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Ânalizîndu-și munca în lumina hotârîrilor Plenarei C.C. al P.M.R.

din 3-5 decembrie a. c. tinerii de la Uzinele „23August“ din Capitală

Extind mișcarea
de inovații

Uzinele „23 August". în aces
te zile de sfîrșit de an în toate 
secțiile uzinei, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii își fac bilan
țul muncii, studiază cu atenție 
expunerea tovarășului Gh. Gheor. 
ghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie a.c., 
reflectează la căile prin care vor 
putea înfăptui sarcinile sporite 
din Planul de Stat pe 1960.

Recenta plenară a partidului 
a subliniat necesitatea ridicării 
permanente a nivelului tehnic, 
dezvoltarea largă a mișcării de 
inovații, factor important în con
tinua ridicare a pro
ductivității muncii.

Cu cîțiva ani în 
urmă, uzina avea 
foarte puțini tineri 
inovatori. Tinerii 
munceau cu pasiu
ne, își îndeplineau 
sarcinile de plan, 
dar manifestau prea 
puțin interes pen
tru studierea tehni

cii, pentru materializarea cunoștin
țelor prin inovații. In acest fel 
se irosea o mare energie, stătea 
închisă o prețioasă rezervă in
ternă. Comitetul U.T.M., sub în
drumarea comitetului de partid, 
a analizat această stare de 
cruri și a luat măsuri care 
ducă la dezvoltarea mișcării 
inovații în rîndul tinerilor.

inițiativa aceasta nouă îmbrăți
șată de tinerii Uzinelor „23 Au
gust”, despre normele de parti
cipare la concurs, despre anga
jamentul de a realiza în acest 
an prin inovații economii de 
1.009.000 lei. Concursul a trezit 
interesul tinerilor pentru studie
rea tehnicii, pentru realizarea 
inovațiilor. jn prima etapă a 
concursului ei au făcut cabine, 
tului tehnic 46 de propuneri de 
inovații. 9 dintre cele mai bune, 
printre care cele realizate de ti
nerii lonescu Iordan, Albescti 
Adina, Râducanu Dumitru și

August” s-a dublat 
față de 1958. Prin 

67 de inovații din

Uzinele „23 
în acest an 
aplicarea a 
cele 157 propuse, inovatorii au 
adus uzinei economii antecalcu- 
late în valoare de 1.734.452 
Deci, angajamentul anual a 
îndeplinit și depășit.

Ce i se cere 
inovatorului

„Anul tînărului 
inovator"

Valoarea economiilor prin inovații
1959 — 1.734.000 lei
1960

lu- 
să 
de

Propunerea a făcut-o comite
tul U.T.M., conducerii adminis
trative a uzinei. „Mișcarea de i- 
novații trebuie să capete un ca
racter permanent — au gîndit 
membrii comitetului U.T.M. Pen
tru aceasta tiițerii trebuie să se 
simtă mobilizați, să fie îndru- 
mâți și ajutați permanent". Așa 
s-a născut inițiativa organizării 
„Anul inovatorului tînăr". Con
cursul a fost organizat în două 
etape 
premii suplimentare pentru cele 
mai bune inovații. Au fost or
ganizate colective de tineri in
gineri care să îndrume lectura 
tehnică a tinerilor muncitori, 
să-i sprijine în realizarea pro
punerilor. Au urmat apoi dezba
teri în cadrul brigăzilor de pro
ducție, a adunărilor generale de 
organizație. Crainicul de 
ția de radioamplificare, 
de uzină, cele 200 afișe 
fiate, vorbeau pe larg

3.500.000 lei

alții au fost premiate din fondul 
suplimentar. Eficacitatea econo
mică a inovațiilor era de 
asemenea din ce in ce mai 
mare. Malion llie a realizat 
o inovație privind schimbarea 
procedeului de turnare a sabo- 
jilor frinet, prin care se econo
misesc peste 9009 lei. lonescu, 
Iordan prin cele 4 inovații ale 
sale a adus întreprinderii econo
mii de peste 
lista poate fi continuată pină la 
cifra de 110 
inovatori).
caz la loc de frunte și numele 
tinerilor Ingineri Mayor Ghe
orghe, lulius Lupescu și Va- 
sile Velcescu care au introdus 
și extins sudura automată adu
cînd economii de 63.000 lei.

Aplicînd inițiativa tinerilor de 
la fabrica „Encsel Mauriciu" 
numărul tinerilor inovatori de la

90.000 lei. Da, dar

(numărul tinerilor 
S-ar afla in acest

Inovațiile sînt rodul unui 
diu aprofundat, al cunoașterii 
mașinii, al stăpînirii meseriei, al 

pasiunii pentru 
munca ce o îndepli
nești. Dar inovator 
nu poți deveni așa... 
peste noapte. Ca să 
inovezi trebuie să 
privești munca, ma
șina cu ochi cri
tic, să cauți neobo
sit, să stai aplecat 
peste coala albă 
de hîrtie umplînd-o 

cu , calcule, cu schițe. Ca să 
inovezi trebuie să fii dîrz, perse
verent.

— ,,Mi-a răpit mult timp stu
diul. Doream din suflet să reu
șesc. Zile întregi urmăream cum 
se ambutizau fundurile lagărelor 
de la grupul de sprijinire al 
cuptorului rotativ de ciment“. 
Lăcătușului cazangiu Constantin 
Radu nu i-a fost ușor să ajungă 
la inovație: a trebuit să stu
dieze, să invețe. să se sfătuias
că. De aici o părere, da dincolo 
un sfat, din cărțiTe tehnice cu
noștințele ce i lipseau. Și a rea
lizat inovația. în curînd ambu- 
tizarea se va face cu ajutorul 
matrițelor, ceea ce

Brigada de montare a tractoa
relor condusă de maistrul D. Vi- 
șan, se numără printre brigăzile 
fruntașe ale Centrului de repa
rare ă tractoarelor din Tecuci. 
Brigada reușește prin metodele 
sale de lucru să reducă timpul 
da montare a tractoarelor și fo- 

, losește în bună parte piese re
condiționate în loc de piese 

noi.

I

După vizita 
în R. P. Ungară

Delegația
C. C. al U. T. M. 

s-a înapoiat 
în Capitală

Peste cîteva zile, oamenii 
muncii din patria noastră în
cheie încă un an de muncă rod
nică, de noi și importante suc
cese obținute sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn 
în construcția socialistă

Aplicînd în viață hotărîrile 
plenarei C.C. al P.M.R„_ din no
iembrie 1958 și iulie 1959, mun
citorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii din întreprinderi și 
instituții au muncit cu entu
ziasm pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de stat. Ca re
zultat al eforturilor depuse de 
oamenii muncii în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, pre
cum și al economiilor realizate 
peste plan, a fost posibil să fie 
luate de către partid și guvern 
importante măsuri pentru îmbu- 
nătățirea condițiilor de viață 
ale celor ce muncesc.

Toate aceste rezultate fac ca 
oamenii muncii din patria noas- 
tră să întîmpine noul an, să 
sărbătorească Revelionul și Po
mul de iarnă într-o atmosferă 
de bucurie și voie bună, animați 
de dorința arzătoare de a tra
duce cu succes în viață hotărî
rile plenarei C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959, cu încredere 
nestrămutată în politica justă 
a partidului și guvernului și în 
perspectivele luminoase ce se 
deschid țării noastre pe calea 
victorioasă a socialismului.

Apreciind rezultatele pozitive 
însemnate obținute de către oa
menii muncii în dezvoltarea e- 
conomiei în anul 1959 și con- 
siderînd că, în pragul noului an 
în care intrăm, este necesar să 
se bucure nu numai cei care au 
contribuit la obținerea acestor 
rezultate, C. ,1 
schimbul' de mîine al gi 
ției vîrstnice — Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne au pus la dispoziția 
sindicatelor pentru Pomul de 
iarnă suma de 30.000.000 lei.

In vederea organizării cît mai 
bine a Pomului de iarnă pentru 
copii precum și a Revelionului. 
Prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor și Biroul C.C. al 
U.T.M. au stabilit un plan de 
măsuri în care sînt prevăzute 
sarcini concrete pentru comite
tele sindicale din întreprinderi 
și instituții precum și pentru or
ganizațiile

U.T.M. și conducerile adminis
trative din întreprinderi și in
stituții, din S.M.T. G.A.S„ și 
Centre Mecanice au datoria să 
se preocupe cu toată atenția de 
organizarea Pomului de iarnă 
pentru copiii salariaților

Un lucru însemnat ce trebuie 
să fie în atentia comitetelor 
sindicale și a organizațiilor. 
U.T.M. este întocmirea unor 
programe artistice adecvate Po- ’ 
mului de iarnă. Posibilități în a- 
cest sens sînt variate. Cu acest 
prilej, multe lucruri interesante 
pot povesti copiilor fruntașii în 
producție, muncitorii virstnici, 
despre marile realizări ale poporn- 
lui nostru muncilor, despre per« 
spectivele luminoase ce se des-, 
chid în fața lor, despre datoria 
lor cetățenească de a învăța 
bine, pentru a deveni construc
tori demni ai vieții noi în patria 
noastră. i

Cîte nu pot spune muncitorii în 
vîrstă despre copilăria pe care 
ei au trăit-o, lipsită de bucu
rii. otrăvită de nevoi șj lip
suri. Formațiile artistice de 
amatori vor răspunde cii dragă 
inimă la invitația de a prezen
ta programe interesante, educa
tive. Artiștii profesioniști 
fi oaspeți mult așteptați ai 
cilor noștri cetățeni, în jurul 
mului de iarnă.

înseși formațiile artistice 
pionierilor și școlarilor vor
tea aduce o contribuție impor
tantă în cadrul serbărilor pri
lejuite de acest eveniment.

Planul de măsuri prevede ca 
după terminarea programului 
artistic să se înmîneze copiilor 
cadouri ca rechizite școlare, 
cărți de literatură pentru copii, 
jucării și dulciuri, precum și o- 
biecte de îmbrăcăminte Bucuria 
copiilor va fi cu atît mai mare 
cu cît cadourile oferite vor fi 
mai frumoase, mai variate, de 
bună calitate. Condiții sînt pen
tru a asigura 
magazinele de 
te se găsesc 
felul, începînd
îmbrăcăminte pentru copii, 
mos și cu gust confecționate și 
terminînd cu cele mai diverse 
jucării.
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Tineri dimineața s a înapoiat 
Capitală delegația Comitetu- 
Central al U.T.M.
Iov. Nicolae Roman, secretar
C.C. al U.T.M., care la invi

tația UTC, din R.P. Ungară a 
făcut o vizită în țara vecină și 
prietenă.

Așa cum 
de măsuri, 
în colaborare

U.T.M.
★

se prevede în planul 
organele sindicale, 

cu organele

acest lucru. In
stat și cooperatis- 
mărfuri de tot
de la articole de 

fru-

condusă

(Agerpres)

Fapta frumoasă 
a unor

Nu se luminase bine de ziuă, 
cînd la poarta bătrinei Lina 
Bratu din Sudiți, raionul Fetești 
s-a oprit un grup de tineri. Erau 
utemiștii Ștefan Bordea, Gheor
ghe Urlă și Ștefan Stan din echi
pa de meșteri a gospodăriei a- 
gricole colective. O dată intrați 
pe poartă, au început să se uite 
la acoperișul casei, au cercetat 
gardurile. Bătrîna era nedume-

ute miști

La gazeta postului utemist de control al secției „Aragaz" a în
treprinderii „1 Septembrie" Satu-Mare au fost schimbate ma-, 

terialele.
Foto : P. PAVEL

In campania de reparații 
a mașinilor agricole

Față de condițiile create M 
S.M.T.uri, de posibilitățile mari 
de care dispun, ca și de expe
riența acumulată în decursul, 
anilor, reparațiile puteau fi . rea
lizate într-un volum mai mare. 
In Ș.M.T.-urile din unele re
giuni, printre care Stalin, Cluj 
și Bacău, repararea utilajului 
agricol nu a fost efectuată de- 
cît în proporție de 15—23 la 
sută. Pentru ca pînă la sfîrșitul 
anului să fie făcut cel puțin 
jumătate din volumul reparații
lor prevăzute, este necesar să 
se folosească pe scară mai lar
gă piesele recondiționate, să se 
reducă consumul de piese noi, 
să se intensifice întrajutorarea 
unităților, acordîndu-se un spri
jin mai mare stațiunilor de ma
șini și tractoare rămase mult în 
urmă.

In stațiunile de mașini și trac« 
toare Sibioara, Adamclisi și Ba« 
badag, regiunea Constanța, au 
fost terminate reparațiile la toate 
tractoarele și mașinile care vor 
fi folosite în campania agricolă 
de primăvară. Sînt aproape în
cheiate lucrările și in S.M.T.- 
urile Niculești Jianu, regiunea 
Galați, Podu lloaie, regiunea 
lași, Săcueni, regiunea Oradea 
și altele.

Pină acum în întreaga țară au 
fost reparate '36 la sută din 
tractoarele care vor fi folosite în 
apropiata campanie agricolă, 
precum și un mare num'ăr de 
pluguri, semănători, cultivatoare 
și alte mașini agricole. In regiu
nile Constanța, Pitești și Baia 
Mare a fost pus în stare de bună 
funcționare aproximativ 50—60 
la sută din parcul de mașini și 
tractoare prevăzut. (Agerpres)

Jurnal 
de vacanță

' In calendarul vacanței de 
iarnă sînt înscrise excursii.

Să organizăm cît mai multe 
excursii în locuri istorice și pito, 
rești, în fabrici și pe șantiere, în 
gospodării colective și S-M-T.-uri

Cînd oare, dacă nu în vacanță, 
se citește mai multă literatură 
și se vizionează mai multe spec
tacole î Pentru organizatorii ac
țiunilor cu caracter cultural, se. 
tea de a citi, de a viziona fil
me și piese a elevilor este un 
bun dat, dinainte cîștigat; mai 
rămîne doar a fi satisfăcut. Ră- 
mîne adică, organizarea de sim
pozioane pe marginea unor cărți 
destinate, prin problematica lor, 
tineretului, vizionarea în grupuri 
a spectacolelor teatrelor de stat

Așteptată și meritată, vacanța 
a sosit.

A sosit ca o recreație mai 
mare pe care pionieri și pioniere, 
eleve și elevi o vor petrece îm- 
preună, în ambianța plăcută, re
confortantă și mai ales instruc
tivă a manifestărilor celor mai 
felurite. Multe dintre ele se vor 
desfășura în cluburi, în casele de 
cultură, în cămine culturale, în 
casele pionierilor. Dar sediul 
preparativelor, a repetițiilor e- 
chipelor artistice, locul de întîl- 
nire a elevilor rămîne tot școala. 
Căci școala nu e numai lăcașul 
în care elevii învață ci și acela 
în care s-au împrietenit, unde își 
duc activitățile obștești, politice, 
culturale. Pe tot parcursul va
canței porțile școlii 
rămîn deschise și 
școala trebuie să 
fie centrul de an
trenare a elevilor și 
de pregătire a acți
unilor de tot felul.

De felul în care 
organizațiile U.T.M. 
și conducerile școli
lor vor ști să orga
nizeze manifestări 
atractive prin for
ma și conținutul 
lor, depinde larga 
antrenare a elevilor 
fiecărei manifestări în parte. Va
canța poate ispiti pe unii școlari 
către o consumare anarhică a 
timpului, către un gen de distrac
ții lăturalnice, în afara preocu
părilor lor firești. Dimpotrivă, 
manifestările ce vor fi organizate 
Ia școală, fie ele culturale sau 
sportive, trebuie să vină, și încă 
într-o formă atrăgătoare, în în-, 
țîmpinarea acestor preocupări,

fericită. Prin fapta utemiștilor ea 
va avea casa reparată.

— Cum să vă mulțumesc — a 
spus emoționată bătrîna, tine
rilor.

— Să fii sănătoasă măicuță. 
Și altă dată te vom ajuta.
Acesta este numai un exemplu 

de modul în care utemiștii din 
Sudiți, mobilizați de organizația 
de bază U.T.M., ajută prin 
diferite acțiuni pe bătrînii lipsiți 

capacitate de muncă.
TOMA MAREȘ 

secretar al Comitetului 
-aional U.T.M. Fetești

de

și reușita

(

Foto : P. POPESCU
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VOICU VICTOR 
student >

semestriale și dotat cu

elevi și

conducă- 
tinere-

imnului de
R.P.R., tinerilor cetățeni 
luminat felicitările Comi- 

orășenesc U.TJM. Tg,

— Organizația de bază U.T.M. 
-a trimis să facem unele 

reparații la casa dumitale, a spus 
Ștefan Bardea. Ulemiștii au 
plecat apoi și s-au întors peste 
puțin timp aducînd cu ei dife
rite materiale: scînduri, șindrilă, 
cuie etc. Toți trei s-au urcat pe 
casă și au început să lucreze la 
acoperiș. Mai tîrziu au coborît 
să facă reparații și la gard.

Bătrîna ii privea înduioșată și

Utemistul Matei Roskar (dreap- 
ta) este unul dintre cei mai ti
neri strungari ai înkeprinderii 
clujene „Tehnofrig“, lucru, 
care, evident, nu-l împiedică să 
fie fruntaș în producție, reali- 
zînd zilnic o depășire de nor
mă de circa 40-45 la 
lată-I împreună cu 
său, Traian Ursu, 
despre calitatea producției 
date în întrecerea în cinstea zi

lei de 30 Decembrie.

In
C. E R,

vizită la atelierele 
„Ilie Pintilie“

Zilele trecute un grup de 45 
studenți de la Universitatea „Al. I. 
Cuza", din Iași au vizitat atelie
rele C.F.R. „llie Pintilie“ din lași. 
Cu această ocazie, studenții au 
vizitat principalele secții ale a* 
telierelor printre care: 
turnătorie, strungărie, 
și altele. Inginerul Bocîrnă Con
stantin le-a dat explicațiile ne« 
cesare. La secția de cazangerie, 
unde a lucrat ca muncitor llie 
Pintilie, studenții au întîrziat 
mai mult. Despre viața și lupta 
lui a vorbit studenților muncito
rul fruntaș Popa I. de la această 
secție.

IN LEGĂTURĂ CU ACȚIU
NILE CE LE VOR ÎNTRE
PRINDE ORGANIZAȚIILE 
U.T.M. DIN ȘCOLI PEN
TRU DESFĂȘURAREA MAI 
PLĂCUTĂ Șl INSTRUCTIVA 

A VACANȚEI DE IARNA

(Tg. Mureș. Prin telefon). 
S-au cunoscut în sala uriașă, 
sărbătoresc împodobită, a Pala
tului culturii, in tremurul mâini
lor care s-au strîns și-au recu
noscut aceeași emoție, în ochi 
aceeași căldură plină de recunoș
tință. Pintea Dumitru, muncitor 
la Fabrica „Simo Gheza“ și Geo 
Nicolae, elev la Școala pro
fesională „Encsel Mauriciu“, au 
împlinit 18 ani. Pintea și Geo 
au devenit majori, cetățeni cu 
drepturi depline ai patriei noa
stre socialiste. Pentru Pintea și 
Geo, pentru studenta Bolog Enica 
și muncitorul Agyrgoși Gheorghe, 
și pentru alți aproape 800 ca ei, 
s-a organizat această emoționan
tă sărbătoare. Organizată pentru 
a doua oară, sărbătoarea majo
ratului a constituit și de această 
dată o caldă și puternică mani
festare prin care tinerii munci
tori, elevi, studenți din orașul 
Tg. Mureș și-au arătat atașamen
tul și dragostea lor față de par
tid, conducătorul poporului no
stru pe drumul socialismului, dra
gostea fierbinte pentru patria 
noastră.

— Faceți parte din generația 
celor mai tineri cetățeni ai pa
triei noastre — a spus în cuvîn
tul șău tovarășul Șomogyi losif,

prim-secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M. Tg. Mureș. Prin 
grija partidului, a guvernului no- ■ 
stru vă sini asigurate toate con
dițiile de a vă dezvolta, de a în
văța și a vă realiza. Tuturor 
acestor condiții voi trebuie să le 
răspundeți cu hărnicia și entu
ziasmul vostru in muncă.

— Vot care intrați astăzi în 
rîndul tinerilor majori — a spus 
in cuvîntul său tovarășul Udvart- 
hell losif, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al orașului Tg. Mureș — să nu 
uitați niciodată că sinteți cetă
țeni ai unei țări libere și înflo
ritoare. Pe umerii voștri nu mai 
apasă mizeria, foamea, șomajul, 
ura națională și teroarea fascistă 
Trăiți astăzi liberi, înfrățiți, 
bucurîndu-vă de cele mai largi 
drepturi democratice. De aceea 
datoria voastră este să vă dăruiți 
toată capacitatea, tot elanul vo
stru tineresc, muncii creatoare a 
poporului nostru, condus de par
tid pentru construirea socialis
mului.

Tinerii ascultau cu atenție, as
cultau emoționați. Emoționați că 
pentru ai sărbători pe ei, cei mai 
tineri cetățeni ai Republicii, s-au 
adunat astăzi lăsîndu-și treburile, 
numeroși oameni aj munții, jirio-

tenii, părinții, și-au făcuț timp și 
au venit în mijlocul lor condu
cători i ai organelor de partid și 
de stat din oraș.

Și fără îndoială că puternicele 
aplauze cu care a fost intîmpinat 
cuvîntul tovarășului Paraidi 
Gheorghe, secretar al Comitetu
lui orășenesc al P.M.R. Tg. Mu
reș, îndelungatele ovații la adre
sa partidului, nu au însemnat 
altceva decit o manifestare a a- 
tașamentului sincer și a dragostei 
fierbinți față de partid, 
torul și îndrumătorul 
tului.

— Tinerii muncitori, 
studenți din orașul nostru — a 
spus în cuvîntul său tovarășul 
Paraidi — luptă cu însuflețire 
pentru ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, pentru cucerirea științei și 
culturii înaintate, convinși fiind 
că prin aceasta vor contribui la 
înflorirea patriei noastre socia
liste, la asigurarea unei vieți tot 
mai fericite. Vouă, tuturor vă 
doresc din toată inima să trăiți 
o viață cinstită și demnă, să fiți 
întotdeauna conștienți de marile 
răspunderi ce vă revin ca cetă
țeni cu drepturi depline în sta
tul nostru socialist.

In cuvinte simple, pornite din 
adîncul inimii, tinerii care au 
luat cuvîntul și-au arătat recu
noștința lor față de partid și gu
vern, pentru condițiile minunate 
create pentru a se putea dezvolta, 
pentru a-și făuri o viață tot mai 
fericită și mai luminoasă.

Muncitorul fruntaș Agyrgași 
Gheorghe de la Uzina „Ludovic 
Minschi“ a vorbit plin de emo
ție: „Noi, de la părinți, am aflat 
multe lucruri despre viața grea 

' și mizeria în care a trăit poporul 
nostru. Toate acestea aparțin tre
cutului care nu va mai reînvia 
niciodată. Acum tineretului îi 
este deschis drumul spre muncă 
și învățătură. Cu dragoste și re
cunoștință lăcătușul Agyrgași Gh. 
a mulțumit partidului și guver
nului pentru că poate să mun
cească și să urmeze învățămîn- 
tul seral pentru a-și însuși o ca
lificare cit mai înaltă. El și-a 
luat angajamentul de a munci 
mai bine, de a învăța cu sîrgu- 
ință, de a deveni un fiu credin
cios al partidului.

Pintea ar fi vrut să spună atît 
de multe cînd i s-a dat cuvîntul... 
Să mulțumească pentru viața nouă 
pe care o trăiește, pentru că poate 
învăța, pentru că lui și tuturor 
tinerilor din patria noastră por-

file instituțiilor de artă și cultu
ră îi sînt larg deschise, pentru 
faptul că începînd din acea 
zi, cuvîntul său va avea greu
tate în treburile statului... „Pen
tru tot mulțumesc partidului și 
vă asigur că voi fi un cetățean 
demn al patriei mele“.

Sala a răsunat de răpăitul ve
sel al tobelor și sunetul prelung 
al trompetelor pionierești, a celor 
ce priveau cu admirație și nu 
fără puțină invidie pe sărbăto
ri- . . . . Îî

„Alături de voi ne bucurăm și 
noi, pionierii de sărbătoarea 
voastră. Primiți din partea 
noastră urări de noi succese în 
muncă, pentru construirea socia
lismului în patria noastră".

După intonarea 
stat al 
li s-au 
tetului 
Mureș.

După încheerea adunării festi
ve, Teatrul secuiesc de stat din 
Tg. Mureș, a prezentat pentru 
sărbătoriți piesa „Tragedia opti
mistă“ de Vișnevski,

A doua zi s-a organizat un 
concurs „Cine știe răspunde“ pe 
tema : „Drepturile și îndatoririle 
cetățenilor R.P.R.".

ANDREI SCHOR

Elevii Școlii medii de muzică Nr. 1 din București au realizat 
unul din primele obiective ale programului de activitate din 
această vacanță : vizitarea Muzeului de istorie naturală „Gr.

Antipa",
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și păpuși, a progra
melor artistice ale 
caselor de cultură, 
a filmelor. De altfel 
între 31 decembrie 
și 6 ianuarie, va a- 
vea loc „Săptămîna 
filmului pentru co
pii".

O asemenea „săp- 
tămînă" specială, 
de data asta cu ca
racter sportiv, va fi 
„Spartachiada pioni- 
erilor și școlarilor".

Cei ce îndrăgesc sporturile de 
iarnă vor umple patinoarele, 
pîrtiile de schy. „Populația" ba. 
zelor sportive va fi însă mult mai 
numeroasă dacă se vor organiza 
cursuri de patinaj, de schi, în- 
treceri dotate cu cupe, competi. 
ții inter-clase, inter-școli.

In fiecare școală, elevii vor 
sărbători în cadrul unor adunări 
festive a 12-a aniversare a Re
publicii sub soarele căreia cei 
mai mulți s-au născut și au fă» 
cut primii pași în școală.

Sărbătorirea lui 30 Decem
brie e un bun 
între elevi, profesori, părinți, ti
neri muncitori din fabrici și de 
pe ogoare, scriitori, artiști, ac
tiviști de partid și U.T.M. Fe
ricit prilej de a împărtăși elevi
lor din frumusețea și eroismul 
muncii în uzine, pe șantiere, de 
a le povesti geneza unor opere 
literare și a unor spectacole ar
tistice, episoade din eroica luptă 
a partidului nostru, despre fap- 
tele uteciștilor, despre viața 
nouă a tineretului nostru.

Și. apoi, — serbările pomului 
de iarnă, carnavalurile, reve- 
lioanele I Ele sînt așteptate cu 
frenezie și chiar cu o anume e. 
moție. Frenezie și emoție de bun 
augur pentru organizatori —- 
care trebuie să împrumute aces- 
tor serbări un conținut educativ; 
bogat.

In cîntece și dansuri elevii 
vor slăvi patria, partidul în for., 
me literare tradiționale — ră» 
vașe, plugușoare, sorcova —. 
vor adresa cuvinte de laudă ce
lor, merituoși la învățătură, vor 
satiriza pe leneși, pe campionii 
notelor mici, pe cei indiscipli- 
nați, se vor angaja să învețe și 
mai bine în noul an pentru a 
deveni cetățeni destoinici, con
structori desăvîrșiți ai socialis« 
mului.

Fiindcă astfel trebuie să fie 
vacanța: o recreație mai mare 
în care șe achiziționează noi for
țe pentru, trimestrele următoare 
și se dobîndesc cunoștințe ei 
prieteni noi. V
... IGOR ȘERBUj

prilej de întilnire 
»resort, părinți, ti-



Lucrările pentru terminarea barajului de Ia Sanmen de pe fluviul Galben sînt pe terminate. In 
fotografie un aspect de pe uriașul șantier.
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amuzantă
Astronomia

I il

mi}-

vor

A. GHIȚU

în 
un

trecut a avut loc 
un grav accident la
nuclear. In urma unui 
neprevăzut, interiorul

Literatura de popularizare 
științei s-a îmbogățit cu încă o 
carte valoroasă : este vorba de 
traducerea lucrării cunoscutului 
om de știință sovietic 1. 1. Perel
man „Astronomia amuzantă“, pu
blicată în Editura Tineretului.

Cartea ridică probleme diverse 
de astronomie pe care autorul le 
rezolvă împreună cu cititorul. 
Acolo uride intervine aparatul 
matematic, expunerea rămîne ac
cesibilă oricărui cititor care de-

fine cunoștințe de matematici ele
mentare.

Pentru început lucrarea dă 
dale elementare, dar utile pentru 
cultura noastră genrală, ca : sta
bilirea duratei zilei, succesiunea 
lor pe glob etc.

Un capitol izbutit și bine ve
nit este cel care se ocupă de stu
diul Lunei. Aici, Perclmtm sem
nalează particularități alo 
carii Lunei și reliefului ei.

Cititorii de toate virstele
găsi în această lucrare o serie de 
interesante amănunte pentru în
țelegerea mărețelor cuceriri ale 
științei, ce se desfășoară sub ochii 
noștri.

Simulatorii 
alsctromci
antăcîpaază 

viitorul

Matematica în medicină
Cunoștințele de biologie erau acum trei 

sferturi de veac atît de puțin închegate in- 
cît nu permiteau aplicarea matematicii la 
biologie. Această stare de fapt a fost men
ționată de Engels în clasica sa lucrare 
„Dialectica naturii“. De atunci lucrurile s-au 
schimbat mult, cunoștințele de biologie s-au 
înmulțit, iar matematica a început să fie in
strumentul de lucru obișnuit al biologului 
și medicului. în special cercetătorii nu se 
pot dispensa astăzi de acest instrument și 
ei îl folosesc — după cum vom vedea — 
efectiv în munca lor de zi cu zi.

Un domeniu în care matematica a intrat 
mai de mult este antropologia. Aceasta este 
știința care caută să caracterizeze popu
lațiile omenești după dimensiunile corporale 
și după diverse alte însușiri care se pot 
exprima numeric. Intre rezultatele măsură
torilor se pot stabili relații, așa-mimiți in
dici, care să Caracterizeze populația mai 
bine decît dimensiunile absolute. Se poate 
face maj mult: putem cerceta legătura în
tre două caractere măsurate, care poate fi 
exprimată matematic prii} aș.a-numitul 
coeficient de corelație. O astfel de legătură 
descoperită pe cale matematică poate să 
arate fie o relație de la cauză la efect, fie 
două efecte recunoscând o cauză ^qjn^iă. 
fie în sfîrșit încă și alte posibilități, pg care 
matematica singură nu le poate aeslifși. Ea 
ne poate arăta, totuși drumul de urmat pen
tru caracterizarea relației. în prezent Institu
tul de Antropologie întrebuințează nu. 
meroase procedee matematice pentru prelu
crarea materialelor de care dispune.

Un alt domeniu în care matematica se 
impune tot mai mult ca instrument de cer
cetare este experimentarea în biologie și în 
toate ramurile sale. Progresul biologiei 
este intim legat de experimentare. Chiar 
cele mai simple noțiuni exacte, cum au fost 
cele referitoare la circulație, au fost cîști- 
gate prin experimentare. De Ia aceste prime 
experiențe foarte simple, tehnica experimen
tării s-a dezvoltat neîncetat și a lărgit con
siderabil cîmpul biologiei. Metodele foarte 
complicate, de care dispunem astăzi, se lo
vesc însă de o dificultate esențială : varia- 
bilitatea de răspuns pe care-l dau animalele 
la intervenția experimentală pe care am fă
cut-o Să presupunem că vrem să stabilim 
pe cale experimentală efectul pe care-l are

de prof. univ. dr. E. Repciuc
excitația scoarței creierului asupra zahăru
lui din sînge. La o excitare de aceeași tărie, 
creșterea concentrației de zahăr nu va fi 
totdeauna aceeași, ci va varia după animal, 
așa cum variază orice însușire a unei ființe 
vii. Nu numai atit. Concentrația zahă
rului din sînge este variabilă chiar la 
animalul normal, neexcitat. Care este 
atunci mijlocul potrivit de a decide pro
blema, de a hotărî dacă efectiv excitația 
scoarței cerebrale a influențat concentrația 
zahărului din sînge? Trebuie să întrebuin
țăm metode matematice ceva mai compli-

Cronica

cate, pe care ni le pune la îndemînă așa- 
numitul calcul al probabilităților. Cu ajuto
rul acestor metode vom putea spune întot
deauna dacă o eventuală modificare obți- 

. nută, experimental se datorește într-adevăr 
ț, experimentului sau se datorește numai va- 

riabilității animalelor Aceste metode Sein- 
trebuințează pe scară largă în Institutul de 
Endocrinologie, de Biochimie și în alte in
stitute ale Academiei R.P.R. și ale ministe
relor. Institutele noastre dispun astăzi de 
cadre de specialiști capabili să rezolve ast
fel de probleme.

Metodele matematice au căpătat putere 
de lege, privind toate problemele 
trol și de dozare biologică a 
menttvlui. Astăzi fiecare cercetător 
aceste institute își însușește cunoștin
țele necesare pentru a mînui cu pricepere 
instrumentul matematic în control și cerce
tare. In acest scop Societatea Științelor Me
dicale a înființat un cerc de biomatematică, 
foarte frecventat de aceste cadre.

Practica medicală, întrucît este legată de 
cercetare, are și ea nevoie de instrumentul 
matematic Problemele sînt de fapt asemă
nătoare cu cete arătate mai sus și au același 
caracter practic ca și acolo. Totuși există 
aici un specific, care face să fie prefe-

de con- 
medica- 

din

Laboranta pregă
tește un cîine și un 
iepure pentru „ridi
carea la mari înăl 

țimi“.
Foto : TASS

rate alte metode matematice decît cele în
trebuințate în experimentarea biologică și 
în controlul medicamentului. Ca să ne facem 
mai bine înțeleși, să luăm și aici un exem
plu. Să presupunem că dorim să cercetăm 
eficacitatea unui medicament (să zicem o 
sulfamidă) întrebuințat în vindecarea erizi
pelului. Noi știm că erizipelul se vindecă 
și de la sine într-un număr destul de mare 
de cazuri. Intrebuințînd medicamentul, nu
mărul acesta crește. Dar numărul de vinde
cări „naturale“ dintr-o colectivitate nu este 
niciodată același, chiar dacă-1 exprimăm pro. 
centual. De asemenea, efectul medicamente. 
tului variază după individ și după, condi
țiile de mediu în care șe găsește. Cum să 
judecam atunci eficacitatea medicamentului 
în aplicația la bolnav ? Matematica ne pune 
la dispoziție metode speciale, relativ sim
ple, care permit rezolvarea cu succes a 
acestei probleme și a altora asemănătoare. 
Iată prin urmare că instrumentul matematic 
îi este necesar și medicului în activitatea 
sa practică de vindecare.

Ceea ce am expus în rîndurile de mai sus 
sînt aplicațiile obișnuite ale matematicilor 
la biologie, de felul acelora — să zicem —• 
pe care |e face inginerul betonist în calcu
lele sale pentru plaușee. Exista de asemenea 
p.șțtmedenie de. alte .prilejuri, foarte variate 
de altfel, în care biologul șj medicul 'pot 
avea nevoie de instrumentul matematic. Iată 
un singur exemplu din multe altele: legile 
excitabilității nervului. în funcție de tirnp 
au nevoie de un aparat matematic destul 
de complicat, în care intră ecuații diferen
țiale care nu pot fi integrate decît prin 
aproximare, reprezentînd ele înșile prin ur
mare o dificultate de ordin matematic, nu 
numai una de ordin biologic.

Această pătrundere a instrumentului ma
tematic în practica și cercetarea biologică 
se oglindește și în literatura noastră știin
țifică. In cadrul Institutului de Control și 
Cercetare a Medicamentului, doi cercetă
tori au scris o carte în care se discută me
todele matematice necesare în această ra
mură de activitate medico-farmaceutică. Pe 
de altă parte, în cadrul Institutului de Endo. 
crinologie un alt cercetător a scris o lu
crare cuprinzătoare despre aplicațiile mate
maticilor în biologie. Ediția a Vll-a a Far- 
macopeii Romîne prescrie metodele matema
tice care se vor folosi în controlul și dozarea 
biologică a medicamentului.

Marele fiziolog I. P. Pavlov a prevăzut 
că biologia va merge — întocmai ca și fi
zica și chimia — pe drumul unei matema
tizări din ce în ce mai cuprinzătoare, pe 
măsură ce vor înainta cunoștințele din do
meniul său propriu. Cuvintele lui Pavlov 
se verifică astăzi din plin.

La Institutul de fizică tehnică 
din R. Cehoslovacă se fac 
intense cercetări asupra fe
ritelor care au un rol im
portant în eletrotehnică, in 
construcția mașinilor de cal
culat, în radiclocație etc. In 
fotografie : un aspect din 

laborator.

ExpSorare 
bîogeochimîcâ

în Uzbechistan s-a elaborat o 
eficientă metodă biogeochimică 
de explorare a zăcămintelor, apli
cabilă Ia condițiile deșertului, 
semideșertului și regiunilor mun. 
toase din Asia centrală.

Tu prealabil a fost cercetată 
compoziția chimică a plantelor 
care cresc pe cîmpurile de mine, 
reuri deja cunoscute și a fost al- 
cătuită o listă a ierburilor, tufi
șurilor și arborilor care posedă 
o capacitate selectivă specilică 
față de unele metale sau altele.

Oamenii de știință au pregătit 
un îndreptar pentru folosirea 
practică a plantelor indicatoare, 
care a fost pus la baza explo- 
rării biogeochmice ce se desfă
șoară pe teritoriul oazei Zerav. 
șan și in regiunile învecinate din 
Uzbekistan.

Anglia 
reactor 
proces 
reactorului s-a încălzit peste li
mita admisibilă ducînd la dis
trugerea instalației, la pagube 
materiale foarte mari și, ceea 
ce este și mai grav, la infec
tarea radioactivă a regiunii în
conjurătoare.

Pe vremuri, rezistența aripi
lor avioanelor se încerca în fe
lul următor: avionul era pus 
în picaj, iar motorul ambalat la 
maximum. Viteza creștea din ce 
în ce, aripile și fuselajul avio
nului începeau să vibreze din ce 
în ce mai tare, pînă cînd avea 
loc ruperea. Pilotul încercător 
se salva cu parașuta. Dacă 
scăpa cu viață, carnetul său de 
însemnări servea proiectanților 
pentru îmbunătățirea construc
ției avionului.

Se ivesc însă situații cînd 
nici măcar asemenea experimen
tări nu sînt posibile.

Unul din cele mai frapante 
exemple îl constituie o proble
mă de importanță considera
bilă. Este vorba de extracția 
petrolului.

Gum trebuie atacat un ză- 
cămînt? Unde trebuie plasa
te sondele ? Dacă așezarea 
sondelor nu se face în mod ju
dicios, o mare parte din rezer
vele de petrol ale zăcămîntului

se pot pierde în mod ireparabil. 
Aici nu este loc de experiențe.

Marile progrese ale electroni
cii au făcut posibil ca aceste 
probleme să-și găsească o rezol
vare favorabilă.

In ultimi) ani, oamenii de 
știință au pus la punct dispozi
tive electronice complexe, ase
mănătoare parțial cu mașinile 
electronice de calculat, desti
nate să rezolve probleme legate 
de experimentarea sistemelor 
tehnice complexe. Este vorba de 
tehnica modelării electrice, care 
a dus la crearea simulatorilor 
electronici.

Cum funcționează de pildă un 
simulator de avioane ?

El conține o serie de montaje 
electronice care reprezintă fieca
re cîte o parte a avionului: ari
pile, fuselajul, cîrmele, motoarele.

Aceste circuite sînt reglate 
pentru fiecare tip de avion în 
parte și funcționează împreună. 
In timpul zborului simulat se in. 
troduc în circuitele simulatorului 
diferite curente electrice care re
prezintă comenzile date de pilot, 
viteza și poziția avionului înâlți. 
mea de zbor etc. Aparatul calcu
lează reacțiile avionului în 
funcție de aceste date. In acest 
fel se pot simula fără nici un 
risc situațiile cele mai periculoa
se care ar putea duce la ruperea 
sau prăbușirea avionului. Aceste 
„catastrofe“ nu se întimplă însă 
în realitate, ci sînt citite pe ca
dranele indicatoare și pe benzile 
de înregistrare ale simulatorului. 
Astfel încercarea unui avion cos- 
tă de sute de mii de ori mai 
puțin și nu pune în pericol nici o 
viață omenească.

După acest principiu se pot 
imita cele mai variate și com
plicate procese, construindu-se 
adevărate „mașini de evitat ca
tastrofe“

De curînd inginerii sovietici 
au realizat un nou mare succes 
in domeniul simulatorilor elec
tronici, construind prima ma
șină electronică de calculat care 
poate determina rezervele orică
rui zăcămint petrolifer, precum 
și metodele cele mai raționale 
de exploatare pentru fiecare 
caz.

Folosind mostrele de roci 
procurate din cîteva sonde, ma
șina realizează un model, al în
tregului zăcămint. Simulatorul 
stabilește apoi cu exactitate locu. 
rile de concentrare ale țițeiului, 
punctele unde trebuie forate 
sondele, precum și regimul de 
exploatare al acestora.

In sfîrșit, cea mai recentă
exploatare a

In sfîrșit, 
realizare o constituie simulato
rul pentru rețelele de curent al
ternativ realizat la Institutul de 
electronică al Academiei de 
Științe a R.S.S. Armene.

Prin punerea la punct a teh
nicii simulatorilor electronici 
știința a pus la dispoziția ome
nirii un formidabil instrument 
de accelerare a progresului teh
nic.

Ing. F. V1ȘINESCU

Electronica.» 
feroviară

Iată cîteva citate 
chea carte a Bibliei 
siguranță ridicole, și f" 
tru un copil de școală care 
a venit în contact cu cele mai 
elementare noțiuni științifice:

„La început dumnezeu a 
«ut cerurile și pămîntul“

„Dumnezeu a zis: — să 
niște luminători în întinderea 
rului ca să despartă ziua

din străve. 
care par cu 

pen-

fă-

• ...fiziologul Halit 
care a trăit în seco
lul al XVIll-lea con

sidera că limita lon
gevității omului este 
de 200 de ani. Cer
cetătorii longevității 
posibile a omului 
au considerat ci 
moartea care sur
vin» înainte de 100 de 
ani se datorește boli
lor, surmenajului, in
suficienței de igienă 
individuală sau so
cială.

• ...se poate spune 
că în general îmbă- 
tr#rarea atrage după

sine o reducere a nu
mărului de celule în 
toate organele. Din 
rceastă cauză se pro- 
iuce o scădere a vo
lumului și greutății 
corpului. De pildă, 
greutatea 
nichiului 
lult este 170 g. La 
vîrsta de 61—88 ani 
greutatea 
nichiului 
de 99,78 
nichiului 
de 105,8 
volumului și greutății 
se observă și la creier 
care se zlfîrceșle și 
nu mai umple, cutia

medie a ri- 
la omul a-

« rrmedie 
drept este

g, ‘«r
sting

g. Scăderea

a ri'
este

craniană. Glandele 
endocrine (cu secre
ție internă) suferă de 
asemenea transformări 
pronunțate. Glanda 
tiroidă se micșorează, 
greutatea ei scade de 
la 20—25 g. la adulți, 
pînă la 10 g. la bă- 
trîni.

• ...oameni de știin
ță citează o plantă 
arborescentă, drago
nul, care ar fi atins 
8.000 de ani. Măsli
nul. lui Plalon din 
împrejurimile Atenei 
are mai mult de 
2.000 de ini.

fie 
ce- 

- de 
noapte, ele să fie niște semne 
care să arate vremile, zilele și 
anii“.

„Și stelele au căzut din cer pe 
Pămînt cum cad smochinele din 
pom cînd este scuturat de un 
yînt puternic“.

<Șu tot ridicolul lor, reprezen
tările religioase despre lume gă
sesc mereu asidui susținători care 
în dorința lor de a menține ma
sele largi populare din țările ca
pitaliste în întuneric, pentru a 
le putea cît mai bine exploata, 
cultivă cu osîrdie astăzi în vea
cul energeticii nucleare și a ra- 

. chetelor cosmice cete mai primi
tive legende cu privire la origi
nea lumii.

Știți cum socot propovăduito
rii misticismului, că s-a format 
Universul ? După ei este foarte 
simplu. Există multe „teorii“ 
mistice cu privire la originea 
Universului. Unul din cele ma> 
răspîndite basme despre „fa
cerea lumii" este cel cuprins în 
Biblie, după care lumea a 
fost creată în 7 zile, astfel încît 
în prima zi dumnezeu a făcut 
cerul și pămîntul și a despăr
țit lumina de întuneric, în ziua 
a doua a despărțit apele, în cea 
de a treia a făcut să crească 
plantele, în a patra a făcut soa
rele, luna și stelele...

Aceste concepții mistice despre 
originea lumii înconjurătoare 
sînt în totală contradicție cu cele 
mai elementare date ale țtiiu-

t

Encefalometru cu raze gama realizat in Uniunea Sovietică.

Acceleratul gonește prin noap
te. Mecanicul se află în cabină, 
dar mîinile sale du ating nici 
unul din complicatele dispozitive 
de comandă, lată, în depărtare 
licărește acum semnalul roșii ai 
semaforului; peste, cîteva minute 
garnitura trebuie să fie oprită, 
deoarece linia din fața ei este 
blocată. Cu toate acestea fero. 
vi arul nici nu se gîndește să e- 
xecute această manevră ci con
tinuă să privească liniștit spre 
panourile cu instrumente ale dis
pozitivului de conducere auto
mată. Dar deodată, în ultimele 
secunde înainte de a ajunge în 
dreptul semaforului, locomotiva 
își încetinește singură viteza și 
garnitura se oprește exact la lo
cul stabilit.

Cum se explică această minu
nată realizare ?

Foarte simplu. Iii âceste lo
curi acționează așa numitele 
„autostopuri“ electronice care 
opresc trenul automat. In a- 
cest scop, în fața semafoarelor 
se instalează aparate speciale de 
emisie care încep să genereze 
oscilații electromagnetice imediat 
ce apare semnalul roșu. Pe 
locomotivă există o instala
ție de recepție, care, la apro
pierea trenului de emițătorul de 
pe linie recepționează semnalul 

‘ . t în
sistemul de frînare. 

dispozitiv permite să se 
accidentele, în special pe 
sau ninsoare,

★
mare nod de cale ferată

acestuia și pune automat 
funcțiune -z fri
Acest 
evite 
ceață

UNI
țel. Știința ne arată că Uni« 
versul n-a putut fi creat de 
nimeni. Știința ne dovedește fără 
putință de tăgadă că Universul 
este fără început și fără sfîrșit, 

' etern că în el nu există nimic 
încremenit că mereu apar și se 
distrug noi și noi sisteme solare 
că totul este în-continuă trans
formare. Astronomia modernă ne ■ 
dovedește ou date palpabile că 
în întreg Universul unele stele 
și planete, apar, altele se dis
trug.

Știința a dărîmat și așa-zisa 
teorie geocentrica după care Pă. 
mîntul este centrul Universului.

Datorită cercetărilor marelui 
savant . polonez Ni- 
colae Copernic s-a 
dovedit clar faptul că 
nu Pămîntul, ci Soa
rele este în centrul 
nostru solar.

Știința a dovedit de 
împotriva dogmelor = 
faptul că Pămîntul este ° doar 
una din planetele și- încă din 
cele mici ale sistemului so. 
Iar cu toate că a fast declarată 
de mistici „scop al creației di
vine“.

Dar Soarele, cu cele 9 pla
nete și celelalte corpuri cerești 
mai mici nu formează decît sis
temul nostru solar. Nici măcar 
Soarele pe care îl vedem în fie
care zi strălucind în înaltul ce
rului nu este corpul cel mai im
portant din Univers. In afara 
Soarelui nostru există alte mi
lioane de sori, milioane de siste
me solare, cu milioane planete 
de tipul Pămîntului. Numărul 
stelelor asemănătoare Soarelui 
este infinit, existînd stele mai 
mici ca Soarele nostru și altele 
de milioane de ori mai mari ca 
el. Numai sistemul de stele din 
jurul nostru (Galaxia noastră)

VERSUL
este format din miliarde de stele. 
Soarele nostru este una din 
cele aproximativ 150 de miliarde 
de stele care compun Galaxia 
noastră.

Dar cu Galaxia noastră (popu
lar numită Calea Laptelui) se 
termină granițele Universului ? 
Nicidecum. Oamenii de știință 
înarmați cu puternice telescoape 
au reușit să descopere numai 
pînă acum sute și sute de siste
me de stele asemănătoare Ga
laxiei noastre. Aceste îngrămă
diri de stele se găsesc la 
depărtări pe care lumina (cu toți 
acei 300.000 km pe care îi stră
bate pe secundă) le parcurge în

Știința și religia
sistemului

asemenea 
religioase

milioane și chiar miliarde de 
ani.

Peste tot, nenumărate sisteme 
stelare. Oriunde ne îndreptăm 
telescoapele ne apare infinitatea 
Universului. Oricît de mult ar 
dori reprezentanții misticismului 
nicăieri nu vor putea da de o 
margine a Universului pentru că 
această margine nu există.

Prin descoperirea în secolul 
trecut a unei metode de analiză 
chimică a stelelor (spectrosco
pia) s-a demonstrat de aseme
nea faptul că aștri cerești sînf 
alcătuiți din aceleași elemente 
din care este alcătuit și Pămîn 
tul. Iată deci cum în pofida do
rințelor reprezentanților misticis
mului, în Univers nu există ni 
căieri loc pentru zei, oricare nu 
me ar purta ei, că „cerul“, U- 
niversul, este un spațiu infinii 
în care acționează legi naturale 
ce pot fi tot mai bine cunos 
cute de oameni.

Un rol important în întregirea 
cunoștințelor noastre despre U-

nivers, tn zdrobirea misticismu
lui, o confirmare strălucită a 
justeței concepției materialist- 
dialectice despre lume, l.au avut 
mărețele succese obținute în ul
timii ani de oamenii de știință 
sovietici pe calea cuceririi Cos
mosului.

Intr-adevăr primul satelit ar
tificial al Pămîntului, prima pla
netă artificială a sistemului so
lar, primul corp ceresc făurit de 
mîna omului care a ajuns pe alt 
corp ceresc, fotografierea rever
sului Lunei — nu numai că 
au dovedit că legile funda
mentale ale Universului pot fi 
folosite în practică, nu numai că 

constituie o dovadă a 
puterii infinite a ra
țiunii omenești dar au 
dat o lovitură zdro- 

miturilor biblice, afirma- 
mistice despre „limi-

bitoare 
țiilor 
tele cunoașterii umane“, despre 
facerea lumii de către o ființă 
supranaturală.

Mărețele cuceriri ale științei 
pe calea cuceririi Cosmosului, 
constituie cea mai elocventă do
vadă că lumea nu este creată de 
o așa-zisă forță supranaturală că 
ea este 
infinit; 
tificiale 
pretării 
gilor care guvernează materia în 
Univers. Lansarea în Cosmos a 
unor corpuri cerești artificiale a 
dat o lovitură decisivă concepții
lor mistice după care omul este 
legat pentru totdeauna de pămînt. 
Primele corpuri cerești au 
dit posibilitatea oamenilor 
părăsi planeta noastră, de 
ceri cu ajutorul științei și 
cii spațiile interplanetare.

eternă, că universul este 
sateliții și planetele ar- 
dovedesc justețea inter- 
de către oameni a le-

dove- 
de a 
a cu- 
teh ni-

a aruncat 
bisericești 
— scria 

sovietic

de mult 
american 
intr-o re-

„De cînd Copernic 
o sfidare autorității 
in explicarea naturii 
cunoscutul astronom 
acad. V. A. Ambarțumian într-un
recent articol — astronomia 
a început să cucerească treptat 
o poziție după alta, izgonindu-1 
pe dumnezeu din toate sferele 
lumii materiale. Dezvoltarea 
științei în zilele noastre a adus 
ateismului triumful definitiv. 1- 
deea existenței lui dumnezeu, 
ideea creării lumii a suferit o 
înfringere totală".

Intr-adevăr, oricît 
s-ar plinge teologul 
protestant C. F. Henry
centă lucrare publicată la New 
York („Science and Religion" în 
culegerea „Contemporany Evan- 
gelical Thought“) că „ruptura 
dintre știință și religie este una 
din caracteristicile culturii noas
tre“ iar de pe urma acestei 
„plăgi periculoase" — „religia 
este aceea care are cel mai mult 
de suferit“, acesta este totuși a- 
devărul.

Știința dobîndește zi de zi noi 
și noi succese ce dovedesc tutu
ror acelor care-și pleacă ochii 
la marile idei ale veacului, to
tala absurditate a primitivelor 
și aberantelor idei mistice cu pri
vire la structura
cultivate cu atîta osîrdie și in 
zilele noastre de cei interesați 
în menținere^ poporului în întu
neric.

Universului,

S. lOACHiM

Un .. ____
trăiește o viață la fel de agi
tată ca un important aerodrom 
sau un port maritim. In perma
nență trec pe aici numeroase 
garnituri de călători și de marfă 
și se formează trenuri noi.

în special în stațiile mari, 
munca controlorilor de vagoane 
cere un mare volum de muncă.

Nu s-ar putea remedia aceasTă 
situație ?

Ba da I Soluția a și fost pusă 
în aplicare la stația de triaj 
Liublino, una din cele mai mari 
din împrejurimile Moscovei. Aici, 
în ultimul timp, controlorii de 
vagoane poartă pe spate radio- 
emițătoare ușoare și deosebit de 
comode. €u ajutorul acestor mici 
stații de emisie, toți controlorii 
sînt în permanență în legătură 
radio-electricâ cu dispecerul de 
sșrviciu și pot transmite toate 
datele necesare „din mers“, în 
tihip ce lucrează la formarea 
garniturilor. Locomotivele de 
manevră au fost de asemenea în
zestrate cu radio-emițători-recep. 
tiyi, astfei încît mecanicii primesc 
de la dispecer ordinele și trans
mit rapoartele prin radio, în 
minim de timp și fără nici o 
deplasare.

De altfel, dispecerul de ma
nevră de la Liublino dispune și 
de o instalație de televiziune 
deosebit de interesantă. Cu aju
torul acestui aparat dispecerul 
poate---- — ..............
de pe 
vitate

urmări pe un uriaș ecran 
biroul său întreaga acti- 

din triaj.
ing. V. PETRAȘ6U

Uriașul cazan 
aburii pentru 
termocentralei

care 
prima

va furniz< 
turbină c 

de Ia Liibenai.
(R.D. Germană)

Foto : ZENTRAL BILD



* •„Cît mai multe economii
■pentru înflorirea 

patriei noastre socialiste"
Răsfoind scrisorile corespondenților 

voluntari

In ultimele două săptămîni la 
redacție ne-au sosit numeroase 
scrisori în care corespondenții 
voluntari ne scriu despre rezul
tatele obținute de tinerii mun
citori . n lupta pentru sporirea 
economiilor.

După studierea expunerii to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie, tineretul patriei 
noastre, mobilizat de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, a in
tensificat mișcarea de masă 
pentru economisirea și gospo
dărirea judicioasă a materiei 
prime și a materialelor de orice 
fel. „Cît mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste", stă scris pe steagul 
de întrecere al brigăzilor de 
producție ale tineretului.

Tinerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni de pe șantierul de la 
Onești au trecut la studierea 
posibilităților existente pentru 
ieftinirea construcțiilor.

La fabrica de sodă, de pildă, 
tinerii trăiesc zile de căutări 
intense, de discuții interesante 
despre această problemă. La 
cabinetul tehnic, numai în ulti
mele zile au fost prezentate de 
către tineri 14 propuneri de ino
vații și raționalizări. Tinăra 
ingineră Ecaterina Postolache 
a îmbunătățit prin modilicarea 
unor piese sistemul de ventila
ție, inovație care va aduce a- 
iiual economii de 652.000 lei. 
Tînărul Constantin 
modificat sistemul 
și control la blocul de decarbo- 
nizare, iar tînărul Crișan Oc- 
tavian și Navrod Cornel au fă
cut unele modificări la funda
țiile de la electroliză și Ia sta
ția principală de distiiație. 
Prin aceste modificări se vor 
obține economii de peste 
140.000 lei.

Dar la Onești, ca și pe toate 
șantierele de construcții din 
patria noastră, tinerii obțin e- 
conomii mari nu numai prin a- 
plicarea inovațiilor, ci și prin- 
tr-o luptă permanentă împotriva 
risipei, prin gospodărirea chib
zuită a materialelor de con
strucții.

La Uzinele „Semănătoarea" 
din București a prins viață o 
inițiativă deosebit de valoroasă 
și interesantă, care contribuie 
la Însușirea metodelor avansa
te de muncă de către toți tine
rii muncitori și deci în ultimă 
instanță la creșterea producti
vității muncii și reducerea pre
țului de cost.

Este vorba de „Ziua experien
ței înaintate“. O asemenea zi

Munteanu a 
de spălare

Grișan Oc-

s-a organizat de curînd la ate
lierul de debitaj tablă și profite 
din oțel. Acolo s-a experimentat 
metoda de croire complexă pe 
un lot de 100 combine. Această 
metodă s-a dovedit deosebit de 
eficace și a fost însușită dțt a- 
proape toți muncitorii atelieru
lui. Rezultate bune a obținut 
tînărul Marin Duminică, care 
folosind această metodă a eco
nomisit 80 tone tablă.

în ultimul timp aproape în 
toate atelierele Uzinelor „Semă
nătoarea" au fost organizate 
astfel de zile. Metodele înain
tate de muncă devin pe zi ce 
trece un bun al tuturor. Noile 
metode experimentate au dat 
peste tot rezultate neașteptat 
de frumoase, obținîndu-se im
portante economii de materiale.

După plenara C.C. al P.M.R., 
în toate secțiile și atelierele Fa
bricii de piele și încălțăminte 
„11 Iunie" din Rimnicu Vil- 
cea s-au ținut ședințe de pro
ducție, unde s-au analizat în 
amănunt rezultatele obținute și 
sarcinile care-i revin fiecărui 
muncitor pentru reducerea con
sumurilor specifice de materiale 
și deci sporirea economiilor.

Organizația U.T.M., îndru
mată de organizația de partid, 
a inițiat de curînd „Săptămîna 
celor mai mari economii" care 
a trezit și mai mult la tineri 
interesul pentru descoperirea 
și folosirea a noi și noi rezerve 
interne în lupta pentru sporirea 
economiilor. La atelierul de 
croit și stanță, tinerii au pornit 
o pasionantă întrecere. Iată și 
cîțiva fruntași: Dumitru Gră- 
dinaru a reușit să facă pini 
acum o economie de 67,08 m,p. 
piele; Paraschiva Sandu, a 
economisit 46,79 m.p. piele: 
Georgeta Tapu 33,48 m.p. piele.

Ritmul întrecerilor crește de 
la o zi la alta. Tinerii de la 
fabrica de piele și încălțăminte 
din Rimnicu Vîlcea sînt hotă- 
rîți să traducă în viață sarci
nile reieșite din recenta plenară 
a partidului.

Am ales doar cîteva scrisori 
de-ale corespondenților volun
tari și am redat doar o părti
cică din marea luptă, din en
tuziasmul cu care au pornit ti- 
tinerii să îndeplinească sarci
nile trasate de partid în ceea 
ce privește obținerea de cît mai 
mari economii.

MONIGA VERDEȘ
(După scrisorile sosite 

în cadrul concursului de 
la corespondenții volun
tari Nicolae Niehifor, Ion 
Ristea și Bădica Gheor
ghe).

Dubia înfîlnire 
de volei dintre echipele

R. P. Romîne 
și Uniunii Sovietice

Peste 3.500 de spectatori au 
urmărit vineri in sala sporturi
lor de la Floreasca dubla intil
nire internațională de volei din
tre echipele selecționate mascu
line fi feminine ale R.P. Ro- 
mine și Uniunii Sovietice, fn 
primul meci, redutabila echipă 
feminină a U.R.S.S. a întrecut 
cu 3-0 (13, 8, II) echipa țării 
noastre. O impresie deosebită a 
lăsat în special jucătoarea sovie
tică. Konovalova. Din echipa noa
stră au jucat bine Ana Mocanu 
și Sonia Colceriu.

în continuare sa disputai par
tida masculină. Echipa romină a 

! confirmat cu acest prilej progre- 
. sul înregistrat în ultima vreme, 

repurtînd o victorie de prestigiu 
• cu 3-0 (10, 7, 8) în fața puter

nicei formații sovietice. Jucătorii 
noștri au demonstrat de data 
aceasta un joc eficace la fileu, 

1 furnizînd în compania voleiba- 
, liștilor oaspeți o partidă de un 

înalt nivel tehnic. în decursul 
meciului sau remarcat din echipa 
noastră Nicolau, Drăgan și Cor- 
beanu, iar de la oaspeți Faza- 
pu și Konovalov.

Revanșele celor două întîlniri 
; se vor disputa duminică după- 

amiază tot în sala sporturilor de 
la Floreasca.

PE SCURT

de

in• Astăzi de la ora 20,30 
sala sporturilor de la Floreasca 
se dispută una din cele mai im
portante întîlniri din cadnd cam
pionatului republican masculin 
de handbal în 7 (faza oraș Bucu
rești). Este vorba de întîlnirea 
dintre echipele C.C.A. și Dinamo, 
neînvinse pînă acum. înaintea 
acestui meci, amatorii de handbal 
vor putea urmări de la ora 16,30 
alte jocuri din campionat : Ra
pid — Confecția (f), Știința — 
Rapid (m), Constructorul — Ce- 
tatea-Bucur (f) și Politehnica — 
Centrul Sportiv Școlar (m).

9 în sala clubului sportiv al 
Armatei din Cluj s-a disputat 
joi seara primul meci dintre e- 
chipele selecționate de box ale 
regiunilor Cluj și Stalin contind 
pentru finala competiției „Cupa 
30 Decembrie". Pugiliștii clujeni 
au terminat învingători cu sco
rul de 23—17.

• în continuarea turneului pe 
care-l întreprinde in Indonezia, 
echipa sovietică de fotbal Zenit- 
Leningrad a jucat ia Djakarta 
cu o selecționată a armatei in
doneziene. Fotbaliștii sovietici 
au terminat învingători cu sco
rul de 4—0.

Ședința Comisiei de validare 
a Marii Adunări Naționale

în ziua de 25 decembrie a.c., 
Comisia de validare a Marii A- 
dunări Naționale s.a întrunit în 
ședință de' lucru pentru a veri
fica alegerile parțiale de deputați 
în Marea Adunare Națională 
care au avut loc în ziua de 17 
mai 1959.

Comisia a întocmit raportul 
care urmează a fi supus Marii 
Adunări Naționale în sesiunea 
care se deschide la 26 decem
brie a.c.

La școala populară de artă 
din Oradea, funcționează sub 
îndrumarea tânărului actor 
Valeriu Grama de la Teatrul 
de Stat din localitate, un 
curs de actorie frecventat de 
numeroși muncitori și elevi. 
Foto-reporterul nostru a sur
prins pe membrii cercului în 
cursul unei lecții de mimică.

Foto : P. POP

(Agerpres)

Pe șantierul fabricii 
de roian

La Săvinești, în apropierea 
Uzinei de fire și fibre sintetice 
relon, se ridică intr-un ritm sus
ținut construcția fabricii de ro
ian, fibră sintetică înlocuitoare 
a linèi. Fabrica va avea o capa
citate anuală de producție de 
5.000 tone.

Pe șantier se desfășoară lu
crările la o mare parte din o. 
biective. Unele clădiri, printre 
care cele ale secțiilor de aceti- 
lenă și de fabricarea oxidului de 
carbon, sînt gata să primească 
sub acoperișul lor utilajele.

Măsurile luate de constructo
rii de pe acest șantier, ca asi
gurarea instalațiilor pentru în
călzirea betoanelor și a morta
rului, crearea condițiilor de lu
cru în interiorul unor secții, le 
permit acum să-și desfășoare 
nestingheriți .. activitatea și pe 
timp friguros.

La parterul secției de recupe
rare, de pildă, se lucrează la 
tencuielile interioare, fapt care 
va da posibilitatea începerii mon
tajului cu circa 15 zile înainte 
de termen.

Mult avansate, față de grafic, 
sint construcțiile secției filatură. 
La acest obiectiv constructorii 
utilizează cofraje glisante, eco
nomisind în acest fel importante 
cantități de cherestea. Printre 
fruntașii șantierului se află mun
citorii din echipa condusă de 
Vasili Ispas, fierarii betoniști 
din brigada lui Gheorghe Ior
dan și dulgherii din brigada 
condusă de Toma Mîrț.

In anul viitor constructorii a- 
cestui important obiectiv al in
dustriei noastre chimice vor exe
cuta un volum de lucrări mult, 
mai mare decît cel din acest an.

Concursul republican 

al tinerilor artiști 
din teatrele dramatice

în cadrul finalei celui de-al 
lll-lea Concurs republican al ti
nerilor artiști din teatrele dra
matice, vineri dimineața s-au 
prezentat în fața juriului acto
rii de la Teatrul de Stat „Mihail 
Eminescu“ din Botoșani și 
Teatrul „C. Nottara" din 
tală. Un colectiv de tineri 
Teatrul maghiar de stat
Timișoara au interpretat în sea
ra aceleiași zile piesa „Student 
în medicină“ de Brody Sandor, 
pe scena Teatrului Evreiesc de 
Stat din Gapitală.

de la 
Capi- 
de la 

din

Pentru o bună organizare 
a Pomului de iarnă
și a Revelionului

(Urmare din pag. l-a)

Lucrind cu pricepere, inițiati
vă și dragoste, activul sindical 
și de U.T.M., trebuie să facă din 
serbarea Pomului de 
sărbătoare a bucuriei copiilor, cu 
mare 
mîne

iarna o

efect educativ, ce va Tă
inuită vreme în amintirea

planul de măsuri al Pre
zidiului C.C.S. și al Biroului 
C.C. U U.T.M., sînt prevăzute 
sarcini și în ceea ce privește or
ganizarea Revelionului pentru 
oamenii muncii.

Mulți oameni ai muncii s-au 
obișnuit să întîmpine Anul Nou 
în colectiv. Planul de măsuri 
recomandă ca în funcție de con
dițiile existente, comitetele sin
dicale și organizațiile U.T.M., 
în colaborare cu conducerile 
administrative din întreprinderi 
și instituții, să organizeze reve- 
lioane ale oamenilor muncii, fo- 
losind sălile de cantină, sălile 
de festivități ale cluburilor în
treprinderilor și instituțiilor, 
precum și alte spații corespun
zătoare. Ministerul Comerțului 
a dat indicații ca în cazul cînd 
lipsesc asemenea condiții să fie 
puse la dispoziție unitățile rețe
lei de alimentație publică, pen
tru ca în felul acesta colectivele 
de oameni ti muncii să poată 
sărbători Revelionul împreună.

Pentru pregătirea Revelionu
lui în bune condițiunj secțiile 
comerciale ale sfaturilor popu
lare au datoria să asigure apro
vizionarea cu produse alimen
tare a cantinelor din întreprin
derile și instituțiile unde 'se or
ganizează sărbătorirea Anului 
Nou, în așa fel incit meniurile 
servite să fie cît mai bune, mai 
variate și la prețuri accesibile.

Una dintre preocupările în
semnate în organizarea Revelio
nului o constituie alcătuirea 
programului artistic. Cele mai 
bune oîntece despre patrie, 
partid, despre muncă, interpre-

lin

tate de .către corurile între* 
prinderilor și instituțiilor, poe» 
ziile despre fruntași în. muncă, 
recitate de către cei mai buni 
recitatori, cuplete, textele oca
zionale alcătuite și prezentate 
de către brigăzile artistice de a- 
gitație, toate acestea pet da 
serbării Reveifentri^i un /arac?-, 
ter plăcut interesant șj totodată 
educativ. Fără îndoială că artiștii 
profesioniști nu vor refuza invi
tația oamenilor muncii de a pe. 
trece noaptea Anului Nou
preună cu el, în mijlocul lor, 
contribuind cu talentul lor 
buna reușită r» programului.

Seara Revelionului oferă un 
frumos prilej oamenilor muncii de 
a-și exprima bucuria pentru în- 
semnatele realizări obținute sub 
conducerea partidului, toastind 
pentru fruntașii în producție, 
pentru întregul colectiv de 
oameni ai muncii, pentru ferici
rea lor și a familiilor lor, pen- 
tru înflorirea patriei noastre^ 
pentru pace.

Oamenii muncii vor sărbătorii 
Pomul de iarnă și Revelionul în 
veselie și voie bună, cu hotă- 
rîrea ca în noul an să lupte 
cu șl mai multă însuflețire 
pentru înfăptuirea importante, 
lor sarcini trasate de că- 
tre partid și guvern, pentru 
dezvoltarea economiei naționala 
și ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.

—

ia

SPECTACOLE

Brigăzile științifice 
în mijlocul țăranilor muncitori

De aurind cîteva brigăzi știin
țifice din orașul Turmi-Severin 
s-au deplasat în comunele și 
satele din raionul Tr. Severin 
și chiar în satele altor raioane 
ale regiunii, pentru a face cu
noscute țărănimii muncitoare o 
serie de probleme științifice și 
culturale.

Una dintre brigăzi s-a oprit 
săptămîna aceasta în comuna 
Cocoșu din raionul Vînju Mare.

La căminul cultural din co
mună țăranii muncitori s-au adu- 
nat îo număr mare, dornici să 
asculte expunerea medicului

Moisiu, care a vorbit simplu pe 
înțelesul tuturor despre unele 
aspecte ale îngrijirii copiilor, 
făcînd și cîteva consultații.

Numeroși țărani au început 
apoi să pună întrebări pe mar
ginea expunerii.

După o scurtă pauză, briga
da artistică de agitație care a 
însoțit brigada științifică a pre
zentat un scurt program artis
tic, program alcătuit pe baza 
faptelor din comună.

ARISTICÄ BÄGHINÄ 
corespondent voluntar

La biblioteca din comuna Daia, raionul Giurgiu se desfășoară o vie activitate. Aici vin numeroși 
colectiviști și țărani întovărășiți pentru a citi sau împrumuta cărți. In fotografie : bibliotecara 

Vica Albu recomandînd cărți elevilor Constantin Roșu și Horea Constantin. w 
Foto : AGERPRES

Pe scenele teatrelor 
de la 28 decembrie 1959 

la 3 ianuarie 1960
Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne:
Carmen — luni (orele 19,30) ; 

Dama de Pică — miercuri (ore
le 19,30); Răpirea din Serai — 
joi (orele 19,30) ; Coppelia — 
vineri (orele 19,30) ; Lakme — 
sîmbătă (orele 19,30) ; Truba
durul — duminică (orele 11); 
Călin — duminică (orele 19,30).

Teatrul de Stat de Operetă:
Boccacio — marți (orele 

19,30) ; Lăsați.mă să cînt — 
miercuri (orele 19,30) ; Văduva 
veselă — joi (orele 19) ; Don 
Pasqualle — vineri (orele 19,30); 
Zarvă între fete — sîmbătă (0- 
rele 19,30) ; Medalion Kalman 
— duminică (orele 10,30) ; Plu
tașul de pe Bistrița — duminică 
(orele 19,30).

Teatrul Municipal (sala „Fi- 
limon Sirbu“);

Moartea unui comis voiajor 
— marți (orele 20), joi (orele 
19) ; Omul care aduce ploaie — 
miercuri (orele 20); Vlaicu și 
feciorii lui — vineri, duminică 
(orele 20) ; Soțul ideal — sîm
bătă (orele 20), duminică (orele 
15) ; Take, Ianke și Cadîr — 
duminică (orele 10).

Teatnul de Stat „C. Nottara“ 
(sala Libertatea) :

Fotoliul 16 — marți, sîmbătă 
(orele 20) ; Vrăjitoarele din Sa. 
lem — miercuri, vineri (orele 
20) ; Filomena Marturano 
joi, duminică (orele 20) ; 
căutarea bucuriei - 
(orele 16 — cedat),

Flacăra, N. Bălcescu: N. S# 
Hrușclov in America (film în 
culori) și S-O.S. in Cosmos; Pa
tria. Elena Pavel, Gh. Deja S 
Mizerabilii (seria Il-a) — cinema, 
scop) ; Republica, V. Alecsandri. 
București, Miorița, 1 Mal: Hai. 
ducii din Rio Frio; Miagheru, 23 
August: Unde eierne; I. C. Fri- 
mu, V. Roaită : Intilnire cu via. 
(a; Lumina : Andreica; G. Coș. 
buc: Trei fete la timona; Cen. 
trai: Pe Donul liniștit (seria 
III-a) ; Victoria : Cartea junglei;. 
Maxim Gorki: Nunta lui'Eiga.ro ; 
13 Septembrie: Intilnire la bal, 
60 de zile in sudul Asiei ' Tim. 
puri Noi (rulează în continuare 
de la 10—21) ; Program de filme 
documentare ji de desene ani
mate; Tineretului, Volga : Lady 
Hamilton; înfrățirea între po- 
poare, 30 Decembrie : Mizerabilii 
(senin l-a — cinemascop) ; Alex. 
Popov (rulează în continuare de 
la 10—21) : Amnarul fermecat; 
Grivița : Misiunea periculoasă; 
Unirea : Fata cu ulciorul; G. Da- 
vid: Surprize pe stradă; Alex. 
Siahia : Primăvara; Arta, G. Ba. 
covia : în căutarea comorii: 
Munca : Pe țărmuri îndepărtate} 
T. Vladimirescu : Zboară cocorii; 
Donca Sirro, Libertății: Stele
le; Ilie Pintilie: Simpaticul no. 
slru docior; Popular: Serenada 
străzii; Olga Bancic: Torentul; 
B. Delavrancea : Casa părinteas
că ; M. Eminescu : Nevasta mea 
cintă; 8 Mai: Kociubei.

Extind mișcarea de inovații

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) :

Cei dm urmă — premieră — 
marți, vineri (orele 20) ; Fata 
fără zestre — miercuri (orele 
26), duminică (orele 10) ; Bă. 
dăranii — joi (orele 20) ; Cidul
— vineri (orele 15,30), duminică 
(orele 15) ; Apus de soare — 
sîmbătă (orele 15) ; Cuza Vodă
— sîmbătă (orele 20) ; A treia, 
Patetica — duminică (orele 20).

. ; în 
sîmbătă 

,  ,, duminică
(orele 10 — cedat) ; La telefon
Taimirul — duminică (orele 16).

Teatrul de Stat „C Nottara" 
(sala din str. „C. Alille“) :

Nota zero la purtare — luni, 
marți (orele 20) ; Scurtă convor
bire — miercuri, vineri (orele 
20) ; Nora — joi (orele 20), 
duminică (orele 10); Ferestre 
deschise — sîmbătă (orele 20); 
Hagi Tudose — duminică (ore
le 15) ; Brigada l-a de cavale. 
rie — duminică (orele 20).

bucuriei
Duminică

27 decembrie

PREMIERA 

noului film romînesc

(XJrmare din pag. l-a)

anual economii de 50.000—60.000 
lei.

Inovatorului i se cere în pri
mul rînd o profundă cunoaștere 
a meseriei, a tehnicii. De aceea 
comitetul U.T.M., în colaborare 
eu comitetul de întreprindere și 
serviciul personal și învățămînt, 
au organizat 39 de cursuri de 
minim tehnic frecventate de 
peste 1000 de tineri, 2 cursuri 
de specializare pentru sudorii 
autogeni și 
desen pentru 
Popularizarea 
a revistelor
trezit la tineri interesul pentru 
studiu. Aproape 2000 de tineri 
frecventează azi biblioteca teh
nică. Eficace este de asemenea 
măsura ca majoritatea conferin
țelor tehnice să fie ținute la lo
cul de muncă, și să se trimită 
în secții buletine cu noutățile 
tehnice.

Alți tineri vin săptămînal pen
tru a acumula noi cunoștințe pe 
care le 
stantin 
și alții

Mulți
însă necesitatea ca 
organizațiile U.T.M., 
secții, de echipă, inginerii, 
acorde o mai mare atenție caii- 
|icării tinerilor r-uncitori,

4 cursuri de citit 
tinerii proiectanți. 

cărților tehnice, 
de specialitate a

dau inginerii tineri Gon- 
Fulga, Dumitru Vlaiciu 
în orde de consultații, 
vorbitori au subliniat 

în viitor, 
șefii de 

să

In unele secții, 
de pildă turnătoria 
la cursul de minim tehnic, 
foarte puțini tineri deși 
destui din cei lipsiți de 
periență. Unii absolvenți de 
școală profesionala se mulțumesc 
cu noțiunile acumulate în școală, 
se mențin la un nivel me
diocru. Un tovarăș vîrstnic de aici 
a dat un exemplu concludent In 
secție sînt trei tineri harnici Ni- 
colae Rucăreanu, Gheorghe Gris- 
tescu, Nicolae Truică. De lucrat 
lucrează, sînt ageri, dar rămîn 
pe loc. Dacă ar învăța, spunea 
dinsul, dacă ar studia, cu sigu
ranță că ar putea să stăpîneas- 
că tot mai bine meseria, să a- 
jungă inovatori.

Mulți ingineri tineri, s-a spus 
în consfătuire, cum sînt Iulius 
Lupescu, Liviu Oancea, inova-< 
tori, sprijină pe tinerii muncitori, 
discutând cu ei, problemele, re- 
comandîndu-le bibliografie pen
tru studiu. Fac acest lucru cu 
conștiința inginerului de tip 
nou, care-și pune toate forțele 
în slujba construcției socialis
mului. S-a arătat însă în con- 
sfătuite că alții, puțini la număr, 
uzează de practici învechite, fac 
tirg cu cunoștințele lor. Așa de 
exemplu inginerul Ion Feleață 
a pretins perFru îndrumările 
date lui Ilie Malion să fie trecut 
colaborator. Malion la prima 
sa inovație a avut doi colabora
tori pentru că a trebuit să in-

cum este 
de oțel, 

.vin 
sînt 
ex-

dudă nu numai pe inginer dar 
și pe Șeful de echipă. Asemenea 
practici au fost aspru

Cînd își face 
birocrația

criticate.

loc

obținute,Analizînd succesele 
tinerii au discutat și despre cauț 
zele care încă mai frînează miș
carea de inovații. Una din aces
tea este încetineala cu care se 
rezolvă uneori inovațiile, lată 
numai cîteva cazuri. Comunistul 
Alexandru Vasilescu a conceput 
un dispozitiv pentru ca la șan-' 
trenarea tablelor pe raboteză să 
nu se mai rupă cuțitele. Cît a 
durat inovația pînă să se rezol
ve? 4 luni. In acest timp do
sarul s-a plimbat de la secția 
cazane la cabinetul tehnic, apoi 
cabinet-serviciu tehnologic-utilaj 
cabinet tehnic, iar cabinet teh- 
nic-serviciu tehnologic etc. Ino
vatorul însă n-a mai așteptat și 
și-a pus în aplicare inovația. 
Rezultatul? înainte zilnic se 
rupeau 7-10 cuțite. Acum, în trei 
luni s-au folosit abia două. Ino
vația însă nu este nici acum 
scriptic pe deplin rezolvată. Ge 
dovedește acest lucru, decit 
faptul că prin unele birouri, mai 
sînt funcționari care și-au aco
perit nasul cu dosare și care re
fuză să vadă că inovația este 
bună, că aduce beneficii uzinei. 
Birocrații îl poartă 
de la Ana ia Caiafa, 
calcul économie, ba 
că-i alta, în vreme 
pusă în practică,

pe 
ba 
că 
ce
inovația sa

inovator 
că n-are 
una, ba 
de mult

dovedește a fi foarte utilă și va
loroasă 1 Sau un alt caz, adus 
în consfătuire de tînărul inginer 
Comeliu Rizescu. Inginerul Con
stantin Opriș a realizat două 
inovații privind realizarea oțelu
lui de înlocuire. Propunerile au 
fost admise pentru experimenta
re și a fost lansată și comanda. 
Dar ce folos; de mai bine de 
6 luni se tărăgănează , aplicarea 
lor. Iată dar ce se întîmpiâ cînd 
tși face loc birocrația. întreprin
derea este păgubită de importan
te rezerve interne, elanul tine- • 
rilor inovatori scade.

Consfătuirea a discutat și un , 
alt aspect la fel de important. înființarea ^de noi 
Un vorbitor spunea : „ca să faci .........
inovații la Uzinele 
trebuie să fii sau 
cel puțin șef de 
foarte mare măsură 
tate. Majoritatea 
sînt ingineri sau 
ce ?

Pentru că tinerii 
prea puțin ajutați 
iască propunerile, 
secțiilor, linii ingineri și tehni
cieni nu se interesează în sufi
cientă măsură de stadiul în care 
se află inovațiile tinerilor, nu 
iau măsuri pentru urgentarea a- 
plicării acestora. Tînărul turnă
tor Ilie Malion se străduiește să 
realizeze două inovații. Dar de 
mai bine de 4—5 luni el nu reu
șește să le realizeze fiindcă ni
meni din conducerea secției nu-l 
sprijină. La rîndul său organiza
ția de bază U.T.M. a neglijat în 
în mod nepermis , urmărirea fe
lului ciim sînt rezolvate propu
nerile tinerilor, s.a mărginit la 
0 legătură sporadică cu cabinetul

tehnic, ea rezumîndu-se la luarea 
unor situații privind creșterea 
numărului tinerilor inovatori.

„23 August" 
inginer sau 
echipă". Iu 

a avut drep- 
inovatorilor 

tehnicieni. De

muncitori sînt 
să-și înfăptu- 

Conducerile

★

Dezbaterile din consfătuire 
au dovedit că există încă re
zerve, care valorificate pe de
plin vor ridica pe o nouă treaptă 
mișcarea de inovații. In consfă
tuire s-au propus măsuri con
crete pentru creșterea numărului 
tinerilor inovatori și pentru spo
rirea eficacității inovaților. Prin
tre măsurile preconizate pentru 
anul 1960 se numără ; : reorgani
zarea brigăzilor de inovatori, 

i cursuri de 
în funcție de 

secții și 
semnalat,

minim tehnic 
specificul fiecărei 
de nevoile care s-au 
organizarea la începutul anului 
a unei consfătuiri cu tinerii in
gineri și tehnicieni în care să se 
dezbată sarcinile ce le revin în 
sprijinirea tinerilor muncitori ino
vatori, definitivarea etapei a 11-a 
a concursului și popularizarea 
inovatorilor fruntași. Consfătui. 
rea a stabilit ca periodic în fie
care organizație de bază U.T.M. 
să se analizeze rezultatele obți
nute îh mișcarea de inovații și 
să se stabilească împreună cu 
conducerile administrative măsu
rile necesare pentru continua ei 
dezvoltare.

Analizînd posibilitățile pe care 
le au la îndemînă, tinerii s-au 
angajat ca în anul t960 să rea- 
lizeze prin inovații economii în 
valoare de 3.500.000 lei.

Anul 1969 a fost declarat de 
consfătuire „Anul inovatorului 
tinăr"1

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio):

Năpasta — marți, vineri (ore-
Boga — 

(orele 20) ; 
— joi (ore- 
(orele 15); 
sîmbătă (0- 

Steaua fără nume — 
(orele 10) ; Rețeta fe- 
duminică (orele 20).

le 20); Surorile 
miercuri, sîmbătă 
Omul cu mîrțoaga 
le 20), duminică 
Hangița — vineri, 
rele 16); 
duminică 
ricirii —

Armatei (sala Ma-Teatrul 
gheru):

Pygmalion — marți, miercuri 
(orele 20) ; Străina de pe insu
lă — joi (orele 20); Despot 
Vodă — vineri (orele 20) ; De 
partea cealaltă — sîmbătă (ore- 
le 10) ; Paloșul de foc — sta- 
bătă (orele 16), duminică (orele 
20) ; Femeia îndărătnică — 
sîmbătă (orele 20), duminică 
(orele 16) ; In numele revoluției 
— duminică (orele 10).

Teatrul Tineretului:
Hoții — luni (orele 19,30); 

Partea leului, — marți dumi
nică (orele 20) ; Mult zgomot 
pentru nimic — miercuri (orele 
20) ; Nila — joi (orele 19,30), 
sîmbătă (orele 20 — cedat), du
minică (orele 15,30 — cedat) ; 
Britannicus — vineri (orele 20); 
Viforul — sîmbătă (orele 15,30 
— cedat); Inșir.te mărgărite — 
duminică (orele 10).

Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești:

Nevestele vesele din Windsor 
—marți, duminică (orele 19,30); 
Aristocrații — miercuri (orele 
19,30) ; Răzeșii lui Bogdan — 
joi (orele 19,30) ; Domnișoara 
Nastasia — vineri (orele 19,30); 
Rapsodia țiganilor — sîmbătă 
(orele 19,30).

cu

ROMULUS NEACȘU 
GEORGE MĂRUȚĂ 
BORIS CIORNEI 
SANDU STICLARU
AUREL 1RIMIA
PETRE GHEORGHIU

LICA GHEORGHIU 
EUGENIA ARDELEANU 
ȘTEFAN CIUBOTARAȘU 
MARCEL ANGHELESCU 
ANDREI CODARCEA 
NI NETA GUȘTI
N. N- MATEI

Teatrul Armatei (sala Studio 
—- Bd. Magheru 20) :

în căutarea extraordinarului 
— premieră — marți, miercuri, 
joi, vineri (orele 20,30), sîmb’ă- 
tă, duminică (orele 16 și orele 
20,30).

Teatrul Evreiesc de Stat:
Tinerețea părinților — marți 

(orele 20) ; O revistă cu Ahaș- 
veroș — premieră — miercuri, 
joi, vineri, sîmbătă, duminică 
(orele 20).

Teatrul Armatei (sala Ura- 
nus):

Văduva isteață — marți, 
miercuri, joi (orele 20).

Teatrul Municipal (sala „M. 
Millo"):

Hamlet — marți (orele 20)„ 
joi (orele 19) ;Răzvan și Vîura 
— miercuri (orele 20) ; Dacă 
vei fi întrebat — vineri, dumi
nică (orele 20) ; Pîin« șt tranda
firi — sîmbătă (orele 20) ; 
Sfînta toana — duminică (orele 
10) ; Trei generații — duminică 
(orele 15 —• cedat),

Teatrul Țăndărică (sala Or- 
feu) :

Păcală -r marți, joi (orele 
10), sîmbătă, duminică (orele 
17) ; Ala-bala — portocala — 
miercuri (orele 15), sîmbătă, 
duminică (orele 11); Mina cu 
5 degete — sîmbătă, duminică 
(orele 20,30).

Teatrul Țăndărică (sala Aca
demiei) •

Punguța cu 2 bani — marți, 
miercuri (orele 15) ; . sîmbătă 
(orele 11), duminică (orele 
11,30); Isprăvile viteazului He. 
racle — miercuri, joi (orele 10), 
gîmbătă duminică (orele 17).

Scenariul; Horia Lovinescu 
Regia ; Gh. Turcu
Imaginea: .lean Pierre Lazar 

Lupu Gutman

Muzica : Tiberiu Olah 
Decoruri: Labanez Ladislau 

COMPLETARE: „STURIO-
• Nil"

O producție a studioului de 
filme documentare „Al. Schia“ 
Spectacolul de gală va avea 
loc în ziua de 26 dec. a.c. 
la cinematograful „Patria" 

orele 20,30.

Eiga.ro


Guvernul sovietic este de acord ca întîlnirea
la nivel înalt sà aibă loc la Paris

și propune ca date 21 aprilie sau 4 mai 1960

Scrisoarea președintelui
Consiliului de Miniștri al U 

N. S. Hrușciov, adresată 
președintelui S.U.A., D. Eisenhower

■

Lucrările Plenarei
CC al

MOSCOVA 25 (Agerpres),
TASS transmite:

La 25 decembrie, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
Andrei Gromîko, a înmînat am
basadorilor celor trei puteri oc-

cidentale răspunsul președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, la 
scrisorile președintelui D. Eisen
hower, primului 
Macmillan și

ministru H. 
președintelui Ch.

de Gaulle în problema tntîlni- 
ril la nivel înalt

Iată textul scrisorii adresate 
de N. S. Hrușciov lui D. Eisen
hower :

Stimate domnule președinte,

confirmați căAm primit scrisoarea în care confirmați că 
sinteți gata să participați la conferința la nivel 
înalt a celor patru puteri și comunicați că între 
dv., primul ministru Macmillan și președintele de 
Gaulle s-a ajuns la o înțelegere în această pro
blemă.

In primul rînd, vreau să-mi exprim profunda 
satisfacție în legătură cu faptul că dv., primul 
ministru Macmillan și președintele de Gaulle 
considerați de dorit ca pentru discutarea princi
palelor probleme internaționale să aibă loc din 
timp în timp conferințe la nivel înalt în țările 
participante la aceste conferințe.

Guvernul sovietic nu poate decît să salute 
această declarație. Am considerat întotdeauna că 
tocmai pe calea întrevederilor personale la cel 
mal înalt nivel ale oamenilor de stat se pot so
luționa în modul cel mai eficient problemele in
ternaționale urgente.

Guvernul sovietic declară că este de acord ca 
întîlnirea la nivel înalt să aibă loc la Paris.

Regretăm că, data acestei întîlniri propusă 
pentru 27 aprilie 1960 este inacceptabilă gu
vernului sovietic. In legătură cu aceasta, am vrea 
să propunem [ca eventuale date ale acestei în
tîlniri zilele de 21 aprilie sau 4 mai 1960.

Guvernul; sovietic speră că una dintre aceste 
date va conveni guvernului S.U.A., precum și 
guvernelor Marii Britanii și Franței și că această 
propunere a sa nu va crea nici un fel de difi
cultăți în fixarea datei definitive a întîlnirii șe. 
filor de guverne.

Sper, domnule președinte, că aceste conside
rente vor fi acceptabile pentru

respect
dv.
N. HRUȘCIOVCtt sincer

Moscova, Kremlin
25 dec. 1959.

N. S. Hrușciov a 
primului ministru al 
millan, și președintelui Republicii Franceze, Ch. 
de Gaulle.

adresat
Marii Britanii, H. Mac-

scrisori similare

Scrisoarea lui N. S. Hrușciov primită cu satisfacție 
la Washington, Londra și Paris

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
— Comentînd scrisoarea adresa- 
tă. de N. S. Hrușciov președinte
lui D. Eisenhower, în care șeful 
guvernului sovietic își exprimă 
consimțămîntul pentru organiza, 
rea din timp în timp a confe
rințelor la nivel înalt și propune 
noi date pentru convocarea pri
mei conferințe la nivel înalt la 
Paris, purtătorul de cuvint al 
Departamentului, de Stat a decla
rat că scrisoarea lui N. S. Hruș
ciov adresată lui Eisenhower a 
fost remisă de către Departa
mentul de Stat Casei Albe unde 
se traduce în limba engleză.

Reprezentanți oficiali ai De
partamentului de Stat și-au ex
primat satisfacția pentru faptul 

. • t decă N. S. Hrușciov a fost 
acord cu ținerea conferinței de 
nivel 
datele conferinței de 
aceleași persoane au 
că această problemă 
zintă o importanță

înalt. In ce privește 
la Paris, 
declarat 
nu pre- 
deosebită

și au exprimat speranța că ea 
va fi reglementată.

★

LONDRA 25 (Agerpres). —; 
Purtătorul de cuvint al Ministe-

rului Afacerilor Externe al An
gliei, comentînd scrisoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
în care se exprimă asentimentul 
guvernului sovietic privitor la 
convocarea la Paris a conferin
ței șefilor de guverne ai marilor 
puteri, a declarat la 25 decem
brie : „Sîntem mulțumiți de fap
tul că dl Hrușciov a acceptat 
convocarea la Paris a conferin
ței la nivel înalt și — ca o con
secință ce decurge de aici — 
seria de conferințe la nivel înalt, 
în ceea ce privește data, fără 
îndoială că se poate ajunge la 
o soluție“.

Comentatorul diplomatic al 
agenției Press Association co
mentează cu satisfacție faptul 
că N. S. Hrușciov a acceptat ca 
întîlnirea cu șefii de guverne ai 
puterilor occidentale să aibă loc 
la Paris.

Știrea primită din Moscova, 
declară agenția, a fost imediat 
transmisă prin telefon primului 
ministru Macmillan și ministru
lui Afacerilor Externe, Selwyn 
Lloyd, care erau plecați din 
oraș.

PARIS 25 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al Franței 
a anunțat la 25 decembrie că 
guvernul francez , este satisfăcut 
de răspunsul președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

Purtătorul de cuvînt a făcut 
cunoscut că în cel mai scurt 
timp între cele trei puteri occi
dentale vor începe consultări di
plomatice.

Ă.R.L.U.S în U.R.S.S.
MOSCOVA 25 — Corespon

dentul Agerpres transmite :
Timp de zece zile delegația 

A.R.L.U.S., condusă de Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., a 
vizitat Uniunea Sovietică la in
vitația Asociației de prietenie 
aovieto-romînă. Pretutindeni, de
legația a fost primită cu multă 
căldură de oamenii sovietici.

La Moscova, reprezentanții 
A.R.L.U.S. au vizitat Uzina de 
rulmenți nr. 1, șantierul Combi
natului de pîine, o întreprindere 
ce va fi dotată cu instalații de 
automatizare completă, combina
tul „Horoszevski“ pentru con
strucția de locuințe, care produ
ce piese prefabricate din beton 
armat pentru 3.360 de aparta
mente pe an.

O emoționantă întUnire au 
avut membrii delegației la Școa
la nr. 201, care poartă numele 
Zoiei Kosmodemianskaia. Oaspe
ții s au întîlnit cu mama eroi
nei, Liubov Timofeevna Kosmo
demianskaia, cu directorul, pro
fesorii și elevii școlii.

Delegația a vizitat timp de 
cîteva zile R.S.S. Armeană.

In cinstea oaspeților, la Uni
versitatea din Erevan a avut loc 
un însuflețit miting al studen
ților și profesorilor. Delegația a 
vizitat colhozul „Sverdlov“. O 
puternică impresie a produs a- 
supra oaspeților hidrocentrala 
subterană de pe riul Razvan, cu 
o putere de 70.000 kW.

Revenind la Moscova, membrii 
delegației au avut o însuflețită 
întîlnire cu muncitorii, inginerii 
și funcționarii tipografiei „Kras- 
nîi Proletarii“, care este mem
bră colectivă a Asociației de 
prietenie șovieto-romînă.

★
Cu prilejul vizitei în U.R.S.S. 

a delegației A.R.L.U.S., tovară
șul Mihail Dalea, ambasadorul 
R.P.R. la Moscova, a oferit un 
cocktail la care au participat : 
E. Afanasenko, ministrul învăță- 
mîntului al R.S.F.S.R., președin
tele Asociației de prietenie sovie-; 
to-romînă, N. Oblomski, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., membru în 
Consiliul de conducere al 
A.P.S.R., T. Zueva, vicepreședin
te al Prezidiului Consiliului de 
conducere al Asociațiilor sovieti-, 
ce de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine, G. Sotni-j 
kov, vicepreședinte al Consiliu
lui Economiei Naționale al ora
șului Moscova, și numeroși alți 
fruntași ai vieții științifice, cul
turale și obștești din U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul in
formativ cu privire la Plenara 
Comitetului Central al Partidu. 
lui Comunist, al Uniunii Sovie
tice :

La 25 decembrie 1959 au con
tinuat lucrările Plenarei Corni, 
tetului Central al P.C.U.S. S-a 
discutat în continuare problema 
dezvoltării continue a agricultu- 
turii (măsurile pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XXI. 
lea al P.C.U.S. și Plenarei din 

al
lea al P.C.U.S. și Plenarei 
decembrie (1958) a C.C. 
P.C.U.S.).

In ședința de dimineață 
luat cuvîntul tovarășii: V.

au 
V. 

Mațkevigi (ministrul Agriculturii 
al U.R.S.S.), T. D. Lîsenko (ă- 
cademician, directorul Institutu
lui de genetică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.), F. G. Kiri- 
cenko (șeful secției de selecțio
nare a griului de la Institutul 
unional de genetică și selecție), 
A. S. Danov (directorul sovho-

zului „Kommunar“ din ținutul 
Stavropol), A. M. Smirnova 
(șefă de brigadă din colhozul 
„Hrușciov“, raionul Luțk, regiu. 
nea Volin), 1. V. Spiridonov (se
cretar al comitetului regional 
Leningrad al P.C.U.S.), A. I. 
Efremova (președinta colhozului 
„Kirov“, raionul Șilovo, regiu
nea Riazan), A. 1. Kozlov (di
rectorul sovhozului „Cistiakovo“, 
regiunea Kazahstanul de nord), 
P. A. Prozorov (președintele 
colhozului „Krasnîi Oktiabr", 
raionul Kulin, regiunea Kirov), 
D. D. Karaev (prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
R.S.S. Turkmenă).

In ședința din seara de 25 
decembrie la Plenara C.C. al 
P.C-U.S. a rostit o ouvîntare to
varășul N. S. Hrușciov, prim.se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Plenara a adoptat în unani
mitate o hotărîre în problema 
discutată.

Organizații vest-germane 
se pronunță

pentru destinderea internațională
BERLIN 25 (Agerpres). — In 

ajunul noului an diferite orga
nizații din Germania Occiden- 
tală au făcut declarații în care 
cheamă la destinderea’ încordă
rii internaționale și la rezolva
rea problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor. După cum a. 
nunță agenția A.D.N. organiza
ția din Bavaria a Uniunii sin. 
dicatelor din Germania Occi
dentală subliniază importanța 
schimbului de vizite dintre re
prezentanții celor două mari 
țări — Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii. Ea 
remarcă că acest schimb sădește 
în oameni speranța că politica 
„războiului rece“ va fi înlocuită 
treptat prin politica înțelegerii 
reciproce. Organizația din Ba
varia a Uniunii sindicatelor din 
Germania Occidentală declară 
că va continua lupta pentru in. 
terzicerea armei atomice.

Organizația „Friedenskreis“ 
din; Stuttgart a adresat locui
torilor -acestui oraș un mesaj în 
care subliniază necesitatea ca 
Germania Occidentală să-și adu
că- contribuția la opera de de
zarmare, consolidare a păcii și 
destinderea încordării internațio
nale. „Friedenskreis“ cere gu
vernului vest-german să renun
țe la înarmarea atomică și la

bazele de rachete și să sprijine 
crearea unei zone denucleari- 
zate în Europa, să sprijine în
cetarea imediată a înarmării și 

Bundeswehr, 
îmbunătățirea 
socialiste.

recrutării pentru 
să stăruie pentru 
relațiilor cu țările

în spiritul „războiului rece“

delictePacea și prietenia 
in Germania

BERLIN 25 (Agerpres). — In 
Germania Occidentală se conti
nuă persecutarea elementelor de
mocratice care se pronunță pen- 
tru pace și prietenie între po
poare. După cum anunță agen
ția A.D.N., Ministerul Cultelor 
din Bavaria a început cercetări 
împotriva profesorului Frantz 
Paul Schneider, fruntaș al vieții 
publice din R.F. Germană, mem. 
bru al Biroului Consiliului Mon. 
dial al Păcii, cunoscut prin ati
tudinile sale împotriva politicii 
înarmării atomice.

In legătură cu aceasta, prof. 
Schneider a făcut o declarație în 
care a subliniat că este învinuit 
de participare activă la pregă
tirea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților, precum 
și de participare la Comitetul 
luptătorilor pentru pace din R.F. 
Germană, la organizații progre- 
siste „Erankischer Kreuz" și 
„Deutscher Kulturtag". Această 
activitate a prof. Schneider auto- 
ritățile vest-germane încearcă să

occidentală
o înfățișeze ca „anticonstituțio. 
nală“ și „antistatală".

După cum anunță agenția 
A.D.N., prof. Schneider respinge 
categoric toate învinuirile și de
clară că luptă pentru dezarma
re, coexistență și reunificarea 
Germaniei. El consideră că sin
gura cale spre «unificarea Ger- 
maniei este crearea conferinței 
celor două state germane.

Din toate colțurile lumii
ORAȘUL MOSCOVA Șl 

REGIUNEA ECONOMICA LENIN
GRAD AU ÎNDEPLINIT PLANUL 

ANUAL

Planuri de înarmare 
made în S.Ü.A.

SEUL 25 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei din Seul, 
șeful statului major al armatei 
terestre lisinmanisle a declarat 
intr-un interviu acordat presei 
la 23 decembrie că guvernul lui 
Li Sin Man intenfionează să a- 
ducă in Coreea de Sud in cursul 
anului viitor proiectile teleghi
date, noi tipuri de tancuri, uti
laj pentru transmisiuni, precum 
și diferite tipuri de arme din 
S.U.A., in vederea întăririi ar
matei terestre sudcoreene.

După cum s-a mai anunțat, 
autoritățile sudcoreene au dez
văluit la 21 decembrie un plan 
pentru aducerea în Coreea de 
Sud de proiectile teleghidate, a 
celor mai noi tipuri de distru
gătoare și alte nave militare. La 
18 decembrie, șeful statului ma
jor al aviației sudcoreene a 
menționat existența unui plan 
pentru aducerea de proiectile 
teleghidate de tip „Sidewinder“ 
și de noi tipuri de avioane de 
vînătoare.

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U-R.S.S., a 
felicitat pe oamenii muncii din 
orașul Moscova cu prilejul înde
plinirii înainte de termen a pla
nului de stat pe anul 1959.

La 17 decembrie întreprinde
rile din Moscova au îndeplinit 
planul pe primul an al septena- 
lUlui in ceea ce privește produc-1 
ția globală și la majoritatea ce
lor mai importante produse.

Cu prilejul îndeplinirii înainte 
de termen a pianului anual, 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat 
un mesaj și oamenilor muncii 
din regiunea economică Lenin
grad, din care fac pafte regiu. 
nile Leningrad, Novgorod și 
Pskov.

Întreprinderile din regiunea 
economică Leningrad au îndepli
nit planul anual înainte de ter
men, la data de 18 decembrie.

chimică din Anglia, a plecat la 
Madrid pentru a asista la proce
sul intentat unui grup de de- 
mocrați spanioli (Julio Ceron și 
alții). Autoritățile franchiste l-au 
arestat pe Edwards și l-au 
expulvat din Madrid. Irtapoindu- 
se în Anglia, parlamentarul en
glez a declarat că „Franco nu ar 
putea exista nici cinci minute 
fără mari forțe armate și fără 
ajutorul american“.

MESAJUL LUI NEHRU 
CU PRILEJUL INAUGURĂRII 

UZINEI SIDERURGICE DE LA 
BHILAI

In legătură cu inaugurarea 
ciclului siderurgic complet în u- 
zina siderurgică de la Bhilai, 
primul ministru ,al Indiei,, Jawa
harlal Nehru, a adresat un me
saj constructorilor acestei uzine.

Mesajului i s-a dat citire la 24 
decembrie în cadrul mitingului 
festiv de la Bhilai.

In mesaj se subliniază succe
sele obținute de constructorii a- 
cestei uzine, care în cursul anu
lui 1959 au dat în exploatare 
una după alta diferitele secții 
ale uzinei.

„Acest progres continuu al 
uzinei siderurgice de la Bhilai, 
6e spune în mesaj, este foarte 
încurajator și reprezintă un mi
nunat simbol al colaborării din
tre inginerii sovietici și indieni. 
Mulți dintre acești ingineri in
dieni, care au urmat un curs de 
pregătire în Uniunea Sovietică, 
[vor lucra în diferite secții ale 
uzinei.
I Vreau să felicit cu prilejui 
[inaugurării cu succes a uzinei

pe toți cei care și-au adus con
tribuția la uzina de la Bhilai și, 
îndeosebi, pe ingineri — atît so
vietici, cît și indieni“,
I

MANIFESTAȚII 
POPULARE IN INSULA 

MARTINICA

■'«c

UN PARLAMENTAR ENGLEZ 
ARESTAT Șl EXPULZAT 

DIN SPANIA

Ed-Deputatul englez, Robert 
wards, secretar general al Sindi
catului muncitorilor din industria

>

0 dezmințire a ministrului 
Afacerilor Interne al Irakului

BAGDAD 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : Postul de ra
dio Bagdacj relatează, că, în u- 
nele ziaYele' iraniene au apărut . 
știri potrivit cărora, la frontiera 
dintre Iran și Irak au loc con- . 
centrări de trupe irakiene, iar în ; 
apele fluviului Satt-Èl-Arab pa, [ 
trulează nave militare irakiene.

In legătură cu aceasta Ah
med Mohammed Yahia, miiiis-

trul Afacerilor Interne al Repu
blicii Irak, într-o convorbire cu 
un corespondent al agenției Irak 
News Agency a dezmințit cate
goric aceste știri ale ziarelor 

■ iraniene1 și a declarat că Irakul 
este .un. stat pașnic care respectă 
tratatele și acordurile interna, 
tionale și consideră că divergen
țele dintre țări trebuie să fie re
zolvate pe cale pașnică.

in ultimul timp în orașul Fort 
de France (insula Martinica) au 
avut loc manifestații ale popu
lației care cere acordarea auto
nomiei politice insulei. In timpul 
manifestațiilor au avut loc cioc
niri între manifestanți și poliție. 
După cum relatează ziarele fran
ceze, la 21 decembrie gardienii 
din așa-zisele „detașamente ale 
securității republicane", încercînd 
să împrăștie o manifestație, au 
deschis focul și au ucis doi oa
meni. Ca răspuns, participanții 
la manifestație au construit bari
cade pe străzile orașului Fort de 
France și au incendiat cîteva se
dii ale circumscripțiilor de poli
ție.

Guvernul francez, alarmat de 
evenimentele din Martinica, a 
trimis în grabă acolo întăriri mi
litare din Guadelupa. Crucișăto
rul francez ,J)e Grasse“ a primit 
ordin să intre în portul Fort de 
France.

ț
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Cehoslovac luerînd la punerea

In valoare a unor terenuri mlăș-

tlnoase aflate lingă Ostrava.

In țările socialiste
★ ★

Planul economiei naționale 
pe 1960 a R, Cehoslovace

PRAGA 25 (Agerpres). — Du
pă cum anunță ziarele, guvernul 
Cehoslovaciei a discutat zilele a- 
cestea proiectul planului econo
miei naționale pe 1960 — ultimul 
an al celui de-al doilea cincinal, 
înfăptuirea sarcinilor noi și im
portante, stabilite pentru anul 
care vine, va constitui un pas 
important pe calea dezvoltării 
continue a economiei naționale a 
Cehoslovaciei. Planul prevede 
creșterea producției industriale 
cu 10,2 la sută în decurs de un 
an. Industria constructoare de 
mașini — principala ramură in
dustrială a țării — își va spori 
producția cu 14 la sută, iar 
ponderea ei în volumul global al 
producției industriale va repre
zenta 30 la sută. Producția in
dustriei metalurgice va crește cu 
13 Ia sută.

In 1960 întreprinderile siderur
gice vor produce 6.800.000 tone 
oțel și peste 4.500.000 tone lami
nate. Producția industriei chi
mice urmează să crească cu 
peste 12 la sută. In anul urmă-

tor centralele electrice vor pro
duce 24.260.000.000 kWh energie 
electrică — cu 10,4 la sută mai 
mult decît în anul acesta. In 
1960 va fi terminată electrifica
rea tuturor centrelor populate. 
A fost elaborat un vast program 
de lucrări capitale, al căror vo
lum va crește cu peste 11 la 
sută. In 1960 vor fi construite 
numeroase întreprinderi noi. Oa. 
menii muncii vor primi aproxi
mativ 79.000 apartamente.

în ultimul an al celui de-al 
doilea cincinal volumul comerțu
lui exterior va crește cu 9,8 la 
sută. Cota-parte a țărilor lagă
rului socialist în volumul global 
al comerțului Cehoslovaciei va 
reprezenta 72 la sută.

In anul 1960 se va înregistra 
o nouă creștere a bunăstării ma
teriale a oamenilor .muncii. Sa
lariul lor real va crește cu 20 la 
sută în comparație cu 1955.

Guvernul a discutat și aprobat 
de asemenea proiectul bugetului 
2. .‘._t pe 1960.de stat

închiderea lucrărilor Sesiunii 
Adunării Populare

SOFIA 25 (Agerpres). —• La 
25 decembrie și-a încheiat lu
crările cea de-a 4-a sesiune ex
traordinară a Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria. Sesiunea 
a durat cinci zile.

Deputațij au dezbătut ș{ a- 
doptat legea cu privire la pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1960 și legea 
cu privire la bugetul de stat al 
Republicii Populare Bulgaria pe 
anul 1960.

Planul pe anul 1960 prevede 
noi sarcini importante în ce pri
vește dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale a Bulgariei, 
ridicarea nivelului de 
teri al și cultural al 
muncii. In anul 1960 producția 
industrială va spori cu 15,3 la 
sută în comparație cu anul 
1959, producția agricolă — cu 
32 la sută, venitul național va 
crește cu 21,5 la sută. Venitul 
real al oamenilor muncii va

la

cu. 
la 
îi

cu

trai ma- 
oamenilor

a R. P. Bulgaria
crește cu aproximativ 18 
sută.

In cadrul sesiunii deputatul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
6.G. al Partidului Comunist 
Bulgar, a , rostit o amplă 
vîntare în care s-a referit 
£robleme economice interne 

i probleme internaționale.
Sesiunea a adoptat legea

privire la modificarea structurii 
unor ministere și comitete de 
pe Ungă Consiliul de Miniștri. 
Ministerul Comerțului se îm
parte în Ministerul Comerțului 
Exterior și Ministerul Comerțu
lui Interior. Pe lîngă Consiliul 
de Miniștri se creează Comitetul 
pentru problemele progresului 
tehnic și Comitetul pentru pro
blemele arhitecturii și urbanis
ticii.

Adunarea Populară a adus o 
serie de amendamente șj adău
giri Ia legea cu privire la pen
sii.

închiderea lucrărilor sesiunii 
Adunării Populare a R. P. Albania

TIRANA 25 (Agerpres). —
Cea de-a 4-a sesiune a Adu

nării Populare a Albaniei și-a 
încheiat lucrările. Deputății Adu
nării Populare au dezbătut și 
au aprobat în unanimitate pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale a R. P. Albania pe 
anul 1960, precum și bugetul de 
stat pe anul 1960

în comparație cu anul 1959, 
producția industrială din 1960 
va crește cu 11 la sută, produc
ția agricolă cu 33 la sută. Ex
tracția de petrol va spori în a- 
ceastă perioadă cu 40 la sută, 
de minereu de crom cu 17 la 
sută, de minereu de fier cu 47 
la sută, producția de energie e- 
lectrică cu 15 la sută.

Legea cu privire la bugetul 
de stat adoptată de Adunarea 
Populară prevede la capitolul ve
nituri 27.540 milioane leka, iar

la[ capitolul cheltuieli 26.540 mi
lioane leka.

Adunarea populară a dezbă. 
tut raportul lui Behar Shtylla, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Albania „cu privire la si
tuația internațională și politica 
externă a R. P. Albania“. Ape
lul,Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor tuturor țâ
rilor cu privire lâ dezarmarea 
generală și totală, pretum și 
scrisoarea Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene adre
sată parlamentelor tuturor țări
lor lumii cu privire la restabi
lirea unității naționale a Coreei. 
Deputății au aprobat în unani- 
mitate politica externă a guver. 
nplut și s-au solidarizat cu A- 
pelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și scrisoarea Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene.

HAVANA. După cum transmite 
corespondentul din Havana al 
agenției China N.ouă, politia din 
Cuba a descoperit un grup con
trarevoluționar și a arestat 40 de 
contrarevoluționari. Asupra lor 
au fost găsite arme și muniții. 
Arestatil au recunoscut că se 
pregăteau să înfăptuiască o se. 
rle de crime șl acțiuni de sa
botaj.

ROMă Guvernul italian a in. 
terzis intrarea în țară a secre
tarului de stat al Ministerului A. 
facerilor Externe al Austriei, 

Gesch'nitzer-. După cum arată 
presa Italiană, această hotărîre 
a fost luată în urma noii ascu
țiri a diferendului italo-austriac 
din cauza regiunii de frontieră 
Alto-Adige (Tlroîul de sud).

Ü.T.L. German 
condamnă procesul 
de la Dortumund
BERLIN 25 (Agerpres).— 

Consiliul Central al Uniunii 
Tineretului Liber German a 
adresat tuturor organizațiilor 
de tineret din Germania Oc
cidentală o scrisoare in care 
condamnă cu hotărire proce
sul de la Dortmund împotri
va membrilor fostului comi
tet din Germania Occidentală 
pentru pregătirea festivalu
rilor tineretului și studenților.

In scrisoare se arată că in 
Germania Occidentală tine
rii patrioți, care se pronunță 
împotriva înarmării atomice a 
Bundeswehrului și pentru 
menținerea păcii și pentru 
înțelegere reciprocă, sînt su
puși tot mai des persecuțiilor 
ji represiunilor. Cercurile do
minante din R.F.G., se arată 
în scrisoare, nu sînt interesa
te în destinderea încordării 
internaționale și, după cum 
confirmă procesul de la Dort
mund, continuă politica „răz
boiului rece".

Afirmațiile reprezentanților 
acuzării in cadrul procesului 
că Federația Mondială a Ti
neretului Democrat ar ame
nința existența R.F.G. dove
desc că acest proces este în
dreptat împotriva înțelegerii 
reciproce dintre tineretul vest- 
german și milioanele de ti
neri — membri ai F.M.T.D.

Uniunea Tineretului Liber 
German, se subliniază în scri
soare, protestează cu hotărîre 
împotriva procesului de la 
Dortmund și cheamă toate 
organizațiile de tineret din 
R.F.G. să ceară imediata lui 
încetare.

Lupta tineretului 
japonez împotriva 

revizuirii „tratatului 
de securitate“ 

japono-americane
TOKIO 25 (Agerpres). — 

La 24 decembrie a avut loc 
la Tokio o conferință a repre
zentanților tineretului și stu
denților din Japonia organi
zată de Consiliul național 
nit de luptă al tineretului și 
studenților împotriva revizui
rii „tratatului de securitate“ 
japono-american. Participan
ta la conferință au hotărit ca 
organizațiile de tineret din 
Japonia să-și intensifice efor
turile în campania dusă în 
scopul de a împiedica pleca
rea în S.U.A. a primului mi
nistru Kiși pentru semnarea 
„tratatului de securitate“ ja
pono-american în forma re
vizuită.

Conferința a hotărit de a- 
semenea ca organizațiile de 
tineret și cele studențești să 
sprijine lupta minerilor pen
tru satisfacerea revendicărilor 
lor.

Conferința a adoptat două 
apeluri, unul adresat tineretu
lui și studenților din Japonia, 
iar celălalt tineretului și stu
denților din întreaga lume.

în primul apel se subli
niază necesitatea de a se îm
piedica prin toate mijloacele 
călătoria lui Kiși în Ș.U.A.

în cel de-al doilea apel, 
care exprimă, solidaritatea ti
neretului japonez cu tineretul 
din înlrepga lume, se arată 
că tineretul japonez va con
tinua lupta pînă cînd se va 
pune capăt încercării de revi
zuire a „tratatului de secu
ritate“ japono-american , și 
pînă ce tratatul însuși va fi 
abrogat. „Noi, se spune în 
apel, considerăm lupta noas
tră ca o parte integrantă a 
luptei mondiale a popoare
lor pentru coexistență paș
nică și dezarmarea totală”.

în 25 de prefecturi din Ja
ponia au fost constituite co
mitete unite de luptă ale ti
neretului împotriva revizuirii 
„tratatului de securitate“ ja
pono-american.
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