domeniul maladiilor cance
roase.

Vorbind în numele delegației 
romîne Mir cea Moli ța a subli
niat importanța acestei nobile 
acțiuni menite să sporească con
tribuția Organizației Națiunilor 
Unite la lupta savanților și orga
nizațiilor sociale împotriva ma
ladiilor canceroase. 

2.000 de polițiști japonezi s-au dedat la acte de violență împotriva muncitorilor care au 
participat la înhumarea tovarășului lor, Osamu Hanawa, din Tokio, ucis cu prilejul unei greve 

la Uzina Tawara

convingătoare împotriva expe
riențelor din Saliara.

Silviu Brucan a subliniat că 
cei ce se opun experiențelor nu
cleare din Sahara nu sint în 
nici un caz determinați de ceea 
ce a fost denumit îii comitet o 
așa-zisa mare teamă. Delegatul 
romin a spus: „Nici africanii, 
nici asiaticii, care au inițiat a- 
ceastă acțiune la Organizația 
Națiunilor Unite nu pot fi pre
zentați ca popoare timorate. A- 
ceste mari popoare au arătat nu 
numai in cadrul comitetului, dar 
chiar și în situații extrem de 
dificile, prin fapte și nu numai 
prin vorbe, că sint popoare lip
site de teamă. Cit despre poporul 
romin ca și despre celelalte na
țiuni socialiste, trebuie să spu
nem că in atitudinea noastră 
față de chestiunea experiențelor 
din Sahara nu există nici urmă 
de teamă. Este vorba despre res
ponsabilitate, de responsabilita
tea față de popoarele noastre 
proprii și față de întreaga ome
nire și această responsabilitate 
ne determină să ne opunem cu 
hotărîre acestor experiențe nu
cleare, aceasta ne determină să 
cerem un vot, fără echivoc, care 
să recomande Franței să renunțe 
la aceste experiențe“.

NEW YORK 12 (Agerpres).— 
TASS transmite :

La 11 noiembrie Comitetul 
pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale al O.N.U. a 
încheiat dezbaterile pe marginea 
proiectului de rezoluție al R.S.S. 
Bieloruse cu privire la stimula
rea pe plan internațional a cer
cetărilor științifice pentru com
baterea maladiilor canceroase. în 
ciuda opunerii delegației S.U.A., 
Comitetul a adoptat cu 48 voturi 
pentru, 18 contea și 10 abțineri 
punctul din rezoluție cu privire 
la instituirea unui premiu inter
național al O.N.U. pentru lucrări 
remarcabile în domeniul comba
terii maladiilor canceroase.

Reuniune la Moscova 
consacrată încheierii 

Lunii prieteniei 
Romîno-Sovietice

MOSCOVA 12. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

Joi seara, la Casa de cultură 
a constructorilor din Moscova, 
a avut loc o mare adunare con
sacrată încheierii Lunii priete
niei romino-sovletice.

Adunarea a fost deschisă de 
Evglreni Afanasenko, ministrul 
Invâțămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele Consiliului de con
ducere al Asociației de prietenie 
sovieto-romine.

Miiiail Dalea, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, pri
mit cu căldură de asistența, a 
subliniat ca sărbătorirea închi
derii Lunii prieteniei romino- 
sovietice este o nouă demonstra
ție a marii prietenii care leagă 
popoarele sovietic șl romin.

------ •------

Note sovietice 
adresate 

puterilor occidentale
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : Guvernul sovie
tic a adresat guvernului S.U.A. o 
notă de protest împotriva creării 
postului de radio vest-german 
„Deutschland-Funk“ în Berlinul 
Occidental.

Pregătirile făcute de guvernul 
R.F.G. pentru construirea unul 
nost de radio în Berlinul Occi
dental, se arata în notă, nu pot 
fi calificate altfel decît ca expri- 
mînd dorința de a intensifica ac. 
tivitatea subversivă și propa
ganda ostilă de pe teritoriul Ber
linului occidental.

Aceste acțiuni ale guvernului 
R.F.G., se spune in notă, nu pot 
fi calificate altfel decît ca o în
cercare premeditată de a împle, 
dica desfășurarea cu succes a 
viitoarelor tratative in problema 
Berlinului, în momentul cînd în 
urma convorbirilor dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower au 
fost ere te premise mai favora
bile încheierii unui acord cu pri
vire la Berlinul Occidental.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
guvernul S-U.A. împreună cu gu
vernele Marii Britanii șl Franței 
să ia măsurile necesare pentru a 
exclude posibilitatea ca autorită
țile R.F.G. să desfășoare aseme
nea acțiuni ilegale în Berlinul 
Occidental.

Guvernul sovietic a trimis note 
asemănătoare guvernelor Marii 
Britanii și Franței.

Theja Gunarvardhane :

Primul Congres unional 
al Uniunii Ziariștilor Sovietici

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 12 noiem. 
brie, în Sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor din Moscova s-a 
deschis primul Congres unional 
al Un unii Ziariștilor Sovietici.

Peste 700 de reprezentanți al 
ziarelor sovietice din toate repu
blicile unionale, participă la pri. 
mul lor congres.

Delegații au primit cu aplauze 
furtunoase pe tovarășii L. I. 
Brejnev, E. A. Furțeva, N. S. 
Hrușciov, N. G. Ignatov, A. I. 
Kir.cenko, F. R. Kozlov, O. V. 
Kuusinen, A. 1. Mikoian, N. A. 
Muhitdinov, M. A. Suslov, K. E. 
Voroșilov, P. N. Pospelov, sosiți 
pentru a as sta la deschiderea 
Congresului.

Mihail Suslov, membru al Pre 
zîdiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Un unii 
Sovietice, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a dat cit're salutului 
adresat congresului de Comitetul 
Central al P.C.U.S. In sală au 
răsunat aplauze furtuna, se și 
ovații.

Raportul cu privire la activita. 
tea Biroului organizatoric și sar

Salutul adresat Congresului 
de C C al P. C. U. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). —- 
TASS transmite textul integral 
al salutului adresat de C.C. al 
P.C.U.S. primului Congres unio
nal al ziariștilor sovietici.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice salută cu căldură primul 
Congres unional al ziariștilor so
vietici și, prin el, pe toți lucră
torii din presa, radioul și tele
viziunea sovietică.

în țara noastră presa a deve
nit o parte integrantă a vieții 
spirituale a poporului, iar ziaris
tica sovietică — unul dintre ce'e 
mai importante domenii ale acti
vității de partid și obștești. Par
tidul Comunist acordă o înaltă 
apreciere muncii nobile a ziariș
tilor sovietici care lucrează la 
zoare și reviste, la posturile de 
radio și televiziune, la edituri și 
organele de informații și care 
joacă un rol important în opera 
istorică de construire a societății 
comuniste, în educarea omului 
nou și în lupta pentru pace în 
lumea întreagă.

Presa sovietică este o presă cu 
adevărat liberă și populară. Prin 
aceasta ea se deosebește în mod 
radical de presa burgheză. Înal
tul ei nivel ideologic marxist-le- 
niinist, principialitatea partinică, 
respectul față de adevăr, spiritul 
revoluționar combativ, intransi
gența față de șovăielile ideolo
gice și față de revizionism au 
făcut ca presa noastră să se

BEVILIN, — La 11 noiembrie 
Zenaida Pally, artistă emerită a 
R. P. Romîne, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet din București, 
a interpretat la Opera de Stat 
din Berlin rolul Azucenei din 
opera „Trubadurul“ de Verdi, 
obținînd un mare succes.

BERLIN. — Intre 6 șl 12 no
iembrie 1959 au avut loc la 
Berlin tratative în probleme de 
colaborare între R.P.R. șl R.D.G. 
în domeniul cercetării șl tehnicii 
nucleare. La încheierea trat tl- 
velor a fost semnată o convenție 
guvernamentală privind colabo. 
rarea în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „L’Humanité“, Consiliul 
municipal al orașului Genissiat 
(departamentul Ain) a hotărît 
să-1 Invite pe N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Ml- 

cinile Uniunii ziariștilor din 
U.R.S.S. a fost prezentat de Pa- 
vel Satiukov, redactorul.șef al 
zlrului „Pravda", membru în Bi
roul organizatoric al Uniunii 
ziariștilor sovietici.

In numele tuturor ziariștilor 
sovietici, al corespondenților 
muncitori șl de la sate el a mul
țumit Comitetului Central pentru 
mesajul de salut Sat.ukov a asi
gurat partidul că ziariștii sov e- 
tici își vor consacra toate forțele 
șl cunoștințele măreței cauze a 
răspîndirii ideilor marxism-le. 
nlnismuiui, a traducerii in viață 
a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XXI.lea al P.C.US., 
cauzei construirii comunismului.

La începutul ședinței de d'.tpă- 
amiază a congresului, Pavel E- 
rofeev, secretar general al birou. 
Iul organizatoric al Uniunii Zia
riștilor sovietici, a prezentat ra 
portul despre prevederile de bază 
șl principiile noului proiect de 
statut.

In cadrul congresului au în. 
ceput discuții pe marginea ra
poartelor.

bucure de dragostea sinceră a 
oamenilor muncii.

Ziariștii sovietici muncesc pen
tru popor, în numele fericirii și 
propășirii acestuia. Temele lor 
principale sînt temele construc
ției comuniste și educației co
muniste, ale muncii eroice și 
înaltelor idealuri morale ale oa
menilor sovietici. Critica și au
tocritica reprezintă metoda cea 
mai importantă a presei noastre. 
Eroismul în muncă și pe plan 
moral al constructorilor comu
nismului constituie sursa inspi
rației creatoare a ziariștilor so
vietici. Partf’dul și poporul spri
jină în mod activ toate inițiati
vele valoroase ale presei, radiou
lui și televiziunii noastre, partici
parea lor activă la lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
septenal de dezvoltare a econo
miei naționale și culturii țării 
noastre, pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al XXI-lea al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
urează primului Congres al zia
riștilor din U.R.S.S. succese în 
muncă și își exprimă convingerea 
fermă că ziariștii sovietici, aju
toare încercate ale partidului, 
vor păstra și înmulți și pe viitor 
tradițiile leniniste ale partinității 
și caracterului de masă ale 
presei sovietice și își vor consacra 
toate eforturile măreței cauze a 
luptei pentru comunism.

nlștrl al U.R.S.S., ca în cursul 
călătoriei sale în Franța să vi
ziteze hidrocentrala din apro
pierea acestui oraș, una din 
cele mai mari din țară.

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a anunțat oficial că la 17 no
iembrie se așteaptă sosirea la 
Djakarta (Indonezia) într-o vi
zită de prietenie a unei escadre 
de nave sovietice alcătuită din 
crucișătorul „Amiral Seneavln" 
și distrugătoarele „Vozbudionnîi" 
și „Vîderjannîi“.

Escadra de nave sovietice, sub 
comanda amiralului Kokin, co
mandantul flotei din Pacific, 
este în drum spre Indonezia.

LONDRA. — La Londra s-a 
anunțat oficial că președintele 
Franței, De Gaulle, va face o vi
zită oficială în Anglia în apri
lie 1960.

Conferința Internațională a studenților pentru pace

Solii studenților 
din lumea întreagă 
își rostesc cuvîntul 

în apărarea păcii
PRAGA 12. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La Praga au 
început discuțiile pe marginea 
raportului general al conferinței 
internaționale a studenților pen
tru pace. Karl Jahnke, delegatul 
studenților din R. D. Germană, 
a demascat acțiunile primejdioase 
ale guvernului Adenauer.

Delegatul Republicii Democra
te Germane anunță conferința că 
studenții din R.D.G. vor organiza 
un seminar asupra problemei 
germane cu prilejul aniversării 
universității Humboldt. Ei ai fi 
dispuși să realizeze un acord cu 
privire la convocarea unei con
ferințe a organizațiilor studen
țești din cele două Germanii.

Delegatul Ciprului Andreas 
Grontas a vorbit despre necesi
tatea sprijinirii luptei țărilor co
loniale ca și a țărilor care și-au 
cî.știgat de puțină vreme inde
pendența. El a declarat că orga
nizația studenților ciprioți es!e 
hotărîtă să găzduiască un festival 
al studenților și tineretului din 
țările mediteraniene.

Prima zi a discuțiilor s-a în
cheiat cu intervenția tovarășei 
Stana Enache, vicepreședinta U- 
nuunii Asociațiilor Studenților d'n 
R. P. Romînă, care a început 
prin a arăta că recentele acțiuni 
ale guvernului sovietic au consti
tuit lovituri puternice date poli
ticii ,,războiului rece“. Istoricele 
propuneri ale Uniunii Sovietice 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală se bucură de ade
ziunea tuturor popoarelor. Pe de 
altă parte însă, există în lume 
forțe care nu se sfiesc să reia lo
zincile agresive ale fascismului. 
Printre acestea un loc de seamă 
îl ocupă revanșarzii din Germa
nia Occidentală. De asemenea, în 
multe colțui’. ale lumii mai per
sistă robia colonialistă, această 
rușine a secolului nostru. Credem 
că aceste împrejurări internațio
nale fac necesară mai mult ca 
ori cînd unirea forțelor mișcării 
studențești în lupta pentru coexis
tența pașnică, pentru dezvoltarea 
cooperării între organizațiile na
ționale și internaționale studen
țești.

Studenții din R. P. Romînă se 
află angajați astăzi, alături de în-

Inimi tinerești 
ce bat pentru pace

Praga l-a primit pe partici- 
panțit la Conferința internațio
nală a studențlor cu un cer al
bastru și multă veselie tinerea
scă. Drapelele conferinței sînt și 
ele albastre de parcă ar reflecta 
însăși profunzimea cristalină a 
carului. Oare să fie un simbol 
în înfrățirea aceasta dintre ce
rul capitalei cehoslovace și fla
murile care fîlfîie deasupra clă
dirii în care se desfășoară con
ferința ? Pentru că tot ceea ce 
s-a întîmplat astăzi aici este 
plin de semnificații emoționante. 
Un bătrîn dascăl, academicianul 
profesor Mukarovschi, a salutat 
mulțimea de delegați albi, negri 
și galbeni în aula cea mare 
a Carollnumului, universitate 
care numără 61 de decanii. Aici, 
poate chiar din locul în care 
se afla el, Jan Huss a vorbit stu
denților cehi în urmă cu 5 
veacuri. El îi chema să lupte a- 
lături de popor împotriva obscu
rantismului și papalității. Pen
tru aceasta, magistrul a fost 
ars pe rug. 200 de ani după 
aceea, alt rector al universi
tății Carol, Jesenius, vorbea 
studenților despre tradiția de 
luptă a poporului cehoslovac 
și-i îndemna sa apere această 
tradiție Împotriva habsburgi- 
lor care voiau să-1 dezna
ționalizeze, să-l transforme în 
sclavi al imperiului Acvilei cu 
două capete. Jesenius a fost în

tregul popor în opera de con
struire a socialismului. Sub ochii 
noștri s-au produs și se produc 
transformări fără precedent în 
istoria țării. în ultimii zece ani, 
puterea industrială a RomînieÂ 
a crescut de 4l/2 ori, s-a realizat 
într-un deceniu cît nu s-a putut 
face înainte într-un secol. Para
lel cu aceasta s-au obținut succe
se la fel de mari pe tărîmul cul
turii și științei, realizări care au 
dus la creșterea nivelului de trai 
al tuturor celor ce muncesc. A 
crescut numărul studenților des- 
chizîndu-se larg porțile universi
tăților pentru fi iii de munci: ori 
și țărani muncitori și de intelec
tuali legați de popor care în 
trecut nu aveau posibilitatea de 
a învăța. Ei reprezintă astăzi 
peste 90% din totalul studenți
lor. Au fost create facultăți de 
specialitate noi, aproape 60% 
dintre studenți primesc burse de 
stat, mai mult de jumătate dintre 
studenți locuiesc în cămine, iar 
la căminele studenților pot lua 
masa toți studenții care doresc 
aceasta. Studenții beneficiază de 
asistență sanitară în mod gratuit. 
Prin asociațiile studenților au 
fost puse la dispoziție fonduri în
semnate pentru activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă a studen
ților.

Este cunoscută, a spus în con
tinuare vorbitoarea, politica con
secventă de pace dusă de țara 
noastră, numeroasele acțiuni și 
inițiative ale guvernului nostru 
în sprijinul interzicerii armelor 
atomice, a înfăptu rii unei politici 
de dezarmare, a dezvoltării rela
țiilor de prietenie și bunăvecină- 
tate din Peninsula Balcanică și a 
lărgirii schimburilor economice 
și culturale. Politica de pace 
dusă de guvernul țării noastre 
este un rezultat direct al orîn- 
d ui rii noastre sociale și de stat. 
Noi avem nevoie de pace pen
tru realizarea planurilor de con
strucție socialistă. Punctul de ve
dere al studenților din R. P. Ro
mînă cu privire la actualele pro
bleme internaționale și-a găsit 
expresia în declarația Conferin
ței naționale a U.A.S.R. cu privi
re la colaborarea internațională 
a studenților în lupta pentru 
pace, declarație în care studen
ții din R.P.R. au adresat 
studenților din întreaga lume

cătușat șl, după ce 1 s-a tăiat 
limba, decap'tat.

In această zi de noiembrie 
1959, un dascăl ceh evocă anii 
nopții hitleris'.e.

„Fasciștii germani n-au ascuns 
intenția lor de a face din poporul 
ceh (și. desigur, din poporul 
slovac de asemenea — dar prin 
metode puțin diferite) sclavi al 
celui de al II 1-lea Relch, dacă 
nu să-l extermine în camere de 
gazare și în lagărele de concen
trare. Lupta studenților a consti
tuit o parte integrantă a re
zistenței organizată de clasa

Corespondență 

telefonică din Praga 
muncitoare și de toți patrloții 
cinstiți în acea vreme".

Se aflau astăzi în aula bătrî- 
nei universități oameni tineri 
din toate ungherele Pămîntulu : 
din Uniunea Sovietică și Came
run, din Brazilia și India, din 
China și Cipru, din Irak și Viet
nam, tineri care au înțeles că 
aici în Praga de aur a curs mult 
srnge de a lungul secolelor.

Cînd magistrul ceh a rostit 
cuvintele sale, un tînăr negru și 
un tînăr brazilian care se •.inie- 
riseră vecini au tresărit. El au 
înțeles. Așa se întîmplă acum la 
el acasă, acolo unde mîinl duș

apelul de a-șî uni forțele, de 
a-și ridica glasul împotriva 
cursei înarmărilor, împotriva răz
boiului rece. în spiritul acestei 
declarații studenții din R. P. Ro
mînă și-au intensificat acțiunile 
în vederea lărgirii cooperării 
studențești. După cum știți, din 
inițiativa Uniunii Tineretului 
Muncitor și a U.A.S.R., în luna 
ianuarie 1960 va avea loc la 
București întîlnirea tineretului și 
studenților din țările regiunii 
balcanice și Mării Adriatice. în- 
tîțnirea este deschisă tuturor or
ganizațiilor de tineret și studenți, 
politice, culturale și sportive și 
altor organizații care se preocu
pă de problemele tineretului din 
această regiune, indiferent de 
concepțiile lor politice, filozofice, 
religioase. Convinși fiind că 
transformarea regiunii Balcanilor 
și a Mării Adriatice într-o zonă 
a păcii, denuclearizată și dezvol
tarea colaborării pașnice multi
laterale dintre popoarele, tinere
tul și studenții din aceste țări 
constituie o contribuție impor
tantă la cauza generală a păcii, 
apelăm la toate organizațiile in
ternaționale care au membri în 
țările respective să sprijine apro
piata îr.tîlnire de la București.

Au mai luat cuvîntul delegații 
Braziliei, R.P.D. Coreene, Gui
neei ca și reprezentanți ai secre
tariatului Consiliului Mondial al 
Păcii și ai secretariatului Orga
nizației Internaționale a Ziariș
tilor.

Delegatul sovietic A. Obo
rotov a subliniat caracterul ur
gent al dezarmării pentru a nu 
se da posibilitatea elementelor 
ostile păcii să submineze pozi
țiile cîștigate în vremea din ur
mă de forțele progresului. în mo
mentul acesta este de mare im
portanță unitatea tuturor orga
nizațiilor studențești în lupta 
împotriva politicii „războiului 
rece“, pactelor agresive și a înar. 
mării atomice.

Conferința a primit numeroase 
telegrame de simpatie și solida
ritate între care aceea a premie
rului irakian Kassem, a Consi
liului japonez împotriva perico
lului atomic, a Comitetului pen
tru Apărarea Păcii din Uniunea 
Sovietică, a savantului Bertrand 
Russel etc.

mănoase cultivă buruiana otrăvi, 
tă a obscurant’smului in scopul 
oprimării a m I oane de oameni. 
Fasc’sm, colonialism, ele se mă
soară cu aceeași unitate. Și oare 
numai fascismul ? Oare numai 
imperialismul ? Republica bur
gheză cehă a practicat restric. 
ții la bugetul învățămîntului, 
a împiedicat intrarea în șco
lile superioare a copiilor do 
muncitori și țărani. Astăzi, 
peste 50 la sută din studenții 
cehoslovaci provin din familii 
de muncitori șl țărani. Șomajul 
intelectual în R. Cehoslovacă ca 
și în celelalte țâri care constru
iesc sociai smul este o amintire 
a trecutului.

Se află aici în Praga o ade
vărată armată de conștiințe. 
Unii delegați nu au putut veni. 
Astfel tinerilor studenți japonezi 
li s-a refuzat pașaportul de că
tre guvernul țării lor. Istoria n 1 
poate fi insă oprită de o viză.

Ii privesc cum asou tă cu aten
ția încordată mesaj1,1 de luptă 
care se degajă din fiecare cu- 
vînt al raportului citit de preșe
dintele uniunii lor. Pe chipul 
lor s-au înscris semnele unei ho
tărîri de neclintit. Sînt tineri 
toți șl bravi. Iar tinerețea rici 
cînd n-a putut fi înfrîntă. Ea a 
biruit întotdeauna.

HORIA LIMAN

„M-au impresionat marile posibilități 
care stau la dispoziția tineretului romîn...“

O după amiază ploioasă. In
tr-o cameră de la etajul IV al 
hotelului „Athenee Palace” 
doamna Theja Gunawardhane ne 
primește îmbrăcată în „sari“, 
vestminte ce evocă depărtatul 
Ceylon. Theja Gunawardhane 
este membră în biroul Consiliu
lui Mondial al Păcii și vicepre
ședintă a mișcării pentru pace 
din Ceylon. Notăm însă și amă
nuntul că interlocutoarea noa
stră este scriitoare și studiază 
cu pasiune problemele folclo
rice. In curî'.d îi va apare un 
volum despre dansurile ceylo- 
neze.

Pe măsuță privirile întîlnesc o 
stivă de cărți. Parcurgem in 
grabă titlurile : cărți despre Ro- 
minia. E limpede că doamna 
Gunawardhane e interesată de 
realitatea romînească.

- Sînteți prima oară pe me
leagurile noastre ? - întrebăm.
- Da I E prima mea vizită în 

Romixia. Și vă rpărturisesc că 
ceea ce am văzut este cu mult 
mai impresionant decît ceea ce 
cm citit despre țara voastră...

— Cu permisiunea dumnea
voastră, am dori să stern de 
vorbă tocmai de-pre acest su

biect : impresiile pe care le-ați 
cules în timpul vizitei prin Re
publica noastră.

- Sint bucuroasă să-mi îm
părtășesc impresiile. Am vizitat 
multe locuri. Cu ce să încep ? 
Am vizitat un sat de lingă Cas
telul Bran. In casele unora din
tre țărani am pășit ca musafir 
neașteptat. M-au impresionat 
costumele naționale, războaiele 
de țesut dar, în același timp, 
am constatat condițiile de via
ță ale țărănimii voastre. Țăra
nii romîni trăiesc bine, chiar 
foarte bine...

— Ați vizitat fabricile noa
stre ?

- Am avut plăcerea să vizi
tez mai multe întreprinderi in
dustriale. Mi-am dat seama de 
pașii uriași ai dezvoltării indus
triale a țării. In viața oameni
lor ce muncesc în fabrici s-au 
produs schimbări importante. Ei 
îndrăgesc din ce în ce mai mult 
munca, lucrează mai bine. Și 
asta pentru că muncitorul nu 
mai este socotit o parte a ma
șinii. Am văzut personal condi
țiile create muncitorilor, am cu
noscut muncitori ce au devenit 
directori adjuncți sau chiar di

rectori de mari întreprinderi. La 
Fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ ini-a plăcut 
marea varietate a produselor de 
bună calitate. Noile modele sint 
elegante. La această fabrică 
mi-au fost arătate niște fotogra
fii din urmă cu ani. înfățișau 
maghernițe pipernicite. Așa a- 
răta fabrica pe-atunci. Iar as
tăzi aveți o fabrică modernă, u- 
riașă... Pe muncitori i-am întîl- 
nit nu numai în fabrici. La Si
naia unde am petrecut cîtcva 
zile am discutat cu muncitori și 
funcționari din aproape toate 
regiunile țării, veniți să se odih
nească.

— Probabil că ați studiat și 
problemele folclorului nostru ?

- Întocmai. La Institutul de 
folclor am văzut o colecție a- 
proape unică. Apreciez în mod 
deosebit grija statului vostru de 
a colecționa și păstra frumosul 
folclor romînesc. Am asistat și 
la două nunți și am vizitat Mu
zeul de artă populară.
- Ce ne puteți spune în le

gătură cu impresia pe care v-a 
produs-o tineretul romîn ?

- Am vorbit cu citeva fete 
tinere. Printre ele era o munci

toare la fabrica de hîrtie din 
Bușteni. Mi-a spus că urmează 
liceul seral și că are de gînd 
să urmeze Facultatea de chi
mie din București. Făptui acesta 
mi se pare convingător. M-au 
impresionat marile posibilități 
care stau la dispoziția tineretu
lui. In multe țări nu se facilitează 
dezvoltarea tineretului. In Romî- 
nia nu există o asemenea pro
blemă deoarece reforme pe sca
ră guvernamentală au schimbat 
radical situația. Copiii de virstă 
școlară au posibilitatea cu toț i 
să invețe. Am văzut la Orașul 
Stalin o interesantă școală de 
ucenici. La dumneavoastră in 
țară se observă o preocupare 
permanentă pentru îndrumarea 
tineretului. Dacă privim pro
blema tineretului din punct de 
vedere sociologic constatăm că 
delicvența juvenilă ce bîntuie 
numeroase țări din Apus se da- 
torește lipsei de interes pentru 
o canalizare pozitivă a energii
lor tineretului. Cît de diferită e 
situația in țara voastră I Aci tim
pul liber al tineretului este or
ganizat plăcut. Palatele pionie
rilor contribuie la creșterea unui 

tineret sănătos și entuziast. 
Ceea ce se face în aceste ins
tituții nu este ceva superficial, 
ci o activitate ce pătrunde adine 
in viața copilului și tinărului. 
Cercuri de artă și muzică con
dusa de specialiști cultivă gus
tul pentru frumos. Am văzut de
sene ale copiilor care vădesc un 
real talent. Taberele pentru ti
neret sădesc spiritul prieteniei și 
colectivității...

Timpul a trecut pe nesimțite 
și doamna Gunawardhane tre
buie să asiste la un spectacol. 
Privesc ceasul : peste citeva mi
nute se va ridica cortina. îna
inte de a ne despărți interlocu
toarea noastră ține să ne mai 
spună citeva cuvinte :

- Fretutindeni în Rominia am 
simțit dragostea pentru pace a 
poporului vostru. Cuvintul „pa
ce“ il rostesc mereu oamenii. 
Poporul romîn a cunoscut răz
boiul și dorește să trăiască in 
liniște. Voi păstra totdeauna i- 
maginea acestui popor iubitor 
de pace.

EUGENIU OBREA
Un grup de ucenici de la Gospodăria agricolă de stat Kreiswaren (R.D.G.), într-un moment 

de destindere.
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