
De curind au început în Capitala lucrările primei Consfătuiri o Inginerilor și tehnicienilor mi
neri. In fotografie : într-o pauzâ, un grup de tineri ingineri mineri discutind.
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Cercurile 
tinerilor 

naturâliști
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„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat"

Organizații U. T. M. care 
răspund chemării tinerilor 

de la Uzinele „1 Mai“- Ploești

La Reșița, s-a terminat 
construcția melanjorului 

de fontă
La Combinatul metalurgic Re

șița s-a terminat construcția unui 
nou agregat siderurgic: melan- 
jorul de fontă cu o capacitate 
de 600 tone care a fost proiec
tat și construit de întreprinde
rile din țară. Cu ajutorul acestui 
agregat, oțelarii reșițeni au asi
gurat condiții tehnice superioare 
în vederea îmbunătățirii calității 
oțelurilor, aprovizionării la timp 
a cuptoarelor cu fontă lichidă și 
scurtării duratei de încărcare a 
șarjelor.

(Agerpres)

Fier vechi 
pentru oțelâriile 

Hunedoarei
DEVA 22 (Agerpres) — Răs-

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Asaltul 
spațiului cosmic 

a intrat 
într-o nouă fază

Sîmbătă 23 ianuarie 1960

SE „NAȘTE** 
O INOVAȚIE

Printre Inovatorii Uzinei de tractoare „Ernst Thălmann* din 
Orașul Stoiin - se află și tînărul comunist Petre Stanclu, autor a 
trei inovații aplicate, dintre care ultima va aduce o economie 
anuală de 76.000 lei. Fotoraportajul de azi îi este consacrat Iul 
și celor doi tovarăși de muncă ai săi - candidatul de partid 

Măndița Băloiu și utemistul Gheorghe Zărnoveanu

Sursa principală — 

reducerea consumurilor 

specifice

I Luînd cunoștință de chemarea 
I tinerilor de la Uzinele „1 Mai", 
I pentru dezvoltarea spiritului go- 
I spodăresc al tineretului, tinere- 
I tul întreprinderii noastre de 
I Prefabricate metalice din Plo- 
I iești a analizat, cu sprijinul co- 
I mu.iiștilor, canalele prin care 
I tinerii mai pierd bani și mate- 
I riale. Cu acest prilej am văzut 
I că mai sint numeroase posibi
lități de a realiza economii.

Un sprijin prețios în studiul 
I făcut l-au primit tinerii de la 
comuniștii: ing. Sandu Gh. 
Petre, Folache Gheorghe, mais
tru. Bujor Gheorghe etc.

Studiind posibilitățile, noi vom 
economisi în acest an 4.778.630 
lei din producție și 151.003 lei 
prin munca patriotică. Cel mai 
mare accent va fi pus pe redu
cerea consumurilor specifice. Ce
le mai mari economii — 4.662.630 
lei — le vom obține prin reduce
rea consumurilor specifice la ma
terie primă, materiale, combusti
bil, energie electrică, abur, și 
prin reducerea cheltuielilor de 
regie, iar 116.000 lei prin apli
carea de invenții și inovații.

In consfătuirea care a avut 
loc, numeroși tineri și-au ma

jorat angajamentele.
| Astfel; Marin Ion, responsa
bilul de brigadă la confecții 

I metalice și-a luat angajamentul 
I ca prin muncă patriotică cu bri- 
I gada să realizeze economii la 
j confecții metalice pentru hala 
I nouă de cazangerie de 186 lei de 
către fiecare tînăr ; să colec
teze fiecare tînăr muncitor 
eîte 168 kg fier vechi; să facă 
economii de materiale la lucră
rile ce le execută, în valoare de 
240 lei de către fiecare tînăr 
muncitor.

Angajamente asemănătoare 
și-au luat și alți responsabili de 
brigăzi printre care: Victor 
Brebeanu, Constantin Dinu, 
Gheorghe Duțescu. Constantin 
Chivu, Gheorghe Curcă. Condu
cerea întreprinderii a desemnat 
un tovarăș care se va ocupa spe
cial de urmărirea îndeplinirii 
acestor angajamente.

Pentru înfăptuirea acestui 
angajament am hotărît să des
fășurăm întreaga noastră acti
vitate sub lozinca „Nici un leu 
risipit — fiecare leu fructificat". 
In vederea asigurării îndeplini
rii acestor angajamente vom lua 
măsuri pentru creșterea număru
lui de brigăzi și posturi utemiste 
de control, sporirea eficacității 
acestora în procesul de produc

ție, îmbunătățirea tuturor for
melor de educație comunistă a 
tineretului.

NICOLAE MILITARU 
secretarul Comitetului U.T.M. 
întreprinderea de prefabricate 

metalice-Ploești

Peste angajamentul 
inițial fiecare tînăr 

va economisi 1OOO lei
Tinerii din secția noastră de 

tineret bobinaj — pregătiri bo
bine, a Uzinei „Element Gott
wald" din Capitală sint con
vinși că există încă rezerve in
terne nevalorificate. în acest 
sens ei au îmbrățișat inițiativa 
pornită la Uzinele „1 Mai“- 
Ploești.

Pentru a studia în amănunt 
căile ce duc la economii, biroul 
organizației noastre U.TiM-, sub 
conducerea organizației, de par
t'd, a constituit o comisie for
mată din ingineri, maiștri și 
muncitori fruntași. în urma 
studiului întreprins de comisie 
a fost organizată o scurtă con
sfătuire în care s-au făcut pro
puneri concrete privind intensi
ficarea luptei pentru economii 
și sporirea contribuției tineri
lor la reducerea prețului de 
cost al produselor. Organizarea 
tinerilor în brigăzi de producție 
în fiecare sector de activitate 
ne va permite o creștere a pro
ductivității muncii cu peste 9 
la sută. Atenția cea mai mare 
o vom acorda-o creșterii pro
ductivității muncii. Unii tineri 
au cerut să se ridice calitatea 
produselor prin controlul lucru
lui la nivelul responsabilului de 
brigadă și al maistrului, să se 
acorde mai mare importanță ri
dicării calificării profesionale a 
tinerilor.

Prin folosirea deșeurilor de 
coli micafoliu la mecanizarea 
bobinelor și izolare se econo
misesc anual 11.040 lei. Au fost 
făcute și alte propuneri intere
sante. Tînărul Iancu Aurel a 
propus scurtarea barelor la 
bobinarea rotoarelor 55 K.V. 
1000 ture cu 15 mm. înainte 
după executarea bobinajului, a- 
cest capăt era aruncat. După 
calculul făcut, din această re
zervă anual se pot economisi 
3.590 lei.

Același lucru la rotorul de 
40 K.V. 750 ture mm. Scurtînd 
barele cu 20 mm. economisim 
anual 3.784 lei.

Tineretul din secție a pornit 
la întrecere, sub lozinca „fieca
re tînăr să obțină economii de 
cel puțin 1.000 lei pînă la sfîr- 
șitul anului peste angajamentul 
luat inițial".

Pe baza studiului, a propune
rilor făcute, tinerii și-au majo
rat angajamentul luat la înce
putul anului de la 150.000 lei 
la 247.GG0 lei. Cu acest angaja
ment răspundem inițiativei ti
nerilor ploeșteni.

GANEA STANClU
secretarul organizației de 
bază U.T.M., secția tine
retului bobinaj pregătiri- 
bobine Uzinele „Element 

Gottwald**

punzînd chemării oțelarilor hu- 
nedoreni ceferiștii de la Simeria 
au pornit cu entuziasm acțiunea 
de strîngere a fierului vechi 
necesar oțelăriiîor combinatului, 
pentru sporirei producției de 
metal. In cursul zilei de vineri 
au p'ecat din Simeria spre Hu
nedoara primele două vagoane 
încărcate cu 30 tone de fier 
vechi strîns de ceferiști.

De asemenea brigăzile utemis
te de muncă patriotică de la sec
ția 1 furnale a Combinatului si
derurgic au colectat în primele 
20 zile ale acestui an 68 tone 
dd fier vechi, iar tinerii de la 
laminorul Bluming, 30 tone de 
fier vechi.

- V-a plăcut ? I nt rea bă Ga bl pe micile el colege de Io Cămi
nul de zl al Ministerului de Fi nonțe, după ce a mlnuit cu iste
țime pâpușile.

Foto : S. NICOLAE

Una din unitățile fruntașe ale 
industriei noastre alimentare este 
și fabrica de mezeluri și conser
ve din Sibiu. In prima jumătate 
a lunii ianuarie colectivul fabri
cii a dat peste plan 30.000 kg. 
conserve. In fotografie : utemista 
Popa Maria care lucrează în 
secția de cmbalaj își depășește 
planul de producție cu 14 la sută

Foto : AGERPRES

TABLETA Ai carte, ai
Plugarul nostru spune șl-n ver

suri o zicală :

Cîmpu-i alb, oile-s negre. 
Cin-le vede, nu le crede, 
Cin-le paște, le cunoaște.

Pe albul hîrtiei merg oile slo
velor tipărite : Cartea I

Să recunoaștem frumusețile a- 
cestui simbolism, cară nu ne-a 
venit odinioară, la București, din 
Montmartre și din Chat Noire, 
cafeneaua „Pisicii Negre" pari
ziene, ci, simplu, de la țăranul 
nostru cu căciulă, brîu și cojoc.

Cine le vede numai, e neștiu
torul, cum s-ar mai zice : anal
fabetul. Cine le paște-i cărtu
rarul.

Nu-i vorba de cine știe ce 
mare cărturar. Păstorul e omul 
care citește cartea, întorcîndu-i 
colțul foilor cu degetul mare 
trecut pe limbă. O carte o ci
teau toți puținii știutori de slo
ve, de pînă ieri, din comună, 
și în cele din urmă cartea nu 
se mai putea închide, umflată 
ca o varză.

Se întîmplă, și nu-i o întîm- 
plare, că azi tot satul citește și 
că a încăput cartea în cămin. 
Azi o carte, mîine o carte, înce
pe să se adune pe laviță o bi
bliotecă. Odată cu lampa elec-

Tudor Arghezi
frică a intrat în casa săteanului 
și cartea.

Acum 60 de ani, cititul era 
interzis. Doi socialiști erau a- 
restați pantru că împărțeau prin 
sate și cătune o broșură de cîte- 
va pagini.

Pe semne că nefericiții noș
tri compotrioți, lepădați de țară 
și domiciliați prin străinătăți, re
gretă asemena timpuri, aducîn- 
du-i socialismului imputarea 
neașteptată că scoate prea 
multe cărți (în ediții nemaicu
noscute la noi de zeci de mii 
de exemplare, vîndute într-o 
săptămînă). Turmele oilor nagre 
colindă zi și noapte țara. Li se 
audă pasul, ca de pîslâ, în 
graiul țăranilor și muncitorilor. 
S-au deprins să aibă o părere, 
o replică și să și le exprime, în 
cumințenia lor, tot mai răspicat 
și clar.

Refugiații sau exilații noștri, 
benevoli, cum își mai zic, jude
cind și osîndindu-ne poporul 
rămas în țară, că nu s-a mutat 
cu oile și măgarii lui la Paris, 
fac figură, pe franțuzește, de 
cărturari. Calitatea nihilistă a 
cărturărie! lor scrise, nu nl-1 ne-.

cunoscută, dar bănuim, șî-au dat 
seama și ei că acasă se scrie 
romînește mai frumos decît în 
dialectele străine, aiurea, de
parte de bătaia inimii pămîn- 
tului neaoș părăsit.

Părea de necrezut a mai fi 
necesară apărarea, în 1960, a 
cărții, cînd mai de mult cărtu
rarii Europei erau excomuniccți 
și arși de vii pentru o silabă. 
Am fi socotit că tot ce au dat 
mai bun și mai curat civilizațiile 
succesive, în lupta dintre Ormuz 
și Ahriman, e cartea, dascălul, 
prietenul nostru de toată sigu
ranța, în mîhnire și decepții, 
mîngîierea noastră și credința 
noastră, Cartea.

Dacă argumentele aventuriere 
ale născocirii și relei credințe 
s-au tocit și repetarea lor bc- 
nclizată le anulează, cel ce ți 
se propune adversar recurge la 
marea stupiditate și ține de rău 
socialismul că tipărește prea 
multe cărți... E ca și cum ai tra
ge la răspundere pe om că e 
sănătos și inteligent și pe tran
dafir că e frumos.

O fabulă povestește că fiind 
în susul pîrlulul lupuj, căruia Ii 
trebuia un fab orgument, N to-

de Prof. Ing.
Cu experiența plini de succes 

de la 20 ianuarie 1960, oamenii 
de știința și constructorii sovie
tici au inaugurat o fază nouă in 
tehnica asaltării spațiului cosmic. 
Pînă acum, în etapele preceden
te desfășurate în cursul ultimelor 
27 de luni, se poate considera 
doar că omul „a intrat în anti
camera Universului** (L. I. Se
dov). Pe baza experienței cîștiga- 
te în această primă fază a asal
tului cosmosului, a fost declanșat 
la 20 ianuarie 1960 programul 
de realizare a unei rachete mai 
puternice, cu o mare exactitate 
de zbor, de un tip nou. Ieșirea 
din anticamera Universului și pă
trunderea sistematică în prima 
sa cameră — spațiul interplane
tar — constituie o 
operațiune de o com
plexitate excepțio
nală.

Acum, pentru pri
ma oară se vorbește 
de pregătiri în ve
derea lansării unor 
sa.\diți „grei*1 ai 
Pămîntului, deși în lansările pre
cedente realizate în Uniunea So
vietică ceea ce a uimit în primul 
rind, în întreaga lume, a fost 
tocmai greutatea mare a corpuri
lor cosmice lansate.

Pătrunderea în Cosmos și cu
noașterea sistematică a aștrilor 
din sistemul solar sint asigurate 
numai dacă se pot lansa nave 
cosmice mari, în condițiuni de 
mare precizie în ceea ce privește 
traiectoria, înzestrate și cu posi
bilitatea revenirii nevătămate pe 
Pămînt sau ajungerii nevătămate 
pe suprafața altui astru ceresc.

Tocmai astfel de însușiri ca
racterizează zborul rachetei so
vietice lansate la 20 ianuarie 
1960. într-adevăr :

în momentul în care progra
mul de experiențe va fi încheiat, 
Uniunea Sovietică va dispune de 
o rachetă cu mai multe trepte, 
mai puternică, care va fi capa
bilă să lanseze în spațiul inter
planetar adevărate nave cosmice. 
Prima experimentare a unei ast
fel de rachete a fost încununată

COMENTARIUL 
ZILEI

Ion Patcaru
de succes. Specialiștii sovietici 
în tehnica asaltării spațiului cos
mic dispuneau și pini acum de 
cea mai puternică rachetă din 
lume, fapt confirmat și recunos
cut pe deplin chiar și de specia
liștii din Occident în tehnica 
rachetelor. Noua realizare mă
rește din nou, considerabil, acest 
avans.

Sint necesare nave cosmice mai 
mari (deci mai grele) pentru ca 
acestea să poată să includă la 
bordul lor întregul complex de 
aparate ce trebuie să formeze 
laboratorul destinat cercetării 
multilaterale a spațiului inter
planetar și a aștrilor din acest 
spațiu (Luna, Morte, Venus etc.) 
precum și mijloacele radiotehni- 

ce de comunicație 
interplanetară dintre 
nava cosmică și cen
trul de observare și 
urmărire a zborului 
de pe Pămînt, aflat 
la distanțe de sute de 
mii, și chiar mili
oane de kilometri 

de navă.
în legătură cu aceasta, desigur, 

prezintă mult interes zboruri cos
mice de un tip nou, ca de exem
plu realizarea unui satelit lunar, 
trimiterea unui laborator stațio
nar pe suprafața Lunii, realiza
rea unui zbor cosmic de recu
noaștere în apropierea planete
lor vecine cu Pămîntul etc. Pen
tru astfel de scopuri, nava cosmi
că trebuie să dispună ea însăși 
de motoare rachetă și de rezerve 
de combustibil cit și de sistemul 
de dirijare, ceea ce mărește sim
țitor, și pe această cale, sarcina 
utilă a rachetei purtat oare (res
pectiv a rachetei cosmice). Mări
rea sarcinei utile nu poate fi 
însă făcută fără o creștere cores
punzătoare a puterii rachetei 
purtătoare.

Apar însă și alte cerințe de 
creștere a sarcinii utile, în legă
tură cu asigurarea vieții unor 
eventuali astronauți (hrană, apă, 
protecție împotriva radiațiilor,

(Continuare în pag. 4-a)

In întreprinderile de pielărie șl încălțăminte

Se pot obține mari economii 
de materii prime și auxiliare

Majoritatea colectivelor din în
treprinderile de pielărie p încăl
țăminte an obținut anul trecut 
economii însemnate de materii 
prime ?i auxiliare. Numai din 
materia primă economisită In trei 
trimestre se pot fabrica încă 
aproximativ 550.000 perechi de 
încălțăminte. După cum apre
ciază conducerea Direcției gene
rale industriale pielărie ji cau- 
duc din .Ministerul Industriei 
Bunurilor de Consum, rezultatele 
ar fi fost ți mai bune dacă toate

parte
jura pe mielul de maî jos, că-I 
tulbură de-a-ndaratele apa.

Pe vremuri, cartea fusese nu
me: școala, școala o porți a- 
cum în buzunar. Duci cartea cu 
dumneata pretutindeni.

Vedeai, cu citeva zeci de anî 
mai de mult, în peregrinările ti
nereții, femeile și bărbații din 
trenurile exprese, cu cîte o carte 
deschisă la ochi și te simțeai 
jignit că în țara ta, cartea scrisă 
era cartea cu birlic. Ex-compa- 
trioții noștri, absenți din viața 
noastră, ar putea să vadă și în 
tramvaie tineretul citind, citind 
cărțile cele mai variate, poezie, 
roman, matematici, fizică, isto
rie. Cu băiatul de pe banca din 
față poți începe o convorbire 
vioaie, care-l face să uite stația 
de coborît.

Carte-i sporește văzul, desfă
șurat in marile orizonturi. Din 
paginile numerotate, dintre co- 
perți, cresc și mintea și viața. 
Omul pătrunde în omenire. Mul
tiplicat, gîndul se face gîndire, 
insul devine lume, solidarizat cu 
ea. Cartea e un criteriu, o te
melie, un stil, o decență, o de
licatețe, o morală, o dragoste 
înaltă.

Pentru asemenea păcate n* 
condamnă sărmanii săraci cu 
duhul dintre dezrădăcinați I

E amari

întreprinderile se situau la ni
velul celor fruntașe. Astfel, ob
ținerea de către celelalte între- 
firinderi a indicelui de utilizare 
a piei realizat de colectivul fa

bricii „Străduința" din Ițeam ar 
fi dus la o economie de peste 
13.800 m.p. de piei fețe.

Noile măsuri care s-au luat 
din primele zile ale anului în 
acest sector vor contribui la ob
ținerea unor rezultate mai bune 
în acțiunea de reducere a consu. 
murilor specifice. Astfel, la uzi
nele „Janos Herbak" din Cluj 
s-a început, la atelierul de fi
nisaj II al tăbăcăriei minerale, 
regruparea utilajului și mecani
zarea operațiilor de vopsit. La 
secția pantofi de lux pentru fe
mei au început pregătirile în ve
derea montării unui nou tun^l 
de uscare. Colectivul uzinelor 
s-a angajat să economisească în 
acest an, prin reducerea consu
murilor specifice, materii prime 
și auxiliare din care să se poată 
confecționa 40.000 perechi de în
călțăminte. Și la fabrica „Stră
duința" din Ițcani rezultatele din 
această lună arată că există po
sibilități pentru obținerea de 
noi economii.

(Agerpres)
------•------

Școli noi 
în raionul Năsăud
Țăranii muncitori din comuna 

Șanț, raionul Năsăud, au inau
gurat zilele trecute un frumos 
local de școală ridicat prin con
tribuție și muncă voluntară. în 
școli noi. construite tot prin con
tribuție și muncă voluntară, în
vață și copiii țăranilor muncitori 
din Nimigea de Jos, Runcu Sal
vei, Gersa, Perișor, Leșu și multe 
alte sate din raionul Năsăud.

Prin contribuție voluntară, in 
acest an vor fi construite școli 
noi la Romuli, Feldru, Mintiu și 
noi .șăli de clasă la Măieru, 
PooniU Zăgrți și Rodna.

(ĂtTfTIl)

Oare chiulasa schimbătorului de viteză — s-a întrebat într-o 
zi Stanciu, - n-cr putea fi obținută prin turnare în loc de ștan- 
țare ? In felul acesta tabla de oțel, destul de costisitoare, s-ar 
putea înlocui cu fonta, iar manopera ar fi incomparabil mai 

red usâ.

Ideea este pe loc împărtășită celor doi tovarăși. Inovația în
cepe să prindă contur.

La precizarea ei contribuie și maistrul comunsit Buhocl Teo
dor, cu core cei trei inovatori se sfătuiesc.

După citeva zila totul e gata. Schița a fost lucrată, planurile 
executate. Nu mai rămîne decît s-o prezinte la cabinetul tehnic. 
Dar înainte de asta, un ultim „colocviu" — cu inginerul Sasu 

Constantin, șef adjunct ai sectorului.

Proiectul a fost depus șl după avizul celor competențl, apli
carea Iul nu lasă loc la dubii. Un zîmbet voios șl.M o poză ca 

amîntire a unei rodnice colaborări.
Fototext : PAVEL POPESCU



Cercurile tinerilor naturaliști
Să dăm un caracter militant 

cercurilor tinerilor 
naturaliști

*

In procesul complex al 
muncii de educație comu
nistă a tineretului, un rol 

important îl are activitatea des
fășurată de organizațiile U.T.M. 
pentru înarmarea tinerilor cu 
cunoștințe științifice despre na
tură și societate. Una din forme
le care a căpătat o largă răspîn 
dire în masa tinerilor, dovedin- 
du-și eficacitatea în munca de 
formare a concepției materialiste, 
o constituie cercul naturaliștilor.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, multe- 
organizații și organe U. T. M. 
de la sate au încetățenit această 
formă de activitate, acordîndn-i 
întreaga atenție cu deosebire în 
perioada de iarnă, cînd tinerii 
sînt mai mult pe lîngă casă.

în majoritatea regiunilor din 
țară sînt cercuri ale naturaliști
lor cu o activitate interesantă, 
în care tinerii poartă discuții 
pasionante care duc la convinge
rea lor asupra unor adevăruri 
științifice despre natură și socie
tate.

în regiunile Craiova, Suceava, 
Ploești etc. sînt numeroase 
cercuri în care se dezbat pe larg 
și cu pasiune probleme științifi
ce. în comuna Izvoarele din ra
ionul Slatina în cerc s-au dus 
discuții vii, eficace pentru com
baterea unor credințe mistice, 
religioase, care mai există încă 
la unii tineri din comună. Adu- 
cînd argumente științifice, fă 
cînd demonstrații practice de la
borator, tinerii discută pînă la 
elucidarea deplină a problemei. 
Ceea ce merită subliniat pentru 
activitatea multor cercuri, printre 
care și cele din comuna Nepos 
raionul Năsăud. Berea, raionul 
Buzău etc., este fapîul că combâ- 
tind misticismul, cu argumente 
științifice, ei demască totodată și 
caracterul de clasă al acestuia, 
demonstrînd tinerilor cît de dău
nător este el fiecărui tînăr, 
dezvoltării sale intelectuale, acti
vității sale.

Cu toate rezultatele ob
ținute se observă însă 
la unele cercuri ale 

naturaliștilor o tendința spre for
malism, spre superficialitate, ac
tivitatea lor rezumîndu-se do»rbi 
cîtevă lecții predate în mod sco
lastic, la 2—3 experiențe de la
borator. Așa stau lucrurile în co
munele Botoroaga, Toporu din 
raionul Drăgănești-Vlașca, comu
nele Gălbinați, Pîrlita, din raionul 
Brănești și altele. Să vedem pe 
scurt cum se desfășoară de pildă 
activitatea cercului naturaliști
lor din comuna Toporu. Tinerii 
s-au adunat în sala căminului 
cultural, s au instalat comod pe 
scaune și au ascultat o confe
rință despre apariția vieții pe 
pămînt primită de la S. R. S. C. 
și citită monoton de responsabi
lul cercului. Dupâ aceea și-au 
luat căciulile și au plecat acasă, 
unii dintre ei închinîndu-se 
chiar cînd au tlecut prin fața 
bisericii, și cxezînd mai departe 
că dumnezeu a făcut lumea La 
ce a folosit o asemenea ședință 
a cercului e greu de răspuns. Și 
cu toate acestea. în raportul res
ponsabilului cercului, citim „lec
țiile au fos predate la timp", 
problemele rezolvate, iar ..mis
ticismul și concepțiile religioase 
despre lume, lichidate"4.

Că o astfel de activitate este 
complet formală și lipsită de 
eficacitate este mai mult decît 
evident. în ce constau cauzele 
acestui formalism ?

în majoritatea cazurilor, 
cercurile naturaliștilor sînt con
duse de profesori de științe na
turale. Unii, cu o mai îndelun

gată experiență pedagogică, alții 
cu mai puțină Unii însă (unde 
activitatea se desfășoară ca în 
exemplul de mai sus) pierd din 
vedere că tinerii vin la cerc cu 
diferite concepții și convingeri 
despre viață și fenomenele natu
rii dinainte formate. Asemenea 
oameni uită câ sînt tineri care 
mai cred încă în basme biblice 
și puteri supranaturale care ar 
guverna fenomenele naturii. 
Unele din aceste concepții sînt 
întreținute în familie. Unii din
tre acești responsabili de cerc 
nu țin suficient seama eâ mai 
sînt încă elemente care încearcă 
să influențeze conștiința tineri
lor, să-i abată de la cunoașterea 
științifică, materialistă a vieții. 
Unora le vine încă greu sâ re 
nunțe dintr-o data la părerile 
înapoiate pe care și le forma 
seră. La cercul naturaliștilor 
primesc cunoștințe diametral 
opuse convingerilor lor. Și nu 
rare ori, involuntar, firesc, in 
mijlocul unei ședințe a cercului 
țîșnesc felurite întrebări lntr-cu 
asemenea caz cercul naturali* 
tilor își justifică existența numai 
în modul în care știe sâ răs
pundă convingător. — fâcînd sâ 
triumfe concepțiile materialiste 
— acestei probleme.

Unii din cei care se ocu
pă de cercul naturali* 
tilor uita că acesta este 

o formă a muncii politice 
de organizație Prin el or
ganizația U. T. M fac* educa
ție ideologică tineretului, îi 
ajută să și formeze o concepție 
materialist științifica despre na
tură și societate, să se scuture 
de zdrențele misticismului și ale 
concepțiilor religioase Or. acea
stă menire a sa. cercul natura- 
liștilor nu și'° p^ate îndeplini 
dacă în el se predau scolastic 
cîteva lecții, se citesc monoton 
câteva conferințe și. din cînd în 
cînd (în carurile fericite) se 
mai fac și cîteva experiențe de 
laborator.

Cum trebuie să se desfășoare 
activitatea unui cerc al natura
liștilor ? Pentru a răspunde la 
această întrebare sâ ne fclctosa 
de activitatea cercului din co
muna Tițești. raionul Pitești-

Și aici, eu asult timp in «rxi. 
cînd s-a ținut prima lecție, ti
nerii dornici sâ afl* rispr*< ia 
întrebările : -Ce este cerul T“, 
„Cum a apărut Univerwi — 
au venit in număr mare Dar 
deși expunerea a fost însoțiți de 
diafilme. de planșe- desene pe 
tablă, ea n-a lămurit ^suficient 
pe unii. Erau tineri care cre
deau că cerul este lăcașul lui 
dumnezeu care „a făcut"* între
gul Univers și deci și pămîntul. 
Iar expunerea generala, cu ter
meni savanți, nu reușise să lă
murească tinerilor o seamă de 
întrebări căre i frămiutau. Co
mitetul U, T. M. a tras învăță
minte și a luat măsurile cu
venite. Cu sprijinul organizației 
de partid, el a întocmit. împre
ună cu conducerea cercului, un 
plan amănunțit de activități por
nind de la lămurirea *i comba
terea unor superstiții *i concepții 
mistice ce mai circulau îs sat 
Ședințele cercului au devenit 
încet, încet mai vii șa inte
resante. au căpătat un caracter 
de dezbateri ..Cînd tuni, treee 
Sfîntul Il:e cu carul cu foc sau 
ce se intîmplâ ? puneau unii 
întrebarea Această problemă a 
fost dezbătută in mii multe șe
dințe ale cercului, s-aa Scut ex
periențe. demonstrații practice, 
pini cînd fiecare tinâr din cerc 
s-a convins ci nu e*te vorba de 
nici un afinL ci de fenomene na
turale perfect cunescuie de om. 
Așa s-au dezbătut în cere, pito 
la convingerea ultimului om. și 
unele credințe in armse fi tăl
măcirea viselor precum fi po
vestea eu vireolarii. care mă 
ninci chipurile Luna etc. Așa 
s-a ajuns sâ se discute în cere 
și despre apariția vieții pe pâ-

njînt ,.Lumea a fost din totdea
una așa cum o vedem ?**, ,,Omul 
a existat din totdeauna așa cum 
îl cunoaștem ?** Și tinerii au dis
cutat : o seară, două, multe seri 
la rind. pînă s-au convins de 
netemeinicia mitului biblic des
pre „facerea*4 lumii.

„Misticismul este un fenomen 
social-, s-a arătat în cerc. „El ex
primă politica claselor exploata
toare de a ține în întuneric și 
neștiință masele exploatate. Lu
mea a fost dintotdeauna așa și 
așa va rămîne spun ei. Atunci și 
orinduirea bazata pe exploatare 
este veșnici. Aceasta convenea și 
capitaliștilor din țara noastră, 
moșierilor care au fost destui «a 
ia regiunea noastră". Tinerii au 
înțeles caracterul dăunător al 
misticismului. Discutind in cere 
ei s-au iâmurit •» cine «rât cei 
miereaați in pnwovâdnirea fi 
menținerea unor astfel de con
cepții. cei ce ar fi vnzt ea 1umen 
capitalistă m fie seanxâ.

Este firesc eâ derfă^mtâ în 
fel ui acesta, artmtalen eerrelm 
aaturaliftiler r—viam - reflee- 
tiadu se pateraic ia formarea la 
tineri a uoor eoocepții noi. ma- 
tenalaa ști ratifice despre nituri

De aici ae pot trage cîteva 
concluzii generale pentru 
activitatea de viitor a 

cercurilor naturaliștilor
în primul rind. organizațiile 

U. T M . «ub conducerea orga
nizațiilor de partid, trebuie sâ 
vegbeae ca activitatea cercurilor 
sâ aibe un profi;rd caracter mi
litant în ședințele rercubu. tre
buie sâ «e combat? adurind-j se 
argumente științifice. vechile 
concepții mistice. religioase, 
existente încă în mentalitatea 
unor tineri. Fâcîodt>-«e acest lu
cru. în cercuri trebuie sâ li se 
demonstreze convingător tineri 
lor cui folosesc astfel de con
cepții, cine sînt interesați in 
menținerea lor. dema^cind astfel 
caracterul lor de clasă

în al doilea rind. cercul tre
buie «« cooviap pe tineri ca 
pute raite argusacaie științifice 
asupra neCemerazciei euncepti- 
ilor mi știre și seuțioase, sâ-i

rea ei deplină de eâtre fiecare 
membru al cercului O pro
blema ca apariția vieții pe pâ- 
mint, de pilda, nu este obliga
toriu sâ fie elucidata iatr o s^i 
gură ședință a cercului Asupra 
ei se poate și trebuie sâ se re
vină piua la deplina însușire de 
către fiecare tinâr a adevărului 
științific.

Cercurile naturaliștilor tre
buie să contribuie la 
educația ideologică a ti

neretului. demascînd caracte
rul de clasă al misticismului 
ea fenomen social — sâ-i ajute 
pe tineri m înțeleagă rit de dău
nătoare sînt concepțiile mistico 
religioase pentru formarea lor ea 
eoMtruetori ai vieții noastre uoL 
Fiecare participant la cerc tre
buie «â derito un luptător con
știent împotriva misticumuhiti 
un propagandist *1 ideilor mat» 
naix*> âreprr hme și viață.

Numai precedând în felul 
•creta eerewrile naturabstilor

pentru care n foot create

Lc cercul tinerilor *ct--x- si 
C orgor acției U.T.M. Rocc*. 
regiunea București. p-îWsoc- 
ra de ncturcie tor. V. Zgto- 
bu. predâ lecție despre 
„Apo'jțc » evo«-ț« oatotei 
pe po-ni-rf" creor pesta 40 de 
tineri. membri ai cercului.

foto : N S^LOR’AN

Tineri naturoiiști din comuna Izvoare»?, raionul Slatina, urmărind atent experiențele pe care 
le face cu aparatele de laborator profesoara de științe naturale pentru a le demonstra cum 

se produce fenomenele electrice din natura
Foto : S. VIOREL

Activitate practică

Cn roi uapartut in aaaA 
ceraaha asstni 11 au experien
țele pcaCLca pr-n car» tiaerii pot 
in^ege oauzeie naor teacraeae. 
m poc coonage singuri de 
De^“je--»cia anoc credule si» 
-cn recg>:*se-

Prztr. aceasta aot 13 foinst 
apa*a e« laboratorul proci 
care ac ter excese in sala 
asiniAr cr le aveau ioc ewe- 
nenfe privind uncie iencoeue. 
Să ksia de gslda exper.oțe.* U- 
ctfe de procesorul de geograrw 
co aparat.'. .Tekrhil*. aparat as 
ajutorul ztrxa tuurai pr^escr a 
demonstrat s țața nserabrix 
ceruhi: canefe care delerrud 
erl'pseie de Lu*J j. Soaie. Sur
prinși de cele varute. -.rsa-W 
loc Mircirdac p aliu. arătos c* 
ei au auza de ia batna ca 3 
axxneaiul dud laaa p soaMe 
slot axate de vimiaa* 
nezeu iți arata uăc-a ia "a dt pt- 
ntinieui. care s-au jadeMTiat de 
credința lor îaodtem'-a. ProdesS- 
ru! uisa ie-a exubcal ia ard 
ooaret > cccv.agi-x câ sa 
essu ase o dmatale p ca pe 
noadeie de edsasă snt caroacae 
de rsaeai as ad ■narrte de a 
avea iac i-« pus tea pe a», 
kra itA, sa âe^OTSCrae x 
e psactx ce ajMorai aparaada 
X sa expixe a acâa* t W pr
ii cwe ia -aenaW ae trw 
cuc :soaw «or avea ac ecesr* 
ectoae. a<dei șț dbrrivS» '« 
vecăie le despre crsgr"« ♦- 
viaâ a aceste jeaewa

De a-r—e-ea. crâd „a* "Vi 
Jkrica Seen, predewera de 5- 
ztcâ. a espi -a: o aewd apa 
ratuhn .Vruetar-t- feH rae 
se produc descârcirae efeerice 
In aer. meat>n aerobei toe—- 
ier -Mt'jraî-țt s-au rerrvza ci ‘a 
baza icrnsârJ hugeruăâ p tac
tului no stâ purr-ea *e-3â. 
a certa fîînd rezultai^ ooerrre.

In ::;noul atracției, a doua cor
puri încărcate cu protoni și 
Geatreo.

Tot la cidrul experient«lor de 
bboraxer pentru demonstrarea 
♦fert-lor fenomene naturale noi 
am folosit și alte aparate ca 
cele pentru determinarea absor- 
tem și detectarea schimbului de 
gaze la respirația plantelor, ex- 
perență care-: ajută în agrkul- 
tart; de asemenea ii invâțâtn pe 
toșeri să folosească microscopul, 
ha-ia izotermelor ș: izobarelor 
pentru explica-ea viaturilor, pre
cara și materialul de pietrigrafie.

Ana ratele din laboratorul șoo- 
1$ încep să devină insuficiente 
pentru numărul tinerilor din 
cerc. (Trebuie să spunem câ 

Lși aduc adesea la cerc și 
pârrnfn). De aceea va trebui sâ 
tooepen: împreună cu tinîrii sâ 
airirmm un laborator mai mare 
al cercuhă.

săptămini am și avut un termo
metru de maximă și minimă cu 
care am început înjghebarea 
acestei stații. Am făcut apoi rost 
de barometru aneroid de la un 
tovarăș profesor, fluviometru 
l-am făcut din sticlă cu pilnie fi 
in felul acesta avem acum mai 
multe aparate.

într una din ședințele cercului 
s-au prezentat aspecte din activi
tatea meteorologici fi importanța 
prevederii vremii mai ales in do
meniul ogriculturii. In continuare 
s-au prezentat aparatele și modul 
lor de funcționare. Mulși tineri 
au fost curioși sâ vadă dacă ei 
insiși pot citi și întocmi buletinul 
meteorologic. Un membru ol 
cercului a propuy să se formeze 
2 ech>pe care sâ lucreze alterna
tiv.

M. CATRINA 
membra cereutei m- 

duz eummM

CâUrUF

—și la statia 
meteorologică

99T9 ■■ Jr-« retor a crede. Petora

•tsnci Institutului

cepție științifici despre fenome
nele naturii.

nrteorologic din București 
cârma i-am tpus dorința noastră 
și xnpul ateste: aiiciliți in rin- 
dai tiW7C«af». pnnut ris-
fvuai aținsabs r aamai ia doaâ

Consecințele 
formalismului

Echipele de tineret fac acum 
aceste observații zilnic, dar din 
cauza activității cotidiene în care 
sînt angrenați nu pat face întoi- 
deamne aceste observații la ore 
exacte. Spre documentare se ser
vesc insă fi de datele culese de 
elevii șcxrtii. Dotele meteorologice 
sini prelucrate ia discuții care 
se foc în codrul cercului.

Tinerii din cerc arată tot mai 
des și altor locuitori din comuna, 
mersul vremii fi prognoza zilei 
următoare. Ba, am laar

m aafaZto aa<ra, care /ae- 
mm • depnadere dim a trece pe 
bt panoul cu mersul vremii^
pentru < redea asm ca fi vremea 
și a-ri urienta h rreo6a în funcție 
de mta lată deci eâ și «tmia 
meteorologiei ajută tinerii din 
cercul nostru sâ-fi formeze o con

RADU CONSTANTIN 
secretarul comitetului U.T.M.

LAZARESCU 6. ION 
responsabilul cercului tinerilor 

naturaliști din comuna Tițești — 
Pitești

— Cum explicați originea 
omului ?

întrebarea aceasta căzuse 
I brusc și cei cifiva tineri aflați 

la cămin, membri ai „cercului 
naturaliștilor", se priveau intre 
ei, făcindu-și semne ca niște 
elevi scoși la tablă pe nepregă
tite.

— Hai, tovarăși, ce naiba, 
doar s-a tinut o lecție întreagă 
pe tema asta — insista respon
sabila cercului, tinăra profesoa
ră Cornelia Popescu, la, aduce- 
(i-vă aminte... In noiembrie... 
maimuța antropoidă... rolul 

I muncii... Viorica, vorbește tu I
Viorica Anton, o fată de vreo 

! 17 ani, și-a lăsat deodată privi
rile, murmurind:

— Nu știu. Zău nu știu.
— Sînt nifel cam timizi, mi-a 

explicat responsabila, asigurin- 
du-mă insă că toate lecțiile in
dicate s-au tinut „Întocmai și 
la timp“.

— Dacă vreți vă arăt și pia
nul de muncă...

Intr-adevăr, din plan reieșea 
că la cercul tinerilor natura
liști din Vîlcele - Slatina, s-au 
finut din toamnă și pină acum 
o seamă de lecții pe teme deo
sebit de interesante.

Cercetind insă efectul pe care 
l-au avut acestea asupra tinerilor 
cursanti, rămii dezamăgit. Cer
cul acesta, care trăiește pe pe
rioade (toamna se reorganizea
ză, primăvara se autodizolvă) 
înregistrează prea puține succe
se in atingerea scopului său 
principal: educația materialist- 
știintiflcă a tineretului.
Unii membri ai comitetului co
munal ll.T.M. consideră chiar 
că dacă lecțiile se țin la timp, 
iar frecventa e „in general" sa
tisfăcătoare, totul merge bine.

Cum decurge o lecție in acest 
cerc ? Totul se poate descrie in
trat singură frază: intr-o anu
mită zi cînd de obicei la cămin 
are loc și .Joia tineretului", 
responsabila cercului citește ti-

Lo stațiunea meteorogică din 
comuna Tițești, raionul Pitești, 
tineri din cercul naturaliștilor, 
înregistrind datele meteorolo
gice pentru stabilirea timpului 

probabil.
Foto : S. NICULE5CU

nerilor lecția primită de 
ionul U.T.M.; după care u 
ză ... dans.

— E drept, recunoaște 
ponsabila cercului, noi nu 
organizăm in cercul nostr 
cufii... Dar nici tinerii ni 
că probleme...

Care e însă realitatea?
Nici responsabila ce 

nici membrii comitetului I 
n-au încercat să vadă ce 
tințe și convingeri dot 
tinerii în urma unei 
ținute la cerc, l-ar fi 
auzi, in felul acesta, dis 
nedumeriți in drum spre

— Da. eu tot nu price 
ce vara ziua e mai lungă 
Iarna ?

Apare limpede că mod 
care se desfășoară activit; 
cerc n-a creat un climat f 
bil pentru dezbateri în cad 
rora să se dezrădăcineze di 
știința unor tineri concepții 
poiate, mistice despre nat 
societate. Lecțiile se pred, 
lipsite de exemple vii, coti 
toare. Ele dau, firește, < 
mă de cunoștințe ținerile 
simpla lor expunere nu 
duce și la lichidarea pă 
înapoiate, mistice pe care 
au unii tineri. Forms 
celor care se ocupă d' 
cui naturaliștilor din 
s-a cuibărit intr-atît in 
tatea lor incit unii dintre 
cot că odată finută o Ies 
și spulberat o anumită cot 
învechită. Adică dacă 
i-ar întreba: „Mai sînt 
care cred în vise?" i s-a 
punde categoric: „Nu. n 
sint; Am tinut o lectl 
problema asta".

Comitetul comunal U.1 
pornit greșit de la incei 
organizarea acestui cen 
primul rind, cercul este li 
un colectiv puternic de 
liști. In Vilcele muncesc 
25 de tineri Intelectuali, 
miști, dar numai trei di’ 
au fost atrași la acti 
cercului.

In al doilea rind, in pi 
lecțiilor nu se pornește 
ceea ce-i frămintă pe ti 
la Întrebările ce și le pu 
sint încă in Vilcele oame 
au o concepție mistică, rel 
asupra fenomenelor natu 
vieții. Or, tinerii nu tră 
afara acestui mediu. Ceri 
buie să militeze pentru 
terea tuturor concepțiilor 
existente in comună. Cu 
ralități. cu lecții șterse, 
de exemple vii, convinș 
nu se poate îndeplini 
sarcină.

A se transforma cercu 
raliștilor dintr-un cerc I 
tinerii vin si ascultă o 
intr-un cerc de dezbatere 
nanta, intr-o școală de e 
științifico-ideologică — 
se cere să fie in acest d’ 
obiectivul imediat ai or 
(iei U.T.M. din comuna

Și el poate fi realizat 
dacă comitetul U.T.M. v 
tura din activitatea sa si 
piedici ce-i stau in cale: 
lismul și superficialitate:

V. B?

Ce am învățat
DESPRE ...neadevărul 

basmelor cu sfinți
Ds « /tor • vreme ând cre

dințe in sțunfi exerata asupra 
mea • inflzenti snare. De. pu
team eu m șan — eopOi fiind
— ea e de crezut și ce u e dh 
crezut .' Banița mea — pentru 
eâ am apmcnse fi ea. de la bâ- 
trinii as ffft « bezna neștiinței
— purta un extraordinar respect 
mani număr de..J93 shnți ! Iu 
293 de zile pe an ea șunca 
fme no* f ■■■»■>*■ Dt 
wawaea. 293 de ale pe m e. 
sdrmâna pene. Spunea eâ e ma
re picat m ssinusâ altceva, să 
lucrezi altceva .*

Eu. nu mâ închinam chiar 
arilor sfinți, dar ceva din acea
stă ..meteohnă' se 
fi îm conștiința mea. Și dt chin 
pe capul meu din pricina sfinți
lor ! Veneau sărbătorile. ,Vu mai 
scăpăm de posturi. Mama pregă
tea bucate mai bune Mi 
perpeleam, dar nu aveam voie 
sâ măninc. era picai ! Colac 
peste pupăză — venea fi popa ; 
să nu te speli sîmbita fi 15 zile 
în șir după bobotează ci e pă
cat (dar cum să stai 2 sâptămini 
de zile nespălat?); Cînd am 
mai crescut vedeam eu că toate 
astea sint niște bazaconii, dar 
parcă aveam curaj si o spun ? 
Din cînd în cînd o mai între
bam pe mama :

— De ce în noaptea de învi
ere trebuie să mă duc în grădină 
să mă rog și să mi uit pe cer ?

— Pentru că o să se deschidă 
cerul și o să ți se arate sfinții.

—: Dar sfinții stau în cer ?
— Firește.
— Și nu cad de-acolo ?
— ?l
Am privit eu cerul dar nu 

mi s-a arătat „minunea", intr-o

temri vxsi (deși n ere m recra 
de inrsen) mi s-e arătat totuși 
o mreue. $< «a ureto mie. d 
lumi- iutreți- 4 ei vista satelitul 
sovietic umbGmd prin spațiu ea 
o mărgea sclipitoare.

ecu e ecu. Daci ie cer rut
sfinți, apoi nea pirat satelitul se 
re inriisn ea <

Dar s~e mai dus un satelit Ui 
»pcnn și tnd unui p de sfinți 
nici vorbi. Am zis eu :

— Bine, poate sfinții se odih
nesc in partea invizibili a Lunii ?

Dar oamenii de ftiinți sovie
tici au trimis o stație autometâ 
interplanetari care a fotografiat 
fi acea parte • Lunii. Și pe pe
liculă n-a apărut nici un sfînt...

— Pe buni seamă — poves
tea asta cu sfinții — mi-am zis 
— e o mare prostie. Și părerea 
aceasta mi-am spus-o într-una 
din ședințele cercului.

Profesoara de naturale. Olga 
Miron eseu. Responsabila cercului, 
a procurat diferite cărți de 
popularizare a științei pe care 
noi le-am studiat, apoi ne-am 
întilnit din nou și le-am discu
tat. Am venit în cadrul discuții
lor fiecare cu exemple concrete, 
care dovedeau tot mai mult șu
brezenia istoriilor cu sfinții.

Am avut dreptate. Nu există 
sfinți. Și are vreun rost sâ crezi 
in ceva ce nu există ? Nu. Și de 
cînd nu mai cred în astfel de 
istorii sînt parcă alta, mă simt 
ca și cum aș fi scăpat de sub o 
apăsare grea, ca și cum din ne
gură ar fi răsărit soarele.

EGATERINA PĂUN 
colectivistă din satul Bocești, 
raionul Negrești, regiunea lași

oameni i a mai dus de nas! 
„De vei visa că zbori, vei 
crește pină la nori44 — așa i-a 
băgat baba Ilinca în cap iui Ion 
Dobrea. Visa Ionică seară de 
seară că zboară cu avionul, ba 
cu cine știe ce drăcovenie inven
tată în somn. Dimineața se du
cea la ușă. unde își făcuse el un 
semn și se măsura. Degeaba, 
tot nric de statură era. intr-o 
seară m-am vorbit cu niște 
prieteni și fără ca el sa vadă, 
am mutat semmil mai jos. Sâ fî 
văzut a doua zi bucurie pe bie
tul Ionică. S-a măsurat și a vă
zut că depășise semnul. A înce
pu! sâ se laude câ visul s-a îm
plinit. Cînd i-am spus insa ade
vărul, și-a dat și el seama că 
baba Ilinca il înșelase. Astăzi 
Dobrea are 23 de ani și tot nu-i 
prea înalt. Asia nu il împiedică 
să fie unul dintre utemiștii har
nici.

De ce visa Ion Dobrea mereu 
că zboară ? Răspunsul la acea
stă întrebare l-am aflat mai 
tîrziu, cînd tovarășa învățătoare 
Nădejdea Staraș ne-a explicai 
în cadrul cercului naturaliștilor 
cum se nasc visele. Așa am

...neadevărul tălmăcirii 
viselor

(Sînri eram mic, ascultam îm- mare meșteră tn basme năzdră-
preurtă cu alți copii din sat po- vane, dar mai ales cunoștea
ventile babei llinca Dinei. Era baba otilcul" viselor. Și pe cîțl

în cerc
aflat că visul nu este decît o 
continuare a gindurilor noastre. 
Ceea ce ne frămintă oînd sintem 
treji, dorințele noastre se cuibă
resc Intr-un colțișor al creieru
lui și ne apar in vis într-o formă 
schimbată, adesea mult exage
rata. Lui Ion Dobrea îi place să 
privească avioanele și păsările 
plutind pe cer. Așa se explică și 
visul său.

Superstițioșii spun că dacă 
visez: insecte o să primești bani. 
Tinerii din satul nostru și-au dat 
seama acum câ banii nu pică 
din cer, numai pentru că ai vi* 
sat cine știe ce. Viata i-a con
vins că munca în gospodăria co
lectivă (satul nostru e complet 
colectivizat) aduce bunăstare.

Azi, știm cum se formează vi
sele in timpul somnului.’ Noi 
credeqi acum în realitatea altor 
vise, a acelora pe care ni le fău
rim cu ochii deschiși atunci cînd 
dorim ca gospodăria colectivă' să 
devină multimilionară, iar noi să 
ajungem oameni culti și lumi
nați.

TANASE PETRU 
membru al cercului natu 
raliștilor din comuna Ște
fan Vodă, raionul Călărași

...și al prezicerii viitorului
De ce nu cred in superstiții ? 

In minte mi-a rămas o intîm- 
plare care intr-un fel dă un 
răspuns acestei întrebări. Era in 
ajun de Anul Nou. Împreună cu 
sora mea ți cu mama gră
beam pregătirile pentru săr
bători, cînd au venit la noi 
două fete — Aglaia Florescu 
ți Încă o prietenă. Ne-au 
chemat de o parte și ne-au spus 
în șoaptă că niște bătrine le-au 
învățat cum poți in noaptea de 
Anul Nou să-ți vezi ursitul. La 
început n-am prea înțeles cum 
ți în ce fel vom vedea viitorul 
nostru, dar le-am promis că
vom merge cu ele la ursitori. 
La miezul nopții ne-am desple
tit tot părul și în picioarele goa
le am mers la cocina porcului. 
Prietenele noastre ne-au spus 
că flecare, pe rtnd trebuie el

strigăm „Ho!“ iar dacă imediat 
porcul va guița, atunci cu sigu
ranță că in anul acela ne vom 
căsători și vom fi fericite. Eu 
ca mai mare, am fost cea dinții 
care am strigat. La strigătul meu 
s-a trezit bietul animal care, 
speriat, a început să guițe.

Sora mea și celelalte două 
prietene au strigat și ele. Dar 
cu toată strădania lor bietul 
animal, care era un prăpădit de 
purcel, n-a mai scos nici un gui
țat. Necăjite fetele s-au inters în 
casă la petrecere.

De la întîmplarea aceasta, au

trecut 2 ani. vreme în c 
In cercul nostru, al finer 
turaliști cit și la' învăț, 
politic, în cercul agro-z< 
de pe lingă G.A.C., am : 
multe lecții și conferinț 
țifice, care ne-au ajutat 
clarificăm asupra neten 
credințelor mistice, rel 
sa înțelegem absurditatea 
stițiilor. Dar ce s-a i 
ursitul nostru din noapti 
lui Nou ? Cu tot 
porcului nu m-am hotăr 
pină astăzi să mă 
In schimb, una din 
nele pentru care porci, 
scos nici un sunet s 
ritat la numai citev 
după aceea. Acum, cînd ii 
aminte imi este rușine 
am putut să mă cobor pîi 
incit să-mi aflu viitorul 
țatul porcului, lată pină 
poate duce pe un om cu 
neluminată de adevăruri 
țifice, toate aceste apucă 
credințe mistice.

Și in sal la noi și p< 
prin alte părți mai sint f 
cred inca in astfel de bi 
Îndrumate sa citească br 
popularizarea științei, să 
cipe la discuțiile din cerc 
raliștilor, ele trebuie aji 
se scuture de astfel de 
degradante pentru tinăi 
lor noastre.

Noi sintem convinse 
ța. viitorul nostru fericit 
cem cu mfinile noastr 
împreună cu familia mi 
muncit anul trecut în g 
ria colectivă. Pentru 
am primit din belșug i 
și sînt fericită și eu și 
mea. Nu „ursitorile" ai 
menilor fericirea, ci e 
prin munca lor unită.

LIȚA. NEGRUȚl 
membră a cercului tin 

naluralifti din satul An 
comuna Forăști, raionul 1

Viată culturală 
atineretului

I



Forme accesibile și eficace 
de legare a școlii de practică Handbal în 7

In ziua încheierii primului 
trimestru al anului școlar a avut 
loc la școala medie nr. 1 din 
Bacău o consfătuire privind 
problemele activității practice a 
elevilor în scopul generalizării 
formelor și metodelor celor mai 
eficace de apropiere a școlii de 
producție. Totodată, interesan
tul schimb de păreri între 
cei C3re au participat la con
sfătuire — profesori, profesori- 
rnaiștri. muncitori și ingineri 
din întreprinderile orașului, pă
rinți ai elevilor și elevi, — a 
scos la iveală și neajunsurile 
care există în procesul de cu
noaștere de către elevi a activi
tăților practice.

Dezbaterile din această con
sfătuire ru dovedit că sarcinile 
trasate de partid privind întă
rirea continuă a legăturilor în
tre școala de cultură generală 
și producție au fost pe 
deplin înțelese de că
tre cei care lucrea
ză în acest domeniu. 
Toți vorbitorii au sub
liniat în cuvîntul lor 
însemnătatea mare pe 
care o prezintă pentru 
temeinica pregătire a 
elevilor cunoașterea 
muncii practice, para
lel cu însușirea disci
plinelor teoretice.

In legătură cu antrenarea ele
vilor în activitatea practică 
s-au ridicat la consfătuire o se
rie întreagă de probleme deose
bit de importante. S-a arătat 
aici cit de însemnată este eșalo
narea programului de predare a 
cunoștințelor practice, aplica
rea unei forme sau alta, for
marea deprinderilor de muncă 
practică la elevi, țin-înd seama 
de particularitățile de vîrstă ale 
elevilor, de posibilitățile lor de 
asimilare, de capacitatea lor de 
a lucra.

Primul pas pe acest drum îl 
constituie de bună seamă acti
vitatea în atelierul școlar. Nu
meroși perticipanți la consfătui
re au subliniat că o activitate 
sistematică, susținută a elevi
lor în atelierul școlar este atît 
necesară cît și eficace. în 
practica pe care o efectuează în 
atelierul școlar, elevul învață 
operațiile simple, să citească un 
desen tehnic, să cunoască unel
tele cu care lucrează. Pentru 
elevii mai mari (cei din 
clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a) 
C£-re fac electrotehnică și con- 
ducere-auto, activitatea desfă
șurată în laboratorul școlar, le 
dezvoltă dragostea pentru munca 
fizică, le stimulează gustul pen
tru cercetarea științifică și teh
nică. Elevii claselor a X-a și a 
XI a ai Școlii medii nr. 1 din Ba. 
cău care au în programa de prac. 
ticâ electrotehnica și conduce- 
rea-auto nu au însă posibilita
tea practică de a studia aceste 
discipline deoerece laboratoa
rele nu sînt înzestrate cu cele 
trebuincioase. S-a discutat la 
consfătuire problema înzestrării 
atelierelor și laboratoarelor cu 
materiale. Nu se pot capăt? 
deprinderi de muncă practică 
dacă acolo, in atelier sau în 
laborator elevul nu are unel
tele de muncă și materialele 
necesare pentru <• executa anu
mite lucrări. In numele între
prinderii regionale de electrici
tate, inginerii care predau ore 
practice la clasele a XI-a, pre
cum și părinții elevilor s-au 
angajat în cadrul consfătuirii 
să contribuie la înzestrarea pînă 
la începutul trimestrului II a 
atelierelor și laboratoarelor 
școlii, cu cele necesare.

Dezbaterile consfătuirii au 
mai arătat că organizarea în 
școală ? cercurilor tehnice este 
de asemenea o formă impor
tantă de însușire a cunoștințelor 
teoretice in strinsâ legătură 
cu cele practice. în consfă
tuire a reieșit că la Școala 
medie nr. 1 din Bacău a- 
cestei forme nu i s-a acordat 
importanța cuvenită. In școală, 
în anul trecut, nu a funcționat 
decît un singur cerc tehnic, 
cel de radiofonie, deși școala 
are posibilitatea practică să

Ansamblul artistic al U.T.M. se pregătește 
pentru Intîlnirea de la București

Nu va mai trece mult și în 
Capitala țarii noastre va a- 
vea loc Intîlnirea tineretului 
și studenților din regiunea 
Balcanilor și Mării Adr.atice 
la care vor participa repre
zentanți ai ti terei generații 
din această parte a lumii. 
Este deja o tradiție ’ca la săr
bătorile tineretului cîntecul și 
dansul să nu lipsească. Prin 
cîntec șj dans inimile tinerv. 
se cunosc mai bine, se im 
prietenesc

Pentru a afla pregătirile c 
se fac în acest domeniu 
pentru apropiatul eveniment 
din Capitala țării noastre 
am pus cîteva întrebări di 
rectorului Ansamblului artis 
tic ar Uniunii Tineretului 
Muncitor.

lată ce ne-a relatat tov 
MARIN CONSTANTIN, ar 
tist emerit, dirijorul corului.

Vestea că la București va aveu 
loc Intîlnirea internațională a 
tineretului și studenților din re

deschidă mai multe cercuri teh
nice. Dar cu . toate rezultatele 
bune obținute de . cercul de 
radiofonie in anul trecut, în acest 
an școlar cercul nu a mai fost 
redeschis.

Aceasta dovedește că în școală 
prebleinei cercurilor tehnice nu 
t-a fost acordată importanța cu
venită.

O lipsă a consfătuirii a 
fost aceea că deși participanți- 
lor li s-a adus la cunoștință 
această stare de lucruri n-au 
criticat o asemenea atitudine, 
n-au căutat soluții concrete pen
tru ca cercurile tehnice să se 
înființeze în viitorul apropiat.

Discuții foarte vii s-au pur
tat în legătură cu problema 
activității practice a elevilor in 
uzină, direct la locul de pro
ducție. Mulți dintre vorbitori au 
subliniat că pentru pregătirea

însemnări pe marginea consfătuirii 
organizată ia Școala medie nr. 1 
din Bacău în legătură cu formarea 
unor deprinderi de muncă practică 

la elevi

elevilor din clasele mari'(a X-a 
și a XI-a), elevi care șr-au în
sușit de pe acum deprinderi de 
muncă practică, numai activita
tea în atelierul școlar, chiar 
dacă ei desfășoară activitate și 
î.. tehnice, nuîn cadrul cercurilor 
este suficientă.

S-;t ric’icat în 
problema calificării

consfătuire 
într-o anu-

me meserie încă de pe băncile 
școlii. Secretarul U.T.M. al șco-
Iii, elevul Nemțeanu Ion, a 
venit cu propunerea ca elevii 
clasei a X-a Â, clasă din care el 
free parte — urmînd exemplul 
elevilor Școlii medii „Aurel 
Vlaicu” din București —- să se 
califice într-o meserie pînă la 
absolvirea școlii lucrînd in pro
ducție o zi pe săptămînă. In 
legătură cu aceasta s-a ridicat 
problema organizării progra
mului de muncă al elevilor in 
întreprinderi. Elevul Nemțeanu 
Ion i răta în consfătuire că par
ticiparea elevilor la munca efec
tivă în producție este îneă for
mală. El propune ca o. zi pe 
săptămînă — șase sau opt ore 
de lucru — elevii să lucreze în 
uzină in același schimb cu 
muncitorii. Lucrind astfel elevii 
<u la dispoziție toate sculele și 
uneltele de care au nevoie în 
executarea unei anumite ope
rațiuni. Propunerea ca elevii 
să se califice 7ntr-o mese
rie lucrind direct în pro
ducție fost primită cu interes 
de către majoritatea participan- 
ților la consfătuire. Muncitorul 
Popa Cristu de la întreprin
derea „Partizanul” spunea: 
„Hotărîrea elevilor clasei a X-a 
A de a porni pe drumul califi
cării ca muncitori răspunde în
demnului partidului: învață 

’’

lo Cosa pionierilor din orașul Roman funcționează 11 cercuri pe care le frecventează peste 
1.000 de pionieri. Unul din aceste cercuri »ste și cel de radio, unde pionier1 lucrează sub în

drumarea profesorului utemist Vasile Leoreanu. Pot0 : AGERPRES

In preajma întilnirii tineretului și studenților 
din regiunea Balcanilor și Mării Adriatice

giunea Balcanilor și Mării Adria
tice a fost primită cu multă 
bucurie și interes de membrii 
ansamblului nostru. încă de a- 
cum două luni am început să fa
cem întețise pregătiri. Vrem să 
ne prezentării cu cinste la un a- 
semenea eveniment de seamă pe 
care-1 găzduiește Bucureștitil. 
Toate cele trei formațiuni ale 
ansamblului nostru au început 
sâ-și alcătuiască un repertoriu 
format din lucrări care să subli
nieze cel mai bine evenimentul 
și și-au concentrat eforturile a- 
supra unei mai bune pregătiri 
artistice.

în ce privește bucățile noi, in
trodus? în repertoriul special pen
tru acest p-ilej, putem aminti 
cîntecul compozitorului • Florin 
Comișel, pe versurile poetului 
Ion Brad „Noi, tineretul din 
Balcani, războiului îi sîntem duș-

carte dar învață și meserie. Noi, 
muncitorii întreprinderii „Par
tizanul" promitem că ne vom 
strădui să creăm toate condițiile 
pentru ca elevii care vor veni 
în uzina noastră să se edifice, 
să plece de la noi cu temeinice 
cunoștințe practice”.

In consfătuire s-au exprimat 
și unele păreri care sint in con
tradicție cu opinia majorității 
participanților la consfătuire. Ast
fel, profesorul maistru Țafrălun- 
gă Nicolae nega posibilitatea 
calificării elevilor în producție 
deoarece, spunea el, o zi în pro
ducție ar „dăuna” activității șco
lare. Dar de ce ar „dăuna” — 
asia nu a putut demonstra. Iar 
inginerul Todorașcu Gheorghe
vorbea 
că nu 
pentru 
la ele,

sînt
ți

că 
in

în

în consfătuire de faptul 
există suficiente mașini 
ca elevii să poată lucra 
să se califice, cînd este 

știut că nimeni nu a 
cerut niciodată să fie 
date mașini pe mina 
elevilor, In schimburi 
Întregi de producție. 
Lucrurile, dacă r" 1 
făcute cu rațiune 
bunăvoință evident 
pot fi rezolvate 
mod corespunzător. 

Discuțiile purtate 
consfătuire au demon
strat clar netemei

nicia acestor păreri. S-a ară
tat că există posibilitatea ca 
elevii să se califice nu numai 
într-o singură întreprindere, ci 
repartizați pe gru,pe de cite 
10-15 elevi la mai multe între
prinderi din oraș. Numeroși par
ticipant la consfătuire au ară
tat că dacă elevii vor începe de 
astăzi să lucreze, direct în uzi
nă, mîine cînd vor intra în pro
ducție și vor căpăta o responsa
bilitate pentru munca încredin
țată își vor putea aduce aportul 
lor la construcția socialistă. Și a. 
tunci deopotrivă, școala și uzina 
se vor minorii cu ei.

DOINA N1ȚESCU

N. R. Consfătuirea de la 
Școala medie nr. 1 din Bacău a 
reușit să arate cu succes 
câteva din formele și metodele 
de formare a deprinderilor de 
muncă practică la elevi, utili
zate in școală și a remarcat re
zultatele bune, pozitive obținute, 
precum și aspectele negative din 
această activitate.

Redacția ziarului nostru pune 
în discuți:- profesorilor, profeso- 
rilor-maiștri. muncitorilor și 
inginerilor din întreprinderi, pă
rinților și elevilor problemele 
discutate la această consfătuire 
pentru ca printr-un schimb larg 
de experiență să se găsească 
formele și metodele cele mat 
eficace, adecvate condițiilor fie
cărei școli, de a le oferi elevi
lor posibilitatea ca od: tă cu în
sușirea cunoștințelor de cultură 
generală să ciștige și temeinice 
deprinderi practice, să se înar
meze puternic pentru viață, pen
tru muncă.

man”. De asemenea, o suită de 
cîntece populare din zona Balca
nilor și a Adriaticii. Din iniția
tiva coriștilor ansamblului no
stru am alcătuit o formațiune de

cor folcloric oare va prezenta 
piese din bogatul nostru tezaur 
popular, atît de gustate ș; peste 
notare.

Un foarte pitoresc număr co
regrafic pregătesc dansatorii

Lo coltul roșu cl Gospodăriei agricole colective din comuna Pribești regiunea lași un grup de 
colectiviști la o partidă de șah.

Foto : AGERPRES

Comemorarea matematicianului

In cadrul marilor aniversări 
culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul na
țional pentru apărarea păcii dan 
R. P. Romină și Academia R. 
P. Romîne — secția de științe 
matematice și fizice, au come
morat vineri după-amiază, în 
aula Academiei R. P. Romîne, 
pe marele matematician Janos 
Bolyai de la a cărui moarte se 
împlinesc 100 de ani.

La ședință au luat parte aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură membri ai Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii, studenți. Au fost de

INFOR
La invitația Institutului de 

studii romino-sovietic și a Aca
demiei R. P. Romine a sosit în 
tară Irakli Andronikov, secretar 
al Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S., vicepreședinte-al Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mîne. Vineri ia amiază, Irakli 
Andronikov a făcut o vizită la 
Consiliul General A.R.L.U.S. 
unde a fost întîmpinat de acad. 
P. Constantinescu-Iași și Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S. și alti membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Vineri seara. I. Andronikov a 
avut o întîlnire cu 
dactice și studenții 
„Maxim Gorki” din

★
Vineri seara pe scena Tea-

cadrele di- 
Institutu lui 
Capitală.

(maestru de balet Dumitru Va- 
silescu) pe un scenariu intitulat 
„Prietenie". El va simboliza tra
dițiile de ospitalitate ale poporu
lui nostru, întotdeauna „bucuros 
de oaspeți*, ideile de pace și 
prietenie care vor anima tineretul 
p-ezent la intilnire. Vor fi pre
zentate aici cîntecul, dansul, cos
tumele naționale ale popoarelor 
din Balcani și regiunea Mării 
Adriatice. Tot dansatorii s-au 
gindit să prezinte și un nou dans 
folcloric legat de anotimpul în 
care are loc intîlnirea. E vorba 
de dansul năsăudean „Sania". 
In sfîrșit, orchestra de muzică 
populară de sub conducerea ar
tistului emerit Ionel Budișteanu 
a pregătit o înfocată sîrbă a ti
neretului precum și o suită 
de cîntece populare aparți
nând popoarelor ai căror soli 
vor fi prezenți la București. 

față reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Ungare la București.

Guvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. S. Stoilov, mem
bru în Prezidiul Academiei R. 
P. Romîne, președintele secției 
de științe matematice și fizice 
care a subliniat personalitatea 
lui Janos Bolyai, unul din ma
rii deschizători de drumuri noi 
în știința matematică.

A luat apoi cuvîntul acad. Gh.
” al 

al
Vrinceanu, director adjunct 
Institutului de matematică 
Academiei R. P. Romîrre.

(Agerpres)

I

ato-

nu-
din

MÂȚI
trului de Stat de Operetă din 
București a avut loc un spec
tacol cu opereta „Văduva ve
selă” de Leh-ar, cu concursul 
artistei poloneze Elzbieta Zakr- 
zewska-, prim-solistă a Teatrului 
de oiperetă din Varșovia.

★
In orașul Bacău s-a deschis 

expoziția „Știința sovietică în 
lupta pentru pace și progresul 
omenirii", organizată de Consi
liul regional A.R.L.U.S.-Bacău 
și Comitetul regional de luptă 
pentru pace.

Panourile și fotomontajele ex
puse Înfățișează marile realizări 
obținute de oamenii de știință 
sovietici in cucerirea spațiului 
cosmic, in folosirea energiei 
mice in scopuri pașnice.

Expediția este vizitată de 
meroși oameni ai muncii 
orașul și regiunea Bacău.

*
Probiema calificării cadrelor 

medii sanitare se bucură de o 
mare atenție. Pentru aceasta, ta 
Capitală și in țară s-au deschis 
numeroase școli sanitare, urmate 
de aproape 8.000 de elevi. Șco
lile pregătesc cadre med:: sani
tare pentru 16 specialități prin
tre care obstreticâ, pediatrie. Ia. 
borator clinic, tehnică dentari, 
radiologie, asistent! socială, fi
zioterapie etc.

♦
Vineri seara a 

Uniunea ziariștilor 
redactorilor din 
membrii delegației 
riștilor din R.P. Romtnă care a 
vizitat recent Uniunea Sovietică.

Membrii delegației au împărtă
șit din bogatele impresii culese 
In cursul vizitei, subliniind calda 
primire de care s-au bucurat ta 
Uniunea Sovietică.

avut loc la 
o intilnire a 
Capitali ai 
Unitmâ zia-

(Agerpres)

Gu prilejul întilnirii, ansam
blul nostru va da un spectacol 
la Teatrul de Operă și Ba- 
let și va prezenta o emisiune 
la postul de televiziune. De ase
menea, în cadrul diverselor re
citaluri și spectacole prilejuite 
de întîlnire vom participa cu for
mațiuni vocale sau instrumenta
le precum și cu soliști. Dintre a- 
ceștia amintim pe Damian Luca 
și Nicolae Crăciunescu, inter- 
preți de muzică populară Valen
tin Loghin șj Teodora Lucaciu, 
soliști ai Teatrului de Operă și 
Balet.

Membrii ansamblului se pre
gătesc dornici ca prin arta lor 
să facă cunoscută oaspeților de 
peste hotare frumusețea dansu
lui și cîntecului romînesc, do
rința fierbinte de pace a po
porului și tineretului nostru, nă
zuința ca această parte a lumii 
în care trăim să devină o zonă 
a păcii.

S» VALEANU

Noi sate 
electrificate

Anul trecut în regiunea Ora
dea au fost electrificate, cu spri
jinul larg al țăranilor muncitori, 
20 de noi sate și comune. In co
munele Diosig și Curtuiești de 
pildă, la aqțiunea de electrifi
care au participat aproape toți 
țăranii muncitori.

în anul 1960, la cele 116 sate 
și comune electrificate pînă a- 
cum în regiune se’ vor adăuga 
alte 41. Tot pentru acest an se 
prevede racordarea orașului 
Oradea la sistemul energetic na
țional.

Pe scena Operei Romîne din Cluj o fost prezentată de curînd 
prem.’ero pe țara a operei bufe „Cei 4 bâdârcmi“ de compozi
torul italian Ermann Wolf-Femari, pe un libret de Giuseppe 
Pizzoloto după cunoscuta comedie o lui Goldoni - „Bădăranii" 
Realizată in regia lui A. Arbore și în scenografia pictorului Sil
viu Bogdan, laureat al Premiului de Stat, noua premieră s-a bu

curat de succes.
Foto: AGERPRES

Noi descoperiri arheologice
lația dobrogeană și cea din sudul 
Europei.

Tot în anul trecut au fost fă
cute primele descoperiri arheo
logice pe teritoriul dobrogean 
datiod din epoca bronzului, cînd, 
printre altele, pe malul lacului 
Techirghiol a fost găsit un de
pozit de unelte de bronz: seceri, 
topoare, cuțite etc.

Au fost descoperite de aseme
nea noi așezări da tind din epoca 
Ferului și din epoca sclavagistă, 
precum și numeroase piese ar
heologice.

Anul acesta colectivul muzeu
lui regional de arheologie Con
stanța continuă lucrările pe șan
tierele arheologice descoperite 
In anul 1959 pe 
sului, precum și 
materialului și 
descoperite.

Cercetările făcute în anul 1959 
de cotectivul Muzeului regional 
de arheologie din Constanta 
dus la descoperirea în localită
țile TechirghxJ, Unu nu, Costi- 
□ești și Petroșani a 4 noi așe
zări ctneneșXi din epoca neol: 
ticâ, necunoscute pînă acum. La 
Limanu. in aprcpîerea Manga
liei, au fost găsite mai multe 
vase de hit ars decorate, o far
furioară ±n marmură care apare 
pentru primi dată pe teritoriul 
Dobroge , o serie de dălți și to- 
porașe din piatra de porfir in
tr-o tehnică de șlefuire de nivel 
superior, numeroase coliere din 
scoică spcodihis de proveniență 
mediteraneană și un inel din a- 
celași material — unicul exem
plar găsit pe teritoriul patriei — 
ceea ce arată erftenîa unor 
străvechi legături în domeniul 
schimbului de mărfuri între popu-

Marți 26 ianuarie
la cinematograful 

PATRIA

PREMIERĂ 
noului film 
romînesc

cu
EMANOIL PETRUȚ 
GEO MA16AN 
Ml HAI MEREUȚA 
SANDU RADULESCU 
ANGELA GHlUARU 
ST AM ATE POPESEl 
GEORGE MĂRUȚĂ 
CHIR ÎL ECONOMU

Scenariu!: Dumitru C. 
rabăț. Teodor Constanți 

Regia: Lucian Bratu 
Imaginea: Constanții

Ciubotaru
Muzica: Sergiu Sarchi 

zov
Decoruri: Ștefan Man- 

țan

In sala sporturilor de la Flo- 
reasca au continuat vineri jocu
rile din cadrul competiției inter
naționale de handbal în 7 do
tate cu „Gupa orașului Bucu
rești-. O comportare remarcabi
lă a avut echipa secundă femi
nină a orașului București care 
a întrecut cu scorul de 10—7 
(4—3) echipa Vojvodina. In 
continuarea succeselor echipa 
masculină o orașului București 
a învins cu scorul de 25—13 
(14—4) echipa Sarajevo. O for- 

I mă deosebită au arătat Hnat, 
! care a înscris 7 puncte și Bul- 
; garu, autorul a 6 goluri.

★
In urma tragerii la sorți au 

fost fixate meciurile din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor 
europe ni “ la handbal în 7. Echi’pa 
Dinamo București va juca pe 
teren propriu cu formația F. A. 
Goppingen, campioana R. f?. 

| Germane, iar echipa Puc-Paris 
i se va întîlni cu echipa daneză 

Gaf Aarhus. Comisia de organi
zare a hotărît ca semifinalele să 
se dispute înainte de 21 februa-i 
rie. Intîlnirea dintre echipele Puc 
și Aarhus se va disputa la 24 
ianuarie la Copenhaga. Data în- 
tîlnirii Dinamo-Goppingen va ii 
stabilită ulterior.

Box
Sala sporturilor de la Fio 

feasca va găzdui duminică dimii 
neața de la ora 10 prima reu
niune de box rezervată pugiliș- 
tilor din categoria „mijlocie- 
mică“. Cu acest prilej amatorii 
sportului cu mănuși vor avea 
prilejul să urmărească o serie 
de tineri boxeri cu reale posibil 
lități ca Nicu Constantin (Con
structorul), Ion Pițigoi (Oîmpu- 
îung Muscel), V7 Lăzăreanu

teritoriul Torni- 
sistematizarea 
monumentelor 

cwEMAro&MF/e

Cl/RE$Ț|

(l.G.l.) și alții- Gele mai intere' 
sânte intilniri se anunță a fi un 
mătoarele: N. Stoenescu (Di
namo) — D. Bălăci (Semănă
toarea), I. Pădurarii (Oîmpina)
— O. Silberman; Gn. Buzatu 
(Dinamo) — L. Kakosi (Ora
dea). Viitoarea reuniune se va 
disputa marți 26 ianuarie tot in 
sala Ploreasca.

Schi
Concursul preolimpic al sctlioa 

rilor sovietici a continuat în lo
calitatea Bakuriani din munții 
Caucaz cu disputarea probei de 
10 km fond femei. Pe primul loc 
s-a clasat Maria Gusakova in 
42’44” urmată de Radia Eresina
— 43’11” și Liubov Baranov 
43’16”.

Fotbal
Echipa cehoslovacă de fotbal 

Spartak Trnava, care se află în 
turneu în țările Africii a jucat 
la 21 ianuarie la Adis Abeba cu 
o selecționată a fotbaliștilor din 
Etiopia pe care au întrecut-o cu 
scorul de 5-2 (1-0).

Patinaj
Campionatele de patinaj vh 

teză ale Suediei, disputate recent 
la Stockholm, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: bărbați r 
500 m Wilhelmson 43”6/10; 1.500 
m Daslberg 2’18”9/10; 5.000 m 
Nillson 8’22”7/10; 10.000 m
Beckman 17’12’7/10; femei î 
500 m Einarsson 49”4/10; 1.000 
m Einarsson l’46”l/10 ; 1.500 m 
Scheriing 2’42”6/10; 8.000 m 
Scherling 5’43’7/10. La campio
natele europene de la Oslo, Sue, 
dia va fi reprezentată de Dasb 
berg, Brogren, Nilsson și Ah 
bins son.

Hochei pe gheață
Echipa olimpică de hochei 

pe gheață a Japoniei, care în
treprinde un turneu de antrena
ment în Canada, a întîlnit fora 
mația profesionistă Saskatche
wan. Au câștigat hocheiștii cana' 
dieni cu scorul de 9-5 (3-0 i
3-3; 3 2).

Jocurile Olimpice 
de iarnă

Flacăra olimpică va fi aprinsă 
la 30 ianuarie in străvechea lo, 
calitate Olimpia din Grecia și va 
sosi la 1 februarie la Los Ange
les, de unde va fi purtată in 
ștafete de-a lungul a 800 km 
pînă la Squaw Valley, locul de 
desfășurare a Jocurilor Olim
pice de iarnă. Timp de mai 
multe zile flacăra va arde în vâr
ful unui munte, iar la 18 februa
rie campioana olimpică de schi 
Andrea Mead-Lajvrence o va 
purta la stadionul de gheață 
unde o va înmîna patinatorului 
Keneth Henrich, învingător in 
jocurile de la Oslo. După un tur 
de pistă de patinaj viteză,. Hern- 
rich va depune flacăra în virful 
^turnului națiunilor”, decorat cu 
emblemele și drapelele țărilor 
participante. Flacăra olimpică 
va sta aprinsă pe toată durata 
jocurilor de iarna, între 18 și 28 
februarie.

SESIUNEA ȘTIINȚIFICA DE 
COMUNICĂRI Șl REFE
RATE A INSTITUTULUI 
DE CERCETĂRI PENTRU 
MECANIZAREA ȘI ELEC
TRIFICAREA AGRICULTU

RII (I.C.M.E.A.).
In zilele de 25, 26 și 27 ia

nuarie a.c„ va avea loc In 
clădirea Institutului din Șos- 
N. Bălcescu nr. 8 — Bă- 
neasa, cea de a VIII-a sesi
une științifică de comunicări 
și referate.

La sesiune se vor dezbate 
principalele probleme privi
toare la dezvoltarea mecani
zării agriculturii pentru cul
turile de cereale păioase, po
rumb, sfecla de zahăr, orez, 
viticultură, pomicultură, legu. 
micultură, cum și probleme 
legate de mecanizarea proce
selor de producție In fermele 
zootehnice și de reducerea 
prețului de cost al reparații
lor Ia tractoare și mașini a- 
gricole.



Vizita înallilor oaspcfl 
în indiasovietici

Precizia rachetei sovietice
a impresionat întreaga lume

MOSCOVA 22 (Agerpres). —
TASS transmite : Oamenii de 

o înaltă 
lansării 

regiunea

transmite : 
știință sovietici dau 
apreciere rezultatelor 
rachetei balistice 
Oceanului Pacific.

Prof. E. FEDOROV, 
specialist sovietic in 
rachetelor și al sateliților artifi
ciali, secretar științific principal 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S-, a declarat ca lansarea 
constituie o nouă și importanta 
etapă care îl apropie pe om de 
primul zbor spre planetele cele 
mai apropiate de Pătnînt.

Rezultatele lansării noii ra
chete balistice puternice, cu mai 
multe trepte, sint uimitoare cel 
puțin din trei puncte de vedere, 
a arătat prof. BORIS CON- 
STANTINOV, directorul Institu
tului fizico-tehnic al Academiei 
de Științe a U.R.S.S In primul 
rind devierea punctului de că
dere al machetei ultimei trepte 
a rachetei reprezintă numai a 
6.000-a parte din disianța de 
zbor. In al doilea rind legătura 
prin radio pămînt-rachetă-pămint 
a putut fi stabilită în toate punc
tele traiectoriei, inclusiv in pă
turile dense ale 
zona amerizării, 
rind, protecția 
chetei ultimei trepte a fost asigu
rată atit de bine, ineît a prevenit 
distrugerea ei în timpul mișcării 
cu o viteză uriașă în păturile in
ferioare ale atmosferei.

în

cunoscut 
domeniul

atmosferei din
In al treilea 

termică a ma-

„Acest zbor depășește tot ceeace 
a . realizat pină acum racheta 

„Atlas“
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— TASS transmite; Toate zia
rele de dimineață din New York 
au publicat la loc .de frunte co
municatul agenției PASS cu pri
vire la efectuarea cu succes a 
experienței cu puternica rachetă 
balistică sovietică. Ziarul „Nev 
York Times-* a publicat textul 
integral al comunicatului și a 
consacrat acestui eveniment un 
articol intitulat „O împușcătură 
la țintă". După ce arată că rea
lizarea obținută de Uniunea So
vietica prin lansarea primai ra
chete în zona centrală a Ocea
nului Pacific este „remarca
bilă", ziarul scrie : „Uniunea So- 
vie.ică afirmă că racheta a zbu
rat aproape 8000 de mile și că 
a căzut intr-un punct situat la 
o ddpărtare de numai o milă și 
un sfert de punciul stabilit. Da
că acest lucru este adevărat, a- 
cest zbor depășește tot ceea ce 
a realizat pină acum racheta 
noastră ,,Allas'*. !n scurta de
clarație făcută la 21 ianuarie de 
Pentagon cu privire la experien
ța sovietică nu s-a încercat 
se nege nimic din afirmația 
vielică. In afară de aceasta 
firmațiile Uniunii Sovietice 
verificarea lor ul.erioară fac 
se ajungă la concluzia că este 
firesc și rațional să se creacă 
că rachetele sovietice s:nt așa 
cum afirmă Moscova".

..Recentele dovezi ale realiză
rilor Uniunii Sovietice în dome
niul rachetelor ridică din nou 
problema dacă sttuația noas ră 
este atit de strălucită cum a tir-

mă unii din conducătorii noștri".
Comentînd declarațiile liniști

toare făcute de ministrul de 
Război. Gales, în Comisia senato
rială pentru problemele forțelor 
armate în legătură cu raportul 
de forțe în domeniul rachetelor, 
z arul scrie : „Dacă luăm acea
stă declarație drept bună, ea în
seamnă o autoliniștire care con
travine în moJ serios dovezilor 
pe care le-am avut în această 
săptămină că Uniunea Sovietică 
poate trimite o rachetă exact în 
punctul fixat de la o distanță 
mult mai mare * ’* 
s-o facem-.

Ziarul „Daily 
ce declarațiile 
Război al S.U.A., Gates, care a 
declarat că racheta sovietică 
„are un sistem de ghidare al 
dracului de bun". într-un corni- 
nicat al agenției Associated 
Press publicat în .New York 
Mirror" se subliniază precizia 
cu care a căzut racheta sovie-

decit putem noi

News" reprod'j- 
ministrului de

DELHI 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 ianuarie 
după ce au vizitat Expoziția a- 
gricolă mondială, deschisă la 
Delhi, oaspeți» sovietici au 
participat la un miting care a 
avut loc în teatrul de vara al 
pavilionului sovietic.

K. Voroșilov a rostit la miting 
o scurtă cuvîntare de salut.

Subliniind că examinarea ex
ponatelor indiene a produs asu
pra lui o deosebită impresie, 
K- Voroșilov a declarat :

Dorim din toată inima priete
nosului popor ind:an și guvernu
lui Indiei noi realizări atit in 
agricultură, cit și în dezvoltarea 
industriei, transporturilor și a 
întregii economii naționale.

Dorim cu căldură, a declarat 
K. Voroșilov, ca prietenia de 
nezdruncinat dintre Uniunea So
vietică și Republica India să 
trăiască și să înflorească spre 
binele și fericirea popoarelor in
dian și sovietic.

In continuare a luat cuvintul 
F. Kozlov.

Colaborarea internațională 
multilaterală care s-a statornicit 
în domeniul agriculturii, a de
clarat Frol Koziov, are o impor
tanță deosebită pentru intănrea 
înțelegerii și prieteniei între 
state, pentru ridicarea bună
stării popoarelor. ,„Nu există 
prieten mai bun decît sănătatea, 
nu există nenorocire mai rea 
decit foametea" — spune, je 
bună dreptate, o vedie ziciiâ 
indiană.

Am af.at cu satisfacție că pa
vilionul sovietic din cadrul expo
ziției atrage atenția și un interes 
deosebit, a spus el in continuare. 
Considerăm că aceasta este o 
expresie a sentimentelor de prie
tenie ale indienilor față de po-

mărturie a 
dv. sînt cu- 
obținute de

a nimerit„Racheta
exact la ținta f

LONDRA 22 (Agerpres). — 
„Tu ernica rachetă a d-lui Hruș- 
ciov zboară mai departe decit 
orice altă rachetă", ,,Racheîa a 
nimerit exact la ținta", acestea 
sint titlurile sub care s-nt publi
cate de către țoale ziarele e:> 
gleze știrile cu privire la lansa
rea rachetei sovietice. Presa en
gleză publica la loc de frunte 
comunicatul agenției TASS tu 
privire la experimentarea cu 
succes a puternicei rachete, so
vietice, calific.nd-o 
victorie minunată 
tehnicii sovietice.

„Din nou rușii 
mea întreagă cu 
de admirație față
lor zguduitoare**, scrie corespon
dentul din Moscova al ziarului 
„Daily Express", Christopher 
Dobson. „Rușii au reușit să ob
țină o precizie uimitoare la o 
distanță fantastică".

J. Karter scrie în ziarul „Dai-

au lăsat fu- 
gura căscată 
de realizarea

Herald- că. după părerea co-
.dacâ

iy . .
meditatorilor o.*cidetitaliv 
racheta suvieucâ ar fi tos* pre
văzută cu ultima treaptă raza 
ei de acțiune ar fi crescut pi.-.â 
la 19.000 km. Racheîa, sublinia
ză autorul, oferă rușilor o supe
rioritate colosală. Ei au acum o 
rachetă bilistică pe care u pot 
tri.ni<e in once punct al gloou- 
lui".

Zia ul „News Chronicle- ara
tă că principalele învățăm me 
care ar trebui trase dm »»ua rea. 
l’zare sovietică consiau ia aceea 
ca cheltuielile țârilor occideataie 
pentru sistemele de premt.inpi- 
nare a rachetelor sîrrt zadarnice.

Excepționala precizie ?i uria
șa putere a rachetei sovietice, 
arata comentatorul științific 
ziarului „Times-, reprezintă 
nouă confirmare a 
obținute 
sovietici 
chetelor.

o sistemului de teleghi- 
știe cind pot pica mușc

— Acum cu aceasta mare pre cir e 
dore. trebuie să fii pregătit : nu se 
firi Lw

fDeoen de F. TIMOC)

Conferința minisferială ds la Paris 
consacrată problema! aigeriene

al 
o 

succeselor 
știință 

ra
de oamenii de 
in domeniul tehnicii

Asaltul spațiului cosmic 
a intrat o nouă fază

(Urmare din pag. lo)

meteoriților etc.), precum și cu 
asigurarea mijloacelor tehnice 
necesare reintrării și străbaterii 
straturilor dense ale atmosferii 
și revenirii nevătămate pe Pă- 
mint.

Cel de-al doilea factor, absolut 
necesar, destinat să asigure pă
trunderea sistematică in spațiul 
interplanetar, este precizia zbo
rului. Realizarea unor etape ca 
cele menționate mai sus impune 
ca să fie asigurate sisteme de di
rijare de o înaltă precizie Este 
suficient să ne gindim la faptul 
că, pentru c ajunge pină la pla
neta Marte, nava cosmică are de 
străbătut o distanță de peste 50 
milioane de km. Or, dacă la ple
carea de pe Pămint direcția de 
lansare a fost realizată cu o e- 
roare care poate să ni se pară la 
prima vedere neînsemnată, să 
spunem, de exemplu, de un grad 
față de direcția impusă de cal
cule ; această eroare are ca efect 
o deviere continuă de-a lungul 
parcursului celor peste 50 mi
lioane de km„ incit, final, devie
rea totală a navei cosmice față 
de poziția astrului (obiectiv al 
zborului cosmic) devine conside
rabilă, puțind chiar compromite 
întreaga lansare.

în experiența de la 20 ianua
rie I960, specialiștii sovietici au 
obținut o precizie de-a dreptul 
fantastică. A realiza o abatere a 
punctului de cădere de numai 2 
km. față de calcule, la o distan
ță străbătută de 12.500 km. este 
aproape un miracol. Această 
precizie depășește cu peste 10 ori 
precizia obținută de specialiștii 
sovietici in zborul de atingere a 
Lunei înfăptuit la 12-14 septem
brie 1959. Este o performanță u 
nică in lume, a cărei superiori
tate lasă considerabil in urmă 
tot ceea ce se cunoștea pină acum 
in balistica terestră și cosmică.

Sistemul de. dirijare realizat, 
le o finețe atit de excepțională, 
onstituie desigur expresia celor 

■nat avansate cuceriri de automa- 
ică, rudiotehnică, telemăsură. 
■alcul de analiză matematică 
superioară prin intermediul ma
rinilor electronice de calculat ele.

Al treilea factor care consti
tuie o noutate tehnico-științifică

în lansarea sovietică de la 20 
nuarie I960 este faptul că 1 
cheta, care a ținut loc de ultimă 
treaptă, a fost adaptată pentru 
a trece nevătămată prin stratu
rile dense ale atmosferei, astfel 
incit a atins suprafața oceanului.

Desigur, există și alte expe
riențe anterioare în care rachete 
geofizice s-au ridicat la mari al
titudini după care contuinerele 
respective cu aparate și animale 
au fost readuse nevătămate pe 
Pămint. Trebuie insă de remar
cat următoarele : La rachetele
geofizice, viteza de lansare a pu
tut fi probabil de ordinul 2-3 
km s., aȘa incit viteza de rein
trare in atmosferă nu a putut fi 
mai mare. Rachete a străbătut o 
distanță de citeva sute de kilo
metri aproape de verticală, după 
care a lăsat să i se desprindă 
containerul.

în experiența de la 20 ianua
rie, macheta ultimei trepte 
a rachetei a străbătut 12 500 km. 
Străbaterea straturilor dense ale 
atmosferei cu o viteză mult mai 
mure decit a rachetelor geofizice 
cauzează o puternică frecare aero
dinamică urmată de o încălzire 
intensă care produce in mod cert 
dezintegrarea corpului, așa cum 
de altfel s-a și iniîmplat cu 
penultima treaptă a rachetei 
după ce și-a îndeplinit misiunea

De aceea, operația de revenire 
nevătămată pe Pămint a mache
tei care a ținut loc de uit mă 
treaptă a rachetei lansată lu 20 
ianuarie I960, trebuie conside
rată ca o etapă nouă, net supe
rioară operațiilor analoge <|in 
experiențele cu ra-betele geo'izi- 
re. Succesul obținut 
mari perspective in 
cu revenirra nevătămată pe 
mint a unei «-abire aflate la 
dul ținui satelit artificial al 
tnîntului.

Oamenii de știință din 
noastră felicită din toată inima 
pe realizatorii noului succes in 
tehnica exaltării • păți ului cosmic 
și le urează noi victorii in expe
rimentarea in continuare a pu- 
terni celor rachete balistice cu 
mai multe trepte, experimentare 
ce Je desfășoară conform progra 
mului anunțat la începutul lumi 
acestea.

' ia
ma-

desrhide 
legătură «i 

Pâ- 
bnr- 
Pâ-

țara

PARIS 2*2. — Corespondentul 
Agerpres. transmite : In dimi
neața de 22 ianuarie a avut loc 
la Paris sub președinția preșe
dintelui republicii. De Ga lie, o 
conferință ministerială consa
crată problemei algeriene. La a- 
ceasta conferință au participat 
cinci miniștri, printre care pre
mierul Debre și ministrul 
Război, Guillaumat, precum 
oficialitățile care răspund de 
problema algeriană — cum ar fi 
ministrul delegat general pentru 
Algeria, Delouvrier, și generalul 
Challe, comandantul suprem al 
forțelor franceze din Algeria. 
După conferință a fost dat pu
blicității un comunicat confir- 
mînd continuarea politicii for
mulate în programul generalului 
De Gaulle cu privire Ta Algeria. 
De asemenea de la Președinția 
republicii s-a anunțat oficial că 
De Ganlle va rosti la ‘29 ianua
rie o cuvîntare radiotelevizată și 
că la 5 februarie el va pleca în 
Algeria pentru o călătorie de in
specție de cîteva zile.

După cum remarcă ziarele 
franceze de vineri dimineață 
generalul Massu, conducătorul 
corpului de armată din Algeria,

de 
Și

exclus de la lucrările a- 
conferințe.
ajunul deschiderii conte- 
elementele ultracoloiiia-

a fost 
ceste}

In 
rinței, 
liste din Algeria s-au dedat la 
noi acțiuni împotriva* unei regle
mentări pașnice a problemei al
geriene.

In ajunul deschiderii conferin
ței consacrate problemei algerie
ne, autoritățile franceze au in
terzis plecarea în Algeria a Iui 
Georges Bidault, fost președinte 
de Consiliu de Miniștri al Fran
ței, conducătorul uneia din gru
pările extremiste de dreapta.

Raspurtzînd manevrelor provo
catoare ale elementelor ultracolo-, 
nialiste, care caută să exercite 
presiuni asupra guvernului spre 
a-și menține privilegiile în Al
geria, opinia publică din Fran
ța desfășoară largi acțiuni în 
favoarea reglementării pașnice a 
problemei algeriene.

In seara zilei de 22 ianuarie 
agenția France Presse a trans- 
mis un comunicat al Ministerului 
de Război al Franței anunțînd 
numirea generalului Crepin în 
funcția de comandant al corpu
lui de armată din Alger, deținută 
anterior de generalul Massu.

porul sovietic și o 
faptului că în țara 
noscute succesele 
țara noastră in domeniul agri
culturii.

Nu este cazul 6ă mai repet 
lici, a declarat Frol Kozlov, că 
poporul sovietic este întotdeauna 
gata să-și împărtășească fră
țește experiența, realizările sale 
poporului indian, față de care 
nuirește un respect profund și 
sincer.

F. Kozlov a subliniat că în 
prezent cind se sparge giieaîa 
„razbo.ului rece** și încep să-și 
tacă loc tot mai sigur vlăstarele 
luminoase ale înțelegerii reci
proce, cei carora le esie scumpă 
pacea și fericirea oamenilor tre
buie sa ocrotească cu grijă și 
rabdare aceste vlăstare pentru 
ca din ele sa crească arborele 
puternic al prieteniei popoarelor.

Sîntem convinși, a declarat în 
încheiere F. Kozlov, că marele 
popor indian și guvernul Indiei 
sint ferin hotarîte să meargă 
neabătut pe calea păcii și pro
gresului.

Dorim ca eforturile noastre în 
lupta pentru pace să fie și mai 
puternice! Să se întărească și 
sa crească colaborarea sovieto- 
indiana spre binele, prosperitatea 
și fericirea popoarelor noastre, 
in numele păcii pe pămint 1

In cadrul mitingului a luat 
apoi cuvintul președintele Indiei, 
k. Pras3d, care a declarat:

Sint absolut convins că vom 
obține multe foloase din tot ceea 
ce vom vedea la această mare 
expoziție. Foarte recent am vizi
tat pavilionul Rusiei și acolo 
m-a*n convins de o foarte înaltă 
dezvoltare in genere și sint ab
solut convins că oamenii noștri 
care vizitează cu miile această 
expozije in fiecare zi, vor avea 
un colosal folos din ceea ce vor 
vedea in acest pavilion și in alte 
pavilioane.

Acest pavilion va aduce un 
folos deosebit lucrătorilor din a- 
gricultură. Pe ei, probab l, îi in
teresează mai mult ceea ce se 
poate realiza pe calea aplicăm 
celor mai moderne metode știin
țifice. Mă refer, in special, la 
folosirea energiei atomice in 
agricultură. Această expoziția 
este locul de intihure al diferite
lor țan și, in 
contribui și la o 
bunăvoință. Sint 
țara ca India are 
îndoiala, de pace mai mult decit 
oricare a'.tă {ară.

Sint in mod sincer recunoscă
tor președintelui pentru cuvintele 
foarte amabile și peutiu senti- 
m.ntele foarte nobile pe care le-a 
exprimat in repetate rindun. II 
pot asigura din nou din partea 
noastra că ele sini absolut re 
cipro/e. Dacă vom putea sa aju
tăm intr-un fel oarecaie omeni
ri la menținerea păcii și la spri
jinirea ei, vom considera că 
soarta ne este binevoitoare.

DELHI. — La 22 ianuarie 
K- E. Voroșflov, preșe<mele 
Prezidiului Sovietul-« Sciprct___ 2
U.R.S.S., F. R. Kozlov, pnm-r.- 

linte al Consilirhn de 
al U.R.SS. și E. A. 
deputat in Sovietul Su- 

I U.R.S.S., au plecat la

R. S. S.

La Filatura de lină pieptăna
tă din Moscova s-a înființat 
acum 2 ani o brigadă de ti
neret. Acum această brigadă 
a obținut înaltul titlu de „Bri
gadă de muncă comunistă-. 
Tinerele textiliste și-au înde
plinit toate angajamentele 
luate în întrecerea socialistă. 
In fotografi*: patru din mem
brele acestei brigăzi au fost
invitate la studioul radiodi
fuziunii pentru a împărtăși 
din experiența muncii lor și 

altor tinere textiliste.
Foto : TASS-Moscova

Rechemarea ambasadorului
american din Cuba

acest tel, poate 
atmosfera d* 
convins că o 

nevoie, iară

al

cepreședi 
.Miniștri 
Furțeva. 
prem al 
Agr a.

De Ia 
din Uniunea Sovietică au fost 
conduși Ia Casa de stat pent'u 
primirea oaspeților de onoare, 
unde a avut loc dejunul. In 
timpul dejunului oaspeților so
vietici li s-au oferit daruri, prin
tre care macheta m a 'seleni u 
Tadj Mahal, executată de maeș
tri indieni Mannohar Lai Șarma 
și fiul său Mod an Lai Sarma.

în dupâ-amiaza zil?i de 22 ia- 
sovietici s-au îna-

aerodrom Inaiții oasoeți

nuarie oaspeții 
poiat la Delhi.

Succesele 
economiei sovietice 

în anul 1959 
Comunicatul Direcției centrale de itatlitlcd 

a U

PHENIAN 22 (Agerpres). — 
Agenția Centr.lâ Telegrafică 
Coreeană transmite:

La 22 (anuare a sosit la 
Phenian o delegație comercială 
romină condusă de ing. Mihail 
Csoba nu, președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Romine. De
lega ia va semru pro'.ocoiol 
privind schimbul de mărfuri și 
plăti pe anul i960 dintre gu
vernele R P. D. Coreene șă “ 
P. Ro nine.

De egația a fost prinwtă 
ga-ă de ministrul adjaaa 
Comerț .lui Exterior. Pak li

Scară

R.

la

franco-romină
la Paris

WASHINGTON 22 (Ager- 
preș). — In ședința din 21 ia
nuarie a fxnn.siei senatoriale 
pe itru Afaceri Externe, secreta- 
rul de stat Hrrter a anunțat că 
ambasadorul american din Cuba, 
Philip Bonsai, a tost rechemat la 
Washington. După cum re
zultă din mtormațiile culese de 
agenția France Presse de la 
cercuri oficiale americane re
chemarea lui Bonsai cânstuuie o 
noua încercare a Departamentu
lui de Stat de a exercita presiuni 
asupra guvernului cuban. Potri
vit acestor cercuri Washingtonul 
a reacționat foarte puternic în 
rfirma cuvintârii radiotelevizate 
de la 20 ianuarie a lui F del 
Castro, care a atribuit direct

Statelor Unite răspunderea 
tru acțiunile subversive dușmă
noase și sabotajele organizate 
împotriva țarii sale.

Ziarul „New York Times" nu 
crede că guvernul cuban se va 
lăsa intimidat de presiunile De
partamentului de Stat. „Este în
doielile, scrie ziarul, că aceste 
acțiuni vor impresiona pe Cas
tro sau pe conducătorii „Institu
tului național pentru reforma a- 
grară“. „New York Times'* dez
văluie însă faptul că presiunile 
exercitate de Washington asu
pra Cubei au și un alt scop, a- 
cela „de a impresiona diferitele 
guverne și opinia publică dm ce
lelalte țări din America Latină*.

E'ementele fasciste 
devin tot mai agres.ve 

în Germania occidentală

pen-

(Agerpres). — 
autoritățile din

BERLIN 22
Încurajate de

■ R. F Germană, elementele fas
ciste devin tot mai agresive in

• Germania occidentală După qitn 
3nun‘.ă agenția A D N. în ulti
mul timp, in diferite orașe vest- 
germane, paralel cu inscripții 
fasuste pe zidurile caselor, bi
sericilor. apar inscripții în care 
se cere interzicerea Partidului
Social Democrat din Germani i. 
Inscripții de acest fel au apărut

in orașele Furth și Erlangen 
(Bavaria).

La Frankfurt pe Mam, în pe
rioada dintre J0-I8 ianuarie au 
avut loc 28 de 
ganice fasciste, 
Stuttgart >— 
orășenești, care 
nu iau masuri 
provocărilor fasciste, au ieclarat 
că numărul și caracterul acestor 
manifestări huliganice „nu sint 
alarmante**.

manifest ari huli 
iar in regiunea

20. Autoritățile 
sint vinovate că 
pentru curmarea

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Direcția cen
trală de statistica de pe lînga 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a art publicității comunicatul cu 
privire la rezultatele îndeplini
rii țlanului de stat de dezvol
tare a econom.ei naționale a 
U.R.S S. pe 1959. primul an al 
septenaluu; (1959—1965).

In comparație cu anul 1958, 
volumul producției industrii le 
a U.R.S.S. a crescut cu peste 11 
la sută (producția mijloacelor 
de producție, potrivit datelor 
preliminar* — cu 12 la sută, 
producția irjnuri’.cr de consum 
— cu 10.3 la sută).

Plan-*: excnom.ei naționale a 
L'-R S.S. prevedea c«- în 1959 
produc*,:a industrială să crească 
cu 7.7 la sută. Peste prevede- 
nîe r’arjîu; anual s-au fabricat 
produse mdusir;ale în valoare ce 
aproape 50 milurde ruble.

In 1959 in L.R S.S s-au pro
dus : fonta — 43 milioane de 
lene, cu 9 la sută mai mult de
cit in iy58. oțel — 59.9 mili
oane de tone, cu 9 la sută mii 
mult laminate — 47 milioane de 
tone, cu 9 la suta nui mult, mi
nereu de fier — 94 4 mil:oa- 
~e de tone — cu 6 la sută mai 
■alt. titei — 129.5 milioane de 
tone, cu 14 Ia sută mai mult, e- 
nerRie electrică — 264 miliarde 
KW\ cu 12 la sută mai 
■■it. Ebre artificiale și sirteti- 

179 <VO tone, cj 8 !a 
mult.

ce -
S-LÎ
pentm ayhierea metalelor —
146. LO ofâitaț:. cu 5 la suta mai

mașini-unelte

Fati i» l*S8 «-ao produs mai 
nUe banan de larg consum 
it'i orneiza . țesături — 
ca 3*6 w' cane de m. pătrati, 
* î - - * :e ? e'e — . . 33 
- cane de perech'. came — cu 
9TCOCO de tone, unt — cu 66.0CO 
4e loae. produse lactate — cu 
l.l «ilutane tone.

S-au e'aborat și s-;u fabricat 
peste 2000 de noi tipuri princi- 

de mașini, mecanisme, apa
rate și alte utilaje.

!■ IBfia. potrivit datelor preli- 
■■■re. v-aw recoltai TJâ miliar
de de {■dur: (124-8 milioane de 
tonei cereale, ceea ce satisface 

?or-a: ei și celelalte 
arr.e aSe stata’.ui pe anal în

curs. Recolta globală a’e cereți* 
a depășit recolta medie anuaJS 
din perioada 1954—1958 cu 700 
milioane de puduri.

S-au produs 4,7 milioane de 
tone bumbac brut — cea mai 
mare cantitate din întreaga is
torie a cultivării bumbacului.

S-t- înregistrat o creștere con
siderabilă la producția principa
lelor produse animaliere, mai 
cu seamă datorită creșterii pro
ducției sociale. S-au obținut 
8.6 milioane de tone carne și 
grăsimi (în greutate c'e tăiere), 
62 milioane tone de ltpte, 
845.000 tone de unt.

La producția globală de lapte 
U.R.S.S. a ajuns din urmă 
S.U A. încă în anul 1958. In 
1959 Uniunea Sovietică a între
cut Statele Unite ale Americii 
și la producția de unt pe cap 
de locuitor (în U.R.S.S. — 4 kg. 
S.U.A — 3.9 kg).

Productivitatea muncii a cres
cut în industrie cu 7,4 la sută 
în comparație cu 1958 (durata 
zilei de lucru fiind redusă într-c 
serie de ramuri).

Din numărul total d munci
torilor și funcționarilor din e- 
conomi-i națională, la sfirșitu 
anului 1959 peste 13 milioam 
de persoane au beneficiat di 
ziua de lucru redusă (de 7 ș 
6 ore). Trecerea Ia ziua de lu
cru redusă continuă și se f<ci 
fără reducerea salariilor. Intr i 
serie de ramuri salariile ai 
crescut in mod substanțial, ma 
a'es la lucrătorii cu ciștigur 
mici.

Venitul național al U R.S.S. : 
crescut cu 8 la sută, adică cl 
aproximativ 100 miliarce d 
ruble in comparație cu 1958.

Numărul p?rsoa:K’le încadrat 
în învâțâmînt a depășii îi 
U.R.S.S. 50 m lioane. In insti 
tuți le de invâțâmint superior ș 
med u de specialitate a i învăța 
peste 4.150.000 de p.-rsoane. I 
total țn anul trecut instituțiile d 
învățămint au fost absolvite d 

860.000 de tineri specii 
inclusiv 106.000 de inginer

125.000 de specialiști în agricul 
tură, aproximativ ‘200.000 de cs 
dre didactice și peste 100.000 d 
lucratori pe tarimul medianei.

Numărul lucrătorilor știmțifi* 
a crescut in U.R.S.S. in comp; 
rație cu 1958 și a fost d 
310.000 oameni.

Tn decurs de un an populați 
U.R.S.S. a crescut cu 3.n60.(< 
de locuitori și a totalizat la îr 
ceptul anului i960 pesl 
212.0)0.000 de locuitori.

In 1959 s-au construit case d 
lecuit cu o suprafață totală d 
peste 80.000.000 m.p.t adie 
peste 2.200.000 de apartament 
In afară de aceasta, colhoznic 

a 
ca;

1

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
DESCOPERIREA UNUI COM

PLOT ANTIGUVERNAMtNIAL 
IN VENEZUELA

Ziarele venezueleze anunță că 
autoritățile au descoperit un 
mare complot antiguvernamental 
organizat de adepți ai fostului 
dictutor Jimenez. încă in urmă 
cu citeva zile complotiștii au în
cercat să provoace dezordini in 
țură punind la cale demonstra
ții provocatoare împotriva gu
vernului tfetuncourt. In urma a- 
restănlor operate de poliție și 
din documentele confiscate a re
zultat cu demonstruțuhe erau me
nite să creeze o slure de anar
hie propice declanșării unei lo
vituri de stat și răsturnării gu
vernului. Ziarul „El faetonul'* 
a publicat la 21 iunuurie infor- 
muț.i mui amănunțite privitoare 
lu complot, urălind existența u- 
nui plan de asasinare a membri
lor guvernului și de aducere la 
putere u unei junte dictatoriale 
m frunte cu generulul Jesus Ma
na Castro Leon cure se uflă in 
siruinutate. Documentele găsite 
confirmă că complotul u fost pus 
la cule de Perez Jimenez care se 
găsește in Slutele Unite, unust 
se află sub protecția autorităților 
umericane.

nii Artiștilor Plastici din R- P. 
R o mină" In continuare serul 
remarcă tematica castă « esposi- 
ției, subliniind m mod deosebit 
lucrările lui Jules Perehim. Era 
Cerbu ți Gheorghe Irancenko.

Refer induse la acuarelele ex
puse, autorul menționează lu
crările lui George Jus ter ți Mi
hai Dăscălescu.

Ziarul il apreciază pe maes
trul Corneliu Baba ca pe un 
maestru remarcabil al artei plas
tice.

și intelectualii de la sate 
construit circa 
de locuit.

Schimburile
Uniunii Sovietice cu țările 
ne au continuat să se lărgeasc

850.000 de

comerciale a
strâ

SUCCESUL EXPOZIȚIEI DE ARTA 
GRAFICA RUMomEA^CA 

LA LEIPZIG

Expoziția de artă grafică 
muieuscă, cure sa deschis lu 
Leipzig cu prilejul universării 
pruciuinăru R. t*. Romine, se 
bucură de aprecieri u.iunime din 
pai teu vizitatorilor ți u criticilor 
ne urtă. Refertndu se lu această 
expoziție, care se uflă in locului 
muzeului „Dimitrov", ziurul re
gional „M itteldeutsche INeueste 
iNachtrichten" din Huile scrie : 
„Bucurie in muncă, bucurie în 
viață, iată lozinca nescrisă după 
care se orientează această expo
ziție plină de conținut a Uniu-

ro-

DELEGAȚII AFRICANI 
BOICOTEAZĂ CONFERINȚA 

CONS UTUȚlON ALA 
PENTRU KENYA

După cum relatează agențil'e 
de presă conferința constituțio
nala pentru Kenya care a în
ceput zilele acestea la Lor.d-a 
pe:ntru a discula probleme pri
vind viitorul statut politic al 
Kenyei continuă să fie b^cotata 
de delegații atrivam. La ?-d n- 
țele plenare din prunele trei z:ie, 
delegații, africani care re
prezintă 9o la sută din popu
lația Kenyei, au refuzat sa a 
parte deoarece li sa refuzat 
dreptul de a-și alege consilierii.

Ministrul britanic al coloniilor. 
Mac Lecxl. a iacul o de lara; e 
politică la ședința ^plenară" in
completă din 20 ianuarie, dar 
discuțiile nu au putut începe 
nici acum diu lipsă de partici
pant

Conducătorul delegației afri
cane. Ro.iald Nșrala. a declarat 
că delegații africani primesc 
din Kenya și din alte țan afri
cane numeroase telegrame in 
sprijinul acțiunii de boicot.

CONFERINȚA DE IA BRUXELLES 
PRIVIND VIITORUL CONGOULUI 

ȘI-A ÎNTRERUPT LUCRĂRILE

Conferința de la Bruxelles a 
„mesei rotunde1* la care se dis-
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O HO TARI RE SAMAVOLNICA 
A TRIBUNALULUI VEST- 

GtRMAN DIN DORTMUND

L» procesul de la Dortmund, 
u-df se udev a „cazul- celor trei 
ueuAa a- tootul» Comitet vest 
oenuaa de prefiatre a test va- 
Stiuf, tr buoa.ui a luat o »o>i 
rite care arat* ci procesul 
urmărește sa denature» țelur'ta 
ș: catactarol actm’ațu Fede
ralei Monta, a T:ne*etului 
Deuaxrat Duu cum fans i -te 
agenția A-DN. irtamabal a *es 
piiis ptopu'etea ap-rlr- de a 
preaenta prU» care sa de 
menstreae adoraț ii ca:a Ser ț: 
sarcinile cete- a^. mar organi
zată > tineretul* — Federapa 
Mondiala a T'oeret J« De ao- 
crat Ir.bunalul vestgerman ț-' a 
motivat hotirirea samavolm. â 
pretinzind câ prezervarea aces 
tor mărturii ar constitui „propa
ganda tn favoarea Feder a.'ei 
Mondiale a Tineretului Demo
crat-,

VARȘOVIA - La 22 ianu-ar 
și.a încheiat lucrările cea de 
IV-a plenară a Comitetului Cei 
trai al P.M U.P.

După cum anunță agenț 
P A P. după discutarea rapo 
hjiui cu privire la sarcinile 
domeniul progresului tehnic 
economia națională, plenara 
adoptai în unanimitate o bot 
rîre în această problemă. 1 
plenară a rostit o cuvînta 
W. Gomulka. priir.secretar
C C- al P.M.U P.

In legătură cu 
tor de pe ordinea 
La problemele 
p enara a adoptat 
u*mă’oarele hotă’îri : 
și.a dat asentimentul pentru 
ș.rea Ij; J Morawski din coi 
po îenLd Biroului Polit’c și a S 
cretariatului C C. al P.M U 
P eiara a ales în secretariat 
C C. a F* M U.P. pe E. Ochab 
R Strzele*.ki,

TIRANA — In timp R vizi 
făcute in A’hania, de.egzția 
partid și guvernamentală a U 
unii S’joiet^e. condusă de N. 
Hrușcutu. a ote'it în dar Con 
teiului Central al Parndu, 
luncii d n Albania și iț'ivernu. 
Republicii Populare Alhtmia 
iaht p»n?ru n imbârj pe ma. 
La 22 ianuarie, din însă'cinar 
de egapei, ambasadorul extra* 
dinar și p'enipotențiar 
L R.S.S. în Albania V. /. li 
nov. a predat iahtul Comitetu. 
Central al Partidului Muncii c 
Albania șl guvernului albanez.

punctul urm 
de zi. privit 
organizatoric 
în unanimita 

Plena

i >


