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La secția filatură a F.R.B. București, postul utemist de control își face din plin datoria, 
lată-l pe tinerii Aneta Baloșan, Angela Ion și Ion Sandu din colectivul gazetei punînd arti

cole noi.
Foto : N. STELORIÂN

Dacă am pune în valoare 
toată capacitatea 

tinerilor muncitori
In orașul Galați se află o 

fabrică de piese de schimb 
C.F.R. Aici, alături de în

tregul colectiv, lucrează circa 
200 tineri. In general aceștia își 
îndeplinesc îndatoririle de pro
ducție. Unii tineri ca de pildă. 
Constantin Hagiac, Ion Bucur, 
Vasile Mardare sînt foarte har
nici și își îndeplinesc conștiin- .... ----j miin.cios sarcinile. Alți tineri 
cesc mai slab, de 
pildă, llie Ursii, Se- 
cobeanu Gheorghe. 
Fiecare lucrează du
pă nivelul conștiin
ței sale și al pregă
tirii profesionale. 
Urmărind dinamica 
muncii tinerilor de 
la fabrica de piese 
de schimb, putem spune că se 
prezintă ca o linie în zig-zag, 
ca un grafic cu virfuri ridica.e 
dar puține și cu multe coborîșuri.

Cei care sînt pe virfuî grafi
cului, reprezintă, oare un feno
men ? Nicidecum. Ei sînt acei 
tineri care însușindu-și spiritul 
muncitoresc, mai bine pregătiți 
profesional, nu se împacă cu gîn- 
dul ca activitatea lor să ba.ă 
pasul pe loc și se străduiesc în 
mod deosebit să lucrezs cu cît 
mai bune rezultate. Ei sînt aceia 
care sînt organizați în brigăzi 
de producție, păstrează o bună 
disciplină la locul de muncă, își 
perfecționează necontenit califi
carea.

Și fiindcă acești tineri n-au 
picat de undeva, ci s-au ridicat 
din masa tinerilor, înseamnă că 
toți ceilalți care se situează pe 
un plan mediocru sau scăzut în 
activitatea de producție, se pot 
ridica la nivelul lor.

Să vedem ce s-ar întîmpla 
dacă vîrfurile graficului amintit 
ar fi unite printr-o linie, dacă 
am aduce pe toți tinerii la ni
velul fruntașilor. Folosind mai 
departe comparația cu graficul, 
pe vîrful unei săgeți se situează 
tinerii Mihai Pînzaru, Adun 
Zamfir, și alții. Folosind metode 
înaintate de lucru, organizîndu-și 
locul de muncă în sensul aprovi
zionării la timp cu piese, a folo
sirii celor mai corespunzătoare 
scule și a utilizării la maxim a 
celor 489 minute, ei au reușit să 
sporească productivitatea muncii, 
rcdueînd timpul de prelucrare a 
pieselot. Au reușit să-și depă
șească planul de producție și să 
realizeze economii în valoare de 
circa 1.009 iei lunar. Dacă în

secția mecanică unde lucrează 
acești tineri metodele lor de 
muncă ar fi cunoscute și însușite 
de către toți tinerii secției, pe 
ansamblu, sarcinile lunare s-ar 
îndeplini cu multe zile înainte de 
termen, s-ar realiza mult mai 
multe economii.

Pe un alt vîrf al graficului se 
află brigada condusă de tovară
șul Mircea Mihălceanu. Studiind

proc în muncă ar crește, s-ar 
dezvolta interesul personal pen
tru ridicarea calificării profesio
nale, ar beneficia toți de avan
tajele celei mai bune experiențe 
în muncă.

Munca în brigadă ajută foarte 
mult pe tineri, dar nu reprezin
tă totul pentru obținerea unor 
succese însemnate în producție. 
Calificarea

legătură cu preocuparea 
organizației U.T.M. de la Fabrica 
de piese de schimb C.F.R. Galați, 

pentru mobilizarea tineretului 
în producție

ln

cu atenție cărți de specialitate, 
consultîndu-se între ei, folosind 
metode de lucru dintre cele mat 
bune, ajutîndu-se reciproc, folo
sind cu grijă metalul și alte ma
teriale, brigada își depășește re
gulat planul de producție și dă 
produse de calitate. Piuă in pre
zent tinerii de aici au reușit să 
economisească suma de peste 
10.090 lei.

Brigăzi bune slnt și cele con
duse de Constantin Hagiac și 
Mihai Pînzaru. Tinerii din aces
te brigăzi se adună in fiecare 
săptămină, discută felul cum au 
muncit și cum s-au achitat de 
sarcini, iau hotărîri pentru mun
ca lor viitoare.

Alături de aceste brigăzi însă, 
sînt și altele a căror existență 
este formală. In aceste brigăzi 
tinerii desfășoară o activitate 
mediocră în producție, uneori 
rămîn chiar în urmă cu îndepli
nirea sarcinilor. Dacă aceste bri
găzi, 7 la număr, ar ajunge la 
nivelul celor fruntașe, numai în 
privința consumului de metal, 
scule și materiale auxiliare, ar 
aduce trimestrial uzinei economii 
de circa 70.000 lei.

Dar nu numai atît. In fabrică 
sînt foarte multe locuri de mun
că ca de pildă, la mecanic-șef, 
asamblări.ajustaj, turnătorie, 
unde deși procesul de producție 
cere organizarea tinerilor în bri
găzi de producție, acestea lip
sesc.

Sînt locuri de muncă unde 
calitatea piesei finite și îndepli
nirea la timp a sarcinilor, de
pind de munca unei serii întregi 
de tineri. Dacă tinerii aceștia ar 
fi organizați In brigăzi, spiritul 
de răspundere și ajutorul reci-

în munca tinerilor 
joacă un rol dose- 
bit. Iată un exemplu. 
La turnătorie lu
crează tînărul Du
mitru Cucalcu. De 
luni de zile el lu
crează fără rebu
turi. Chiar și acum 
cînd se toarnă fon
tă nodulară, care 

proces tehnologic maicere un proces tennoiogic mai 
pretențios, el lucrează la fel de 
bine. La fel ca el mai lucrează 
Ion Barbu și Luparu 
Succesele în muncă ale acestor 
tineri se
de pregătire profesională. Ei, pe 
lingă calificarea de bază sînt ia 
curent cu tot ce este mai nou în 
meseria lor și se străduiesc con
tinuu sa-și perfecționeze meto
dele de muncă.

Cei mai mulți tineri însă dau
SABINA BARBU

Nicolae.

datores; nivelului lor

La I.C.I.L. București una din 
secțiile fabricii 
utilaj modern 
condiții igienice
lactate dietetice, lată un as
pect din secția de ambalare 

a unor noi produse.

dotată cu 
prepară în 
noi produse

Un grup de elevi ai clasei a 
Xl-a a Școlii medii mixte din 
Negrești, ascultă explicațiile 
profesorului losif Nagy în la

boratorul de fizică.
Foto : AGERPRES

Foto : AGERPRES

Proletari Hin toate țările, iiniți-vă !

Vineri 18 decembrie 1959
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Dini VIW S! MUMA
TINERETULUI

8.000 km. parcurși
cu combustibil

economisit
Harnicul colectiv de mecanici 

din Depoul de automotoare C.F.R. 
din Arad obține lună de lună 
noi realizări în lupta pentru e-, 
conomii.

Nu do mult Intr-o consfătuire 
de producție, e) au hotărît ca 
din combustibilul economisit în*  
tr-o lună să parcurgă în cinstea 
zilei de 30 Decembrie — 8000 
km. Zilele trecute ei au raportat 
organizației de partid că și-au 
îndeplinit angajamentul. Alături 
de mecanici vîrstnici s-au evi
dențiat mecanicii tineri Vasile 
Mihailovici, Dorel Butaș, Marti- 
neac Ștefan și alții.

Sub îndrumarea atentă a 
tov. Georgeta Grigoriu, pro
fesoară de pian la Școala 
populară de artă din Ploești, 
eleva Magda Apostolache 
din clasa a Xl-a a Liceului 
„A. Toma" se află într-un 

continuu progres.
Foto : P. PAVEL

A XX-a sesiune 
a Comitetului Executiv al 

Federației Sindicale Mondiale
încheierea lucrărilor

Jof au luat sfîrșit lucrările 
celei de a XX-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale.

In ședința de dimineață, după 
discuțiile care au avut loc a- 
supra celui de-al doilea punct 
al ordinei de zi, sesiunea a a- 
doptat bugetul pe anul 1960 și 
hotărîri cu privire la probleme 
financiare ale F.S.M.

Comitetul Executiv a acceptat 
tn unanimitate invitația Fede
rației sindicale din întreaga 
Chină de a se ține la Pekin în 
mai 1960 cea de-a Xl-a sesiune 
a Consiliului general F.S.M.

Trecîndu-se la următorul 
punct al ordinei de zi, Ibrahim

Zakaria, secretar al F.S.M., a 
supus sesiunii cererea Federației 
Generale a Sindicatelor din Irak 
de afiliere la Federația • Si<ndiw 
cală Mondială. Cu aplauze în
delungi, participanții la sesiune 
au aprobat cererea Federației 
Generale a Sindicatelor din 
Irak.

Felicitînd pe reprezentanții 
mișcării sindicale irakiene, pre
ședintele F.S.M., Agostino No- 
vella, a ■
Sindicală 
rîndurile 
rală a Sindicatelor din Irak, cu 
sentimente calde, frățești. Acea
stă aderare este un eveniment 
important, o nouă victorie a

clasei muncitoare și e oameni
lor muncii din lumea întreagă. 
E un pas înainte în lupta pen
tru întărirea solidarității mun
citorești internaționale, țel pro
movat cu fidelitate de F.S.M.

Prin afilierea Federației Ge- 
(Continuare în pag. 3-a)

ION LUCA
montor

scenaMineri

muncii

La conferința de alegeri 
ganizației U.T.M. care i 
loc de curînd în cadrul 
nului carbonifer Schitul 
Iești din raioriul Mus
cel, tinerii mineri 
au discutat 
altele și 
organizării 
liber într-un mod cît 
mai plăcut și util. 
Cu acest prilej, ute- 
miștii s-au angajat 
să aducă un aport 
deosebit la dezvoltarea 
cultura’.-edueative.

Tinerii mineri de la 
Poenari și Jugur au început încă 
din primele zile după conferință 
să traducă în fapte angajamen
tele luate. Printre multiplele ac
țiuni culturale inițiate de ace
știa se numără și pregătirea pie-

sei de teatru „Nota zero 
purtare“ 
o vor prezenta spectatorilor 
ocazia unui program artistic 

chinat zilei de 
Decembrie. Acum 
teva zile, a avut 
cea de a doua repe
tiție a piesei. Mineri 
talentați, ea tinerii 
Arsenc Ion, Jinga Eli- 
sabeta, Petculescu Ion, 
Fianu Sofia, Lăudatu 
Constantin și alții au 
cu multă pasiune ro-

minele

arătat că Federația 
Mondială primește în 
sale Federația Gene-

Citițl In pag. 3-a:
• Rezoluția generală,
• Declarația cu privire la de

zarmarea generală ți totală.
• Apelul adresat oamenilor 

muncii ți sindicatelor din întrea
ga lume în sprijinul dezarmării.

cinsteaRecepția oferită în 
participanților la sesiune

la
pe care tinerii mineri 

cu 
în-
30 
cî- 
loc

interpretat
lurilc ce le revin in cadrul piesei.

ION MARGESCU 
tehnician miner

ln Hăteni
vor cìnta

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine, tovarășul 
Chivu Stoica, și președintele Con
siliului' Central al Sindicatelor 
din R. P. Romtaă, tovarășul 
Gheorghe Apostol, au oferit joi 
seara o recepție în saloanele Con
siliului de Miniștri în cinstea 
participanților la cea de-a XX-a 
sesiune a Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mon- 
diaje.

La recepție au luat parte tova
rășii Agostino Novella, președin
tele Federației Sindicale Mon
diale, secretar general al Conte-1 
derației Generale a Muncii din 
Italia, Louis Saillant, secretar 
general al F.S.M., V. V. Grișin, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S.,

Benoit Frachon, secretar gene
ral al Confederației Generale a 
Muncii din Franța, Liu Cian-șen, 
vicepreședinte al Federației Sin
dicatelor din întreaga Chină, Vi- 
cente Lombardo Toledano, preșe
dintele Confederației oamenilor 
muncii din America Latină, Her- 
bert Warnke, președintele Fede
rației Sindicatelor Libere Ger
mane, Frantisek Zupka, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din R. Cehoslovacă, Ig- 
nacy Loga-Sowinski, președin
tele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Polonă și 
Enrique Pastorino (Uruguay) 
vicepreședinți ai F.S.M., precum 
și ceilalți participanți la lucrările 
sesiunii Comitetului Executiv al 
F.S.M.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Gneorghiu-Dej, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Constantin Pirvulescu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, ger 
neral de armată Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Anton Moisescu, Mihail Ralea, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, membri ai Prezidiului 
C5C.S., conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor 
obștești, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

In timpul recepției tovarășii 
ChivH Stoica și Agostino No- 
vella au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmos.’eră de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica
(Continuare în pag. 3-a)

difuzoarele
Hăteni este un sat 

între munții Țării Oașului, 
regimurile trecute sătulețul 
sta n-avea nici școală, nici 
pensar, nimic care să facă 
ța locuitorilor mai bună, 
frumoasă. ~' 
mările 
anii de democrație populară în 
Țara Oașului s-a schimbat și 
fața satului Hăteni, s-au schim
bat și oamenii lui. S-a construit 
o școală, dispensar, cămin cul
tural.

De curînd pe ulițele lui au în
ceput să se sape gropi și să se 
planteze stîlpi electrici. Oame
nii au aflat că în casele lor vor 
fi instalate difuzoare. In frun
tea acestei acțiuqi au fost co
muniștii care au primit un mare 
ajutor din partea tinerilor. Pînă 
acum tinerii au efectuat 3500 
ore de muncă voluntară și au 
plantat pe distanța de 6 kilo
metri

ascuns
In 

ace- 
dis- 
via- 
mai 

Odată cu transfor
care s-au petrecut în

150 de stilpi.
Anul Nou, și în satul Hă- 
vor cìnta difuzoarele.

VASILE MUNTEANU 
corespondent voluntar

ln casa Ecaterinei Teodor o ia
Cu ani în urmă artistul Brîn- 

cuș a sculptat în memoria Eca
terinei Teodoroiu, sublocotenen
tul erou de la 1916, fiică a 
poporului care și-a dat jerfta 
supremă din dragostea de a 
apăra pămîntul țării cotropit de 
dușmani, un monument. Monu
mentul se află și azi în centrul 
orașului Tg. Jiu. E o piatră pa
ralelipipedică, nu prea înaltă, 
ca un mausoleu. Chipul eroinei: 
o tînără femeie îmbrăcată în 
port de țară cu lungi catrințe 
și maramă, cu cămașă albă și 
mineri largi căzute de-a lungul 
brațelor ce țin strîns la piept, 
o coroană de flori.

Nu departe de locul acesta, 
în Vădeni, la kilometrul 3 din
spre Tg. Jiu se află o casă bă- 
trînească cu tindă și acoperiș 
de freștilă. E casa în care a 
copilărit și a crescut eroina de 
la Jiu.

Anul acesta, începînd 
primăvară, tinerii din Tg. 
din Vădeni, mobilizați de 
tetul raional U.T.M., au 
renovarea și amenajarea 
iar organizația U.T.M. i

I din 
Jiu și 
comi- 
inițict 
casei, 
de la

Școala medie de fete „Ecate- 
rina Teodoroiu" a hotărît să ia 
casa sub patronajul ei.

Era un răspuns la inițiativa 
tinerilor de la Vladimiri care 
chema la păstrarea și îngrijirea 
monumentelor și locurilor isto
rice.

Cu sprijinul muzeului local și 
al Muzeului Central al Armatei, 
casa Ecaterinei Teodoroiu a fost 
transformată într-o casă-muzeu. 
Se opresc aici oameni din cu
prinsul raionului care vin cu 
treburi la oraș și o vizitează. 
Comitetul raional U.T.M. orga
nizează periodic vizite colective 
ale tinerilor din fabricile și in
stituțiile orașului...

In ziua cînd am vizita casa- 
muzeu „Ecaterina Teodoroiu“ 
mi-a atras atenția un tapt deo
sebit. Era într-o sîmbătă după 
amiază. Peste noapte ninsese 
din belșug și pe șosea viscolul 
adunase zăpadă în mormane. 
Satul părea amorțit. La poarta 
casei Ecaterinei însă cîteva fete 
curățau de zor zăpada. Inlăun- 
tru într-o odaie cu vatră și car
iată alte cîteva fc^e făcuseră 
focul și se așezaseră apoi în ju-

din 
Cînd 
ghi- 
mai 

I din

rul lui, pe scaune scunde 
lemn de stejar și citeau. i 
am intrat, una dintre ele, 
dul, din cîte-am înțeles 
tîrziu mi-a prezentat cîteva 
obiectele expuse în casa-mu- 
zeu. Se aflau aici o ladă ostă
șească de campanie, cîteva lu
cruri personale ale eroinei, scri
sori, arme din vremea primului 
război mondial ș.a.

între timp la casa-muzeu au 
mai venit și alți vizitatori și 
fetele îndeplineau cu rîndul mi
siunea de ghid. Filofteia Vîl- 
ceanu, Nicolița Buda și Marina 
Ologoiu eleve în clasa a XI la 
Școala medie de fete din Tg. 
Jiu cunoșteau bine viața eroi
nei. O bună parte a datelor 
le-au aflat din cartea pe care 
o citeau acolo lingă foc, „Cătă
lina" de Nicolae Tăutu, altele 
le știau de la oamenii satului 
cei mai în vîrstă, care o cunos
cuseră pe eroină în timpul vie
ții sale. Misiunea de ghid le-a 
cerut acestor fete încă dinainte 
o muncă serioasă de pregătire.

Se af.a printre eleve și Gheor- 
ghlța Pătruț, membră în coml-

tetul U.T.M. de Ia Școala me
die „Ecaterina Teodoroiu“. De 
la ea am aflat că prezența a-*  
celui grup de fete la casa-mu
zeu nu era îrVîmplătoare. In fie
care sîmbătă și duminică, vreme 
de cîteva ore la casa-muzeu 
din Vădeni fac de serviciu cîte 
5 tineri, membri ai organizații
lor de bază U.T.M. din Vădeni 
și Tg. Jiu. In acest timp tinerii 
îngrijesc casa, fac curățenie și 
îndeplinesc funcția de ghid. 
In aceste zile, bătrîna casă a 
Ecaterinei Teodoriu e plină 
viață și freamăt tineresc.

...Spre seară, pe cînd 
cam de la casa-muzeu, 
odaia în care erau strînse fe
tele răzbateau în afară versuri 
despre Ecaterina Teodoroiu :

de

„Zvelt sublocotenentul de pe
Jiu 

îți ascundea ieri părul sub 
chipiu 

N-avea pămînt nici vii ți nici 
grădini 

De țară o legau tari rădăcini“...

V. BARAN

Stimate tovarășe președinte,
Iubiți oaspeți,
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele Co

mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn al guvernu
lui ~ ........ “ '
Și 
să 
ai
un

Republicii Populare Romine 
al tuturor oamenilor muncii, 
vă transmit dv., conducători 
mișcării sindicale mondiale, 
călduros și frățesc salut.

Poporul nostru iubitor de pace, 
oamenii muncii din țara noastră 
sînt bucuroși că au găzduit la 
București cea de-a XX-a sesiune 
a Comitetului Executiy al Fede
rației Sindicale Mondiale.

Federația Sindicală Mondială, 
luptătoare consecventă pentru 
apărarea intereselor economice 
și sociale aii celor ce muncesc, 
pentru unitatea de acțiune a oa
menilor muncii și sindicatelor 
din toate țările, aduce un aport 
important la lupta generală a 
popoarelor pentru o viață mai 
bună, pentru pace trainică în lu
mea întreagă.

Problema principală care preo
cupă întreaga omenire în mo
mentul de față este problema 
apărării păcii.

Guvernul Republicii Populare

Romine, exprimînd 
pace ale întregului 
nează cu consecvență împreună 
cu țările lagărului socialist, în 
frunte cu U.R.S.S., precum și 
cu celelalte popoare iubitoare de 
pace, pentru consolidarea destin
derii in relațiile internaționale, 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase, 
pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice între toate 
statele indiferent de regimul lor 
social și politic. Sprijinim cu 
toată tăria propunerile guvemu-

năzuințele de 
popor, acțio-

(Continuare în pag. 3-a)

Cuvîntul tovarășului Agostino Novella
al 
Pi

Dragă tovarășe președinte 
Consiliului de Miniștri al R. 
Romine,

Dragă tovarășe prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn,

Dragi tovarăși,

In numele tuturor membrilor 
Comitetului Executiv al F.S.M. 
și cu sentimentele cele mai fră
țești răspund salutului dv. și vă 
mulțumesc călduros pentru ospi-

talitatea prietenească cu care 
ne-ați onorat în aceste zile și cu 
care ne onorați și în această 
seară. în această primire vedem 
expresia sentimentelor socialiste 
ale clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii romîni, și sim
țim trăind în aceste sentimente 
profunda comunitate de idei și de 
interese care unește pe munci
torii din toată lumea.

In deplină înțelegere cu con
ducătorii sindicatelor romine noi

am examinat în aceste zile, în 
cadrul celei de-a XX-a sesiuni a 
Comitetului Executiy al F.S.M., 
problemele cele mai importante 
și complexe care reies din situa
ția internațională. Problemele 
dezarmării au fost în centrul dis
cuțiilor și hotărîrilor noastre.

Succesele forțelor păcii au fost 
grandioase în ultima vreme. Po
litica „războiului rece" este fali-

(Continuare în pag. 3-a)

Stațiunea experimentală zootehnică Palas din regiunea Constanța, sprijină acțiunea de trans
formare a raselor locale în oi cu lînă fină și semifină. In acest an, pentru îmbunătățirea raselor de 
oi, stațiunea a trimis gospodăriilor agricole de stat și gospodăriilor agricole colective din 
regiune un număr de 650 berbeci. In fotografie inginerii Diaronu Victor șl Justin Păunescu 

urmărind creșterea firului de lînă la unul din berbecii stațiunii Palas.

Foto : AGERPRES
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Semiconductorii
în știința romîneascâ

Semiconductorii deși o noțiuc 
ne relativ nouâ în știința, repre
zintă un domeniu de cercetări 
care a adus și va aduce enor
me descoperiri științifice.

Aparate care servesc la trans
formarea energiei luminoase în 
energie electrică, aparate care 
se întrebuințează la transforma
rea curentului alterrwti» în cu
rent continuu, tranzistori (ele
mente de dimensiuni foarte mici 
de ordinul milimetrilor care au 
funcțiuni asemănătoare cu cele 
ale lămpilor electronice), bate
rii solare, frigidere termoelectri
ce (aparate de o mare simpli
citate și robustețe destinată să 
înlocuiască între altele actualele 
frigidere de uz casnic), așa-zisefe 
„mașini de evitat catastrofe“, €- 
lemente de automatizare a unor 
ramuri de producție - iată doar 
cîteva din uimitoarele aplicații 
ale semiconductorilor care fac 
în momentul actual ca fizicienii 
să-și îndrepte întreaga atenție 
spre elementele semiconductoa
re. Alături de saVdnții întregii 
tumi, oameni de știință din țara 
noastră își dedică și ei toate 
forțele studiului acestui pasio
nant domeniu al științei contem
porane, obținmd rezultate re
marcabile.

De altfel, în cadrul recentei 
consfătuiri organizată de Aca
demia R.P.R., cercetătorii din 
diferite institute și facultăți din 
țară au prezentat cîteva din 
realizările muncii lor în domeniul 
semiconductorilor, consfătuirea 
luînd și o serie de măsuri pen
tru continuul avînt al cercetări
lor în acest domeniu în țara 
noastră.

Dar să vedem întîi ce sînt a- 
ceste „miraculoase“ corpuri.

Semiconductorii sînt cunos- 
cuți de multă vreme. Am învă
țat cu toții în școală că există 
corpuri bune conducătoare de 
electricitate (conductori) și cor
puri rău conducătoare de elec
tricitate (izolatori). Semiconduc
torii sînt însă corpuri care din 
acest punct de vedere au pro
prietăți intermediare.

Semiconductorii se caracteri
zează prin însușirea lor extrem 
de prețioasă de a-și modifica 
în mare măsură proprietățile e- 
lectrice sub acțiunea unei in
fluențe exterioare slabe. Ilumi
narea sau creșterea temperatu
rii îi face mai buni conductori 
de electricitate. La contactul 
dintre un semiconductor și un 
metal sau dintre doi semicon
ductor! diferiți curentul poate 
trece numai într-un singur sens. 
Aplicarea unor tensiuni mici în 
anumite puncte potrivit alese ale 
unui ansamblu de semîconduc? 
tori diferiți modifică în mod e- 
sențial valoarea curentului elec
tric care străbate ansamblul, 
lată cîteva din calitățile semi-

conductorilor care fac ca ei 
să fie foarte avantajoși în 
construirea unor anumite apara
te. Acestor corpuri nu li s-a a- 
cordat totuși atenție decît în- 
cepînd de la începutul deceniu
lui patru al veacului nostru, cînd 
s-au găsit primele aplicații. Cer
cetările care au urmat au dus 
la elaborarea unor tehnici 
speciale de purificare, obținin- 
du-se in feiul acesta pentru pri
ma oară germaniu și siliciu 
pur, două elemente care stau 
la baza a numeroase aparate 
cu semiconductori.

S-au obținut astfel redre
sori și fotoelemente de calitate 
superioară, tranzistori care sînt 
pe punctul de a revoluționa in
dustria radiotehnică, diverse ele
mente de automatizare, dispozi
tive de evitat mari defecțiuni 
tehnice, comanda automată a 
unei serii întregi de operații teh
nice, mașini electronice de cal
cul, pornirea unor instalații în 
ordinea in care trebuie să in
tre în funcțiune, „inteligentele" 
stopuri cibernetice, noi tipuri de 
aparate de radio și televiziune 
etc„ aparataje care se caracte
rizează în general prin volumul 
lor miniatural, o durabilitate ex
tremă, un preț de cost scăzut.

Joffe, Frenkel, Juze, Davidov 
iată doar cîteva din numele ma
rilor oameni de știință sovietici 
care și-au adus din plin contri
buția la elucidarea acestor pa
sionante probleme ridicate de 
tehnica contemporană.

In urmă cu ani cercetă
rile romînești cu privire la se
miconductori au fost rare. Un 
avînt deosebit l-au luat însă 
aceste cercetări în timpul din 
urmă, în special după Ple
nara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958, care a subliniat 
în documentele sale necesitatea 
de a se acorda o atenție deose
bită acestui domeniu de cerce
tare.

Comunicările și discuțiile care 
au avut loc la consfătuirea din 
săptămîna trecută au evidențiat 
deosebitele realizări obținute 
de noi în această direcție.

.0 simplă enumerare va fi 
pe deplin grăitoare, lată de pil
dă cîteva din aplicațiile tehni
ce. Redresori cu seleniu și ger
maniu, diode cu siliciu și ger
maniu care se folosesc pentru 
redresarea curenților de înaltă 
și joasă frecvență, convertizoare 
de tensiune continuă cu tran
zistori - (realizate la Institutul 
de cercetări electrotehnice), ge
neratorii Hali cu amplificatori 
care permit măsurarea curenților 
foarte puternici din agregatele 
de sudură prin intermediul cîm- 
purilor magnetice cărora le dau 
naștere, (realizați de Institutul 
politehnic din Timișoara), sub
stanțe magnetice speciale

(așa numite ferite) care se fo
losesc în industria radiotehnică, 
diverse realizări în domeniul in- 
termetalicilor obținute la Centrul 
de cercetări metalurgice ș.a.

în ceea ce privește cercetările 
pe plan științific, trebuie să evi
dențiem lucrările făcute la insti
tutele de fizică ale Academiei în 
domeniul recombinării în germa
niu, a proprietăților semiconduc
toare în straturi subțiri, sau cer
cetările în legătură cu influența 
ordinei cristaline asupra proprie
tăților semiconductorilor, cerce
tări care se vor traduce în 
practică prin construirea unor 
fotoelemente și a unor fotorezis- 
tențe de bună calitate.

Recenta consfătuire în dome
niul semiconductorilor (la care 
a participat și o delegație de 
eminenți cercetători sovietici în 
acest domeniu, ca prof. E. F. 
Gross, membru corespondent 
al Academiei de științe și prof. 
M. V. Tucichievici de la Institu
tul de fizică tehnică din Lenin
grad), evidențiind realizările 
noastre în acest domeniu, a ară
tat totodată căile de cercetare 
spre care trebuie să se îndrepte 
cercetătorii și tehnicienii noștri în 
viitor.
* lată deci cum, dăruindu-și 

eforturile studierii semiconducto
rilor, domenii cu perspective ex
trem de importante - oame
nii de știință din țara noastră 
dovedesc în practică posibilita
tea de a rezolva probleme din 
cele mai dificile pe care le pune 
nestăvilitul progres al științei și 
tehnicii contemporane.

„Viața*  
și moartea"

Care este compoziția chi
mică a materiei vii ? Care 
este structura ființelor vii ? 
Ce este metabolismul ? în ce 
constă ipoteza lui A. I. Opa- 
rin cu privire la apariția vie
ții pe pămînt ? Ce concluzii 
ne aduc cercetările moderne 
asupra vieții și marții ? — 
iată cîteva întrebări la care 
conf. univ. Octav Munteanu 
răspunde în interesanta sa 
lucrare „Viața și moartea“.

Pornind de la explicarea 
unor noțiuni elementare 
despre compoziția chimică a

materiei vii, insistând asupra 
însușirilor caracteristice vieții, 
autorul explică în mod clar 
pe înțelesul celor mai largi 
mase de cititori cauzele îm- 
bătrînirii și morții, modul de 
luptă împotriva bătrineții și 
a morții.

înțelegînd esența vieții și 
explicația științifică a morții, 
cititorii își vor da seama cit 
de absurde sînt concepțiile 
propovăduite de reprezentan
ții misticismului, despre „lu
mea cealaltă“.

Abordind o tematică inte
resantă, lucrarea conf. univ. O. 
Munteanu, vine să completeze 
cu o broșură meritorie colec
ția de lucrări de popularizare 
a științei publicate în acest 
an de Societatea pentru 
Răspîndirea Științei și Cul
turii.

TR. POTERAȘ

• Energia calorică pe care o trimite Soarele pe Pămînt 
Întrece de citeva miliarde de ori toată energia uzinelor elec
trice din lume. Căldura primită, intr-un an de la Soare poate 
topi, la ecuatorul globului păminesc, un strat de gheață cu 
o grosime de 36 m. și care ar inconjura Pămîntul pe de-a-n- 
tregul.

• Cantitatea totală de apă pe care o poate conține un 
metru cub de nor este cuprinsă intre 0,3 grame pină la 
6 grame, iar în norii de gheață această cantitate este de 
numai 0,1 grame pină la 0,5 grame.

9 Cu cit aerul este mai cald cu atit «I poate conține mai

S. IOAGHIM

La Institutul de cercetări științifice în domeniul roentgenologlel 
din Moscova s-a construit și se folosește pentru tratamente me
dicale un aparat roentgen rotativ cu o construcție deosebită.

Foto t TASS

mulți vapori de apă. Așa de exemplu, un metru cub de aer, 
Încălzit la temperatura de 30 de grade, poate înmagazina 
aproape 30 grame de vapori de apă, pe cită vreme acelaș 
metru cub de aer la zero grade nu poate conține decit circa 
5 grame de vapori de apă.

• In corpul omului mor și se regenerează 125 milioane de 
celule pe secundă. S-a ajuns la concluzia că in curs de 7 ani, 
unele părți din corpul omului se reînnoiesc in întregime.

Inginerul Michal Krajcik din Bratislava a instalat un aparat ci
lindric de televiziune într-o sondă geologică și a obținut prin 
intermediul lui informații asupra strofelor de piatră. Aparatul de 
televiziune poate fi afundat pînă la o adîncime de 250 metri 
și se prevede că după unele adaptări speciale el va putea 
ajunge pînă la o adîncime de 1.500 metri. In foto : fixarea 

camerei de televiziune într-o sondă geologică.
Foto : GT.K.

Un aviator sovietic a construit un nou tip de aparat de zbor. Experiențele făcute cu acest 
aparat de zbor cu aripi ornitoptere ag arătat că cele două aripi ușoare care sint puse in 
mișcare de un motor de 3 CP desfășoară o forță de 21 kg. După calculele teoretice acest 

aparat poate purta un om în văzduh cu o viteză pînă la 100 km pe oră.
Foto : TASS

Un soare artificial 
în jurul Pămîntului

„Peste 30—40 de ani, cetățenii 
Moscovei vor admira un tablou 
feeric. Probabil că acest eveni
ment se va petrece în noaptea de 
revelion a anului 2000, cînd ome
nirea va păși în cel de al treilea 
mileniu. Un soare artificial, creat 
de om și ridicat la o înălțime de 
20—30 km, va scălda în razele 
sale orașul și regiunea Moscova. 
Raze elecromagnetice trimise spre 
cer cu ajutorul unor oglinzi, de 
la patru centrale de înaltă frec
vență, se vor intersecta la o mare 
înălțime deasupra Pieții Roșii, 
făcînd să devină incandescente 
molecule de azot și de oxigen'.

Rîndurile de mai sus extrase 
din cunoscuta lucrare sovietică 
„Reportaj din secolul XXI“, con
stituie o pasionantă anticipare 
științifică. Visurile creatoare ale 
savanților nu cunosc într-adevăr 
nici un fel de limite; mai curînd 
sau mai tîrziu, omul va putea 
crea și un soare pe cer. Dar rit
mul de dezvoltare a științei sovie
tice este atit de impetuos, încît 
ceea ce părea cu un an în urmă 
un subiect de povestire științifico- 
fantastică, constituie în prezent 
o temă de cercetare științifică și 
chiar a unui uluitor proiect de 
transformare a climei pe o regi
une vastă a planetei noastre. Deo
sebit de interesant este faptul că 
în proiectul de curînd elaborat, 
tînărul inginer sovietic Valentin 
Cerenkov, s-a inspirat din așa-zi- 
sele inele ale planetei Saturn,

Dar ce legătură poate exista 
între soarele artificial și inelele 
lui Saturn ?

Puține sînt cărțile de astrono
mie ale căror coperte să nu fie 
împodobite de minunatele inele 
ale lui Saturn. Descoperite în 
anul 1610 de Galilei, aceste inele 
mari constituie parțial și în pre
zent o curiozitate a astronomiei. 
Diametrul inelelor este de 280.000 
km, deci uriaș, în timp ce grosi
mea lor nu depășește 10—15 km.

„Oglindă" în jurul
Pămîntului

în viitor planeta noastră natală 
va avea poate și ea un asemenea

inel ; Se înțelege un inel artifi
cial creat de mina omului. Acest 
lucru rezultă din proiectul deo
sebit de interesant elaborat de 
tînărul inginer sovietic Valentin 
Cerenkov pentru modificarea cli
mei globului terestru și pentru 
iluminarea nopților cu ajutorul 
Soarelui.

în ce constă ideea inginerului 
Cerenkov ?

El propune crearea în jurul 
Pămîntului a unui inel compus 
din particule ce se vor roti în 
jurul planetei noastre, adică un 
inel asemănător celor din jurul 
lui Saturn. Marginea inferioară a 
inelului urmează să fie plasată 
la înălțimea de 1500 km. deasu
pra oceanelor. Rolul binefăcător 
pe care l-ar avea un asemenea 
inel (compus din particule foarte 
mici capabile să „disperseze“ lu
mina) pentru planeta noastră 
este lesne de înțeles. Cu ajutorul 
acestui „soare artificial“ noi vom 
reuși să beneficiem de un surplus 
imens de energie solară care 
pînă acum se pierdea.

Inelul va fi așa dar un fel de 
oglindă uriașă care va reflecta pe 
Pămînt acea energie a Soarelui 
ce nu ajunge deocamdată pe pla
neta noastră. Din calculele făcute 
rezultă că dacă inelul*  va avea 
lățimea de 100 km, el va avea o 
putere de radiație de aproximativ 
270 miliarde kilowați ! Această 
uriașă energie va îmbunătăți ra
dical clima planetei noastre.

Nopți... însorite
Am observat deseori cu toții 

un fenomen interesant : după ce 
apune, Soarele continui să ilumi
neze puternic norii, vîrfurile 
munților sau chiar ale turnurilor 
înalte. Același lucru se va intim- 
pla și după crearea inelului. Pe 
o vastă porțiune a globului te
restru, cerul va fi iluminat și 
după apusul Soarelui iar pe res
tul planetei noastre, durata nop
ții se va scurta în mod consi
derabil.

Inginerul Cerenkov a pus la 
punct și cele mai importante de
talii tehnice. Astfel, pentru crea
rea unui inel lat de 100 km., ar

fi suficient si se expedieze cu 
ajutorul unor rachete cosmice 
foarte puternice 500.000 tone de 
praf în Cosmos ffiecare grăunte 
de praf devenind astfel un minus
cul satelit artificial al Pămin- 
tului.)

Publicarea acestui proiect a 
stîrnit un viu interes în rîndu
rile oamenilor de știință, care 
consideră că această propunere 
merită cea mai mare atenție deși, 
după aprecierea lor, actualul pro
iect nu reprezintă decît o etapă 
inițială ce va necesita numeroase 
perfecționări.

Ing. I. IONESCU

Sudură prin fascicul 
electronic

La Institutul de sudură ele« 
trica „Patron“ din Kiev al Aca
demiei de științe a R.S.S. Ucrai
nene se creează cea mai mare 
instalație din lume pentru sudu
ra prin fascicul electronic a wol
framului, tantalului, molibdenu
lui, niobiului și altor metale și 
aliaje greu fuzibile.

Sursa de electroni a instalației 
este spirala de wolfram incan
descentă. Fasciculul electronic 
degajat de această spirală se 
concentrează pe o mică porțiune 
a metalului ce se sudează pro- 
vocînd topirea acestuia.

încălzitoare 
cu raze infraroșii 
pentru uz casnic

Recent o întreprindere din Bu. 
dapesta a început fabricarea u- 
nor încălzitoare cu gaze care ge
nerează raze infraroșii. Au și 
fost livrate primele 5tX) de încăl
zitoare. Ele s-au dovedit a fi 
foarte practice deoarece pot fi 
înzidite, consumă pe oră o can
titate de gaze de o valoare infi
mă — 30—35 filleri — și radia
ză 1500 de calorii.

La aceeași întreprindere a fost 
elaborat prototipul unui cuptor 
cu gaze generator de raze infra
roșii, pentru uz casnic. Fabrica
rea în serie a noului cuptor va 
începe în anul viitor. Cuptorul 
poate fi montat îritr-o mașină de 
gătit sau folosit separat.

Noile încălzitoare ocupă un 
spațiu foarte mic și nu necesită 
construirea unui coș pentru eli
minarea gazelor degajate în 
cursul arderii. Principalul la a- 
ceste încălzitoare constă în a- 
ceea că, în timp ce la instalațiile 
vechi flacăra încălzea direct ae
rul din jur, la noile încălzitoare 
razele infraroșii generate, obți
nute în urma arderii complete a 
gazului, încălzesc mai întii cor
pul încălzitorului, iar acesta la 
rîndul său încălzește aerul din 
jur.

Gîinele de experiență s-a îna

poiat din zborul experimen

tal...

Asuprirea materială și spirituală 
au mers întotdeauna mînă în mînă

Citiți minunata lucrare a lui 
Brecht închinată vieții Iui Galileo Ga
lilei, paginile lui Feuchtwanger despre 
viața marelui Francisco Goya, cuvin
tele lui Tomaso Campanella despre 
cumplitele chinuri la care l-au supus 
emisarii tenebroasei inchiziții, întrea
ga beletristică îndreptată împotriva 
acelor teribile „tribunale inchizițio- 
nale“ spaima Europei medievale, și 
veți avea imaginea barbariei vremu
rilor în care reprezentanții misticismu
lui au apărat cu bestialitate interesele 
claselor exploatatoare atît de dornice 
să țină popoarele în întuneric pentru 
a le putea exploata cît mai bine.

în toate epocile istorice reprezen. 
tanții misticismului au pus la dispo
ziție claselor exploatatoare într-o for
mă mai mult sau mai puțin mascată 
asemenea „tribunale“ menite să stre
coare în sufletele celor ce muncesc 
„respectul" față de orînduirea bazată 
pe clase exploatatoare. Intr-adevăr is
toria ne arată că de îndată ce socie
tatea s-a scindat în clase sociale duș
mane, exploatatorii au încercat să fo
losească misticismul pentru menține
rea și consolidarea dominației lor asu- 
pra celor exploatați.

în decursul întregii istorii, cla
sele exploatatoare și-au organizat 
cu multă grijă întreaga putere 
de stat pentru a putea ține ma
sele cît mai ușor în frîu. In această 
luptă ele nu s-au.folosit însă numai 
de mijloace materiale, ci s-au servit 
și de diverse mijloace spirituale. In 
misticism, clasele exploatatoare au 
găsit cel mai abil mijloc de împilare 
spirituală a maselor, prejudecățile 
mistice servind de-a lungul întregii 
istorii claselor exploatatoare ca mij. 
loc de narcotizare a oamenilor 
muncii.

Oricare pasaj din oricare „carte*  
așa-zis sfintă e impregnat de ideea

necesității de a te supune fără crîcnire 
exploatării:

„...Voi slugilor, plecați-vă stăpînilor 
voștri cu toată frica, nu numai celor 
buni și blînzi, ci și celor greu de mul. 
țumit...“ citează misticii din Epistola 
1 a apostolului Petru, în dorința lor 
de a picura în sufletul maselor res
pectul față de exploatatori.

„Iubiți pe vrășmașii voștri, binecu- 
vîntați pe cei ce vă blestemă, faceți 
bine celor ce vă urăsc și rugați-vă 
pentru cei ce vă vatămă sau vă pri
gonesc“ — iată încă o predică (Ma
tei V., 44), după cum vă dați seama 
foarte avantajoasă claselor exploata
toare.

Un rol reacționar, servind claselor 
exploatatoare ca armă de luptă îl au 
și celelalte religii. Islamismul, de ex
emplu, cere credincioșilor ascultare, 
supunere în fața soartei, subordonarea 
fără murmur față de exploatatori (nu 
în zadar doar cuvîntul islam înseam
nă supunere, iar adepții islamului se 
numesc musulmani „maslimi“ ceeace 
înseamnă supunere), „Legile regelui 
pămîntesc sînt tot atît de valabile ca 
și cele ale regelui ceresc“ povățuiește 
Talmudul, cartea sfîntă a mozaicilor, 
îndemnînd fără remușcare la „cumin
țenie“ în fața monarhilor și exploata
torilor.

Cultivînd cu osîrdie misticismul în 
rîndul poporului, convingînd slugile 
sărace — cum scria atît de plastic 
M. Gorki — că „pentru ele nu exi
stă fericire pe pămînt, că ea îi aș
teaptă în ceruri și că munca de oc
naș [jentru alții este un lucru plăcut 
lui Dumnezeu“ — exploatatorii din 
toate timpurile au înțeles că propo
văduitorii misticismului sînt un spri
jin al dominației lor și le-au acor
dat tocmai de aceea întotdeauna 
toată atenția.

Oferind oamenilor muncii „.drepți11

o viață fericită după moarte, repre
zentanții misticismului au dat po
sibilitate întotdeauna parazitelor cla
se exioatatoare să domine după 
bunul lor plac. „Pe cel ce muncește 
și îndură lipsuri toată viața — 
scria V. I. Lenin — religia îl învață 
să fie smerit și răbdător în viața 
pământească, consolîndu-1 cu spe
ranța în răsplata cerească. Iar 
pe cei ce trăiesc din munca altora, 
religia îi învață să se ocupe cu bi
nefaceri în viață pămînitească, ofe- 
rindu-le astfel o foarte ieftină jus-

Știința și religia

tificare pentru întreaga lor existență 
de exploatatori și vînzîndu-le la un 
preț convenabil bilete pentru ferici
rea cerească".

Iată și cîteva exemple pe deplin 
semnificative ce dovedesc cum de-a 
lungul veacurilor, proprietarii de 
sclavi, feudalii și capitaliștii au folo
sit misticismul drept armă în lupta 
lor pentru exploatarea cît mai cruntă 
a oamenilor muncii.

Potrivit relatărilor marelui istoric 
oman Tacit, în timpul împăratului 

sleron, senatorul Trazeus a fost con- 
lamnat la moarte pentru că a refu
zat să recunoască „originea di- 
zină a împăratului", „nu s-a rugat“ 
liciodată — cum scria actul oficial 
le acuzare — „pentru păstrarea gla
sului divin al acestuia“.

In decursul Evului Mediu, repre
zentanții tuturor categoriilor de mis
ticism au slujit necontenit interesele 
e clasă ale feudalilor. Biserica cato
lică și cea ortodoxă a supus unei

asupriri nemaipomenite pe țărani și 
pe meșteșugari. Spiritul inchiziției a 
dominat întreaga această epocă. Bru
no și Vanini, Galilei și Campanella 
au fost supuși unor crunte persecu
ții pentru că au îndrăznit să se ri
dice împotriva orînduielilor din acea 
vreme. Apărînd interesele de clasă ale 
feudalilor prelații tuturor religiilor 
au dus o prigoană de neînchipuit con
tra celor care se ridicau împotriva ex
ploatării, tiraniei. Nu numai cato
licismul a organizat persecutarea 
luptătorilor pentru progres. Același 
lucru l-au făcut șj reprezentanții ce- 
lorlalte culte. Cel mai grăitor exemplu 
în acest sens l-a dat Calvin supunin- 
du-l pe Șervet la supliciul focului, a- 
probat în acel timp și de alți repre
zentanți ai protestantismului din acel 
timp ca Melanchton, teoreticianul iu- 
theranismului care a primit cu bucu
rie această execuție.

In epoca capitalismului, reprezen
tanții misticismului au susținut cele 
mai barbare, cele mai reacționare re
gimuri.

Reprezentanții Vaticanului au spri
jinit fățiș tîlhăriile regimului lui Mu- 
ssolini șj Hitler. în timpul războiului 
abisinian din 1935 sau în 1941 cînd 
hitleriștii au atacat Uniunea Sovietică 
prelații catolici țineau predici susți- 
nînd că cotropitorii acționează în nu
mele lui dumnezeu. După cel de- 1 
doilea război mondial Vaticanul a ce
rut „îndurare“ pentru criminalii de răz
boi care au ucis milioane, zeci de 
milioane de oameni nevinovați.

Reprezentanții misticismului au a- 
părat și apără cele mai monstruoase 
crime ale burgheziei, ale colonialiști
lor.

In zilele noastre sînt în Occident 
cercuri mistice care încercînd să jus
tifice planurile agresive de pregătiră

a războiului atomic se străduiesc să 
convingă masele de inevitabilitatea u. 
nui asemenea război. Nu de mult, de 
pildă, unul din cei mai zeloși propa
gandiști ai armei atomice, arhiepis
copul anglican Fischer, străduindu-se 
să apere ideea războiului atomic afir
ma că, chipurile, „dumnezeu, orobabil 
a predestinat că omenirea tre
buie să se nimicească cu bomba cu 
hidrogen" căci — „nicăieri în cărțile 
sfinte nu se spune că omenirea va 
exista veșnic, dar în ele există nume
roase pasagii în care se spune toc
mai contrariul“. De aici arhiepiscopul 
trage concluzia necesității de a fun
damenta politica pe ideea, „de a nu 
preveni înfăptuirea acestei posibili
tăți“ adică de a nu împiedica un mă
cel atomic.

Am putea continua la nesfîrșit a- 
ceste exemplificări care dovedesc 
toate, fără posibilitate de tăgadă, că 
de-a lungul tuturor veacurilor inte
resele claselor exploatatoare și ale 
reprezentanților misticismului au fost 
aceleași, că au militat împreună pen
tru înrobirea materială și spirituală 
a popoarelor.

Oricit de puternic a fost insă nar 
coticul folosit de exploatatori în 
lupta lor împotriva oamenilor mun 
cii, el n-a putut să dezrădăcineze 
din inima popoarelor spiritul de 
protest împotriva asupririi de clasă 

In deceniile din urraă oameni 
muncii au rupt însă pe a patra part< 
a globului pătnintesc lanțurile exploa 
tării, au înțeles că reala lor fericiri 
nu poate fi construită decît aici pc 
pămînt luptînd cu ajutorul propriilor 
lor forțe împotriva hrăpărețelor clase 
exploatatoare.

I. SAVA



In adunarea de dezbatere 
documentelor plenarei a Vil-a
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aplică

fost propuse 
organizația 
mai mult 
nivelului la

fără efect

gazetele de 
preo-

A XX-a sesiune a Comitetului Executiv al F.S.M.
a 

___ »
C.C. al U.T.M., utemiștii Școlii 
medii nr. 2 „Frații Buzești“ din 
Craiova au analizat cu multă 
profunzime activitatea lor șco
lara și obștească, activitatea or
ganizației U.T.M. din școală. 
Spiritul care a domnit în adu
nare, combativ și intransigent, 
dovedea maturitatea utemiști- 
lor, simțul lor de răspundere pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. Au analizat toate aspec
tele muncii lor, problema învă
țăturii fiind în centrul discuții
lor utemiștilor. In mod deosebit 
au fost criticați acei care se 
mulțumesc cu note slabe, numai 
să treacă clasa. Au 
măsuri pentru ca 
U.T.M. să sprijine 
școala în ridicarea 
învățătură.

De la adunare, în 
școală domnește 
o atmosferă de ani. 
mație. In fiecare 
clasă lozinca afișa
tă pe perete sună ca 
un îndemn adresat 
fiecărui elev : „Nici 
o notă sub șapte“. 
Gazeta de perete 
a școlii publică arti
cole în legătură 
cu învățătura. Și 
perete ale claselor se 
cupă de problema Învățăturii. 
In fiecare clasă, săptămi- 
nal (acolo unde elevij primesc 
note slabe sau mediocre), se 
organizează adunări deschise în 
care sînt invitați și părinții ele
vilor pentru a se discuta despre 
situația la învățătură a clasei 
respective. Au luat ființă șj gru
pele de învățătură, s-au organi
zat ore de consultații. Grupe de 
utemiști merg la părinți acasă 
să-i înștiințeze cînd fiii lor iau 
note pi oaste.

Oricine face cunoștință cu a- 
ceasta atmosferă de muncă are 
credința că în această școală si
tuația la învățătură nu poate fi 
decît bună. Aparențele lasă să se 
întrevadă acest lucru. Ce spun 
cataloagele însă ? Sînt 
drept în școală, numeroși 
fruntași, care învață cu seriozi
tate. Dar iată că la cl sele a X-a 
B, a IX-a E, a IX-a B, a X-a A 
există o situație slabă la învă
țătură. in rubricile elevilor Bica 
Florin, Bica St. Ion, Balosan 
Elena, Dinu Aurel și alții nu 
găsești decît note care amenință 
cu repetenția-

Și totuși după cum s-a arătat 
în școala măsuri se iau. Atun
ci ? Explicația este următoarea: 
măsurile luate n-au eficiență, 
sînt sterile. Se țin ședințe, adu
nări, se scriu articole la gazeta 
de perete, se organizează grupe 
de învățătură, dar nici o acțiune 
nu este făcută cu suficient simț 
de răspundere. De pildă, nu de 
mult, în clasa a X a B a avut loc 
o adunare generală U.T.M. pen
tru discutarea situației la invă 
țătură. Utemiștii care au luat cu 
vîntul în această adunare în loc 
să adopte o atitudine principială, 
intransigentă față de cei delăsă
tori la învățătură, în loc să facă 
o analiză serioasă a cauzelor 
care au determinat rămînerea în 
urmă la învățătură a unora din
tre colegii lor, s-au mulțumit cu 
cîteva fraze superficiale mai mult 
de mîngîiere la adresa acestora. 
Superficial și lipsit de simț de 
răspundere și-a făcut datoria și 
echipa de utemiști a clasei a Xl-a 
G, care s-a mulțumit să anunțe 
părinții unor colegi de-ai lor care 
au note proaste la învățătură, 
dar care n-au căutat să cunoască 
preocupările acestor colegi. Orga
nizate doar pe hîrtie, formal, au 
rămas și grupele de învățătură 
din clasele a IX-a 6 și a X-a B. 
Da, măsuri se iau suficiente în 
Școala medie 
dar comitetul 

Cum se
la Școala medie 

nr. 2 din Craiova 
hotărîrile plenarei 

a Vll-a a C.C.
al U.T.M.

ce-i 
elevi

nr. 2 din ßraiova, 
U.T.M. nu contro-
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rebuturi. Firește că dacă ar lucra 
ca Jon Barbu, Dumitru Cucalcu, 
etc., secția ar reduce procentul 
de rebuturi admis, obținînd eco
nomii valoroase. Venind din 
școala profesională tinerii nu au 
toate cunoștințele practice și teo
retice legate de aplicarea unor 
procedee tehnologice noi. Și le 
lipsesc aceste cunoștințe fiindcă 
în secția lor ca și în multe alte 
secții, deși sînt foarte necesare, 
și deși tinerii au cerut, nu s-au 
înființat încă cursuri de minim 
tehnic.

Și pe lingă faptul că minimul 
tehnic nu a fost suficient folosit 
pentru ridicarea calificării tine
rilor, nici schimburi de experien
ță, conferințe cu teme legate 
rect de producție, n-au fost 
ganizate. Și prin aceasta 
explică deci faptul că mulți 
neri 'ucrează tot la nivelul 
care l-au avut atunci cînd 
venit în fabrică și încearcă 
se descurce cum pot.

Ridicarea calificării, contacta 
cu cartea tehnică, cu metodele 
avansate de muncă, dă posibili
tatea tinerilor să facă inovații, 
care pot avea o însemnată efica
citate economică. In fabrică însă 
există doar 5 inovatori tineri 
și aceștia într-o singură secție.

Pe lîngă cei care ar dori să 
lucreze mai bine și nu o fac 
pentru că nu-s organizați în bri-

lează și nu urmărește eficacita
tea acestor măsuri, le inițiază și 
trece la altele, fără să vadă dacă 
adunarea a dat roade, dacă vi
zita la un părinte acasă a fost 
urmată de .măsuri, dacă o grupă 
de învățătură organizată își duce 
cu seriozitate activitatea. Sînt 
acțiuni de moment, fără efica
citate. Rădăcina acestei situații 
o s-o găsim în spiritul mic-bur- 
ghez care domnește în rîndurile 
unor membri ai comitetului 
U.T.M. pe școală. In acest sens, 
este elocvent cazul elevei Elena 
Ștefănescu din clasa a X-a A, 
responsabilă cu învățătura în 
comitetul U. T. M. pe școală, 
care, prezentîndu-se nepregă
tită la o lucrare scrisă la 
ora de atelier a luat nota 4. Din 
această pricină ea n-a avut tă
ria să se 
faptul că

comitetului U.T.M. al 
influențat conținutul 

care se desfășoară în 
imprimîndu-i un caracter 
superficial, necombativ, 

de ce măsurile luate in 
de către organizația 

n-au eficacitate, de ce

ridice și să demaște 
marea majoritate a 

elevilor din clasa 
ei au copiat la a- 
ceastă lucrare. Ele
va Elena Ștefănes
cu n-a informat nici 
comitetul U. T. M. 
despre acest act 
cu totul nedemn 
al colegilor ei. Ne 
întrebăm, ce fel de 
exemplu personal 
poate constitui pen

tru ceilalți eolpgi o asemenea e- 
levă, membră a organizației 
noastre și cu muncă de răspun
dere în comitetul U.T.M. pe 
școala, care admite ca sub pri
virile ei să se petreacă aseme
nea fapte nedemne ? De ce nici 
pină acum comitetul U.T.M. n-a 
pus in discuție o asemenea com
portare a unui membru al său ? 
Exemplul personal al cadrelor 
U.T.M. aste hotărîtor în activi
tatea unei organizații U.T.M. 
Or, despre ce exemplu personal 
se poale vorbi cînd în comite
tul U.T.M. sînt utemiști care nu 
iau poziție împotriva acelora 
care manifestă atitudini nega
tive — copiază, suflă, sau ei în
șiși primesc note slabe — nu 
învață, cum este cazul elevului 
Pană Traian, membru în comi
tetul U.T.M. al școlii care are 4 
la istorie și 3 la latină?

Atitudinea pasivă față de lip 
suri, de cocoloșire a lor, împăciti- 
itoristă, manifestată de unii din 
membrii 
școlii, . 
muncii 
școală, i 
formal,

Iată i 
școală 
U.T.M. 
efortul depus nu se soldează cu 
rezultatele așteptate. Iar Comi
tetul orășenesc U.T.M. Craiova 
s-a lăsat și el furat de această 
aparență ; că munca la Școala 
medie nr. 2 merge bine, că aici 
se cheltuiește energie, că există 
o continua stare de efervescență 
pentru a g.asi masuri noi, solu
ții noi pentru ca munca să 
mearga cît mai bine. Activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M. 
au venit in școala destul de des, 
n-au deschis insă cataloagele să 
vadă ce efect au asupra muncii 
de învățătură masurile luate de 
organizația U.T.M. a școlii; 
i-au pus eticheta de școală bună, 
în care se muncește, ,,o școală 
fără probleme". Și realitatea 
dovedește cu prisosință că este 
o școală cu 
este absolut
nui activist 
să îndrume 
tului U.T.M. și a
U.T.M. pentru ca efortul depus 
să fie in concordanță cu rezul
tatul obținut. Există în școală 
un activ U.T.M. care depune 
străduințe, are intenții frumoa
se, planuri bune și inițiative va
loroase. El trebuie ajutat însă 
să fructifice toate acestea prin- 
tr-o muncă de conținut, stărui
toare.

probleme în care 
necesar ajutorul u- 
cu experiență care 
activitatea «mite 

activului

FLORIAN BORZ

Dacă am pune în valoare
toată capacitatea tinerilor muncitori

găzi, pentru că nu-s ajutați să-și 
ridice calificarea, pentru că expe
riența bună nu le-a fost împăr
tășită, există și alții care sînt 
indisciplinațj și nu-și îndeplinesc 
îndatoririle. Tinerii Tiron Ion, 
Roșu Adrian, Mihai Popescu, 
Ilie Ursu etc. lipsind nemotivat 
și întîrziind, au făcut să se piar
dă 424 ore, timp în care s-ar 
fi putut executa 4.240 butoane 
arc, 1.765 bare presiune pentru 
tampoane, 1.730 mosoare și 1.920 
roți pentru uși rulante. Ei și 
alții ca ei ar fi putut să nu a- 
ducă pierderi întreprinderii ci 
dimpotrivă, economii. Ar fi putut, 
dacă ei ar fi fost ajutați să li-*  
chideze manifestările de indisci
plină. Dar posturile utemiste de 
control, care sînt chemate să for
meze o opinie împotriva indisci- 
plinaților, a celor care dau rebu 
turi, etc., nu au făcut aproape 
nimic in această direcție.

Pe lingă cele amintite există 
însă numeroase alte rezerve care 
pot face ca munca tineretului 
să fie mai productivă, ca el să 
obțină mai multe economii.

Care este explicația faptului 
că aceste rezerve nu sînt cuno- 
cute și folosite ?

Am discutat despre proble
mele amintite cu cîțiva membri 
din comitetul U.T.M. Am între
bat dacă s-a întreprins ceva cu 
masa tineretului din uzină pen
tru dezvoltarea spiritului său 
gospodăresc, pentru mărirea con-

Tineri din Țara Oașului in fru
moasele porturi locale.

Foto : AGERPRES
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Semnarea planului 

de muncă pe anul 1960 
pentru aplicarea 

convenției de colaborare 
culturală dintre R. P. 
Romină și R. P. Ungară

Joi a avut loc Ia Ministerul 
Afacerilor Externe semnarea pla
nului de muncă pe anul 1960 
pentru aplicarea convenției de 
colaborare culturală dintre' R. P. 
Romină și R. P- Ungară.

In spiritul relațiilor prietenești 
dintre cele două țări planul pe 
1960 prevede dezvoltarea colabo
rării dintre cele două^ țări în do
meniul științei și învățămîntului. 
Se prevede de asemenea orga
nizarea de turnee a unui teatru 
de la Budapesta în R. P. Romînă 
și a unui teatru din Bu urcști în 
R. P. Ungară, schimb de colec
tive artistice, de soliști și expo
ziții, traduceri și editări de opere 
literare și științifice, vizite de 
scriitori, ziariști și alți oameni 
de cultură.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Constanța Cră
ciun, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului și Culturii, iar din 
partea maghiara de Aczel Györ
gy, prim locțiitor al ministrului 
Culturii al R. P. Ungare.

Au participat Vasile Dumitres
cu, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului Învă
țămîntului și Culturii, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe și Ministerul învă
țămîntului și Culturii, reprezen
tanți ai Academiei R. P. Romîne, 
oameni de cultură și artă.

Au fost de față Jeno Gyorgy, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la București, 
membri ai Ambasadei, precum 
și membrii delegațiilor culturale 
romînă și ungară care au purtat 
tratative.

După semnare, Constanța Cră
ciun și Aczel Gyorgy au rostit 
cuvîntări.

(Agerpre®)

tribuției pe care el o aduce în 
activitatea economică a între, 
prinderii. Realitatea este că or
ganizația U.T.M. nu a întreprins 
nimic special în acest sens.

— De ce să mai inițiem ?i 
noi acțiuni pe linia organizației 
U.T.M. ? Tineretul muncește 
în cadrul colectivului și parti
cipă la acțiunile acestuia.

Iată un punct de vedere dău
nător. Firește că tineretul se 
alătură și trebuie să se alăture 
acțiunilor întregului colectiv. 
Dar tinerii nu au destulă expe
riență în muncă. Unora le lip
sește 
dele 
brică 
și de 
la turnătorie 
țeze brigăzi de producție, să se 
țină cursuri de minim tehnic. 
De asemenea mai este știut că 
la baza muncii de educație co
munistă a tineretului se află 
educația prin muncă. A-i ajuta 
pe tineri să-și însușească atitu
dinea socialistă față de muncă, 
a-i organiza să munpească în 
brigăzi de producție în care se 
dezvoltă la tineri trăsături ca 
într-ajutorarea, răspunderea față 
de munca pe care o fac, dra
gostea față de meserie, alături 
de întreaga muncă politică des
fășurată de organizația U.T.M., 
alături de activitatea în brigă- 
zile utemiste de muncă patrjo

calificarea, altora meto- 
noi, avansate, etc. în fa- 
acest lucru este dovedit 
faptul că înșiși tinerii de ' 

cer să se înfiin-

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica

lui sovietic privind dezarmarea 
generală și totală.

Poporul romîn, în lupta sa pen
tru înfăptuirea politicii partidului 
și guvernului, a obținut succese 
de seamă în dezvoltarea econo
miei și culturii noastre socialiste.

In opera de construire a socia
lismului, sindicatele din țara 
noastră — cea mai largă orga
nizație de masă a celor ce mun
cesc — au adus și aduc o con
tribuție prețioasă.

Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc acest prilej pentru a ura 
Federației Sindicale Mondiale 

Cuvîntul tovarășului
Agostino

(Urmare din pag. 1-w)

ră-

mentară in toate obiectivele sale 
fundamentale internaționale. Ne
cesitatea unei politici de destin
dere și de colaborare între toate 
țările devine tot mai evidentă și 
mai puternică în rîndul tuturor 
popoarelor și stimulează aceste 
popoare la lupta lor pentru pace, 
le apropie din ce în ce mai mult 
de înfăptuirea aspirațiilor lor de 
pace.

Factor principal al acestei noi 
situații este imensa, luminoasa 
realitate a statelor socialiste, din 
care face parte și țara dv. Repu
blica Populară Romină, și tocmai 
această realitate se impune lumii 
ca o forță de pace de nestăvilit, 
ca o forță oare constituie forța 
muncii, dreptății, libertății, pro
gresului social și a vieții.

Forțele „războiului rece“ 
mîn insă in așteptare, periculoa
se și amenințătoare, ele sabotea
ză activ propunerile de dezarma
re generală prezentate de Uni
unea Sovietică în cadrul O.N.U. 
și pregătirea întîlnirii la nivelul 
cel mai înalt. Acele forțe ale gru
părilor monopoliste eare au 
crescut, $-au dezvoltat în umbra 
„războiului rece" a luptei ideo
logice anticomuniste văd în pace 
un pericol pentru privilegiile și 
pentru puterea lor.

Lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală și acțiunea pen
tru o conferință la înalt nivel, 
care să dea rezultate pozitive și 
definitive pentru pace constituie 
de aceea aspectul cel mai impor
tant al hotărîrilor luate de cea 
de-a XX-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale.

Lupta pentru pace a fost întot-

Incheierea
(Urmare din pag. l-a) 

nerale a Sindicatelor din Irak, 
F.S.M va avea un reprezentant 
de seamă în rîndul oamenilor 
muncii din țările arabe, o forță 
nouă, puternică care va sprijini 
lupta clasei muncitoare din a- 
ceste tari să se eliberezi de 
sub oprimarea imperialistă, să-și 
manifeste sentimentele sale in
ternaționaliste.

Răspunzînd. Ara Khajadour, 
vicepreședinte al Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Irak, 
a arătat că. pentru 
sindicală și oamenii 
Irak, primirea în 
F.SiM. este o mare 
mare onoare. în continuare, el 
a subliniat că Federația Ge
nerală a Sindicatelor din Irak, 
devenind membră a F. S. M., 
va putea participa 
alături de oamenii 
lumea întreagă, la 
dezarmare, pentru 
unei păci trainice

Mișcarea sindicală din Irak 
va depune toate eforturile pen
tru întărirea relațiilor frățești 
cu muncitorii din toate țările 
Orientului Mijlociu, stabilind 
între ei legături mai strìnse, 
pentru a face din această re
giune un factor activ în rîndul 
mișcării sindicale mondiale.

mișcarea 
muncii din 

rîndurile 
bucurie, o

mai activ, 
muncii din 
lupta pentru 
" instaurarea

ia Orașul Stalin 
pentru reducerea 
admis de rebu- 

putea

tică, de activitatea posturilor 
utemiste de control, etc., repre
zintă căi prin care tineretul se 
dezvoltă și capătă o educație 
nouă. Totodată trebuie arătat că 
tineretului î< sînt caracteristice 
energia și entuziasmul. Dar pen
tru a valorifica aceste trăsături, 
este nevoie ca el să fie îndrumat 
spre acțiuni cît mai folositoare 
La fabrică tinerii de la turnă
torie doresc să lucreze fără re
buturi. Ajutați de organizația 
U.T.M. să aplice inițiativa tine
rilor de ' 
și Roman 
procentului 
turi, această dorință ar 
deveni realitate. Iată dece este 
foarte important ca munca tine 
retului să nu fie lăsată să mear
gă „de la sine“.

Sînt cunoscute pretutindeni 
inițiativele tinerilor de la „Enc- 
sel Mauriciu“, de la Reșița pen
tru economii, de la Orașul 
și Roman pentru 
cerea rebuturilor, etc. 
cunoscute și aplimte 
tutindeni dar numai 
U.T.M.
de schimb C.F.R. le-a ignorat, 
considerîndu-le ca nefiind nece
sare. A avea o poziție greșită ca 
cea a comitetului U.T.M. de aici 
înseamnă a ajunge la situațiile 
amintite, a neglija numeroasele 
rezerve umane șj materiale care 
există în masa tineretului.
j In lumina noilor sarcini pe 

Stalin 
redu- 
Sînt 
pre- 

comitetul 
de la Fabrica de piese

deplin succes în aplicarea hotă- 
rîrilor pe care le-ați adoptat, 
spre binele oamenilor muncii de 
pretutindeni.

Să ridicăm un toast pentru 
noi succese în munca neabătută 
pe care o desfășurați în ve
derea întăririi și dezvoltării 
unității de acțiune a oamenilor 
muncii și a sindicatelor din lu
mea întreagă, în lupta pentru 
pace și dezarmare, pentru liber
tăți democratice și progres so
cial.

Pentru puternica Federație 
Sindicală Mondială 1

Pentru cauza nobilă pe care o 
slujește, cauza păcii și prieteniei 
între popoare !

Novella •
deauna și trebuie să fie o parte 
integrantă a activității sindicate
lor. Această luptă se impune 
astăzi pentru F.S.M., sub forma 
concretă și cu obiectivul central 
al dezarmării generale.

Lichidarea armamentelor, a ar
matelor și a bugetelor de război 
transformarea industriei de război 
în industrie de pace, constituie 
pentru F.S.M. o condiție esenția
lă pentru o politică de muncă, 
de bunăstare pentru masele mun
citoare. Pentru toate acestea, 
ziua de 1 Mai 1966 va fi o im
portantă zj internațională de ac
țiune pentru dezarmarea gene
rală. Activitatea F.S.M. va fi 
îndreptată pentru obținerea de
zarmării generale. Acestea sînt 
hotărîrile cele mai importante 
luate de Comitetul Executiv al 
F.S.M.

In cadrul Federației Sindicale 
Mondiale noi realizăm unirea 
milioanelor de oameni ai muncii 
din orice țară, din toate conti
nentele, din toate sindicatele. Dar 
acest lucru nu este de ajuns. |n 
lupta pentru dezarmarea gene
rală noi vrem să realizăm uni
tatea tuturor muncitorilor, indife
rent de afiliere.

Hotărîrile luate la a XX-a se
siune a Comitetului Executiv 
F.S.M. ne obligă tocmai la 
ceasta. Vom fi astfel uniți 
dv., oameni ai muncii din R. 
Romînă, in lupta noastră comună 
pentru dezarmare și pace. De 
aceea prin dv. salut pe toți oa
menii muncii din R.P. Romină, 
antrenați în măreața 
tru pace.

Trăiască Republica 
Romînă I

Trăiască unitatea 
nală a oamenilor muncii 1

al 
a- 
cu 
P.

luptă pen-

Populară

internațio-

lucrărilor
Fiți sigur, a spus Ara Kha

jadour, că vom continua să 
luptăm umăr la umăr pentru 
țelurile F.S.M.

După-amiază a avut loc ședin
ța de închidere. Cea de-a XX-a 
sesiune a Comitetului Executiv al 
F.S.M. a adoptat următoarele 
documente : Rezoluția generală ; 
Declarația asupra dezarmării ge. 
nerale și totale ; Apelul către oa
menii muncii și sindicatele din 
lumea întreagă în sprijinul de
zarmării ; Hotărîrea cu privire la 
întărirea activității de presă șj 
propagandă a F.S.M. și consti
tuirea unei comisii de propagau, 
dă și presă sindicală internațio
nală pe lingă Comitetul Execu
tiv al F.Ș.M.; Hotărîrea cu pri
vire la organizarea unei confe
rințe sindicale mondiale pentru 
dezvoltarea relațiilor economice 
și.ponjșfciale între toate țările; 
Apelul Comitetului Executiv al 
F.S.M. cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Zilei Internaționale 
a Femeii; Hotărîrea cu privire 
la crearea unei comisii sindicale 
de experți în nrobleraa folosirii 
pașnice a energiei atomice ; Ape
lul de solidaritate cu militanții 
sindicali victime ale represiunii.

Agostino Novella, președintele 
Federației Sindicale Mondiale, a 
rostit apoi cuvîntul de închidere 
a lucrărilor sesiunii.

care le pune partidul în fața 
industriei prin documentele re
centei plenare a G.G. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie a.c., sarcini 
care se referă la sporirea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost, la introducerea 
tehnicii noi, folosirea mai bună 
a mașinilor, la valorificarea re
surselor interne, tineretul de la 
Fabrica de piese de schimb 
G.F.R.-Galați trebuie sj-și ri
dice necontenit calificarea, să-și 
întărească spiritul gospodăresc 
în muncă tocmai pentru a-și 
mări contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Organi
zația U.T.M. din această fabrică 
trebuie să organizeze — folo
sind exemplele înaintate din nu
meroase întreprinderi ale patriei 
noastre — o intensă activitate 
economică în rîndurile tinerilor 
muncitori, luind măsuri pentru 
crearea formelor specifice de or
ganizare în producție a tineri
lor, pentru ridicarea calificării 
profesionale șj educarea atitudi
nii lor socialiste față de muncă. 
Pentru anul 1960 tinerii sau an
gajat să realizeze în producție 
economii de 900.000 de lei. Pen
tru îndeplinirea acestui angaja
ment comitetul U.T.M. este che
mat să desfășoare în masa ti
nerilor acțiuni pentru mobiliza
rea lor la descoperirea tuturor 
rezervelor interne, la sporirea 
productivității muncii și la rea
lizarea de economii.

Gea de-a XX-a sesiune a Co
mitetului Executiv al F.S.M. con
stată cu satisfacție importante 
modificări pozitive care au loc 
jn situația internațională. Trata
tivele, coexistența pașnica și 
Întrecerea pașnică în relațiile 
dintre state cu sisteme po
litice și sociale diferite înre
gistrează in momentul de față 
mari progrese. Astăzi există po
sibilități reale de a se elimina 
recurgerea la torță ca mijloc de 
rezolvare a problemelor litigioase 
între națiuni, înleeuind-o in per
manență cu principiul tratative
lor. Liehidarea armatelor, arma
mentelor și bugetelor de război 
a fost pusă pe orainoa de ii prin 
planul de dezarmare generală 
și totală, prezentat de Uniunea 
Sovietică și sprijinit de popoare, 
de oamenii muncii și de un nu
măr crescind de sindicate din 
lume.

in cadrul acestei evoluții, 
grandioasele succese științifice, e- 
conomice, sociale și politice ale 
U.R.S.S. și ale întregului lagăr 
socialist joacă un rol hotaritor. 
Mișcarea muncitorească în an
samblul ei nu a afirmat nicio
dată cu atîta strălucire forța ei 
de atracție, rolul său motor în 
evoluția omenirii, superioritatea 
ei asupra forțelor trecutului.

Puternicul avînt al acțiunilor 
revendicative ale muncitorilor din 
țările capitaliste, rapida descom
punere a sistemului colonial, sub 
presiunea tuturor forțelor antiim- 
perialiste din lume și dezvoltarea 
forțelor populare și a mișcării 
sindicale în țările Africii, Asiei 
și Americii Latine, modifică în 
fiecare zi, tot mai mult, raportul 
de forțe în avantajul maselor 
muncitoare și al păcii, în detri
mentul imperialismului și colo
nialismului-

Acțiunea vigilentă și participa
rea masivă a muncitorilor și sin
dicatelor la lupta popoarelor pen
tru pace au jucat un rol impor
tant pentru a face ca forțele răz
boiului să dea înapoi. F.S.M. și 
organizațiile șale afiliate au 
adus o foarte mare contribuție 
în această luptă- Luna de acțiune 
desfășurată pe baza hotărîrii 
Conferinței sindicale europene de 
la Gorlitz a permis, în special, 
mobilizarea a milioane de oa
meni ai muncii în lupta .pentru 
rezolvarea pașnică a problemei 
Berlinului occidental, semnarea 
Tratatului de Pace cu Germania, 
convocarea unei Conferințe la 
nivel înalt, încetarea definitivă a 
experiențelor atomice.

Cu toate acestea, Comitetul 
Executiv atrage atenția oameni
lor muncii și sindicatelor asupra 
faptu|ui că, in ciuda modificări
lor survenite în situația interna
țională, puternice forțe ale reac- 
țiunii, mai ales trusturile de ar
mament și cercurile militariste, 
continua să se opună destinderii 
internaționale și dorinței de pace 
a popoarelor.

In toate țările capitaliste gru
purile monopoliste organizează 
atacuri împotriva nivelului de 
trai, a cuceririlor sociale a drep-

Declarația cu privire
la dezarmarea generală și totală
Comitetul Executiv al F.S.M. 

constată cu bucurie progresele 
realizate în ultima perioadă pe 
calea menținerii păcii. Reali
zările oamenilor de știință și 
tehnicienilor sovietici, succesele 
lagărului socialist, precum și 
progresul în destinderea inter
națională, victoriile mișcării de 
eliberare națională a popoare
lor și lupta maselor pentru pace 
deschid calea coexistenței paș
nice.

Pe această 
perspectivelor 
ga știință modernă, 
poate păși spre o eră de înflo
rire materială și socială, unde 
se ivesc în sfîrșit posibilități 
reale de înlăturare a războiului.

înfăptuirea planului de de
zarmare generală, totală și con
trolată, propus de Uniunea So
vietică și salutat cu entuziasm 
de oamenii muncii și de po
poarele întregii lumi, ar permite

bază și datorită 
oferite de întrea- 

omenirea

Apelul adresat oamenilor muncii și sindicatelor 
din întreaga lume în sprijinul dezarmării

Oameni ai muncii și sindicate 
din toate țările,

Asigurarea păcii constituie 
problema cea mai arzătoare și 
cea mai actuală care se află în 
centrul preocupării popoarelor. 
Acumularea de arme nucleare a 
dus. omenirea la situația în care 
cea mai mică scînteie ar putea 
aduce distrugerea a milioane de 
ființe omenești și distrugerea 
bogățiilor omenirii.

Masele populare și un număr 
din ce în ce mai mare de oameni 
de stat înțeleg această situație.

Aprobarea de către 
a ideii unui Plan de

82 de țări 
dezarmare

încheierea lucrărilor Consiliului 
superior al școlilor

Joi s-au încheiat lucrările ce
lei de-a doua ședințe plenare a 
Consiliului superior al școlilor 
din Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

In ultimele două zile au fost 
dezbătute probleme privind des
fășurarea procesului de învăță- 

n»int |i educația comuniști a

Rezoluția generală
ș —

turilor și libertăților sindicale și 
democratice ale clasei munci
toare.

Comitetul Executiv subliniază 
că evoluția luptelor muncitorești, 
ca și evoluția situației interna
ționale, arată tot mai limpede 
legătura care există între fron
tul mondial al luptei pentru de
zarmarea generală, pentru inde
pendența popoarelor și democra
ție, și frontul luptei de clasă a 
oamenilor muncii pentru satisfa
cerea revendicărilor lor econo
mice și sociale.

Ca răspuns la atacurile mo
nopolurilor împotriva nivelului 
de trai, a cuceririlor sociale și 
drepturilor clasei muncitoare, 
oamenii muncii intensifică numă
rul, forța, combativitatea și uni
tatea luptelor lor, repurtînd im
portante succese. Acest avînt al 
acțiunilor revendicative, anunță 
o perioadă de lupte dîrze de 
clasă.

Pentru succesul luptelor reven
dicative, Comitetul Executiv sub
liniază necesitatea denunțării și 
respingerii încercărilor fățișe sau 
camuflate ale monopolurilor ca
pitaliste de a plasa mișcarea sin
dicală pe poziții de colaborare 
de clasă.

F.S.M. sprijină pe oamenii 
muticii care resping ofice politică 
de supunere față de monopoluri 
ca și încercările de a determina 
sindicatele să accepte pretinsa 
comunitate de interese între capi
tal și muncă-

In cadrul luptelor muncitorești 
pe care le conduc, sindicatele 
trebuie să scoată astăzi și mai 
mult la lumină grandioasele suc
cese ale oamenilor muncii și sin
dicatelor din țările socialiste. 
Intr-adevăr, introducerea zilei 
de muncă de 7 și 6 ore, precum 
și apropiata desființare a impo
zitelor in U.R.S.S., rolul crescind 
și activitatea democratică exem
plară a sindicatelor din toate ță
rile socialiste sînt tot atîtea iz
voare de învățăminte și de inspi
rație pentru oamenii muncii și 
sindicatele din țările capitaliste. 
Toate acestea scot și mai mult 
în evidență, în ochii maselor mun
citoare, temeiurile pentru care 
trebuie să aibă încredere în for; 
țele lor și în capacitatea clasei 
muncitoare de a rezolva proble
mele economice și sociale pe care 
capitaliștii sînt incapabili să le 
rezolve.

Comitetul Executiv constată 
că, în țările capitaliste, există 
revendicări care corespund inte
reselor comune ale maselor largi 
muncitoare și pentru satisface
rea cărora unitatea de acțiune 
este posibilă.

Comitetul Executiv consideră 
că în perioada actuală sarcina 
principală a mișcării sindicale 
este de a asigura o mobilizare 
permanentă a maselor muncitoa
re și a sindicatelor pentru reali
zarea dezarmării generale și to
tale.

Ținind seama de importanța a- 
propiatei conferințe la 
înalt, Comitetul Executiv 

nivel 
ins ar-

dacă planul 
salutat de 
din lumea

transformarea acestei posibili
tăți într-o realitate.

Cu toate acestea, 
de dezarmare este 
masele muncitoare 
întreagă, înfăptuirea sa se iz
bește de rezistența cercurilor 
reacționare și a monopolurilor, 
mai ales a acelora din Statele 
Unite.

Cercurile militariste, îndeosebi 
cele din Germania occidentală, 
se opun noului curent. Ele um
flă bugetele militare și continuă 
cursa înarmărilor atomice. Ele 
intensifică manevrele care au 
drept scop eșuarea tratativelor 
în problema dezarmării.

In această situație, Comitetul 
Executiv consideră că sindicate
lor Ie revine o mare răspundere 
pentru atragerea milioanelor de 
oameni ai muncii în acțiunea 
absolut necesară în favoarea 
dezarmării.

înțelegerea și acțiunea unită 
a tuturor organizațiilor sindica- 

generală și totală, propus de U- 
niunea Sovietică, votarea în una
nimitate a Rezoluției cu privire 
la acest punct la cea de.a 14-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. creează posibilități reale 
de a se pune capăt cursei înar
mărilor și amenințării războiului.

Realizarea planului de dezar- 
mare generală și totală și tra'ns- 
formapea industriilor de război 
în industrii de pace ar permite 
ca reșurse uriașe să fie consa
crate unor opere ale vieții, îm
bunătățirii condițiilor voastre de 
muncă și de existență.

Dar speranțele voastre nu se

elevilor din școlile profesionale 
și tehnice și rezultatele anului 
de învățămînt ideologic al ca
drelor didactice.

In încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tov. Petre Drăgoescu, 
președintele Consiliului superior 
al școlilor. 

(Agerpres)

cinează Secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale sa adreseze 
participanților la aceasta confe
rință un memorandum in scopul 
expunerii poziției mișcării sindi
cale față de problemele care vor 
fi examinate la conferință, spre 
a mobiliza pe oamenii muncii la 
rezolvarea acestor probleme.

Comitetul Executiv constată 
cu satisfacție progresele unității 
de acțiune. în cursul marilor lupte 
revendicative care s-au desfășu
rat în Argentina, Japonia, Fran
ța, Italia, S.U.A., Germania Oc
cidentala și în alte țări, precum 
și realizarea unității organiza
torice sindicale în Venezuela, 
Cuba, Uruguay. Hotărîrea Con
ferinței sindicale Africane de la 
Acera, de a crea in curind o Fe
derație a Sindicatelor din Africa, 
avind drept obiectiv să unească 
toți muncitorii și sindicatele de 
pe acest continent împotriva im
perialismului și pentru ridicarea 
nivelului de trai al maselor din 
Africa, constituie de asemenea 
un fapt pozitiv.

Comitetul Executiv își exprimă 
satisfacția față de mișcarea de 
solidaritate internațională caia 
se dezvoltă între organizațiile 
memhre ale F.Ș.M-, ale Q.LS.L. 
și organizațiile autonome, în fa
voarea poporului algerian, prin 
activitățile Comitetului Sindical 
Internațional de Solidaritate cu 
nimicitorii și poporul Algeriei, Eț 
recomandă organizațiilor sindi
cale să depună noi eforturi jn 
acest sens pentru a determina 
guvemul francez să înceapă ra» 
pid tratative cu Guvernul Provi
zoriu al Republicii Algeriene. în 
vederea încetării focului și pen
tru realizarea dreptului poporului 
algerian la autodeterminare, în 
condiții care să-i garanteze ex
presia liberă a voinței sale.

Progresele în domeniul unită
ții, precum și înmulțirea schim
burilor de delegații sindicale în
tre centrale afiliate la G.l.S.L-, 
la F.S.M., și autonome, și ati
tudinea tot mai favorabilă ma
nifestată de unele organizații ale 
C.I.S.L., față de politica de uni
tate a F.S.M., arată că este posi
bil să se înlăture obstacolele 
create de adversarii unității. Mo
dificările importante intervenite 
în situația internațională creează 
posibilități noi pentru o largă 
dezvoltare a unității.

Ținind seama de aceste posi
bilități și de noile exigențe ale 
situației internaționale, și convins 
că răspunde năzuințelor profun
de ale oamenilor muncii indife
rent de afiliere, Comitetul Execu
tiv al F.S.M. aprobă scrisoarea 
adresată la 30 noiembrie 1959 de 
către Secretariatul F.S.M., celui 
de-al Vl-lea Congres al C.I.S.L.

Comitetul Executiv consideră, 
că pentru realizarea noilor sar
cini care se pun mișcării sindi
cale, este necesar ca F.S.M. și 
organizațiile sale afiliate să în
tărească și să îmbunătățească 
activitățile lor de propagandă și 
trasează sarcina Secretariatului 
de a-și continua eforturile pentru 
formarea de noi cadre sindicale.

Ie internaționale cu privire la o 
problemă atit de vitală pentru 
oamenii muncii sînt astăzi mai 
posibile și mai necesare decit 
oricînd. De aceea, convins că 
răspunde dorinței generale a 
oamenilor muncii, Comitetul 
Executiv al F.S.M. propune tu
turor organizațiilor sindicale in
ternaționale să se intilnească, 
începînd din anul 1960, în ve
derea examinării posibilităților 
de elaborare a unui program 
economic și social comun legat 
de proiectul de dezarmare ge
nerală și controlată prezentat 
Organizației Națiunilor Unite 
și subcomisiei pentru dezar
mare.

O sarcină măreață revine sin
dicatelor în lupta pentru dezar
mare, pentru progres social și 
pentru o pace trainică.

Prin unitatea și acțiunile lor, 
oamenii muncii și sindicatele 
din lumea întreagă vor duce a- 
ceastă sarcină la bun sfîrșit.

vor realiza de la sine. Monopo
luri legate de producția de ar
mamente și cercurile militariste 
se opun dorințelor popoarelor, 
realizării efective a dezarmării.

Depinde în mare măsură de 
voi toți, de vigilența voastră și 
de acțiunea voastră comună ca 
posibilitățile existente astăzi să 
devină realitate.

Consolidînd unitatea și acțiu
nea voastră, exprimați-vă do
rința de a vedea toate guvernele 
angajindu-se cu hotărîre pe sin
gura cale care poate deschide o- 
menirii un viitor a! Păcii și Pro
gresului.

(Texte prescurtate)

Erată
în articolul „Ce pot face tine

rii pentru economisirea materia
lului lemnos", apărut în nr. 
3295 al ziarului nostru, în pa
gina IlI-a coloana Ill-a, rîndu 
rile 9 și 10, în loc de „șantie
rul fabricii de mobile din Iași“, 
se vor citi „șantierul fabricii d 
mobile din Militari-București“.



Manifestări în spiritul 
coexistenței pașnice

Francezii îi așteaptă cu bucurie 
pe N. S. H rușdov

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS : Din diferite orașe și sale 
ale Franței sosesc pe adresa am. 
b sadei sovietice din Paris nu
meroase scrisori în care se ex 
primă dorința ca N. S. Hrușciov. 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., să viziteze în 
timpul apropiatei sale călătorit 
în Franța, orașul sau satul res
pectiv.

La 17 decembrie, „Pravda" pu. 
blică cîteva din aceste scrisori, 
însoțite de comentariul corespon
dentului din Paris al ziarului. 
P. Efimov.

După cum se subliniază în co
mentariu, aceste scrisori reflec
tă năzuința poporului francez de 
a întări ți lărgi prietenia cu po-

B- RumcII: Guvernele occidentale să accepte 
propunerile sovietice cu privire la dezarmare

L0NI1RA 17 (A gerpreș). — 
TASS : Cunoscutul filozof englez 
Bertrand Russell a cerut guver
nelor occidentale să accepte pro
punerile prezentate de N. S. 
Hrușciov cu privire la dezar
mare.

tntr-un amplu articol publicat 
în revista ,John Bull", Russell 
subliniază primejdia războiului 
atomic și arată totodată că dacă 
nu se va încheia un acord cu 
privire la dezarmare, cheltuielile 
pentru înarmare vor continua 
să ia proporții.

Russell subliniază că în condi
țiile realizării unui acord cu pri
vire la dezarmare, resursele ști
inței pot fi folosite pentru ridi-

Mln anul 1960 să fim 
martorii primelor 

măsuri de 
dezarmare'* *

TÜBINGEN 17 (Agerpres). — 
Timp de două zile magistrați 
care judecă procesul de la Düs
seldorf și care s-au deplasat la 
Tübingen au interogat pe marto- 
rii în procesul luptătorilor pen. 
tru pace vestgermani înscenat de 
justiția de la Bonn.

Unul după altul martorii apă
rării au confirmat că mișcarea 
pentru pace vestgermană nu ur
mărește nici un fel de scopuri 
subversive, antistatale. Singurul 
ei scop este menținerea păcii. 
Hermann Wennedey și pastorul 
Willy Heinzler au declarat 
este absurdă acuzația care se a- 
ditce luptătorilor pentru pace că 
au desfășurat o activitate anti
constituțională. Ceea ce se oe- 
trece la acest proces, a spus 
Heinzler. îmi amintește timpurile 
nazismului cînd oamenii erau în
chiși in lagărele de concentrare 
pentru că-și iubeau patria și 
luptau pentru pace.

Depozițiile martorului apără
rii avocatul Hans Hennedey, au 
fost pătrunse de grija profundă 
pentru viitorul pașnic al tinerei 
generații. Am doi copii și consi
der de datoria mea să mă pro
nunț pentru pace pentru a-i apa- 
ra atit ne ei cît și pe toți ceilalți 
copii din lume de un nou război. 
N-am primit niciodată din par- 

ministrul de Război francez și-au 
menținut fiecare punctele de ve
dere“.

★

PARIS 17 (Agerprcs). — 
După discutarea problemelor mi
litare participanții la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O. au trecut 
din nou la 17 decembrie la dis
cutarea problemelor politice. 
După cum transmite agenția 
France Presse, principala temă 
a dezbaterilor din dimineața de 
17 decembrie a constituit-o pro
blema pregătirii conferinței la ni. 
vel înalt între reprezentanții Apu
sului și Răsăritului.

Participanții la discuții, rela
tează agenția France Presse, au 
abordat principalele probleme 
care, după părerea lor, ar putea 
fi examinate la conferința la ni
vel înalt și îndeosebi problemele 
dezarmării, neintervenției în tre
burile interne ale statelor, acor
darea de ajutor țărilor slab dez
voltate, problema germană, in
clusiv problema Berlinului.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Un mare grup de locuitori ai 
ora-;ului englez Covcntry, care a 
avut de suferit foarte tnult în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial de pe urma bombarda
mentelor germane, a cerut într o 
scrisoare adresată primului mi
nistru al Angliei, Macmillan, con
vocarea c.t mai grabnică a con
ferinței la nivel înalt și realiza
rea unui acord eu privire la de
zarmare.

Autorii scrisorii cer în conti
nuare să se folosească la maxi
mum posibilitățile dc înlăturare 
a primejdiei unui război care sînt 
arătate în propunerile Angliei și 
în propunerile Uniunii Sovietice 
eu privire la dezarmare, prezen
tate în O.N.U., „pentru ca în 
anul 1960 să fim martorii prime
lor măsuri de dezarmare luate 
de comun acord“.

Dezacorduri la sesiunea 
Consiliului N«A<T.O*

PARIS 17 (Agerpres). — Nu 
este un secret pentru nimeni, 
scrie comentatorul agenției Fran
ce Presse, făcînd bilanțul dezba
terilor din ziua de 16 decembrie 
în Consiliul N.A.T.O., consacrate 
problemelor militare, că Consiliul 
Atlantic nu a ajuns la nici o 
llotărîre asupra celor două pro
bleme fundamentale care privesc 
această alianță: stocarea arme
lor atomice în Europa și integra
rea forțelor aeriene militare. So
luționarea acestor probleme, scrie 
agenția France Presse nu se în
trevede.

Ziarul francez de dreapta 
„L’Aurore“, arată că „după cum 
era de prevăzut, dezbaterile ce
lei de-a doua zi ale Consiliului 
N.A.T.O. au subliniat profundul 
dezacord franco-atnerican în ce 
privește organizarea internă a 
alianței nord-atlantice“. „Le Fi- 
garo“ arată și el că „în cea de-a 
dona zi a discuțiilor a Consiliu
lui N.A.T.O. s-a constatat că co
mandamentul nord-atlantic ca și 

Pe arena economică vest-europeană
Recent a fost creat un nou bloc economic vest-european „zona 

liberului schimb“, opus fi rival „pieții comune".

LANCILE... CAVALERILOR NORD-ATLANTICI

Deaeii de NELL COBAR

porul sovietic. Autorii scrisorilor 
încearcă să demonstreze că cu 
tot programul încărcai, „Ni'kita 
Sergheevici Hrușciov probabil că 
va putea totuși să viziteze și ora
șul lor".

Totodată Efimov relatează că 
apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov a devenit un eveniment 
discutat în ședințele consiliilor 
municipale, în adunările diferite
lor organizații sociale și partide. 
Numeroși oameni din Franța 
speră că vizita lui N. S. Hrușciov 
va contribui la destinderea în
cordării internaționale, va întări 
încrederea oamenilor într-un vii
tor neîntunecat de primejdia u- 
nui nou război.

carea nivelului de trai în toate 
părțile globului pămîntesc.

Russell respinge teoria că de
zarmarea ar conveni, chipurile, 
numai Uniunii Sovietice și nu fi 
lumii occidentale.

La Düsseldorf tribunalul nu obtins 
mărturiile dorite

Numeroși oameni 
de știință și cultură 

italieni
cer recunoașterea 

R. P. Chineze
ROMA 17. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Un număr 
de 400 de activiști de frunte pe 
tărîm științific și cultural din 
Italia au publicat o declarație în 
care cheamă guvernul italian să 
recunoască de urgență Republica 
Populară Chineză.

Profesorul Spișito a caracteri
zat declarația celor 400 de frun
tași drept „un protest istoric“ 
împotriva ignorării rolului și în
semnătății Republicii Populare 
Chineze. Acest document, a spus 
Spirito, este adresat nu numai 
guvernului italian ci și străină
tății.

Senatorul Parri a declarat că 
Centrul național pentru dezvolta
rea legăturilor cu China intențio
nează să prezinte spre examina
rea parlamentului prin interme
diul membrilor săi din parlament 
propunerea cu privire la restabi
lirea relațiilor diplomatice dintre 
Italia și R. P. Chineză.

tea nimănui indicații în activita
tea mea în favoarea păcii

Președintele tribunalului și 
procurorul încearcă zadarnic sa 
obțină de la martori declarații 
că mișcarea pentru pace și-ar fi 
propus „extinderea orinduirii de 
stat a R. D. Germane asupra 
Germaniei Occidentale".

Chiat® și martorul acuzării, 
Kowalski, a negat în mod cate
goric existența unor asemenea 
țeluri.

Nu a justificat speranțele acu
zării nici martorul Milde. In 
cursul depoziției a reieșit că iu 
anul 1954 el a fost condamnat in 
R. D. Germană că a desfășurat 
o activitate subversivă, potrivni
că intereselor menținerii păcii. 
După ce s.a înapoiat în R.F.G., 
Milde s-a transformat în martor 
plătit al acuzării aproape în toa
te procesele antidemocratice.

In cuvintările lor, acuzații 
Diehl, Ockert, Tiefes și Oberhof 
au atras atenția asupra contra
dicțiilor și lipsei de fapte con
crete din depozițiile martorilor 
aouzării.

O declarație 
belicoasă a unui 

conducător N.A.T.O.
COPENHAGA 17 (Agerpres) 

— Ziarele daneze au publicat o 
declarație a generalului Murray, 
comandantul șef al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. din sectorul 
nord-european, care a insistat 
asupra organizării unui coman
dament .militar unificat în regiu
nea Mării Baltice. „In fața noas
tră, a declarat generalul Mur
ray, se află o regiune alcătuita 
din Schleswig-Holstein și Dane
marca, regiune care din punct 
de vedere tactic trebuie să con
stituie un întreg. De aceea, cele 
trei genuri de forțe armate d.n 
Schleswig-Holstein și Danemar
ca trebuie să acționeze în strînsă 
cooperare pentru asigurarea a. 
părării". In Danemarca se înțe
lege că prin „str'nsă cooperare“ 
se are în vedere subordonarea 
tactică a forțelor armate daneze 
generalilor vestgermani.

Generalul Murray a :nsistat 
de asemenea asupra creării de 
baze militare de aprovizionare 
ale N.A.T.O. (citește —- ale 
Bundeswehrului) ne teritoriul 
danez.

Plenara C.C. al P.S.U.G. I
BERLIN 17 (Agerpres). — La 

17 decembrie ziarul „Neues De- 
utsciiland" a publicat raportul 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prezentat la Plenara a 
VH-a a Comitetului Central de 
Gcrliard Gruneberg, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Gruneberg a subliniat că ul
timele ,luni ■ s.au caracterizat 
printr-o intensă activitate a for
țelor care luptă pentru destin
dere și înțelegere, în timp ce 
Bonnul a continuat să joace ro
lul de adversar al păcii și să se 
transforme din ce în ce mai mult 
într-un centru internațional al 
forțelor „războiului rece“, care 
sînt- silite să bată în retragere.

După ce a subliniat marea în
semnătate a declarației lui . N. 
S. Hrușciov că conferința la ni
vel înalt nu va discuta problc-

Din toate colțurile lumii
IN FRUNTEA TUTUROR 

TARILOR EUROPENE

Un loc deosebit în cadrul pla
nului septenal al U.R.S.S. îl o- 
cupă R.S.S. Ucraineană. In 
cursul anului 1959, Ucraina va 
da mai mult de jumătate din 
producția de fontă pe întreaga 
Uniune Sovietică, aproximativ 
40 la sută din producția de oțel 
și laminate din metale feroase, 
52 la sută din minereul de fier 
și 42 la sută din minereul de 
mangan, peste 42 la sută din 
producția de huilă. In ceea ce 
privește producția de fontă și 
oțel, producția de laminate, me
tale feroase și extracția minereu
lui de fier pe cap de locuitor, 
Ucraina se află in fruntea tutu
ror țărilor europene. Ea a de
pășit S.U.A. în ce privește pro
ducția de cărbune și minereu de 
fier pe cap de locuitor

PE URMELE PESCARILOR RUȘI 
DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

După cum relatează ziarul 
„Stockholms Tidningen“, în vara 
anuliii viitor se va organiza o 
expediție arheologică internațio
nală la Spitzberg, pentru săpă
turi în vederea descoperirii marii 
baze de pescuit și vînat rusești 
care a existat în secolul al 
XVlII-lea. Expediția va fi con
dusă de Hans Christiansson 
(Uppsala). Se crede că la expe
diție vor participa arheologi din 
Anglia, Olanda, Germania Occi
dentală, Franța și Uniunea So
vietică.

SUCCESELE RĂSCULAȚILOR 
PARAGUAYENI

Agențiile de presă anunță că 
forțele armate antidictatoriale 
din Paraguay înaintează spre 
interiorul țării.

Subliniind succesele repurtate 
de răsculați, consulul Paraguayan 
din Posadas-Argentina — a de- 
clarat că „se duc lupte în loca
litățile Hernandarias, Pedro 
Juan-Caballeria, precum și în 
portul Stroessner.

Situația actuală este în favoa
rea răsculaților.

■ Ziarele argentiniene anunță că 
forțele răsculaților au ocupat 
orașul Lomo Valentina și conti
nuă să debarce trupe în locali
tatea Punto Pora, situată în par
tea de est a Paraguayului, pre
cum și în alte localități de gra
niță cu scopul de a porni o ofen
sivă spre centrul țării în vede
rea concentrării forțelor lor.

Ce se întîmplâ în Paraguay
Statul Paraguay este situat în centrul Americii de Sud 

șl se mărginește la nord cu Bolivia, la sud și vest cu Ar
gentina iar la est cu Brazilia.

Are o suprafața de 406.752 kilometri patrați și o populație 
de 1.601.000 locuitori.
’ Capitala țării este orașul Asuncion.

Evenimentele care au toc în 
prezent în Paraguay atrag tot 
mai mult atenția opiniei publi
ce mondiale. Ce se intîmplă în 
această țară din America Lati
nă ? In Paraguay poporul s-a 
ridicat împotriva regimului de 
mizerie și asuprire. Grupuri ar
mate de răsculați sînt in plină 
acțiune.

Aruncînd o scurtă privire a- 
supra situației economico-socia- 
le a acestei țări vom înțelege 
piai bine scopul actualelor eve
nimente din Paraguay. Situată 
în centrul Americii de Sud, Pa
raguay se bucura de minunate 
condiții naturale, care permit 
cultivarea pe scară largă a po
rumbului, bumbacului, griului, 
trestiei de zahăr, tutunului și 
a renumitului ceai paraguayan 
(Yerba Mate), mult solicitat in 
străinătate. Pădurile acestei țări 
sînt bogate în lemn de esență 
valoroasa. Creșterea vitelor este, 
ca dezvoltare, a doua ramură a 
ecQnomiei țării, după agricultu
ră. Dat fiindcă in Paraguay 
predomină agricultura semifeu
dală, aceasta nu poate satisface 
nevoile țării. Unele cifre silit 
edificatoare pentru situația din 
agricultura acestui stat: 25 de 
familii de latifundiari stăpinesc 
43 la sută din suprafața țării; 
538.000 familii de țărani lucrea
ză ca argați pe plantațiile ma
rilor moșieri.

Subsolul Paraguayului este 
bogat in zăcăminte prețioase 
ca : aur, wolfram, petrol, cupru, 
mică. Cu toate acestea industria 
este slab dezvoltată, fiind re
prezentată doar de cîteva fabrici 
de egrenat bumbac și de ulei.

Paraguayului i se potrivește 
de minune epitetul de „țară 
foarte bogata cu un popor foar
te sărac“. Intr-adevăr, poporul 
paraguayan nu se bucură prin 

mele care privesc alte țări, fără 
participarea acestora, Gruneberg 
a arătat că guvernul Adenauer 
se străduiește din răsputeri să 
împiedice pregătirea conferinței 
la nivel înalt.

întrucît, a spus Gruneberg. 
politica antinațională a regimu. 
lui Adenauer îndreptată împotri
va destinderii încordării interna
ționale și pregătirile pentru răz
boiul atomic fac să crească îm
potrivirea maselor largi ale popu. 
lației vest-germane, Bonnul își in
tensifică politica de represiune 
în interiorul țării.

Vorbind despre rezultatele re
centului congres al Partidului 
Social Democrat din Germania, 
Gruneberg a caracterizat noul 
program adoptat de Congres 
drept o capitulare în fața regi
mului lui Adenauer.

Agențiile de presă relevă fap- 
tul că în urma acestor succese 
Frontul unit de eliberare națio, 
nală din Paraguay a adresat 
încă un apel tuturor partidelor 
politice, preconizînd înființarea 
unor comitete cetățenești care să 
formeze un guvern național de- 
mocratic.

AJUTOR TEHNIC ACORDAT 
DE U.R.S.S., REPUBLICII 

ARABE UNITE

Uniunea Sovietică va acorda 
Republicii Arabe Unite ajutor 
tehnic la proiectarea a două uzine 
— de aparate de radio și de ma
teriale abrazive și va livra uti
lajul necesar acestor uzine — s-a 
comunicat unui corespondent al 
agenției TASS la Comitetul de 
stat pentru relații economice ex
terne de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

Contactele corespunzătoare au 
fost încheiate in conformitate cu 
acordul cu privire la colaborarea 
economică și tehnică încheiat la 
29 ianuarie 1958.

Planul de construcție a uzinei 
de aparate de radio se va efectua 
în cooperare cu Cehoslovacia fi 
va fi terminat peste trei luni și 
jumătate. Contractul corespun
zător a fost semnat la Praga.

Spitalul din portul Haifong, R. D. Vietnam, e o construcție modernă zidită și utilată de către 
R. Cehoslovacă.

nimic de bogățiile țarii. Ca și 
în alte țări din America Latină, 
aici a pătruns încă de la sfîr- 
șitul secolului trecut capitalul 
străin, in special cel american.

In prezent monopolurile ame
ricane dețin pozițiile cheie atit 
in agricultura cit și in indus
trie (in special în industria ex
tractivă). In această privință 
sînt edificatoare următoarele 
date: 75 la suta din populația 
țării deține doar 1 la sută din 
terenurile agricole, iar monopo
lul american Standard Oii, care 
aparține lui Rockefeller, stăpi- 
nește in întregime terenurile pe
trolifere Cran Chaco, in suprafa
ță de 230.000 km. (deci mai bine 
de jumătate din întreaga supra
față a țării). Jaful cruicen al 
monopolurilor nord-americane 
împletit cu crunta exploatare 
exercitată de feudalii și capita
liștii autohtoni, fac ca nivelul de 
trai al populației paraguayene să 
fie extrem de scăzut. Venitul lu
nar al unei familii este de 3—5 
ori mai scăzut decit cel normal. 
Astfel pentru un trai modest 
unei familii ii este necesar un 
venit lunar de 3.900 guarani 
(moneta paraguayană, N.R.) ; 
în mod curent insă o familie 
de muncitori cîștigă lunar pînă 
la 1.600 guarani, iar una din 
agricultura 600—700 guarani.

Subahmentația și condițiile de 
locuit neomenești fac ca bolile 
sociale și in special tuberculo
za să facă ravagii. Populația 
suferă de tuberculoză în pro
porție de 80 la sută. Din copiii 
care se nasc într-un an, mor 70 
la sută. Prețurile la mărfurile 
de primă necesitate au crescut 
în ultimii 12 ani de peste 44 
ori, iar impozitele numai anul 
trecut au crescut cu peste 50 la 
sută. Rezultatul unor asemenea 
condiții de trai este acela că, 

Cărți 
pentru copii 
în U.R.S.S.

în 1960 „Detghiz“ — cea mai 
mare editură de literatură pen
tru copii din U.R.S.S. — va ti
pări 600 de titluri de cărți cu 
un tiraj total de 1.200.000 exem
plare. Această editură tipărește 
aproximativ 80 la sută din nu
mărul total al cărților editate în 
țară pentru copii în virstă de 
6-16 ani.

Majoritatea covîrșitoare a lu
crărilor editate de către „Det
ghiz" se datoresc unor scriitori 
sovietici care s-au consacrat 
cărților pentru copii.

Numeroase cărți pentru copii
sînt sorise de asemenea de mari 
savanți și de oameni de artă. 
Astfel, în seria „In ajutorul e- 
ducării estetice a elevilor“ vor 
apare note scrise de balerina 
Galina Ulanova, actorul Nikolai 
Cerkasov, compozitorul Aram 
Haciaturian, regizorul Leonid Ba
ratov.

Nou eșec al S.U.A. 
în încercarea de a 

lansa o racheta 
teleghidată

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Agenția United Press Inter
național anunță că serviciul ba
listic al armatei terestre a S.U.A. 
a suferit cel de-al treilea eșec 
în încercarea de a lansa o ra
chetă teleghidată de tipul Nike 
Zeus. La 16 decembrie, de pe 
poligonul de experiențe de la 
White Sands, racheta a pornit 
pe traiectoria prevăzută, prima și 
a doua treaptă s-au separat dar 
la un moment dat în cea de-a doua 
treaptă nu s-a produs explozia 
care să provoace separarea celei 
de-a treia trepte. „Toate previziu
nile optimiste de la început, re
latează corespondentul U.P.l. 
s-au prăbușit“. El amintește 
două experiențe ratate de la ace
lași poligon, una din t4 octom
brie și alta la 26 august cînd 
racheta Nike Zeus, fie că nu 
a urmat traiectoria prevăzută, 
fie că a explodat în aer.

după cum ne informează revis
ta chiliana „Vistoso“, durata 
medie a vieții în Paraguay nu 
depășește 28 de ani.

Ca să-și poată menține jaful 
în această țară, monopolurile 
americane au sprijinit aducerea 
la putere în 1954 a unui agent 
al lor generalul Alfredo Stroes
sner. Acesta a instaurat in Pa
raguay un regim de tip fascist. 
Libertățile democratice au fost 
lichidate. Partidul Comunist și 
celelalte partide politice au fost 
interzise. Sindicatele au fost 
desființate. Singurul partid legal 
este partidul reacționar „Colora
do“, partidul guvernamental, 
care reprezintă interesele mo
șierilor și burgheziei.

Pentru a pune capăt condiții
lor de trai neomenești, asupririi 
și terorii, poporul paraguayan 
s-a ridicat in repetate rmduri 
la luptă împotriva regimului te
rorist al lui Stroessner. La 5 a- 
prilie 1958, au avut loc in ora
șul Pilar acțiuni ale marinari
lor împotriva regimului, după 
care ia ființă „armata cetățe
nească de luptă pentru elibera
rea Paraguayului“. Tot atunci 
s-au desfășurat in capitală și în 
alte orașe numeroase manifesta
ții populare împotriva lui 
Stroessner. In februarie 1959 
ia ființă Frontul unic de elibe
rare națională care cuprinde 
membri ai partidelor: comunist, 
febrerist, republican național și 
altele.

Cu cîteva zile în urmă, acest 
Front a organizat o răscoală 
împotriva regimului fascist al 
lui Stroessner, pentru eliberarea 
Paraguayului. In prezent lup
ta poporului paraguayan ia o tot 
mai mare amploare. Numeroși 
oameni dornici de libertate se 
alătură Frontului. După cum re
latează agenția „United Press 
Internațional" forțele răsculaților 
au eliberat în ultimul timp cîte
va sate din districtul lguazed, 
capturind însemnate cantități de 
muniții și arme. In comunicate
le Comandamentului forțelor re-

Din viafa tineretului

Poliția greacă a reprimat cu cruzime o demonstrație a studenți
lor universității din Atena, care au manifestat împotriva politicii 

guvernului Karamanlis de subordonare N.A.T.O.-ului.

O DECLARAȚIE 
A PREȘEDINTELUI F.M.T.D.

BERLIN 17 (Agerpres). — 
La 16 decembrie la sediul 
Consiliului Central al Uniu
nii Tineretului Liber German 
din Berlin a avut loc o con
ferință de presă la care Pie- 
rro Pieralli, președintele 
F.M.T.D.. a făcut o declara
ție. Federația Mondială a Ti
neretului Democrat, a spus el, 
sprijină în întregime propu
nerile sovietice cu privire la 
dezarmarea generală care au 
fost prezentate de șeful guver
nului sovietic la O.N.LJ.

Pieralli a protestat cu ve
hemență împotriva procesului 
de la Dortmund al membrilor 
Comitetului din R. F. Ger
mană pentru pregătirea festi
valurilor tineretului și stu. 
denților.

Manevrele Partidului clerical 
din Sicilia

ROMA 17— Corespondentul A- 
gerpres transmite: Opinia pu. 
blică italiană urmărește cu aten
ție situația politică din Sicilia. 
Partidul clerical democrat-creș- 
tin, care după cum se știe a fă
cut totul pentru a pune în mi

1 voiUpu.iaie se aiala ca avioane 
ale forțelor revoluționare apro
vizionează unitățile angajate in 
luptă și că grupuri de refugiați 
politici înarmați trec neîncetat 
frontiera paraguayană și se 
încadrează în rîndul partizani
lor. In comunicatele Frontului 
se spune că „un imens număr de 
voluntari veniți din toată țara 
se prezintă la comandament ce- 
rînd să participe la lupte“. 
După cum transmit agențiile de 
presă „mișcarea 14 Mai“ (cum 
se numește mișcarea revoluțio
nară din Paraguay după exem
plul „Mișcării 26 Iulie“ din 
Cuba) înregistrează mereu noi 
succese. Forțele armate popu
lare din Paraguay controlea
ză provincia Alto Parana și con
tinuă înaintarea spre interiorul 
țării. Un număr de 400 de sol
dați guvernamentali, împreună 
cu comandantul lor, maiorul Ri- 
vero, au trecut de partea răscu
laților.

In cadrul luptelor, răsculații 
continuă să captureze cantități 
importante de armament de la 
trupele guvernamentale.

Lupta poporului paraguayan 
continuă și, așa după cum se 
spune într-un comunicat al Co
mitetului Central al Frontului 
unit de eliberare națională, „po
porul paraguayan nu va înceta 
lupta pînă cînd actualul regim 
de tip fascist împreună cu ma
șina lui de represiune nu va fi 
complect lichidat“.

ION D. GO1A

SAPTAMINA DE LUPTA 
A STUDENȚILOR FRANCEZI

Din inițiativa Uniunii na
ționale a studenților din Fran
ța, în prezent în întreaga țară 
se desfășoară săptămina de 
luptă a studenților pentru re
vendicările lor privind îmbu
nătățirea situației din învă- 
țămîntul superior. ț

In seara de 16 decembrie 
pe străzile Parisului a avut 
loc o mare demonstrație a 
studenților Universității din 
Paris in semn de protest îm
potriva lipsei sălilor de 
cursuri.

Potrivit datelor Uniunii na
ționale a studenților din Fran
ța, aproape 20.000 de studenți 
ai facultății de filologie a U- 
niversității din Paris, sînt ne- 
voiți să audieze cursurile în- 
tr-o încăpere destinată nu
mai pentru 200 de persoane.

noritate fostul guvern autonomist 
condus de Silvio Milazzo, în
cearcă să aducă la cîrma Sici- 
Hei un guvern reacționar com
pus din democrat-creștini, mo- 
narhiști și neofasciști. împotriva 
acestei manevre acționează for
țele democratice din Sicilia — 
comuniști, socialiști, creștin-so. 
ciali, independenți

In ultimele zile forțele demo- 
cratice au reușit să grupeze în 
jurul lor un număr de 49 de de
putați (fostul guvern Milazzo a 
avut sprijinul a 46 de deputați) 
număr suficient de voturi pen
tru formarea noului guvern care 
să fie condus tot de Silvio Mi
lazzo. Marți seara urma să aibă 
loc în adunarea regională sici
liana desemnarea noului guvern. 
Deși Silvio Milazzo, întrunea nu
mărul suficient de voturi pen. 
tru a fi ales, adunarea regională 
a fost pusă în imposibilitatea de 
a sancționa această alegere. în 
urma unei acțiuni de ultimă oră 
a deputaților democrația creștini, 
înainte de a se pune la" vot ale
gerea lui Milazzo, deputății de- 
mocrați-creștini au părăsit sala 
pentru a lipsi Adunarea regio
nală de prezența a cel puțin două 
treimi din numărul total de de
putați.

Adunarea regională a hotărît 
să se întrunească din nou în 
cursul zilei de vineri.

S.U.A. au reîncepui 
experiențele subterane 

cu arma nucleară
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

— TASS : Comisia pentru ener
gia atomică a S.U.A. a anunțat 
că in Statele Unite au fost e- 
fectuate două explozii de mici 
proporții într-o salină din sta
rul Luisiana. Comisia afirmă că 
aceste explozii ar fi fost efec
tuate în scopul studierii proble
mei posibilității detectării expe. 
riențelor cu arma nucleară efec
tuate sub pămînt.

Comisia intenționează să efec
tueze în total 10 explozii de a- 
cest fel.

----•----

BONN. Ziarul „Frankfurter 
Rundschau“ relatează că in 
cercurile diplomatice din Paris 
se afirmă că guvernul R.F.G. a 
și obținut consimțământul alinți, 
lor săi de a construi nave mili
tare cu un deplasament pînă la 
5.000 de tone și submarine cu un 
deplasament pină la 1.000 tone.

TUNIS. La 17 decembrte a so. 
sit pe bordul crucișătorului „Des 
Moines“ președintele Statelor U- 
nite ale Americii D. Blsenhotaer.

Corespondentul din Tunisia al 
agenției France Presse relatează 
că la 17 decembrie la reședința 
din _ La Maree a președintelui 
Tunisiei au avut loc tratative în, 
tre D. Eisenhower. președintele 
S.U.A. și H Burghiba, președm. 
tele Tunisiei.

După încheierea tratativelor a 
fost dat publicității un comunicat 
comun americano.!unisiari.

PARIS. După cum relatează 
presa pariziană, la invitația 
grupului parlamentar al Sovie. 
tului Suprem al IJ.R.S S.. ta mij
locul lunii ianuarie 1960 un grup 
de deputați ai Adunării Națio, 
nale Franceze în frunte cu Cha- 
ban.Delmas. președintele Adună
rii Naționale Franceze, va vizita 
Uniunea Sovietică.

VFASH/NGTON. După cum re. 
latează agenția Associated Press. 
referlndu-se la suese oficiale, ra. 
dioemițătorii instalați pe bordu. 
satelitului artificial al Pămintu 
lui „Avanguard", lansat de 
S.U.A. la 19 septembrie, au în
cetat să funcționeze la sflrșitui 
săptăminil trecute.
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