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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romane
In temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii Populare Ro

mîne, 1 *
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne convoacă 

Marea Adunare Națională în a opta sesiune a celei de-a treia legislaturi, pen
tru ziua de sîmbătă 26 decembrie 1959, orele 9 dimineața, la sediul Marii Adu
nări Naționale.

I București 10 decembrie 1959.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 

ION GHEORGHE MAURER

Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 
GHEORGHE STOICA

ÎMPĂRTĂȘIND 
EXPERIENȚA PERSONALĂ, 
ClȘTIGUL ESTE COMUN

Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959 a arătat 
importanța deosebită a inițiativelor muncitorilor textiliști și a 
celor din industria pielăriei care au adus statului însemnate 
economii prin reducerea consumurilor specifice. Plenara a sub
liniat de asemenea că generalizarea inițiativelor valoroase și 
a tuturor metodelor folosite de fruntașii în producție, consti
tuie și de acum înainte o cale importantă și sigură care 
poate și trebuie folosită de toate întreprinderile, pentru redu
cerea consumurilor specifice și pentru îndeplinirea cu succes 
a planului pe 1960.

Redăm mai jos aspecte din munca și experiența a două 
brigăzi de tineret de la Fabrica de încălțăminte „Kirov" din 
Capitală care, folosind metode înaintate de lucru, au reușit 
să reducă consumul specific de piele și să realizeze însem
nate economii.

ne-a fost de

De foarte mult timp la Fabri
ca de încălțăminte „Kirov“, bri
gada nr. 2 de la secția croit 
a sectorului încălțăminte meca
nică lucra cu pierderi. Neaten
ția la croit și goana cu orice 
preț după cantitate au făcut ca 
în primele șapte luni ale anu
lui această brigadă să risipeas
că 74 metri pătrați de piele, iri- 
na Androne, Ion Bănică și alți 
tineri lucrau cu pierderi. In luna 
septembrie, la o consfătuire a bri. 
găzilor de tineret, Marin Andre- 
escu, responsabilul unei brigăzi 
fruntașe în lupta pentru econo
mii a spus :

— Cum este posibil ca în fa
brica noastră, alături de briga
da care poartă steagul de 
fruntașă pe raion și alături 
de majoritatea brigăzilor care 
obțin economii să existe o bri
gadă care să lucreze numai cu 
pierderi ? Oare nu avem toți a- 
celeași condiții de lucru și nu 
tuturor ne stau în față aceleași 
sarcini ?

Andreescu a arătat apoi care 
sînt lipsurile tinerilor din briga
da a ll-a, fe-a spus cum ar tre
bui să muncească. Și pentru ca 
aceștia să nu se plingă de aju
tor, el însuși s-a oferit să preia 
conducerea acestei brigăzi. Zi 
de zi sta de vorbă cu fiecare 
tînăr in parte. Le arăta cum să 
aranjeze tiparele, cum să aleagă 
pielea, cum s o taie mai bine ca 
să obțină economii.

—.Nu este suficient numai să 
îndeplinești planul — îi spunea 
adesea Andreescu lui Bănică. 
Este foarte important ca odată 
cu îndeplinirea lui să reușești 
să dai și lucru de cea mai bună 
calitate și care să coste cît mai 
puțin. Uite dacă te-ai strădui și 
tu să croiești cu atenție, dacă 
ți ai organiza foarte bine lo
cul de' muncă în așa fel incit 
să nu pierzi nici un minut din 
cele 480, ai reuși să-țj îndepli
nești și chiar să-ți depășești pia
nul. far croirea atentă țl-ar da 
posibilitatea să faci și tu econo
mii de piele.

Au trecut de atunci trei 
Andreescu a 
jă cu toț; membrii 
brigăzi, 
mai cer nici o explicație : în trei 
luni brigada care pînă atunci ri
sipise 74 metri pătrați piele, a 
economisit 457 metri pătrați.

Tot în secția de croit a secto
rului încălțăminte mecanică lu
crează și brigada condusă de 
Pană Gheorghe.

Din cei II tineri cîți numără 
brigada nici unul nu lucrează 
cu pierderi. în luna noiembrie 
ei au economisit 9.666 dm.p. de 
piele. Ciolca Maria a economisit 
singură 2.100 dm. p. piele. 
Gheorghe Pană 1550, Constan, 
lin Pană 1.350 etc. Prin ce me
tode s-au obținut aceste econo
mii ?

— Noi toți — spune respon
sabilul brigăzii — urmărim cu 
atenție în ziare ce metode fo-

Despre metodele 
de reducere a 

consumurilor specifice 
la Fabrica „Kirov" 

din Capitală
losesc muncitorii din alte fa
brici de încălțăminte din țară 
sau citim cărți și despre expe
riența muncitorilor din alte 
țări, discutăm apoi aceste me
tode. La consfătuirile care 
țin cu brigăzile de tineret, 
schimburile de experiență 
care le-am organizat pînă 
cum, ne împărtășim fiecare
periența și cunoștințele. La unul 
din schimburile de experiență 
îmi amintesc că s-au făcut de
monstrații practice de tăiere în

se 
în 
pe 
a- 

ex-

doi timpi; altădată am discutat 
problemele croirii pe baza unui 
chestionar stabilit de cabinetul 
tehnic. Aceasta 
mare folos. Am avut prilejul să
ne confruntăm părerile proprii 
în legătură cu croitul pielei și 
să rămînem la cea mai bună 
dintre ele. Am avut fericita oca
zie să lucrez o vreme la Fabrica 
„Nicolae Bălcescu“, alături de 
tovarășul Nicolae Militaru. Tot 
ce am învățat de la el caut să 
pun în practică și ajut și pe 
alții să lucreze Ia fel. De la el 
am învățat croirea combinată — 
cu două modele de mărimi dife
rite. De la el știu ce mare im
portanță au discuțiile colective 
în brigadă, despre cefe mai 
bune procedee de lucru, despre 
sarcinile

La un 
brigada 
cea care 
șe pe raion. A economisit 
ultima vreme peste 40.000 dm. 
patrați de piele și cu calitatea 
stau de asemenea foarte bine. 
Nu așteptăm consfătuirea sau 
schimburile de experiență ca să 
aflăm cum mai lucrează ei. 
După amiezele, în pauze, sau cu 
alte ocazii mergem la ei, îi în
trebăm cum mai lucrează, des
pre ce metode noi au mai aflat. 
Toate acestea ne ajută în lupta 
pentru economii. Băieții noștri 
au hotărît să muncească de 
acum înainte mai bine, cu și mai 
multă atenție, să fie la curent 
cu tot ce este nou în meseria 
noastră, tocmai ca să obținem 
din ce în ce mai multe econo
mii, să dăm produse din ce în ce 
mai bune. Angajamentul nostru 
este ca pînă la sfîrșitul anului 
să economisim piele din care 
vom croi 800 perechi fețe pan
tofi de damă. Și ne 
dui să-l îndeplinim.

fiecărei zile.
etaj mai sus lucrează 
lui Stănescu Nicolae 
are steagul de frunta- 

în

Cu planul anual 
îndeplinit

La 10 decembrie, muncitorii 
din exploatările forestiere au în* 
deplinit planul producției glo
bale pe anul 1959.

Realizarea planului anual cu 
21 de zile înainte de termen se 
datorește într-o bună măsură 
extinderii lucrului în brigăzi 
complexe cu plata în acord glo- 
bal, metodei de exploatare a fa
gului în trunchiuri și catarge și 
scoaterii lemnului din pădure cu 
funicularele. Printr-o exploatare 
mai rațională, muncitorii fores
tieri au reușit ca pe seama re
ducerii pierderilor și a creșterii 
proporției de lemn de lucru 
volumul arborilor doborîți 
dea comparativ cu aceeași 
rioadă a anului trecut, 
aceeași cantitate de masă i 

noasă, un plus de peste 300.000 
m.c. bușteni de rușinoase și fo
ioase. în același timp ei au va
lorificat 44.000 tone de crăci în 
snopi și peste 80.000 m.c. de ma
terial lemnos care era împrăștiat 
prin păduri.

în primele 10 luni ale acestui 
an, ca urmare a reducerii prețu
lui de cost, muncitorii forestieri 
au obținut economii suplimen
tare în valoare de 61.630.000 
lei.

La dobîndirea acestui succes 
o contribuție de seamă au adus-o 
muncitorii din direcțiile silvice 
Stalin, Cluj, Iași și Timișoara.

------------------•-------------------
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Tinerii din regiunea Timi
șoara, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. luptă 

pentru îndeplinirea angajamen
telor luate.

încadrați in 1854 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică, a- 
proape 60.000 de tineri au mun
cit cu elan la înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor, pe șantiere de 
construcții, hidroameliorații, îm
păduriri, repararea de drumuri 
etc.

Ei au efectuat peste 3.470.000 
ore muncă voluntară, realizînd 
economii în valoare de peste 
12.113.000 lei. Astfel peste 
10.000 de tineri au luat parte 
la repararea și întreținerea dru
murilor. Ei au așternut 30.805 
m. c. material pietriș, au scos 
peste 22.000 m. c. piatră și ba
last și au curățat peste 118.804 
m. 1. șanț.

S-au evidențiat organizațiile 
U.T.M. din raioanele Orșova, 
Bozovici, Sînnicolaul Mare etc. 
Aceste realizări reflectă entuzi
asmul cu care muncesc tinerii 
din regiune pentru a traduce în 
viață hotărîrile partidului.

Ing. S. SUCIU
activist al Comitetului regiol 

nai V.T.M. Timișoara 
r

Artiști în turnet 

prin satele regiunii
O brigadă artistică, alcătuită 

din soliști ai Operei de Stat și ai 
orchestrei populare „Doina Mol
dovei“ din Iași întreprinde un 
turneu în satele regiunii. Brigada 
dă concerte de muzică populară 
romînească și sovietică pentru 
țăranii muncitori.

Un centru de 
microradiografii mobil
La Orașul Stalin a intrat în 

funcțiune de curînd un centru 
de microradiografii mobil pentru 
controlul populației din mediul 
rural și din întreprinderile re-1 
giunii Stalin.

(Agerpres)

SABINA

vom stră-

BARBU

Au terminat 
reparațiile 

mașinile agricole
Stațiunea de mașini și trac

toare Sibioara din regiunea Con
stanța a terminat reparațiile la 
tractoarele și mașinile agricole 
care vor lucra In campania de 
primăvară. Lucrările de reparații 
sînt avansate și la S.M.T.-urile 
Horia, Casimcea, Mihai Viteazu 
și Fetești.

Aceste realizări se datoresc a- 
sigurării unor bune condiții de 
lucru, aprovizionării cu piese de 
schimb, încălzirii atelierelor etc., 
precum și faptului că la S.M.T.-uri 
au fost aduse ohmai tractoarele 
care necesitau reparații generale 
sau capitale, celelalte fiind revi
zuite și reparate de brigăzile 
permanente de mecanizatori din 
gospodăriile agricole colective.

Cursurile serele ale școlii medii nr. 2 din Arad sînt frecventate 
de numeroși tineri din întreprinderile și instituțiile orașului. 
In clișeu : Finita Sandhous, muncitoare la fabrica „Precizia" și 
Ion Seran, strungar la întreprinderea „Prefabricate", elevi ai 

clasei a Vlll-a.

SECTORUL ZOOTEHNIC
IN GRIJA TINERETULUI

Prin extinderea culturii porumbului siloz
în expunerea la Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie a.c„ 

tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a arâtat importanța deosebita a 
extinderii culturii porumbului siloz pentru sporirea producții
lor de lapte și carne.

S-a demonstrat că.«.

discutat cu 
noii 

iar rezultatele

luni, 
gri- 
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nu

70.000.000 M
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O bibliotecă 
cu mulfi cititori

De la începutul anului și pinâ 
acum, biblioteca Fabricii de rul
menți din Birlad s-a îmbogățit 
cu aproape 800 noi volume, In 
această perioadă muncitorii de 
aici au citit peste 11.000 de cărți 
din diferite domenii.
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Creșterea numerică a șepte- 
lului și îndeosebi a numărului 
de vaci pentru lapte, ridicarea 
productivității acestora, mărirea 
în acest scop a suprafețelor cul
tivate cu porumb siloz — iată 
cîteva probleme care ' preocupă 
în mod deosebit colectivul de 
muncitori din gospodăria noa
stră acum după Plenara C.C. 
al P.M.R.

Deși gospodăria are un sec
tor zootehnic dezvoltat (8.500 
de animale de producție și pe
ste 3.000 de păsări), pînă 
anul acesta însă treburile 
prea mergeau bine aici.

Cunoscînd această situație 
gan rația U.T.M. a hotărît 
ceara conducerii gospodăriei 
încredințeze tineretului sectorul 
zootehnic. Membrii biroului au 
venit î-ntîi și au cerut sfatul și 
«nrijinul organizației de partid. 
Atit noi cit și conducerea gos
podăriei am fost de acord cu 
această cerere a tineretului.

Atenția principală a tinerilor 
a fost îndreptată spre asigura
rea unor furaje consistente și 
abundente. Silozul a fost pus 
la ordinea zilei. In vară tinerii 
îngrijitori, cu ■ ajutorul mecani
zatorilor, au însilozat o cantita
te de peste 3000 tone furaje 
din care 1.000 tone prin muncă 
voluntară Aceste acțiuni conti
nuă și acum. Se însilozează co
ceni de porumb uscat în ames
tec cu melasă, iar prin aplicarea 
unor norme' științifică, (furajare 
în funcție de producție, masajul 
ugerului, alăptarea vițeilor la 
găleată etc.) a crescut produc
ția de lapte.

Față de planul de 400.905 li
tri s-au obținut în plus — în 
cele 11 luni care au trecut pe
ste 22.000 litri lapte. Totodată, 
prețul de cost al laptelui, s-a 
redus, realizîndu-se o economie 
față de plan de peste 12.000 lei.

în 
nu

or
sa 
să

înPentru creșterea producției 
sectorul zootehnic pentru anul 
următor organizația de bază 
U.T.M., cu sprijinul organiza
ției de partid și al conducerii 
gospodăriei a luat o serie în
treagă de măsuri.

Astfel, tineretul va îngriji 
cele 510 ha. de porumb siloz 
irigat de pe care vor obține o 
producție medie de cel 
40.000 kg. masă verde 
Pentru asigurarea unei 
furajere puternice tinerii 
angajat r” '—

puțin 
la ha. 

baze 
s-au 

să îngrijească și im
portante suprafețe de teren cul
tivate cu porumb siloz în mi
riște (cultură dublă). Printr-o 
bună îngrijire a animalelor, 
printr-o furajare rațională tine, 
rii s-au ----- -*
produse 
cărora : 
da bază 
astfel încărcătura 
la suta da ha. 
Viitor planul 
al gospodăriei noastre prevede 
ca pe fiecare cap de vacă fu
rajată să se obțină o produc
ție medie de 2900 litri lapte. 
Tinerii îngrijitori s-au angajat 
în aceste zile să depășească 
producția planificată și să obți
nă o medie de cel puțin 3000 
litri lapte pe cap de vacă fura
jată. Ei sînt hotărîți să lupte 
cu tot elanul lor pentru înfăp
tuirea sarcinilor reieșite din ex
punerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Ple
nara din 3—5 decembrie a.c.

angajat să
de calitate pe 

se să mărească 
i Și

obțină 
baza 

turma 
să se mărească 

de animale 
Pentru anul 

de producție

ION NICOLAE 
organizator de partid al 

G.AS. Nazîru, 
regiunea Galați

Rînduri pentru
■Uit V

tinerii cercetători
Acad. prof. dr. ȘT. S. NICOLAU

Dragii mei tineri tovarăși, 
vlăstare puternice ale Pa
triei iubite. Unul din se

cretele esențiale ale izbînzilor 
in viața și activitatea unui om 
de știință este răbdarea, stă
ruința, perseverența. înțelept e 
poporul cînd spune că „graba 
strică treaba". In știință trebuie 
să știi să muncești. Să muncești 
cu încredere, cu optimism, cu 
răbdare calmă, destoinic ! Să 
muncești sîrguincios, cu hărni
cia marilor mei. maeștri Babeș, 
Levaditi. Lucrează I descoperi
rea vine și ea ; vine în mod si
gur I Celui ce aleargă grăbit, 
îi fuge piciorul alături de făga
șul adevărului ; cade și își frîn- 
ge gîtul I Cel pripit își clădește 
case cu expediente, pe nisipul 
nestatorniciei ; și casa i se nă
ruie peste cap 1

Activitatea unui om de știință 
dă întotdeauna satisfacții ce
lui ce o împlinește. Curiozitatea 
științifică, interesul pentru des
coperirea noului, odată trans
formată în pasiune, descoperi
rile devin episoadele unui vast 
roman de aventuri trăit în ți
nuturi neumblate, în lupta vic
torioasă cu necunoscutul.

Eram tînăr, nu aveam încă 
25 de ani, cînd în laboratorul 
lui Levaditi făceam experiențe 
ale căror rezultate le așteptam 
cu înfrigurată nerăbdare. îmi 
amintesc că intr-o duminică, 
după prinz, în 1921, la Paris, 
se deschisese o minunată expo
ziție de desene. Țineam mult 
s-o admir ; însă în acelaș timp 
doream să văd în laborator

O FAMILIE NOUA
Ani cunoscut doi oameni. Doi utemiști : soție și 

soț. Mi-a venit greu să cred că ea era soția lui.. 
El era un tînăr înalt, solid, cu fața proaspătă și 

mobilă, de vreo 28 de ani. Părea poate și mai tânăr. Ea 
însă părea o femeie mai în vîrstă. Avea părul încărunțit 
pe la tâmple, pe față avea riduri adinei. Am întrebat-» 
cîți ani are. Douăzeci și șapte, mi-a răspuns. Am rămas 
uimit. A zîmbit trist și mi-a explicat apoi totul, simplu, 
în cîteva cuvinte. Cu un an în urmă, băiețașul lor in 
vîrstă de patru ani a căzut de pe un șopron de la 9 
metri înălțime. Asta s-a întîmplat într-un sat de lingă 
Balș, la Osica de Jos. Copilul era pe moarte. S-a tele
fonat după „salvare“. Mașina s-a defectat pe drum. 
Primul secretar de partid de la raion a trimis atunci 
mașina Comitetului raional. Copilul a fost dus la spital. 
Medicii au dat neputincioși din mîini. Nu mai era nimic 
de făcut. Mama ținea în brațe o bucată de om, nemișcat 
și inert. Nu putea să plingă. Se uita în ochii medicilor, 
îi privea. Și probabil că privirea ei era atit 'e cumplită, 
de nefirească și răscolitoare, incit medicii s-au aplecat 
peste copil, măcar ca sa-i dea o speranță. Au consimțit 
să încerce imposibilul.

Mama a stat 17 zile și 17 nopți, fără o clipă de 
odihnă, la căpătâiul băiețelului. După 17 zile, copilul a 
zîmbit. Fusese sal at. Unii au zis •'ă e o minune. Da. a 
țost Q minune a științei, a curajului, a unei dîrzenii

neînchipuite a medicilor dintr-un simplu spital de raion 
sătesc, in luptă pentru cîștigarea unei vieți pierdute.

Copilul a zîmbit, A zîmbit și mama. Părul ei era 
însă aproape alb. Și mama n-avea atunci decît 26 de ani.

Am privit-o mai atent. Și parcă abia atunci i-am des
coperit privirea. Da, privirea îi era extraordinar de tâ- 
nără și viguroasă, neînchipuit de curată și optimistă 
Dacă i-aș fi văzut privirea aceasta de la început poate 
că n-o mai întrebam de ce are părul albit.

Cei doi soți, se țineau de mină și se priveau, își șop 
teau ceva tainic, și am înțeles că se iubesc 
adine uniți unul cu altul. Fuseseră 
săptămîni și acum se reîntâlniseră.

Am aflat cîte ceva despre viața lor.
S-au căsătorit în urmă cu vreo 8-9 

după ce pășiseră pragul adolescenței.

: și că erau 
despărțiți cileva

ani, adică abia 
Terminaseră îm

preună școala pedagogică din Craiova. Cit aveau atunci? 
17-18 ani. Și-au adunat într-o valijoară tot avutul lor 
comun și-au plecat la sat, ca învățători. Sigur că da, 
la început le-a fost greu. Se simțeau singuri, cam stin
gheri. Pînă cînd au început să se cunoască cu oamenii, 
eu tinerii din comună. Amindoi erau utemiști. Au mers 
intr-o seară la căminul cultural. Echipa artistică avea 
repetiție. Cei doi au privit la început, însă el nu s-a 
mai putut stăpini și-a venit lingă ei.

— Fraților, cântați mai cu suflet, doar rinteți tineri.

iepurii inoculați cu ultrafiltrate 
de virus rabic și herpetic. Da 
asemenea eram curios să exa
minez secțiunile terminate în di
mineața zilei, din creierul unor 
animale inoculate cu un virus 
nedeterminat, izolat din muco- 
zitățile nazale ale unor oameni 
sănătoși. Și atunci, fără să 
știu că fac o „planificare“ a 
muncii și a desfătării, am so
cotit că de la orele 14 la 16 
îmi voi satisface curiozitatea în 
laborator, urmînd ca apoi să 
plec la expoziția ce se închi
dea la orele 19.

Singur în laborator, prins în 
lectura frumoaselor preparate 
microscopice, am uitat de ex
poziția de desene ; planul a 
fost dat peste cap, și la 8 seara 
eram tot la microscop. Mi s-a 
întîmplat de-alungul anilor de 
nenumărate ori asemenea „răs
turnări de plan“ în detrimentul 
plimbărilor la anticari, al vizi
tării unor muzee și monumente, 
aie unor concerte sau specta
cole de operă, teatru 
matograf.

Mi-am dat seama 
dintre cele mai mari 
pe care le poate 
este satisfacerea 
științifice. Eram prins definitiv 
de pasiunea exploratorului de 
ținuturi noi. Viața de muncă de 
fiecare zi în laborator mi-a fost 
o înșiruire de bucurii. Cu fiecare 
comunicare, notă, memoriu, re
ferat, expunere, cu fiecare fapt 
nou mic sau mare, 
tat în ținuturi largi 
turi vaste, sau mici 
în vastul necunoscut

lată cum se naște 
începătorului în știință 
mentală pasiunea în cercetare, 
atit de necesară pentru căpă- 
tarea și păstrarea unul tonus 
ridicat în activitate. Este vorba 
de pasiunea despre care vor
bește marele Pavlov în testa
mentul lui pentru tineret.

Această pasiune a cercetăto
rului, dublată de plăcerea des
coperirii „noului" în știință nu 
trebuie împlinită însă pe plan 
ezoteric, rupt de realitate. Alt
fel omul de știință cade în fra
gilul turn de fildeș, ciudat și 
periculos, în care nu urci, ci co
bori. Cercetarea rămîne stearpă 
ji inutilă.

Cercetarea trebuie să fie le
gată de practică, de realitate, 
de teren, trebuie să fie făcută 
de oameni pentru oameni, să 
izvorască din necesitățile po-

(Continuare în pag. 2-a)

sau cine-

că una 
satisfacții 

avea omul 
curiozității

Citiți

(Continuare In pag. 3-a)

A stat pînă seara tîrziu cu ei. Secretarul organizației 
U.T.M. l-a intrebat apoi:

■— Vrei să te ocupi de echipa artistică?
— Mă ocup.
De atunci, Gheorghian Teodor a fost zi de zi, seară 

de seară cu tinerii. Era un băiat energic, însuflețit, plin 
de viață, entuziast, sincer și apropiat. Tinerii s-au apro
piat de el ca de unul de-al lor. Curînd a fost ales se
cretar al organizației U.T.M. Și de atunci, opt ani la 
rind, a fost ales iarăși, în fiecare an. De ce l-au reales 
tinerii pe Gheorghian în fiecare an ca secretar? Pen
tru că au avut o mare încredere în el, în entuziasmul, 
în capacitatea lui de a se dărui cu totul muncii de orga
nizație.

Comuniștii, organizația de partid au avut în utemiștii 
din comună un ajutor puternic și entuziast in munca 
politică de transformare socialistă a agriculturii, Gheor
ghian și cei mai buni utemiști au fost agitatori înflă
cărați în rîndul tinerilor pentru atragerea lor in înto
vărășire și în gospodăria colectivă, au discutat cu 
ei, au mers împreună să viziteze alte întovărășiri vecine, 
au citit articole din ziare, cărți. Dar sprijinul cel mai

ION BĂ1EȘU
O scenă din noul film rominesc „Avalanșa", care va rula în 
i curînd pe ecranele din București și din țară.

om 
cu 
cit 
al 
în

înain- 
orizon- 
palma, 
științei, 
sufletul 
experi«



Tinerii cercetători —
puternic detașament al științei romînești

CE TREBUIE SĂ DEA TINERETUL STIINTEl
Tinerii cercetători ocupă in frontul științei noas

tre un ioc din ce in ce mai însemna'. Tineretul 
forme iză avangarda gindirii îndrăznețe, inova
toare și rezervele științei, in permanenta lui luptă 
pentru cunoașterea și stăpînirea naturii. Din masa 
tineretului se infuzează curentul viguros și proas 
păi in corpul gigant al științei, care se reînnoiește 
continuu.

In țara noastră, tinerii ce se consacră științei au 
la mdemină cele mai bune condiții pentru o dezvol
tare rapidă și multilaterală, pentru însușirea unei 
tehnicități șl informați' actuale și pentru Intrarea 
cu îndrăzneală in problemele ce interese :ză cele 
niai variate domenii ale științei și tehnicii. Peste 
o sută de institute de cercetări științifice, cu sute 
de I boratoare . mu de maeștri ai științei teoretice 
sau aplicate, milioane de cărți in bibliotecile ce li
stau la indemînă și sute de milioane de lei fonduri 
pentru asigurarea activității științifice — oferă o 
largă accesibilitate capacităților creatoare ale tine 
rilor din R.P.R.

Invățații vîrstnici privesc cu bucurie aceste con 
diții excepționale oferite colegilor tineri, șt.și amin 
țese cu amărăciune de suferințele și greutățile ce 
le-au intimpmat in tinerețea lor, datorită cărora 
atîtea posibilități au fost pierdute, atitea visuri iro
site, și atîția ani de viață întunecați de îndoială 
și scepticism.

Sub conducerea partidului, cu ajutorul guvernu
lui R.P.R. au fost create condițiile ideologice, mo-

rale și materiale pentru Acad. prof. dr. 
oamenii de știință, care prim secretar a,
au făcut ca aceștia să se
devoteze ou experiența, —
pregătirea și capacitatea
lor de muncă pentru reorganizarea și înflorirea 
științelor în patria noastră.

Continuitatea intre generațiile de savanți a fost 
păstrată, tradițiile progresiste ale științei romînești 
au fost valorificate și dezvoltate, tinerii au trecut 
de la o treaptă la alta cu o legătură dintre vechi 
și nou, necesară pentru evoluția lor complexă în 
gîndire și tehnică.

In perspectiva avîntului culturii și științei în 
anii viitori, consolidați de realizările anilor pre- 
■edenți, să reflectăm împreună ta ceea ce trebuie 
să dea tineretul în știință.

Sarcini de mare răspundere trebuie rezolvate 
in legătură cu dezvoltarea economiei naționale și 
desăvîrșirea revoluției culturale. Atingerea obiecti 
velor planului de perspectivă, așa cum se reflectă 
în știință, cer participarea activă a tineretului.

Ceea ce trebuie tăcut pare simplu de enunțat și 
în egală măsură cere un eroism zilnic ca să fie 
realizat. Nu există decît o singură cale, a muncii 
organizate, a efortului intens, ca un arc îndreptai 
spre țintă, pe care trebuie s-o urmărească orice 
tînăr. E necesară o desăvîrșire morală, un fond 
materialist filozofic despre natura vieții sociale și 
a fenomenelor din natură ; un fond masiv, cit mai

ȘTEFAN MILCU adine și larg de cunoștințe 
Academiei R.P.R. specializate, încadrate in

liniile unei culturi gene- 
— rale cit mai variate: acti

vitate personală în labora
tor, înțeles în sensul cel mai larg, o credință 
neșovăielnică în puterea științei.

Mijloacele prin care putem atinge acest ide I 
de activitate ne stau la indemînă în jurul nostru. 
Numeroși tineri. în institutele de cercetări, au luat 
acest drum. Numele lor sini cunoscute prin reali
zările lor. prin scrisul lor și participare activă la 
viața științifică și obștească. Sute de lucrări știin
țifice au fost programate la o plănuită sesiune 
științifică a tineretului în Academie; tot atît de 
numeroase sint comunicările semnate alături de 
conducătorii științifici în revistele de specialitate: 
zeci de tineri au participat in delegațiile trimise 
la congrese șa Locul ocupat de tineri în știință 
este arătat și de numărul cercetătorilor științifici 
în Academie, ce n-au împlinit 35 de am. care de
pășește procentul de 60 la sută.

Caracterele proprii ale științei contemporane, 
însumate într-o mare mobilitate a ideilor și 
faptelor, un progres rapid, o tehnicitate din ce 
în ce mai exigentă și o bază de informație con
siderabilă, cer calități tinerești creierului omului 
de știință.

Nu-i de mirare că rolul ce revine cercetătorilor 
sub 40 de ani este din ce în ce mai mare și mai 
plin de răspundere.

Este o datorie a tineretului ce activează în știință 
să devină conștient de această situație. Este o ne
cesitate de prim plan să se acorde acestui feno
men atenția și importanța ce o are prin sprijinul 
acordat formației și promovării cercetătorilor tineri. 
Antrenarea în cercetări, fără a crea complexe de 
inferioritate, exigența tehnică și de lectură, critica 
ascuțită și educatoare, participarea în comun la 
manifestațiile științifice, ca o școală a vieții știin
țifice, afecțiune, înțelegere — iată ce pot da con
ducătorii științifici elevilor care îi înconjoară cu 
atîta încredere și speranță.

Mai sint în institutele de știință tineri cercetători 
care n-au privit cu seriozitate adevărata lor mi
siune și marea lor răspundere. N-au luptat împo
triva mentalității birocratice și a rutinei.

N-a spus oare marele Pavlov că „știința cere 
viața întreagă și dacă o dai, tot nu-i de ajuns". 
Atunci ?

Noi sintem pentru un tineret devotat științei îna
intate și nobilei ei misiuni, de participantă la opera 
de construire a socialismului, pentru un tineret ca
pabil să-și însușească gîndirea, metodele și obiec
tivele ei, hotărît să o aplice în folosul poporului și 
să lupte pentru dezvoltarea ei în permanență.

!n institutele de cercetări știi nțifice numeroși tineri își dă
ruiesc toate forțele alături de cercetătorii vîrstnici pentru con
tinuul avînt al științei romînești. In fotografiile din pagina 
aceasta vă prezentăm cîțiva cercetători fruntași la locurile 
lor de muncă. In fotografia din stingă ing. V. N. Constanti- 
nescu de la institutul de Mecanică aplicată. In fotografia 
din dreapta, cercetătoarea E. Nastac de la Institutul de 

Inframicrobiologie.

SUCCESE
Peste 50°Iq din numărul de cerce

tători din Academia R.P.R. sint 
tineri sub ,30 ani. Peste 200 ti
neri sint responsabili de teme 
de cercetare în planul pe anul 
1959, iar aproximativ 90 tineri 
au funcții de răspundere (de la 
cercetător principal în sus).

Sub conducerea competentă a 
cercetătorilor cu vastă experien
ță. tinerii cercetători din Acade
mia R.P.R., educați de partid 
fi de organizația U.T.M., au adus 
contribuții importante la realiza
rea planurilor de cercetări. Merita 
a fi evidențiată contribuția unor 
tineri la elaborarea unor lucrări 
de mare amploare și valoare ca 
„Economia Romîniei 1944—1959’" 
sau lucrarea monografică în 3 
volume referitoare la geografia 
R.P.R.

Inginerii V. Caracudovici și 
P. Stegar oui au merite însem
nate în elabdrarea „Atlasului re
surselor hidroenergetice din 
R.P.R.*\ i(țr tinerii fizicieni 
E Gird, H. Toția, C. Sabău, 1. 
Negoiescu, l. Găinar au contri
buit la o serie de lucrări va
loroase trimise la Conferința de 
la Geneva pentru utilizarea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Tinerii matematicieni l. Sin- 
ger și R. Theodorescu au adus 
în anii 1958—1959 importante 
contribuții la buna desfășurare a 
Conferinței de geometrie și topo
logie ca și a colocviului de ecua

ții de derivate parțiale. La Cen
trul de cercetări metalurgice a 
fost apreciată ca remarcabilă 
lucrarea tinerilor L. Sofronie și 
C. Cosneanu, în domeniul fon
telor, iar în studiul rodajului 
pe cale chimică al tractoare
lor s-a făcut remarcată cerce
tătoarea O. Bița de la Institutul 
de mecanică aplicată. Merită de 
asemenea de a fi evidențiate stu
diile complexe asupra cazanului 
Puia. I. E elaborate de C. Hai
duc și L. Coștea din Institutul 
de energetică.

La Institutul de cercetări agro
nomice putem cita pe tînărul 
C. Hera în legătură cu studiile 
sale privind eficacitatea îngrășă
mintelor minerale, iar la Institu
tul de inframicrobiologie pe ti
nerii M. lanconescu și E. Nastac, 
care s-au făcut cunoscuți prin 
studii legate de culturile pe țe
suturi, respectiv de acțiunea on- 
colitică a unor virusuri asupra 
tumorilor.

Am putea continua enumera
rea lucrărilor valoroase elaborate 
de tineri cercetători din institu
tele Academiei R.P.R. Cei mai 
mulți dintre tinerii citați sînt 
cadre de nădejde ale organizației 
U.T.M., ceea ce denotă că activi
tatea științifică se poate împleti 
foarte bine cu munca obștească, 
politică.

A. F,

NOASTRĂ CERINȚE ALE MUNCII ȘTIINȚIFICE
Legătura cu practica — 

mijloc principal de ridicare 
a eficientei cercetărilor

Pentru tinerii cercetători din 
institutele de cercetări, legătura 
cu practica, cu producția joacă 
un rol de mare importanță in ri
dicarea nivelului profesional, in 
mărirea eficienței cercetărilor.

Totuși in acest domeniu se re
marcă încă o serie de lipsuri. 
Mai există cazuri cind tematica 
de cercetare nu răspunde unor 
necesități actuale sau de viitor 
pentru țara noastră, sau cazuri 
cind problemele nu sînt rezol
vate pînă in stadiul lor aplicativ.

Este indicat, și in unele insti
tute se realizează acest lucru, ca 
fiecare tînăr cercetător din in
stitutele tehnice sau care lucrea
ză în fizică, matematică sau ști
ințe medicale să aibă și sarcini 
precise de asistență tehnică dată 
producției.

Este știut că in cadrul rezol
vării temelor de cercetare de 
plan tinerii cercetători vin în 
legătură cu producția. Această 
legătură în unele cazuri este însă 
sporadică sau de suprafață. în 
plus este cunoscut faptul că

mulfi cercetători din institutele 
de Energetică, de Mecanică apli
cată nu au o practică in produc
ție, mulți tineri venind direct 
din facultate intr-un institut de 
cercetare. - Lipsa de cunoștințe 
practice, de simț practic, lipsa 
de experiență de producție con
stituie un gol in calificarea pro
fesională a cercetătorului și are 
un rol negativ care se manifestă 
în orientarea cercetătorului spre 
probleme pur teoretice, fără ori
zont.

Trebuie făcute eforturi pentru 
lichidarea ucestor lipsuri. ~ 
punerea cea mai bună, 
fost făcută adeseori de tineri, 
este trimiterea periodică pentru 
practică in producție pe termene 
scurte, an de an. Sarcinile de 
plan ale tînărului cercetător nu 
vor

Pro
care a

fi afectate prin intre-

ruperea de cîteva săptămîni, știut 
fiind că munca unui cercetător 
adevărat nu se limitează la opt 
ore pe zi. In schimb, cunoștin
țele practice căpătate, problemele 
sezisate, experiența obținută în 
aplicarea propriilor cercetări în 
condiții de uzină vor avea un 
efect cu totul pozitiv in ridicarea 
calificării cercetătorului, in o- 
rientareu lui spre cercetări cu ca
racter aplicativ, în înrădăcinarea 
lui în actualitate. Inutil să mai 
subliniem și rolul politic-educa
tiv al unor astfel de contacte ale 
tînărului intelectual cu munci
torii tineri și vîrstnici, cu viața 
uzinelor și ogoarelor noastre.

Ing. AL. FRANSUA 
candidat în științe tehnice, 

secretarul Comitetului U.T.M. 
al Academiei R.P.R.

PERMANENTA 
ATENȚIE 

RIDICĂRII 
CALIFICĂRII

Cîteva probleme 
în legătură 

cu aspirantura

și alții), care s-au înscris pro
babil numai de formă la aspi
rantură deoarece nu au dat ani 
de zile nici un examen.

Trebuie să criticăm cu seve
ritate asemenea tineri.

Noi nu putem admite ca în 
institutele de cercetări științifi
ce să existe tineri care nu vor 
să se îngrijească de calificarea 
lor, care nu fac totul pentru a 
dobindi într-un viitor apropiat 
titlul de candidat în științe.

In această ordine de idei am 
vrea să mai subliniem faptul că 
în problema aspiranturii mai 
există și o serie de dificultăți 
care se cer grabnic rezolvate 
din partea forurilor de resort... 
Specialitățile fixate de pildă in
stitutelor pentru a primi aspi
ranți nu mai corespund situa
ției actuale. Un caz reprezenta
tiv este de pildă la l.F.A. La 
Institutul de Fizică Atomică o 
serie de cercetători studiază in
tens probleme de fizică nuclea
ră, tehnică nucleară, radiochi- 
mie, electronică; Institutul dis
pune de o bază materială exce
lentă și de specialiști care ar 
putea fi buni conducători știin
țifici pentru lucrări de dizer- 
tație în aceste domenii. Cu toa
te acestea l.F.A, nu poate primi 
aspiranți Ia radiochimie, tehni
că nucleară, electronică, iar 
cetătorii sînt nevoiți să se 
scrie la universitate sau la 
ti tutui politehnic.

Lipsesc de asemenea după
sîntem informați și posibilități 
de specializare în alte institute.

Situația aceasta trebuie regle
mentată prin 
gulament de 
întîrzie prea

Trebuie să
îneît să facem din fiecare tînăr 
cercetător un candidat în științe, 
un aspirant la o calificare pro
fesională la înălțimea marilor 
cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane.

N. ȘTEFANES6LJ 
candidat în științe, 

secretar științific IJf.A.

cer
ta

in«-

cîte

Tov. Vasile Spiridon — Institu
tul de Cercetări economice.

Haiduc Constantin «= Institutul 
de Energetica

Rînduri
pentru tinerii cercetători

(Urmare din pag. l-a)

porului și rodul ei să se în
toarcă poporului, pentru îmbu
nătățirea vieții lui. Numai ast
fel ea va fi rodnică și victo
rioasă, iar pasiunea cercetăto
rului își va găsi menirea justă, 
mare și utilă.

Vorbind despre îndatoririle 
omului de știință se pot des
prinde cîteva laturi ce-l defi
nesc :

A trăi și a munci veșnic tînăr, 
în pas cu vremea, privind de
parte, tot mai departe în vii
tor. Omul de știință este mereu 
curios. Nu se mulțumesc ușor; 
caută, cercetează, luptă și re
nunță la victorii ușoare, avan
taje momentane, rezultate ra
pide. Vede departe, nelimitat, 
sacrifică victoria lesne cucerită, 
orizonturilor largi și nețărmurite , 
ce i le oferă știința.

A învăța de la dascăli buni, 
profesori de la care să-și 
însușească meșteșugul, gîndi
rea de cercetător I A învăța 
să pună probleme, să le 
rezolve apoi, să scoată con
cluzii reale și valoroase, să 
se orienteze in știință și în viață 
în așa fel îneît să slujească nu 
numai știința, dar și țara și so
cietatea.

Iar după ce și-a însușit a- 
ceste minunate cunoștințe să le 
împărtășească colaboratoriloi, 
elevilor, tovarășilor de muncă. 
Tînărul cercetător pasionat și 
dirz devine dascăl...

Dragii mei,
Omul de știință trăiește după 

moarte în opera lui, dar mai 
ales în elevii săi.

Am elevi 1 să-mi trăiască 1 
Sînt elevi buni 1

Reușita mea în experiențele 
făcute în ultimii ani este și reu
șita lor. Alături de ei, invățîn- 
du-i marele meșteșug al cerce
tării, reușitele au devenit ale 
noastre. Dintre ei vor deveni 
dascăli și vor crea alți dascăli, 
din tineri elevi pasionați și de
votați muncii științifice.

Ei sînt in parte copii al sufle
tului meu, ai năzuințelor mele. 
In ei vor trăi mai tîrziu dorin
țele mele de a ridica inframi- 
crobiologia pe culmi în țara 
noastră. In ei vor trăi mai tîr
ziu dorințele de afirmare cît 
mai strălucită a științei patriei 
și de înflorire a ei, de apărare 
a sănătății poporului muncitor.

Dragii mei tineri ce vă veți 
dedica științei. Un sentiment 
de deplină încredere tovără
șească mă asigură că și noi 
cei vîrstnici și voi, mergem toți 
cu ochii în viitor pe același 
drum. Tindem toți să contribuim 
cît mai mult la ridicarea nive
lului științei și culturii, la con
struirea socialismului în patria 
noastră, urmînd îndrumările 
date de conducătorii scumpului 
nostru partid.

Să ne trăiască țara, să pros
pere în pace I

Să vă rodească munca, șl 
prin ea să înălțați Patria I

Munca științifică cere zi 
zi cunoștințe noi, de multe 
chiar o specializare nouă. Tocmai 
de aceea în centrul atenției mun
cii organizației noastre a stat 
preocuparea permanentă pentru 
continua ridicare a nivelului pro
fesional al tinerilor cercetători.

Numai prin această deosebită 
grijă a organizației de partid, a 
conducerii institutului, a organi
zației U.T.M., pentru permanenta 
creștere a calificării tinerilor 
cercetători la nivelul sarcinilor 
ce stau în fața institutului se pot 
explica lucrările de valoare ob
ținute în ultimul timp de unii 
tineri ca M. Popov, 1. Mitrică, 
L. Deciu în probleme privind con
dițiile optime de așchiere a oțe
lurilor romînești, O. Bită, Al. 
Nica în probleme de lubrefica- 
ție, Al. Dimitriu în probleme de 
aerodinamică, etc.

încercînd să prezentăm cîteva 
. dintre metodele folosite de noi 
pe calea ridicării permanente a 
calificării profesionale trebuie 
să arătăm faptul că în afară de 
aspirantură (mijloc esențial de ri
dicare a nivelului științific al 
tînărului cercetător) și referatele 
de documentare (discutate după 
aceea de diversele colective de 
muncă), noi am extins recent 
planurile individuale de pregăti
re pentru cercetătorii ajutori care 
cuprind in afara sarcinii de lucru 
și studiile pe care le fac ei în di
verse domenii tangente speciali
tății.

în această ordine de idei aș 
vrea să mai subliniez faptul că 
în majoritatea cazurilor există o 
preocupare deosebită din partea 
cadrelor mai vîrstnice, cu mai 
multă experiență în cercetare, 
pentru ridicarea nivelului profe
sional al tinerilor din colecti
vele lor.

Ajutorul dat de acad. E. Cara- 
foli, prof. N. Tipei, prof. D. Du
mitrescu, tinerilor din colectivele 
lor, iată numai cîteva exemple care 
dovedesc atenția cu care cercetă
torii mai vîrstnici se preocupă 
nu numai de îndeplinirea planu
lui tematic, ci și de pregătirea 
tinerilor pentru a asigura astfel 
de pe acum succesele viitoarelor 
activități.

Ing. V. CONSTANT! NESCU 
candidat în științe tehnice

de 
ori

Aspirantura, ca una dintre 
formele de specializare post
universitară într-un anumit do
meniu, a dat rezultate foarte 
bune in pregătirea unor specia
liști, atît de necesari economiei 
și culturii țării noastre.

In Academia R.P. Romîne im
portanța acestei forme de desă- 
vîrșire a specializării a fost în
țeleasă atît de organele de con
ducere cît și de cercetătorii din 
institute și centre de cercetări 
științifice. S-au obținut în pri
mii ani de la înființarea aspi- 
ranturii în R.P. Romînă rezul
tate bune; un număr mare din
tre cercetătorii științifici din

Institutele Academiei R.P. 
mîne s-au înscris la aspirantu
ră cu și fără frecvență și mulți 
au ținut disertațiile obținînd 
titlul de „candidat în științe“.

Trebuie remarcat însă că nu 
întotdeauna cei înscriși la aspi
rantură în special la forma fără 
frecvență au dat atenția cuveni
tă îndeplinirii planului indivi
dual întîrziind cu susține
rea examenelor sau predarea di
sertației, cerînd amînare. Au 
fost de asemenea cazuri (un 
exemplu în această privință îl 
constituie printre alții tinerii 
Blaga Liviu și Mînzatu Ion de 
la Institutul de fizică atomică

Ro-

apariția noului re- 
aspirantură care 
mult.
muncim în așa fel

Munca științifică

Pentru utilitatea practică
a cercetărilor

Cercetarea științifică în so
cietatea socialistă nu reprezintă 
un scop în sine. Ea servește și 
este utilă, în măsura în care con
tribuie eficient la construcția noii 
societăți.

Cercetările științifice au cunos
cut în țara noastră un avînt 
deosebit în anii regimului demo
crat-popular. Cele mai multe 
din lucrările elaborate în diver
sele institute de cercetări ale 
Academiei au devenit un spri
jin practic de cea mai mare în
semnătate în promovarea unor 
metode și tehnici de lucru înain
tate în industrie sau agricul
tură.

în această direcție tinerii din 
Institutul de Cercetări Econo
mice au dobîndit succese impor
tante.

Nu 
toate 
cipat 
litate 
— cu părere de rău — se în
scriu în această categorie sînt 
o bună parte din lucrările efec
tuate în cadrul secției de „Cer
cetări Monografice”, secția creată 
cu doi ani în urmă. E vorba în 
special de lucrările elaborate cu 
ocazia campaniei monografice 
din vara anului 1957 (o mare 
parte din lipsuri au continuat 
să se facă simțite și în campania 
din vara anului trecut și îndeo
sebi cu ocazia studierii unor 
zone agricole).

Lipsa principală a acestor lu
crări (la care și-au adus contri
buția și o serie de tineri ca 
M. Funa, 0. Ciulea, A. Puiu, C. 
Grigorescu și alții) decurge din 
faptul că activitatea monografică 
n a fost orientată spre studierea 
principalelor caracteristici ale 
vieții noastre social-eoonomice. 
Intre lipsurile mari care fac ca 
monografiile elaborate cu ocazia 
campaniei de vară 
1957 să 
utilitate 
faptul 
aspecte

se poate spune însă că 
lucrările la care au parti- 
tinerii au în prezent o uti- 
practică. Intre cele care

ale luptei de clasă, atunci 
cînd studiază structura de clasă 
la sate ; că nu se subliniază 
nicăieri rolul muncii politice, 
educative desfășurată de orgafîi- 
zațiile de partid în rîndurile 
fărănimii muncitoare ; că nu se 
face o analiză profundă a feno
menelor economice descrise și 
altele, lipsuri care se explică în 
primul rînd prin concepția gre
șită, care a stat Ia baza orien
tării și organizării cercetărilor 
monografice. In ultima vreme. 
Institutul de Cercetări Econo
mice a luat unele măsuri pen
tru valorificarea unei părți din 
materialul cules în cele două 
campanii monografice.

Există în Institutul de Cerce
tări Economice al 
R.P. Romîne toate 
pentru a aplica și a traduce în 
viață sarcinile importante puse 
în fața economiștilor pe măsura 
dezvoltării construcției socia
liste.

Analizînd de pe pozițiile mar- 
xism-leninismului, de pe pozi
țiile clasei muncitoare fenomenele 
și procesele economice care se 
petrec în economia națională, 
evidențiind ceea ce este nou, 
experiența valoroasă cîștigată de 
constructorii socialismului, tine
rii cercetători de la Institutul 
de Cercetări Economice pot a- 
duce un aport prețios în elabo
rarea unor lucrări de valoare, 
cu o utilitate practică de necon
testat.

MI HAI ȘTEFAN 
cercetător la Institutul de 

cercetări economice, 
membru în comitetul U.TM. 

al Academiei R.P.R.

Academiei 
condițiile

a anului 
suficientă 

amintim : 
i reflectă

nu aibă
practică, 

că ele nu 
economice și politice

este incompatibilă cu mediocritatea
In ultimele 7-8 decade, fizica a obținut 

o serie de succese cărora li se dato, 
rește în esență întregul aspect modern 
tehnic al civilizației noastre și nu este 
deloc exagerat să afirmăm că majoritatea 
succeselor cele mai răsunătoare se dato- 
resc oamenilor tineri. Mendeleiev, Einstein, 
Bohr, Cerenkov, Tamm, Frank, de Brgllie, 
Kapitza etc. etc. erau tineri sau foarte tineri 
în epoca descoperirilor lor fundamentale. 
Aveau tocmai vîrsta la care ascuțimea 
judecății, capacitatea de sinteză și lipsa de 
rutină favorizează la maxim ....___ \
invenție. Bineînțeles că aceștr- mari ante- 
mergători rămîn totuși excepții.

Insă progresul fizicii se datorește nu 
numai lor, ci și î-ncă unui număr imens de 
alți cercetători mai mult sau mai puțin 
cunoscuți, care au contribuit în mod esen
țial, la precizarea și definitivarea numărului 
considerabil de cunoștințe pe care le pose
dăm azi asupra lumii fizice. De cele mai 
multe ori și aceștia au 
roade în tinerețea lor.

Situația la noi este 
puțini fizicieni lucrează .direct în industrie, 
medicină, biologie etc. pentru că cea mai 

mare parte sînt foarte tineri, pentru că 
cercetările în domeniul fizicii au luat avînt 
în anii regimului nostru. Aceștia fac 
»arte din diverse institute de cercetări sau 
sînt încadrați la catedrele de învățămînt 
superior. Numărul lor este acum destul de 
mare. Condițiile de lucru create în multe 
locuri pentru acești tineri în anii puterii 
populare le asigură baza materială nece
sară pentru progresul pregătirii lor și 
pentru contribuția lor la dezvoltarea fizicei. 
Și, în ciuda lipsei unei tradiții îndelungate,

ascuțimea

munca de

dat cele mai bune

cunoscută : foarte

Prof. univ. F. Ciorescu
Director științific adjunct 

la Institutul de Fizică Atomică

Ta noi în acest domeniu, mulți dintre tinerii 
fizicieni au și dat rezultate frumoase, ba 
chiar în anumite cazuri lucrările lor dove
desc o maturitate de gîndire, care ne în
dreptățește să le prevedem succese deosebite 
în activitatea de cercetare și de promovare 
a noului. Despre toate acestea mari și 
deosebite succese am mai vorbit de altfel 
într-un recent articol.

Din nefericire, mai sînt și excepții despre 
care aș vrea să vă spun cîteva cuvinte. 
Unele dintre ele s-au manifestat ca atare 
în mod clar la ultimul concurs pentru 
gradul de cercetător ținut la Institutul de 
Fizică Atomica. Asemenea concursuri veri
fică atît pregătirea de strictă specialitate 
a candidaților cît și pregătirea lor generală. 
In majoritate, aceștia sînt cercetători sta
giari din Institut cu cel puțin patru ani 
vechime. Deși majoritatea au trecut pro
bele respective cu mult succes, au fost și 
cîțiva care au dovedit' că modul lor de 
lucru în laboratoarele respective este exclu
siv empiric, ei neputînd rezolva corect și 
complet chiar probleme care rezultă din 
activitatea lor curentă. Iată trei exemple 
concludente: tovarășii Cojocaru Leu, 
Diaconu Virginia, Valeria Nahorniac. Este 
limpede că aceștia sînt departe de a cores
punde sarcinii ce li s-a încredințat. Poziția 
acestora este cu atît mai puțin scuzabilă, 
cu cît colegi de-ai lor din aceleași labora
toare s-au prezentat impecabil la acelaș 
concurs.

noi în acest domeniu, mulți dintre tinerii

Nu se gîndesc oare acești tineri că anii 
trec, că este păcat să-ți pierzi în zadar anii 
tinereții, că poporul nostru muncitor punîn- 
du-le Ia dispoziție minunate mijloace de 
investigație științifică le cer să lucreze cu 
abnegație, cu devotament? Au venit oare 
să-și găsească în Institutele de cercetări 
doar locuri călduțe, brevetate cu frumosul 
titlu de „cercetător“ ? Munca științifică este 
incompatibilă cu lîncezeala, cu mediocrita
tea, cu lipsa de pasiupe.

Cei care se dedică științei trebuie să 
înțeleagă că nu te poți scălda în apă stă
tută, că știința îți cere întreaga viață, că 
nu poți face în zilele noastre nimic în 
niciun domeniu al cercetării științifice dacă 
nu muncești cu pasiune zi și noapte.

Trecînd peste aceste cazuri, care rămîn 
totuși excepții, sîntem convinși că tineretul 
nostru care lucrează astăzi în laboratoarele 
de fizică, care ne-a dat multe exemple de 
excepțională muncă creatoare, fructuoasă, 
va ștj să se dovedească la înălțimea spe
ranțelor ce sînt puse în ei, devenind oameni 
de știință complecți, devotați cauzei cons
truirii socialismului în patria noastră.

Ștefănescu Ștefan studiază în 
biblioteca Institutului de istorie

Tov. Hera Cristian într-unul din 
laboratoarele Institutului de 

Cercetări Agronomice



In timpul
liber

Noi oaspeți la cea 
de a XX-a sesiune 

a Comitetului Executiv 
al F.S.M.

Deschid deseori cîte-o scri
soare venită de departe, din 
părțile Maramureșului, a Ță
rii Moților sau Sucevei, o 
scrisoare scrisă cu cuvinte sim
ple, cu fraze stângaci alcătui
te, pline însă de-o sinceritate 
și de o modestie copleșitoare, 
in care găsesc lucruri . nebă
nuit de frumoase, de intere
sante, despre felul cum ti
nerii își întrebuințează ceasu
rile de odihnă, despre preocu
pările pe care le au atunci 
cînd termină munca la strung, 
la cîinp, pe tractor, la școală 
sau la războiul de țesut. Și 
de cele mai multe ori, des
prind din aceste scrisori un 
lucru deosebit de important, 
nepotolita sete pe care o au 
tinerii patriei noastre pentru 
cultură, pentru cunoașterea și 
înțelegerea minunatelor co
mori ale artei, literaturii, 
muzicii... Desprind faptul că 
toți se străduiesc să-și între
buințeze fiecare minut, fie
care ceas, într-un chip folo
sitor, astfel incit să se dez
volte multilateral, armonios, 
să se poată urca tot mai sus, 
pe cele mai înalte trepte ale 
culturii.

lată ce am citit zilele tre
cute într-o scrisoare sosită 
din Botoșani :

...Cu voce caldă, dirijorul 
devenit în asemenea clipe și 
profesor, vorbește despre 
opera „Trubadurul", despre 
modul în care a creat-o ne
muritorul Verdi. Cei peste 
300 de tineri muncitori, pre- 
zenți în sala Teatrului de 
stat din Botoșani, ascultă a- 
tenți, cu interes. Din cînd în 
cînd, profesorul își întrerupe 
explicațiile și în sală se râs- 
pîndește muzica plină de în
flăcărare a operei.

Intr-un colț, pe-un scaun, 
Constantin Aparaschivei, me
canic s la Fabrica de confecții 
și tricotaje, notează pe un 
carnețel, cu grabă, fiecare cu- 
vînt al profesorului. Vecinele 
— Maria Covaliu și Gabriela 
Tudose, țesătoare la aceeași 
fabrică, întorc și ele una 
după alta filele carnetului.

Pe Constantin îl pasionează 
muzica de operă și cea simfo
nică. Dar nu o poate înțelege 
încă prea bine, nu are prea 
multe cunoștințe despre ea. 
De aceea, anul acesta, pentru 
că are mai mult timp liber, 
(astă vară a terminat cursu
rile școlii serale) s-a hotărît 
să frecventeze concertele-lec- 
ții. organizate de filarmonică. 
După primul concert au
diat a venit la fabrică și 
plin de entuziasm le-a po
vestit tovarășilor săi de mun
că ce-a auzit și ce-a văzut 
acolo. Peste cîteva zile, la ur
mătorul concert, Constantin a 
venit însoțit și de alți tineri 
din fabrică. După puțin timp 
au prins gust, a început să-i 
atragă muzica de operă. Acum 
40 de tineri din fabrică și-au 
scos abonament permanent la 
toate concertele filarmonicii. Și 
aproape în fiecare seară după 
orele de muncă, îi găsești în 
sala teatrului. Nu-i vorba de 
niște melomani cu ifose, ci de 
oameni care vin aici cu do
rința de a dobîndi cunoștințe 
despre muzică, de oameni 
care se străduiesc să o înțe
leagă, să-și însușească bogatul 
ei tezaur, care înainte le era 
necunoscut.

..jCei care 
mîntul negru 
nerii mineri
ne-au scris că au avut de cu- 
rînd o întâlnire cu un tânăr 
scriitor, fiu al unui tovarăș 
de muncă de-al lor. A fost 
una din cele mai plăcute și 
mai interesante seri pe care 
le-au petrecut la club. „Flă- 

nestinse“, cartea închi- 
glorioaselor ■ lupte 
ale minerilor din 
din 1929, care le-a

a-

prezentată de către Tr'mte 
Străuț, a stârnit discuții vii. 
Au vorbit cu glas domol mi
neri bătrîni în obrazul că
rora întunericul și mizeria 
au săpat cute adinei și 
negre. Au vorbit apoi și 
cei tineri, cei ce tră
iesc astăzi bucuriile unei vieți 
luminoase. S-au recitat ver
suri despre mineri, învățate 
de tineri în orele lor libere 
și s-a prezentat de echipa de 
teatru un zguduitor tablou 
inspirat dintr-o schiță cuprin
să în volumul prezentat și 
care evoca un crîmpei din 
greva minerilor din 1929.

Simpozionul acesta organi
zat de comitetul U.T.M. al 
minei Lupeni s-a dovedit a fi 
o formă de activitate mult 
apreciată de tinerii mineri... 
El le-a dat posibilitatea să 
cunoască mai bine viața grea 
dusă de mineri în trecut, i-a 
învățat să prețuiască mai 
mult bucuriile de astăzi...

...tntr-o după amiază pe 
stadionul din Zalău se adu
nase o mulțime de specta
tori. Nu asistau la vreun meci 
susținut de echipe cu renume. 
Nu ! Spectatorii îi admirau 
pe elevii școlii medii din 
oraș care în acea după a- 
miază își petreceau timpul li
ber participînd la concursul 
de atletism organizat de co
mitetul U.T.M. pe școală.

In tribună freamăt.
plauze... entuziasm... și iată 
rezultatele: campioni la greu
tate : doi elevi din clasa a 
X-a, colegi de bancă, Ion La
zăr, „Hercule“, cum i se mai 
spune și Pop Vaier. Perfor
manțele lor sînt de 15,08 me
tri și 14,95 metri. Cei doi 
elevi fruntași în sport sînt și 
fruntași la învățătură.

In acea după amiază spec
tatorii au mai aplaudat și pe 
mulți alți elevi care au obți
nut rezultate frumoase în pro
bele de atletism.

...Răsfoiesc alte și alte scri
sori.

întâlnesc în ele tineri mun- 
citori-elevi sau studenți la 
biblioteci, răsfoind pe neră
suflate paginile unei cărți, 
prin săli de cinematografe 
sau teatre, urmărind cu înfri
gurare o acțiune interesantă, 
li surprind la un cerc de pic
tură aplecați deasupra unei 
planșe, la un cerc plastic mo- 
delînd chipul unui om. Și ur
măresc cu gîndul pe cei care 
într-o sală frumoasă de club 
dispută o partidă de șah sau 
de tenis de masă și-i aplaud 
pe cei care își încearcă forța 
aruneînd discul sau sulița, pe 
cei care aleargă la suta de 
metri sau pe cei care susțin 
un meci de volei...

Dar în cite zeci și sute de 
feluri nu-și folosesc, tinerii 
noștri timpul liber cînd par
tidul le-a creat asemenea mi
nunate condiții ?

MONICA VERDEȘ
(După scrisorile corespon

denților voluntari,
DRAGU VASILE, MICA 
OPRAN si MOIGRA- 

DEANU MARIUS)

(Agerpres) Vedere de pe b-dul Muncii din Capitală.

Joi au sosit în Capitală pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a XX-a sesiuni a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale tovarășul Benoit Fra- 
chon, vicepreședinte al Federa
ției Sindicale Mondiale, secretar 
general al Confederației Gene
rale a Muncii din Franța și tb- ' 
varășa Germaine Guille, membră 
a Comitetului Executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale, secre
tar al Confederației Generale a 
Muncii din Franța.

Tot în cursul zilei de joi au 
mai sosit tovarășul Luigi Grassi, 
secretar al Federației Sindicale 
Mondiale, precum și tovarășii 
Ara Khajadour, vicepreședinte al 
Uniunii generale a sindicatelor 
muncitorilor din Republica Irak 
și Kadnim Hussain Al-Dijaiii, 
membru în Secrerariatul Uniunii 
generale a sindicatelor muncito. 
rilor din Republica Irak.

In întâmpinarea zilei de 30 
Decembrie, în raionul Suceava 
s~a organizat o ștafetă între că
minele culturale.

Răspunzînd acestei inițiative 
tinerii țărani muncitori din co
munele raionului pregătesc dife
rite programe artistice, pun în 
scenă piese într-un act, care 
oglindesc transformarea socia- 
listă a agriculturii, lupta clasei 
muncitoare condusă de partid 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră.

Printre căminele culturale 
unde în aceste zile se desfășoară 
o intensă activitate în vederea 
participării la ștafeta 
se numără și căminul

culturală 
cultural 

din satul Dănila. Tinerii țărani 
muncitori din acest sat pun în 
scenă piesa „Cantonul 27“.

MELEȘ TRAIAN 
funcționar

La Muzeul de Istorie 
a Partidului

Comitetul U.T.M. al Institutu
lui „Maxim Gorki" din Capitală, 
în colaborare cu catedra de știin
țe sociale din institut, a organi
zat vizitarea de către studenții 
institutului a Muzeului de Istorie 
a Partidului. Vizitatorii au stu
diat cu un deosebit interes docu
mentele care ilustrează lupta 
partidului în anii ilegalității, in 
perioada insurecției de la 23 
August 1944, documente care 
vorbesc despre lupta neînfricată 
a clasei muncitoare condusă de 
partid. In completarea vizitei 
studenții au vizionat filmul do
cumentar „V. 1. Lenin".

I. PREDA
student

in VIAȚA SI HH\( A
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Brigadă de tineret 
milionară

O seară 
a tinerelor fete

Realizările brigăzii de producție nr. 1 a tineretului din secția 
turnătorie oțel a Uzinelor „23 August“ din Capitală sînt bine cunos
cute întregului colectiv de muncitori ai uzinei.

In viața brigăzii s-a petrecut recent un eveniment obișnuit pentru 
membrii săi — brigada a primit din nou steagul de fruntașă pe 
secție. Cei 72 tineri din această brigadă depășesc cu regularitate pla
nul de producție cu peste 22% dînd piese de bună calitate și redu- 
cînd continuu procentul de rebuturi.

Numai în luna noiembrie, reducînd la fiecare piesă turnată con
ținutul de metal lichid, brigada a realizat o economie de 135.000 
lei. S-au evidențiat în mod deosebit utemi.știi Uță Ion, Lazăr Petre 
etc., care îmbinînd munca în producție cu învățătura -— fiind elevi 
ai școlii medii de pe lingă uzină — își ridică necontenit calificarea.

Făcînd bilanțul economiilor realizate de brigadă în acest an, prin 
îmbunătățirea tehnologiei de fabricație la piesele pentru vagonul 
basculant și linia de ciment, prin reducerea consumului specific de 
metal lichid și prin reducerea rebuturilor cu 20% față de cifra 
admisă în cartea de evidență a economiilor realizate de brigadă se 
înscrie o sumă care vorbește elocvent de atitudinea față de muncă 
a harnicilor turnători : 1.300.000 lei economii !

ȘERBANESCU ION 
CHIRIAG DUMITRU 

corespondenți voluntari

Pentru a doua oară sector fruntaș
Muncitorii, Ingi

nerii și tehnicienii 
sectorului minei Pes- 
căreasă de la Între
prinderea 
Cimpulung 
regiunea

mineră 
Muscel, 

Pitești, au 
realizat planul de 
producție pe trimes
trul 111 în proporție 
de 141,7 la sută dînd 
peste plan 2.094 tone

cărbune, iar planul 
anual de producție 
a fost îndeplinit încă 
de la data de 16 oc
tombrie

La 1
loarea
realizate de către ti
neri se ridica la ci
fra de peste 1.020.000 
lei.

1959. 
noiembrie va- 

economiilor

unui nu- 
fete la

G.A.S. 
raionul Hîrșova, a or- 
de curîtnd în cadrul că- 
cultural o seară a ti- 

fete.
audierea conferinței: 

so-

Tn vederea atragerii 
măr cît mai mare de 
activitatea căminului , cultural, 
organizația U.T.M. din 
Stupina, 
ganizat 
minului 
nerelor

După
„Rolul femeii în societatea 
cialistă", tinerele fete au parti
cipat la concursul „Pentru cel 
mai frumos cîntec și cea mai 
bună recitare“. Premiul I a fost 
oferit tinerei Alexe Elena pentru 
minunata interpretare a cîntecu- 
lui popular „Pandelașul“, iar 
premiul II a revenit tinerei Al- 
dea Eleonora pentru frumoasa 
recitare a poeziei „Partidului“.

După concurs, tinerele fete au 
învățat un nou dans popular și 
cîntecul revoluționar „Sirena lui 
Roaită“.

MOGANU ROMULUS 
învățător

HOCHEI

Amatorii de hochei pe gheață 
din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească sîmbătă și dumi
nică pe natinoarul artificial întîl- 
nirile din cadrul competiției do
tate cu „Gupa U.C.E.C.O.M.“. 
Sîmbătă programul tocurilor este 
următorul: ora 17: C.C.A.—Avîn- 
tul Miercurea Ciuc; ora 19: 
Știința Cluj—Voința Miercurea 
Ciuc. Duminică se vor întîlni 
între ele echipele învingătoare și 
cele învinse din jocurile de »îm
băta.

HANDBAL

PARIS 10 (Agerpres). — 
Comitetul de organizare a „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
în 7 a stabilit întîlnirile din ca
drul sferturilor de finală care 
urmează să se dispute pînă la 10 
ianuarie 1960. Goteborg (Sue
dia)— Aarlius (Danemarca) j 
Aalsmeer (Olanda)—Goeppin- 
gen (R. F. Germană) ; Puc 
(Franța)—F. G. Porto (Portul 
galia) ; Dinamo București sau 
Spartak Katowice cu Dukla 
P-raga (R. Cehoslovacă).

BOB

MILANO 10 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de bob 
se vor desfășura între 22 și 31 
ianuarie 1960 pe pîrtia stațiunii 
de sporturi de iarnă Cortina 
d’Ampezzo (Italia). La 1 decem
brie au început lucrările de rea- 
menajare a pîrtiei care în 1956 
a găzduit întrecerile de bob din 
cadrul Olimpiadei de iarnă.

Pînă în prezent la campionate 
și-au anunțat participarea Italia, 
Argentina, Germania (echipă u- 
nită), Spania și S.U.A. Și-au 
dat avizul de principiu federa
țiile din Austria, R. Cehoslovacă, 
Anglia, R. P. Polonă și Elveția. 
Comitetul de organizare așteaptă 
răspunsul din partea federațiilor 
din Norvegia, R. P. Romînă, Ca
nada, Franța și Suedia, care au 
fost invitate să participe.

FOTBAL

BARCELONA 10 (Agerpres). 
Miercuri, în nocturnă, s-a dispu
tat la Barcelona întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echi
pele selecționate ale orașelor 
Barcelona și Belgrad, contînd 
pentru turneul orașelor-expoziție. 
Echipa gazdă a terminat învin
gătoare cu scorul de 3—1 
(1 — 1). în finala competiției se 
vor întîlni echipele orașelor Bar
celona și Birmingham.

★
GUAYAQU1L 10 (Agerpres). 

In cadrul turneului internațional

de fotbal al Americii de Sud, 
miercuri, în nocturnă, echipa Ar
gentinei a învins cu scorul de 
4—2 (1—1) echipa Paraguaiului.

DIFERITE COMPETIȚII

HUNEDOARA 10 (Agerpres). 
în timpul liber, numeroși munci
tori din Hunedoara desfășoară o 
bogata activitate sportivă, par
ticipînd la diferite competiții or
ganizate de cele 20 de asociații 
sportive din acest mare centru 
industrial. Pentru practicarea în 
bune condiții a sportului, în se-, 
zontil de iarnă, s-au amenajat 
două săli spațioase în localul 
noului club. Pentru prima oară 
amil acesta la Hunedoara va 
funcționa un mare patinoar ce 
va fi amenajat în incinta stadio
nului clubului „Corvinul“. Pen
tru muncitorii dornici să învețe 
și să practice schiul, vor fi ini
țiate cursuri speciale și se vor 
organiza competiții pe dealurile 
din jurul Hunedoarei.

OLIMPIADA DE IARNA 
DE LA SQUAW VALLEY

SQUAW VALLEY 10 (Ager
pres). — La Olimpiada de iarnă 
de la Squaw Valley, care vă în
cepe la 18 februarie 1960, vor 
participa sportivi și sportive din 
30 de țări ale lumii, printre care: 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. 
Bulgaria, Franța, Italia, Germa
nia (echipă unită), Suedia, El- 
veția, Norvegia, Finlanda, S.U.A., 
Canada, Japonia, Anglia și al
tele. 22 de țări s-au înscris Ia 
competițiile de schi alpin și nor
dic, iar 17 țări în probele de pa
tinaj viteză (masculin). In tur
neul olimpic de hochei, care 
contează totodată pentru cam
pionatul mondial și european, se 
vor întrece echipele U.R.S.S., 
campioană olimpică, Canadei, 
campioană mondială, R. Ceho
slovace, Suediei, S.U.A., Finlan
dei, Australiei, Japoniei și Ger
maniei. în programul jocurilor 
figurează și proba de biatlon la 
care s-au înscris 9 țări: U.R.S.S., 
Finlanda, Franța, Germania, 
Anglia, R. P. Ungară, Norvegia, 
Suedia și S.U.A.Capitala se pregătește pentru Anul Nou

Capitala, asemenea tuturor o- 
rașelor țării, se pregătește să în
tâmpine tradiționala sărbătoare 
de iarnă — AnuL nou. Pentru

frumoasele 
obținute în 
minerii din 
Pescărea sa

MARGESGU B. JON 
tehnician miner

Pentru 
realizări 
producție 
sectorul
au primit pentru a 
doua oară steagul de 
»ector fruntaș pe în
treprindere.

—9

(Agerpres)

copii, unitățile comerciale au a- 
sigurat anul acesta cu 20 la sută 
mai multe jucării și articole pen
tru pomul de iarnă decît în anul 
trecut. în marile piețe Ou început 
pregătiri pentru deschiderea tra
diționalelor orășele ale copiilor^ 
iar în diferite centre ale Capi
talei se amenajează bazare și ex
poziții. Au fost înființate, de ase
menea, centre speciale pentru 
vînzarea brazilor. Tot pentru co
pii magazinele s-au aprovizionat 
cu cantități mai mari de dul
ciuri.

Numeroase pregătiri se fac și 
pentru cei mari. Comerțul de stat 
pune la dispoziția consumatorilor 
în luna aceasta, cu 10 la sută 
mai multe mărfuri alimentare și 
industriale decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Unitățile alimentației publice 
sporesc cantitățile și sortimentele 
de preparate culinare proprii, 
laboratoarele cofetăriilor produc 
mai multe produse specifice și 
primesc comenzi pentru deservi
rea la domiciliu. Pentru vînzarea 
produselor se organizează 40 de 
expoziții cu vînzare.

(Agerpres)

lata o fază din meciul de baschet dintre Dinamo Sâsar și o 
Școala medie din Baia Mare, organizat cu ocazia unei du

minici sportive.
Foto: AGERPRES

scormonesc pă- 
de cărbune, ti- 

din Lupeni,

cari 
nată 
viste 
peni

Noi sortimente 
de țesături

Fabrica „Țesătura“ din Iași a 
■produs numeroase articole noi 
printre care finet „Zenit“, olan-
dină „Aluniș“, crep „Leonida“ 
etc. în cursul aoestei luni se va 
fabrica un nou articol: zefir „Țe
sătura“. Colectivul de creație de 
la această întreprindere a reali
zat în cursul acestui an 42 desene 
noi. Cartea cu mostre pentru 
anul 1960 cuprinde un nou bogat 
sortiment de articole.

Brigada artistică a Căminului cultural din comuna Hărman, regiunea Stalin, în pauza unui 
spectacol. Foto : P. PAVEL

INFORMAȚII
Ca răspuns la vizita făcută în 

țara noastră de o delegație me
dicală din R.P.F. Iugoslavia în 
cursul anului trecut, zilele a- 
cestea a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Belgrad, o de
legație a Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale formată 
din dr. Al. Bula, secretar gene
ral în Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, și dr. Ion 
Popa, medicul șef al regiunii 
Oradea.

Timp de 10 zile delegația va 
vizita instituții medico-sanitare 
și va stabili contacte cu Secreta
riatul de stat pentrt^ problemele 
sănătății al Vecei Executive Fe
derative a R.P.F. Iugoslavia.

★
La Constanța a avut loc joi o 

consfătuire cu cititorii presei cen
trale și locale organizată de 
Uniunea Ziariștilor din R. P. 
Romînă în colaborare cu ziarul 
local „Dobrogea nouă“.

★
La Constanța au început joi 

lucrările celei de-a 6-a consfă
tuiri pe țară de pediatrie, organi
zată de Societatea Științelor Me
dicale din R. P. Romînă.

PREMIERÀ
la

Cinematografele 
BUCUREȘTI 

și 
MAGHERU

Expoziție studențeasca

O FAMILIE NOVĂ
(Urmare din pag. l-a)

prețios l-au adus utemiștii prin brigada lor artistică de 
agitație, vestită în împrejurimi. Sufletul ei a fost Gheor- 
ghian. El a scris textele brigăzii, a fost instructor și 
actor in același timp. Prin vers, prin cîntec, prin umor 
și satiră — simplu, convingător și atractiv — brigada 
a militat pentru unirea ogoarelor țăranilor din comună, 
în ultima vreme 70 de țărani muncitori, printre care 
mulți utemiști și tineri, au făcut cereri pentru înființarea 
unei gospodării colective. * * - » •

Gheorghian e pasionat de literatură, încearcă chiar 
să scrie versuri. A văzut însă că mai sînt și alți tineri din 
comună care creează folclor, cărora le place literatura. 
Și a făcut atunci cu ei un Cenaclu literar. Da, un ce
naclu literar într-un sat. . .

Utemiștii și tinerii, au mers din inițiativa lui Gheor
ghian la organizația de partid și la sfatul popular și au 
.cerut să li se dea in răspunderea lor construcția cămi
nului cultural.

r- Treburile vor merge mai repede și în plus fără chel

luieli, au asigurat ei. Așa a fost. în 8 luni, tinerii au ri
dicat prin muncă voluntară nu un cămin cultural, ci 
un palat. Așezată pe un delușor, cu treptele ei largi 
și măiestoase, clădirea căminului domină întregul sat.

Tare mult se simțeau tinerii legați de Gheorghian. Și 
nespus de rău le-a părut că se despart de el. Gheorghian 
a hotărît să învețe, să urmeze Institutul pedagogic de 
3 ani din Craiova.

La noile alegeri, utemiștii au hotărît să aleagă în lo
cul lui, ca secretar, pe Gheorghian Catinca. Adică pe 
soția lui. Catincăi, femeia cu parul deja trecut spre al
bire, dar cu ochii nespus de vii și tineri, mamă a doi co
pii, Teodor i-a scris o scrisoare : „Ai grijă de organizație, 
Caii nea. Dacă ști să muncești cu cap, poți să le faci pe 
toate: și școala, și munca, și organizația, și familia. Nu 
lăsa să lîncezească acțiunile începute de organizație. Vezi 
că. noi stăm cam slăbuț cu munca cu fetele. Tu poți să le 
atragi mai bine în organizație. Nu te lăsa copleșită de 
treburile tale, muncește cu ambiție, fi mai îndrăzneață'*.

Nu, Catinca nu s-a lăsat copleșită. Și-a dat seama că 
răspunderea ei e mare, că va trebui să-și înlocuiască 
tojul nu numai în familie, ci și în munca de organizație.

Catinca și-a dovedit calități neașteptate. A reușit să 
atragă toate fetele la munca de organizație, să le ajute 
să devină utemiste, pe cele care nu erau. Cum ? A înce
put simplu. A înființat mai întîi un cerc de menaj. Le 
învăța pe fete cum să pregătească mîncarea, cum să fie 
gospodine mai bune. Apoi a făcut un cerc de lucru ma
nual de cusături. în timp cît lucrau, cineva citea din 
cărți sau ziare. Fetelor a început să le placă să mun
cească, să învețe, să trăiască în colectiv. Au început să 
vină și la celelalte acțiuni : la muncă patriotică, la 
adunări, la reuniuni.

Modestă, Catinca i-a scris soțului : „Am făcut încă prea 
puțin. Sînt abia la început”.

...Am stat de vorbă cu cei doi soți Gheorghian, la 
comitetul raional U.T.M. Ea venise pe aici cu treburi, 
el venise de la Craiova pentru o zi acasă. Se intîlni- 
seră aici. Au plecat apoi spre Osica pe jos. Afară ploua și 
era noroi. Cei doi mergeau, ținîndu-se de mînă. M-am 
uitat după ei, pînă s-au pierdut în zare.

Erau doi oameni noi — o familie nouă. O adevărată 
familie de utemiști.

o cornoDucne a stuoioumiox
^^BULGARF st.OEFA '-Blfil/N

STELELE
CU

Șașa Krișarska 
Jürgen Frohriep 
Erik S. Klein 
Stefan Peicev 
Gheorghi Naumov 
Naicio Petrov

Scenariul : Angel Wagen
stein

Regia : Konrad Wolf 
Imaginea: Werner Berg

mann
Muzica: Simeon Pironkov.

Pașii m-au purtat zilele tre
cute la clubul din Piața 
Buzești al studenților de 

la politehnică. Nu mică mi-a 
fost mirarea cînd intrînd în club 
în locul meselor de ping-pong 
și de șab, al televizorului sau 
sălii de lectură am întîlnit a- 
parate, machete, instalații, afișe, 
fotomontaje, grafice. Un afiș 
mi-a lămurit tot misterul. Mă 
aflam la „Expoziția cu aspecte 
din munca și activitatea în 
timpul practicii de producție“ a 
studenților de la politehnică. Ze
cile, sutele de aparate, instala
ții, machete și fotomontaje ex
puse sînt rodul muncii lor. a 
studenților și cadrelor didactice, 
în colaborare cu colectivele de 
muncitori din fabricile și uzinele 
în care studenții au făcut prac

tică. Toate poartă inscripția: 
„Construit cu ajutorul colecti
vului de muncitori de la... Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
Combinatul chimic „I. V, Sta- 
lin“, uzinele „Industria sîrmei" 
din Oîmpia Turzii, „Progresul“ 
Brăila, „23 August" București 
etc.

Tot din grafice am aflat că, 
în timpul practicii de vară stu
denții au participat alături de 
tinerii din uzinele în care au 
făcut practică la acțiunile de fo
los obștesc. Ei au strîns 610 mii 
kg. fier vechi, 80 mii kg. me
tale neferoase, suma totală a e- 
conomiilor realizate fiind de 
peste 1 milion lei.

BRINZAN AR1ST1CA

Patria. I. C. Frlmu. 23 August: 
N. S ffrușciov in America (film 
tn culori) și S.O.S. in Cosmos; 
Republica, Elena Pavel : Mizera
bilii (seria I-a — cinemascop): 
Magheru, București, (matinee în 
continuare) . Donoa Simo : 
Abuz de incredere; V. A- 
lecsa-ndri, 1 Mai. 30 Decembrie: 
întâlnire cu uiața; L uniri,a (ma
tinee (n continuare) Marile ma
nevre ; Central: Afou. in rouge ; 
Victoria, Munca : Moartea in șa; 
13 Septembrie. Olga Baucic: Fata 
cu ulciorul; Maxim Gcrki : Pri
măvara și Nu aștepta luna mai; 
Timpuri Noi (rulează în conti
nuare), Popular: Amnarul ferme
cat; Tineretului, B. De'avrancaa: 
O întâmplare extraordinară (am

bele serii); înfrățirea între po
poare : Omul de pe planeta Vă
mi nt (cinemascop); Gh. Doja, 
Flacăra Libertății : In căutarea 
comorii; Alex Popov (rulează în 
continuare): 60 de zile In sudul 
Asiei, Melodii care nu sc pierd, 
Locuim In Mexic; Grivița . Fete 
de aceeași virstă ; s Martie: 
Primăvara; V. Boaită: Lady Ha
milton ; Unirea: Teodora; C. Da. 
vid : Oleko Dundici; Alex Sahiia; 
In zilele lui Octombrie , Arta, 
M. Emines-u: Casa părintească: 
T Vladimlrescu: Surprize pe 
stradă; Mi n ița (matinee în con
tinuare): Nunta lui Figaro; N. 
Bălcescu : Mama vitregă, Ilie 
Pi.nL'ie : Koaubei; 8 Mai: Carieq 
junglei. '



LUCRĂRILE 
ADUNĂRII GENERALE O.N.U.

Din toate colturile lumii

DIN VIATA 
TINERETULUI 

LUMII
Să se pună capăt 

persecutării 
patrioților 

vest - germani
O declarație a Comitetului 
organizațiilor de tineret 

din U.R.S.S.

Milioane de tineri și tinere 
din Uniunea Sovietică, se spu
ne într-o declarație a Comi
tetului organizațiilor de tine
ret din U.R.S.S., dată publi
cității la Moscova, cer să se 
pună capăt persecutării pa. 
trioților vestgermani care se 
pronunță pentru ideile nobile 
ale păcii, prieteniei și înțele
gerii reciproce intre popo re. 

Această declarație a fost 
adoptată în legătură cu pro
cesul intentat celor trei mem
bri ai fostului comitet națio
nal din R.F.G. de pregătire al 
festivalurilor, care a început 
la 26 noiembrie în orașul 
Dortmund (R.F.G.).

Pregătiri în vederea 
congresului tineretului 
din America Latină
Recent la Santiago (Chile) a 

avut loc o conferință a re
prezentanților organizațiilor 
de tineret din America La
tină consacrată pregătirilor 
în vederea apropiatului con
gres al tineretului din Ame
rica Latină. Acest congres se 
va ține in capitala Cubei. 
Havana. în iulie 1960.

La ț:onfer<iTiță au participat 
delegațiiy a. 85 de organizații 
de tineret din 14 țări ale A- 
mericii Latine.

Conferință a examinat or
dinea de zi a apropiatului 
congres și a elaborat planul de 
desfășurare a lucrărilor de 
pregătire. La conferință s-a 
subliniat că țelul congresului 
tineretului din America Lati
nă este unificarea organizații
lor de tineret ale continentu
lui pentru intensificarea 
luptei de eliberare națională 
a popoarelor Americii Latine, 
pentru rezolvarea problemelor 
tineretului.

Pe ordinea de zi a apropia
tului congres au (ost incluse, 
următoarele probleme : situa
ția economică, politică și so
cială a țărilor Americii La
tine. dependența economică a 
acestor țări de imperialism, 
situația tineretului, reforma a- 
grară, drepturile democratice 
și sindicale, solidaritatea lati- 
no-americană, legăturile dintre 
organizațiile de tineret ale 
țărilor Americii Latine.

Demonstrația 
studențească 
de la Atena

In zilele de 9 și 10 decem
brie au avut loc la Atena tul 
burări studențești. In ciuda 
interdicțiilor autorităților, la 
9 decembrie pe străzile cen
trale ale Atenei a avut loc o 
demonstrație studențească sub 
lozinca : „Și cei săraci tre
buie să învețe !“. „Cerem res
pectarea legalității". împo
triva studenților au fost aduse 
mari forțe polițienești care au 
împrăștiat demonstrația. Zeci 
de studenți au fost bătuți și 
peste 100 au fost arestați Po
liția a brutalizat sălbatic dele
gația studențească trimisă la 
primarul Atenei, Tsukalos, 
care acceptase să o primească.

Organizațiile de tineret ale 
partidelor de opoziție și-au ex
primat solidaritatea cu stu
denții. La 10 decembrie stu
denții Universității din Atena 
au declarat greva foamei în 
semn de protest împotriva sa
mavolniciei polițienești.

Cam își cîștigă 
existența unii 

studenți americani
Ziarul vestgerman „Die 

Tat“ publică următoarea in
formație : „Studenții ameri
cani, care pînă acum aveau 
posibilitatea de a-și spori 
mijloacele de existență, anga- 
jîndu-se ca „babysitter“ (gu. 
vernante cu ora — N.N.) 
și-au găsit o nouă meserie. Ei 
se angajează în marile res
taurante unde bucătarii nu 
au timpul necesar pentru a 
supraveghea fiecare fel de bu
cate. Sarcina care le revine 
este a veghea ca oalele cu 
mîncare puse să fie luate la 
timp de la foc pentru a nu se 
arde“.

Vizita lui N. S. Hrușciov 
la colhozul „Stalin“ 
din regiunea Lvov

Construcții de locuințe cu multe etaje pe bulevardul V. I. Lenin 
din Stalingrad

Mesajul lui N. S. Hrușciov 
către Abdel Kerim Kassem

LVOV 10 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 10 decembrie 
Nikita Sergheevici Hrușciov, care 
se află în regiunea Lvov 
tat colhozul „Stalin“ din 
Zolocev.

N. S. Hrușciov, șeful 
nului sovietic, întîmpinat

a vizi- 
raionul

guver- 
cu câl-

★
TERNOPOL 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: în după-amiaza 
zilei de 10 decembrie Nikita 
Sergheevici Hrușciov, care intor- 
cîndu-se de la Budapesta face o 
călătorie prin Ucraina, a sosit la 
Ternopol. Locuitorii acestui stră
vechi oraș au făcut o primire en-

Dezvelirea la Miskolc 
a unui monument ridicat în memoria 

eroilor romîni
MISKOLC 10. — Corespon

dentul Agerpres transmite: La 
10 decembrie a vut loc la Mis
kolc, dezvelirea Monumentului 
eroilor romîni care în 1944, lup- 
tînd alături de trupele sovietice, 
au căzut în luptele pentru elibe. 
rarea orașului Miskolc. In fața 
monumentului, a fost aliniată o 
companie de onoare. Sute de 
cetățeni ai orașului, oameni ai 
muncii, studenți și elevi s au a- 
dunat pentru a participa la so
lemnitate.

La festivitatea inaugurării a 
luat parte general maior Karoly 
Dapsi, locțiitor al ministrului 
Apărării Naționale al R. P. 
Ungare, conducători ai ''organe
lor obștești și de stat ale jude
țului și orașului, Bela Nemety, 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

De asemenea a luat parte de- teritoriul R. P. Ungare în războ- 
legația romînă în frunte cu ge
neral colonel Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate, Vasile Pogăceanu, ambasa
dor al R P. Romîne la Bud î- 
pesta și alți membri ai ambasa
dei.

Laszlo Fekete, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
orășenesc din Miskolc a evocat 
luptele eroice purtate de ostașii 
sovietici și romîni pentru elibe
rarea orașului Miskolc. 
buția armatei romîne 
rea Ungariei de sub 
cist a fost o verigă 
in prietenia adîncă 
care leagă popoarele 
țări vecine și prietene.

A urmat apoi dezvelirea mo
numentului. Monumentul poartă 
inscripția: „Păstrăm cu respect

Contri- 
la elibera- 
jugul fas- 
importantă 
și sinceră 
celor două

(Agerpres).
a.c. s-a deschis la 

sesiune a 
Economic 

sesiunii 
Republicii 
Republicii 
Republicii

SOFIA 10
10 decembrie
Sofia cea de-a XI l-a 
Consiliului de Ajutor 
Reciproc. La lucrările 
participă delegațiile 
Populare Albania.
Populare Bulgaria,
Cehoslovacă, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Populare 

— La

Ca la piață l
Desen de EUG. TARU

dură de colhoznici a luat cuno
ștință in amănunt de gospodăria 
colhozului. In colhoz a avut loc 
un miting la care au participat 
membri ai acestui colhoz și locui
torii din satele învecinate, mun
citori și funcționari de la între
prinderile și instituțiile din ora
șul Zolocev.

★

tuziastă șefului guvernului 
U.R.S.S. ■

După o convorbire cu repre
zentanții oamenilor muncii din 
Ternopol, N. S. Hrușciov a vizi
tat orașul și noile lui construcții.

In seara zilei de 10 decembrie 
N. S. Hrușciov a plecat din Ter
nopol cu un tren special.

memoria ostașilor fii ai poporu
lui romîn, care și-au jertfit viața 
pentru idealurile internaționa
lismului proletar, pentru elibera
rea țării noastre. Decembrie 
1959. Populația orașului Miskolc“.

A luat apoi cuvîntul general 
colonel Ion Tutoveanu, condu
cătorul delegației romîne, care 
a spus printre altele:

Monumentul care a fost dezve
lit astăzi este o mărturie a prie
teniei romîno-ungare și repre
zintă un omagiu adus ostașilor 
romîni căzuți pe aceste melea
guri în lupta contra fascismului. 
Cu prilejul dezvelirii acestui mo
nument, în numele oamenilor 
muncii din R. P. Romînă, mulțu
mim Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar și Guvernului R. P. 
Ungare pentru cinstirea memo
riei ostașilor romîni căzuți pe 

iul antihitlerist.
Au fost depuse coroane din 

partea Comitetului județean și 
orășenesc al P.M S.U., Consiliu
lui popular județean și orășenesc, 
delegației romîne, Ambasadei 
R. P. Romîne la Bud pesta, Mi
nisterului Apărării Naționale al 
R. P. Ungare. S-au mai depus 
coroane din partea întreprinderi
lor și instituțiilor din oraș.

După intonarea Internaționalei 
compania de onoare a defilat în 
fața Monumentului.

★
în cinstea delegației romîne a 

fost oferită o masă tovărășească,
Au rostit toasturi general co

lonel Ion Tutoveanu și Pal Koval, 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc de partid.

Romîne, 
gare și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La lucrările sesiunii participă 
in calitate de observatori repre
zentanții Republicii Populare 
Chineze, Republicii Populare De
mocrate Coreene, Republicii 
Populare Mongole și Republicii 
Democrate Vietnam.

Republicii Populare Un-

MOSCOVA 10 (Agerpres ).— 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității mesajul pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, adresat primului ministru 
al Irakului, Abdel Kerim Kassem. 
In mesaj se spune că în lupta 
sa justă pentru ind.'pendcnță, 
pace și progres, Irakul nu este 
singur, el are mulți prieteni cre
dincioși. Popoarele Uniunii So
vietice nutresc o caldă simpatie 
față de poporul irakian care se 
află în primele rînduri ale luptă
torilor pentru pace și duce o 
luptă plină de abnegație pentru 
libertatea și independența sa na
țională, împotriva uneltirilor -co
lonialiștilor și forțelor reacțiunii.

Mesajul lui N. S. Hrușciov re
prezintă răspunsul la mesajul 
primului ministru al Irakului, re
mis de delegația guverhamentală 
irakiană care a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
42-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

In speranța zadarnică de a 
lipsi poporul irakian de cuceri
rile glorioase ale revoluției din 
iulie 1958, dușmanii independen

Pantalonii 
sînt de vină...

Fenomenul creșterii numărului 
delictelor săvirșite de tineri este 
caracteristic lumii capitaliste 
contemporane. Bătrîna societate 
burgheză generează decadență 
mbrală. Tot mai frecvent se vor
bește în Occident despre rava
giile pe care le produc bandele 
de așa ziși „tedy-boys“, care 
comit de la acte huliganice 
pînă la crime băgînd spaima in 
locuitorii pașnici ai orașelor și 
satelor. Faptelor acestor „ștren
gari“ care nu fac altceva decît 
să imite pe eroii comics.urilor 
sau filmelor produse în serie, de 
studiourile americane în special, 
propovăduind desfrîul, furtul, cri
ma, li se caută acum diferite 
„explicații“. Ziarele burgheze 
din Italia au Început și ele 
să discute pe tema „teddy- 
boys-mului“ făcind fel de fel de 
presupuneri asupra cauzelor sale. 
Dar, pentru că adevăratele cauze 
ele nu pot să le releve, aceasta 
insemnînd curată autodemascare, 
se fac fel de fel de presupuneri 
printre care unele de-a dreptul 
hilare. Unul din cele mai mari 
ziare din Milano a găsit țapul 
ispășitor în... moda pantalonilor 
albaștri, cu tigheluri și ținte, a 
așa zișilor „blue-jeans“ pe care 
tinerii italieni au preluat-o de 
peste ocean. Odată cu dispariția 
acestei mode — spune plin de 
seriozitate ziarul — va înceta și 
scoborirea morală a tineretului. 
Articolul continuă să demonstreze 
pe un spațiu foarte larg despre 
răul pe care-l fac pantalonii cu 
pricina și depune mult zel în a 
convinge persoanele „sensibile“ 
și „inteligente“ să renunțe ime
diat a-i purta. Aceasta amin
tește de o anecdotă al cărei 
erou era înșelat de soție și ca 
să evite acest lucru a vîndut 
canapeaua... Apelurile adresate 

ței Irakului se dedau la atacuri 
împotriva tinerii republici, ajun- 
gînd la crime atît de infame ca 
recentul atentat la viața primu
lui ei ministru.

Ârătînd că acest atentat a pro
vocat mînia și indignarea tutu
ror prietenilor poporului irakian, 
N. S. Hrușciov declară că oame
nii sovietici se bucură din inimă 
de vestea însănătoșirii lui Abdel 
Kerim Kassem și îi trimit cu 
acest prilej felicitări și cele mai 
bune urări.

în mesaj se subliniază că po
litica de neutralitate și de nea- 
derare la blocurile militare dusă 
de Republica Irak se bucură de 
sprijinul deplin al oamenilor so
vietici.

Constatînd că între U.R.S.S. 
și irak s-au stabilit relații sin
cere și prietenești, N. S. Hruș
ciov scrie că Uniunea Sovietică, 
urm’nd cu strictețe principiile 
egalității în drepturi, respectului 
reciproc și neamestecului în tre
burile interne, acordă și Va acor
da și pe viitor un sprijin d'zin- 
teresat și prietenesc pentru întă
rirea Republicii Irak, iubitoare 
de pace.

de unele ziare tinerilor italieni 
se contrazic însă singure. La 
început ele afirmau că „blue- 
jeans-urile“ încep să nU mai 
fie la modă in Italia. Ar 
urma deci ca și isprăvile acestor 
teribili „teddy-boys“ să fie din 
ce în ce mai rare. Or, se întîm- 
plă exact contrariul. Delictele 
bandelor de „teddy-boys“ se în
mulțesc. Altminteri nu s-ar fi a- 
larmat nici ziarele burgheze.

.„Corriere della sera“ acuză de
mocrația burgheză că nu știe să 
canalizeze energiile tineretului și 
ajunge pină acolo încit plinge 
după fascism care, chipurile, știa 
să folosească aceste energii. 
„Corriere della sera“ scrie tex
tual că dictatura fascistă a lui 
Mussolini știa ce să dea tinerilor 
ca să nu ajungă la delicte penale, 
că „organizația de tineret fas
cistă, atît de mult vorbită de rău 
din cauză că împingea la gesturi 
războinice, dădea totuși tineretu
lui ocazia să evite abuzuri de alt 
gen“. Cu alte cuvinte îi învăța pe 
tineri să prade, să schingiuiască 
și să ucidă dar nu așa, fără nici 
un scop ca „teddy-boys“, ci în 
numele unor țeluri cum ar fi 
lupta împotriva comunismului, 
discriminarea rasială, expan
siunea colonială și alte aseme
nea „sfinte“ idealuri pentru care 
tare ar mai vrea domnii bur
ghezi din Italia de astăzi să-i 
trimită pe tineri să lupte.

Dar, cauzele delicventei juve
nile nu trebuie căutată* aiurea 
pentru simplul motiv că stau 
ascunse chiar în modul în care 
este alcătuită putreda orînduire 
capitalistă, și este un fenomen 
obișnuit al acestei orînduiri ca 
supraproducția sau șomajul.

S. VOINESCU

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Adunarea ge
nerală a încheiat discutarea așa- 
numitei probleme ungare și, folo
sind mașina de vot, a adoptat 
cu majoritate de voturi proiectul 
de rezoluție american, care con
stituie un amestec în treburile 
interne ale Republicii Populare 
Ungare. Delegațiile țărilor socia. 
liste au votat împotriva proiectu
lui. Delegațiile a 17 țări — Afga
nistan, Arabia Saudită, Cevlon, 
Etiopia, Finlanda, Ghana, G li- 
neea. India, Indonezia, Irak, lz- 
rael, Iordania, Liban, Libia, 
R.A.U, Sudan și Yemen — s-au 
abținut de la vot.

Reprezentantul Cehoslovaciei, 
Nosek, care a luat cuvîntul după 
încheierea votului, a declarat că 
faimoasa „problemă ungară“ a 
reprezentat o verigă în lanțul 
provocărilor puse la cale de for
țele „războiului rece“, avînd ca 
scop să învenineze atmosfera la 
actuala sesiune a Adunării Gene
rale și, implicit, să înrăutățească 
situația internațională. Rezoluția 
impusă Organizației Națiunilor 
Unite, a subliniat Nosek, consti
tuie o încălcare flagrantă a Cartei 
O.N.U.

Apoi, Adunarea Generală a 
trecut la discutarea raportului 
Comitetului Politic în problema 
coreeană și a proiectului de re
zoluție american, adoptat de acest 
comitet. Studierea rezoluției apro
bate de comitet, a spus repre
zentantul U.R.S.S.. A. A. S< bolev, 
dovedește în mod limpede că for
mula preconizată de rezolvare a 
problemei coreene nu are nimic 
comun cu spiritul colaborării des
pre care s-a vorbit atît de mult 
la actuala sesiune sau cu tdeea 
necesității de a se rezolva toate

Unde duce 
teama

în statul de la Bonn cuvîntul 
pace îi (ace să tresară pe po
lițiști și judecători. La Dort
mund și Düsseldorf se judecă 
procese intentate partizanilor 
păcii, unde apar în rolul de a- 
tentatori la securitatea stalului o 
femeie de 70 de ani paralizată, 
alți cetățeni de diverse concep
ții politice și religioase, tineri 
care au cîntat, dansat și mani
festat sub lozinca „puce și prie
tenie” la festivalurile de la Bucu
rești și Varșovia. Iată că ne par
vin știri dintr-o altă țară vest- 
europeană în care acest țel scump 
oricărui om cinstit de pe pămînt 
este aprig prigonit, unde auto
ritățile au primit ordine stricte 
în legătură cu persoanele bă
nuite de a duce o activitate de 
propagare a ideilor de pace. Ac
țiunea se petrece in sala tribu
nalului din Porto, în decursul 
unui proces intentat unui nu
măr de 52 de tineri democrați 
acuzați de a fi făcut propagan
dă în favoarea păcii, „Dar, în 
definitiv, a întrebat unul din 
apărători pe un polițist care de
punea ca martor al acuzării — 
dacă ai surprinde pe cineva că 
scrie pe un zid „pace pe pă
mînt tuturor oamenilor, ce ați 
face ?”. „L-aș aresta imediat !”— 
răspunse fără să ezite polițistul.

Dar asta nu-i nimic. Cenzura 
portugheză a interzis publicarea 
următorului text explicativ la o 
fotografie înfățișîndu-l pe regi
zorul de filme italian Renato 
Castellani : „Celebru autor de 
filme realiste puțin cunoscut în 
Portugalia”. Un general ameri
can pe nume Clark a făcut o 
declarație despre posibilitatea 
lansării de către Uniunea Sovie
tică a unui om în Cosmos. Cen
zurată. Agenția France Presse 
informa despre actele de violență 
ale unor teddy-boys la Toulon, în 
Franța. Cenzurată.

Mai rău ca în timpul inchi
ziției. Și asta tocmai pentru că 
regimului lui Salazar îi e teamă 
pînă și de umbra sa.

S. VRINCEANU

In cîteva rînduri
BERLIN - In zlMe de 3 șl 6 

decembrie, Zenolda Pally. solistă 
n Tcat'Uiui de Ooe'ă și Balet din 
București, a inle'nretat la Opera 
de Stat dm Dresda rolul titular 
din opera Carmen, obtintnd un 
deosebit succes.

KRIVO1 ROG. - La Krtvoi Rog 
(Ucraina) au început lucrările de 
construcție a uneia din cele mai 
mari mine de minereu de fier din 
lurre, care va produce peste 
35.000.000 tone de minereu de fier 
,pe an. adică atît cit produc 
R.F.G. și Anglia la un loc. Ro
cile zăcămintelor din această lo
calitate conțin 59 la sută fier.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: în noaptea de 
9 spre 10 decembrie a fost sem
nat un acord comercial sovieto- 
brazilian — primul în istoria ce
lor două țări. Semnarea acestui 
acord a fost precedată de tra
tative ce au avut loc la Moscova 
timp de 11 zile. 

problemele internaționale litigioa
se pe cale pașnică, prin tratative. 
Această rezoluție este concepută 
fn spiritul dictatului și „războiu
lui rece“, deoarece ea cere ca gu
vernul R.P.D. Coreene să accepte 
fără rezerve condițiile impuse d.; 
țările care au luat parte la răz
boiul împotriva Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Scopul 
urmărit de autorii rezoluției este 
de a permanentiza scindarea Co
reei și de a menține trupele lor 
pe teritoriul acestei țări.

Adunarea Generală a adoptat 
cu majoritate de voturi proiectul 
de rezoluție american. Cele nouă 
delegații ale țărilor socialiste au 
votat contra. 17 delegații s au 
abținut de la vot.

HENRI VIDAL A ÎNCETAT 
DIN VIAȚA

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță moartea cunoscu
tului actor de cinema francez 
Henri Vidai, in urma unei crize 
cardiace. Henri Vidai avea 40 de 
ani.

VIZITA 
LUI EISENHOWER IN INDIA

DELHl 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 decem
brie în cadrul ședinței comune a 
celor două Camere ale parlamen
tului indian a luat cuvîntjil 
D. Eisenhower, președintele 
S.U.A., care se află într-o vizi
tă oficială in India.

Luînd cuvîntul președintele 
S.U.A., Eisenhower, a declarat: 
„Dezarmarea generală controla
tă constituie o necesitate a 
timpului nostru. Cererea cu pri

• •

Oțelarii italieni din 
Breda din apro
piere de Milano 
protestează împo
triva încercărilor 
patronilor de a pu
ne pe umerii oa
menilor muncii po

vara scumpete!.

• •

CÎINI CU COVRIGI 
ÎN COADĂ...

De curînd, intr-un 
elegant cartier din 
New york s-a ivit un 
nou autobus exact 
de felul acelora în
trebuințate pentru a 
transporta copiii de 
acasă la școală și 
înapoi. Dacă după a- 
purența autobusului 
ați putea fi înclinați 
sa credeți că pasage
rii de care vorbeam e- 
rau copii — v-ați în
șela — căci mașina, 
aparținind domnului 
Barney Morovitz, a 
fost rezervată exclu
siv unor... cîini. Da, 
unor cîini, dar nu u- 
nora oarecare,. . ci 
unor cîini dintr-o 
speță deosebită, pe 
care dintr-o inexpli
cabilă scăpare au 
rămas neclasificați 
pînă azi — dar fie 
care cu îngăduința 
dumneavoastră ne 
vom permite să-i cla
sificăm provizoriu ca 
făcind parte din „fa
miliile bune“, sau de 
mari bogătași, ceea 
ce prin partea locu
lui înseamnă același 
lucru.

Aceste nobile ani
male, cărora li s-a pus 
în coșulețe speciale 
mincare de acasă — 
nu care cumva, 
doamne ferește, să 
rabde vreunul de foa
me — erau în drum 
spre școală. Să ve
dem acum la ce școa. 
lă erau duși căci la 
așa „elevi“ — așa 
„școală". Domnului 
Barney Morovitz, un 

om practic și între
prinzător, i-a venit 
geniala idee de a 
deschide o școală 
de cîini. La această 
înaltă instituție, de 
care se simțea pro
babil o imperioasă 
nevoie in S.U.A., ve
neau „elevii patru
pezi“. Directorul șco
lii, domnul Barney 
personal contra unei 
sume de 200 de do
lari pe lună se îngri
jește de cultivarea 
„personalității“ si a 
însușirilor înnăscute 
ah discipolilor lui, for. 
mîndu-le „caracte
rul“, Sintem adînc 
mișcați de misiunea 
de pionierat pe care 
și-a asumat-o dom
nul Barney ca în 
schimbul acestei ..n»- 
însemnate“ sume, 
percepută de la fie
care „elev“ în parte 
să aprindă și să răs
pândească lumina 
științei în creierul 
muced de întunericul 
ignoranței a! acestor 
sărmane animale... 
Marele Mark Twaln 
afirmase cu umorul 
lui atît de caustic 
că o conopidă nu e 
altceva decît o var

ză cu studii superioâ. 
re. Mai tare decît ce
lebrul scriitor, dom
nul Barney ar avea 
ocazia (și sîntem si
guri că n-o va pier
de) de a demonstra 
ce poate dumnealui 
să scoată din niște 
cîini — care oricum 
sînt mai avansați de

vire la aceasta, făcută de sute de 
milioane de oameni a căror prin
cipală grijă este propriul lor vii
tor și viitorul copiilor lor va de
veni, sper, atît de generală și 
insistentă incit nici un om, nici 
un guvern nu va putea să i se 
opună“.

La începutul ședinței Eisenho
wer a fost salutat de Radha- 
krishnan, vicepreședintele Indiei, 
care a subliniat că există o sin
gură cale in relațiile dintre po
poare — calea colaborării și în
țelegerii reciproce.

CONGRESUL P. C. DIN S.U.A.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
In dimineața de 10 decembrie s-a 
deschis la New York cel de-al 
XVlI-lea Congres al Partidului 
Comunist din S.U.A. La congres 
participă circa 250 delegați din 
întreaga țară.

Ședințele congresului sînt se
crete, întrucît conform declara
țiilor făcute corespondenților de 
un reprezentant al Partidului co
munist, datorită actualelor con
diții din S-U.A. există temeri că 
în cazul în care numele delega- 
ților la congres vor fi cunoscute, 
aceștia vor fi concediați sau vor 
avea de suferit alte persecuții.

Gus Hali, președintele Comi
tetului de pregătire a congresu
lui, a declarat la o conferință de 
presă că pe ordinea de zi a con
gresului figurează probleme ca 
lupta pentru pace, lupta împo
triva legislației antimuncitorești, 
problema populației de culoare, 
pregătirile pentru campania elec
torală din 1960.

cît o biată varză. 
Numai că în ce fel 
anume va - reuși a- 
ceastă performantă 
și ce intenționează 
pe viitor sînt chesti
uni peste care dum
nealui a tras cortina 
secretului profesio
nal.

Ne-atn gîndit în'ă 
că domnul Barney ar 
putea aduce, indife
rent de rezultatele 
pe care le-ar obține, 
un neprețuit servic u 
sistemului capitalist 
care tronează in 
S.U.A. El ar putea 
să-și deprindă elevii 
să umble cu covrigi 
în coadă. Pentru ni
ște cîini cu studii su
perioare n-ar fi prea 
greu, la urma urme
lor. Lui i-ar aparți
ne gloria de a tra
duce în fapt zicala 
populară plină de tîlc 
„Umblă cîinii cu co
vrigi în coadă“. Ce 
argument convingă
tor s ar aduce astfel 
pentru a se demon
stra omenirii cit de 
bine se trăiește în 
S.U.A. I Cil de re
confortant ar ti a- 
cest inedit spectacol 
pentru oricare om 
din milioanele de șo
meri totali care flă- 
mînzește în prag de 
iarnă în fața centre
lor de asigurări so
ciale în care și-a 
pus ultima speranță 
pentru o fărimă de 
ajutor I
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