
cinstea celei de-a XII-a aniversari Proletari diri toate țările, uniți-vă!

a proclamării Republicii

Noi succese 
brigăzilor utemiste 
muncă patriotică Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Pentru întărirea 
colectivului 

brigăzii
De la chemarea tinerilor 

craioveni au trecut puține 
zile. Tinerii brigadieri de la 
Uzinele „Mao Țze-dun“ au 
și ieșit la muncă patriotică 
dornici de a traduce în fapte 
angajamentul luat cu acest 
prilej. Ca de obicei, în zilele 
cînd au ieșit la muncă n-a 
lipsit nici un tînăr din bri
gadă. Fiecare dorea să dea o 
mînă de ajutor la amenaja
rea halei de lucru de la țe- 
vărie. Au lucrat pînă acum 
circa 140 de ore. In acest 
timp au colectat din uzină și 
4.000 kg. fier vechi.

După ce au terminat mun« 
oa, ca de obicei, tinerii bri
gadieri au cîntat. De data 
aceasta au învățat cîntecul 
„Sub steagul partidului“. De 
altfel în angajamentele bri
găzii luate în cinstea zilei de 
30 Decembrie sînt prevăzute 
și alte puncte importante 
care să ducă la întărirea 
spiritului colectiv, la îmbogă
țirea cunoștințelor politice și 
culturale ale membrilor bri
găzii. De aceea, tinerii bri
gadieri nu s-au mărginit nu
mai să iasă la muncă împre
ună. Au organizat în colectiv 
și unele acțiuni culturale. 
Printre altele, de curînd, ti
nerii din brigadă au vizionat 
în cole<tiv spectacolul „Răz- 
van și Vidra“ la Teatrul 
Municipal.

C. M.

Răspunzind chemării brigăzi
lor utemiste de muncă pa
triotică din orașul Craiova, ti
nerii de la Institutul de fizică 
atomică și din cadrul Acade
miei R. P. Romine, au luat 
sub patronajul lor amena
jarea parcului zoologic din 
pădurea Băneasa. In fotogra
fie : tinerii din brigăzile ute
miste de muncă patriotică de 
ia cele două instituții la lucru.

Foto : N. STELOR1AN

Au plantat cu salcîmi
25 ha. teren

Răspunzind chemă
rii tinerilor din ora- 
țul Craiova, de a în
tâmpina ziua de 30 
Decembrie cu noi rea
lizări în munca pa
triotică, tinerii bri
gadieri din satele 
Gherghețti, lana ți 
Pogana din raionul 
Bîrlad ți-au luat an
gajamentul să amena
jeze prin muncă vo
luntară 100 ha. teren

degradat care pînă 
spre sfârșitul anului 
vor fi plantate cu 
salcîmi.

Prin realizarea a- 
cestui angajament, ti
nerii brigadieri din 
aceste sate vor aduce 
statului economii în 
valoare de 72.500 lei.

Muncind cu însu
flețire sub conduce
rea organizațiilor de 
partid, tinerii briga

dieri, în numai cîteva 
zile de la luarea an
gajamentului au plan
tat cu salcîmi 25 ha. 
teren.

Aceasta înseamnă că 
muncind în același 
ritm ei au posibili
tatea să-ți îndeplinea
scă angajamentul luat 
cu mult înainte de 
termenul stabilit.
PETRU DIMOFTE 

corespondent voluntar

Realizări ale tinerilor craioveni
Craiova, orașul din care, cu 

cîteva zile in urmă, a pornit che
marea către toți tinerii din bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică din țară pentru a da un pu
ternic avînt muncii patriotice în 
cinstea celei de-a XII-a aniver
sări a Republicii Populare Ro
mîne, cunoaște o adevărată 
efervescență în domeniul mun
cii patriotice. In fiecare zi, di
mineață ori după-amiază pinâ 
se înnoptează, șantierele de con
strucții, străzile și întreprinderile 
sint inundate de sutele de tineri 
muncitori, elevi sau pionieri, bri
gadieri ai muncii voluntare.

Entuziasmul cu care tinerii 
craioveni au pornit la îndepli
nirea angajamentelor luate in 
cadrul consfătuirilor care au 
avut loc, este dovedit de rezul
tatele obținute de ei in numai 
citeva zile.

Pe șantierele de construcții din 
centrul orașului, la înfrumuscSj- 
rea întreprinderilor și instituțiilor 
s-au efectuat peste 5000 ore 
muncă voluntară. Un aport pre
țios și-au adus brigăzile ute
miste de muncă patriotică de la 
Școala profesională de ucenici 
conduse de elevii Constantin 
Căldăraru și Alexandru Miu și 
cele de la Uzinele „7 Noiem
brie* conduse de Vasile Avram 
și Ion Vulpoiu. Cei 27 de mem
bri ai brigăzii utemiste de mun
că patriotică de la întreprin
derea „11 Iunie* condusă de 
utemistul Nicolae Breazu, care 
dețin pentru a doua oară drape
lul de brigadă fruntașă in mun
ca patriotică dat de Comitetul

orășenesc U.T.M., împreună cu 
membrii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică conduse de 
Niculae Mihai, Mengheș Dumi
tru, au întreprins o acțiune lar
gă de înfrumusețare a întreprin
derii lor. Ei au efectuat pînă 
acum 400 ore muncă voluntară.

Acțiunea de colectare a fie
rului vechi a căpătat o mare 
amploare. Tinerii de la Uzinele 
„Electroputere“ au predat I.C.M.- 
ului 2.000 kg. fier vechi. Orga- 
nizind temeinic acțiunea de strin- 
gere a fierului vechi, dindu-se 
sarcini precise pe brigăzi, tinerii 
au colectat in numai cîteva zile 
peste 25.000 kg. fier vechi. 
Aproape 5000 kg. fier vechi au 
fost scoase șr predate I.C.M.- 
ului prin punerea in valoare a 
vechii rețele electrice subterane 
a orașului Craiova.

Ziua de duminică 29 noiem
brie a fost declarată in orașul 
Craiova „Ziua strîngerii fierului 
vechi* la care au participat 1.731 
muncitori, elevi și pionieri care 
au efectuat peste 4.500 ore 
muncă voluntară in care au 
strins alte 18.300 kg. fier vechi. 
In această zi a continuat și ac
țiunea de săpare a gropilor 
pentru pomi pe marginea stră
zilor orașului.

PAUL PR6DESCU 
corespondent voluntar

Angajamentele 
vor fi depășite

Cînd au luat cunoștință de 
angajamentele stabilite ca răs
puns la chemarea tinerilor din 
orașul Craiova pentru a înțîm- 
pina ziua de 30 Decembrie, ziua 
proclamării Republicii ’ Populare 
Romîne, cu noi succese în munca 
patriotică, fiecare dintre membrii 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică de la Fabrica „Textila“ 
-Grivița din Capitală, condusă 
de uteniistul Dinu Jacques a 
avut de spus cîte ceva.

— Chiar astăzi putem ieși la 
muncă voluntară 1

— Nu trebuie să lăsăm să 
treacă multe zile pînă să ne în
deplinim angajamentele 1

— Să luptănt spre a le și 
depăși, posibilități avem destule I

Cât despre posibilitățile exis
tente, toți le cunoșteau. In in
cinta întreprinderii, chiar și prin

magazii, stăteau aruncate fără 
rost mii de kilograme de fier 
vechi.

Și iată că membrii brigăzii au 
pornit la lucru Chiar în ziua 
aceea și au continuat munca și 
a doua zi după amiază. Rezulta
tul ? Numai cîte 4 ore de muncă 
voluntară a efectuat fiecare mem
bru al brigăzii, dar în cele 40 de 
ore cit a efectuat întreaga bri
gadă au fost colectate 4000 kg 
fier vechi.

Angajamentul inițial era ca 
pînă la 30 Decembrie să colecteze 
6000 kg. fier vechi.

Intr-adevăr membrii acestei 
brigăzi folosesc toate posibilită
țile care le au la îndemînă și 
cu siguranță că vor realiza și 
depăși propriile angajamente.

N. COTIGA
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Serbarea majoratului
Comitetul U.TJY1. 

al centrului univer
sitar Cluj a luat ini
țiativa de a organi
za pentru studenții 
care au împlinit sau 
împlinesc în acest an 
18 ani, festivități de 
majorat.

Aceste manifestări 
vor avea un bogat

program educativ- 
distractiv constînd 
din conferințe, învă
țarea de cîntece pa
triotice și tinerești, 
jocuri, dans etc.

ldeea de bază a 
acestor manifestări 
este crearea unor 
tradiții și obiceiuri 
de tip nou care să

sublinieze evenimen
tele importante din 
viața tineretului nos
tru.

Momentul acesta 
măreț al majoratului 
se desfășoară intr-un 
cadru sărbătoresc.

FUIAREA iULIlî 
corespondent 

voluntar

14.500.000 lei economii
In dimineața zilei de 2 de

cembrie furnaliștii secției a ll-a 
din Combinatul Siderurgic Hu
nedoara au raportat comitetului 
de partid al uzinei o nouă bi
ruință : îndeplinirea planului a- 
nual cu 29 zile îna
inte de termen.

In acest an har
nicii furnaliști hu- 
nedoreni, aplicînd 
cele mai avansate 
metode de muncă 
au reușit să depă
șească cu 8,55 in
dicii de utilizare a 
agregatelor față de 
indicii planificați,

realizind economii In valoare de 
14.500.000 lei.

Cu ocazia mitingului fulger 
ținut in dimineața zilei de 2 de
cembrie de furnaliștii hunedo- 
reni, ing. Roman Gh., șeful sec

ției a ll-a, a felici
tat in mod deose
bit pe membrii bri
găzilor de produc
ție ale tinerilor fur
naliști care și-au 
adus un apreciabil 
aport la obținerea 
acestui succes.

ION AMAR1E1
electrician

Curs de istoria artelor 
pentru studenții ieșeni

Casa de cultură a studenților 
din Iași, împreună cu Asociația 
studenților și organizația U.TJ1. 
au inițiat recent un curs de 
istorie a artelor, organizat pen
tru prima oară, pentru masa de 
studenți de la facultăți cu pro- 
file diferite.

Acest curs este organizat în 
scopul de a dezvolta gustul pen
tru frumos, pentru artă al tine
rilor studenți.

Cursul e organizat pe perioada 
unui an. în acest timp vor fi 
susținute peste 7 prelegeri, me
nite să transmită studenților cu
noștințele respective. Zilele tre
cute s-a ținut prima prelegere.

’ Cursurile Școlii serale medii nr. 2 din Arad slnț frecventate de 314 muncitori-elevi. In fotografie; 
un aspect de la ora de cur* a clasei a VI li-cu

Au participat studenții de la 
toate institutele de învățăm-înt 
din lăți. Prelegerea a fost înso
țită de proiecții, care au e- 
xemplificat expunerea.

VOICU VICTOR 
student

Peste 250 inovații
Tineretul Uzinei de tractoare 

„Ernst Thälmann“ Orașul Stalin 
a desfășurat anul acesta o susți
nută luptă în vederea realizării 
de cit mai mari economii.

Acum cîteva zile, tinerii de 
aici au obținut o victorie de sea
mă — realizarea întregului anga
jament anual de a aduce econo
mii în valoare de 7.500.000 lei.

Economii însemnate au reali
zat tinerii din brigada condusă 
de Buciumeanu Simion, care au 
obținut în acest an peste 150.000 
lei economii, cei din brigada de 
la atelierul electric — responsa, 
bil Braga Dumitru — care au 
realizat peste 40.000 lei și alții.

Un aport de aeamă la realiza
rea acestor însemnate economii 
și l-au adus și tinerii inovatori 
printre oare Alexandru Ioan, 
Kiovari, Bela, Stanciu Petrică, 
Baufer Horst, Florescu Mircea 
și alții care au depus anul a- 
cesta la cabinetul tehnic peste 
250 inovații din care numeroase 
sînt aplicate în procesul de pro- 
ducție aducînd economii import 
tanțe,

T. BUCUR 
,... ajustcr
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Suclu JMihai este unui dintre fruntașii secției turnătorie de l( 
Atelierele C.FJî.-Arad,

' V - I .1, FotolB PAVSÎ

Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou

O. N.T.-„Carpați“ organizează 
numeroase excursii

Cu prilejul sărbătoririi anului 
Nou O.N.T.-„Carpați“ organi
zează pentru bucureșteni nume
roase excursii de trei zile în cele 
mai pitorești regiuni ale țării.

Astfel, sînt programate excursii 
Ta Orașul Stalin sau Poiana 
Stalin cu sărbătorirea revelionu
lui la hotelul restaurant „Car
pati“, „Postăvarul“, „Poiana 
Stalin“ și la cabanele „Postava
te“, „Pc:ana“ și Vila nr. 1 din 
Poiana Stalin.

Alte excursii se vor face la 
Predeal la hotelul restaurant 
,,Predeal“ și la cabanele „Cio
plea“, „Poiana Secuilor“, „Mă- 
lăești“, „Clăbucet“, „Poiana Ma-

re“, „Hunloc* șl Ta Zărnești Ta 
cabanele „Plaiul ~ 
„Curmătura“.

De asemenea sînt programate 
excursii la Sinaia și Bușteni, 
unde se va sărbători noul an la 
una din cabanele „Peștera“, 
„Padina“, „Diham“, „Poiana“» 
„Izvoarele“, „Babele“, „Bol« 
boci“, „Scropoasa“, „Piatra 
Arsă“, „Piscul Cîinelui“, „Ca- 
raiman“ sau la Hotelul Aplin 
Cota 1,400.

Pentru oricare traseu plecarea 
va fi în ziua de 31 decembrie 
și înapoierea în ziua de 3 ia
nuarie.

Foii* sau

(AgerpresX

.............

Marinescu 1
(Interviu cu

întâmplător 
pe străzile 
de Argeș... 

pe un vechi

— --------------------------------------- —------------- •" » t................  *

în colectivă
s-a născut o piesă de teatru»..

Școala populară de artă din 
Oradea, atrage numeroși 

tineri.
Foto : S. NIC'JLESCU

La prima sa reprezentare ,JDi- 
gul“ a devenit un fel de miting, 
unde chiar dacă spectatorii nu 
îndrăzneau să tulbure acțiunea 
luind ei înșiși cuvînlul, totuți — 
prin priviri aprobatoare, risete, 
murmure, aplauze, ți chiar cîte o 
izbucnire răzleață de genul : 
„bine i-a zis-o“ sau „ața-i tre
buie“ — ideile piesei erau pu
ternic punctate, căpătând relief, 
desprinzîndu-se parcă din cadrul 
scenei, unindu-se cu gîndurile ți 
sufletul celor din sală, transfor- 
mîndu-se astfel într-o minunată 
forță activă, mobilizatoare. In 
piesă era vorba de o problemă 
importantă, din viața chiar a a- 
cestor țărani uniți în colectiva 
din Lițteava, raionul Gura Jiului, 
— de o acțiune în urma căreia 
colectivul lor avea să-ți strîngă ți 
mai mult rîndurile.

Era vorba de ridicarea unui 
dig în fața Jiului capricios, dig 
prin care s-au scos de sub ame
nințarea inundației sute de hec
tare ale gospodăriei colective.

Cum întîmpinase satul această 
acțiune ? Cu entuziasm unanim. 
Pentru că recoltele celor Mai

bune pămînturi ale lițtevenilor 
erau de totdeauna dictate de ha
zard. Și iată, deodată, perspecti
va, ca — printr-o lucrare de mari 
proporții — omul să-ți spună 
cuvântul în fața naturii. Ceea ce 
cu forțe disparate nu se putuse 
înfăptui niciodată, avea să prindă 
contur prin efortul unit. Un e- 
pisod plin de poezie ți învă
țăminte, asupra căruia ochii ti
nerilor artițti ai comunei s-au 
oprit atenți...

Acum, la cîteva luni după ce 
spectacolul, gîndit ți montat de 
ei, a cucerit aplauzele ți ți-a în
deplinit misiunea educativă, tine
rii acețtia, care au ridicat sala 
în picioare cu replicile ți elanul 
lor, se sfiesc să-ți asume vreun 
merit deosebit. Pentru ei, spec
tacolul, ca ți digul însuți, a fost 
ceva firesc, o sarcină pe care le-a 
dictat-o conțtiința. Totuți, din 
vorbă în vorbă, începuturile se 
reconstituiesc — pline de pasiune 
ți entuziasm.

Mai întîi, se gîndiseră să 
caute la bibliotecă sau la raion 
o piesă, ceva potrivit împrejură
rilor, ceva prin care să se insu

fle entuziasm oamenilor, să-i cri
tice pe cei care tărăgănau lucru
rile ți, dacă se poate, să arunce 
ți cîte o frunză de urzică către 
cei ce se țineau de o parte —• 
însfîrțit, totul să corespundă cit 
mai bine acelei ocțiuni mari 1° 
care se cerea mobilizat întregul 
sat.

Dar scriitori de piese de tea
tru nu trecuseră prin Lițteava : 
ți deți, în culegeri ți caiete în
drumătoare, tinerii de aici au 
găsit lucruri care le-au plăcut, 
nu au putut spune despre nici 
una : „asta ne trebuie“. Le tre
buia altceva...

Și au găsit.
Acțiunea era în jurul lor, în 

«nț. Replicile se nășteau ți se în- 
tretăiau izvorînd din toate părți- 
le. ^eeq ce se petrecea în sat 
trebuie adunat, concentrat, pus 
în scSk și reprezentat în sinteză 
în fafi^oamenilor.

Insă ca să scrii toate acestea, 
îți trebuie meșteșug, experiență. 
Cine avea să fie autorul drama
tic ?

Și iată că o fiică de colectivist

— elevă la școala medie — ara 
mai mult curaj, ți le spune :

— Dacă mă ajutați, am să în
cerc eu...

Și au început lucrul. Rolurile 
s-au distribuit aproape înainte 
ca piesa să fie scrisă. Lui Vasile 
Marian, fiu de colectivist, i-a re
venit rolul președintelui de gos
podărie. Gioroceanu Marin, mun
citor fierar la atelierul gospodă
riei, a fost ales să întruchipeze 
pe secretarul de partid. Au mai 
primit roluri Costache Tanța, 
Sfetcu T. Constanța, Matei Ange
la, Gheciu Ioana, Goiceanu S. 
Eugen, Iliescu Maria etc. Mai 
toate personajele, deți sub alt 
nume, urmau să aibă un cores
pondent real, bine ales ți... care
— mai cu seamă — trebuia să 
fie bine întruchipat.

Ața a începui elaborarea pro- 
priu-zisă a piesei. Fiecare inter
pret a colaborat cu autoarea 
pentru definirea personajului 
respectiv, tn timpul repetițiilor, 
critica tovărășească ți autocritica

MIHAI NEGULESCU
(Continuare în pag. 3-aJ

Acum, în prag de iarnă, de la 
Biblioteca raională din orașul 
Urziceni peste 200 de cărți plea
că zilnic spre casele cititorilor. 
In fotografie : tînăra Mariana 
Popa una din cele mai harnice 

cititoare.
Foto : N. S.

Ne-am întîlnU 
după mulți ani 
orașului Curtea 
L-am salutat ca 
cunoscut.

— Noroc Marinescule !
S-a oprit. A ridicat două 

degete spre borul pălăriei ți 
ofensat mă corectă:

— Marinescu unu, fiule!
— Ce faci, în ce an ești la 

facultate?
Mirat, revoltat, amicul m-a 

săgetat cu o privire rece, a 
schițat un zâmbet ți a conti
nuat să vorbească ironic:

— Mai sînt ți lipsuril Am 
tras în bară la facultate ți 
m-au exmatriculat pe motive 
disciplinare. Ce-am 
ce-am pierdut l Unui 
piciorul meu, cu 
meu nu-i trebuie 
diplome universi
tare. E drept, joc 
deocamdată la „Pro
gresul” Curtea de 
Argeș, dar curînd, 
curînd îmi aranjez un trans
fer. La dracu, n-o să-mi ratez 
cariera într-o echipă din 
campionatul regional.

In definitiv ața cum se plă
tește chirie pentru o locuință 
de ce să nu pretind filodormă 
pentru un picior de talent...

îndemnat de curiozitate să-i 
cunosc mai bine concepțiile 
l-am însoțit o vreme în obiș
nuita lui promenadă pe stra
da principală. Marinescu 1 se 
simte în largul său. Salută în 
dreapta, în stînga, clipind 
șmecherește, pățește rar, ușor 
legănat, îți înalță semeț capul 
pieptănat a la Cicero și vor
bește, vorbește într-una des
pre piciorul său, despre vic
toriile sale.

— ...In seara meciului am 
băut patru baterii...

sau...
— ...Nu există zi să nu cu

ceresc o nouă fată...
Și ața Marinescu 1, vedeta, 

cuceritorul m-a ajutat să-i 
identific polii universului său 
spiritual :

Stadion — Bulevard!
Bulevard — Stadion!
Inclusiv stații intermediare: 

restaurant, salon de dans, 
masa de poker...

Nu bibliotecă!
Nu concert!

avut ți 
om, cu 
talentul

o vedetă)
Nu ceea ce interesează pe 

orice tînăr.
Am comis imprudența să-l 

întreb pe Marinescu 1 din ce 
trăiește, unde muncește. De 
data aceasta însă mi~a răs
puns dușmănos.

— Ufff cînd veți înțelege 
voi, muritorii de rînd, că un 
om cu piciorul meu nu tre
buie să muncească? Noroc 
că se mai găsesc direc
tori înțelegători, iubitori 
ai fotbalului, cum e tova
rășul director de la între
prinderea raională comercială 
Curtea de Argeș, unde sînt 
„încadrat“. Salariul e baza. 
Urmează apoi ciubucurile. In
tr-un oraș cum e Curtea de 
Argeș există mii de specta
tori. Cînd sînt în pană de 

bani ciupesc de la 
unul un pol, de la 
altul doi și o în
cropesc. Ah, să joc 
la o echipă din 
București, cîți spec

tatori m~ar simpatiza !
— Bine, dar asta nu se 

împacă cu demnitatea de om, 
de sportiv.

— Fleacuri fiule! Fotba
listul nu trebuie să fié sen
timental sau filozof. El are 
o singură menire: să dea cu 
piciorul în minge.

— Ai uitat că unde nu i 
cap, e vai de picioare ? — 
l-am întrebat înfuriat.

— La mine dragul meu e 
invers. Eu am picior de ta
lent, genial, nu cap!,..

Marinescu I, vedeta, e mul
țumit, e fericit că nu are cap 
ci numai un picior genial.

In locul unui om am re
văzut atunci un picior ciclo
pic, echipat cu jambiere și 
ghete cu crampoane. Am rup
t-o la fugă.

Degeaba!
De obsesia piciorului ciclo

pic a lui Marinescu I, vedeta 
din Curtea de Argeș, nu voi 
scăpa pînă cînd nu voi afla 
că colectivul sportiv din care 
face parte l-a ajutat să înțe
leagă că vedetismul, spiritul 
mercantil, viața imorală nu 
cadrează cu demnitatea unui 
adevărat sportivf

D. PAUL 
(după corespondența trimisă 
de ION COȚOLf funcționar), j



ceasornic

interesanta 
două ca-

rommeșu
de 

unor 
din secolul al

publicat în colecția 
învinge“ lucrarea 
de cercurile po- 

A. V. Lecca. De-a

Vaste cercetări arhokgice
în sala „Tehnica rachetelor 
și a zborurilor cosmice" din 
Muzeul Politehnic din Mos
cova a apărut un nou expo
nat - Globul lunar. Globul 
este construit din sticlă or
ganică. Toate neregularită- 
țile suprafeței Lunei 

gravate.

Foto : TASS

In săpăturile din Piața 
Flori au fost găsite urmele 
vechi bordeie 
X lea e.n.

Pe locurile vechiului Tomis 
a ieșit la iveală un interesant 
mozaic din antichitate.

Un papirus de uriașă valoare 
științifică a, fost găsit cu prile
jul unor săpături făcute la Man
galia.

...La Suceava și la Histria, în 
raionul Buhuși și în vechile a- 
șezări de prin părțile Ardealu
lui au ieșit la iveală pe șan
tierele de cercetări arheolo
gice sau în vîrtejul săpă
turilor din această tumultoasă 
campanie de construcții edili 
tare, zeci de prețioase docu
mente istorice care vin să com
pleteze cu date noi cunoștințele 
noastre despre vechea istoric a 
țării.

Discuția pe care am avut-o cu 
prof. univ. Gh. Ștefan, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, vine să prezinte citi
torilor noștri cîteva din semni
ficațiile vastei campanii de cer
cetări arheologice întreprinse în 
acest an.

— Am vrea să ne vorbiți 
despre cîteva din rezultatele cer
cetărilor din acest an.

Referiți-vă doar la cîteva mai 
importante. In primul rînd în 
București. Se pare că in multe, 
din locurile unde se construiesc 
noi blocuri s-au găsit prețioase 
documente arheologice.

— Intr-adevăr în București au 
ieșit la iveală o serie de lucruri 
foarte interesante chiar în locuri 
în care noi nu am planificat di 
nainte cercetări pentru acest 
an. Astfel în vechea Piață a Se 
natului s-au găsit urmele unei 
băi turcești din secolul al XVIII- 
lea. La demolările din Piața de 
Flori s-au găsit urmele unor 
bordeie din sec. al X-lea și o 
serie de ziduri care aparțineau 
desigur complexului Curții vechi 
din secolul al XVI-lea.

La săpăturile făcute pe dea
lul Ciurelului s-au 
resturile mai multor 
care conțin îndeosebi 
datînd de prin secolele VI—VIII 
e.n. Foarte interesante docu
mente (resturile unei biserici de 
prin secolul al XVII-lea) s au 
găsit între Spitalul Brîncoveneso 
și clădirea Tribunalului.

— Ce descoperiri au fost 
cute în alte orașe.

— Foarte interesant este 
noscutul mozaic de mari 
porții aparținînd 
din vechiul ~ 
Constanța 
cîteva morminte din epoca 
mană, conținînd ceramică și bi
juterii aparținînd acestei epoci.

La Mangalia, pe teritoriul fos
tei cetăți Callatis s-au găsit în 
cimitirul din epoca grecească 
mai multe monumente, dintre 
care unul conține un papirus 
din secolul al IV-lea î.e.n.

La Histria au continuat săpa 
turile în așezarea sclavagistă la 
templul grecesc din sec. al V-lea 
î.e.n. unde s au descoperit mai 
multe pietre de altar.

La Suceava, loc al unor im
portante cercetări arheologice 
desfășurate în anii din urmă — 
au continuat o serie de cerce
tări în anul acesta atît în ceta 
tea de scaun cît și pe platoul 
din fața cetății. Deosebit de 
fructuoase au fost cercetările 
făcute la punctul Șipot unde 
s-au găsit resturile unor bor
deie slave din a doua jumătate 
a secolului al VI-lea al erei 
noastre — despre care se poate 
spune că reprezintă cele mai 
vechi descoperiri slave cunoscute 
pe teritoriul țării noastre.

In cadrul numeroaselor cerce
tări făcute în Ardeal tTebuie să 
menționăm dezvelirea totală a 
vechii cetăți Blidaru, continua
rea în general a lucrărilor din 
complexul dacic din munții 
Orăștiei. Ar trebui, de aseme
nea, în aceeași ordine de idei, 
să subliniem importanța cerce
tărilor făcute la Soporul de 
Cîmpie (raionul Turda) în ci
mitirul daco-roman din perioada 
ocupației romane, precum și cer
cetările de Ia Brătei (sec. al 
V-lea al erei noastre) unde s-a

găsit prima așezare băștinașă 
din vremea migrației Hunilor 
dezgropîndu-se mai multe bor
deie și un depozit de unelte agri
cole din fier.

— Am vrea să ne vorbiți 
acum despre importanța acestor 
descoperiri. Să ne arătați modul 
în care aceste cercetări au lă
murit o serie de probleme care 
stau în prezent în fața istorici
lor noștri.

— înainte de a evidenția va
loarea generală a acestor desco
periri arheologice atît pentru 
istoria patriei cît și pentru stu
diul istoriei universale, aș vrea 
să subliniez faptul că toată a- 
ceastă fructuoasă activitate ar
heologică desfășurată în anii din 
urmă, este rodul grijii deosebite

Interviu cu prof. univ.
Gh. Ștefan

Membru corespondent al Acade
miei R.P.R., 

decan al Facultății de istorie 
a Universității „C. I. Par hon"

descoperit 
bordeie, 

ceramica

Zu-

ca
pro- 

unei clădiri 
Tomis. Tot la 

s-au mai descoperit
ro-

pe care o are puterea populară 
pentru propășirea științelor.

Dintr-o activitate sporadică, 
desfășurată cu reduse mijloace 
financiare de un grup mic de 
oameni de știință, cercetarea ar
heologică a devenit în anii pu
terii populare o activitate largă, 
în care sînt antrenate mari co
lective de cercetători cărora li se 
acordă toate mijloacele necesare 
desfășurării unei activități de un 
înalt nivel științific.

înarmați cu cea mai înaintată 
concepție despre lume, materia
lismul dialectic și istoric, cerce- 
lătorii noștri de pe tărîm arheo
logic de la Institutul de arheolo
gie din București, de la Institu
tul de istorie din Cluj și Iași, 
de la toate muzeele regionale nu 
mai desfășoară o activitate în- 
tîmplătoare, ci se conduc după 
un plan bine stabilit de lucrări 
menit să elucideze o serie în
treagă de probleme ce stau în 
fața istoricilor noștri.

Ori din acest punct de vedere 
descoperirile arheologice făcute 
în anul acesta vin să aducă noi 
documente pentru traducerea în 
viață a planului nostru de cer
cetări reprezcntînd valori de 
preț pentru elaborarea unei mari 
lucrări de ansamblu — Tratatul 
de istorie al R.P. Romîne.

Din multitudinea problemelor 
lămurite cu prilejul săpăturilor 
efectuate în anul curent, aș vrea 
să remarc în primul rînd con
tribuția adusă de aceste cerce
tări la elucidarea problemelor 
legate de formarea poporului ro- 
mîn.

In această ordine de idei foar
te importante sînt rezultatele 
săpăturilor amintite de la Bră- 
tei, de la Porumbenii Mici (Re
giunea Autonomă Maghiară) pre
cum și cele de la Dridu (raionul 
Urziceni) unde s-au continuat 
săpăturile în așezarea din seco
lul al X-lea e. n.

Datorită acestor descoperiri, 
sîntem în situația de a cunoaște

destul de bine o perioadă (res
pectiv secolele al IV—V lea și 
al X—Xl-lea e.n.) care pînă nu 
de mult era foarte puțin cu
noscută, ajutîndu ne să înțelegem 
mai bine istoria populațiilor ca
re au trăit pe teritoriul țării 
noastre între retragerea aUrelia- 
nă și întemeierea primelor state 
feudale romînești.

In al doilea rînd trebuie să 
menționăm faptul că aceste des
coperiri, îndeosebi cele de la 
Suceava-Șipot (care completează 
descoperirile făcute în ultimii 
ani la Sărata Monteoru), lămu
resc o serie de probleme legate 
de așezarea slavilor pe teritoriul 
țârii noastre.

Aducînd date de deosebită va 
loare pentru lămurirea unor se
rii de probleme din diferite 
epoci ale istoriei țării noastre, 
descoperirile arheologice din 
anul acesta, continuîud marile 
cercetări întreprinse în această 
direcție în ultimii ani, sîut tot 
odată de o importanță deosebită 
pentru istoria universală. Des
coperirile din Dobrogea, de 
exemplu, atît cele de la Histria 
cît și cele de la Constanța și 
Mangalia vin să lămurească pro
bleme de mare importanță pen
tru istoricii contemporani pri
vind epoca grecească, epoca ele
nistică, epoca romană.

Descoperirile amintite privind 
viața slavilgr dau tuturor cerce
tătorilor acestei epoci date de o 
excepțională valoare privind 
istoria slavilor din sud-estul Eu
ropei.

în sfîrșit trebuie să amintim 
printre altele faptul că documen
tele scoase de noi la iveală aduc 
lumini noi asupra vieții unor 
popoare migratoare, care înainte 
de a se stabili în diverse regiuni 
europene au tteout și au influen
țat viața populațiilor ce au vie- 
țuit pe teritoriul țării noastre, 
iar aceste documente sînt foarte 
importante pentru 
ropei.

îmbrățișînd o 
istorică, multele și
descoperiri arheologice din anul 
acesta, aduc la lumină docu
mente de mare preț pentru în
țelegerea istoriei patriei, istoriei 
universale.

„Dincolo de cercurile polare
De curînd „Editura Tinere

tului“ a 
„Știința 
„Dincolo 
lare", de 
lungul celor 300 de pagini 
autorul expune 
„poveste“ a celor 
Iote polare, strădaniile cer
cetătorilor de a descoperi tai
nele unor țărmuri înghețate, 
încercarea de a găsi căi noi 
de legătură între continen
tele globului, lupta dusă 
de oamenii de

a dezlega tainele feno-
știința pen-

tru

istoricii Eu-

vastă epocă 
interesantele

menelor ce se petrec la „ca
petele pămînlului“.

Pe lingă datele istorice le
gate de descoperirea regiuni
lor polare, autorul mai pre
zintă fauna și flora locurilor 
descoperite, structura geolo
gică a straturilor, cercetările 
oceanologice, meteorologice 
etc. ce au fost făcute aici. Bo
gat ilustrată, avînd și un nu
măr apreciabil de hărți — 
menite să înlesnească citito
rului urmărirea drumului 
parcurs de expediții — lu
crarea „Dincolo de cercurile 
polare“ va fi o lectură plă
cută și utilă pentru orice tî- 
năr dornic să cunoască reali
zările științei în domeniul 
călătoriilor polare.

A. Br.

din lume

negu
stori și vinutori ruși, 
sub comanda lui Si- 
mion Dejnev, între
prind o expediție pe 
țărmul nord-estic al 
Siberiei, ajungînd pi- 
nă în peninsula du
cilor (azi Capul Dej- 

■ nev).

if ju- 
exi- 
în- 

din

...ideea că în 
rul Polului Sud 
stă un continent 
tins a apărut
antichitate. Aristotel

și alți filozofi greci 
au afirmat că în e- 
misfera sudică tre
buie să existe un în
tins continent, care 
să țină — spuneau ei 
— în echilibru con
tinentele cunoscute 
pe acea vreme în e- 
misfera nordică, căci 
altfel — după păre
rea lor — globul pă- 
mîniesc s-ar fi răs
turnat cu partea mai 
grea în jos.

...expediția m An
tarctica realizată în
tre anii 1819—1821 
a fost condusă de ce
lebrii căpitani de 
vase F. F. Belling- 
hausen ți N. P. La
zarev pe vasele „Vo- 
stok“' și „Mirnîi". A- 
ceasta a fost prima 
expediție științifică 
în Antarctica care a 
efectuat cercetări se
rioase de oceanogra
fie, meteorologie, zoo
logie

Undele radiofonice sînt reflec
tate de obiectele aflate în aer, la 
fel cum sînt reflectate razele lu
minoase de către oglinzi. In a- 
cest fel Sv poate preciza atît pre
zența unor obiecte, ca și distanța 
pînă la ele, pe baza timpului 
măsurat între emiterea semnalu
lui radiò și recepționarea celui 
reflectat. Iată în cîteva cuvinte 
principiul radiolocației sau a 
radarului, metodă asemănătoare 

i acelora prin care se măsoară 
distanțele cu ajutorul sunetului, 
folosind fenomenul ecoului.

Oamenii de știință au consta
tat însă un fenomen cu adevărat 
uluitor, încercînd să lucreze cu 
radiolocatoare care emiteau unde 
cu lungimea de 1,3 cm. Deși ex
periența a fost repetată de ne
numărate ori, se petrecea mereu 
același fenomen : undele emise 
în spațiu dispăreau fără urme, în 
loc să se întoarcă spre aparata- 
jul de recepție. Ceva mai tîrziu, 
a fost găsită explicația compor
tării stranie a acestor unde. Mo
leculele de vapori de apă se com
portă ca adevărate radiorecep
toare acordate tocmai pe acea
stă frecvență și absorb în con
secință puternic undele de 1,3 
cm.

Dar dacă moleculele „recepțio
nează“ unde electromagnetice dp 
frecvențe stabile, ele nu pot oare 
și emite unde în anumite con
diții, întocmai ca niște minus
cule stații de emisie ? Studiind 
această problemă, fizicienii so
vietici Basov și Prohorov au rea
lizat generatorii și amplificatorii 
moleculari, lucrare de interes 
științific excepțional. Una din 
extrem de interesantele aplicații 
ale generatorilor moleculari o 
constituie cea mai exactă măsu
rare a timpului din istoria știin
ței-

cît de surprinzătoare ni s-ar păH 
rea această afirmație, ea nu re-* 
prezintă decît purul adevăr. In- 
ir-o zi, mai exact în 23 ore, 56 
minute și 4,1 secunde, Pămîntul 
face o rotație completă în jurul 
axei sale. Noapte ae noapte, as
tronomii din toată lumea își în
dreaptă lunetele spre cer ca să 
potrivească ceasornicele de pre
cizie din observatoare. Timpul 
determinat în acest fel este apoi 
difuzat prin toate stațiile de ra
diodifuziune.

Pînă cu vreo două decenii în 
urmă, fizicienii au considerat că 
rotația globului terestru s-ar 
face ou o regularitate absolută 
și că această mișcare ar consti
tui un etalon desăvîrșit pentru 
măsurarea timpului. In realitate 
însă apar variații de oîteva mi- 
inli dintr-o secundă pe zi. Cui 
se datoresc oare aceste abateri 
în rotația globului terestru ?

Această întrebare constituie 
încă o taină a științei care.și 
așteaptă răspunsul. Se pare că 
„vinovate" sînt deplasările de 
mase considerabile de pe Pămint 
(calotele înghețate de la poli 
cresc și descresc în ritmul ano
timpurilor, continentele se dilată 
puțin în timpul verii, mareele 
pun în mișcare mase uriașe de 
apă etc.).

Globul terestru nu mai poate 
fi considerat așadar ca un eta
lon desăvârșit pentru măsurarea 
timpului. Iată însă că datorită 
uluitoarei realizări a celor doi 
fizicieni sovietici, acolo unde a 
dat greș Pămîntul au reușit mi
nusculele molecule.

Moleculele, 
„corectează" rotația 

globului terestru

Abaterile 
globului terestru

fi-Ceasornicele noastre imită .. 
del rotația globului terestru ! Ori-

Cibernetica
va revoluționa

Din Uniunea Sovietică ne.a so
sit din nou o veste interesa ntă : 
oamenii de știință sovietici lu
crează în prezent Ia realizarea 
unei mașini de informații în do
meniul chimiei. După cum sîntem 
informați aceasta mașină va 
putea să găsească în cîteva se-

cunde orice compus chimic din
tr-un milion de compuși și să 
indice dintr-un număr uriaș de 
reacții pe cele mai avantajoase. 
Culmea o constituie fără îndoia
lă faptul că pentru a găsi com
pusul chimic necesar este sufi
cient ca automatul să cunoască 
un fragment oarecare al accs. 
tui compus, adică o parte din 
compoziția moleculei.

Pământul, oamenii, animalele, 
plantele, într-un cuvînt tot ce ne 
înconjoară, este alcătuit din a- 
proximativ o sută de elemente 
chimice, cît se cunosc pînă în 
prezent. Combinîndu-se între ele 
în diferite moduri, aceste ele
mente formează un număr uriaș

Foto : TASS

TR. POTERAȘ

Gravitația mare obiectiv

Aterizarea containerului ulti
mei trepte a rachetei care 
cuprinde aparatură științifică 
șl animale. Secvență din fil
mul documentar „Cercetări 
biologice înfăptuite cu ajuto

rul rachetelor“.

Dintre toate fenomenele fizic», 
legate de greutate sini cele 
ușor de observai și se im- 
vieții noastre silnice. Acțiu- 
gravitației intervine în miș-

chimia

al fizicii contemporane

de compuși chimici diferiți. Pentru 
a da un exemplu este suficient 
să arătăm că foarte mulți ohi- 
miști se ocupă cu studiul compu
șilor carbonului și acest lucru nu 
este întîmplător, căci carbonul 
intră în compoziția celor mai va- 
riați compuși chimici. Numărul 
compușilor cunosouți ai carbonu
lui, așa numiții compuși organici, 
au depășit cu mult cifra de 3 mi
lioane și continuă să crească.

O dezvoltare atît de rapidă a 
chimiei carbonului, a chimiei or
ganice, duce la faptul că orice 
manual de chimie organică, este

într-o oarecare măsură deja în
vechit în momentul apariției 
sale.

Iată de ce mașina electronică 
de informații în domeniul chimiei 
la a cărei realjzare lucrează în 
prezent oamenii de știință so
vietici va însemna o adevărată 
cotitură în cercetările chimice și 
o dată epocală în istoria științei.

Tn laboratorul de modelare e- 
lectronică, unde se construiește 
noua mașină, a fost elaborată o 
bază matematică (algoritm) pen. 
tru'traducerea formulelor chimice 
de structură într-un cifru liniar. 
Mașina codifică singură fără 
participarea chimiștilor, formulele 
compușilor chimici. După prelu
crarea informațiilor, în mașină 
va interveni procesul invers de 
transformare a cifrului în for
mule chimice.

Se lucrează la întocmirea unui 
dicționar în care locul denumirii 
compușilor chimici vor fi indi
cate silabele ce corespund diferi
telor elemente (părți ale molecu
lelor) ale acestor compuși.

Noua mașină va putea comu
nica, la cerere; toate datele pri
vind proprietățile fizice și de altă 
natură ale compușilor.

După părerea specialiștilor so
vietici, realizarea unei asemenea 
mașini de informații va permite 
să se obțină un important pro
gres în dezvoltarea industriei 
chimice.

Datorită vitezelor uriașe cu 
care lucrează mașinile electroni
ce, studii care durează în pre
zent timp îndelungat, vor putea 
fi efectuate în cîteva zile și a- 
ceasta va contribui fără îndo
ială la grăbirea unor descoperiri. 
de cea mai mare importanță în 
domeniul chimiei. Prin realiza
rea mașinii de informație în do
meniul chimiei, savanții sovie
tici vor aduce o contribuție 
deosebită la lupta pentru con
tinuul progres tehnic

lng. I. IONESC13

Pornind de la această desco
perire, la Institutul de fizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
a fost realizat cel mai precis 
ceasornic din lume. Pentr-u sin
cronizarea noului cronometru se 
folosește energia din interiorul 
moleculelor și din această cauză 
el a fost denumit pe drept cu
vânt „ceasornic molecular“.

La baza acestui cronometru se 
află un generator special de im
pulsuri electromagnetice de înal
tă frecvență, acționat prin ra
diația atomilor excitați și care 
poate produce pînă la 240 mi
liarde de oscilații pe secundă. 
Datorită faptului că aceste os
cilații se produc cu o regu
laritate desăvîrșită, ele pot fo
losi pentru sincronizarea cea
sornicului.

După cum a declarat prof. Ale- 
xandr Prohorov, ceasornicul mo
lecular sovietic constituie un hi
brid sui-generis al radiotehnicif 
și fizicii cuantice. Avantajul cel 
mai însemnat al noului aparataj 
de măsurare a timpului este, în 
afară de uluitoarea sa precizie, 
faptul că funcționează perfect în 
orice condiții de temperatură, 
spre deosebire de cunoscutele 
ceasornice cu cuarț, care fac im
portante diferențe chiar la o va
riație a temperaturii de numai 
cîteva miimi dintr-un grad si din 
care cauză ele trebuie să fie a- 
dăpostite în instalații foarte cos
tisitoare de termostate.

Perspectivele deschise științei 
de noua realizare sovietică sînt 
deosebit de vaste. Tainele aba
terilor din rotația globului teres
tru vor fi probabil lămurite șl 
oamenii de știință vor putea răs
punde la întrebarea dacă aceste 
variații nu se datoresc cumva 
anumitor fenomene din sîmburele 
planetei noastre.

Tn același timp, ou ajutorul 
ceasornicului molecular vor pu
tea fi verificate o serie de proble
me privind teoria relativității. 
Pe principiul generatorilor și 
amplificatorilor moleculari vor 
fi construite aparate ce vor des
chide fără îndoială o eră nouă 
în electronică, datorită produce
rii unor frecvențe de o stabilitate 
încă necunoscută pînă în prezent.
Pentru prima oară vor putea fi 
construite amplificatoare fără 
zgomot 
și cele 
care ne 
și care 
„înecate“ în fîșiitul propriu 
tuburilor electronice, vor deveni 
perceptibile instrumentelor de 
măsură și simțurilor noastre.

de fond atît de dăunător 
mai slabe radiosemnale 
vin din Cosmosul infinit 
deocamdată mai sînt 

al

lng. V. PETRAȘGW
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Vedere generală a telescopu
lui destinat 
astrofizic din 
piai mare

Uniunea

Observatorului 
Crrmeea * cel 
telescop din 
Sovietică, 
foto t TASS

j

cele 
mai 
pun 
nea 
carea tuturor obiectelor de pe 
Pămint și din întregul Univers,

Și totuși, paradoxal, tocmai 
despre gravitație știm foarte pu
ține lucruri. Proprietăți ale ma
teriei mult mai ascunse la prima 
Vedere, ca fenomene electrice, 
nucleare, au fost cercetate și ex
plicate.

în domeniul gravitației lucru
rile nu sînt încă pe depHn ex
plicate ; nu s-a reușit să se ex
plice decit puține din tainele 
gravitației. Lucru destul de ciu
dat, deoarece Newton o descope
rit cu mai mult de două secole 
înainte legile gravitației univer
sale.

Nu s-a dat o explicație deose
birilor profunde dintre gravitație 
și celelalte fenomene fizice. De 
ce spre deosebire de fenomenele 
electromagnetice, pentru gravita
ție nu există ecran opac ? Ea 
străbate toate corpurile. De ce 
nu s-a constatat existența unor 
unde gravitaționale care să se 
propage ca undele electromagne
tice? De ce unui corp nu i'se 
poate înlătura greutatea așa cum 
poate fi neutralizat din punct 
de vedere electric? De ce e- 
xistă numai atracție și nu și res
pingere gravitațională ? —• iotă

titeva întrebări cărora trebuie să 
li se dea o dezlegare.

Odată cu dezvoltarea fizicii nu
cleare, a devenit din ce în ce 
mai evident faptul că dezlegarea 
acestei enigme trebuie căutată, 
așa cum s-a dovedit și pentru 
alte ramuri ale fizicii, nu în fe
nomenele macroscopice, ci în 
însuși interiorul particulelor 
elementare.

Aici intervine însă un obsta
col neașteptat. La scara nucleară 
forțele de atracție gravitațională 
devin extrem de reduse.

Care este cauza acestei dras
tice inversări a ierarhiei de va
lori cind trecem de la domeniul 
macroscopic la domeniul elemen
tar ? De ce forța care împiedică 
materia corpurilor cerești și 
planetelor sistemelor solare s-o 
ia razna prin spațiu, aproape nu 
mai ocționează la scara particu
lelor elementare. Știința moder
nă a început să aibă primele suc
cese în dezlegarea tainelor gra
vitației.

Astfel, în domeniul teoriei dru
mul a fost deschis de fizicianul 
sovietic D. D. Ivanenko. Aplicînd 
gravitației metodele fizicii cuanti
ce, Ivanenko a arătat că atît fo
tonii, care sint cuantele timpului 
electromagnetic, cit și electronii 
și pozitronii se pot trans
forma în „gravitoni”, cum a de
numit el cuantele timpului gra- 
vitițional. Aceste transformări ne

arată că există legături între fe- 
nomele gravitaționale și cele elec
tromagnetice, deci că acestea nu 
sint de esență diferită, încadrîn- 
du-se armonios în unitatea dia
lectică a naturii. Cercetările lui 
D.D. Ivanenko ne arată că există 
posibilitatea teoretică Ca intr-un 
viitor mai mult sau mai puțin în
depărtat să se poată realiza apa
rate electrice de produs gravita
ție sau impuls mecanic și, cine 
știe, poate de anulat gravitația.

Alt om de știință sovietic 
K. Staniukovici, a ajuns pe 
altă cale la concluzia că gravita
ția nu este constantă. Forțele 
gravitaționale pot varia în func
ție de starea particulelor subato- 
mice și în special în funcție de 
temperatură.

Cercetările teoretice reprezin
tă însă numai o parte a ofensi
vei științei moderne împotriva 
citadelei problemelor gravitației. 
Știința a ajuns in sfîrșit la faza 
cind problema gravitației poate 
fi atacată pe cale experimentală. 
Succesul experimentelor în do
meniul gravitației este strîns le
gat de mărirea fantastică a sensi
bilității și preciziei aparatelor, 
realizată de către tehnica mo
dernă.

O adevărată revoluție în do
meniul sensibilității aparaturii 
a fost adusă de descoperirea 
de către oamenii de știință so
vietici N. G. Basov fi A. M. Pro-

horov a unui nou principiu de 
generare a undelor radio, pe 
baza energiei legate de tre
cerea atomilor și molecule
lor dintr-o stare în alta. Pe 
baza acestui principiu au fost 
construiți generatori și ampli
ficatori moleculari, de zeci și 
sute de ori mai preciși și mai 
sensibili detit cea mai fină a- 
paratură electronică conștruitd 
înainte.

Cu ajutorul amplificatorilor 
moleculari ai lui Basov și Proho
rov se vor putea monta pentru 
prima oară experiențe care să 
verifice existența undelor gravi
taționale, care se presupune că 
iau naștere ori de tite ori un 
corp este accelerat. Daci aceste 
unde întâlnesc un alt Corp, ele 
trebuie să-i imprime o ușoară 
accelerație. Acest efect este atît 
de slab, îneît nu a putut fi încă 
detectat pînă astăzi.

Avîntul luat de către cercetă
rile teoretice și practice în do
meniul gravitației, atenția pe ca 
re le-o acordă astăzi î ________
lume științifică, succesele dejg\ ■ agricultura, 
obținute, ne fac să putem enufl- 
ța pronosticuri extrem de fevti 
rabile pentru viitor. Esigs^mai 
presus de orice îndoiala,,cd nu
mai sîntem foarte departe de 
vremea tind, datorită .acpmulSrii 
cunoștințelor de bâză' asupra 
gravitației, va sosi'PtUmentul a- 
plicațiilor tehnice. Iar aplicațiile

tehnice ale cunoașterii gravitației 
vor fi formidabile !

Dacă cijperirea gravitației va 
urma, ceea ce este de așteptat, o 
evotuție asemănătoare cu a cuce
ririi electromagnetismului, ne 
putem aștepta la crearea unor 
dispozitive cu care gravitația să 
poută fi neutralizată și care 
să ducă la construirea unor ve
hicule ale căror performanțe 
nici măcar imaginația nu le poa
te urmări.

„Graviplanele“ — cum le-a 
numit K. Staniukovici nu vor 
fi atrase de către corpurile ce
rești (inclusiv Panunțul), fapt 
care le va permite să circule a- 
proape fără să consume ener
gie, și cu price viteză dorită, de
oarece pierderea greutății atrage 
și pierderea inerției. Pe această 
cale va fi rezolvată problema 
navigației cosmice. In aceste 
condiții cucerirea de către ome
nire a sistemului solar va fi tit 
se poate de simplă. Cucerirea 

■gravitației va mai face posibile 
intreogtgla orașe zburătoare, va revoluționa 

„ ’ , chimia, medicina,
metalurgia... Dar să punem puțin 
frîu țentetiei !

Omenirea este pe cale de a cu
ceri un tezaur al naturii care as
cunde bogății uriașe, a căror stă- 
pinire va determina un salt enorm 
pe calea progresului tehnic.

lng. A. VIȘINES00

Un colectiv de la întreprinderea Grosskayna (R.D. Germană) a 
făcut experiențe cu un nou tip de frînă de tren care folosește 
izotopi radioactivi - Cobalt 60. Prin folosirea noii frîne se asi
gură oprirea trenurilor la semnalul de oprire... In fotografie : 
personalul locomotivei și Inventatorii discută avantajele nou

lui dispozitiv.
Foto : ZENTRALBILD-Berlin



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Comuniștii - 
îndrumătorii

sfătuitorii noștri

• •

Interesul tineretului grec 
pentru Intîlnirea 
balcano-adriatică 
de la București

de seamă și în 
fiiatoarea Marla 

că organizația

— In darea 
discuții, spunea 
Ene, s.a arătat 
noastră și-a îmbunătățit simțitor 
munca educativă în rîndul tine
relor. Este adevărat. Multe ac
țiuni interesante, mai ales pentru 
fete am organizat noi în ultima 
perioadă. Dar pentru toate aces
tea trebuie să mulțumim în pri
mul rînd organizației de partid, 
comuniștilor din secție, îndru
mătorii și sfătuitorii noștri, care 
ne-au ajutat la timp, cu pricepe
re șț căldură.

Pentru o temeinică 
educare politică 

a tineretului
Activitatea organizației U.T.M 

de la Fabrica „Partizanul Roșu“ 
din Orașul Stalln a constituit 
în mal multe rînduri obiectul 
unor ședințe ale comitetului de 
partid.

Cu cîteva luni în urmă, comi
tetul de partid a analizat învă
țămîntul politic U.T.M. Tovarășa 
Maria Mreană, secretara comite
tului de partid, Maria Tănăses- 
cu, Vasile Visarion și alți co
muniști au scos la iveală cu 
acest prilej lipsurile care frînea- 
ză bunul mers al învățămintului 
politic: la unele cercuri politice 
propagandiștii expun lecțiile 
sec, neinteresant, fără o strinsă 
legătură cu viața, cu activita
tea practică a utemiștilor și ti
nerilor.

Din discuțiile comuniștilor a 
reieșit de asemenea că datorită 
modului formal, birocratic în 
care s-a făcut anul trecut recru
tarea cursanților, peste 100 de u- 
temiști au rămas în afara învă- 
țămîntului politic.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri șl pentru a asigura anul a- 
cesta desfășurarea în bune con
diții a învățămintului politic, co
mitetul de partid a dat îndru
mări comitetului U.T.M. și a re
partizat cîțiva comuniști să aju
te organizația U.T.M. în muncă. 
Astfel spre deosebire de a- 
nul trecut, anul acesta recrutarea 
cursanților pentru Învățămîntul 
politic s-a făcut pe baza discu
țiilor individuale purtate cu fie
care tînăr în parte de către o 
comisie din care a făcut parte 
șl un membru al biroului orga
nizației de partid din sec
ția respectivă. Această mă
sură a asigurat cuprinderea 
în Învățămîntul politic de 
organizație a tuturor utemiș
tilor din întreprindere. De ase
menea, din cel 19 propagandiști 
care conduc anul acesta 
cercurile și cursurile de învăță- 
mint politic U.T.M., 11 sint 
membri șl candidați de partid, 
cu o temeinică pregătire profe
sională și politică.

Cîteva probleme 
specifice 

în munca cu fetele
Intr-o zi membrii biroului or

ganizației U.T.M. din pregătire- 
țesătorie s-au adresat tovarășei 
Maria Tănăsescu, secretara or
ganizației de partid din secție.

— Nu știm ce să mai facem 
cu fetele astea, tovarășă secre
tară. E vorba de Trandaflra 
Trandafir, Eugenia llie, Anica 
loan și altele care se îmbracă 
fără gust, se ceartă adesea din

unui
Pilda vieții

neînfricat luptător comunist
De curînd Editura Politică a 

publicat un volum de „Opere 
alese“ în care sint cuprinse nu
meroase scrieri, mărturii ale 
luptei și muncii, ale înaltelor 
idealuri, gîndurî și sentimente 
ce l-au călăuzit pe Felix 
Ednw.dovici Dzerjinski. Culege
rea începe cu autobiografia iui 
F. E. Dzerjinski după care ur
mează mai multe articole și ma
nifeste cu privire la situația 
muncitorilor in rîndul cărora 
desfășura activitatea revoluțio
nară. In volum sint publicate 
diferite rapoarte, scrisori și cu- 
vîntări ce reflectă activitatea sa 
în conducerea mișcării socinl- 
democrate din Polonia și Litua
nia. Un document deosebit de 
emoționant îl constituie paginile 
„Din jurnalul unui deținut" care 
împreună cu scrisorile publicate 
în ultima parte a culegerii o- 
glindesc eroismul și fermitatea 
de care a dat dovadă autorul 
lor în anii lungi de închisoare 
șl deportare la care l-a con
damnat odiosul regim țarist. 
Perioada de după Revoluția dm 
Octombrie cuprinde numeroase 
cuvîntări, rapoarte pe proble
mele luptei împotriva contrare
voluției, ale refacerii economiei, 
ale industrializării socialiste 
precum și ale luptei pentru con
tinua întărire a partidului bol
șevic. Dintre acestea o impor
tanță deosebită are raportul 
„Industria U.R.S.S. — baza cons
trucției socialiste“ prezentat în 
1925 la Conferința a XIV a gu- 
bernială din Moscova a Parti
dului Comunist (bolșevic).

Operele alese oferă cititorilor 
crîmpeie de o deosebită frumusețe 
ale glodurilor și sentimentelor de 
o înaltă ținută morală ale aces
tui militant de tip leninist, soldat 

lucruri de nimic, se poartă necu
viincios cu tovarășii lor de 
muncă. Le-am criticat de-atitea 
ori în adunări, la gazeta de pe
rete, dar ele tot nu se îndreaptă.

După ce le-a ascultat pă
surile, secretara organizației de 
partid le-a spus :

— Că le-ați criticat nu este 
rău. Dar după cîte se vede cri
tica nu a fost însoțită de mă
suri practice care să ajute fete
lor să-și formeze gusturi și de
prinderi practice, folositoare în 
viață.

Discuția s-a prelungit. Mem
brii biroului organizației U.T.M. 
au stabilit, la sugestiile secreta
rei organizației de partid, acțiu
nile ce urmau să fie inițiate, 
pentru a îmbunătăți munca de 
educație comunistă în rîndul fe
telor. La cîteva zile după a- 
ceasta fetele din pregătire-țesă- 
torie s-au intllnit cu candidata 
de partid Teodora Negoescu, 
profesoară la școala profesiona
lă a întreprinderii, care le-a vor
bit despre comportarea tînăru- 
lui în viață și societate. Folo
sind exerriple din viața secției, 
a întreprinderii, expunerea s.a 
bucurat de mult succes. După 
această expunere au fost orga
nizate și alte acțiuni interesan
te : întîlniri cu oameni de știin
ță șj cultură, cu activiști de 
partid și de stat, convorbiri 
cu medicul întreprinderii, cu 
creatorii de modele etc. De mult 
succes S-au bucurat spre 
exemplu discuțiile asupra unor 
teme ca cele despre căsă
toria în trecut și astăzi, 
tovărășie, prietenie, dragoste, 
cum să ne îmbrăcăm cu gust, 
demnitatea tinereții, cum gătim 
și cum servim la masă și altele. 
Aceste acțiuni au fost împletite 
cu șezători literare, seri de poe
zie, jurnale vorbite, învățarea 
de cintece revoluționare și pa
triotice și multe altele care 
contribuie la educarea comunis
tă și cetățenească a tetelor, la 
organizarea in mod plăcut și 
educativ a timpului lor liber.

Să meriți 
încrederea 
colectivului

După ce a terminat școala
profesională, utemista Antoneța 
Mălăcescu a fost repartizată să 
lucreze in sectorul finisaj. Chiar 
din primele zile, Antoneta a în
ceput să-și depășească sarcinile 
de producție. Maistrul, tovarășii 
ei de muncă îi apreciau îndemî- 
narea cu care lucrează. Azi lau
de, mîine laude, Antoneta a în
ceput să se înfumureze, să se 
poarte necuviincios cu cei din 
jur, să nu mai la în seamă pă
rerile lor. Anul acesta, cînd au în
ceput înscrierile pentru învăță- 
mmtul seral și fără frecvență, 
Antoneta și-a exprimat dorința 
de a-și continua studiile. Orga
nizația U.T.M. din secție, tova
rășele ei de muncă s-au opus.

— De ce?,a întrebatAntoneta 
surprinsă.

Pentru că comportarea ta de 
pînă acum nu ne dă garanția că 
la liceul seral vei face cinste 
întreprinderii și organizației 
noastre — i-au spus membrii 
biroului organizației U.,T.M. 
Comunista Maria lonescu, o 
femeie în vîrstă și cu multă 
experiență în viață, care se 
ocupă cu dragoste de munca, 
și viața tinerelor din secție, a a;

al revoluției și erou al construc
ției. Viața lui Dzerjinski a fost 
în întregime închinată idealuri
lor revoluției proletare. Viața 
lui Dzerjinski a îmbinat în 
același puternic umanism co
munist cea mai fierbinte dragoste 
și devotament pentru oamenii 
muncii cu ura sfintă șl fermita
tea împotriva dușmanilor și a 
trădătorilor celor ce muncesc. 
Așa cum scria el însuși într-o 
scrisoare trimisă în 1901 din în
chisoare : „urăsc răul așa cum 
l-am urît și înainte și năzuiesc 
ca și pînă acum, din tot sufletul 
ca pe lume să nu existe nedrep
tate, crime, beție, desfrîu, risipă, 
lux inutil, case de toleranță, in 
care oamenii își vînd trupul sau 
sufletul, sau și unul și altul, 
oprimare, războaie fratricide și 
vrajbă între națiuni... Aș vrea să 
cuprind cu dragostea mea în
treaga omenire, s-o încălzesc și 
s-o purific de noroiul vieții de 
astăzi...“

Volumul de „Opere alese“ oferă 
o imagine multilaterală a formă
rii acestui erou al revoluției. De 
la 18 ani Dzerjinski aderă la 
aripa revoluționară a social-de- 
mocrației din Lituania devenind 
un revoluționar de profesie. Con
vins că faptele trebuie să ur
meze credința într-o idee și că
— așa cum scria el însuși în 
Autobiografie — „trebuie să fiu 
mai aproape de mase și să în
văț eu însumi împreună cu ele“
— Dzerjinski părăsește liceul, cu- 
noscînd viața plină de mizerie a 
proletariatului și participînd -ac» 
iiv la propaganda ideilor social, 
democrației revoluționare, a idei
lor internaționalismului proletar, 
în fruntea social-democrației li» 
tuaniene și poloneze, sprijinind 
țerjn și consecvent linia bolșevi- 

vut după cîteva zile o discuție 
cu membrii biroului organiza
ției U.T.M. din secție.

— Nu este bine ce faceți, 
copil. Lăsați fata să învețe. 'An
toneta a greșit, este drept.t'Esfe 
înfumurată, zvăpăiată, uheori 
chiar obraznică cu noi. Dai An
toneta se poate îndrepta.- 9

Membrii biroului organizației 
U.T.M. din secție l-au ăsctîltat 
sfatul. ’ m

După cîteva zile, într-o adu
nare generală a organizației 
U.T.M. din secție, utemiștii au 
criticat cu asprime atitudinea 
înfumurată a Antonetel, ajutin- 
d-o astfel să se îndrepte. La rîn. 
dul său, tovarășa lonescu a în
ceput să se preocupe îndeaproa
pe de educația fetei.

Au trecut de atunci multe 
luni. Antoneta s-a schimbat ra
dical. Ea continuă să fie frun
tașă în producție, se numără 
printre fruntașii la învățătură 
la liceul seral și participă acum 
activ la viața obștească a orga 
nizațlef U.T.M.

’v *
Organizația noastră U.T.M. — 

spunea secretara comitetu
lui U.T.M. de la „Partiza
nul Roșu", se prezintă anul 
acesta în fața adunării pen
tru dare de seamă și alegeri cu un 
bilanț deosebit de rodnic: peste 
1.150.000 lei» economisiți de 
către utemiștii și tinerii din în
treprindere prin reducerea de
șeurilor și sporirea randamentu
lui mașinilor și al războaielor, 
peste 12.000 ore de muncă pa
triotică efectuate pe cîteva șan
tiere de înfrumusețare a ora
șului. peste 630 de utemiști și 
tineri cuprinși in învățămîntul 
politic de organizație, ca să nu 
mai vorbim de numeroasele ac
țiuni Cultural-educative pe care 
le-am organizat anul acesta 
pentru educarea comunistă și 
patriotică a tineretului. Fără 
sprijinul activ al organizației 
de partid, al comuniștilor, noi 
n-am fi putut obține asemenea 
succese.

I. ANDREI (A ger pres)

Pe ecranele Capitalei rulează un nou film « „Omul de pe planeta Pâmtnt“ -, o producție a 
studiourilor sovietice

cilor în frunte cu Lenin, dușman 
al naționalismului, internaționa
list consecvent, Dzerjinski desfă
șoară o activitate revoluționară 
cu adevărat eroică. Nici prigoa
na ohranei țariste, nici deporta
rea și Închisorile nu pot frînge 
voința sa, încrederea sa nestră
mutată in ideile, comunismului. 
Din depărtare în scrisoarea tri
misă din închisoarea Kovno la 
13 ianuarie 1898 el îl scria sorei 
sale: „Pot spune cu certitudine 
că sint mult mai fericit decit cei 
care duc o viață lipsită de sens... 
în „libertate“. Datorită activită
ții sale revoluționare, F. E. Dzer-
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însemnări 
pe marginea 
volumului 

«Opere alese“ 
de F. E. Dzerjinski

jinski a fost de nenumărate ori 
arestat și întemnițat. Unspre
zece ani din viață el i-a petre
cut tn închisoare, în ocnă sau 
in deportare. Volumul de „Opere 
alese“ exprimă în paginile din 
Jurnalul unui deținut" (1908- 
i909), precum și în scrisorile 
trimise din închisoare minu
nata dîrzenie revoluționară a a- 
cestui bolșevic. „In închisoare 
n-am maturizat in chinurile sin
gurătății, ale dorului de lume și 
de viață. Și, cu toate acestea, 
niciodată nu mi-a încolțit în su
flet îndoiala asupra justeței cau
zei noastre... Aici în închisoare 
este adesea greu, iar uneori chiar 
îngrozitor... Și, totuși, dacă ar fi 
să încep viața de la capăt, aș 
incepe-o așa cum am început-o“.

Călit de experiența luptei,
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Lucrările 
consfătuirii 
științifice 

romîno - sovietice
Joi dimineața au început, în 

amfiteatrul Institutului de pe
trol, gaze și geologie din Capi
tală, lucrările consfătuirii științi
fice romîno-sovietice cu tema 
,,Aspecte din chimia hidrocarbu
rilor“, organizate de Institutul 
de studii romîno-sovietic al Aca
demiei R.P. Romine, în colabo
rare cu Secția de științe chimice 
a Academiei R.P. Romine. La 
consfătuire participă numeroși 
oameni de știință, ingineri, teh
nicieni și alți specialiști romîni, 
precum și o delegație a Acade
miei de Științe a Uniunii Sovie
tice, formată din prof. A. N. 
Bașkirov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., prof. A. F. Plate, prof. 
A. B. Nalbandian șj A. P. Ba- 
Iod, candidat în științe.

La ședința de deschidere au 
fost de față V. F. Nikolaev, con
silier, și D. K. Zvonkov, prim- 
secretar ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Lucrările consfătuirii eonii- 
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strîns legat de mase, fiu devo
tat al Partidului Comunist, 
Dzerjinski a participat activ la 
înfăptuirea revoluției din Octom
brie și apoi ca președinte al 
Cekăi (Comisia Extraordinară 
din Rusia pentru lupta împotriva 
contrarevoluției, sabotajului și 
speculei) la apărarea cuceririlor 
celor ce muncesc împotriva 
dușmanilor de orice fel. Con
secvent principiului pe care-1 
proclama încă în tinerețe 
că „acolo unde există cre
dință în cauza căreia ți-ai închi
nat viața, există și forță și as
prime și nu moleșeală“, Dzerjin
ski a desfășurat o activitate neo
bosită mobilizind vigilența mase
lor. Credincios leninismului el 
dezvăluia cu o neobosită stăm, 
ință acțiunile contrarevoluționa
re, formele deschise și ascunse 
ale acțiunilor dușmanului de cla
să, explicînd că în condițiile pe
rioadei de trecere de la capita
lism la socialism lupta de clasă 
nu se stinge, Ci își schimbă for
ma. Fără milă față de dușmanii 
revoluției, Dzerjinski se călăuzea 
îri permanență de linia leninistă 
a partidului de a reprima împo
trivirea și uneltirile criminale ale 
dușmanului, spre a da poporului 
„tihna și posibilitatea unei munci 
pașnice și creatoare“ — curii a. 
răta el Însuși în'articolul publi
cat în Pravda „Din partea comi
siei extraordinare pentru lupta 
înipoțriva contrarevoluției“.

0 însuși a îndeplinit înaltele 
funcții de Comisar al poporului 
pentru Lyle de. comunicații și 
președintelui Consiliului Supe
rior al economiei naționale mobi- 
lizînd masele îri Opera de refa
cere economică, militind pentru 
industrializarea---Socialistă, pentru 
creșterea productivității muncii și 
pentru economii, pentru victoria 
liniei leniniste a partidului.

Joi la amiază a avut loc la Muzeul literaturii romine deschi
derea Expoziției „15 ani de literatură nouă în R. P. Romînă".

La deschidere au participat reprezentanți ai Ministerului în
vățământului și Culturii, ai Uniunii Scriitorilor, scriitori și nu
meroși iubitori de literatură.

Lipsă de atente fafă de cei ce învață
Sînt unul dintre studenții 

care urmează cursurile Facultă
ții de științe juridice, secția 
fără frecvență de la Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj. 
Am mari greutăți atît eu 
cit și colegii mei în procu
rarea cursurilor. La multe mate
rii ca de pildă, drept penal 
(partea specială), istoria gîndi- 
rii economice, drept administra
tiv etc. pentru că nu avem la 
îndemînă cursurile, învățăm 
după notițele celor de la cursu
rile de zi—bineînțeles atunci cînd 
le putem procura.

De asemenea secretariatul fa
cultății nu se îngrijește ca noi 
să primim la timp temele lu
crărilor de Control și materia
lul bibliografic respectiv. Pină 
la prima sesiune examene

întreaga viață a lui Dzerjirf- 
ski a fost însuflețită de încrede
rea în viitor, în triumful cauzei 
proletariatului. Dragostea sa 
pentru copii, minunatele sale sfa
turi pentru educarea acestora in 
spiritul celor mai nobile trăsă
turi umane, al adevărului și cin
stei ca și activitatea sa practică 
îndreptată împotriva vagabonda
jului, pentru dezvoltarea sănătoa. 
să a copiilor și tineretului —• 
stau mărturie acestei minunate 
preocupări pentru tînăra genera
ție.

Tineretul nostru învață din 
scrierile cuprinse în volumul de 
„Opere alese“ din. pilda vieții 
lui Dzerjinski să-și. închina 
toate forțele cauzei proleta
riatului, să creadă tn invinci
bilitatea ideilor comunismului, 
să se identifice cu lupta mase
lor pentru lichidarea exploatării, 
pentru revoluție, să apere cu cea 
mai mare fermitate cuceririle 
oamenilor muncii, fiind nemilos 
cu dușmanii, întotdeauna ferm 
și intransigent.

Pentru totdeauna vor rămîne 
în amintirea cititorului „Opere, 
lor alese“ aceste minunate cu
vinte ale lui Dzerjinski, cuprinse 
în scrisoarea trimisă din închi
soarea din Varșovia în . iunie 
1914 : „Trebuie să ai conștiința 
necesității de a merge la moarte 
în numele vieții, de a merge la 
închisoare tn numele libertății și 
trebuie să ai forța de a suporta 
cu ochii deschiși tot infernul vie
ții, simțind în suflet imnul mă
reț și sublim al frumosului, al 
adevărului și fericirii, făurit chiar 
în această viață“.

Lectura volumului „Opere ale
se“ de Felix Dzerjinski este un 
izvor prețios de învățăminte pen-z 
tru fiecare tînăr constructor al 
socialismului din patria noastră

P. NEDELCU

Nu se pot
oare
rezolva ?

au rămas doar două luni și cred, 
că ar fi bine să se urgenteze ex
pedierea acestor materiale.

O altă problemă care ar tre
bui rezolvată este și programul 
de funcționare ol Bibliotecii 
centrale din Oradea. Este ade
vărat că la bibliotecă se găsesc 
unele cursuri dar fiindcă sint 
numai intr-un exemplar nu pot 
fi citite decit în sala de lectură 
a bibliotecii. Biblioteca are însă 
un program de funcționare care 
nu le permite studenților și ele
vilor de la cursurile fără frec
vență să poată citi aici. Astfel, 
biblioteca este deschisă de la 
10 dimineața și pînă la 1 seara. 
Or, la majoritatea întreprinde
rilor, programul de lucru se 
termină la ora 16. Pînă ajun
gem la bibliotecă mai trece 
timp, așa că nu putem sta în 
bibliotecă mai mult de o oră și 
jumătate-două. De nenumărate 
ori tinerii au cerut conducerii 
bibliotecii să modifice progra
mul de funcționare — fapt care 
a fost menționat și în condica 
de sugestii de un grup de ti
neri. Conducerea bibliotecii n-a 
luat însă nici un fel de măsuri.

Se impune ca forurile care 
răspund de activitatea acestor 
instituții să rezolve problemele 
care stînjenesc activitatea de 
învățătură a elevilor și studen
ților din producție însoriși 
cursurile fără frecvență.

E. MARTON 
corespondent voluntar

la

Neglijență...
Cînd s-au mutat în noul lo

cal al școlii, elevii din co
muna Gurahonț din raio- 

același nume, s-au bucurat 
Sălile spațioase, 

îi îmbiau spre
curate 

învăță-

început însă să se micșo- 
aceasta

din negii- 
lire n-a fost 

Deși

nul cu 
mult, 
parcă 
tură.

Au I 
reze zilele și odată cu 
elevii să nu mai poată descifra 
literele din carte. Vă veți întreba 
ce legătură are micșorarea zilei 
cu literele? Are o strînsă le
gătură. La Școala elementară de 
7 ani din Gurahonț 
jență în noua clădi: 
făcută instalația electrică, 
devizul a fost întocmit de multă 
vreme el zace undeva prin do
sarele sfatului popular raional 
pentru aprobare. In acest timp 
elevii citesc la lumina lămpilor 
de petrol.

Oare nu s-ar putea urgenta lu
crările de instalarea luminii elec
trice?

T.DARAȘTEANU 
corespondent voluntar

In curînd 
pe ecranele Capitalei
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cirului
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GEO MA1CAN 
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Scenariul: Dumitru Carabă} 
Teodor Constantin

Regia: Lucian Bratu
Imaginea: Constantin Ciu- 

* botaru.
Muzica: Sergiu Sarchizov
Decoruri: Ștefan Marițan

Interlocutorul nostru este de 
astă dată deputatul grec Vassi- 
lis Brakatsoulas, mtembru al con
ducerii organizației de tineret a 
partidului E.D.A. Ideea unui in
terviu despre ecoul stîrnif în 
Grecia de Intîlnirea balcano- 
adriatică de la București o ac
ceptă cu amabilitate. Dl. Bra
katsoulas ne declară :

- Știrea că la București va 
avea loc in ianuarie 1960 o In- 
tîlnire a tineretului și studenți
lor din regiunea balcanică și 
adriatică a produs in țara mea 
un justificat interes. Pături largi 
ale tineretului grec și, cu deose
bire, membrii organizațiilor de 
tineret ale partidelor aflate in 
opoziție salută posibilitatea lăr
girii contactelor și □ 
colaborării intre tine
rii ce trăiesc în acea
stă parte a globului. 
Organizarea Intilnirii / 
corespunde aspirații- £ 
lor și intereselor tine- 
retuiui din țările noa
stre care năzuiește 
spre pace. Intîlnirea 
de la București și, în 
neral, cooperarea tineretului 
balcano-adriatic înseamnă 
mod direct o contribuție la 
îmbunătățirea atmosferei 
litlce din regiunea noastră. Cu 
toate diferențele de sisteme so
ciale in care trăim, cu toate 
deosebirile de opinii, credem că 
colaborarea balcano-adriatică a 
tineretului poate să se Întăreas
că. Există un climat generai fa
vorabil pentru aceasta, conjunc
tura internațională nouă deter
minată de procesul de destin
dere pe care-I prevestește schim
bul de vizite Hruțciov-Eisenho- 
wer.

- Ce organizații de tine
ret din Grecia sprijină pre
gătirile în vederea Intilnirii i

în

po-

Â apărut „Probleme ale păcii 
și socialismului“

A apărut în limba romînă în 
Editura Politici numărul 12 pe 
1959 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului“.

In Acest număr al revistei 
„Probleme ale, păcii și socialis
mului“ sînt publicate articolele: 
Forța economică a socialismului 
și întărirea păcii de P. Rusov; 
Militarizarea economiei duce la 
impas de H. Glaude; Africa 
neagră pe calea spre eliberare 
de M. Lafon ; America latină in 
chingile monopolurilor din S.U.A. 
de P. Alberdi; Calea țărănimii 
vietnameze in revoluție de Fam 
Van Dong ; Bazele științifice ale 
politicii revoluționare ; Un înflă
cărat luptător pentru pace, de
mocrație și socialism (cu prile
jul aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui Sen Kataiama) 
de S. Mațumoto.

Rubrica „In partidele comu
niste și muncitorești" cuprinde 
un bogat material informativ cu 
privire la activitatea unor par
tide frățești.

In cadrul rubricii „Schimb 
de păreri" sînt publicate o serie 
de noi articole pe tema „Inte
grarea" europeană, contradicțiile 
capitalismului și clasa munci
toare".

La rubrica „Congrese și con
ferințe internaționale" este pu-

In colectivă s-a născut 
o piesă de teatru...

(Urmare din pag. l-a) 

au ajutat mult la închegarea 
spectacolului. De pildă, Giorocea- 
nu Marin, interpretul secretarului 
de partid, nu reușea să fie con
vingător. Un utemist i-a spus 
prietenește :

— Nea llie nu muncește cu 
oamenii așa.

Cel despre care se vorbea era 
llie Alexandru, secretarul de 
partid ol gospodăriei, care îm 
preună cu Lazăr Alexandru, pre
ședintele G.A.C., Dumitru Fosi
le, colectivist, unul din inițiato
rii acțiunii de îndiguire, Lazăr 
Oprea, secretarul organizației 
U.T.M., profesorul Scăunașu Du
mitru, Truică Ștefan și alții 
(modelele de viață luate pentru 
principalii eroi ai piesei) au fost 
in fruntea muncii de colectivi
zare, iar în momentul în care se 
referă articolul nostru, în frun
tea campaniei pentru îndiguire. 
(De altfel trebuie spus că ei au

I a^r(//r

- Numeroase organizații do 
tineret au făcut pubiifă adeziu
nea lor la Intîlnirea de Ia Bucu
rești. Printre acestea se află or" 
ganizațiile de tineret ale parti
dului E.D.A., partidului Uniunea 
democratică, partidului Liberal, 
secția de tineret a Mișcării pen
tru destinderea balcanică, forul 
conducător al organizației de ti
neret a partidului progresist st: 
diază problema Intilnirii și in ci 
rînd Va fixa purictu' 'puriclul de vedere.

- Ce acțiuni intenționați 
a organiza în vederea popu
larizării Intilnirii ?

- Pentru o cunoaștere mai 
bună a țelurilor acestei întîlniri 
organizațiile de tineret ale par
tidului liberal și ale partidului

Uniunea democratică 
au invitat o delegație 
a Comitetului de pre
gătire să viziteze 
Grecia, intr-un viitor 
apropiat diferitele or
ganizații de tineret 
ce și-au afirmat ade
ziunea Ia lntilnire vot 
stabili modalitatea 

desfășurării pregătirilor pe plan 
intern. Avem convingerea că ac
țiunile ce vor fi întreprinse se vor 
bucura de un ecou larg. i 

In încheiere, dl. Brakatsoula» 
ne-a exprimat speranța că In- 
tilnirea de la București se va 
bucura de succes și că ea va 
deschide căi noi pentru colabo
rarea tineretului și studenților 
din regiunea balcanică și adria- 
tică, pentru a transforma acea
stă regiune într-o zonă a păcii, 
pentru a contribui la consoli
darea păcii în lumea întreagă. 
Dl. Brakatsoulas ne-a asigurat 
că tineretul grec este hotârit 
să-și aducă aportul la acesta 
acțiuni ce servesc cauza nobilă 
a păcii.

E. O. 4.

blicat articolul Congresul inter
național de sociologie de E. 
Arab-Oglî.

La rubrica „Gărți și reviste* 
sînt publicate recenziile: Galea 
spre pace și prietenie! de J. Pla- 
chetka: Moștenirea lăsată de 
Gramsci de U Gruppi; Naționa
lizarea după model laburist: 
unele rezultate de 1. Ostrovitia
nov.

Rubrica „Scrisori și note" cu
prinde scrisorile: Bilanțul ale
gerilor generale din Anglia de 
E. B.; Guineea își adună forțele 
de F. Gondarovsky: „Unele pro
blem« ale luptei pentru pace" 
de I. Montagu, V. Spano.

Revista mal cuprinde ?î ru-l 
brica „Replicile noastre"; in ca
drul ei sînt publicate articolele r 
Internaționala Comunistă în fața 
„judecății* lui E. Kardelj și a 
altora de A. Sch.varzer; încă 
o „nimicire" a marxismului de 
N. O.; Capitaliștii pudici de I. 
Williams.

Revista „Probleme ale păcii 
și sociatismfllui“ apare lunar în 
limbile albaneză, bulgară, ceha, 
chineză, coreeană, engleză, fran
ceză, germană, italiană, japo
neză, mongolă, olandeză, polo
neză, romînă, rusă, spaniolă, 
suedeză, ungară, vietnameză.

fost și principalii consultanți ai 
tinerilor din colectivul artistic).

Căutind să dea viață unor ase
menea oameni înaintați, în luptă 
cu rezidurile vechi din conștiin
ța oamenilor, consemn-înd entu
ziasmul cu care au răspuns colec
tiviștii (fiindcă aici, la Liștaava, 
ei formează aproape unanimita
tea), criticîndu-i pe cei care, un , 
timp, mai căutau să tărăgăneze 
lucrurile și, mai ales, intuind cu 
sensibilitate — în ciuda unor 
stângăcii artistice — cum o ase
menea importantă acțiune se răs- 
frînge în conștiința oamenilor, 
cîștigîndu-i tot mai mult și in- 
tărindu-le încrederea in drumul 
pe care au pornit, spectacolul cu 
„Digul“ a avut un puternic ecou 
in viața satului...

Cu cită emoție va fi privit 
utemista Sfetcu T. Constanța, 
cum cuvintele scrise de ea, acți
unea și personajele (in parte 
gindite de ea, în parte prelucra
te și adaptate împrejurărilor din 
sat) prindeau viață, o viață mi
nunată, sub ochii colectiviștilor, 
in interpretarea tinerilor colecti
viști... Și, poate, interpretând pe 
secretarul de partid, aflat in 
fruntea luptei pentru îndiguire, 
trăind și rostind replicile aces
tuia, nu o dată fierarul colectivist 
Gioroceanu Marin va fi simțit 
cum di glas inseși gîndurilor 
sale, cum rolul interpretat și 
conștiința sa de colectivist se 
contopesc intr-un singur tot.., Și 
el, și Vdsile Marian, și Costache 
Tanța, și Matei Angola, și lliescu 
A. Maria, și Goiceanu S. Eugen 
și toți ceilalți, au pus mult su- 
flet în acest spectacol.

Prezentat o dată chiar pe dig 
— acolo unde tineretul avea un 
sector al lui db doi kilometri, 
unde 100.000 m.c. de pămînt a 
veau să-i dicteze de acum Jiului 
o anume albie, — spectacolul s-a 
dovedit la fel de viii, la fel de 
interesant.

Tinerii activiști culturali ai 
comunei Lișteava au dovedit ca
pacitatea lor creatoare, dragostea 
și entuziasmul lor în munca pen 
tru fericirea omului,

. >1
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n. s. Hrușciov: Avem dorința 
fierbinte și voința fermă 

de a lupta pentru socialism, 
pentru comunism

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
i— TASS transmite . Luînd cu
vîntul la 2 decembrie la mitin
gul muncitorilor, funcționarilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la 
Uzina constructoare de mașini 
din Budapesta „Ganz-Mavag", 
N. S. Hrușciov a transmis co; 
lectivului uzinei un salut fierbinte 
din partea P.C.U.S., a guvernu. 
lui sovietic, a clasei muncitoare, 
din partea tuturor popoarelor 
marii Uniuni Sovietice.

Sintern mîndri de dv., iubiți 
frați, a spus N. S. Hrușciov, pen
tru că după rebeliunea contrare
voluționară ați făcut față difi
cultăților provocate de forțele 
reacționare, ați restabilit viața 
economică normală in țară și 
pășiți înainte în același front cu 
toate țările socialiste pe drumul 
construirii socialismului.

Cînd forțele contrarevoluțio
nare au reușit să provoace re
beliunea, a spus N. S. Hrușciov, 
imperialiștii au crezut că a venit 
sfirșitul puterii populare in Un
garia. Ei își închipuiau că sînt 
pe punctul de a-și realiza țelul 
— să scindeze lagărul șocialist 
și să se răfuiască cu fiecare țară

Teme noi în discuția 
Congresului

Industriașilor americani
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 2 decembrie 
la hotelul „Waldorf Astoria” s-a 
deschis cel de-al 64-lea Congres 
anual al Asociației naționale a 
industriașilor, la care participă 
3.000 de patroni, printre care re
prezentanți ai celor mai mrrl 
corporații industriale din S.U A.

De obicei congresele ace'tei 
influente organizații se limitează 
la cuvintări in care sint elogiate 
„meritele“ capitalismului, sînt 
criticate vehement sindicatele și 
se cere reducerea impozitelor 
percepute de la cei bogați.

Anul acesta la ședințele de la 
„Waldorf Astoria“ au apărut 
pentru prima oară teme noi pen
tru congresele, acestei organiza
ții ; neliniștea în legătură cu dez
voltarea rapidă a economiei so
vietice, recunoașterea necesității 
coexistenței pașnice intre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică. A- 
cgste discursuri fac ca actualul 
congres al Asociației naționale a 
industriașilor să fie unic în felul 
său în lunsa istorie a acestei or
ganizații.

socialistă în parte, să instaureze 
din nou în aceste țări puterea ca
pitalismului.

Arătînd că aceste zile au fost 
critice pentru clasa muncitoare 
din Ungaria, N. S. Hrușciov a 
spus: Cum puteam noi, clasa 
muncitoare, oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică, care pe baza 
Tratatului de la Varșovia aveam 
trupe pe teritoriul Ungariei, cum 
puteam noi răbda ca trupele 
noastre să privească indiferente 
cum contrarevoluționarii îi spîn- 
zură pe muncitori, îi împușcă pe 
cei mai buni fii ai clasei mun. 
citoare ungare, ai poporului un
gar? Dacă nu v-am fi ajutat, am 
fi fost calificați drept niște proști 
și istoria nu ne-ar fi iertat a- 
ceastă prostie.

Am considerat că este datoria 
noastră sfîntă, a spus N. S. Hruș- 
ciov, să răspundem la cererea 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar de a trimite 
trupele noastre împotriva con
trarevoluției, de a ajuta clasa 
muncitoare, poporul muncitor din 
Ungaria să se răfuiască cu re
belii fasciști și să consolideze pu
terea clasei muncitoare, puterea 
oamenilor muncii din Ungaria.

Forțele externe, forțele impe
rialismului, a subliniat N. S. 
Hrușciov, nu mai inspiră acum 
teamă țărilor socialiste. Forțele

Lucrările
•ocn
' bGt'4»-.. X
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celui de-al Vll-lea
Congres al P. M. S. U.

IO.;
Delegația P.M.R. la al Vll-lea
Congres al P.M.S.U. a vizitat

Uzinele textile

Lucrările
Intervenția 

reprezentantului 
R. P. Romine 

în Comitetul politic 
special

NEW YORK 3 (Agerpres) — 
După cum s-a mai anunțat, 

Comitetul politic special ai Adu
nării Generale a O.N.U. a început 
examinarea problemei aplicării 
consecvente a principiului repre
zentării echitabile a tuturor re
giunilor geografice în alegerea 
președintelui Adunării Generale 
a O.N.U., introdusă pe ordinea 
de zi la propunerea delegațiilor 
Cehoslovaciei și Romîniei.

Reprezentantul Cehoslovaciei, 
Kurka, care a luat cuvîntul în 
comitet, a subliniat că, prezen- 
tînd acest proiect de rezoluție, 
delegațiile Cehoslovaciei și Romî
niei au căutat să pună capăt 
discriminării la care au fost 
supuse țările Europei Răsăritene.

Delegatul Romîniei, George 
Macovescu, a arătat că această 
discriminare s-a manifestat la 
O.N.U. „mai ales din cauza ati
tudinii unor cercuri față de 
procesele istorice care au loc în 
țările Europei Răsăritene“. Orice 
act de discriminare, a declarat 
el, împotriva țărilor membre ale 
O.N.U. din cauza orinduirii so
ciale și politice din aceste țări 
constituie o violare a principiului 
fundamental al O.N.U.
Reprezentantul R.S.S. Ucrainene 
a arătat că delegația lui 
vota pentru proiectul comun 
rezoluție al Cehoslovaciei
Romîniei.

Sesiunea 
a fost prelungita 
cu o săptămînâ

NEW YORK 3 (Agerpres) 
TASS transmite : In după amiaza 
zilei ds 2 decembrie a avut loc 
o ședință a Comitetului General 
convocat pentru a examina pro
punerile președintelui Adunării 
Generale a O.N.U. de a se pre
lungi cea de-a 14-a sesiune a 
Adunării cu o săptămînă.

V. V. Kuznețov, șeful delega
ției sovietice, care a luat cuvîntul 
în comitet a declarat că prelun
girea sesiunii Adunării Generale

noastre sînt mai puternice decît 
forțele imperialismului, a spus el 
în aplauzele prelungite ale asis
tenței. Armamentul nostru este 
mai bun decît al imperialiștilor. 
Rachetele noastre sint pe Lună, 
iar rachetele lor în apă 1

N. S. Hrușciov a atras în con
tinuare atenția asupra faptului 
că datorită succeselor in dezvol
tarea țărilor socialiste, așa nu
mita ,;lume liberă“ a burgheziei 
începe să troznească sub lovitu
rile clasei muncitoare. Și ea 
troznește nu sub loviturile forțe
lor noastre armate, a subliniat 
N. S. Hrușciov, nu sub loviturile 
rachetelor noastre, ci datorită 
conștiinței în continuă creștere a 
clasei muncitoare, a maselor de 
milioane de oameni ai muncii, a 
atitudinii conștiente a clasei mun
citoare, a poporului muncitor față 
de menirea sa.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
ȚĂRILE SOCIALISTE AU CELE 
MAI BUNE PERSPECTIVE ÎN 
DEZVOLTAREA LOR GENERA
LA, IN CONSTRUIREA SOCIA
LISMULUI Șl COMUNISMU
LUI. AVEM TOT CE NE TRE
BUIE, A SPUS EL. AVEM PA- 
MINTURI FERTILE, UN SUB
SOL BOGAT Șl, IN SPECIAL, 
AVEM DORINȚA FIERBINTE 
ȘI VOINȚA FERMA DE A LUP 
TA PENTRU SOCIALISM, PEN
TRU COMUNISM.

BUDAPESTA 3 —■ Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
continuarea lucrărilor celui de-al 
Vll-lea Congres al P.M.S.U., în 
ședința din dimineața de 3 de
cembrie Valeria Benke, membru 
al Comitetului Central al 
P.M.S.U., care a prezidat ședini 
ța, a anunțat că pe adresa Con< 
greșului continuă să sosească 
zilnic mesaje de salut din par* 
tea partidelor comuniste și mun« 
citorești din diferite țări ale lu
mii. Astfel de mesaje de salut 
au sosit din Brazilia, Tailanda, 
Irlanda, Chile, Nepal, San Ma* 
rino, Luxemburg etc. Din dife
rite regiuni ale Republicii Popu
lare Ungare sosesc de asemenea 
mesaje de salut și vești despre 
îndeplinirea angajamentelor în 
producție luate de oamenii mun
cii unguri in cinstea Congresului.

In cadrul ședinței de diminea
ță au luat cuvîntul Mohammed 
Hussain Abdul lss, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist din Irak și E. 
Ladislao Carbajal, membru al 
Comitetului Național al Partidu
lui Popular Socialist din Cuba, 
care au adus Congresului salu
tul oamenilor muncii din țările 
lor.

A luat cuvîntul apoi Bela 
Biszku, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., minis
trul Afacerilor Interne, care în 
discursul său a scos în evidență 
succesele obținute de poporul un
gar sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, in 
consolidarea regimului democrat- 
popular in Ungaria.

In continuare au vorbit dele
gați ai diferitelor partide frățești. 
Au luat cuvîntul, printre alții, 
Irjoe Murto, vicepreședinte al 
Partidului Comunist din Finlan
da, Jean Terfve, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Belgia, Petros 
Rusos, membru al Biroului Po. 
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia etc.

a cuceririlor socialiste șl a In
dependenței naționale.

Au urmat apoi la cuvlnt Ta- 
mas Major, membru al 6.G. al 
P.M.S.U., directorul Teatrului 
Național din Budapesta, Șandor 
Karkesz, delegat al organizației 
de partid al Budapestei, Arpad 
Kiss, membru al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Oficiului 
Național al planificării, Tivadar 
Nemelslaki, prim secretar al 
Comitetului județean de partid 
Komarom Nagy Jozseine, mi
nistrul Industriei Ușoare.

Au adus apoi saluturi Armand 
Magnin, Partidul Muncii din 
Elveția, Eloy Torres, Partidul 
Comunist din Venezuela, Van 
Turnhault Lambertus, Partidul 
Comunist din Olanda, Bruce 
Magnusson, Partidul Comunist 
din Canada, Haled Bagdaș, 
Partidul Comunist din Siria, 
Artine Madeyan, Partidul Co
munist din Liban, Paolino Gon
zales Alberdi, Partidul Comu
nist din Argentina.

Lucrările Congresului conti
nuă.

★

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 3 de
cembrie membrii delegatei Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al (2.C. al 
P.C.U.S., s-au întîlnit cu ostașii 
din Grupul din sud al trupelor 
staționate provizoriu In Ungaria 
în conformitate cu Tratatul 
la Varșovia.

Cu acest prilej a avut loc 
mare nliting la care a luat 
vlntul N. S. Hrușciov,

„Magyar Pamutipar“
BUDAPESTA 3. — Corespon. 

dentul Agerpres transmite : Dele
gația Partidului Muncitoresc Ro
mîn la cel de-al Vll-lea'Congres 
al P.M.S.U., tovarășul Emil Bod. 

I năraș, membru al Biroului Poli
tia al C.C. al P.M.R., și Isac 
Martin, membru supleant, al C.C. 
al iP.M.R., prim-secretar al Co
mitatului regional Timișoara al 
P.ALR., împreună cu tovarășul 
Eloy/.Torres, membru al Biroului 
Politic aMC.C. al P.C. din ”* 
nezuela, au vizitat Uzinele 
tile „Magyar Pamutipar* 
Budapesta, una dintre cele 
mari întreprinderi textile 
R. P. Ungară.

Oaspeții au fost însoțiți 
Karoly Nemeth, membru ai C.C. 
al P.M.S.U., prim-secretar al Co
mitetului județean Csongrad al 
P.M.S.U., Janos Tausz, ministrul 
Comerțului Interior al R. P. Un. 
gare, precum și de Vasile Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Budapesta.

La intrare în întreprindere 
oaspeții au fost salutați călduros 
de tovarășii Kozak Laszlone, se
cretar al comitetului de partid al 
uzinei, Ferenc Krausz, director 
adjunct, de munoitorî șl tehni-- 
cieni fruntași.

Conducătorii colectivului uzi. 
nelor au înfățișat delegațllor par
tidelor frățești aspecte din tre
cutul șj situația actuală a în
treprinderii, din activitatea corni, 
tetulul de partid și organizații
lor obștești din întreprindere.

Oaspeții au vizitat apoi dife
ritele secții ale uzinei, fiind în-, 
tîmpinați cu flori, cu urări de 
bun sosit. Tovarășul Emil Bod
năraș, s-a întreținut îndălung cu 
muncitori și tehnicieni din dife
rite secții, printre care muncitoa.-

Politic ahîC.C. al P.C. din Ve- 
tex- 
din 

mai 
din

de

re* Toth Vendelne, care lucrea
ză de 38 de ani în întreprindere.

După vizitarea întreprinderii, 
care produce 30 milioane metri 
de țesături anual și este dețină
toarea drapelului acordat colec
tivului fruntaș în întrecerea so
cialistă de Consiliul de Miniștri 
și Consiliul Central al Sindicate
lor, a avut loc o intîlnire cu 
fruntași în muncă.

In cursul Intîlniril tovarășul 
Emil Bodnăraș a exprimat sen
timentele de bucurie ale poporu
lui romîn pentru marile succese 
obținute de poporul ungar sub 
conducerea fermă a C.C. al 
P.M.S.U., în frunte cu tovarășul 
Janos Radar pe calea întăririi 
statului democrat-popular, a e- 
conomiei Ungariei vecine și prie
tene.

Tov. Kozak Laszlone, secreta
rul comitetului de partid, a lami
nat reprezentanților 
frățești daruri oferite 
tivul întreprinderii în 
vizitei făcute în uzină.

partidelor 
de colec- 
amintirea

Documentele adoptate 
de primul Congres 
pe întreaga Grecie 

a partidului E. D. Â,
ATENA 8 (Agerpres). -t 

TASS transmite : Uniune* de
mocrată de stînga diti Grecia a 
chemat toate forțele patriotice 
din țară să se unească în lupta, 
atît în parlament cît și în afara 
lui, pentru formarea unui guvern 
patriotic.

Primul congres pe Întreaga 
Grecie al partidului E.D.A., car* 
șl-a încheiat lucrările la Atena, 
a prezentat un program al aces
tui guvern.

Intr-o rezoluție politică adop
tată în unanimitate partidul 
E.D.A. se adresează tuturor for
țelor iubitoare de pace din Gre
cia, cerîndu-le să-și sporească e- 
forturile pentru ca Grecia să pă< 
șească pe calea destinderii încor
dării.

In rezoluția politică se arată 
că guvernul grec duce o politică 
a „războiului rece“, a accentuat 
dependența economiei țării de 
capitalul străin, a dus Greci* la 
criză economică.

Congresul a condamnat măsu
rile represive luate împotriva Iul 
Manolis Glezos și a altor demo- 
crați. Partidul E.D.A. s-a pronun
țat de asemenea pentru neutra< 
litatca Greciei, care să fie ga
rantată de marile puteri și pen
tru ieșirea Greciei din N.A.T\O.

1. Passalidis a fost ales pre-' 
ședințe al partidului.

Consiliul executiv al U.N.E.S.C.O. 
a discutat proiectul de rezoluție 

sovietic privind coexistenta pașnică 
rală. In același sens s-au pro
nunțat și reprezentanții S.U.A., 
Angliei și altor țări.

Totuși mulți delegați au recu
noscut importanța propunerilor 
cuprinse in rezoluția sovietică.

Reprezentantul Braziliei, de 
pildă, s-a declarat de acord în 
general asupra rezoluției și a 
arătat că pe viitor, la întocmi
rea programului de activitate a 
organizației, secretariatul U.N.E. 
S.C.O. trebuie să țină seama de 
propunerile sovietice.

Reprezentantul Franței a sub
liniat că discuțiile pe marginea 
rezoluției sovietice au fost foarte 
rodnice, declarînd că „în proble
mele generale părerile noastre 
sînt aproape identice“.

In încheierea discuțiilor a fost 
adoptată o hotărîre care obligă 
Consiliul Executiv să aducă la 
cunoștința statelor membre ale 
U.N.E.S.C.O. textul proiectului 
rezoluției sovietice și rezultatele 
discuțiilor.

PARIS 3 (Agerpres). — La 2 
decembrie Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a discutat proiec
tul de rezoluție cu privire la 
coexistența pașnică, prezentat de 
N. M. Sisakian, reprezentantul 
U.R.S.S. Rezoluția sovietică pro
pune să fie examinată problema 
necesităților țărilor slab dezvol
tate in domeniul învățământului, 
științei și culturii.

Directorul general al U.N.E.S.. 
C.O., V. Veronese, care a luat 
cuvîntul după reprezentantul so
vietic, a declarat că transpunerea 
în viață a propunerilor cuprinse 
în rezoluția U.R.S.S. va nece
sita reorganizarea radicală a în
tregii activități a U.N.E.S.C.O. 
și că ar crea greutăți în înde
plinirea sarcinilor organizației 
stabilite deja de conferința gene-

O. N. U.
nu este cerută de împrejurări. 
Data de 5 decembrie stabilită de 
la început pentru încheierea sesi
unii a oferit timp suficient pentru 
a se examina fără grabă toate 
problemele care au fost incluse 
pe ordinea de zi a sesiunii.

Totuși, în cursul sesiunii, a 
arătat V. V. Kuznețov, unele 
delegații au exercitat presiuni 
asupra Adunării și i au impus 
spre examinare „problema“ cu 
privire la Tibet și așa-zisa pro
blemă ungară, care sînt în con- 

cu țelurile O.N.U. Din 
cauză, după cum se 
puțin 5—6 zile atenția 
a fost abătută de la 
sale principale.

tradicție 
această 
știe cel 
adunării 
lucrările

Delegatul sovietic a atras de 
asemenea Comitetului atenția *- 
supra faptului că aceleași dele
gații, încâlcind Carta O.N.U., și 
acel gentlemen’s agreement sta
bilit Ta O.N.U. silesc adunarea 
să piardă un timp prețios în le- 

’ gătură cu alegerea membrilor 
nepermanențl ai Consiliului de 
Securitate.

Declarația șefului delegației 
sovietice a fost sprijinită de re
prezentantul Cehoslovaciei. To
tuși, Comitetul General a adoptat 
cu majoritate de voturi hotărîrea 
de a recomanda Adunării Gene
rale să amine data închiderii se. 
siunii pînă la 12 decembrie. Dele
gațiile U.R.S.S., Romîniei și 
Cehoslovaciei s-au abținut de la

»ro-

★

BUDAPESTA 3. — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
cursul după-amiezii de 3 decem
brie cel de-al Vll-lea Congres 
al P.M.S.U. și-a continuat lu
crările. După saluturile rostite 
de R. Larsen — Partidul Comu
nist din Norvegia, Fritjof Lager, 
— Partidul Comunist din Sue
dia, Abdallah Majeri — Parti
dul Comunist din Tunisia, a 
luat cuvîntul Karoly Kiss, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U. care 
în cuvîntarea sa s a ocupat de 
politica externă a R.P. Ungare, 
de relațiile stabilite cu țările 
socialiste și de politica de 
coexistență pașnică dusă cu 
consecvență de regimul demo
crat-popular ungar.

Generalul colonel Geza Re
al

P.M.S.U., ministrul Apărării Na. 
ționale a R.P. Ungare a arătat 
că forțele armate ungare au 
dezbătut documentele Congresu
lui și le aprobă cu însuflețire. 
In continuare, vorbitorul a ară
tat că poporul ungar se poate 
bizui pe forțele sale armate 
puse în slujba apărării patriei,

vesz, membru al C.C.

O conferință de presă 
a premierului Kassem

BAGDAD 3
TASS transmite :_____ _ _
la spitalul „Dar-As-Salam“ 
vut loc o conferință de pre 
primului ministru al Irakului, 
ssem.

Referindu-se la politica externă 
a Republicii Irak, Kassem a de
clarat din nou că Irakul este un 
stat neutru, iubitor de pace și 
independent, care nu nutrește 
nici un fel de intenții agresive 
față de alte țări și nu se ames
tecă în trtburile lor interne.

Referindu-se la relațiile cu ve
cinii, primul ministru al Iraku- 
lui a amintit că există, între el, 
tele. problema litigioasă a fron. 
tierei cu Iranul. „Sperăm, însă, 
a spus Kassem, că această pro-

(Agerpres). —
La 2 decembrie

I“ a «- 
>resă a 
ui, Ka-

In spatele „Magazinului

blemă va fi soluționată prin ml}« 
kxace pașnice...“.

Vorbind despre situația interni 
din Irak, Kassem a spus că în- 
cepînd de la 6 ianuarie 1960 se 
va permite activitate® partidelor 
politice. El a condamnat unelti, 
rile șl comploturile imperialiști- 
lor împotriva actualul regim po» 
litic din Irak.

'* 1
BAGDAD 3 (Agerpres). « 
La 3 decembrie primul mlnîs. 

tru al Republicii Irak, Abdel Re- 
rim Kassen?, e părăsit spitalul 
unde fusese internat tn urma 
atentatului comis împotriva sa 
la 7 octombrie.

Din toate coifurile lumii
1.000.000 de francezi sînt în 
grevă. In orașele Franței au loc 
numeroase demonstrații prin 
care oamenii muncii cer îmbu
nătățirea condițiilor lor de viață. 
In fotografie : o demonstrație a 
funcționarilor de la întreprinde

rile bancare din Paris,

VOLUMUL 36 
AL OPERELOR LUI LENIN

La Moscova a apărut volumul 
36 al Operelor lui L‘-nin, tn care 
au fost incluse 636 de documente 
scrise de Lenin in pe/ioada mar
tie 1917 — ianuarie 1923. Aceste 
documente nu au fost publicate 
pinii in prezent. Ele cuprind pla
nuri de 
proiecte 
specte 
diferite 
scrisori,

MARI MIȘCĂRI GREVISTE 
IN AMERICA LATINA

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, in țările Americil 
Latine crește mișcarea grevistă 
provocată de dificultățile ecano- 
mice Șl politice.

Intr-o știre din statul Sao 
Paulo (Brazilia) se arată că 
Adunarea legislativă a acestui 
stat și liderii unor partide poli
tice sprijină chemarea la o grevă 
generală in semn de protest îm
potriva declarafiei ministrului 
Justiției că proiectata grevă a

articole șl cuvtntări, 
de hotărlri. note, con- 
și teze tn legătură cu 

probleme, precum șl 
telegrame, însemnări.

In țările care acceptă „ajutorul* 
S.U.A. se construiesc baze mili
tare și sînt trimiși consilieri ame
ricani în scopul instruirii arma
tei. In fotografie : un grup de 
ofițeri Iranieni instruiți de un 

astfel de consilier.

metalurglștllor va fi declarată 
ilegală. Reprezentanții muncito
rilor au declarat că la greva ge
nerală vor participa un milion 
de persoane.

Intr-o știre din Bogota (Colum
bia) se arată ci g'eva muncito
rilor petroliști ae la întreprinde
rile Cicuco continuă de șapte 
zile. Greviștii cer mărirea sala
riilor.

Din Salvador se comunică că 
organizațiile studențești și alte 
grupări politice care fac parte 
din „Frontul national al orien
tării civile“ au declarat grevă 
generală in semn de protest im. 
potriva decretului cu privire la 
privarea de drepturi a organiza
țiilor progresiste, declarate anar
histe sau comuniste. Intr-o altă 
știre din Salvador se arată că 
Federația studenților din Nica
ragua a adresat organizațiilor 
studen(ești din America Centrală 
și din alte regiuni chemarea de 
a cere eliberarea grupului de 
studenți arestafi și supuși tortu
rilor de regimul dictatorului 
Somoza.

MARTORII ACUZĂRII DIN PRO
CESUL DE LA DÜSSELDORF 

DAU BIR CU FUGIȚI!

La 2 decembrie la procesul de 
la Düsseldorf împotriva conducă
torilor mișcării pa-tizanilor pă
cii din Germania Occidentală ur
ma să aibă loc audierea celui 
de-al doilea „martor al acuză
rii" — un oarecare Rady. Acesta 
din urmă este cunoscut ca un 
„martor de profesie" sui-generis.

Insă, după cum se vede. ex. 
periența din ziua precedentă cu 
„martorul acuzării" Rist, demas
cat ca agent polițienesc plătit, 
nu a rămas fără urmări pentru 
Rady. Tn orice caz. In ultimul 
moment, acest „martor" s-a pre
făcut „bolnav" la 2 decembrie. 
Un alt „martor al acuzării", după 
cum a anunțat In ședința din 2 
decembrie procurorul, „a dispă
rut“, iar domiciliul iui este ne
cunoscut. Tn sflrșit un alt „mar
tor" nu ar fi putut fi plnă tn 
prezent anunțat să Sg prezinte 
pentru a depune mărturie.

meză de IntormațH transmite că 
în ultimul timp au devenit din 
nou frecvente vizitele unor per. 
sonalități militare americane sus, 
puse în Vietnamul de Sud.

La 1 decembrie a sosit la Sai- 
gon, pentru a duce tratative în 
probleme militare cu autoritățile 
sud-vietnameze, Hugti Mi!ton, mi
nistrul adjunct de Război al 
S.U.A.

înainte de acesta Vietnamul 
de Sud a fost vizitat de mulți 
alțl ofițeri superiori americani 
printre care amiralul Riley, șe
ful statului major al flotei ma
ritime militare a S.U.A. în regiu
nea Oceanului Pacific, 'Miln. mi
nistrul .adjunct al marinei S.U.A., 
și Cusing, ministru adjunct de 
Război.

Potrivit relatărilor ziarului 
..Extreme Orient“, care apare la 
Saigon, Cusing a făcut o vizită 
de inspecție le numeroase baze 
militare inclusiv la baza Nh.a- 
Trang din partea centrală a Viet
namului de Sud. Miln a exami- 
nat cu autoritățile sud-vietnameze 
planul de construire a unei piste 
de aterizare pentru avioanele cu 
reacție la baza militară Tan-Son- 
Nhat.

A lìl-a conferință 
pentru lupta 

împotriva 
colonialismului

Recrutarea 
de tineri 

spioni 
în Berlinul 
occidental

VIZITE CU TlLC

Referlndu-se la știri din Viet
namul de Sud, agenți® Vietna.

PRETENȚII IMPERTINENTE

Revanșarzii din Germania Oc
cidentală persistă îii a formula 
pretenții impertinente cu privire 
la revizuirea frontierei de pe 
Oder-Neisse. După cum relatează 
agenția A D.N., Richard Reitzner, 
unul din conducătorii . organiza
ției revanșarde „Zeligergemein- 
de", țntr-un discurs rostit la 
Metrmingen a chemat la cuceri
rea teritoriilor occidentale ale 
Poloniei. El a afirmat că Trata
tul de pace cu Germania nu va 
asigura pacea dacă acest tratat 
va recunoaște frontiera existentă 
între R.D.G. și Polonia. R Rei
tzner s-a pronunțat împotriva 
declarației președintelui Franței, 
de Gaulle, în legătură cu fron
tiera de pe Oder-Neisse.

Agenția A.D.N. subliniază că 
R. Reitzner a cerut ca persoanele 
strămutate care locuiesc în 
R.F.G. să fie ținute permanent 
„geta de luptă“ împotriva țări
lor lagărului socialist

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Belgrad a 
început cea de-a treia conferință 
pentru lupta împotriva colonialis
mului în bazinul Mării Medite- 
rane șl în Orientul Apropiat. La 
lucrările conferinței participă re. 
prezentanți ai Tunisiei, Algeriei, 
R.A.U., Italiei, Iugoslaviei, ai 
Comitetului anticolonialist din 
Grecia, Mișcării engleze pentru 
libertatea coloniilor, reprezentanți 
ai Maltei și Omanului.

Poulopoulos, secretar al Comi
tetului permanent de luptă împo. 
trivți colonialismului a făcut o 
coipiinicare cu privire la activi
tatea comitetului în anii 1958— 
195g.

cRaportul cu privire la proble
mele colonialismului a fost pre- 
,2Sentat de laburistul F. Brock
way, deputat în Camera Comu
nelor din Anglia. El a vorbit 

) despre dezvoltarea colonialismu 
lui, despre eliberarea coloniilor 
și despre lupta pe care o duc 
în prezent popoarele înrobite 
împotriva puterilor coloniale. 
Raportorul a subliniat necesita 
tea luptei pentru drepturile po
poarelor africane.

El Arabi, reprezentantul Fron
tului de Eliberare Națională din 
Algeria, a vorbit despre lupta 
poporului algerian pentru elibe
rare șl a subliniat hotărîrea al
gerienilor de a obține libertatea

Mamouri, deputat în Adunarea 
Națională a Tunisiei, a vorbit în 
numele participanțllor la lupta 
anticolonială din Tunisia.
El Harsi, delegatul Omanului, 
a vorbit despre solidaritatea ță
rilor arabe șl despre dorința 
Omanului de a-și cuceri liberta
te*.

In strada Orania nr. 200 
din Berlinul occidental, o 
firmă obișnuită informează 
trecătorul că aici s-ar desfă
șura o activitate cît se poate 
de pașnică. Negustorul, cu 
aspect respectabil, într-o re
dingotă uzată, cercetează cu 
lupa miniaturi de fildeș, o 
camee minusculă. „Magazin 
de antichități“... In fața ga
lantarului cu armuri patinate 
de vreme și porțelanuri ro
coco, unii trecători se opresc 
îndelung. Orice pasionat după 
antichități, se știe doar, nu 
poate trece pe aici în fugă. 
El zăbovește îndelung, făcind 
în gînd presupuneri asupra 
obîrșîei și vechimii obiectelor, 
rîvnind să aibă cutare sau cu
tare piesă în care zac ascunse 
satisfacții numai de el cunos
cute. Dai majoritatea trecăto. 
rilor care zăbovesc în fața a- 
cestui „Magazin de antichi
tăți" nu au prea multe gîn- 
duri pentru halebarde, stătu- 
iete sau podoabe de fier forjat. 
Ei vin aici minați de cu totul 
alte treburi. In încă
perile din spatele 
„magazinului“ se fac 
exerciții de tragere 
la țintă. Nu cu flin
ta, arcul sau arche- 
buza, ci cu arme din 
cele mai moderne. 
Iar negustorul, apa
rent pașnic, sub re

dingotă are ascunse pistoale. 
Cînd închide prăvălia nu-l 
așteaptă acasă o nevastă că
reia să-i dea raportul despre 
cîte piese antice a vîndut, ci 
se duce să raporteze șefului 
cartierului general al agenți- 
lor și spionilor din Berlinul 
occidental, al așa-zisului „ser
viciu federal de informații”.

Este un lucru știut că în 
Berlinul de vest, această in
sulă în mijlocul R. D. Ger
mane, acționează mai mult de 
80 de organizații de spionaj 
și diversiuni. Aici este de fapt 
„centrala de spionaj“ împo
triva R. D. Germane și a 
celorlalte țări socialiste pe 
care o folosesc din plin cercu
rile revanșarde și militariste 
ale Bonn ului, cercurile im
perialiste din Occident. Prin
cipala marfă pe care o achizi
ționează magazinul sînt agen. 
ții, iar unul din furnizorii săi 
care ocupă formal un loc 
foarte modest în schema ma
gazinului e comisionerul și 
curierul Werner Moch. Cînd 
a fost arestat de organele de 
securitate din Republica De
mocrată Germană n-a vrut 
să-și dezvăluie identitatea La 

- confruntarea cu cîțiva martori, 
chipul său respingător a tresă
rit, iar capul i s-a înfundat 
între umeri. „Asta este, el 
ne-a băgat în închisoare“. „Ah, 
bine că au pus mina pe tine 
Tu ne-ai nenorocit !“ — i-au 
strigat. Erau victimele lui 
Werner.

... Nu are decît 25 de ani 
dar organele de securitate ale 
R. D. G. îl cunosc bine. Mai 
suferise o condamnare. Ofi
ciul brațelor de muncă din

Berlinul occidental îl știu de 
asemenea. Numele său figura 
pe lista șomerilor. Asta de 
formă, pentru că de fapt Wer
ner „lucra“ mereu. Circula 
prin localurile vest-berlineze 
de lingă granița despărțitoare 
a marelui Berlin de sectoarele 
occidentale ale orașului pentru 
a recruta „colaboratori”. Ei 
trebuiau să fie tineri. Trebu
iau de asemenea să fie din 
sectorul democratic al Berli
nului sau din alte orașe ale 
R-D. Germane. Werner se 
posta în fața cinematografelor 
situate la granița sectoarelor 
și stătea la pîndă. Căuta ti
neri dintre aceia care veneau 
să vizioneze filme. Era zi și 
noapte pe drumuri. Și astfel, 
el reuși să prindă 35 de vic
time. Zadarnic mai așteptau 
părinții din Republica Demo
crată Germană pe fiii lor dis
păruți. Werner preda victi
mele lui Steinborn. In acest 
„magazin de antichități” vic
timele erau transformate cu 
ajutorul bîtei și pistolului in 

agenți informatori, 
trădători. Șeful, Stein
born și adjunctul 
său Schrdeder poar
tă neîncetat asupra 
lor arme de foc. Po
liția Berlinului occi
dental le dă cuveni
tele permise de port- 
armă și-i lasă să um

ble înarmați, pentru a-și pu
tea face în bune condiții me
seria.

Cine sînt cei doi ? Herbert 
Steinborn a fost conducător 
al organizației de tineret na
ziste „Hitler Jugend“, apoi 
trimis la școala SS. și făcut 
ofițer al grupelor teroriste 
naziste S.S. Hansi Schroeder 
a fugit din Dresda (R.D.G.), 
unde făcuse spionaj pentru 
S.U.A.

Ei șînt conducătorii vest- 
berlinezi ai „Serviciului fe
deral de informații". Dar fi
rele duc mai departe, la șe
ful suprem al acestei organi
zații, Gehlen, persoană sus- 
pusă în regimul lui Adenauer 
Șeful direct al lui Steinborn 
este cunoscutul fost general 
S.S. Leon Degrelle din divi
zia „Wallonien“. Acest cri
minal de război a fost con
damnat la moarte în 1945. 
Dar el trăiește și-și face as
tăzi liniștit comerțul cu tineri 
germani, tot astfel cum făcu
se pe vremuri cu tinerii bel
gieni, compatrioți ai săi, pe 
care-i vindea lui Hitler.

Asemenea indivizi ca Wer
ner și mai marii săi sînt din 
belșug în Berlinul occidental, 
adevărat focar de discordie 
și agresiune care amenință 
pacea și securitatea oameni
lor din Europa și din întrea
ga lume. De aceea, toți oame
nii cinstiți din lume conside
ră drept cît se poate de bine
venite și actuale propunerile 
sovietice ca Berlinul occiden
tal să se transforme intr-un 
oraș liber, pașnic și demili
tarizat.
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