
COMUNICATUL Proletari din toate țările, uniți-văf'

Direcției Centrale de Statistică asupra îndeplinirii
planului de stat al Republicii Populare Romîne

pe anul 1959
Tn anul 1959 s-au obținut im

portante succese în dezvoltarea 
economiei naționale și In creș-

ferea nivelului 
nilor muncii 
Populară Romină.

de trai al came- 
din Republici

I. Dezvoltarea industriei
Tn industrie, planul producției 

globale a lost îndeplinit in pro
porție de 102,3 la sulă, iar pla
nul producției mat fă in propor
ție de 102,6 la sută.

Pe principalele ministere, de

parlamente, organizați: econo
mice centrale și pe întreprinde
rile industrale a.e sfaturilor 
populare, planul producției globa
le a fost îndeplinit după cum 
urmează:

Procentul de inde- 
Dlinire a D'oouîtriMinisterul industriei grele

— Direcția Generală a Energiei Electrice
— Direcția Generală a Siderurgiei
— Direcția Generală a Mecanicei de Precizie

și Industriei Electrotehnice
— Direcția Generală Construcții de Mașini
— Direcția Generală Miniera
MINISTERUL INDUSTRIEI PETROLULUI 

Șl CHIMIEI
— Departamentul Foraj, Extracție Țiței și Gaze
— Departamentul Prelucrării țițeiului
— Departamentul Chimiei Anorganice
— Departamentul Chimiei Organice 
MINISTERUL INDUSTRIEI BUNURILOR

DE CONSUM
— Industria Ușoară
— Industria Alimentară
MINISTERUL EC0NUM1E1 FORESTIERE 
DEPARTAMENTUL CONSTRUCȚIILOR șl 

MATERIALELOR DE CONSiRUCTH 
ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE AlE 

MINISTERULUI TRANSPORTURILOR 
Șl TELECOMUNICAȚIILOR

ÎNTREPRINDERILE 1NDLST RIALE .ALE 
A1JNISTERULU1 AGRICULTURII

ÎNTREPRINDERILE INDUS! RIALE ALE 
SFATURILOR POPULARE

UNIUNEA CENTRALA A COOPERATIVE - 
LOR MEȘTEȘUGĂREȘTI
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Tn comparație cu anul 1958, 
producția globala a întregi: in
dustrii a crescut cu 11,1 la sută, 
producția industriei rnijloacelcr 
de producție crescrnd cu 14,6 la 
sută.

Planul pe 1959 a fost îndepli
nit și depășit la majoritatea 
produselor industriei mijloacelor 
de producție: Ia fontă, oțel, laini. 
uate finite, minereu,i de fier, 
cărbune, țiței, benzină, rulmenți, 
motoare eu combustie interna, 
motoare electrice, transformatori 
electrici, vagoane de călători, 
autocamioane, tractoare, coir.-

. sodă calci 
sulfurie, anvelope, 

geamuri trase, ci-

bine pentru cereale, 
natâ. acid 
clierestea. 
ment și aitcle.

Planul de producție pe anul 
1959 a fost de asemenea depă
șit cu 26 !d sută Ia zaliar și cu 
6 la sută Ia uleiuri comestibile. 
S au produs peste plan : țesături 
de buinbec, de lină și de mătase, 
tricotaje, încălțăminte, conserve 
de carne, butelii pentru gaze li
chefiate, aparate de .'adio ele.

In anul 1959 la principalele 
produse industriale s-au obținut 
următoarele producții;

Producția electivă 1959

U. M. Cifre 
absolute

In % fată de 
producția elec

tivă 1938

Fontă mii tone ' 816 115
Oțel mii tone 1419 152
Laminate finite pline mii tone 755 120
Țevi de oțel mii tone 274 188
Cocs metalurgic pentru furnale mii tone 609 108
Minereuri de fier mii tone 1064 143
Cărbune brut extras inii tone 7977 108
T iței extras mii tone 11438 101
Uleiuri minerale mii tone 271 128
Gaz metan m l. m3 5782 114
Energie electrică miL kWh 6S02 110
Strunguri buc. 1207 ni
Motoare cu combustie internă mii CP 330 137
Motoare electrice mii kTV 467 125
Transformatori electrici mii kVA 1253 160
Utilaj pentru industria side.

rurgică tone 15765 103
Instalații de foraj complecte buc. 72 147
Utilaj pentru prelucrarea ți-

țeiului tone 5349 211
Utilaj pentru industria chimică tone 11627 125
Locomotive cu aburi ecarta-

inent normal buc. 79 165
Vagoane de marfă în echiva-

lent vagoane pe 4 osii buc.. 4390 126
Autocamioane buc. 7405 134
Tractoare buc. 11000 157
Pluguri de tractor buc. 9393 164
Rulmenți mii buc. 3533 124
Sodă calcinată mii tone 105 127
Sodă caustică mii tone 64 157
Acid sulfuric mi: tone 199 139
îngrășăminte chimice — sub-

stanță activă 100% mii tone 52 180
Coloranți organici tone 3750 122
Anvelope mii buc. 321 119
Hirtie mii tone 127 108
Ciment mii tone 2350 111
Geamuri trase mii m2 13132 113
Cherestea mii m3 3632 103
Plăci aglomerate din așchii de

lemn tone 17083 •)
Mobilă mii. lei 757 116
Tesjturi de bumbac mii. in3 218 105
Țesături de lină mii m3 28120 102
Țesături de mătase mii m2 22437 106
T ricota ie mii buc. 94102 100
Confecții din țesături mii. lei 2736 101
încălțăminte mii pera 28161 117

V. M. Cifre 
absoZate

la t fata d« 
prodactia Ac

tiva 1»5S

Aoarate de radio boc. 167 130
BxsdeU ori boc.> 157 157
Mașiru electrice de «oiizt nrie buc. 38*5 198
Cirac (ieri aUxnă) rrrî -~r^ ■» 107
Preparate de caras x: toce 50 N8
Lapte ct corsar: ■a hL 1136 103
Uat tone 1 ?J&4 1«
Briezeturi •.cec 3582? K»
L lauri craesCrile toree 7’rr^l 120
Zariăr =X Uoe M2 129

•> Prodjc;ia pe scări 
195&.

•Snffcx! «nulul

Față de an--! 1966 x-a zlsuzI- prelrxrâtcare s-ati economisit

ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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tițjt snwțitx focrsrea capacrti. 
țkr de prodjcpe. s-a pe-eccți». 
oat letnciog-.a de și a
crescut grad-d de "re-a- rrre a 
IuuTir: loc cs nln ture de 
munca.

In iadusZ-ia săderr^câ s-n 
obținui iadxs de sC-Lure a 
linși pena acsa fa țara noasi 
Astfel. :sd'oe< de at lrzare 
hmHx a cres-^t 
sXi. iar a Mar^a
Cu 25 ’.a soți, cx2î de jo- 
maiate d: sporul prodac^e de 
oțel s-a chinul, pe baza caei 
mai bu ae ulsbzârj a capsau; tar 
de p-odiK-ț e.

\ olumul lucrărilor execctXz 
mecanic 3 crescut la tie'ea căr
bunelui in abataje; de la db ia 
sută la 92 la suta, la mecxrza- 
rea preparam a-ne^ecurlx de 
formare h turnătorii, de la 74 la 
suta Ia 78 la sută.

In industria petrolului viteza 
medie de forai li exploatare a 
eres ut cu 43,6 la sută față de 
anul 195^.

în iodostria chimici» în între
prinderile producătoare de arid 
sulfuric, folosirea capacităților 
de producț e a crescut tați de a- 
nul 1958 cu 93 la sută, fără a 
se atinge :~sj nivelul planificat.

în industria textilă s-a obți
nut o îmbunătățire a utilizării 
intensive a războaielor de țesut.

în anr! 1953 au fost aplicate 
circa 30.000 invenții, inovații și 
raționalizări. _

Productivitatea muncii în in
dustrie a crescut cu 7 la sută 
față de anul 1958, planul fii-d 
realizat în proporție de 101,8 la 
sută. Creșterea productivității 
muncii a contribuit cu aproap* 
70 la sută, la creșterea producției 
globale.

In anul 1959 prin reducerea 
consumurilor specifice normate 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie s-au în
registrat importante 
In

rd.
a
I,

economii.
întreprinderile metalurgiei

■șam la prodxsefe normate prin 
planul de sta: crea 4500 tone 
metal, ceea ce eztavaLeazâ cu me. 
tata. necesar petara producția 
a circa 1290 tractoare sau 1.100 
a u toca nr cane. De asemenea, 
s-eu ecooocrusit rrccrîan’e can- 
tităfi âe fieie ș« talpă pentru 
iatâîțâx^ale. recarindu-se con- 
svrsnăe specJ.ce plata: icate cu 
12 la sută. respect-v 18 la suta, 
ceea ce ccit* a «za cu materia
lele necesare ^ertni fabricarea 
a arca 1 80C-GO0 perechi iacăl- 
țâmmîe âe păeie.

An exista: ;msâ și cazuri cind 
!a uarie întreprinderi 
de consum «a fost depășite. 
Astfel» la producția de clinker 
s-a depășit consumul comat de 
combustibil cu 33 la sută, con
sum indu-se in ptas circa 21.000 
tone combustibil convențional; 
li l.ngcuri din oțel carbon pen
tru laminate finite pline cu I la 
sută, consumi nd u-se in p’.us 
circa I 800 tone lingouri.

Pro reducerea consumurilor 
de mater: prime, materiale, 
combustib/î și energie, ca ur
mare a creșterii productivității 
mușc: și folosirii mai depline 
a capacităților de producție, in 
industria recub’.rană s-a obți
nut in anul 1959. după date pre
liminate. o reducere a prețului 
de cost la producția marfă com
parabilă de circa 4 Ia sută față 
de prețul de cost din anul pre
cedent.

Oamenii muncii și-au depxș’t 
angajamentele de economii, ob- 
țnîndu-se economii peste plan 
de 1,3 miliarde lei. numai în in
dustria republicană.

Importante economii din redu
cerea peste plan e prețului de 
cost au fost obținute în între
prinderile Ministerului Ind îs- 
-triîi .Grele. •■AVmsteruhii 
frici petrolul-î și Chimiei. Minis 
ferului Industriei Bun «rilrr de 
Consum și în intrenrinderil? in
dustriale ale /Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor.

norme e

II. Dezvoltarea cgriculhir'i 
și s lvicuhurii

agricultură în anul 1953 
o.țimrt noi realizări in dez* 

sectorului socialist.

Tn 
&-au 
voltarea _
lărgirea bazei tehnico-materiale 
și in creșterea producției

Astfel, în unitățile coopera
tiste au intrat 76o mii familii, 
față de 415 mii familii intrate 
in 1958. Suprafața agricolă a 
sectorului cooperatist a crescut 
cu 1.891 mii ha. fa;ă de o creș
tere de 835 mii ha. în 1958.

La sftrșitnl anului 1959. sec
torul cooperatist cuprindea 73,5 
la sută din numărul de familii 
țărănești.

La aceeași dată, întregul 
sector socialist al agriculturii 
cuprindea 72 la s ită din supra
fața agricolă și 73 Ia sută din 
suprafața arabilă a țărți.

Baza tehnico-materială a a- 
gricolturii s-a întărit prin dota
rea cu încă 7.103 tractoare fi
ice. 7.053 pluguri 
4380 
6.440 
3.340 combine 
păiense, precum și alte mașini 
și utilaje agricole.

Volumul lucrărilor executate 
de stațiunile de mașini și trac
toare a crescut cu 36 la sută, 
planul fiind depășit cu 24 la 
sută.

Volumul lucrărilor executate 
mecanic în gospodăriile agricole 
de stat a sporit cu 48 la sută, 
mecanizîndu-se aproape integral

cultivatoare 
semănători

de tractor, 
mecanice, 
mecanice, 

tractate pentru

I

rotru prieteni, patru tovarâși de munca, patru inovatori : Ion Cucu, Ion Banu, Grigorov Vfasov și 
Ion Mihu de lq Fabrica de sticla din Azuga. latâ-i In cabinetul tehnic discutînd proiectul 

unei Inovații a câreî aplicare va aduce economii importante.
‘ v fîto i P. PAVElj

5>arăturile, semănatul, precum 
recolta ea cerealelor paioase.

Prin aplicarea pe sca ă uiai 
larga a măsurilor agrotehnice
— djși condiția* climate .ce nu 
aa fjst la iei de favorabile in 
decursul întregului an și in 
toate regiunile țârii — in anul 
195J s-au cbjnut producții 
sperite la majoritatea culturilor.

Prod cția totală de griu a 
fest evaluată la 4 milioane to
ne, iar cea de porumb, la 5,7 
milioane tone.

Producția de sfeclă de zahăr 
a fost de 3,4 milioane tone, iar 
producția de ficarea-soar zluj a 
fost de o29 mu tone, ceea ce 
permite acoperirea necesarului 
de consum de zahăr și ulei co
mestibil din resurse interne.

In anul 1959 circa 70 la sută 
din producția de cereale, peste 
75 la sută din producția de floa- 
rea-soarelui, peste 85 la sută din 
producția de sfeclă de zahăr 
s-a obținut in sectorul socialist _L 
al agriculturii, al cărui aprrt la 
formarea fondului centralizat de 
stat a atins 75 la sută la gria |
— secară. 66 la 
rea-soarelui și 88 
sfeclă de zahăr.

Gospodăriile agricole d» stat 
au obținut la grîj producții 
dii la hectar mai ridicate cu -O 
la sută și gospodăriile agricole 
colective cu 15 la sută decît ia

li

ne

Oțelarii hunedoreni 
lucrează in contul 

lunii februarie
Colectivul noii oțelârii Martin, 

de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara a elaborat in ziua de 28 

i ianuarie primele tone de oțel în 
contul lunii februarie. IadepL- 
nirea înainte d» termen a sarci
nilor de producție prevăzute in 

| prima lună din acest an, se da- 
loreșle folosirii mai bune a su
prafețelor de producție a cup- 

■ t oare lor la care s-au realizat in
dici de utilizare cu peste 20 la 
sută mui mari decit indicii me
dii realizați anul trecut Așa de 

! pildă, muncitorii de la întreți- 
I nerea și ajustarea cuptoarelor, 
I conduși de maistrul Ștefan 
i Tripșa Erou al Muncii Socia

liste, au redus timpul de repa
rații la cald și de ajustare a 
cuptoarelor între șarje, în medie 
zilnic cu aproximativ 30 de mi
nute.

Sporind indicii de utilizare a 
agregatelor muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la laminoarele 
vechi au realizat în ziua de 23 
ianuarie planul lunar de pro
ducție,

1 1 (Agerpres)

In fotografe: țes ă toc rea fruntașă Maria Hrâ de la Țesâtoria 
de in și cinepă „Eena Perei" din București.

Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste ale Europei 
cu privire la schimbul de experiență 

în dezvoltarea agricuiturii
Conform înțelegerii dintre Comiteiele Centrale ale partide, 

lor comun.ste și muncitorești din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană. Polonia. Rominia. Ln,aria și Lniunea Sovie
tică, la 2 februar^ 196) va avea loc la Moscova o consfătuire 
a reprezentanților partidelor frățești din aceste țări cu privire la 
schimbul de exper.ențâ in dez\oitarea agriculturii.

★ ★

La 28 ianuarie a plecat la Mosrova delegația Partidului Mun
citoresc Romin la Consfătuirea reprezentanților partidelor comu- 
n.ste și munatorești din țările socialiste ale Europei cu privire 
la schimbul de experiență in de’.vol:area agriculturii.

Delegația este compusă din losarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. conducăiorul delegației. Chnu Stoica, Alexandru Moghio- 
roș. Alexandru Birîădeonj, Ion Cozma.

La gara Bâneasa, delegația a fost condusă de tovarășii Emil 
Bodnăraș, Pe're Bo-i!ă, \icotae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Constantin Pirvulescu, Durmlru Colin. Leonte Râutu, Ștefan 
Voi ec. membri ai C.C. al P.M.R.. min:ștri. activiști de partid 
și de stat

Au fest de față A. A. Epișev. ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai .Ambasadei

La Combinatul metalurgic Reșița

Se var realiza peste 4 000.000 lei 11\ VIAȚA Șl M(I\( A
economii suplimentare IIAIIIIIIIUi

în consfătuirile de produrfie 
pentru dezbaterea sarcinilor din 
planul pe acest an, oemenii 
muncii de la Combinatul meta
lurgic Rețița ți din celelalte 
întreprinderi din localitate au 
ind icat existența unor i~iportan
te rezerve interne pentru spori
rea produced și productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității 
produselor. Cu acest prilej si
derurgicii ți constructorii de 
mașini au făcut aproape 10G0 
de propuneri.

La oțelâria marelui combinat 
metalurgic, de exemplu, in urma 
propunerii făcute de un grup de 
oțeluri s-a rezolvat problema 
măririi capacității căldării de 
turnare a oțelului, ceea ce per
mite o mai rzpidâ descărcare a 
cuptorului ți scurtarea timpului 
de pregătire pentru elaborarea 
unei noi șarje.

Pe baze unei alte propuneri 
fi țisund seama de experiența 
cîftigstâ anul trecut, in prezent 
la serț'.a furnale a combinatu
lui se fac pregătiri pentru ridi
carea temperaturii aerului in
trodus în furnal cu aproape 
încă 100 de grade, fept care va 
duce la scurtarea timpului de 
topire a minereului și totodată 
la mărirea indicelui de utili
zare.

Propuneri valoroase au fost 
făcute fi la sectorul construc
țiilor de mașini cl combinatu
lui.

Pe baza propunerilor din 
consfătuirile de producție, co
lectivul Combinatului metalur
gic Reșița și-a propus să depă
șească producția planificată și 
să realizeze economii suplimen
tare în valoare de peste 
4.000.000 de lei.

(Agerpres)

Adunare generală U. T. M. 
cu temă economică

Nici un leu risipit, fiecare 
leu fructificat* a fost tema 

" unei adunări generale a 
organizației de bază U.T.M. d? 
la cooperativa „Tehnometal- din 
Ploești. In acest cadru a fost dat 
răspunsul la chemarea tinerilor 
de la Uzinele .,1 Mai-.

Utemiștii Gheorghe Szabo. 
Victor Paul, Petre N. Petre și 
alții au făcut in a 
dunăre propuneri 
in.eresanfe scoțind 
la ive lâ noi și noi 
posibilități de a rea 
liza economii.

— De ce să arun
căm cantitățile de 
tablă care rămin 
de la confecționa
rea căștilor de coafură — a 
spus utemistul Ion Dumitres
cu. Este greșită părerea de 
a le socoti deșeuri. Aceste bu
căți de tablă se pot folosi foar
te bine pentru construirea de 
noi căști fără a fi necesară scoa

terea materialului din magazie. 
Pornind de la această realitate 
brigada de producție a tineretu
lui ,.Fi!inion Sirbu" s-a angajat 
in adunare să realizeze lunar o 
cască din deșeuri aducind în fe
lul acesta însemnate economii 
întreprinderii.

Astfel, mobilizați de organ’za- 
ția U.T.M., sub conducerea or

ganizației de par
tid și cu sprijinul 
conducerii coopera
tivei. tinerii s-au 
angajat ca in lumi
na documentelor 
Plenarei C. C. al 
P.M.R. din 3-5 de
cembrie 1959 să 
realizeze intr-un an

econom;i in valoare de 61.500 
lei.

In același timp tinerii vor 
face muncă patriotică pe șantie
rele orașului și vor strînge 
15.0C0 kg. fier vechi.

MIHAI CONSTANTIN 
corespondent voluntar

Oaspeți la 
tineretului de

Joi după amiază a sosit in 
Capitală delegația tineretului 
albanez care va participa la in- 
tilziirea tineretului și s.udențilcr 
din țârii: reg.unii Balcanilor și 
Mini Adriatice.

D.legația este condusă ds 
• Toii Luboika.- prim -scerelor al 
CC. • al Uniunii Tineretului 
Munqtor din R.P. Albania. Din 
delegai^ fac porte- 49 de tineri 
muncitori, țărani, studenți, in
telectuali și un. grup de tin.eri 
artiști. A sos.t de aszmenca și 
un grup de 14 tineri sportivi.

împreună cu delegația au so
sit și Drago Siliqi, scriitor, 
Aleko Mmga, profesor de fizică 
la Universitatea din Tirana și 
\ehbi Bala, scriitor, oaspeți de 
onoare ai Intilnirii tineretului 
și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au îost intim- 
pipați de reprezentanți ai Uniu
nii Tineretului Muncitor, in 
frunte cu tovarășul \ :rgil Tro- 
fîn, prim-secretar al C.C. al 
U.T-H., de membri ai Comite
tului de pregătire a Intilnirii 
tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mă
rii Adrratice, precum și de nu
meroși tineri din Capitală.

Au fost prezenți Hasan Ali- 
Tncrko, ambasadorul R. P. Al
bania la București, și membri 
ai ambasadei.

Tov. Virgil Trofin a adresat 
oaspeților un călduros cuvlnt de 
bun sosit. A răspuns tov. Todi 
Lubonja.

întâlnirea
la București
Tinerii bucureșteni veniți în 

înt'mpinare au salutat cu multă 
căldură pa prietenii lor alba- j 
nezi, au schimbat cu ei buchete 
de flori și împreună au manifes-, 
tat pentru pace și prietenie.

★

Joi după-amiază a sosit în 
Capitală Rolf Eisbach, secretar 
cl F.M.T.D. care va participa ca 
observator la intîlnirea tineretu
lui ți studenților din țările re
giunii Balcanilor și Murii Adria
tice. j

țAgerpres)

22 tone de fier vechi 
pentru oțelăriile Hunedoarei

Tinerii de la Atelierul C.F.R.-
Oradea, au pornit chiar de 
la începutul anului,, ac

țiunea de colectare și încărcare 
a fierului vechi destinat oțelă- 
riilor Hunedoarei.

Angajamentul luat în ultima a- 
dunare generală, ca în Tuna ia
nuarie să fie strînsă și încărcată 
o cantitate de 20 tone fier ve
chi a și fost depășit. In primele 
20 de zile ale acestei luni ei au 
trimis oțclării’.or Hunedoarei 22 
tone, fier vechi.

S-au evidențiat în mod deose
bit utemiștii Cuc Victor, secre

tarul organizației de bază 
U.T.AL, Trifa Aurel, lăcătuș, 
Pîccălab Gheorghe, lăcătuș,-Fo- 
dor loan, lăcătuș, Caraman 
Gheorghe, lăcătuș, Kovacs Pe
tru, forjor, Brata Va sile, tîmplar 
și alții.

Cele 22. de tone reprezintă nu
mai 6 părticică din angajamen
tul tinerilor care au hotârît ca 
în anul 1960 să trimită oțelă- 
riilor hunedorene 219 tone fier 
vechi.

RUSU GHEORGHE 
corespondent voluntar
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Ce ne-a adus Anul
Geofizic Internațional

rile ce s-au executat au privit 
problema timpului și a longitu
dinilor, urmărirea activității 
solare fotosferice și cromosferice, 
cercetări seismice, urmărirea op
tică a sateliților artificiali (Bu
curești și Cluj). In cadrul Insti
tutului Meteorologic Central s-a 
executat un program bogat pri
vind meteorologia sinoptică și 
dinamică, aerologia. actinome- 
tria, observații de electricitate 
atmosferică. Tot la Institutul 
Meteorologic s au centralizat ob
servațiile vizuale de aurore po
lare și s-au difuzat alertele. La 
Observatorul geofizic Surlari s-a 
studiat evoluția in timp a timpu
lui geomagnetic cu înregistrarea 
continuă a elementelor geomag
netice. La Comitetul geologic 
s-au executat măsurători n 
netice privind harta magne 
a țării și unde lucrări spec 
gravimetrice. Lucrări 
magnetismul terestru $■ 
tat și la Institutul de 
București, unde au nu 
treprinse 
vind ioc 
ferei (

Anul Geofizic Internațional 
(A.G.I.) a început la 1 iulie 1957 
și a durat pînă la 31 decembrie 
1958. Lucrările au fost conti
nuate și în cursul anului 1959 
sub denumirea „Colaborarea 
Geofizică Internațională 1959".

Oameni de știință din 65 de 
state au luat parte la aceste cer- 
cetărl care reprezintă cea mai 
amplă operă de colaborare știin
țifică internațională din istoria

Prof. univ.
Călin Popovici

mai, vaste campanii. S-au

amplă operă de coli 
țifieă internațională 
omenirii.

Imensul volum 
executate în cadrul____ ,
Colaborării Geofizice Internațio
nale a dus Ia strîngerea unui 
material de observații extrem de 
bogat a cărui publicare continuă 
acum. Anii 1960 1961 vor fi de
dicați valorificării teoretice a re
zultatelor obținute. Există centre 
mondiale ca cel de la Moscova 
și Washington unde sînt centra
lizate toate rezultatele observa
țiilor geofizice obținute și de 
unde orice instituție științifică 
din lume poate să obțină aceste 
materiale. Astfel, oamenii de 
știință și cercetătorii sovietici 
care au avut un rol de frunte 
în efectuarea lucrărilor A.G.I. 
s-au fixat asupra unui număr de 
13 grupe de probleme principale 
pentru a fi în special cercetate 
și rezolvate pe baza materialelor 
strînse în cursul A.G.I.

Deși sîntem departe de a cu
noaște pe deplin rezultatele știin
țifice obținute, se pot da de pe 
acum unele indicații relative la 
aceste rezultate.

Lansările rachetelor geofizice 
și sateliților artificiali, lansări 
ce s-au făcut în cadrul lucrărilor 
Anului Geofizic Internațional au 
dus nu numai la unele cunoș
tințe noi, nebănuite dar și ia 
inițierea unor noi metode de 
cercetare a atmosferei înalte și 
a spațiului cosmic din vecinăta
tea planetei noastre. S-au des
coperit două zone de radiațiuni 
în jurul planetei noastre, una 
formată din protoni de mare 
energie întinzîndu-se de la 
1.000 km. la circa 6.000 km., alta 
formată din electroni de mică 
energie, întinzîndu-se peste aces
ta primă zonă. Descoperirea 
acestor zone de radiații are o în
semnătate deosebită în explica
rea producerii furtunilor magne
tice, a aurorelor polare, a feno
menelor din ionosferă.

Sateliții artificiali au arătat 
că atmosfera terestră se întinde 
pînă la vreo 3.000 km, de trei 
ori mai departe decît se credea 
In trecut și că densitatea și tem
peratura ei îa mari înălțimi este 
mult mai mare decît se credea 
înainte.

Progrese considerabile au fost 
obținute în studierea Antarcticei, 
stația sovietică.„Mîrnîi" și avan
posturile „Pionierskaia“ și „Vos- 
tok“ avînd un loc de frunte ca 
bază pentru aceste cercetări, la 
care au luai parte 12 țări. S-a 
stabilit că grosimea învelișului 
de gheață din Antarctica atinge 
2.000 m în medie, iar pe alocuri 
ajunge Ia 4,000 m. S-au alcătuit 
hărți precise ale unei bune părți 
a litoralului Antarcticei.

Meteorologii au dus una din

al lucrărilor
A.G.I. și al

cele mai, vaste campanii. S-au 
realizat, pentru prima oară în 
istoria meteorologiei, hărți sinop
tice zilnice pentru întreaga su
prafață a părnîntului. S-au lan
sat sateliți meteorologici care 
au dat pentru prima oară indi
cații asupra sistemelor noroase 
pe mari întinderi ale globului.

Studierea atmosferei între 
15-30 kilometri a arătat că la 
înălțimi de 30 km în emisfera 
nordică există un sistem de vin- 
turi care suflă de la Apus spre 
Răsărit cu viteze de 200-300 km. 
pe oră, fapt care prezintă o 
deosebită importanță pentru a- 
viația de mare altitudine. Cer
cetările meteorologice ale Anului 
Geofizic Internațional vor duce 
la o îmbunătățire a metodelor de 
prezicere a timpului.

Rachetele meteorologice 
geofizice au cules ș 
extrem de importante p 
cunoașterea ionosferei. S-a de
terminat astfel concentrata 
electronică și a ionilor pozitivi 
din ionosferă. Studiul ionosiere: 
și al legăturii stării iouesferei 
cu procesele din Ssare are o 
mare importanță practică pentru 
comunicațiile radia

O importantă grupă de lucrări 
în cadrul activității Anului Geo
fizic Internațional a fost aceea 
legată de fenomenele solare. Nu
mai in U.R.S-S. a-* participat 
la aceste lucrări 17 observa
toare optice și 11 observatoare 
radio. Urmărirea zilnică a feno
menelor solare pe scara rnond - 
ală a stat la baza artjn 
perioadelor spedale de observa* 
geofizice denun-. îe .Alerte* 
.Intervale Ator-dixe Speciale* 
care se făceau ta special ia 
urma detectării pe Soare a uzor 
importante erupții. Observatorul 
astrofizic din Crimeca a serr.t 
ca centru mondial pentru s*-iul 
cîmpnrilor magnâ;:e aoiare. 
S-au realizat tihne r.onflow aie 
desfășurării activității sobre pe 
mari intervaie de tuap ceea ce 
va duce la o înțelegere mai e- 
xactă a erupților ș: a
cauzelor care Ie produc.

Oceanografii sov.etd aa sdus 
o contribuție incerta nlă in cu
noașterea oceane! cr șt a fundu
lui oceanelor, arătînd că sint 
rezerve enorme de minere
uri de cea mai mare importanță 
economică pe fundul oceanelor. 
S-a pus în evidență de către 
oamenii de știință de pe vasul 
sovietic „Viteaz" că la adîncimi 
de 2.000-3.000 m există curenți 
puternici care amestecă apa ocea
nelor și de aceea nu se pot arun
ca deșeuriie producției radioac
tive în depresiunile oceanice.

Numeroase alte lucrări s-au 
efectuat și în cadrul altor comi
sii de lucru ale Anului Geofizic 
Internațional.

Țara noastră a participat la 
lucrariile Anului Geofizic Interna
țional printr-un Comitet național 
de geologie și geofizică de pe 
lîngă Academia R.P.R.. Lucră-

și ele dale 
pentru

Ultrasunetul mărește 
productivitatea semințelor

Biologul sovietic Viktor Ra
zumov a ajuns la concluzia că 
tratarea semințelor de diferite 
culturi cu ultrasunet înainte de 
însăniînțarea lor, le mărește 
considerabil productivitatea- O- 
mul de știință și-a efectuat ex
periențele in laboratoarele din 
Pușkin (lingă Leningrad) ale 
Institutului unional de fițoteh- 
nie,

Razumov a dovedit că ultra
sunetul stimulează capacitatea 
de germinație și dezvoltarea 
plantelor. Perioada lor de vege
tație se reduce, iar producția 
Iar la hectar creste. Astfel, inul 
din soiul „Svetoct* dă de două 
ori mai multe semințe. Cîteva 
soiuri de cartofi dau o produc
ție la hectar de 1,5 ori mai 
mare. Roșiile dau fructe mai

-- •—

Un far puternic suspendat cu 
ajutorul unui elicopter va putea 
lumina pe o suprafață mare 

porturile.

mari și se coc cu 6—8 sile mai 
repede, ceea ce este foarte im
portant in condițiile nordului.

-------•--------Gară de corespondență și nod de cale ferată cu trenuri 
atomice internaționala (schiță imeg nară).

1.
2.
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4.
5.
6.
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7.

Locomotivă atomica.
Vagon salon șî vagon restaurant.
Taximetre aeriene.
Ascensoare pentru aprc/i >->c-sa wc goanei or restaurant, 
încălzire prin radiatoare de infra roșu.
Acoperiș de proiecte a pe-soc-^o-, făcut dir. materie plas- 
transpe rentă.
Radar pentru semnalize ze txnu>

(Reproducere din In

Un sistem de frînare

automată a trenurilor

Cuceritorul
temperaturilor
ultra=scă?ute

închinîndu-și o mare parte a 
vieții cuceririi drumului spre 
temperaturile ultrascăzute, aca
demicianul sovietic Kapița a fă
cut descoperiri ' dintre cele moi 
uluitoare.

Pentru ■ a înțelege
din lucrările sale să facem 
scurtă călătorie...

cite ceva
o

Spre zero absolut
în

în tratamentul cancerului

93

nrecip» 
Grațse

Noutăți

„Atomul un gigant**)

Sțeriali-rtii au depus mari efor- 
frr- pentru a stabili metodica 
Rrl'—’.i^nirii substanțelor de tipul 
■x' r ricelor care posedă pro- 
prteftiți curative si care ar pu
ica «â joxce <1 un rol în comba- 

‘ruhu.

Ei G 
prezr

prezent, la Moscova «e în- 
coatlruirea unui institut 

hfic. unde se vor aplica 
Bsai noi metode de taatare a 
ițelor forme ale cancerului. 

-wt folosirea energiei ato-

•ral Șabad a declarat că 
țsrr-e acrie de cazuri boala can-

tMe neiadoielDic viade-

un generator de 
unui bloc

Centrul de cercetări și dezvol
tare a tehnicii căilor ferate din 
Varșovia a pus la punct un sis
tem de frînare automată a tre
nurilor. Datorită acestei instala
ții, în cazul că mecanicul nu este 
atent și riu reacționează la sem
nalele întîlnite de-a lungul dru
mului, trenul se va opri auto
mat în fața „stopului". Funcțio
narea instalației este legată de 
acțiunea electromagneților asu
pra locomotivei, dispuși în cîte
va puncte ale căii ferate unde 
este necesară frînarea. Genera
toarele și lămpile folosite la a- 
cest gen de instalații au fost în
locuite cu semiconductor!* reali- 
zindu-se astfel condiții mai bune 
de alimentare, un consum mai 
mic de energie și folosirea mai 
îndelungată a instalației.

Noua instalație destinată tutu
ror genurilor de tracțiune va fi 
în curind completată cu un 
rat de control al vitezei, de 
menea automat.

Proba noilor instalații se 
în momentul de față pe o
experimentală cu o lungime de 
150 km.

apa- 
ase-

face 
linie

abur de înălțimea 
de 12 etaje

doilea generator g:gant 
de ebur deștnot Hidracentra- 
«ef de ia Tsora. Pesee prânu- 
ha geaeratar ca v îest «“ cec 
ac acra porte «rate. Awoe«e 
generale re ca e sopococte 
de 330 tone pe ebor pe o ă. 
E« sint ceia axj orari mstoîa- 
ț- de acest gen cansfute p’nd 
■n p-e:e~t in Cehoslovacia, 
rerteo supe^oarâ a construc
ției susținătoare, unde este 
r*o*>ict cazanul propriu-zis, a- 
tHge înălțimea unui bloc de 
locuințe cu 12 etaje. Turboge- 
neratorul cane va pune în miș
care generatorul de abur va 
furniza, In 24 de ore, o canti
tate de energie care ar putea 
să c menteze cu curent elec
tric un oraș cu o populație de 
500 000 de locuitori.

C-e-C'

La Institutul politehnic „S. M. 
ITrav* din Ural (U.R.S.S.) s-a 
construit instalația electro- 
-că EM-2 o mașină mate- 
-xstcă cu acțiune continuă 
destinată rezolvării ecuațiilor 
diferențiale. Ea permite stu- 
oerea proceselor tranzitorii 
din sistemele de conducere 

automată.

ORIGINEA OMULUI
Oare Pămîntul, plantele, ankne.’et’e 

și omul au fost create de o putere 
supranaturală ?

Religia răspunde afirmativ, neputînd 
aduce nici o dovadă, la aceasta în
trebare în vreme ce știința spune, nu. 
Nu-i adevărat că omul a fost creat de 
o presupusă putere supranaturală. $i 
susținînd originea materială a omului 
știința aduce dovezi concrete, convin
gătoare in sprijinul tezei sale.

Oamenii au căutat dintotdeauna să 
găsească o explicație naturală origi. 
nii omului. Asemănarea dintre om și 
celelalte animale a condus încă pe 
unii gînditori ai antichității la alte ex
plicații decît cele mistico-religioase.

Primul care a integrat omul in 
regnul animal, arătînd și prin ce se deo
sebește acesta de celelalte animale, 
a fost Aristotel. Aristotel a arătat că. 
elementele esențiale care ii deosebesc 
pe om de celelalte animale sînt mer
sul pe două picioare, dimensiunile mai 
mari ale creierului, graiul și rațiunea.

Cîteva secole mai tîrziu, medicul Ga- 
lenus a remarcat pentru prima dată 
marea asemănare ce există între om 
și maimuță.

A urmat o lungă perioadă în care 
dezvoltarea științelor a fost frînată din 
cauza prigoanei bisericii care căuta 
prin toate mijloacele să împiedice a- 
firmarea concepției materialiste despre 
lume. In ciuda persecuțiilor inchiziției, 
savanții și-au dus mai departe cer
cetările cucerind, adesea în condiții 
neînchipuit de vitrege, noi și valoroa
se cunoștințe despre structura anato. 
mică și fiziologică a omului.

Pe măsură ce știința s-a desprins 
din cătușele misticismului, concepția 
materialistă se afirma tot mai preg
nant și în domeniul biologiei. Cerce
tători L. făceau descoperiri de cea mai 
mare însemnătate pentru cunoașterea

trecutului viețuitoarelor de pe pămînt; 
ei dezgropau din straturi, a căror vîrs- 
tă ajunseseră ocum să o cunoască, 
lesturile fosile ele unor cnimale de 
mult dispărute - strămoșii animalelor 
d n z.ieie noastre. Acum se consoli
dează științe ca : anatomia umane, o- 
notomra comparată, zoologia, botani
ca, geologia, palentalogia. Toate aces
te științe au furnizat date prețioase 
pentru fundamentarea teoriei evoluția, 
niște și antropogenetice.

Dind o interpretare profund materia, 
listă materialului științific folosit, Char
les Darwin o revoluționat științe bio
logică eloborind celebra sa teorie des
pre originea și evoluția speciilor la 
plante și animale. In lucrarea sa ,,Des
cendența omului" (1871), Darwin a dat 
o lovitură hotăritoare dogmelor religi
oase despre originea divină a omului.

Ce reușește să demonstreze Darwin 
in lucrarea sa ? In primul rînd el ara
tă că așa cum toate speciile de ani
male din zilele noastre au trecut prin, 
tr.un lung ciclu evolutiv suferind trans
formări radicale, sub influența condi
țiilor de mediu, la fel specia umană 
este rezultatul unui proces evolutiv a- 
se mănător.

Karl Marx, și F. Engels au fost aceia 
care au arătat specificul acestei evo
luții la om ; e: au demonstrat impor
tanța factorului social în formarea o- 
mulul, arătînd îndeosebi rolul muncii, 
mai ales al muncii în comun.

Cum ș-a desfășurat procesul de 
transformare a maimuței în om ? 
Materiqlișmul dialectic arată că primul 
pas pe această cale a fost făcut prin 
părăsirea de către 
muțe superioare a 
adaptarea la viața 
părut mersul biped 
lă. Ca urmare a acestui fapt membre.

le entarioara s-au eliberat put’xf fl 
folosi# pentru apucarea hranei, ope
rare și in general s-cu putut adepta 
Ic diferite faze ale procesului muncii. 
Apoi a apărut forma muncii in comun, 
vinătoare, prinderea prăzii. Aici se 
consideră că s-a delimitat granița din
tre moimuțâ și omul în forma sa cea 
moi primitivă. A urmat opc;, în legă
tură cu dezvoltarea și perfecționarea 
treptată a procesului muncii, o dezvol
tare a activității creierului, q conștiin
ței. A apărut graiul articulat

Darwin însuși arăta că deși nu s-cu 
descoperit in stare fosilă toate formele 
din lanțul evolutiv al omului, descope
ririle de mai tirziu vor veni să câmpie-

derthal. Acesta reprezintă o formă 
mc evoluată a omulul-fosil, capacita
tea _ craniană fiind mai mare ca a 
o~_ - -a muță, iar statura perfect 
vert-cală spre deosebire de Pithecant- 
hrop, care mergea cu genunchii ușor 
îndoiți. $ această formă prezenta un 

de caractere umane și carac- 
maimuță, totuși mult mai a- 
de omul actual.
socială a Neanderthqlienî- 
dezvoltase : vînătoarea de 

urși, mistreți nu se putqa face 
grupuri mari. Din cauza fri-

o specie de mai- 
vieții arboricole și 
terestră. Așa a a- 
și poziția vedica.

teze verigile lipsă. $i intr-adevăr, în 
scurtă vreme, săpaturile arheologice au 
scos la iveală resturile fosile ale primi
lor oameni.

Primele fosile descoperite de oame
nii de știință au fost cele ale omu
lui de Neanderthal (numit și Paleocnt- 
hrop). Urmează apoi descoperirea Pit- 
hecanthropului în urma unor săpături 
efectuate în insula Jaya, a Sinanthro 
pului ds Ungă Pekin, a omului de Hei
delberg, Telanthropului și Atianthropu- 
lui, descoperiți în Africa. Aceste din 
urmă fosile aparțineau unei etape mai 
vechi, etapei omului.maimuță. Odată 
cu resturițe lor au fost descoperite și 
instrumentele lor foarte primitive, eio 
plite grosolan.

Treapta următoare după omul-mai6 
muță a fost aceea a omului de Nean-

amestec 
tare de 
propate

Viața 
lor se 
mamuți, 
deck in .... . . _ . _____
gului oamenii de Neanderthal au în
ceput să se îmbrace cu pieile anima
lelor vinete. Tot frigul ia silit să se 
refugieze în peșteri unde se încălzeau 
la căldura focului. în aceste condiții 
graiul omului primitiv s-a perfecționat 
treptat. Astfel, în condițiile din ce în 
ce mai vitrege de viață, cînd alte ani
male încep să dispară, omul de Nean. 
derthal rezistă, urmîndu.și procesul e- 
volutiv și apropiindu-se tot mai mult 
de tipul uman actual.

La Cro-Mcgnoo (Franța) s-au desco
perit resturile fosile ale primilor oa
meni actuali. Fosilele descoperite au 
permis oamenilor să constate o atît de 
mare apropiere de omul actual, îneît 
omul de Cro-Magnon a fost încadrat 
în clasificarea zoologică în specia 
Homo sapiens (omul înțelept). Totuși 
omul de Cro-Magnon prezintă multe 
asemănări cu omul de Neanderthal, 
indiciu că provine din acesta.

Atît dezvoltarea cutiei craniene, oa
sele feții, cît și conformația mîtnii a. 
rată că omul de Cro-Magnon e pri
mul reprezentant al speciei umane din 
zilele noastre. El era mult mai înde- 
mînatic, își făcea unelte, își construia 
locuințe pe jumătate îngropate în pă- 
mînt și acoperite cu diferite materiale 
aduse de el, vîna cu arme maî perfec
ționate, știa să pescuiască și chiar să

Există o împărăție ciudată 
care lichidele încep să fiarbă 
deși în apropierea lor nu se 
găsește nici o sursă de căldură, 
evâporîndu-se într-o clipă, unde 
obiectele de cauciuc sînt sfărâ
micioase și se sparg cu ciocanul. 
Am mai putea inșira sute de 
asemenea fenomene care ni 
se par adevărate scamatorii, 
dar care sînt totuși cît se poate 
de banale în fizica temperaturi
lor foarte joase, unul din cele 
mai importante obiective urmă
rite de cercetătorii de la Insti
tutul de probleme fizice al Aca
demiei de științe din 
condus de academi
cianul P. L. Kapița.

Lucrările celebru- 
savant sovietic 
dus în primul 

la realizarea 
complex de ma- 
geniale pentru prepararea

V.R.S.S.,

prima oară de academicia 
Kapița a condus la una din 
trem de importantele desco 
riri din . fizică — suprafluid 
tea. După cum au arătat ce 
țările savantului sovietic și 
colaboratorilor săi, explicația 
cestui fenomen misterios c 
pare să contruvină tuturor L 
lor este următoarea : per 
vaselor în care se păstrează 
liu lichid se acoperă imediat 
o peliculă extrem de subțire 
lichid, a cărei grosime nu 
pășește o zecime de miime 
milimetru, de-a lungul căreic 
scurge treptat întreaga canti 
de heliu.

Cronica
lui 
au 
rînd 

unui 
șini 
heliului lichid. Acest fapt a avut 
o însemnătate științifică uriașă. 
Iată de ce :

Pentru a se putea lichefia ga
zele, s-a recurs la temperaturi 
foarte coborîte. Gazul care a dat 
cel mai mult de furcă specialiști
lor a fost heliul, deoarece liche
fierea sa a devenit posibilă deabia 
la —269 grade, adică foarte a- 
proape, de zero absolut I Dar ma
șinile construite în acest scop n-au 
putut funcționa decît timp foar
te scurt deoarece orice unsoare 
de mașini îngheța, iar materia 
lele din care erau făcute piesele 
mașinilor deveneau friabile.

Aici a intervenit academicia
nul P. L. Kapița care, pentru a 
evita aceste neajunsuri, și-a ^us 
întrebarea dacă nu s-ar putea 
realiza o mașină care să funcțio- 
neze fără unsori. Ideea părea 
extrem de îndrăzneață deoarece 
in orice mașină 
totuși 
El a 
pist<m 
prime 
fierii sale, spațiu prin care ga
sul lichid sa putea scurge cu 
ufurâtfd. serriad ea • unsoare 
ide-slâ la acea temperaturi.

Lucrările academicianului Ka
pița, realizarea complexului de 
mașini pentru prepararea heliu
lui lichid, 
mondiali. 
Dar acesta 
putui.

științifică

există frecări, 
savantul sovietic a reușit, 
prevăzut un spațiu intre 
și cilindrul unde se corn- 
heliul în vederea liche-

i-au adus o faimă 
unanim recunoscută, 
a fost numai înce-

O ciudată surpriză 
a naturii

CU“ 
în 
la 

caz

Heliul lichid s-a dovedit 
rînd extrem de... buclucaș, 
special dacă-l răcim pînă 
—270,07 grade (in acest
poartă denumirea de „heliu II**). 
Printre alte multe ciudățenii, 
heliu II nu respectă nici măcar 
legile gravității. Imaginați-vă un 
om capabil... să se cațere pe pe
reții drepți, 
ție o aveau 
cest lichid 
să fie greu
ca toate corpurile, se ridică pe 
pereții vaselor, strecurîndu-se a- 
f°ră prin cea mai mică fisură. 
Acest fenomen observat pentru

Cam aceeași senza- 
fizicienii privind a- 
uluitor, care în loc 
și să se lase în jos

Perspectivele...
deschise științei de aceste 
crări ale savanților sovietic] 
domeniul temperaturilor ji 
sînt extrem de vaste. De 
acum, apele freatice care im 
dică construcțiile de tunele 
terane' sînt înghețate cu ajut 
aerului lichid 'și apoi străpi 

aidoma rocilor.
Constructorii 

mașini au începu 
folosească aerul 
chid, ptentru a c 
prima unele [ 
în vederea unei

fecte îmbinări. Deoarece un 
tru de oxigen lichid proi 
prin evaporare 800 de litri 
gaz, baloanele stratosferice 
vite ti ce sînt dotate cu rezervi 
oxigen lichid.

Dar noi trăim în pragul 
în care omul va părăsi Pă 
tul și se va avînta spre infin 
spații ale Cosmosului. Și în < 
caz, nava cosmică — scrie 
născutul fizician sovietic B. 
punov — va zbura cu o v 
'foarte mare, datorită cărui 
carcasa se va încălzi și. ea 
trem de mult. Pentru a se < 
o supraîncălzire primejdii 
savanții au propuș să se uti 
ze pentru răcirtea blinda, 
oxigen lichid.

Pe Pămînt ca și în Cos 
fizica temperaturilor joase 
stituie așadar un element < 
țial pentru continua dezvo 
a științei, și tehnicii. Și în 
această activitate științifică 
crările academicianului 
Kapița sînt fundamentale, 
de ce el este considerat pe t 
cuvînt ca un adevărat cuce 
al împărăției temperați 
ultra-scăzute.

Ing. V. PATRAȘC

de I. Pascaru
Broșura „Rachetele sovie 

cuceresc Cosmosul**, apăi 
recent în Colecția S.R.S 
prezintă în mod accesibil 
selor largi de cititori, un 
gat material faptic și iluștri 
privind unele probleme rid 
te de cucerirea spațiului 
mic.

Ideea principală care s 
bate întreaga broșură este 
lansarea rachetelor cosmice 
către constructorii sovietici 
este un lucru întâmplător, 
oarece U.RiS,S. -— prima j 
socialistă din lume — ac 
și creează permanent cele 
bune condiții pentru dezva 
rea științei și tehnicii.

graveze șî să picteze. Numeroase gro
te locuite de oamenii primitivi au pe
reți împodobiți cu scene de vînătoare, 
animale, oameni.

Cunoscînd toate acestea cum mai 
poți crede în naivele legende învechi
te despre crearea omului de către o 
putere supranaturală ? Știința a ajuns 
în zilele nogștr© la asemenea culmi 
de dezvoltare îneît numai cei ce nu 
cunosc faptele, dovezile descoperite 
de ocme^ikde știință in procesul cer
cetării nah(.rif se mai pot lăsa înșelați 
de basmele .ftIpioase.

Autorul broșurii 
cu competență modul în < 
au fost lansate cele trei rai 
te cosmice sovietice și îm\ 
jurările în care prima a 
venit satelit artificial al i. 
relui (planetă artificiulă), 
doua a atins Luna, iar a ti 
care poartă, pe ea cea di 
stație automată inter plane] 
din lume, se. mjșcă in piei 
pe o orbită de satelit ar 
cial al Pămintuțui..

înjățișînd unele, probii 
tehnice care s-au ivit la \ 
sarea rachetelor cosmice so 
tice, autorul a folosit met 
explicării prin întfeb ” 
punsuri. Jn capitfyu 
multe întrebări... d 
punsurt', autorul urațiP^e 
dă: re este spațiul c6sii^^ 
sint vitezele cosmice, ce 
racheta, cu ce combysl 
funcționează racheta, curți 
poate plasa un corp pe o c 
mită orbită cosmică etc.

• N. DIACONESCU

Telefon cu televizor

I s



COMUNICATUL
Direcției .Centrale de Statistică 

asupra îndeplinirii planului de stat 
al Republicii Populare Romîne 

pe anul 1959

Sărbătorirea aniversării 
a 100 de ani de la nașterea 

lui A. P. Cehov

(Urmare din pag. l-a)

Sectorul individual, iar la po
rumb cu 17 la sută, respectiv 
cu 15 la sută.

Produc(ia totală de struguri 
de masă și pentru vin a fost de 
970 mii tone, iar producția de 
fructe de 1.170 mii tone.

Pentru a se mări producția 
de- vinuri de calitate, s-au. pus 
în funațiune 12 noi centre de 
vinificare cu 6 capacitate de 
770 -vagoane/an.

Producția de struguri, de vin 
ți de fructe din anul 1959 a a- 
coperit consumul intern asigu- 
rînd totodatp și cantități însem
nate pentru export.

Pentru producția anului 1960 
s-au însămințat in condiții a- 
grotehnice bune 3.4001 mii 
hectare și s-au executat arături 
adinei de toamnă pentru însă- 
mînțări de primăvară pe 3.800 
mii hectare.

Creșteri față de anul 1958 au 
fost obținute și în dezvoltarea 
sectorului zootehnic, cu toate

III. Îndeplinirea planului 
în transporturi

Planul de transport pe anul 
1959 a fost îndeplinit: la măr
furi expediate in proporție de 
101 la sută, la parcursul măr, 
furilor 102 la sută și la part 
cursul călătorilor în proporție 
de 99 la sută. (

Indicii tehnico-economici de 
utilizare a materialului rulant 
de cale ferată au fost îndepliniți

IV. îndeplinirea planului 
de investiții și construcții

Volumul total al investițiilor 
din anul 1959 a fost de circa 17,5 
miliarde iei depășindu-se cu 17 
la sută investițiile din anul 
1958.

In cursul anului 1959 au fost 
puse în funcțiune noi capacități 
de producție; un laminor de 650 
mm., un laminor de tablă sub
țire, 2 cuptoare de semicocs, 2 
baterii adinei pentru laminoare, 
o tragătorie de bare, o instalație 
de absorbție și fracționare a ga
zelor, o instalație de etilare, o 
instalație de zinc rafinat, o sec
ție de superfosfați, o instalație 
de policlorură de vinii, o insta
lație de produde insecticide, o 
seefie de relon, capacități de 
producție pentru industrializarea 
lemnului, s-au lărgit capacitățile 
de producție de fire, tricotaje de 
bumbac, ciorapi, de încălțăminte 
de cauciuc și altele.

V. Circulația mărfurilor
Tn anul 1959 virtzările de măr

furi prin comerțul socialist au 
fost de peste 36 miliarde lei, cu 
5 la sută mai mari decît în 
anul 1958 (în prețuri compara
bile).

In comparație cu anul 1958, 
vînzările principalelor mărfuri 
prin comerțul socialist au cres
cut : la carne cu 5 la sută, pre
parate de carne cu 4 la sută, 
ulei comestibil cu 9 la sută, za
hăr cu 10 la sută, lapte cu 6 la 
sută, brlnzcturi cu 14 la sută, 
fructe cu 33 la sută, vin cu 18 
la sută, confecții cu 36 la sută, 
tricotaje cu 22 la sută, încălță
minte din piele cu 9 la sută, în
călțăminte de cauciuc cu 23 la 
sută, articole electrotehnice cu 
24 la sută, ciment cu 12 la sută. 

condițiile grele de furajare din 
unele _ regiitiii în prima parte a 
anului. Astfel, numărul bovine
lor a crescut în anul 1959 cu 
peste 150 mii capete (4-. 4 la 
sută), al porcinelor cu aproape 
500 mii capete (4. 12 la sută), 
al ovinelor cu aproape 350 mii 
capete (4- 3 la sută), proporția 
ovinelor cu lină fină și semifi- 
nă reprezentind 41 la sută din 
total, față de 38 la sută la sfîr- 
șitul anului 1958.

Producția de carne a crescut 
cu peste 50 mii tone greutate 
vie (-|- 6 la sută), de lapte cu 
aproape 2 milioane hl. (4. 8 
la sută), de lină cu peste 
1400 tone (4- 7 la sută) și de 
ouă cu peste 150 milioane bu
căți (-1- 8 la sută).

In cursul anului 1959 s-au e- 
Xecutat lucrări noi de îndiguiri 
și desecări pe o suprafață de 
100 mii ha. și s-au amenajat 
pentru irigat 80 mii ha.

In silvicultură; planul anual 
de împăduriri a fost îndeplinit 
în proporție de 107 la sută.

și depășiți. Față de anul 1958, 
rulajul vagonului de marfă a 
scăzut de la 3,94 zile la 3,82 
zile, încărcătura statică a vago
nului de marfă a crescut cu 1,8 
la sută și greutatea medie brută 
a unui tren de marfă cu 0,4 la 
sută, iar consumul de combusti
bil convențional a scăzut cu 5 
la sută.

în sectorul social-cultural au 
fost date în folosință numai din 
fondurile statului școli cu o ca
pacitate de circa 33 inii locuri r 
case de cultură cu circa 5.000 
locuri ; hoteluri șl case de odih
nă pe litoralul Mării Negre; Tea
trul de Stat din Orașul Stalin; 
cinematografe totalizînd circa 
4.000 locuri și altele.

In cursul anului 1959 s-au ob
ținut îmbunătățiri in scurtarea 
termenelor de punere in func
țiune.

In construcții s-au menținut 
și fn acest an unele lipsuri în 
legătură cu întocmirea la timp 
a documentației tehnice, folosirea 
utilajelor și calitatea lucrărilor 
executate.

Prețul de cost al locuințelor a 
scăzut tn comparație cu anii pre- 
cedenți, în unele cazuri însă în 
dauna confortului.

țigle cu 27 la sută, cherestea cu 
4 la sută și Ia alte produse.

In anul 1959 a-au pus în vin- 
zare numeroase sortimente noi 
de conserve de carne, legume și 
fructe, preparate de carne, pro
duse zaharoase, preparate culi
nare conservate prin frig, produ
se de panificație, brlnzeturi, pro
duse lactate și altele.

Au crescut simțitor desfacerile 
de mobilă, aparate de radio, te
levizoare, mașini aragaz, frigi
dere, mașini de spălat rufe, bici
clete și altele.

Comerțul exterior a continuat 
să se dezvolte atit cu țările la
gărului socialist cit și cu țările 
capitaliste, volumul schimburilor 
crescînd tn anul 1959 cu 7 la 
sută față de 1958. 

crescut de asemenea pensiile tu
turor categoriilor de pensionari.

Producția agricolă sporită din 
anul 1959, precum și valorifica
rea produselor agricole în con
diții avantajoase prin contractări 
au dus la creșterea veniturilor 
țărănimii muncitoare. Ca urmare 
â întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor agricole co
lective, veniturile colectiviștilor 
au crescut într-o și mai mare 
măsură.

In urma creșterii veniturilor 
oamenilor muncii, față de anul 
1958, au sporit disponibilitățile 
bănești ale populației la CE.C. 
cu 40,8 la sută, iar numărul de
punătorilor cu 16 la sută.

In anul 1959, cheltuielile so- 
cial-culturale finanțate de la bu
getul de stat s-au ridicat la 12,1 
miliarde lei (+8,4 la sută față 
de 1958), reprezentind 25,2 la 
sută din totalul cheltuielilor bu
getare.

Cheltuielile pentru invățămint 
și cultură au reprezentat 3,9 mi
liarde lei (+ 5,6 la sută față 
de 1958), pentru sănătate și pre
vederi sociale 3,7 miliarde lei 
(+ 11 la sută), asigurări so
ciale 2,9 miliarde ldi (+ 14,1 la 
sută).

In anul 1959 s-au dat in folo
sința oamenilor muncii circa 
21.000 apartamente, cu o supra, 
față locuibila de peste 650.000 
m.p. (+ 20 la sută față de anul 
1958).

In anul școlar 1959/60 au fost 
cuprinși in invățămintul elemen
tar, mediu și superior un număr 
de peste 2.540.000 elevi și stu- 
denți, cu 205.000 (+ .8,8 la sută) 
mai ntulți de-eit in anul școlar 
1958/59.

In anul 1959 economia națio
nală a primit peste 10.900 cadre 
cu pregătire superioară, 8.7OQ 
cadre medii tehnice și maiștri, 
30.800 cadre de muncitori cali
ficați.

Numărul spectatorilor la cine
matografe, teatre, instituții mu
zicale și circuri a fost de i46 
milioane, cu 7 la sută mai mare 
decit In anul 1958.

Tirajul total anual al ziarelor 
a fost de 820 milioane exem
plare, cu 5 la sută mai mare de
cit in anul 1958.

A continuat să se Îmbunătă
țească și să se dezvolte asis
tența medicală. La sfirșitul anu
lui 1959 numărul paturilor de 
asistență medicală a fost de 
130.000, cu 2,4 la sută mai mare 
decit în 1958.

Numărul circumscripțiilor me- 
dico-sanitare a crescut cu peste 
300, adică cu 11 la sută față de 
anul 1958, iar numărul caselor 
de naștere cu peste 100, ajun- 
gind la 1.734.

In anul 1959 și-au petrecut 
concediile de odihnă in stațiuni 
balneo-climateriee și au benefi
ciat de tratament in sanatorii 
balneare un număr de peste 
500.000 persoane.

*

Îndeplinirea și depășirea cu 
succes a prevederilor planului de 
stat pe anul 1959 de către oa
menii muncii din țara noastră, 
mobilizați și îndrumați de Parti
dul Muncitoresc Romin, consti
tuie chezășia unor noi succese in 
dezvoltarea economiei noastre 
naționale și în creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii 
in anul 1960.

Direcția Centrală 
de Statistică 

de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al R. P. R.

Numeroși tineri muncitori din Sinaia urmeazâ cursurile serale ale școlii medii din localitate. 
Fotoreporterul nostru a surprins o ora de științele naturii ținuta cu elevii clasei a Vlll-a.

Se întărește continuu 
prietenia romîno-sovietică

Interviu acordat de I. L Andronikov
Joi a părăsit Capitala scriito

rul sovietic I. L. Andronikov, 
vicepreședinte al Asociației de 
priefenie sovieto-romine, care a 
fost oaspete al țării noastre la 
invitația Institutului de studii 
romino-sovietic. înainte de ple
care, I. L. Andronikov a avut 
o convorbire cu un redactor al 
Agenției „Agerpres" în legătu
ră cu activitatea desfășurata de 
Asociația de prietenie sovicto. 
r amină.

Asociația de prietenie sovieto- 
romină, înființată in mai 1958 
— a spus I.L. Andronikov — 
a desfășurat o activitate intensă. 
In 1959, numai in Moscova, cu 
prileiul celei de-a 15 aniversări 
a eliberării Rominiei, au avut 
loc peste 60 de manifestări cu 
caracter de masă.

Sărbătorirea acestui eveni
ment in Bielorusia a coincis cu 
Începutul „Zilelor culturii romî- 
nești". Este interesant de remar
cat că oamenii muncii din între
prinderile Bielorusiei, care li
vrează produse pentru R.P. Ro- 
m ilă, au dat cu mult timp îna
inte de termenul prevăzut pri
mele mașini din aceste comenzi 
destinate Rominiei. I

Asociația de prietenie sovie- 
to-roniină a sprijinit organiza
rea de către A.R.L.U.S. a expo
ziției „R.P. Romtnă pe drumul 
socialismului" care a fost des
chisă la Moscova, in Parcul 
Central de cultură și odihnă 
„Gorki*.

I. Andronikov a amintit apoi 
alte manifestări de prezentare 
a culturii rominești In U.R.S.S.

In luna octombrie, a spus In 
continuare oaspetele, clnd in 
R.P. Romin* a avut loc tradi
ționala Lună a prieteniei romi- 
no-sorietice in Uniunea Sovieti
că, In întreprinderi ți instituții 
de ’nrățSmm <fr. Moscova. Kiev 
Tbilisi, Minsk și alte orașe au 
lost organizate expoziții de fo
tografii, reuniuni șt adunări con
sacrate Lunii prieteniei.

La 30 decembrie 1959, in sala 
mare a Casei prieteniei de pe 
str. Kalinin, a avut loc o eeu- 
nare a membrilor Asociației so- 
vieto-romîne pentru sărbătorirea 
celei de-a 12 aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Romîne.

Numărul membrilor Asociați
ei de prietenie sovieto-romine 
crește necontenit. In luna oc

tombrie 1959 a fost creată o fi
lială a Asociației de prietenie 
sovieto-romine în Gruzia.

Referindu-se la activitatea A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romine în acest an, I. Androni
kov a spus : urmînd tradiția, 
vom continua Și anul acesta 
schimbul de delegații și vom 
sărbători o serie de date impor
tante ; 16 ani de la eliberarea 
Rominiei, 13 ani de la procla
marea R.P. Romîne, 12 ani de 
la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și ajutor mu
tual dintre U.R.S.S. și R.P.R. 
împreună cu poporul romin vom 
sărbători aniversarea a 100 de 
ani de la înființarea universită
ții din lași, jubileul remarcabi
lilor scriitori Mihail Sadoveanu 
și Tudor Arghezi, vom come
mora 5 ani de la moartea emi
nentului compozitor romin Geor
ge Enescu, 70 de ani de la 
moartea poetului Vasile Alee- 
sandii, vom sărbători 140 de 
ani de la nașterea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza.

Din partea A.R.L.U.S.-ului 
noi am primit material informa
tiv despre construirea socialis
mului in Rominia ; la rindttl 
nostru vom trimite material fo
tografic, literatură, diafilme ca
re vor oglindi modul cum tra
ducem în viață planul septenal, 
succesele poporului sovietic In 
dezvoltarea științei, culturii și 
invățămintului.

Împărtășind citeva impresii 
din vizita făcută in țara noas
tră, oaspetele a spus: in ciuda 
timp, lui scurt pe care l-am pe
trecut la București, am putut 
totuși să văd marile transfor
mări care s-au petrecut in acest 
oraș. Capitali Rominiei s-a m- 
EumjsețaL s-a împodobit cu 
clădiri noi, care au dăunează 
aspectului arhitectonic istoric al 
orașului. Construcțiile ce se ri
dică sint de proporții mari ți 
de bun gust.

In încheiere vreau să spun că 
Intilnirile pe care le-am avut 
cu conducătorii A.R.L.U.S.-ului 
cu scriitori, studenți, ziariști, oa
meni de știință, festivităple con
sacrate lui Cehov la care am a- 
vut prilejul să particip — au 
fost pătrunse de sentimentul de 
prietenie profundă față de po
porul sovietic, de interes față de 
viața și munca lui constructivă, 
fața de cultura lui.

(Agerpres)

Foto : P. PAVEL

Un concurs pentru 
iubitorii filmului

Redacția revistei „Veac 
no i” în colaborare cu Direc
ția difuzării filmelor și re
țelei cinematografice orga, 
nizeazâ o mare anchetă — 
concurs pentru iubitorii fil
mului.

Participau)» vor trebui să 
răspundă la următoarele În
trebări : Care este cel mai 
bun film sovietic al anului 
1959 ; care este cel mai bun 
actcr sovielic ; care este cea 
mai bună actriță sovietică.

Răspunsurile care vor în
truni cel mai mare număr 
de voturi ale participanților 
la anchetă vor fi premiate 
prin tragere la sorți.

Premiile concursului; 3
călătorii turjstice in U.R.S.S. 
aparate fotografice, albume 
cu fotografii ale actorilor 
sovietici.

Buletinele de participare 
la ancheta.concurs se gă
sesc la cinematografele din 
întreaga țară.

------•------

Sesiunea științifică 
de comunicări și 
referate privind 

mecanizarea și elec
trificarea agriculturii

In zilele de 25 27 ianuarie 
s-au desfășurat in Capitală lu. 
crările cele: de-a VIII a sesiuni 
științifice de comunicări și refe
rate a Institutului de cercetări 
pentru mecanizarea și electrifi
carea agriculturii.

La sesiune au fost prezentate 
referate și comunicări cu privire 
la stabilirea și realizarea celor 
mai corespunzătoare tipuri de 
mașini pentru diverse lucrări a- 
gricole, tehnologia unor procedee 
de recondiționare a mașinilor și 
dispozitivelor.

Participa nț n le sesiune au fă
cut sugestii și propuneri menite 
să contribute la îmbunătățirea 
muncii institutului și a lucrărilor 
prezentate. Ei au scos de ase
menea in evidență o serie de 
lipsuri printre care aceea că !n 
sesiune nu s-au prezentat lu
crări cu privire la metode de În
lăturare a unor deficiențe care I 
se mat lntilnesc la mașinile a- 
gricoie aflate in exploatare, spri. 
ținui Încă redus dat unităților a- 
gricole socialiste etc.

(Agerpres)

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. joi după a- 
miază a avut loc o adunare in 
care sute de cetățeni ai Capita
lei — academicieni, scriitori, ar
tiști și alți oameni de cultură, 
muncitori, funcționari, studenți, 
— au sărbătorit aniversarea a 
100 de ani de la nașterea ma
relui scriitor rus A. P. Cehov. 
Adunarea a fost organizată de 
Consiliul general A.R.L.U.S., Co
mitetul național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romină și Uniu
nea Scrisorilor.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Festivitatea deschiderii expoziției „A. P. Cehov* 
o sută de ani de la națterea sa"

Joi la amiază a avut loc la 
Casa prieteniei romino-sovietice 
A.R.L.U.S. festivitatea deschide
rii expoziției „A. P. Cehov — 
o sută de ani de la nașterea 
sa", organizată de Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. și Comitetul 
național pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă.

Au luat parte acad. P. Con- 
stantinescu-Iași și Marin Florea 
lonescu, vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., 
Sanda Rangheț, secretară a Co
mitetului național pentru apă
rarea păcii, acad. Mihai Be- 
niuc, prim secretar al Uniunii 
Scriitorilor. Maria Rosetti, pre

ședinta Consiliului național al 
femeilor, I. Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, O. 
Livezeanu și Al. Buican, vice
președinți ai Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 
dintre R.P. Romînăși R.P.F. Iugoslavia pe anul i960

Joi 28 ianuarie a fost semnat 
la Belgrad protocolul privind 
schimbul de mărfuri dintre R.P. 
Rotnină și R.P.F. Iugoslavia pe 
anul 196'.).

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Vasile Răuță, 
membru în colegiul Ministerului 
Comerțului, președintele delega
ției R.P. Romine, iar din partea 
iugoslavă de Velimir Miovici, 
consilier în Secretariatul de 
Stat pentru afacerile externe.

Prin protocolul pe anul 1960

- Zimbiți, vă rog, spune fotograful, grupului de turiști veniți 
din Regiunea Autonomă Maghiară. Ei, vor avea o amintire fru 

moașă din pitoreasca Poiana Stalin.
Foto i AGERPRES

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Cezar Petrescu.

Acad. Zaharia Stancu, direc-s 
torul Teatrului Național „1. L. 
Ca răgiale", a făcut o amplă ex
punere asupra vieții și operei lui 
Cehov, operă demnă de a fi cu
noscută de cit mai mulți, de a fi 
studiată cu grijă și cu dragoste.

în continuare ,au fost pre
zentate fragmente din piesele 
„Trei surori”, „Livada cu vi
șini”, și „Pescărușul”. Și-au dat 
concursul artiștii poporului Aura 
Buzesțu, Gr. Vasiliu-Birlic și 1. 
Finteșfeanu, și alți fruntași ai 
scenei rominești.

străinătatea, artiștii poporului 
George Vraca și Sică Alexan- 
drescu, Virgil Florea director 
general în Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
oameni ai artei și culturii.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
Ambasadei U.R.S.S.

Despre viața și opera lui 
A. P. Cehov a vorbit acad. Mi
hai Beniuc.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția, care cuprinde date și do
cumente asupra vieții și operei 
lui Cehov, reproduceri de foto
grafii din viața marelui scriitor, 
ilustrații la cărțile sale, fotogra- 
fii de scene din piesele lui Ce
hov și alt material documentar.

(Agerpres)

se prevede un schimb de măr
furi între R. P, Romînă și 
R.P.F. iugoslavia cu peste 20 la 
sută mai mare de cit anul tre
cut. R. P. Romînă va livra pro
duse petrolifere diverse chimi
cale, utilaje, materiale de con
strucție, hirtie, sare și altele. 
R.P.F. Iugoslavia va livra pro
duse ale industriei de cabluri, 
materiale refractare, utilaje ce
luloză, bunuri de consum și al- 
tele.

VI. Realizări în domeniul 
îmbunătățirii condițiilor 

de viață ale oamenilor muncii
în anul 1959, venitul național 

a crescut cu 13 la sută față de 
anul 1958.

Numărul salariaților a fost de 
3.040.000, cu 85000 mai mare 
decit în 1958.

Ca urmare a Hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.M.R. din 13—14 

Sub îndrumarea tînărului actor M. lonescu-Vrănești, de la Tea
tru de Stat din Birlad, colectivul cercului dramatic al clubului 
fabricii de rulmenți din localitate pregătește spectacolul „Oas 
petele in fapt de seară" de H. Lovinescu. lată, in fotografie, 

un aspect de ia repetiție.
Foto ; P. POPESCU

iulie 1959, s-au luat o serie de 
măsuri importante pentru ridi
carea nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii, 

începînd din luna august, sa. 
lariul mediu al muncitorilor și 
personalului tehnic și administra
tiv a crescut cu 11 la sută. Au

(D&uă volume de oeuim de &iLq.eet Cfaunză
Poezia lui Eugen Frunză șe 

oferă cititorului din nou prin 
intermediul a două volume de 
versuri: „Cintece de veghe' 
(Editura Tineretului) și „Oa
meni și căști* (E.S.P.L.A.) In 
noile versuri ale poetului vibrea
ză o atitudine lucidă și curajoa
să, se simte deopotrivă o undă 
de bărbăție și de tandrețe. Dar 
și meditația, popasul grav și ma
tur în fața marilor probleme ale 
existenței, ale sarcinilor politice 
actuale și de aici implicit ale 
rostului poeziei — Iși găsesc și 
ele un ecou emplu in versuri 
cum sint cele din „Santinela", 
„Ochii noștri'.

Poetul a vădit tntotdeauna o 
înaltă conștiință a responsabi. 
litâțil cetățenești sociale și po
litice. Este o calitate importantă 
a liricii lui Eugen Frunză. Nou
tatea versurilor inmănunchiate 
în paginile „Cintecelor de ve
ghe", constă într-o împrospăta
re a nuanțelor expresiei poetice 
care se simte atunci cînd abor
dează temele majore ale reali
tății. Poetul urmează intr-adevăr 
drumul consemnat în poemul 
intitulat „Zbucium' din volumul 
„Cintece de veghe”:
„Tu însă mergi sub zodii noi 
Prin flori, și ploi și tunet..
Ce dulce zbucium e să smulgi 
Din vremea ta un sunet..."
Or, vocea poetului confirmă 

prezența sunetului distinctiv al 
vremii noastre. Cîntînd marile 
fapte ale constructorilor socia
lismului, bucurîndu-se și mărtu. 
risind trăiri și senzații din prea 
plinul inimii sale, poelul face 
să vibreze în versurile sale ca
dența tinerească a luptei, a rit

mului vieții noi. Această undă 
de efervescență și bucurie juve
nilă constituie una dinte trăsă
turile caracteristice ale poeziei 
celor două volume. Este o vita
litate a luptătorului, un com
plex de stări de spirit care com
pun încrederea tonifianta in 
triumful final al luptei, în
credere tn viitor și in marile 
împliniri care apar in prezent 
Fie că se exprimă direct, in 
strofele unei arte poetice cum 
este de pildă cea din poezia

..Viu":
Mișcarea da, o punem in balanță 
Și cintărim sămință și pustiu 
Polei și miez, părere și 

substanță 
In Evul nostru grav și purpuriu 
Noi nu intrăm cu idoli de 

faianță. 
Și credem doar in ceea ce e viu

— sau, fie că se îmbină liric și 
epic în poeme cum sint „Cîntec 
pe schele", „Manifeste" (din 
volumul „Oameni și căști"). 
Versurile adresate tinerei zidă- 
rițe (din „Cîntecul pe schele") 
mărturisesc o bucurie irezisti
bilă. Poetul se adresează astfel:

Bună dimineața, 
fată cu mistrie! 
Poate vrei un cîntec ? 
Ți-aș cînta o mie...

și mai departe poezia continuă 
în același ritm de eîntșg săltă
reț și vesel, antrenant. Acest 
cîntec se vădește a fi mai cu- 
rind un gen de portret liric in 
care frumusețea lăuntrică a ti
nerei fete pare să-i lumineze 
chipul, hărnicia și elanul. în
demnurile fetei Împrumută 

vioiciunea strigăturilor de la 
hora și in același timp capătă 
valoarea unor îndemnuri pe 
care viața le adresează poetu
lui. „Aici nu-i joc: /Eu mă-nalț 
cu zidul,/tu rămii pe loc/Gla
sul ți se pierde / Ca un fir de 
fum /Haide sus pe schele /Nu 
mai sta în drum/” îndemnul 
adresat cu bunăvoință și simpa
tie, precum și atmosfera finală a 
poeziei exaltă prietenia dintre 
cei doi, dintre poet și construc
tor, amîndoi celebrînd la unison 
victoriile muncii pe schelele so. 
c.alismului „Bună ziua țară / 
fermecat pâmînt / Sus. pe zidul 
roșu / m-am suit să cint... /

CRONICA
I-auzi cum mai sună /cîntecu-n 
tărie / Sărut ochii negri / fată 
cu mistrie /.

Noile versuri ale Iui Eugen 
Frunză ne descoperă nu numai 
o expansiune adolescentă ci și 
indici ai unui reviriment al mij
loacelor sale de expresie. Astfel, 
simțîndu-se santinelă în poe
mul cu același nume, autorul 
cintecelor de veghe, aduce măr
turii semnificative asupra mij
loacelor de perceperea și reflec
tare a vieții. Frumusețea zilelor 
noastre, farmecul viselor ca și 
optimismul lucid al înfăptuirilor 
concrete beneficiază de o vizi
une poetică închegată. Versurile 
reflectă într-o atmosferă pate

tică sclipirile marilor fapte ale 
omului comunist, ale acelor 
„Cascade roșii de oțel / Ce-a- 
runcă în mîine curcubeie / Du
rate, voi din trudă grea /lumini 
spre căile lactee“. Armonia fi
rească dintre gingaș și gigan
tic, dintre puritate și torță, ex
primă cu claritate tendința de a 
defrișa mereu zone noi în cu
noașterea sufletului contempo
ranilor săi.

Și în poezia „In mai despre 
toamnă" omagiul poetului se 
îndreaptă către oamenii îndrăz
neți și curajoși ai epocii socia
lismului încredințați cu fermi- 
ta te în triumful operei lor. In 

LITERARĂ
„Mărturisire" se indică în pu
ține detalii forța regeneratoare a 
unui nesecat entuziasm:
„Dați-mi o floare bătută de 

brumă
Șt va renaște fa inima mea; 
Am să-i dau sevă 
și boare 
și humă
și-un strop de singe să-l bea.
Poetul cîntă acele valori mo. 

rale care galvanizează energiile 
și posibilitățile de astăzi pe 
care le are omul liber înzestrat 
cu o conștiință superioară.

In paginile celuilalt volum, 
„Oameni și căști'', demascînd 
revanșismul guvernanților de la 
Bonn, Eugen Frunză imaginează 
momentul solemn al evocării 
creației marelui Beethoven. Au
torul deschide cu evlavie cartea 
acelor. înfăptuiri de seamă ale 

fiilor geniali al poporului ger
man cum au fost Heine sau 
Beethoven, pentru a dezvălui 
printr-o necruțătoare confrun
tare, adevărata măsură a falsei 
civilizații din Germania Fede
rală. Antiteza iprop-'e semnifica
tiv memoria nobilă a marelui 
compozitor german cu așa-zisa 
„cultură muzicală" a unui tineret 
educat într-un spirit sălbatic și 
descompus moralicește. Poeziile 
cuprinse în acest volum se re
marcă îndeosebi prin violența 
șarjei, prin forța protestului 
ridicat in numele omenirii iubi
toare de pace cate se împotri
vește planurilor ațițătoare la un 
nou război, zămislite la Bonn, 
și evidențiază mai ales lupta 
crescindâ a maselor populare, 
sub conducerea Partidului Co
munist din Germania, care se îm
potrivește manevrelor militariste 
de la Bonn. („Nu de trei ori 1“ 
„Manifeste" și „Spre libertate”).

Exigența poetului pentru ver
sul care vede lumina tiparului 
este considerabil crescută. Gu 
toate acestea in paginile celor 
două volume mai răzbat încă 
strofe și uneori poeme mai 
slabe, cu inegalități și slăbiciuni 
evidente. O asemenea poezie 
este, de pildă „Casca albă” 
din volumul „Cintece de veghe”. 
Aici se află versuri care nu 
aparțin unei idei poetice auten
tice, și care rimează banal o în- 
tîmplare cu tîlc. Povestea căștii 
albe care se poartă la tropice, 
cumpărată de la un vînzător de 
vechituri din Paris și invocată 
de poezie ca simbol al prăbuși- 
rii sistemului colonialist al im
perialismului nu este realizată 
într-o formulă artistică satisfă

cătoare. Eroul liric, amicul care, 
sosind tn Occident, le aduce 
prietenilor săi această cască, nu 
lasă să se întrevadă cituși de 
puțin caracterul perimat, anacro
nic al obiectului cu pricina, în
treaga poezie nereușind să con
tureze astfel cu mijloace artisti
ce reale esențialul semnificației 
sale. Versul este plat și inex
presiv cu situații forțate, neeloc
vente .-

„cînd iată, de la fund, 
cu gest cazon.
El scoate-o cască de colon”.
Tot așa uneori in anumite ver

suri, imprecațiile și invectivele 
depășesc planuț imaginii poetice 
(„Voi, oarbe scurmătoare sub 
țarină” etc.) uereușind să trans
mită artistic, minia poetului. 
Pentru că dragostea Și ura, au 
intensitate lirică numai într-o 
viziune poetică în stare să emo
ționeze și să stirnească impulsuri 
profunde în sufletul cititorului. 
Iată de ce intre poet și cititor 
nu trebuie să se interpună nici
odată versificarea facilă, imagi
nea convențională, expresiile To
cite, într-un cuvînt, tot ceea ce 
poate compromite transmiterea 
mesajului de idei.

Tn general însă, cu excepția 
acestor slăbiciuni pe care am 
socotit necesar să le semnalăm, 
cele două volume de versuri sint 
remarcabile prin combativitatea 
lor, ca și prin nuanțele noi ale 
poeziei lui Eugen Frunză, vădind 
un nivel artistic tn plină ascen
siune.

M. DRAGO
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In spiritul destinderii
internaționale

Noi orașe din Franța 
îl invită pe N. S. Hrușciov

Vizita 
oaspeți 

în

înaltilor 
sovietici 

india
PARIS 28 ( Agerpres). Presa 

anunță că noi orașe din Franța 
și-au exprimat dorința de a-I 
primi ca oaspete pe N. S. Hruș- 
c:ov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., în timpul 
apropiatei sale vizite în Franța. 
După cum relatează ziarul 
„L‘Humanite**, consiliile munici
pale ale orașelor Longlaville 
(departamentul Meurthe et Mo-

selle) ți $t. Maximin (depar
tamentul Oise) au liotâr.t sâ.l 
invite pe înaltul oaspete.

După cum relatează sâptămî- 
nalul .France Observateur**, 
Camera agricolă a departamen
tului Puy de Dome a hotărit 
să-l invite pe N. S. .Hrușciov să 
viziteze acest departament pen
tru a cunoaște viața țăranilor 
francezi.

O delegație sovietică 
de stat va vizita S. U. A

BOMBAY. - La 28 
K. E. Voroșilov și E. 
țeva au vizitat centrul .. __
situat la Tromboy, suburbia o- 
rașului Bombay.

După vizitarea centrului ato
mic, K. E. Voroșilov a felicitat 
pe muncitorii și specialiștii a- 
cestui centru pentru activitatea 
depusă. Aceasta este un simbol 
al viitorului Indiei și al prospe- 
rării gloriosului popor indian, 
a declarat el.

K. E. Voroșilov a vizitat apoi 
gospodăria de stat pentru pro
ducția de lapte din Aari.

ianuarie
A. Fur- 

atomic

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit de
legația oamenilor de stat sovie-i 
tici in frunte cu Dmitri Po- 
leanski, președintele Consiliuliii 
de Miniștri al R.S.F.S.R., care 
va pleca în S.U.A. la invitația 
Comitetului Executiv ai Confe
rinței guvernatorilor de state.

După ce a vorbit cu -căldură 
despre întîlnirile pe care le-a a- 
vut cu oamenii de stat americani, 
cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri și cu poporul american, 
N. S. Hrușciov a rugat pe mem
brii delegației să transmită în 
numele său un salut și cele mai 
bune urări președintelui Dwight 
Eisenhower și poporului am.eri: 
can.

Tratat de prietenie 
și neagresiune intre

R. F. Chineză 
și Uniunea Birmană
PEKIN 28 (Agerpres). — A- 

renția China Nouă relatează că 
ianuarie C u Eh lai, pre- 

‘ ~ de Stat al

„O era în r"-- ;------
poate fi înfapt uit a ‘

care pacea

Noul tratat între Japonia 
și S. U. A. este îndreptat 
împotriva menținerii păcii 

în Extremul Orient
- O

I

Broșură publicată de
NEW YORK 28 (Agerpres). 

„Ne aflăm in pragul unei noi 
ere, o eră în care pacea poate 
fi înfăptuită*4, declara Sindica
tul unit al muncitorilor din in
dustria electrotehnică, radioteh- 
nică și constructoare de mașinD- 
în programul său pe I960, ex
pus intr-o broșură difuzată 
printre membrii săi de la în
treprinderile din S.U.A. și Ca
nada.

Punînd principalul accent pe 
nevoia de pace a poporului a- 
merican, programul stabilește 
ob.ectivele și caile luptei pe 
care trebuie sâ o ducă munci
torii din acest sindicat și orga
nizațiile afiliate în
„realizării unor progrese 
plan economic și social-.

un sindicat american

genția (____  ___
la 28 îl _ ‘ C 
inierul Consiliului
R. P. Chineze și Se Win, primul 
ministru al Uniunii Bninane, au 
semnat la Pekin acordul intre 
guvernul R P. Orneze ș« guver
nul Uniunii Birtnane in problera 
frontierei dintre cele două Un, 
precum și Tratatul de poeîenie 
și neagresiune intre R. P. Gv- 
neza și Uniunea Birman*.

Prog'amul cere elaborarea 
unui plan guvernamental pentru 
rezolvarea situației „regiunilor 
lovite de criza cronică- și a 
recalificării muncitorilor conce- 
diați in urma modernizării în
treprinderilor și a inLoducerii 
automatizării.

Programul sindicatului elec
tricienilor constată că «Mnira 
nouă, creî:>d posibilitatea uses 
economii a prosperității, trece
rea de Ia încordarea răzbr-. 
rece la o perioadă de pace, 
cere o schimbare fundam^U i 
în orientarea guvernului care

vederea trebuie să adopte o o.l : că
pe avînd la bază nu rizocr-I c

slujirea intereselor pepor-.»-.

O declarație 
a premierului Nepalului 
în favoarea coexistentei 

pajnice

MOSCOVA 28 
TASS transmite : 
minată la 27 ianuarie de mini- 
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. Andrei Gromiko, am
basadorul japonez la Moscova, 
S, Kadowaki, guvernul sovietic 
declară că așa-r.umitul „Tratat 
de colaborare și securitate", în
cheiat la 19 ianuarie intre Ja
ponia și S.U.A. este îndreptat 
împotriva Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze, îm
potriva menținerii păcii în ” 
trenuri Orient.

Guvernul sovietic arată, 
asemenea, că încheind noul 
tat militar, Japonia predă 
propriife-i mîini unei puteri străi
ne o mare parte din drepturile 
sale de stat suveran, își pierde 
independența naționala.

După cum se subliniază în 
notă, în actuala situație cînd 
tratatul japono-american lipsește 
de fapt Japonia de independență, 
iar pe teritoriul japonez continuă 
să se afle trupe străine, este cu 
neputință să se aducă la înde
plinire angajamentul guvernul.:: 
sovietic de a transfera Japoniei 
insulele Habomai și Sikotan. Gir 
vernul sovietic nu poate să con
tribuie, prin transferarea insule
lor menționate J a non iei. la ex
tinderea teritoriului foiosit de 
Lupele străine. .

Guvernul sovietic a d.-cîarat 
că numai cu condiția reî-ageri: 
tuturor Lupelor sLăîne de pe 
teritoriul Japooiei și a semnării 
LMatului de pace intre l’Jt-SA. 
și Japonia rcr fi Laasferz’e Ja
poniei »~KJâ*le Hafexua- și Siko- 
tan. potrivi: declara’^e: din 19 
orioaUrie 196^.

In notă se sabl:ni2zâ că an- 
ga amertu! Japoejeî de a-șr s^xi 
potențialul nrTitar. suestra-ea 
forțelor anna:e ale Jațnoei 

rjprkr ssrăize a

notă a guvernului sovietic *
(Agerpres), —
Intr-o nota în-

Ex-

de 
tra

cii

teritoriul ei cu arma nucleari ș-I 
arma rachetă dovedesc că Jap» 
nia a pornit in mod tațiș pe ca
lea remilitarizârii pe scara kr- 
ga, in ciuda repetatelor asîg—'ar: 
uate de guvernul e* despre dra
gostea sa de pace, in ciuds coe- 
slituției ei care precT “ 
țarea ei penLu totdțauaa 
războaie și Ia amenințarea 
folosirea forței militare.

Politica externă a Japonie în
clina tot mai midi spre nclita- 
rizare și participare d-recu U 
alianțe militare, se spxie in 
nota sovietica. Încheierea sfmLm 
tratat militar de către Jtepocii 
adincește pericolul catastrofe 
care, iu mod inevllaixl, ar re 
îulta din atragerea Japooe in
tr-un nou război.

Guvernul sovietic, se arată in 
nota, este gata orie nd sa acor
de sprijin deplin acelor a^nins 
ale Japoniei care vor F. îndrep
tate spre asigurarea caadgilcr 
per.Lu dezvoltarea ei indepen
denta, pașnică. Lanmea Su<»eti- 
că este ga:a, ca și pină in pre- 
zccî. sa dea împreună cu cele
lalte puteri gaițele —— — 
pentru neutralitatea 
După cum se știe.

ren.:~r 
la 
cu

□ecesa-t 
Jzpcrrin. 
guvernul 

U-R.S-S. s-a pronunțat pe-fLu 
încheierea unui tratat de Ș> 
prietenie int'e L-R.S-S-, R_P. 
Q'âineza și Japonia, fiind de a- 
cord ca la acesta să participe 
S.IIA. și alte state dxn uacoai 
Oceamlui Pacific.

Cniunea Sovietică tinde sp*e 
stabd rea unor reiaț-j de a- 
devarata femâ wdaaiale cu Ja- 
po^.a. spre extinderea relațiile 
conrrdafe. culturale și de altă 
natură, reciproc avantajoase, 
care să contribuie Ia apropierea 
dintre Japonia și L’J?.S.S. in in
terese! popoarelor japonez și 
sovietic.

DELHI 28 (.Agerpres). 
27 ianuarie Kocrafa. pr.mul 
mstr-j al Nepotului, care se află 
la Delhi :ntr-o vizftâ oficială, 
a prezentat an raport la Facul
tatea peneu problemele refații- 
!x interoațwale de pe lingă 
U aversitatea din Delhi.

Kdnla a subi n-a: că potrivit 
c siv ageri- prmtede a pepeni- 
tai die NepaL sngura calc spre 
rezoira-ea Mhrxr probksâor 
bățoase s asgs-xre a nor 
bune retail i^re piocam eszc 
oriea r- XsEvexr psșsxe. Re»
xalTX-ej a procis-

tejTGMe 4. «cr • și 
sîrkiă a ciad

praepi afte cnrnitfBțB ?n- 
a apu eL xr ccntr h;

In preajma întilnirii 
tineretului și studenților 

din (arile regiunii Balcanilor 
și Mării Adriatice

„Inițiativa tineretului balcanic
trebuie încurajata (

ATENA 2S (Agerpres). — Sub 
filial „totd-urea de la Bucur «ști 
a tinerelului", zi-rul ^Avgtii" 
pobiicâ „a art col a^n nal de de- 
pjiatul grec V. Brakatsulas in 
care arata că inlilnirea tineretu- 
lai și sîudențikx din Peninsula 
Balcarucă și din regiunea Mării 
Adriatic este un fapt util și ne- 

cind 
dez- 
des-

cesar tsai ales in momentul 
pe arena inier.iațkxia’ă se 
»«Kă un climat al păcii și 
Bai im.

Autorul arată câ ideea inte-

serie un deputat grec
balcanice a cucerit astăzi

aceea,
legeni 
tot mai mult teren. De 
continuă .autorul, „inițiativa ti
neretului balcanic trebuie incura- 
jitr.

Vorbind despre tineretul grec, 
Brakatsulas arată că „tînăra gc. 
nerajie greacă e viu interesată 
in participarea sa la întîlnirea 
de la București. Războiul și su
ferințele pe care le-a încercat 
constituie pentru ea o experiența 
amară dar prețioasă. Ea dorește

să lupte pentru pace în Greci 
și în întreaga Iunie. Ea doreși 
dezvoltarea relațiilor cultural 
cu toate țările din lume și nu 
ales cu cele balcanice44.

In încheierea articolului săi 
Brakatsu-las relevă faptul c 
„la București se va face auzii 
puternic năzuința tineretul] 
pentru cele mai frumoase idei 
luri ale păcii in lumea intreag 
și în Balcani, împotriva bazei* 
pentru rachete“.

Mitingul de la Sofia
SOFIA 23 (Agerpres). — 

BT-A. transuite: La 27 ianua
rie. in legătură cu apropiata in- 
lEvie de la București i tinere- 
talji și s*jien;ik>r d n Urile re
gim:: BaLan lor și din reg*unea 
Mâni Adriafice. la Sdia a avut 
loc un mit rug la care au partici
pat tineri și tinere dm intreprin-

Un mesaj
TIRANA 28 ( Agerpres) — Po- 

trint agențMf A.T.A, la Tirana 
a avat loc o mLuntre a delega- 
♦ikr tineretului dm toate reg-u- 
mle Republ Populare AZban a 
orgar. zată de către UflMBea Ti- 
neretuhri Muncii din Aba Ta. Cu 
această ocazie a fost aprobat

denie, școlile și instituțiile de în. 
vățămînt superior din Sofia.

I. Abadjiev, prim secretar al 
CC. al Uniunii Tineretului Coi 
munist Dimitrovist, care a des,; 
chis mitingul, a sublimat marea 
însemnătate a întilnirii de la 
București. La miting au luat cu-

vîntul reprezentant! ai tineretul 
care au exprimat dorința tiner 
tutui bulgar de a trăi in pai 
cu tineretul din celelalte tari.

Academicianul S Ganovsf 
președintele Comitetului bulg; 
pentru înțelegere și colabora 
în Balcani, a rostit de asem 
nea un cuvînt de salut.

al tineretului albanez

LONDRA 28 (Agerpres). — 
La Londra a ieșit de sub ti
par o carte scrisă de feldma- 
reșalul englez in retragere 
AAontgomery și consacrată 
problemelor relațiilor inter
naționale și, în special, rela
țiilor dintre Est și Vest.

Salutind vizita Iui N. S. 
Hrușciov in S.U.A. și apro
piata vizită a lui Eisenho
wer în Uniunea Sovietică, 
Montgomery scrie în prefața 
cărții sale că „in sfirșit, în re
lațiile internaționale inter
vine un crimpei de judecată 
sănătoasă**. Faptul că liderii 
celor mai puternice state au 
căzut de acord sa se întil- 
neascâ și să discute căile și

--------•--------

După Cehov
OMUL DIN CUTIE

LIVADA

va fi un nou

mijloacele de aolupoure a 
problemelor, continua aato- 
rul, contribuie tata a.
Ia slăbirea incordini i-neraa- 
ționale. cel puțin in Europa.

Referind'i-se la pob'cca po
terilor occidensale ta;a c: 
Uniunea SovieU.!, 
mery sublimară că .smt ne
cesare o nouă atituAne ți o 
mare elasticitate în elabora
rea căilor care să permira 
Estul m ți Vestului sâ eoex *.e 
pașnic—*

Montgomery eondam-l po
ziția tarilor occidentale te- 
tr-o serie de probleme decla- 
rtnd: nu este logic sâ se 
aștepte ca U.R S-S. sâ Fe de 
acord ca Germ a ma umtâ. în
armata cu arrra nuclearâ sâ 
fie indusă in N-A.1X).: nu 
este logic sâ se pornească de 
la premisa câ Republica De- 
movrată Germaiâ nu exiști 
și, în sfirșit, nu este just si 
se considere că adevăratul 
guvern al Chinei s-ar afla ia 
Formoza.

Prcțcdintii Mexicului 
ți Argentinei 

M pronunță pentru 
coexistență 

ți coiaborare

Evenimentele din Algeria

Dol stude-ț c Șco superioare pedagogice din Regiunea Ina'tâ (R. D. Vietnam) examinind, in 
laborator, macheta unui motor cu reacție.

mesajul pe care tineretul alba
nez h adresează participanților 
la in’.ilmrea tineretului și stu
denților dm țările balcanice și 
regiunea Mării Adriatic’s ce va 
ivea loc la București la sfîrșitul 
acestei luni. „Noi. tinerii și tine
rele fete din Republica Populară 
Albania, se spune în mesaj, vâ 
salutăm cu căldură și vă uram 
succes deplin in nobila voastră

misiune de pace și prietenie 
Ei și-au exprimat, de asemene 
hotarirea de a sprijini eforturi 
participanților la această înf 
nire pentru transformarea Bi 
cânilor șl a regiunii Mării 
driatice într-o zonă a păcii, li 
sită de arme atomice și racile 
intr-o zonă a armoniei, a ințel 
gerii reciproce și a colabora 
pașnice.

f

In S.U.A.: Pe cine interogheaz 
comisia pentru cercetarea 
activității antiamericane“

Cinci tineri din New York, 
Joanne Grant, Fred Jerome, 
Alan Mogcwan, Paul Robe
son-junior. Jack Rosen, care 
sint chemați la Washington 
pentru a fi mterogați de Co
misia Csmerei Reprezentanți
lor pentru cercetarea „activi
tății antiamerieane- asupra 
participării lor la Festivalurile 
mondiale ale tineretului și 
studenților au făcut o decla
rație pentru presă.

Autorii declarației arată că 
au participat in ultimii șase 
ani la Festivalurile mondiale 
ale tinerelului pentru a avea 
un schimb de păreri și pen
tru a deveni prieteni cu zeci 
de mii de tineri din toate ță
rile lumii. Scopul apropiate-

lor ședințe ale comisiei, de
clară ei in continuare, este 
„de a discredita ideea schim
bului internațional și a înțe
legerii reciproce intre tineri44. 

„Considerăm, se spune in 
declarație, că aceste ședințe 
reprezintă un atentai la spi
ritul de la Camp David care 
se răspîndește în prezent a- 
supra întregii lumi... Noî 
considerăm corni.M a pentru 
cercetarea activității antiame- 
ricane drept o organizație 
anticonstituțională al cărei 
țel este restabilirea sistemu
lui inchiziției*. Autorii decla
rației subliniază că nu inten
ționează să ajute comisia în 
încercările 
pe toți cei 
generală".

ei ,.de a ponegri 
care doresc pacea

unui grup
de tineri partizani ai pac

or-.

Conferința 
popoarelor Africii

Kiși : Aci 
rachetodrom I

GRAS SI SLAB

TUNIS 28 (Agerpres. — 
TASS transmite: In ședința dn 
dimineața zilei de 27 ianuarie 
a celei de-a 2-a conferințe a 
popoarelor Africii au rostii cu- 
vîntări delegații Uniunii Sud- 
africane, Ghanei, Tunisiei. Ni
geriei. Guineei și Algeriei.

Kojo Botsio. reprezentantul 
Ghanei. a subliniat că anul I960 
este anul începutului desțvir- 
șirii luptei popoarelor africane 
pentru independența și liberta
tea țărilor lor.

Botsio a subliniat că guver
nul său sprijină lupta poporu
lui african pentru inderenden- 

.ță și condamnă guvernul fran
cez pentru intenția 
fectua experiențe 
atomică în Sahara

Chaker. delegatul 
declarat că actuala 
la care participă delegații 
prezentind 200 milioane de afri
cani, subliniază încă o dată că 
conștiința popoarelor 
«-a trezit și că aceste popoare 
încep să-joace un rol tot mai 
important pe arena internațio
nală.

Ismail Ture. reprezentantul 
Guineei, a vorbit despre impor
tanța îmbinării Iurtei sindicale 
cu Lupta politică pentru inde
pendența prilor africane

Apoi a rostit o «-urtă cuvin- 
fare Boun endjel. reprezentantul 
Algeriei Cararierîzînd etarele 
lupt?: uopnni’ui alqeri^n împo
triva imperialismului fr?n*ez. 
Boumendjel a subliniat hetări-

rea poporului său de a lupta 
pini la victorie.

El a declarat că poporul al- 
gerian luptă nu numai împo
triva imperialiviTjhiI 
ci și impotrv* 
NATO. in cadrul 
periafiștri american: 
rol principaL El a < 
este necesar sâ se creeze 
comitet african de coordonare 
pentru acordarea efe ajutor ma
terial A’.gerie . Delegații au 
ovaționat îndelung re reprezen
tantul poporala: a'gerlan.

ii francez, 
forțelor 

cărora im- 
joaci 

declara!
CT 
că 
un

I

.ALGER 28 Agerpres). — 
D^sâ 3X3 re.ese c a alegra mele 
agen-^oc de presâ. pini joi 
dapâ-anuazâ cu aprobarea tacită 
a autorităților, rebelii die Alger 
contuau să se oigamzeze și să 
se întărească- La „xxrandamen- 
tj* sau ia spițele baricadelor 
ridicate pe străzile orașului, 
unii dm liderii rebelilor. Lag.il. 
barde a început sâ ed teze o fi- 
taică intitulată J-ro.ital de luptă 
pentru o Afgerie fraoseză*. in 
care a formula' revendicări de o 
insolentă fără precedent, cerind 
executarea :-nediată a natriotilor 
aleerieo* »■»'> la moarte,
arestarea conducătorilor mișcării 
de eAerare na'jbna'.â a poporu- 
h> algtri in e'c- In spatele ba- 
ncaddor. după cum reiate ză 
corespondentul agenției Unitebl 
Prrss Internatior.aL au fost 
aduse mitraliere. Ca și in zilele 
precedente, circulația intre bari
cadele rebelilor și oraș este li
beră. deși armata înconjoară 
locurile unde se află concentrați 
aceștia.

Încercările autorităților fran
ceze din Algeria de 1 restabili 
ordinea continuă să fie extrem 
de nehotârite. Generalul Gam
bier, comandantul corpului ds 
a-mată din regiunea Oran, a 
cerut populației d n această re
giune să înceteze greva și „si 
se intoarcă la lucru" ! In același

timp el dădea asigurări că „ar
mata este ferm hotăritâ să con
tinue lupta pină la capăt, ca Al
geria să rămînă definitiv a 
Franței4*.

După cum reiese dintr-o tele
gramă transmisă de agenția As
sociated Press, șefii grupurilor 
rebele de la Alger înecarea să și 
extindă autoritatea in restul țârii 
și, potrivit decfara.iei unuia din
tre conducătorii rebeliunii citat 
de aceasta agenție, caută acum 
să treacă, din domeniul exclusiv 
militar la cel administrativ și 
politic. Știrile transmise de agen
țiile de presă arată că. profitind 
de pasivitatea autorităților, re
belii au ocupai cîteva primării 
raionale din apropierea Algeru
lui.

Conducătorii rebelilor exercită 
presiuni asupra populației mu
sulmane căutînd s-"» atragă in 
manifestațiile organizate de ei. 
France Presse relata astfel câ in 
dimineața de 28 ianuarie ele-

mente din rlndurile foștilor com
batanți europeni au încercat să-i 
determine pe musulmanii din Al
ger să ia parte ia o demonstra
ție organizată de rebeli. Această 
încercare a eșuat.

După cum transmite agenția 
France Presse, in seara de 28 
ianuarie Delouvrier, delegatul 
general al guvernului francez in 
Algeria, a luat cuvîn‘ul la pos. 
tul de radio Alger. Adresindu se 
armatei franceze din Algeria, el 
a declarat <ă în curind coman
dantul suprem al forțelor ar
mate franceze din Algeria, ge
neralul Challe. „va da ordine ar
matei-. El nu a preciza: insă ce 
fel de ordine vor fi acestea.

Indemnind populația dm Alge, 
ria sâ i spr-jine pe președintele 
De Gaulle. Delouvr'er a decla
rat in același timp că dacă euro. 
penii din Algeria vor dori acest 
lucru, el împreună cu Challe se 
vor duce Ia rebeli și vor stringe 
miinile lui Lagadlarde și Ortiz 
(căpeteniile rebelilor).

Din toate colțurile lumii
sa ce a e- 
cu bomba

T*!ni$;*i. a 
conTerință, 

re-

africane

i

Încă un eșec 
americane

al rachetei
„Titan"

Protestul

din S.
de tineri partizani 

*. au creat
Un grup de tineri 

ai păcii din S.U.A. _ 
recent un comitet special 
denumit: „Tineretul in lupta 
Împotriva comisiei Z .. ' 
reprezentanților pentru cerce, 
tarea activității antiameri- 
cane". La conferința acestui 
grup au luat cuvintul Clark 
Foreman, directorul „Comi
tetului extraordinar pentru 
apărarea libertăților cetațe- 
nești", șt alți fruntași ai 
luptei pentru drepturile demo
cratice in S.U.A

La 27 ianuarie Comitetul

Camerei

W. ULBRICHT PROPUNE R. F. G. 
TRATATIVE IN CURSUL 
VIITOARELOR 14 ZILE

U. A.
special al tineretului a anun
țat o serie de manifestații 
care vor fi desfășurate in 
semn de protest împotriva 
ofensivei comisiei pentru cer. 
cetarca activității antiameri- 
cane în rîndul tineretului. La 
28 ianuarie aproximativ 100 
de țineri americani pleacă din 
New York la Washington 
pentru a protesta pe lingă 
congresmeni împotriva apro
piatei „dezbateri44.

La 3 februarie încă un 
grup de tineret va pleca la 
Washington

împotriva serviciului militar 
în cadrul Bundeswehrului

Agenția A.D.N. anunță câ 
zilnic in regiunea Dresda so
sesc zeci de cetățeni vest- 
germani. Numai 
ultimei săptâmîni 
de persoane sosite 
mania occidentală

în cursul 
peste 100 
din Ger- 
și -au ex-

primat dorința de a se stabili 
în această regiune. De la în
ceputul anului I960 pină in 
prezent in aceasta regiune au 
trecut din Germania occiden
tală peste 150 de tineri care 
refuză să facă serv’ciut mili
tar în cadrul Bundeswelirului*

vest-germane

WASHINGTON.-O încercare de 
lansare a rachetei intercom nen- 
tale „Titan* a înregistrat la 27 
ianuarie un nou eșec la centrul 
experimental al fortelcr arma
te ale S.U.A. de la Cap Cana
veral. Corespondentul agenției 
France Presse relatează „că 
deși explozia necesară propulsiei 
s-a produs, potrivit prevederi
lor. după izbucnirea flăcării ca
racteristice racheta a rămas pe 
Io: Sistemul de detectare elec
tronic a descoperit o defecțiu
ne la grupul de propulsie a ra
chetei inițiale". Scopul acestei 
experiențe eșuate era de a se

de-averifica funcționarea celei 
doua trepte a rachetei.

„Titan", care după afirmațiile 
agenției Associated Press este 
considerată a fi cea mai puter
nică rachetă a S.U.A., nu a fost 
încă experimentată „deoarece 
t~ate încercările de pină acum 
a-J dit greș". Prima exp’ozie în 
aer a rachetei s-a produs cu 
prilejul unei experiențe in luna 
august. In cadrul experienței de 
la 10 decembrie racheta a ră
mas imo’jl’ zată pe rampa de 
lansare, irr cu prilejul experien
ței de la 12 decembrie a explo
dat in aer la s:urt interval de 
I: lansare.

BERLIN. La conferința de 
presă care a avut loc la 28 a- 
ouarie la Beri n. Walter U’bricht, 
prim-secretar al C-C- al P-S-U-G. 
și prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., a 
propus ca in cursul viitoarelor 
14 zile sâ sc înceapă tratativele 
între guvernele RDG și R.F.G. 
,în legătură cu in e’arca „răz
boiului rece**, pactul de neagre
siune, renunțarea la înarmarea 
atomică și în legătură cu 
probleme. .

O CUVINTARE 
A LUI EISENHOWER

alte

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite . Președintele 
Elsenhower a luat ciivintul la 27 
inn 'arie la ban ’.ietul o-gamzal 
de Partidul republican la Los-

Angeles pentru stingerea de 
fondări necesare campanie: elec
torale a acestui partid. întreaga 
sa cuviulare a fo=>t consacrată 
proslăvirii icWiiățn actualului 
guvern ai S.U-A

Referind u-se la slăbirea în ulti
mul timp a încordării inter națio
nal. președintele S-U-A-. in în
cheiere. a demarat. ..Astâz: nu 
avem război. în situația interna
țională au ifkepul &â se ma
nifeste receo* sein «e de îmbu
nătățire. In prezent nâzuim spre 
acorduri sigure, care sa con’,mă 
ga'av.yi ce vo5 fi Îndeplinite, in 
legătură ci> o sere de probleme 
importante: încetarea experiențe- 
lor cu arma nucleară, controlul 
asupra dezarmării statutul Ger
maniei ș’ al Berlinului. Succe
sele se realizează in ct și există 
multe d ficultâți. da; vcm conți
nea sâ ne străduim sâ rezolvăm 
această sarcină cu răbdare, fer- 
m:tate și sinceritate-.

Autoritățile 
ascund tineretului crimele 

regimului
Ziarul ^Deutsche Volks- 

zeitung** a publicat un arti-, 
col al pastorului H. Moc- 
halski. fruntaș progresist din 
Germania occidentală, in 
care sini expuse cauzele pen
tru ce o parte a tineretului 
vestgerinan este influențată 
ușor de elementele f as-iste și 
neonaziste. Acest lucru, scrie 
el, se intimplă mai; a leș din 
cauza că autoritățile caiită să 
ascundă tineretului -crimele 
regimului hitlerisț. -js j -.

H. MoctiaLki citează drept 
jxeir.plu în sprijinul afirma
ției sale predarea istoriei ,in 
școlile din R. F. Germană/, 
eomparind manualele școlare 
de istorie editate in anul 
1949 cu cele editate în anul 
19&8.’ în noile manuale sînț 
reduse la minimum capitolele 
referitoare la regimul hitlc- 
rist, iar despre incendierea

hitlerist
Reichstagului de către hitle- 
riști, despre mișcarea de re
zistență, despie lagărele de 
concentrare nu se spune md 
un cuvînt.

Autorul articolului semna, 
leazâ că In Germania occi
dentala primejdia neofascis- 
nmlui ia propoiț'i. Generalii 
hitleriști, serie el. creează 
uniuni soldățești, foștii SS. 
iști se grupează in „uniuni 
tradiționale". Librăriile sint 
inundate cu cărți în eare se 
proslăvește războiul. Naziștii 
notorii ți complicii lor la 
crime încasează pensii mari. 
Ei. inundă apara'ul de stat, 
Bundeswchrul, ocupă posturt 
importante în economie, in 
pa^amente ți chiar ți m 
B 'ridestag și în guvernul fe
deral. lată atmosfera In care 
este educat tineretul nostru.
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