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Construcții
tineretului

Ca pretutindeni în țară și la 
Cluj, prin grija partidului «i gu
vernului, se construiesc zeci și 
zeci de blocuri de locuințe mo
derne. La terminarea acestor 
construcții, la darea lor în folo
sință mai devreme oamenilor 
muncii, o contribuție importantă 
aduc brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din oraș, care 

la demo- 
turnări

muncesc cu entuziasm 1; 
lari, săpături, fundații, 
de beton etc. Printre 
cele mai harnice bri
găzi utemiste de mun
că patriotică se numă
ră și cele de la Uzi
nele ,,Ianoș Herbak**.

— Anul trecut—spu
ne secretarul comitetu
lui U.T.M. al uzinei — 
cele 19 brigăzi din în
treprinderea noastră au 
prin muncă patriotică li 
rele de construcții _____,
economii în valoare de aproape 
25.000 lei. Dar aceasta este o 
sumă aproximativă. Nu s-a ți
nut o evidență concretă a mun
cii tinerilor pentru a fi evaluată 
la justa ei valoare. Inițiativa ti
nerilor din orașul Onești, care 
dovedește că eforturile tinerilor 
din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică, pot fi canalizate inai 
precis, a fost îmbrățișată și de 
tinerii din întreprinderea noa
stră.

Ce s-a făcut în mod concret ? 
Sub îndrumarea comitetului 

de partid, comitetul U.T.M. a 
trecut imediat la mobilizarea ti
neretului. Membrii comandamen
tului brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică au fost îndru
mați să analizeze împreună cu 
responsabilii de brigăzi toate 
posibilitățile existente de a efec- 

. tua mai multe ore, de a realiza 
<-ît mai multe economii. Propu
nerile au fost imediat discutate 
și centralizate. După ce această

treabă a fost rezolvată, comitetul 
U.T M. a luat legătură cu sfatul 
popular orășenesc și cu șantie
rul nr. 1 de construcții care au 
trimis delegați la consfătuire. în 
consfătuire s-au studiat amănun
țit ce lucrări pot fi realizate prin 
acțiunile patriotice ale celor 19 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică existente în uzină în de
cursul acestui an ; pe ce șantier 
xor munci, modalitatea de eva-

i realizat 
la șantie- 

de locuințe

luare și ținere a evidenței eco
nomiilor realizate.

S-a încheiat apoi o minută — 
cu valoare de contract — între 
comandamentul brigăzilor ute
miste de muncă patriotică pe 
de o parte și conducerea șantie
rului nr 1 de construcții pe de 
altă parte. în prezența delega
tului sfatului popular orășenesc 
— inginer Dumitru Herța și a 
directorului comercial al Uzine
lor „Ianoș Herbak“ — tovarășul 
Ștefan Kovacs.

S a stabilit că în acest an bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică vor asigura — 4 zile pe săp- 
tămînă — forța de muncă nece
sară șantierului, astfel ca după 
exemplul tinerilor de la Onești 
tinerii de Ia Uzinele ..Ianoș Her- 
hak“ «ă realizeze pînâ la ~ 
fitul lunii octombrie la 
lari, fundații, turnări de 
etc. economii în valoare 
proximativ 45.000 lei. De aseme-

sfîr- 
flemo- 
beton 
de a-

nea, brigăzile utemiste de mun
că patriotică vor ajuta la trans
portul de cărămizi și balast pe 
șantier realizînd prin aceasta 
economii în valoare dc 25.000 
lei. S-a ajuns la concluzia că 
restul sumei pînă la 80.000 lei 
va fi obținută prin executarea 
altor acțiuni patriotice pe șan
tier.

Conducerea șantierului nr. 1 
de construcții se oblică să asi

gure obiective de mun- 
•------ - câ concrete, respectind
phnb» toate normativele în
I vil A vigoare în ceea ce pri-
pni’inn vește contabilizarea va-
Ulllvl lorilor ce vor fi reali

zate prin acțiunile de 
muncă patriotică. Trep- 

.. tat. pe măsura reali
zării lor, sumele vor 

fi vărsate în contul construcții
lor tineretului.

în numele brigăziloj utemiste 
de muncă patriotică membrii co
mandamentului și-au exprimat 
hotărîrea ca pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie suma de bani 
pe care s-au angajat s-o econo
misească — sumă din care șan
tierul va construi 2 apartamente 
confortabile — nu numai că va 
fi realizată înainte de termen 
dar va fi depășită. La construc
ția celor două apartamente, bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică vor efectua de asemenea 
toate muncile necalificate.

Deși recent înființată, bri
gada de tineret de la Șan
tierul Naval Galați, condusă 
de maistrul Gheorghe Parte- 
nie, desfășoară o activitate 
intensă, lat-o pe puntea unul 
cargou d.e 4500 tone, stu
diind planul trecerilor etanșe 
pe care urmează să le 

traseze.
Foto : P. POPESCU
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Pentru dezvoltarea 
țeptelului 

proprietate obșteasca
In adunările generale care 

s-au terminat de curînd colecti
viștii din regiunea București au 
discutat pe larg pos:bilitățile ce 
le au pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic care aduce mari 
venituri. Ei au hotărît să mă
rească în acest an numărul va
cilor de lapte cu 15.500, al oilor 
cu 85.000, iar al scroafelor cu 
8.500. De la începutul anului si 
pină acum gospodăriile agricole 
colective din Grindu, Balaciu, 
Alexeni, Andolina, Ștefan Vodă, 
Radu Negru și altele au și cum
părat aproape 3.000 de oi și 190 
de vaci de lapte din efectivul de 
animale prevăzut a fi procurat în 
acest an.

Pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor, gospodăriile agricole 
colective din această regiune 
primesc din partea statului în 
acest an credite în valoare de 
peste 40.000.000 lei, folosind in 
proporție egală fonduri proprii.

In scopul obținerii unor pro
ducții mari de carne și lapte în 

■ tot timpul anului, colectiviștii vor 
extinde suprafețele cultivate cu 
porumb pentru siloz cu 17.000 fia 
față de anul trecut.

(Agerpres)

--- •—:

Pe lîngâ Uzinele metalurgice 
„Mao Țze-dun" din Capitală 
funcționează și o școală pro
fesională de ucenici. Sub în
drumarea și 
profesorilor 
elevii își 
teoretice și 
de specificul uzinei. In foto
grafie : oră practică în ate

lierul de instructaj.

Foto : AGERPRES

supravegherea 
și maiștrilor, 

însușesc cunoștințe 
practice legate

P. PALIU
corespondentul „Scînteii ti
neretului" ppntru regiunea 

Cluj

DIN VIATA SI MUNCA 
TINERETULUI

In scopul valorificării 
economice a masei 

lemnoase

La 17 ani artiști
n cadrul concursului bienal 

„I. L. Cara- 
Zboghe- 

Nucșoara, 
de Argeș a 

Întrecerii eciii- 
din

In cadrul con 
de teatru 
giale", satul 

țești, din comuna 
raionul Curiea 
fost martorul 
pelor artistice de amatori 
satele învecinate : Brăduleț, Bră- 
deț, Găiești, Nucșoara. La faza 
comunală s-au prezentat pe 
scena căminului cultural piese 
închinate transformării socialiste 
a agriculturii în țara noastră. 
Concursul a avut loc Ia 8 fe
bruarie a.c. Ceea ce a impresio
nat în mod deosebit publicul 
care a umplirt pînă la refuz sala 
căminului cultural a fost faptul 
că majoritatea artiștilor amatori 
care s-au prezentat la concurs au 
fost tineri țărani muncitori. Din 
acest punct de vedere cel mai 
bine s-a prezentat echipa de tea
tru a satului Nucșoara, care, 
deși înființată doar de anul trecut,

amatori fruntași
iar vîrsta interpreților nu 
pășește 17 ani, a prezentat un 
spectacol mult apreciat de spec
tatori. Tinerii artiști nucșoreni au 
impresionat prin simplitate • și 
firescul jocului și au fost răs
plătiți cu vii aplauze și ovații.

Pentru satul Zboghețești, fap
tul că a găzduit faza comunală 
a concursului bienal de teatru

o

de-

L. Caragiale" a constituit

mare cinste și satul întreg

La școala serală pentru tineretul munc'to^ d ~ FeVosc- -rr-ează cursurile învâțomintului de 
cultură generală 248 elev -mun c txx din Vc^ec J-_ E-e>^ Șoș©’ Pet-u d’n clasa a Vlll-a A.
tinichigiu la U.R.U.M. Petroșani este ur.ul d’n fruntaș" dese'. Ictă-I, râspunzînd la întrebările 

puse la ora de isterie.

ft 1 r J

mare cinste și satul întreg a 
trăit această zi ca pe o adevă
rată sărbătoare.

COSTEL CIRSTOIU 
student

Curs de calificare

/a întreprinderea „Metolur- 
j gica“ din orașul Buzău lu. 

crează și tineri muncitori 
necalificați. Pentru a-i ajuta pe 
acești tineri să învețe o meserie, 
conducerea întreprinderii a ho- 
tărit înființarea unui curs de ca
lificare — care a fost deschis de 
curînd. Cei 60 de tineri munci
tori care frecventează acest curs 
sînt ajutați $ă se califice de in
gineri și tehnicieni cu o temei
nică pregătire teoretică și cu 
practică în producție.

C. NICULESCU 
elev

Ș

Școală de artă 
populară pentru 

colectiviști 
coala de artă populară

Foto : AGERPRES

regiunii Suceava a înfiin
țat o secț e de acordeon, 

teatru și coregrafie in comuna 
Roma, raionul Botoșani

Conducerea GJLC. „llie Pinti- 
lîe“ din comuna Rcma a susți
nut această inițiat vă puni nd la 
dispoziția elevilor școlii de a’Hă 
populara o sală de repetiții, in
strument- muzicale și alte o- 
biecte necesare studiului.

Tinerii colectiviști care urmea
ză Școala de artă populara, sub 
îndrumarea profesorilor de spe
cialitate, se pregătesc in pre
zent pentru primul lor spectacol.

EUGEN HALESCH1

In pregătirea muncitorilor-elevi

școala au sarcini comune

La Uzinele de iracloar» 
„Ernst Thâlmann"

A 2.500-a inovație
La Uzinele de tractoare 

„Ernst Thâlmann" din Orașul 
S ia lin s-a aplica t zilele trecute, 
cea de-a 2.5v(J-a inovație. Dato
rita desfășurării unei vii propa
gande tehnice, susținută de cer* 
cui A.S.l.T. și organele sindi
cale, mișcarea de inovații a cres- 
cuiț mult în comparație cu anul 
trecut. Numărul propunerilor îna
intate anul acesta este de 3 ori 
mai mare, ca cel din perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
In prezent la fiecare al 4-'.ea 
constructor de tractoare unul 
este inovator.

Printre inovațiile din acest an 
cu o eficiență economică mare 
este și cea propusă de inginerul 
Tiberiu Vădânici, care consta în 
modificarea constructivă a zalei 
de la șeniia tractorului și a teh
nologiei de turnare a acesteia^ 
Inovația, aplicată cu rezultate 
bune în sectorul oțelărie, aduce 
o economie de aproape 200.000 
lei.

In fruntea mișcării de inovații 
continuă să fie inovatori bine 
cunoscuți ca inginerul metalurg 
llie Trandafireseu, Erou al.Mun- 
cii Socialiste, care a inițiat 
turnarea pieselor din fontă nodi.i» 
Iară, procedeu care a adus uzi
nei însemnate economii, Gh. Ro 
zo’.ea, Gh. Petrache, Paiu Ala* 
nașe și alții. *

In excursie

Tn urmă cu citeva săptămîni 
în școlile medii serale s-a 
încheiat primul trimestru de 
învățătură. Cu acest prilej și la 
școlile medii serale din orașul 
Sibiu s-a analizat activitatea la 
învățătură a muncitorilcr-elevi. 
Care sînt concluziile 
desprins ?

La „Independența" 
celor ce frecventează 
școlii medii serale trece de 
sută. Intr-o vreme din 
greutăților pe care le întîmpinau 
în luarea notițelor și in studiul 
individual, unii tineri hotărise- 
ră să abandoneze școala. Au lip
sit o zi, două. Organizația U.T3L 
la îndemnul organizației de 
partid, s-a interesat imediat 
care sînt cauzele, a discutat cu 
tinerii. Muiți dintre ei au arătat 
sincer că le vine greu să învețe, 
rămîn în urmă cu studiul. In 
cadrul unei adunări generale 
U.T-M. în care s-a analizat a- 
ceastă situație, Mînzat Pavel de 
la sectorul freze, a spus tovară
șilor săi în adunare că a între- 
rupt cursurile de mult și nu mai 
are deprinderea de a învăța- 
Nu prea înțelege explicațiile la 
matematică. se descurcă destul 
de greu la chimie. — și 
un șir întreg de greutăți. Tova
rășii săi de muncă, colegii din 
clasele mai mari l-au înțeles și 
au hotărît să-l ajute.

— Este adevărat că e rreu la 
început i-a sous Hatcgan Dumi
tru secretarul organiza4i°i 
U.T.M- din secție. Trebuie însă

ce s-au

numărul 
cursurile 

o
cauza

să depui și tu mai mult efort. 
Uite, noi toți te vom ajuta.

Maistrul secției, Ias:f Gruia- 
nu, s-a îngrijit să i se acor
de concediul așa cum pre
vede și hotârîrei Consilialui de 
Miniștri, timp în care să se pună 
la punct cu materiile- Vasile Tă- 
nase din dasa a Xl-a il ajută la 
chimie. Stanciu Nicolae la lim
ba romînă și istorie. Acum Mîn- 
zat Pavel s-a întors la școală

z*ti pe grupe care in timpul 
pregătirii lecțiilor primesc a- 
jutorul unui tovarăș inginer. In 
prezent asemenea grupe s-au 
organizat și funcționează cu re
zultate bune la întreprinderea 
de electricitate Sibiu, la Uzinele 
„Independența", la „Balanța" șl 
altele.

In aceste întreprinderi s-au 
făcut multe lucruri pentru spri
jinirea muncitorilor-elevi tocmai

La sfirșitul primului trimestru 
prin școlile medii serale din orașul Sibiu

și se străduiește să-și ajungă din 
urma colegi:. De același ajutor 
s-au bucurat șj tinerii Ion Barac, 
Sora Viorel, Feri Reiman și 
muiți alții-

Din discuțiile personale avute 
cu muncitorii-elevi, din cele spu
se de aceștia în adunările gene
rale U.T.M. in care s-a analizat 
situația lor Ia învățătură, comi
tetele U.T-M. din o serie de în
treprinderi au tras concluzia că 
muncitorii-elevi au nevoie de un 
ajutor permanent și-multilateral. 
Orele de consultații acordate de 
tovarășii profesori nu erau sufi
ciente. Organizațiile U.T.M. au 
luat legătura cu conduce
rile secțiilor și atelierelor pen
tru a recomanda pe inginerii cei 
mai bine pregătiți ca să-i ajute 
pe elevi. Elevii au fost organi-

pentru că organizațiile U.T-M. 
din aceste întreprinderi au ținut 
permanent legătura cu școala 
și s-au îngrijit ca împreună cu 
conducerile întreprinderilor, ale 
secțiilor, să le creeze tinerilor 
muncitori-elevi toate condițiile 
necesare pentru ca ei să poată 
învăța. Datorită muncii serioase 
pe care au depus-o aceste între
prinderi pe întreg orașul procen
tul promovaților este de peste 70 
la sută și frecvența de asemenea 
este bună. Din păcate însă nu se 
poate spune același lucru despre 
toate organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile orașului Sibiu. 
Multe din ele nu au ținut o per
manentă legătură cu școala, 
nu s-au interesat cum se p’e- 
gătesc elevii pentru ore și ce 
greutăți au, mulțumindu-se nu-

mai cu consultarea notelor in
formative pe care școala le trimi
te serviciului personal al între
prinderii sau, uneori, lăsînd toa
te problemele școlii serale in 
seama acestui serviciu. Și rezul
tatele unei asemenea munci n-au 
intjziat să-șj arate consecințele. 
Elevele din clasa a VI 11-a care 
muncesc la întreprinderea „Stea, 
ua Roșie**, de pildă, sînt ne- 
mulțumite^pentru faptul că or
ganizația U-T.M. a fabricii nu se 
interesează de munca lor, câ 
deși au nevoie de ajutor cînd 
pregătesc temele la fizică și ma
tematică, nu le ajută nimeni. A- 
ceeași situație există și la Fa
brica de postav „Libertatea*.

Dacă la „Libertatea- ca și la 
celelalte fabrici comitetele 
U-T.M- ar fi desfășurat o muncă 
mai atentă, ar fi cunoscut greu
tățile fiecărui tînăr, și n-ar fi lă- 
sat pe tineri să se lupte cu tot 
felul de greutăți, considerind că 
acestea sînt probleme exclusiv 
ale școlii și ale tovarășilor pro
fesori, rezultatele puteau fi mult 
mai bune. Dacă de pildă, organi
zațiile U.T.M. de la fabricile „Li
bertatea", „7 Noiembrie", ar fi 
ținut o strînsă legătură cu școa
la și ar fi fost în curent cu greu
tățile elevilor, nu s-ar E intim- 
plat ca la începutul trimestrului 
să se retragă un număr destul 
de mare de muncitori care apoi

SABINA BARBU

(Continuare in pag. 3-a)

Lucrul în brigăzi complexe cu 
plata in acord global și metoda 
de exploatare a lemnului de fag 
prin scoaterea lui din pa re to te 
•in trunchiuri și catarge îi ajută 
pe muncitorii forestieri să obțină 
o valorificare mai economica a 
masei lemnoase și o productivi
tate sporită. Muncitorii forestieri 
din regiunile Craiova și Stalin, 
care au folosit pe scară mai 
largă metoda de exploatare a fa
gului în trunchiuri și catarge, 
au obținut în anul trecut, am 
volumul total al lemnului de fag 
exploatat, peste 50 la sută lemn 
de lucru. Pe întregul sector al 
exploatărilor forestiere s-a înre
gistrat, fața de 1958, o creștere 
a procentului de lemn de fag 
pentru lucru de 9 la sută și o 
productivitate a muncii cu 6,4 la 
suta mai mare.

In acest an exploatarea fa
gului în trunchiuri și catarge va 
fi extinsă în toate locurile de 
muncă unde poate fi aplicată. 
Totodată lucrul în brigăzi com
plexe se extinde la circa 40 la 
sută din volumul total al lemnu
lui de rășinoase și foioase prevă
zut a se exploata în cursul anu
lui. Aplicfnd aceste metode de 
lucru, muncitorii forestieri de pe 
cuprinsul țării au dat peste plan 
în prima lună a anului acesta 
mai mult de 50.000 mc bușteni 
de rășinoase și foioase.

(Agerpres)
------•------

La centrul de lectură 
a presei sovietice

De curînd s-a deschis, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice. Cen
trul de lectură a presei sovie
tice. Încă din primele zile el 
a stimit un viu interes în rin- 
durile unui mare număr de ci
titori care vin aici să afle dl 
mai multe lucruri despre viața 
fi experiența înaintată a con
structorilor comunismului.

Cele 400 de ziare, reviste și 
publicații sovietice, cu care este 
înzestrat centrul, oferă tuturor 
categoriilor de cititori — mun
citori, tehnicieni fi ingineri, ac
tiviști de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură, stu-

Serial de -.nformare, documen
tare și studiu corespunzător do
meniilor lor de activitate și pre
ferințelor.

Printre variatele manifestări 
organizate la Centrul de lec
tură a presei sovietice se numără 
recenzii. lecturi în colectiv, în- 
tilniri cu cei care au studiat în 
L.R-S3.

(Afrrpra)
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Tineri colectiviști din comuna Tîrzii, în 
vizită la întreprinderile și instituțiile 

din Bîrlad

Rar se intimplă ca din Halta 
Tîrzii să urce dimineața, in zi 
de lucru, atiția oameni îmbră- 
cați în haine de sărbătoare. Și 
totuși în acea zi trenul a poposit 
aici mai mull ca de obicei, in- 
cărând un grup vesel de băieți 
și fete din sat. fteGbișnuiții 
călători — 10 fete și 16 băieți, 
— membri ai gospodăriei agri
cole colective „Flamura Roșie" 
din satul Tîrzii — raionul Huși, 
porneau in excursie.

Cînd organizația U.T.M. și-a 
alcătuit planul de activitate cui- 
tural-educativă, pe timpul ier
nii, și-a propus să organizeze și 
o excursie. Unde și cum, a 
fost mai greu de stabilit atunci. 
Au citit apoi prin ziare că alți 
tineri colectiviști au plecat să 
cunoască raionul in care trăiesc, 
regiunea, și chiar Capitala. Ute- 
miștii din Tîrzii s-au hotărît să 
viziteze, pentru început, orașul 
Bîrlad. Au luat legătura cu a- 
genția din lași a O.N.T. Car- 
pați. In gospodăria colectivă ti
nerii aceștia harnici au venituri 
mari așa că n-au stat la îndoială 
să plătească cite 50—60 lei de 
fiecare pentru organizarea ex
cursiei.

Curînd au ajuns la Bîrlad și 
vizitarea orașului a început ime
diat.

Coșurile înalte văzute încă din 
tren erau ale Fabricii de rul
menți, primul obiectiv vizitat 
de turiști. Ghidul ar vrea să 
dea explicațiile necesare, dar 
serviciile lui par a fi aici de pri
sos. La Fabrica de rulmenți lu
crează muiți tineri din Tîrzii, 
ier printre tinerii colectiviști 
sînt chiar rude de ale lor.

Forjorul fruntaș Nicolae Simi- 
nică și-a întîlnit verișoara, Va
lentina Bîrleanu ; Nicolae Pri- 
cop. membru in comitetul U.T.M. 
pe fabrici, fi Maria Lăpușneanu 
din secția strungar ie și-au întîl
nit frații. !Și dintr-odată fra
ții, surorile, prietenii — tinerii 
fruntași din fabrică, au deve
nit ghizii celor din Tîrzii. Iar 
in fabrică totul a fost inte
resant pentru tinerii colectiviști. 
La forjă, ciocane automate, în 
greutate de mii de kg., prelu
crează oțeluri abia scoase din 
cuptor ; la strungirie — secție 
fruntași pe fabrici — i-au uimit 
dibăcia și iuțeala cu care tine
rii strungari minuiesc mașinile; 
in secția bile-role s-au uitat mi
rați Ia muncitori, nevenindu-le 
m creodi ca lucrează cu mi
nași albe pe mîini.

Li^i uzina electrică de unde 
ai mai bine perspectiva între
gii fabrici, unul dintre colecti
viști — Ion Bulcea — a recu
noscut dincolo de șosea un deal 
și o lizieră de salctmi. Acestea 
ii aminteau lui de ceva. S-a gin-

dzt puțin și ca prin vis și-a a- 
mintit de o zi cînd bunicul îl 
luase la Bîrlad, la tirgul de 
vite, la Obor.

— Da. i se răspunde, ai 
memorie bună. Pe locul mizer 
al fostului tirg de vite, regimul 
nostru democrat-popular a ridi
cat această mindrețe de fa
brică.

După vizitarea uzinei, tinerii 
colectiviști s-au îndreptat spre 
cartierul blocurilor muncitorești 
ale fabricii. Cel mai frumos bloc 
al cartierului este blocul din 
față, cu mai multe etaje, blocul 
tineretului. Toți tinerii 
cuiesc aici sînt fruntași 
ducție. Toți învață.

J)upă masa de prînz 
două ore la film, apoi 
teatru. Clădirea monumentală a 
Teatrului de Stat „Victor Ion 
Popa" este construită tot în anii 
puterii populare. Ei află cu 
acest prilej că dramaturgul 
al cărui nume îl poartă teatrul 
este de prin părțile Bîrladului. 
A trăit și în acest oraș. A scris 
chiar o piesă inspirată de aici : 
„Tache, Ianke și Cadîr". Păcat 
că în seara aceasta "nu se joacă 
piesa 
vedea 
joacă 
și 26 
Tîrzii 
tabile 
lui Eduardo de Filippo.

Prima zi a excursiei a trecui 
repede, tn dimineața următoare 
autobusul i-a lăsat pe tineri la 
intrarea Fabricii de confecții. Di
rectorul fabricii le explică :

— Și aceasta este o creație a 
regimului nostru democrat-popu
lar. Pe locul fostului atelier 
neincăpător și cu utilaj rudi
mentar s-a ridicat această fa
brica modernă în care lucrează 
sute de muncitori și care exe
cută o gamă variată de modele 
de îmbrăcăminte.

Multe lucruri se pot vedea in
tr-o excursie. Bîrladul — bătrî- 
nul oraș de provincie în care 
odinioară nu se întîmpla nimic 
deosebit — a devenit astăzi, în 
anii puterii populare un centru 
industrial și cultural. De aceea 
nu se poate să fii în Bîrlad și să 
nu vizitezi vestitul complex șco
lar, in care învață cîteva mii de 
fii ai oamenilor muncii din oraș 
și din împrejurimi.

Clădirea monumentală, fru
moasă, cufundată intr-o liniște 
desăvirșită, îi impresionează pe 
tinerii colectiviști. Cei care 
populează cele aproape 1.000 de 
încăperi sînt la ore. Pină vor 
ieși in pauză tinerii vizitează sala 
de festivități, dormitoarele, la
boratoarele.

Seara, înainte de încheierea 
excursiei, tinerii colectiviști din 
Tîrzii s-au întîlnit la clubul Fa
bricii de rulmenți cu tinerii 
muncitori de aici și cu cei de la 
Fabrica de confecții, cu elevi 
de la complex. In cinstea oaspe
ților brigada, artistică de agi
tație de la controlul tehnic a 
prezentat un program bogat și 

au

care lo- 
in pro-

urmează 
seara la

asta. Nu-i nimic, o vor 
altădată. Astă seară se 

„Filomena Marturano",
de tineri colectiviști din 

ocupă fotoliile confor- 
și trăiesc emoția eroilor

Stiintă

tafie de la controlul tehnic

Foto : S. NICULESCU

frumos, apoi, citeva ore 
dansat împreună...

...Un fluierai scurt, o zmuci- 
tură și trenul s-a pus din nou 
in mișcare. De astă dată el i-a 
purtat spre casă pe tinerii colec
tiviști care în cele două zile au 
cunoscut și îndrăgit Bîrladul, în 
care și-au făcut noi prieteni. Fie
care dintre ei va avea ce po
vesti celor rămași acasă și toți 
împreună au hotărît ca această 
excursie să fie urmată de altele, 
la fel de frumoase, care să-i a- 
jute să cunoască împrejurimile 
locurilor natale, realizările re
gimului nostru, țara noastră mi
nunată.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii ti
neretului^ pentru regiunea

Moment solemn în viața ele
vilor de la Școala elemen
tară de 7 ani nr. 76 din ra
ionul Tudor Vladimirescu 
din Capitală. Instructoarea 
superioară de_ pionieri, Doi
na Camaroni înmînează cra
vatele roșii pionierilor din 

promoția „16 Februarie".
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Electricitate din aburi fără generator

mare
face

ÎN LOC DE ROȚI 
BUTOAIE

Roboții electronici 
la lucru

Prof. univ. Edmond Nicolau

Mareele și electricitatea
Cu puțină vreme în urnTă, 

ne-a sosit-o nouă veste de mare 
importanță : inginerii sovietici 
au elaborat planul unei centrale 
electrice care va funcționa pe 
baza energiei mareelor.

După dum se știe, puterea un
delor este neînchipuit de mane. 
Valurile distrug stîncile cele mai 
dure prefăcîndu-le în cioburi și 
apoi în nisip. Pe coasta răsări, 
teană a Angliei, de pildă, valu
rile distrug anual o fîșie din mal 
lată de un metru.

Nu s-ar putea pune la treabă 
această uriașă energie a valuri
lor, această forță gigantică a na
turii ? Oamenii de știință și-au 
pus de mult această întrebare, 
care și-a găsit răspunsul afir
mativ abia de c urî nd. In specia] 
mareele, adică fluxul și refluxul, 
care constituie fenomene dintre 
cele mai curioase din natură, au 
atras atenția specialiștilor în 
căutare de noi surse de energie.

„Taina" mareelor
Cine produce această mișcare 

alternativa și zilnică a apelor 
marf-ior cunoscută sut> denumirea 
de flux și reflux ?

Primul care a întrezărit adevă
rul a fost Newton. El a arătat că 
fenomenul se produce datorită 
variației în decursul diferitelor 
ore șl zile a atracției exercitate 
de Lună șl de Soare asupra mo
leculelor de apă din oceane. In 
felul acesta se explică cu ușu
rință decalajul fluxului de la un 
port la celălalt, diferitele ampli
tudini ale fluxului după fazele 
Lunii etc, Totul a devenit deo
dată atîț de clar îneît, pe baza 
cîtorva ani de observație, se 
poate prezice acum cu precizie 
orele fluxului și ale refluxului, ca 
și amplitudinea creșterii maree
lor pentru fiecare zi efin cursul 
uniți an.

Atracția dintre mină... 
ți ceasul brățară

Cu toate acestea, explicația lui 
Newton este insuficientă. Intr-a
devăr, forțele de atracție care 
intră în joc sînt deosebit de mici. 
Atracția Lunii asupra unși mo- 
lecule de apă este de 6 milioane 
de ori mai mică deoit gravitatea 
terestră ! Ea este la fel de mare

cm. de mînă. Nu

de ori mai mică deoit grav 
terestră ! Ea este la fel de 
ca atracția dintre mînă și un 
ceas brățară dacă am îndepărta 
ceasul la 55 
cîțiva metri, dar nici măcar un 
milimetru nu ar reuși să salte 
aceste forțe infime oceanele,

De abia hidrodinamica moder 
nă a reușit șă explice în mod 
exact fenomenul deosebit de com
plex al mareelor. Nu încape în
doială că Newton a avut drep
tate : Luna și Soarele au o in
fluență hotărîtoare asupra for-
mării fluxului și refluxului. Dar 
la aceasta trebuie ‘ să se maila aceasta trebuie‘ să se

La Universitatea „Babeș-Bolyai" 
c|in Cluj, funcționează o nouă 
disciplină : chimia elementelor 
radioactive. Studenții fqc practi
că într-un laborator înzestrat cu 
cele mai moderne mijloace, 
După lucrările practice ei sînt 
obligați să controleze dacă n-au 
rămas pe mănușile de protecție 
sau pe halate urme de sub» 
stanțe radioactive. Această ope
rație se face cu ajutorul unui 
radiometru sovietic de tip T.I.S.S. 

adauge un adevărat fenomen de 
„rezonanță** între perioadele de 
revoluție ale aștrilor și între pe
rioadele de oscilație ale diver
selor mări și oceane in bazinei» 
lor.

Astăzi fenomenele mareelor 
sînt pe deplin lămurite și mi
liarde de kilometri ore de ener
gie gratuită stau la dispoziția 
omului spre a fi cît mai grab’ 
nic folosite.

Cărbunele albastru 
o mare speranță

Prima centrală electrică din 
Uniunea Sovietică, care va fo
losi energia mareelor, urmează 
să fie construită prin zăgăzuirea 
cu ajutorul unui baraj de 100 
km. a părții răsăritene a golfu
lui Mezen din Marca Albă, unde 
se înregistrează cele mai mari 
maree din Uniunea Sovietică, 
care ating 7-10 metri. In acest 
baraj prefabricat din beton ar
mat vor fi insulate aoroxiraîiv 
2.000 de turbine.

Curentul orodus de ocairais 
electrică de Ia Mezen va abznecta 
rețeaua inieroooeeuia a sstrree 
lor energetice din Urai dM 
partea europeana a Uaiunii Sfr- 
vietice.

De asemenea, se prevede coe- 
slruirea in golful Lumborstc de 
Marea Ba reni a celei de-a doua 
centrale electrice pe baza ener
giei mareelor, care va putea sa
tisface integral nevoile economice 
ale Peninsulei Roia.

Oamenii de știință sovietici au 
și pus ia punct detaliile tehnice. 
.Astfel, a fost prevăzut ca cen
tralele care folosesc energia nxa- 
redor să fie executate d;n plăci 
prefabricate dreptunghiulare d 
beton armat cu o gres me 
cca. 10 cm. din care pe țărm r 
fi ansambtate docur de beton ar
mat .Aceste docuri vor fi 
remorcate la 
unde va fi 
trala pe baza energie: maree
lor și vor fi scufundate. La cea. 
trale vor fi instalate :jrbcgene- 
ratoare de tip bulbos care ruac
ționează in mod naifonn. dife
rent de sensul mișcări: ape-. A- 
ceste generatoare fiind în între
gime scufundate, noile ecntraîe 
electrice nu vor necesita o sa’.â 
a mașinilor.

apoi 
amplasamentul 
ridicată ren*

denaturată despre 
con* 

care tot ceea ce se 
lume este pus pe 

forțe supraomenești,

și nicăieri, 
adus și nu

misti- 
aduce

s-a ri- 
științi- 
spriji-

Misticismul reprezintă o con
cepție falsă, 
realitatea înconjurătoare, 
cepție prin 
î'ntîmplă în 
seama unor 
divine.

Niciodată 
cismul n-a 
nimic bun omenirii.

întotdeauna misticismul 
dicat împotriva gîndirii 
fice, împotriva rațiunii, 
nindu-se în această poziție a sa 
exclusiv pe dogmele religioase. 
Au existat vremuri în istoria o- 
rnenirii cînd biserica domina 
asupra gîndirii și civilizației și 
orice încercare de nesupunere 
principiilor dogmatice religioa
se era pedepsită aspru, adese
ori cu arderea pe rug a celui 
„vinovat**. Credincioșilor de rînd 
și clericilor le era interzis să 
citească alte cărți decit cele re
ligioase, iar operele științifică 
erau arse în mod public.

Cu multe secole în urmă Papa 
Grigore I scria unui episcop : 
,,Nu putem să nu ne amintim 
fără rușine că tu ai învățat pe 
cineva carte" exprimîndu-și prin 
aceasta indignarea pentru 
fapt care nu numai că nu tre
buia condamnat, ci trehuia. sti
mulat pe toate căile.

Pentru „vina" cțe a fi conside
rat păinîntul rotund (ceea ce ști
ința a confirmat fără drept de 
apel) și pentru afirmația că și 
pe partea cealaltă a pămîntului 
trăiesc oameni, astronomul ita
lian Cecco d’Ascoli a fost ar9 
pe rug în 1327 la ordinul bi
sericii catolice.

Pentru a reprima cu succea 

un

Datori 
sovietici, 
reeior - 
va ti in curind tolas 
largă. Cu puțin tini 
încă, aceasta ferm, 
veșnică și gratuită e 
„energia de poimiim 
că primele centrale 
au și fost proiectat 
mult ne convingem 
uluitoarelor cuceriri 
lor sovietici, viitorul

Inj. 1.

Radio-electronica în agricultura
soviet că

Recent s-au dat în 
folosință in V-R.S-S. 
semănătoare cu dif- 
pozi tiv radio-^ledra- 
nic. Utilizarea aresSor

IONESCU

Misticismul dușman al progresului
mișcările populare îndreptate 
împotriva cruntei exploatări leu. 
dale și a dominației hi sericii ca
tolice eît pentru reprimarea 
gîndirii științifice înaintate, bi
serica catolică a înființat un or
gan special de represiune, re
țeaua tribunalelor inchizitoria
le, instrumente de propagare a 
misticismului și obscurantismu
lui. Copernic (care — cum spu
nea Engșls — „a aruncat mănușa 
superstițiilor bisericii**), Gior
dano Bruno (ars pe rug în 1600), 
Galileo Galilei, Miguel Șervet, 
Lucilio Vanini (ultimii doi arși 
pe rug) Kepler etc. etc., — fi
guri luminoase ale istoriei gîn
dirii științifice —> au avut de 
suferit de pe urma inchiziției 
pentru exprimarea unor concep
ții ce nu se împăcau cu dog
mele religioase. Un singur ju
decător inchizitorial, șef al' tri
bunalului din Spania. în seco
lul XV7 — Torquemada — în 
timp de 18 ani de „activitate" 
a ars pe rug 10.220 de oameni 
și a împărțit eu „dărnicie" alte 
pedepse unui număr de 
97 000

în timpurile 
continuă să-și 
rite împotriva 
mijloace și căi 
misticismul nu 
cu sabia .și rugul 
social-politice contemporane 
mai permit acest lucru — ci stre
curat prin predici mieroase și 
teorii „iscusite" Burghezia con
temporană îmbrățișează concep
țiile mistice și le propaga asi
duu în rîndurile maselor popu
lare căci cu cît întunericul mis

peste

moderne 
îndrepte 
științei,

religia 
ataeu- 

foloșind 
abile și variate ; 
mai este impus 

condițiile 
nu

tic e mai raspiedu cu afit 
tea «inf nai »*«r de exploatat.

Filozofii prarma’.isti coufe» 
porani — trimbițași ai ideolo
giei imperialiste — afirma de-a 
dreptul : „prețul ordinii întot
deauna a fost supunerea totali 
și sincera unor credințe accep
tate unanim** (Howels) Fâcind 
apologia capitalului aceștia in
vocă cu disperare sprijinul bi
sericii și al religiei, afirmind 
direct că „fără religie nu pu
tem rezista" (e vorba, bineînțe
les de capitalism). Știința, po
trivit concepției lor, aduce pa
gube omenirii prin aceea ei... ea 

ȘTIINȚA ȘI RELIGIA
are efect distrugător asupra re
ligiei.

Clasicii marxism.leninismului, 
sintetizînd ouceririle cele mai 
de preț ale științei de-a lungul 
veacurilor, au «arătat în nume
roase lucrări că religia, concep
țiile mistice, îl dezarmează pe 
om, îi slăbesc puterile în lupta 
pentru existență și progres so
cial, Omul pătruns de idei mis- 
tice, acceptă cu greu explicațiile 
științifice, este totdeauna apă
sat de teama „pedepsei divine**, 
de teama „lumii de dincolo" 
unde-l poate aștepta „focul veș
nic" dacă-1 „supără" pe dum
nezeu. El este supus influențe
lor diferitelor semne „dumne
zeiești". încearcă să vadă în ori
ce fenomen „voința" lui dum-

Ls givp de aavanți aovaijc! 
QofemBt m cazan ăe ah»r 

CB'e k-rr zeazi In afară de apă 
k vapori, energie electrici 

fura ca si fie folosit un geoe- 
Baaar»

este prevăzut cu ter- 
u^caezoefiX d:n semiconductcri 
to »re tarentul electric este 

oe calea diferente' de 
KK^tra^ra dintre gazele de ir* 
aot 7<k grade Cris-us) și apa 
A atare de ciocoi (100 grade

Ac chirurgical fără ureche
jsot vreodată un material 
a ac gras ? Desigur, ați 

urechea acului, în care 
ața. pătrunde mult mai 

acul. Acest lucru a 
acum multe greutăți 

operațiilor chirurgi- 
grsw de specialiști din 
xatu a fabricat un ac

ței. In orașul New York, s-a or
ganizat o campanie de 4 luni. în 
care timp toate mijloacele de re
clamă — radio, televiziune, ziare 
etc — au fost pn*e la dispozi
ția bisericii pentru a trezi în 
oameni „credința** care, potrivit 
spuselor înalților pretați. începe 
să slăbească Multe milioane de 
dolari s-au cheltuit pentru acea
stă propagandă a misticismului.

în S l A și alte țări capita
liste credința naivă a oamenilor 
este speculată cu agilitate de 
către șarlatanii de tot soiul \u- 
meroasele superstiții în care mai 
cred o serie de oameni simpli 
constituie izvoare bogate de ve
nituri pentru o tagmă parazitară 
de astrologi, chiromanți și alți 
ghicitori. Anual americanii timpii 

A diametrul, 
axare, tâ asupra tere
nului a apăsare ex
trem de mică, dato
rită su prefeței lor 
mari și presiunii 
foarte reduse din in
teriorul lor, presiune 
cere este de 10—15 
on bum mică decit 
le cauciucurile obiș
nuite. Volumul 
al cauciucurilor 
ca ele să poată sus
ține vehiculul fi in 
apă, făcindu-l să plu
tească.

Fiecare... „butoi* 
este acționat de că
tre motor in mod se
parat, fapt care mă
rește eficacitatea ve
hiculului in posibili
tatea trecerii obstaco
lelor.

Cesius). Aceste termoelemente 
s q: pîăa construite dintr-un a- 
haj de zinc, antimoniu și alte 
eiemeale, avind mărimea unei 
aîiaL Pe o parte a lor plăcile 
s’.at încălzite de gazele de ar
dere .ar pe cealaltă sînt răcite.

Descoperirea savanților sovie
tici are o mare însemnătate pen
tru fabricile care se află la dis
tanțe mari de izvoarele de ener
gie electrică.

chirurg; cal iară ureche. Ața se 
găsește într-uo tub avind ace
lea?; dimensiuni cu acul de care 
este s.xiat. Noile ace chirurgi
cale iși găsesc o larga întrebu
ințare îndeosebi in operațiile di
ficile de inimă deoarece nu pro
duc nici un fel de leziuni țesu
turilor.

Cai mai moderni roboți nnt cei electronici, lor dintre roboți, 
cei mai interesanți sînt calculatoarele electronice rapide. Copii 
ai secolului cibernetic, mașinile electronice de calculat uimesc 
prin precizia și rapiditatea lor de lucru.

Să ne închipuim cum va arăta viața unui oraș în care vor fi 
reunite cîteva din calculatoarele

Cel mai perfect 
bibliotecar și cel mai 

rapid contabil

Să ne închipuim că pește cî. 
țiva ani ne aflăm la Moscova, 
la centrul de documentare teh
nică realizat după proiectul pro
fesorului Gutenir.acner. A dis
părut de aci și familiarul fișier, 
și rafturile cu cărți, și obișnuiții 
bibliotecari. De la intrare, un 
ghid electronic ne-a îndrumat 
într-un cabinet elegant, unde 
ne am așezat la birou ; pe el se 
afla un ecran ca de televizor, un 
disc telefonic și ceva ce ne amin, 
tește de o mașină de scris.

Pentru subiectul care ne inte. 
resează, formăm un anumit nu
măr la telefon. De data' aceasta 
nu intrăm în legătură cu un alt 
abonat telefonic, ci cu un sistem 
de selectori din depozitele aces
tui centru. Un bibliotecar auto, 
mat — dacă îl putem numi ast
fel — începe să caute repede în 
depozitele sale, toate articolele 
care s-au scris, privind subiectul 
care ne interesează pe noi. De 
îndată ce găsește, pe ecranul 
televizorului încep să apară pa
ginile revistelor respective. La un 
moment dat, una din ele ne in
teresează in mod special. Apă- 
sind pe un buton, „mașina de 
scris" începe să ne producă o 
copie a materialului care ne-a 
interesat.

Partea esențială a acestei in
stalații este, bineînțeles, autonia- 
tul care caută articolele, ca și 
sistemul de înregistrare a datelor 
tn memoria acestei uriașe bi
blioteci.

Astăzi, informațiile cuprinse 
In cărți, pot fi prelucrate auto
mat de către mașini electronice 
speciale, care citesc cu mare vi
teză textele și fac singure rezu
matul lor. Există de acum mașini 
care pot citi cu viteza de 300 de 
litere pe secundă.

O aplicație a acestei mașini de 
acuir. pe scară mare, este aceea 
a prelucrării automate a datelor 
de contabilitate

înainte, pinâ nu demult, pen
tru a verifica conturile, era ne
cesar ca o armată de contabili, 
ajutați de mașini de birou să 
facă multe socoteli. Munca ior 
era imenși, grea și migăloasă. 
Ulterior, lucrările s-au mecani
zat in parte. Pentru aceasta, un 
operator introducea toi te datele 
dm registre ma- intii pe oiște 
bece de hirtie perforate, care in
trau in mașinile cootab'le care 
facta» singure restul operațiilor. 
Nonl procedeu electronic are »- 
rantajui ci elimină toate aceste 
faze intermediare, ceea ce mă
reție considerabil productivitatea 
muncit

Dacă ținem seama de faptul 
ci un calculator electronic lu
crează cam de 200.U0C de ori 
mai repede decît un orr., iar pe 
de alta parte, operatorul nu 
poate introduce decit cina ca
ractere pe secundă tn mașină, 
rezultă ci productivitatea totală 
a unui calculator prevăzut cu 
dispozitiv automat de citire este 
de câteva milioane de ori mai 
mare deci’, aceea a unui om.

In munci dintre cele 
mai calificate

Greierii electronici s-au 
dus de acum ți In munci 
mai calificate. De exemplu, 
curs de logici, profesorul

întro- 
mult 

la -un

însoțit de un calculator electro
nic, construit special pentru sco-

râta K Man încă în secolul tre
cut — oamenii transformând na- 
tvra iși transformi propria lor 
existență, pe ei înșiși. Revoluția 
socialistă este nu numai o re
voluție politică și economică, 
ei și o revoluție în conștiința 
oamenilor, în țindirea și sen
timentele lor. In condițiile con- 
atruirii socialismului, cînd baza 
socială a misticismului — exi
stența claselor -exploatatoare — 
a fost lichidată, capătă o deoso- 
bitâ însemnătate activitate^, de 
ridicata a conștiinței fiecărui om. 
al moncii, tinâr sau vîrstnic, de 
formare a conștiinței socialiste, 
de om liber atit de exploatare 
cit fi de prejudecăți

învingerea prejudecăților reli
gioase constitue o parte intefran- 
lă. extrem de importantă a edu
cației comuaisie a tineretul*. 
Fiecare orgaaiaatie L.T-M^ fie
care utemi<. trebuie «ă militeae 
pentru râspindirea larvă a asar 
xism-leainismuliu. a științei fi 
cvlturii înaintate în riadnnle ti
neretului. sn lupte s><Semalie 
pentru a birui prejudecățile reli. 
gioure fi mistice care mai dăi
nuie la nnu tineri. Pentru ute- 
miști. pentru fiecare tînâr con 
streetnr al socialismului, lupta 
continuă pentru ridicarea nive
lului ideolopccultursl-științifîc, 
pentru formarea unei concepții 
științifice despre Jume și socie
tate. pentru învingerea tuturor 
rămășițelor prejudecăților mis
tice. retrograde, este o datorie de 
cea mai mare însemnătate iz- 
▼orîtă din necesitățile construc
ției socialiste.

AURELIAN TACHE 
lector universitar

«1.

electronice perfecționate.

puri logice. Studenții formulează 
anumite răspunsuri la proble; 
mele de logică ce le sînt date și 
„asistentul" arată pe loc dacă 
răspunsurile sînt corecte sau nu.

Acum cîțiva ani, și traducerea 
automată părea o utopie. Astăzi 
‘însă, numeroase colective din 
toată lumea, și în primul rînd 
din U.R.S.S. lucrează intens la 
deșăvîrșirea acestei probleme.

principala utilizare a mași
nilor electronice de calculat a- 
pare însă în momentul de fata 
ca fiind legată de problemele 
economiei naționale. La recenta 
Consfătuire tehnico-științifieă a- 
supra mașinilor matematice, des
fășurată de curînd în Capitală, 
mai multe referate au subliniat 
acest aspect. S^a arătat că re* 
zolvarea unei singure probleme, 
cum ar fi de exemplu o problemă 
minoră, aceea a transportării 
traverselor de lemn de fag. 
poate conduce la economii im
portante, dacă se rezolvă în mod 
științific, cu ajutorul calculatoa
relor electronice. Dar cîte pro
bleme nu așteaptă să fie rezol
vate de către mașinile electro
nice 1

Mașinile electronice 
ajutor prețios pentru orr

Și acum în mod firesc să m 
întrebăm care sînt raporturile 
dintre om și mașina electronici 
de calculat, dintre om și aceșt: 
roboți moderni ?

Este limpede, în primul rînd 
faptul că prin funcționarea lor 
acești roboți arată că numeroași 
procese intelectuale pot să ții 
reproduse prin fenomene stric 
mecanice, ceea ce arată odati 
mai mult justețea tezelor mate 
rialiste privind activitatea inte 
lectuală.

Ar fi însă o greșeală grosO' 
lână să confundăm creierul ci 
o mașină de calculat. Desigur 
că și mușchiul are o activitate 
însoțită de manifestații calorice 
dar nimeni nu confundă muș 
chiul cu o mașină cu abur sat 
cu un rtșou.

Raportul dintre om și mașini 
trebuie stabilit în mod corect 
mașinile, inclusiv ealculatoareli 
electronice lucrează mult ma 
productiv decît omul dar ele n-t 
sînț decit niște instrumente fo 
losite de om, ele sînt construi ti 
de om și-i servesc omului h 
ușurarea muncii sale.

Prin marea productivitate rea 
lizată în muncă, mașinile elec 
tropice eliberează pe om de po 
vara muncilor grele și istovi 
toare. Omul poate astfel să-ș 
dezvolte aptitudinile spre munc 
mai înalte, ridieîndu-și neîntre 
rupt calificarea. Dar aceasta s 
poate realiza numai într un re 
gim lipsit de exploatare, iptr-ui 
regim socialist. Iată de ce ciber 
netica nu poate cunoaște o în 

. florire deplină decît în statul so 
cialist. Minunatele r“alizări al 
oamenilor sovietici — neegalat 
de nimeni — dovedesc cu priso 
sință aceasta.

In sala de primire a unul mari 
hotel cosmic.

Recuperarea 
imaginilor neclare
In R. D. Germană s-a rea- 

li«rt un dispozitiv electronic 
core permite îmbunătățirea 
unei mogini neclare. Dispo- 
rit vul este compus dintr-un 
opc’Oț de proiecție care tri
mite mcginea pe un element 
•vjmit ..de corelație**, ase- 
■rfbndtor cu fotocatodul tubu- 

de imagini ce se folo
sește in televiziune. Elemen 
tu1 de corelație este astfel 
construit incit lucrează nu 
%TXji in plan, ci și in adin- 
- me 0 rază catodică explo 
'ecză ;maginea ca și tubul 
de —egine din televiziune 
Această exolorcre nu se face 
■nsâ numai intr-un singur 
plan, ci in mai multe planuri 
situate in cdincime. Dispozi
tivul electronic selecționează 
d n diverse planuri pe cel 
care corespunde planului de 
punere Ic punct a imaginii, 
trcnspunind impulsurile elec
trice care corespund diverse
lor luminozități ale imaginii, 
prin intermediul unui amplifi
cator, «prăși in diferențe de 
luminozitate care impresio 
nează o ©Iacă fotografică 
sensibilă. așezată intr-un a- 
oarat de mărit.



Cuvîntul tinerilor 
in adunările sindicale 

de alegeri
Propuneri pentru îmbunătățirea 

calității produselor...
I Zilele trecute la întreprinderea 
LGrigore Preoteasa" din Capi- 
Itală au avut loc adunări sindi- 
Icale de alegeri pe secții. La sec- 
Iția sindicală nr. 6 — care cu- 
Iprinde mai multe secții de pro- 
Iducjie — una dintre problemele 
Iprincipale dezbătute ou prilejul 
ladunărti de alegeri a fost aceea 
la îmbunătățirii activității profe. 
Isionale, în vederea îndeplinirii 
lobiectivelor economice puse de 
IPlenara C.C. al P.M.R. din de- 
Icembrie 1959 privind realizarea 
planului de producție pe acest 
lan. O atenție deosebită au acor- 
|dat-o calității produselor. Astfel, 
în cadrul adunării, tinerii niun- 
Icitori și tehnicieni au ridicat 
în cuvîntul lor o chestiune esen- 
Ițială legată de îmbunătățirea ca- 
liității și anume, problema ritmi- 
citații muncii. Discuția a pornit 
de la cuvîntul tinerei Soos Elena 
care a arătat că la etalonare so. 
sesc contori electrici cu defec
țiuni.

— Munca tn asalt este totdea
una în detrimentul calității — a 
arătat ttnărul Constantin Ale
xandru care lucrează la banda 
de asamblaj. Și la noi la mon
taj — din pricina altor ateliere 
care ne furnizează piese — în
cepe să se lucreze ritmic abia pe 
la jumătatea lunii.

Mtilți vorbitori au criticat apoi

...și a activității culturale
I în atelierul sculerie al Uzine- 
Zor „Mao Țze-dun" din Capitală 

I muncesc numeroși tineri. De a- 
■reea a fost firesc ca la adunările 
■e alegeri în grupele sindicale, 
rare s-au desfășurat de curînd, 
I aceștia să analizeze 
I aspecte ale activității 
I să facă numeroase 
I pentru îmbunătățirea 
I viitor. Așa, de pildă,
rea de alegeri din grupa a 11-a, 

^sindicaliștii — printre care multi 
tineri — pornind de la ideea că 
și in grupa sindicală se poate 

Irealiza o bogată muncă cultural- 
\ educativă au analizai și au fă- 
cut propuneri pentru îmbogăți- 
rea acestei activități in viitor.

în această grupă sînt 4 tova- 
răși care participă la formațiile 

\ artistice ale uzinei. în adunarea 
\de grupă s-a arătat că uneori 
\ aceștia absentează de la repeți- 
\ții, îngreunînd activitatea for- 
\mațiUor respective.
| — în grupa noastră se aduc
\ foarte multe bilete la spectaco
le — arăta un alt tinăr. Acesta 
este un lucru bun, dar oare e 

\ suficient ? în viitor va trebui să 
! mergem mai des împreună la 
\ spectacole, să discutăm asupra 
1 spectacolelor vizionate. Iar aceste 
\ lucruri se pot face cu bune re- 
| zultate in grupa noastră sindi
cală.

— Contractul colectiv de mun
că pe anul trecut — arăta ute- 
mistui Mihai Bodor — secreta
rul organizației U.T.M. de sec
ție, prevedea organizarea cîtorva 
excursii in locurile pitorești din 
țară. Ele s-au și organizat. Dar 
puțini sindicaliști din secția 
noastră au participat și asta 
pentru că excursiile s-au orga
nizat la nivelul uzinei. De ce 
n-am organiza excursii la nive
lul secției noastre, ori al grupei ? 
Excursiile ar suda mai bine co
lectivul, ajutîndu-ne să ne pe
trecem împreună — instructiv 
și plăcut timpul liber.

în continuare, tovarășul Bo- 
dor a vorbit despre necesitatea 
unei colaborări mai temeinice 
între biroul U.T.M. și comitetul 
sindical de

diferitele 
sindicale, 

propuneri 
muncii în 
în aduna-

secție, atît în ceea

de care se bucură 
realizat de Teatrul

Succesul 
spectacolul 
Național din București cu pie
sa lui Nicolai Pogodin ,,A 
treia, Patetica” semnifică in
teresul major cu care publicul 
întîmp ină actualitatea tematică 
a operei, stilul militant și înflă
cărat în care autorul abordează 
această temă, valoroasa și 
emoționanta transpunere sceni
că a eroilor lui Pogodin, a gân
durilor și aspirațiilor lor.

In dramaturgia sovietică, 
Pogodin ocupă un loc de frun
te. Primele sale piese („Rit
mul", ,,Poemul toporului44, 
„După bal" „Prietenul meu”, 
,,Aristocrații”, „Văgăuna de ar
gint") au evidențiat preocupa
rea statornică a dramaturgului 
pentru tema muncii creatoare, 
constructivă, a făuritorilor pri
melor planuri cincinale. Oda
tă cu piesele lui Pogodin au 
apărut pe scenă eroii primelor 
șantiere uriașe, figuri de con
ducători ai industriei socialiste, 
pionierii metodelor înaintate de 
muncă în industrie și colhozuri. 
Artist care detectează cu multă 
sensibilitate noul ce se dezvol
tă și se afirmă în viață, Pogo
din a înțeles că noul poate fi 
redat just" și convingător în 
artă numai cu ajutorul unor 
mijloace de exprimare drama
tică pe deplin corespunzătoare 
particularităților materialului în
truchipat. Piesele lui Pogodin 
zugrăvesc în chip multilateral 
și realist procesele esențiale, 
vitale, ale societății sovietice în 
forme mereu împrospătate de 
inventivitatea și măiestria ar
tistică a dramaturgului.

Momentul de culme în dra
maturgia lui Nikolai Pogodin îl 
reprezintă cele trei piese în
chinate evocării măreței figuri 
a lui Vladimir Ilici Lenin: 

faptul că ritmicitatea suferă din 
pricina slabei aprovizionări eu 
materiale și în special cu sfarmă 
de bobinaj. De asemenea la mon. 
taj se primesc uneori cu întir- 
ziere comenzile de piese, de la 
secțiile mecanice. Unele serii de 
piese vin de asemenea nefinisate. 
De pildă urechile de la contor 
vin nefiletate, iar plumbii pentru 
sigiliu trebuie găuriți din nou.

Firește că alaiuri de întregul 
colectiv al secției, tinerii nu s-au 
niulțtimiit doar să ridice probleme 
critice legate de producție și au 
făcut și propuneri prin care se 
poate îmbunătăți munca. Emilia 
Gros, care face parte dinir-o bri
gadă de tineret de la contori, 
susținînd ideea că pentru îmbu. 
nătățirea calității produselor, 
pentru menținerea unui ritm nor
mal de lucru, este necesar ca 
experiența bună în muncă a frun
tașilor să fie transmisă tuturor, 
a făcut propunerea organizării 
unor schimburi de experiență. 
Maria Husaru a propus înzestra
rea cu truse de scule la etalo- 
nare și la alte faze. Tovarășul 
Ion Tațără a arătat că a da pro
duse de calitate este un lucru 
strîns legat de calificarea tine
rilor. El a propus lărgirea for
melor folosite în ridicarea cali
ficării tinerilor.

C. VICTOR

ce privește organizarea muncii 
de ridicare a calificării tinerilor 
cit și în privința muncii cultu
ral-educative.

Toate problemele ridicate în 
adunarea de alegeri din această 
grupă, propunerile făcute stau 
la baza planului de muncă în
tocmit după adunarea de alegeri 
la care și utemiștii și-au adus 
o importantă contribuție. Tinerii 
și-au manifestat hotărîrea de 
a-și aduce o contribuție la fel 
de substanțială și la realizarea 
lui.

V. MARIETA

Printre cei mai dotați elevi ai Școlii populare de artă din 
Craiova se numără și tinărul muncitor timplar St Vcnghelis. 
lctă-1 lucrînd în atelierul școlii la noua sa compoziție „Țărancă 

pe gin duri”.

Pogodin: „A treia, Patetica"
La Teatrul Național L. Caragiale" din București

stat socialist din

cu airma“ ne vorbește 
momentul înfăptuirii

cu- 
că- 
lor

ne

„Omul cu arma“ (1937) ; „Oro
logiul Kremlinului" (1941) și 
„A treia, Patetica” (1958).

Trilogia despre Lenin a lui 
Nikolai Pogodin ne înfățișează 
personalitatea genialului condu
cător al proletariatului în chip 
variat și complex. Dramaturgul 
își alege drept cadru al acțiu
nii scenice trei momente cheie 
în dezvoltarea politică a statu
lui sovietic, momente ce repre
zintă și o strălucită confirmare 
a victoriei leninismului în ope
re de creare și consolidare a 
primului 
lume.

„Omul 
despre _________ .... r___ _
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Ideile leninismului 
prind masele largi populare, 
lăuzindu-le zi de zi in lupta 
revoluționară.

,.Orologiul Kremlinului” 
zugrăvește epoca în care Lenin 
elaborează mărețul plan de elec
trificare a țării. Piesa pune în 
valoare uriașa figură a condu
cătorului legat de popor, devo- 
tîndu-se cu abnegație și pasiu
ne slujirii lui, transpunînd în 
hotăririle sale de stat aspirații
le milioanelor de oameni sim
pli pentru ridicarea țării și des
chiderea unor orizonturi de via
ță luminoasă.

Acțiunea piesei „A treia, 
fetica" se desfășoară în perioa
da N.E.P.-ului. O trăsătură do
minantă a figurii lui Lenin în 
ultima piesă a trilogiei este 
intransigența față de dușmanii 
Revoluției, față de orice ab tere 
de la lupta revoluționară, fața 
de orice abdicare de la principiul 
de neclintit al slujirii devotate a 
poporului. Fermitatea de clasă, 
apărarea intransigerrtă a cuceri-

Pa

organizarea de

Semnarea 
planului cultural 
romîno-albanez 
pe anul 1960

La 18 februarie a c. a avut 
loc la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Ro
mine, semnarea Planului pentru 
aplicarea pe anul 1960 a Con
venției de colaborare culturală 
dintre R. P. Romînă și R. P_. Al
bania.

Planul prevede schimburi ar
tistice, de expoziții, trimiteri de 
cadre didactice, acordarea de 
noi burse pentru studenți, e<ji- 
tărj de lucrări și prezentări de 
piese de teatru de autori din 
cealaltă țară, < 
gale de filme etc.

Din partea romînă Planul a 
fost semnat • •••■ -
trescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, iar din partea 
albaneză de Hasan Alimerko, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Albania la 
București, cu care ocazie au fost 
rostite cuvintări.

La semnare au fost de față : 
Constantin Prisnea, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și
Culturii, Al. Buican, vicepreșe
dinte al Institutului romin pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, profesor Valeriu No- 
vacu, secretar științific al Aca
demiei R. P.R., funcționari supe
riori din Ministerul *'------
Externe și Ministerul 
mirtului și Culturii 
a: Ambasadei R.P. Albania 
București.

de Vasile Dumi-

Afacerilor
Invăță- 

și membri 
" ' la

--------

Comemorarea lui 
Alfred Alessandrescu
La Uniunea compozitorilor 

din R.P, Romînă a avut loc joi 
la amiază, comemorarea unui an 
de la moartea compozitorului, 
pianistului și dirijorului Alfred 
Alessandrescu.

în cadrul ședinței comemora
tive, acad. Mihail Jora, maestru 
emerit al artei, în numele Uniu
nii compozitorilor din R.P. Ro- 
mină, compozitorul Ovidiu Var
ga. în numele Comitetului de 
radio și televiziune și compozi
torul Laurențiu Profeta in nu
mele Ministerului Invâțămîntu- 
lui și Culturii au evocat perso
nalitatea și activitatea desfășu
rată de cunoscutul muzician Al
fred Alessandrescu pentru pro
pășirea muzicii romînești.

Foto : P. PAVEL

rilor revoluționare, rezolvare» 
in spirit partinica problemelor 
de stat și de viată își găsesc jus
tificarea în nețărmurita dragos
te a lui Lenin fată de om, in 
înfiăcăratul și mărețul său 
umanism.

In „A treia. Patetica", ca în 
întreaga trilogie de altfel, Po
godin pune in valoare trăsătu
rile esențiale ale figurii lui Le
nin prin desfășurarea unui con
flict dramatic în care sînt an
grenați oameni de diverse 
identități politice și sociale, in 
întîlnirile lui Lenin cu acești 
oameni se manifestă in chip 
multilateral bogăția sa sufle
tească, dinamismul gindirii sale 

Cronica teatrală

și mai presus de orice spiritul 
său politic militant — așa 
cum observă unul din eroii pie
sei ,.A treia, Patetica" cînd îi 
spune lui Vladimir Ilici: „Mă 
uimește ca întoarceți toate ob
servațiile dumneavoastră in 
așa fel Incit le transformați în 
politică... le raportați la poli
tică”.

Spectacolul realizat pe scena 
Teatrului Național din Bucu
rești de către maestrul emerit 
al artei Mony Ghelerter a re
dat cu fidelitate sensurile ma
jore ale piesei lui Pogodin ,.A 
treia. Patetica*4. Regia a compus 
cu măiestrie desfășurarea spec
tacolului, reliefînd evenimentele 
nodale ale dezvoltării conflic
tului dramatic, îngrijindu-se ca 
ritmul acțiunii 
stingherit 
schimbări de

să se consume ne- 
de numeroasele 
decor. îndrumînd

■'
k. /-fa

Stadionul Ciulești a găzduit 
joi după amiază întilnirea in
ternațională de fotbal dintre 
echipele Rapid București și Lo
komotiv Leipzig. Fotbaliștii ro- 
mîni au repurtat victoria cu sco
rul de 4-2 (4-1) prin punctele

Au început Jocurile Olimpice 
de Iarna

Cea de-a opta ediție a Jocuri
lor Olimpice de Iarnă a fost 
deschisă joi, în fața a 12.000 de 
spectatori, în stațiunea califor- 
niană Squaw Valley. Festivita
tea de deschidere a început la 
ora 13,30 (ora locală), cu defi
larea celor 800 de sportivi re- 
prezentind 30 de țări. Potrivit 
tradiției, coloana participanților 
avea în frunte delegația Greciei, 
țara de origină a Jocurilor O- 
limpice. Au defilat apoi sportivi 
și sportive din Anglia, Austria, 
Australia, R.P. Bulgaria, Ca
nada, R. Cehoslovacă, Elveția, 
Finlanda, 
Norvegia, R.P. Polonă,

 , E-ive^icL, 
Germania, Japonia, 
' ~ ‘ “ R. P.

„Cupa Orașului București" 
pe gheață

mător s-au întilnit formațiile _ 
club Torpedo Gorki și V.Z.K.G. 
Ostrava. Echipa sovietică a ter
minat învingătoare cu scorul de 
7-1 (4-0; 0-1; 3-0).

Astăzi turneul programează 
următoarele întîlniri: <va 17: 
Torpedo Gorkî-sel Budapesta ; 
ora 19 . sel. București-V.Z.K-G. 
Ostrava.

la hochei
Pe patinoarul artificial „23 Au

gust44 din Capitală au început 
joi întrecerile din cadrul celei 
de-a II-a ediții a competiției in
ternaționale de hochei pe gheața 
„Cupa Orașului București44.

In primul meci, selecțio
nata orașului București a în
vins cu scorul de 4-2 (1-1 ; 1-0; 
2-1) echipa reprezentativă a 
orașului Budapesta. In jocul ur-

Orchestra radioteleviziunii în uzină

Vestea au adus-o montoni : 
„Concert in uzină !“— Cu- 
rind ea a fost cunoscută 

de fiecare muncitor. Orchestra 
de studio a Radioteleviziunii di
rijată de Carol Litvin și orche
stra de muzică populară condu
să de Radu Voinescu aveau să 
prezinte in sala de festivități un 
concert în cinstea muncitorilor 
de la Uzinele „dement Gott
wald” din Capitală. Muncitorii 
au ascultat, in prima parte a 
programului, un „medalion Sch'j-

cu gust și pricepere transpune
rea fiecărui actor în persona
jele complexe ale piesei. Avin- 
tul agitatoric al textului a fost 
comunicat prin mijloace emo
ționante și convingătoare, de o 
expresivitate cuceritoare și mă
reață, așa cum se întîmplă in 
scena finală a piesei. E păcat 
că în scena de 1a uzină nu s-au 
găsit aceleași mijloace regizo
rale pentru animarea masei, ceea 
ce ar fi sporit patetismul spec
tacolului.

Interpretarea, cu rare excep
ții, a fost încredințată unor 
actori tineri și talentați ai pri
mei noastre scene. In rolul lui 
Lenin îl regăsim pe Gh. Po- 
povici-Poenaru, care a dat viață 
scenică figurii genialului condu
cător al proletariatului încă in 
anii uceniciei sale actoricești, 
cînd pe scena studioului Insti
tutului de Teatru a jucat in 
„Orologiul Kremlinului". Gh. 
Popovici-Poenaru a pus in 
valoare umanitatea lui Lenin, 
dorința vie de a cunoaște 
nevoile oamenilor și a-i ajuta, 
apropierea de ei cu căldură 
și delicateță sufletească, fermi
tatea de clasă în rezolvarea 
problemelor de stat. Actorul va 
trebui să adincească interpre
tarea. echilibrîndu-și gesturile, 
ceea ce-l va ajuta să-și con
centreze mijloacele de expresie 
asupra punerii în valoare a 
uriașei forțe intelectuale și 
umane a lui Lenin.

In muncitorul cekist Feodor 
Diatlov a realizat o frumoasă 
creație Emanoil Petruț. Muzica
litatea timbrului său 
avîntul temperamental.
și căldura sa, au slujit din plin 
personajului emoționfnd și cuce
rind publicul. Matei Gheorghiu 
în inginerul Ippolit Sestrorețkl

vocal, 
umorul

a
i

—■>

Fază din meciul de fotbal Rapid București = Lokomotiv Leipzig.

--------

înscrise de Ozon (2), Georges
cu și Copil.

In deschidere, Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 2-1 
(1-1) pe Dinamo Pitești. Cupla
jul a fost urmărit de aproape 
15.000 de spectatori.

Ungară, U.R.S.S., S.U.A. și 
alte țări. După ce echipele s-au 
aliniat în fața tribunei oficiale, 
la poarta arenei olimpice a apă
rut schioara Andrea Mead La
wrence, care coborîse cu flacăra 
olimpică din vîrfuil muntelui 
Papoose Peak. Torța a fost pre
luată apoi de patiioa-torul Ken
neth Henry. Acesta a făcut 
două ture de pistă și a depus-o 
pe soclul unde va arde în tot 
timpul desrășurării jocurilor. Pe 
un catarg a rost înălțat steagul 
alb cu cele cinci cercuri colo
rate, în timp ce un cor de 2.000 
de persoane a intonat imnul 
olimpic.

de

bert". Și-a dat concursul orche
stra de studio și soprana Teo
dora Lucaciu, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet ol R.P.R. A 
urmat apoi un concert de muzi
că și jocuri populare rominești, 
cu care prilej muncitorii au as- 
cu'tat-o pe Mano Tonase. 
cintărețul Alexandru Grozuță 
clarinetistul Nicoloe Băle ța.

Concertul a fost primit 
căldură de muncitori! uzinei.

o*

cu

a compas cu subtilitate și finețe 
figura intelectualului cinstit 
Sanda Toma « îmins cu succes 
dificultățile unui rol 
reau o îmbogățire a 
sale de expresie, 
Nastia cinici și 
Eva Pătrășcanu a 
cu multă sensibilitate și inteli
gență pe Irina Alexandrovna. 
Raloca Zamfir eseu a compus cu 
finețe pe Maria Ilinicina, iar 
Li viu Crăciun a caracterizat cu 
umor pe pictorul Kumakin.

Distribuția spectacolului 
care ne ocupăm s-a bucurai 
prezența prestigioasă a artistu
lui poporului Ion F.nteșteanu 
și a artistului emerit Marcel 
Anghelescu. Primul a dat viață 
scenică fabricantului Gvozdilin 
compunînd cu arta ce-l carac
terizează figura unui capita
list rapace cu' atît mai pericu
los cu cit dispune de o inteli
gență vie, diabolică, neștiind ce 
să mai Iacă pentru a submina 
puterea sovietica. Marcel An- 
ghelescu in Abdilda e dez
văluit cu mijloace satirice 
pregnante caracterul personaju
lui interpretat

Decorurile lui Mihai Totao 
au avut expresivitate artistică, 
măreție patetică, contribuind 
prin ingeniozitatea compoziției 
plastice la atmosfera solemnă 
a spectacolului.

In spectacolul de Ia Teatrul 
Național răsună 
chip emoționant , _
tor, ideea de bază a piesei despre 
mareția lui Lenin ca făuritor al 
primului stat al muncitorilor și 
țăranilor, din lume, despre pro
funda lui dragoste și încredere 
in popor, despre marele lui 
umanism.

care îi ce- 
mijloacekjr 
realizind o 
mercanîilâ. 
interpretat

de 
de

din plin, in 
și convingă-

GEORGE DEM. LOGHIN

Noi construcții 
de locuințe

an,De 
peste

la începutul acestui
1.200 de oameni ai muncii 

din Capitală au primit locuințe 
în noile blocuri ale căror lu
crări de construcții și finisare 
au fost terminate la sfîrșitul a- 
nului trecut sau în primele zile 
ale anului acesta. Au fost date 
în folosință două blocuri cu 108 
apartamente în Calea Rahovei 
nr. 299—301, două blocuri de 
asemenea cu 108 apartamente 
în șoseaua Ștefan cel Mare nr. 
99 și 101, un bloc cu 54 de 
apartamente în Calea Griviței 

nr. 162 și altele.

(Ager preș)

In pregătirea muncitorilor - elevi

Uzina și școala
au sarcini

(Urmare din pag. L-a) 

să regrete câ nu li s-a dat și lor 
ajutorul necesar să-și continue 
învățătura.

Experiența pozitivă 
să devină bun 

al tuturor
La Școala medie serală nr. 

dm oraș învață muncitori de fa 
„Independența", întreprinderea 
de electricitate Sibiu, „Balanța", 
„Elastic" etc- Pe întreaga școa
lă procentul promovaților la 
sfîrșitul trimestrului 1 este mai 
mare cu 20 la sută în compara
ție cu trimestrul I al anului tre
cut Frecventa la toate clasele 
n-a scăzut niciodată sub 90 la 
sută și cazurile de indisciplină 
sînt destul de rare.

Cum se expiica «cest lucru ?
Deși fac parte din organiza

ții de bază U.TAL diferite, cei 
mai buni dintre utemiști au în
țeles că trebuie sâ folosească și 
in școală experiența bună acu
mulata în timpul muncii in uzi
nă și au luat hotârirea să instau
reze și in școală aceeași atmos
feră de muncă organizată și dis
ciplinată. Pentru aceasta, s-a 
organizat in fiecare clasă comi
tete de eteri formate din aranci- 
torf de la dHer-te intreprnderi- 
Aceste comitete urmăresc sub 
conducerea cotectiTufic de pro
fesori ai școh situația la Invâțâ- 
tară. frecventa și d’scplina mun
citorilor elevi, d scufă cu ei des
pre metodele cele mai bune de 
pregătire a lecțiilor, organizea
ză discuții colective pe teme le
gate de învățătură. Atunci cînd 
există cazuri de Ind’scipEnâ sau 
cînd unii dintre tineri vin ne- 
pregătrti- comitetele de elevi or
ganizează discutarea partârn lor 
in fata intregu clase- Colegii te 
judeca ahtudiaea și le arată că 
așa cum la îabrică au datoria 
sa-$i îndeplinească planul, să 
dea lucru de calitate, și la școa
lă au această datorie

Sub îndrumarea comitetului 
de elevi pe școală apare de două 
on pe lună un panou al frunta
șilor la învățătură, o gazetă sa
tirică și un grafic de frecvență 
pe clase. Toate acestea dovedesc 
seriozitatea cu care privesc mun
citorii elevi sarcina lor de a 
învăța, iar rezultatele primuij: 
trimestru coo'irmâ eficacitatea 
muncii acestor comitete și a in- 
treguhu colectiv de elevi in ge
neral-
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Organizarea odihnei și tratamentului 
oamenilor muncii în stațiunile 

climaterice și balneo-climaterice
In anii puterii populare, dato

rită grijii permanente a partidu
lui și guvernului, au fost create 
condiții din ce în ce mai bune 
pentru odihna și întărirea să nou
tății oamenilor muncii din țara 
noastră. Numărul celor care își 
petrec concediul de odihnă în 
stațiunile climaterice din patria 
noastră a crescut de la an la 
an.

Consiliul de Miniștri și Consi
liul Central al Sindicatelor au 
aprobat o hotărîre care cuprin
de măsuri menite să asigure 
creșterea pe mai departe a po
sibilităților de îmbunătățire a 
condițiilor de odihnă, o mai ra
țională utilizare a caselor de 
odihnă, preventorii-lor, taberelor 
și coloniilor de studenți, elevi și 
copii, întreținerea și exploatarea 
în mai bune condiții a unităților 
de odihnă, o mai bună deser
vire social-culturală a oamenilor 
muncii.

Hotărîrea prevede că pentru 
a se crea condiții cit mai *bune 
de odihnă oamenilor muncii și 
in primul rînd muncitorilor din 
industriile de bază, Consiliul 
Central al Sindicatelor organi
zează și îndrumează întreaga 
activitate de trimitere la odihnă 
a oamenilor muncii organizați 
în sindicate, acesta fiind princi
palul beneficiar al locurilor de 
odihnă existente în stațiunile 
climaterice și al locurilor pentru 
tratament din stațiunile balneo
climaterice.

Repartizarea locurilor se va 
face prin grija Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, pe întreprin
deri, instituții, organizații econo
mice și obștești, beneficiarii ur- 
mînd să fie stabiliți de către or
ganele sindicale respective.

Hotărîrea stabilește că toate 
bunurile mobile și imobile ce 
sînt destinate sau folosite ca 
unități pentru odihnă, preven- 
torii, tabere și colonii de stu
denți din stațiunile climaterice 
din regiunile Ploești și Stalin, 
precum și din alte localități ale

comune
Din păcate însă, experiența 

bună acumulată de elevii aces
tei școli, ca de altfel și experien
ța pozitivă a unor organizații 
U.T.M. în legătură cu sprijinirea 
muncitorilor-elevi, nu este încă 
generalizată. La școala medie 
nr. 1 „Gh. Lazar” de exemplu 
unde pu există asemenea comi
tete și unde multe întreprinderi 
nu se interesează de activitatea 
mu iubitorilor lor, se mai. întîmplă 
ca lă ‘clasele a X-a și a Xl-a să 
se semnaleze încă în rîndurile 
munci tori ior-ele vi de la fabricile 
„Libertatea", „7 Noiembrie” etc. 
unele cazuri de abateri de la 
disciplina școlară — sau o slabă 
frecvență la cursuri. Oare Ia 
această școală asemenea comi
tete de elevi nu ar fi la fel de 
bine venite ca la școala rrr. 3 ?

Dar in trimestrul care a trecut 
Comitetul orășenesc U-T.M.-Si- 
biu s-a ocupat de invâțămîntul 
seral din oraș numai intîmplă- 
tor și atunci de obicei... în gene
ral. Pentru munca de viitor tre
buie spus că supravegherea 
generală și discutarea învâți- 
mintului seral în ședințe ale co
rm tetelor U.T.M. nu sînt sufi
ciente. Ele trebuie urmate de 
masuri concrete, de generali
zare a metodeior bune de în. 
vâțăturâ, a experienței bune 
a unor școli, a unor clase- De 
asemenea trebuie încetățenită o 
legătură a comitetelor U.T.M.. a 
comitetului orășenesc UTM., 
cu școala. Ar fi bine poate 
inginerii care conduc grupele 
învățătură din întreprinderi 
discute cu tovarășii profesori, 
afle de la dinșii ce metode 
folosească in ajutorul elevHor. 
Munca din uzină și școală nmtru 
pregătirea cit mai temeinică a 
muncitorilor -elevi ridică perma- 
□ent noi și nex probleme care 
trebuie rezolvate. Tocmai de aceea 
organizațiile U T-M. au datoria 
să no se mai mulțumească cu 
munca in general. Ele trebuie 
sâ fie mereu in mijlocul munci- 
toriior-elevi Ia școală și la uzi
na, sâ le cunoască în permanență 
greutățile, sâ-i ajute să ie înlă
ture. să urmărească cum învață 
ș: in ce măsură folosesc condi
țiile create pentru o mai bună 
pregătire. în munca lor cu n.un- 
riforii-elevi. organizațiile U.T.M. 
nu trebuie să uite că învățătura 
ajută tineretului să-și însușeas
că o înaltă calificare și specia
lizare, ii ajuta să-și îndeplineas
că sarcinile sporite pe care parti
dul le pune in fața oamenilor 
muncii. 

ca 
de 
sâ 
să 
să

țării, trec de la actualii dețină
tori (ministere, organizații eco* 
nomice de stat și organizații 
obștești) în administrarea comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale.

Pentru administrarea acestor 
bunuri, precum și pentru asigu
rarea bunei deserviri social-cuî- 
turale a oamenilor muncii aflați 
la odihnă, Comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale 
sau orășenești respective vor în
ființa întreprinderi economice. 
Un număr de locuri de odihnă 
ce vor rămîne disponibile după 
repartizarea făcută de sindica
te, vor putea fi puse la dispozi
ția oamenilor muncii direct de 
către aceste întreprinderi.

Prin măsurile stabilite se lichi
dează paralelismele care au 
existat pînă acum în administra
rea caselor de odihnă, se cre
ează noi posibilități pentru creș
terea numărului locurilor de 
odihnă, îmbunătățirea deservirii 
social-culturale, realizarea de 
economii printr-o gospodărire 
judicioasă, precum și pentru fo
losirea unitară a investițiilor în 
dezvoltarea stațiunilor.

In hotărîrea Consiliului de 
Miniștri și Consiliului Central al 
Sindicatelor se prevăd sarcini 
pentru sfaturile populare în le
gătură cu organizarea deservi
rii medico-sanitare a oamenilor 
muncii veniți la odihnă în sta
țiunile climaterice. Totodată se 
stabilește că în principalele sta
țiuni balneo-climaterice din țară 
se vor înființa servicii medicale» 
balneare, formate din pavi
lioane de tratament, policlinic^ 
puncte sanitare etc., iar în ca
drul unora din aceste servicii vor 
funcționa și sanatorii balneare.

Hotărîrea prevede de aseme
nea că taberele și coloniile de 
elevi și copii, precum și taberele 
de studenți vor fi organizate de 
către Ministerul Invățămîntului 
și Culturii împreună cu Comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare.

INFORMAȚII
La 18 februarie a sosit in 

București Arso Milatovic, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.F. Iugoslavia in R P. 
Romînă.

La sosire, în Gara de Nord, 
Arso Milatovic a fost intimpinat 
de N. Șerban, director ad-inte- 
rim al Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R.P.F. Iugoslavia în 
frunte cu Pojo Sobajic, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
R.P.F. Iugoslavia la București.

ir
Miercuri seara a părăsit Capi

tala delegația romînă care va 
participa la lucrările celei de-a 
IlI-a conferințe regionale a Co
misiilor naționale europene pen
tru U.N.E.S.C.O. ce va avea loc 
la Taormina (Italia).

Din delegație fac parte acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Comisiei naționale a R.P. Romi
ne pentru U.N.EJS.C.O., conducă
torul delegației, acad. Tudor 
Vianu. secretar general al acele
iași comisii, dr. Victor Dimitriu, 
director ad-interiui în Ministerul 
Afacerilor Externe, și prof. univ. 
Ștefan Nâdășan.

★

Joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație de psihiatri 
din U.R.SS. compusă din acad, 
prof. dr. Miasiscev Vladimir 
Nicolaievici, directorul Institutu
lui de psihoneurologie „Bech- 
terev" din Leningrad, și prof dr, 
Zenevici Gheorghi Victorovici, 
colaborator la același institut, 
veniți în țara noastră în cadrul 
programului de colaborare știin" 
(ifici.

(Agerpres)

ANUNȚ
Centrul Școlar de Construe, 

ții din București, șos. Mihai 
dravu 428, Raionul Țudor 
v iadi.mrescu, face cunoscut 
câ in conformitate cu ordinul 
Ministerului invățămîntului 
și Culturii nr. 3809/959, pen
tru a se da posibilitatea con
tinuării studiilor în învăță
mântul superioi a foștilor ab
solvenți ai Școli} particulare 
ser la de construcții, care a 
luncționat in București str. 
Popa Nan nr. 47 in perioada 
19-45-1948 organizează un 
examen de diplomă intr-o 
singură sesiune specială pe 
baza programei fostelor Școli 
Medii Tennice de Construcții 
care va ține între 1-15 iu
lie I960.

Cererile de înscriere la a- 
cest examen se primesc la 
secretariatul școlii pînă la 
data de 1 aprilie I960, numai 
însoțite de următoarele acte :

— acte doveditoare a ;b- 
solvirii școlii particulare de 
construcții :

— recomandarea instituției 
(întreprinderii) pentru învă- 
țămînt superior :

1 — adeverință de ce! pu-
I țin 5 ani vechime în secto

rul socialist sau cooperatist 
al ramurei de construcții.

Absolvenții c re solicită 
numai echivalarea cu studiile 
fostelor Școli Med’i Tehnice 
de Construcții pentru înca
drare și menținerea în funcție; 
în specialitatea construcții se 
vor adresa comisiei pentru 
echivalări din c drul Ministe
rului Invățămîntului șj Cul
turii.

Informații suplimentare pri
vind examenul sus amintit 
se pot obține la secretariatul 
Centrului școlar de construcții 
telefon 21.76.99.
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I De peste hotare j
Entuziasta primire

făcută Iui N. S. Hrușciov
la Djakarta

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
Corespondență speciala : A înce< 
put vizita iui N. S. Hrușciov — 
prima vizita a șefului guvernului 
sovietic în Indonezia. Impor
tanța care se acordă aici sosirii 
lui N. S. Hrușciov este subli
niata de faptul că ziua de 18 
februarie a fost declarată — din 
inițiativa Comitetului pentru pri
mirea șefilor statelor străine —- 
zi nelucratoare, pentru a da po
sibilitatea ca majoritatea celor 
2.000.000 de locuitori ai capitalei 
indoneziene să-1 întîmpine așa 
ciim se cuvine pe înaltul oaspete 
sovietic.

...In dimineața zilei de 18 fe
bruarie, pe aeroportul din Dja
karta a aterizat avionul pe bor
dul căruia au sosit în Indonezia 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și persoanele care îl însoțesc. 
Aeroportul capitalei indoneziene 
era pavoazat cu drapele de stat 
ale U.R.S.S. și Republicii Indo
nezia. N. S. Hrușciov a fost în- 
tîmpinat de Sukarno, președinte 
și prim-ministru al Republicii 
Indonezia, Djuanda, ministru 
prim al Cabinetului de lucru, mi
niștri ai cabinetului, membri ai 
parlamentului, reprezentanți ai 
partidelor politice, ai vieții pu
blice indoneziene, membri ai 
corpului diplomatic, de zeci de 
mii de locuitori ai Djakartei.

In cinstea sosirii înaltului oas
pete sovietic s-au tras 21 lovi
turi de tun. Președintele Su
karno și N. S. Hrușciov au ros
tit calde cuvîntări de salut.

★
In cuvîntarea sa Sukarno, pre

ședinte și prim-ministru al Re
publicii Indonezia, a spus:

Pînă acum Indonezia a primit 
în repetate rînduri oaspeți^ din 
Uniunea Sovietică — pe Exce
lența sa președintele Voroșilov, 
o delegație parlamentara, o de
legație a oamenilor de cultură 
și alte delegații. Vizita dv. însă, 
Excelență, prezintă o însemnă
tate extraordinar de mare. Exce
lența voastră este cunoscut po
porului indonez’an ca luptător 
de seamă pentru fericirea po
porului său și a țarii sale, pre
cum și ca eminent luptător pen
tru pace în întreaga lume.

Vă mulțumim că ati venit în 
țara noastră, câ ați putut veni 
aici deși sîn-teți atît de ocupat 
în legâtu-ră cu pregătirea confe
rinței șefilor guvernelor marilor 
puteri. Vă sîntem recunoscători 
de asemenea că ați acceptat să 
prelungiți durata vizitei dv. de 
la zece zile la 12 zile.

ln timpul șederii în Indone- 
zia, Excelența voastră va vizita 
și va vedea orașele noastre — 
Djakarta, Bagor, Bandung, Jog
jakarta, Surabaia, insula Băii, 
iar o parte a persoanelor care 
vă însoțesc, vor vizita orașul 
Solo (Surakarta) și orașul Am
bon (insulele Moluce).

Tot ceea ce veți vedea la noi 
vă va da posibilitatea să spuneți 
întregii lumi, precum și confe
rinței la nivel înalt, că națiunea 
indoneziana duce o luptă neîn
cetată pentru lichidarea imperia
lismului, că poporul indonezian 
iubește pacea și dorește să fie 
pace în întreaga lume.

Exprim speranța că vizita Ex
celenței voastre va contribui la 
o și mai bună înțelegere reci
procă a celor două popoare, la 
o și mai mare întărire a priete
niei dintre popoarele Indoneziei 
și Uniunii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov. Șeful guvernului so
vietic a spus:

Pășind pe pămîntul indonezian 
aș dori în primul rind să tran
smit eroicului popor indonezian 
de 90 de milioane, cel mai fier
binte salut din partea popoare
lor Uniunii Sovietice.

încă de la începutul existen
ței Republicii independente a In
doneziei, între țările noastre s-au 
stabilit relații de prietenie și co
laborare frățeasca.

Dumneavoastră știți bine că 
lupta poporului indonezian pen-> 
tru independență s-a bucurat în
totdeauna de calda noastră sim
patie. Greutățile și încercările 
prin care a trecut poporul indo
nezian sînt apropiate poporului 
sovietic și el le înțelege. Nu ați 
biruit toate greutățile, dar sîn- 
tem convinși că oricît de uriașe 
ar fi aceste greutăți, poporul in
donezian, care dispune de imense 
forțe creatoare, le va birui cu 
succes și, în cele din urmă va 
construi societatea echitabilă și 
prospera la care năzuiește.

Prietenia dintre noi se înte
meiază pe asemănarea destine-* 
lor istorice ale popoarelor noa
stre și pe comunitatea de vederi 
într-o serie întreagă de proble
me internaționale.

Noi sprijinim politica indepen
dentă și activă dusă de guver
nul indonezian și de către pre
ședintele Sukarno personal, po
litică care are o mare însemnă
tate pentru destinele păcii în 
Asia.

Doresc să-mi exprim speranța 
că vizita făcută In țara dum
neavoastră nu numai că ne va 
da posibilitatea sâ vedem 
proprii noștri 
să cunoaștem 
dar că ea va 
o nouă etapa 
tarii continue 
to indoneziene.

Vă mulțumesc mult, prieteni, 
pentru emoționanta primire pe 
care ne-ați oferit-o. Mi s-a spus 
că Indonezia este o țară destul 
de călduroasă. Intr-adevăr acum 
ne este foarte cald și nu numai

1 cu 
ochi Indonezia și 
poporul ei harnic, 
însemna totodată 
pe calea dezvol- 

a prieteniei sovie-

de la razele soarelui oi ne este 
cald datorită primirii pe care 
ne-o acordați noua, reprezentan
ților poporului sovietic.

★
DJAKARTA 18 (Agerpres). — 

Corespondență speciala: Popu
lația capitalei indoneziei a fă
cut joi o primire entuziastă șe
fului guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov. Peste, un milion de 
oameni se aflau înșiruiți de-a 
lungul drumului de la aeroport 
la Palatul Negara unde fși va 
avea N. S. Hrușciov r<ședînța 
în timpul șederii la Djakarta.

încă din zorii zilei autobusele, 
tramvaiele (cu care s-a călătorit 
în dimineața zilei de joi gratuit), 
și mașinile s-au revărsat pe stră
zile care duc spre aeroport. Co
stumele naționale îmbrăcate cu 
acest prilej festiv și straiele de 
sărbătoare dădeau orașului un 
aspect deosebit de pitoresc. Zia
riștii au reținut că mulțimea era 
înșiruită în 12 rîndun, balcoa
nele erau înțesate de oameni, iar 
mulți tineri se cățăraseră in co
paci. Străzile erau pavoazate ca 
zeci și zeci de drapele sovietice 
și indoneziene și la încrucișarea 
străzilor se puteau vedea por
trete ale lui N. S. Hrușciov și 
Ahmed Sukarno. Numeroase edi
ficii publice erau pavoazate cu 
„Porumbelul păcii". Cortegiul 
de mașini a pornit de la aero
port escortat de motocicliști în 
haine de paradă, în aclamațiile 
mulțimii.

In prima zi a vizitei Ia Dja
karta, N. S. Hrușciov, Însoțit de 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor. Externe și E. A- Mihai. 
Iov. ministrul Cultura* a făcut o 
vizită oficială președintelui 
karno.

La amiază președintele 
karno a oferit un dejun la 
latul Merdeka în cinstea 
N. S. Hrușciov. In timpul
junului au rostit cuvîntări N. S. 
Hrușciov și Ahmed Sukarno.

Seara, la Palatul prezidenția! 
a avut Ioc un banchet în cursul 
căruia a fost prezentat un pro
gram de cinttce și dansuri popu
lare indoneziene.

Comunicatul comun 
sovieto-birmanez

RANGOON 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ia comunica
tul comun sovieto-birmanez, dat 
publicității ia 19 februarie, se 
spune ca N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., și generalul Ne Win, 
primiH-ministru ai Uniunii Bir
mane, au avut un schimb liber 
și sincer de păreri în problemele 
de interes comun, precum Și în 
legătură cu unele probleme in
ternaționale urgente.

Cei doi oameni de stat con
stată cu bucurie că relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Uniunea 
Birmană continuă să se dezvol- 
te pe baza principiilor coexisten
ței pașnice șj ale colaborării 
prietenești.

S-a căzut de acord asupra ne
cesității de a se încheia în cu- 
rînd un acord cultural și de a 
se elabora un program de schim
buri culturale și științifice pe 
anul 1960.

Primul-ministra al Uniunii 
Birmane a confirmat încă o dată

Hrușciov așteptat 
bucurie în Afganistan

N. S. 
cu nespusă

KABUL 18 (Agerpres). —
TASS transmite: La 17 februa
rie, un corespondent al Agenției 
TASS a făcut o vizită primului 
ministru al Afganistanului, Mu
hammed Daud, și a avut cu el 
o convorbire. întrebat ce părere 
are despre apropiata vizită în 
Afganistan a lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Muhammed 
Daud și-a exprimat satisfacția 
față de faptul că N. S. Hrușciov 
a acceptat invitația regelui și a 
guvernului afgan de a vizita 
Afganistanul.

Sînt foarte bucuros, a spus 
primul ministru, să salut încă o 
dată în țara mea pe un om de 
stat atît de remarcabil ca pre
mierul sovietic Hrușciov. N. S. 
Hrușciov a mai vizitat țara

noastră în 1955, cînd i s-a fă
cut aici cea mai călduroasă 
primire. Sînt convins, a subli
niat Muhammed Daud, că 
acum poporul afgan, care 
teaptă cu nerăbdare vizita scum
pului său oaspete, îl va primi 
cu aceeași căldură.

La întrebarea corespondentului 
despre activitatea specialiștilor 
sovietici în Afganistan, Mu
hammed Daud a răspuns : Acti
vitatea specialiștilor sovietici este 
mai presus de orice laudă. Tre
buie subliniat îndeosebi faptul 
că specialiștii sovietici nu numai 
că muncesc ei înșiși fără să-și 
precupețească eforturile, dar se 
ocupă și cu instruirea muncito
rilor afgani care devin și ei spe
cialiști.

?•
T

aUșxDnCaî tini saie 11 
ca de Desirahuce de : 
epare la «liasțe xitire.

Președintele Coasiîiulx ie 
nișțn al UJUS^. a dedări: ci 
Uniunea Sovietica respecta a- 
ceastă linie politică a Uniiffid 
Birmane, care aduce un apxt 
pozitiv la cauza menținerii pi
eri generale.

Șefii celor două guverne con
sideră că dezarmarea generală 
estc cea mai importantă proble
mă care stă astazi in fața lumii.

Ei au relevat că recenta pro
punere a lui N. S. Hrușdov, 
președintele Consiliului de .Mi
niștri al U.R.S.S., cu privire ia 
dezarmarea generală și totala, 
trebuie să fie discutată în mo
dul cel inai minuțios la apropia
tele tratative cu privire la 
dezarmare.

Cei doi oameni de stat cheamă 
toate marile puteri care dispun 
de arma nucleară, precum și al
te țări, să se abțină de bună 
voie de a efectua experiențe cu 
armele nucleare.

Cei doi oameni de stat își ex
primă speranța că apropiata con
ferință la nivel înalt se va des
fășura în spiritul înțelegerii re
ciproce șj că aceste tratative vor 
da rezultate pozitive.

Actuala vizită a lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., se spune 
în încheierea comunicatului, a 
însemnat o contribuție valoroa
să la cauza întăririi prieteniei 
și înțelegerii reciproce dintre 
cele două țări și prin aceasta, la 
cauza întăririi colaborării și în
țelegerii internaționale.

WASHINGTON 18 (Agerpres) 
TASS : In ziua de 17 februarie 
delegația oamenilor de stat so
vietici condusă de D. S. Poleun- 
ski s-a întîlnit în clădirea Con
gresului S.U.A. cu membrii co
misiei pentru Afacerile Externe a 
Camerei Reprezentanților. Intre 
oaspeții sovietici și, membrii 
Congresului a avut loc o convor
bire îndelungată.

în aceeași zi, D. S. Poleanski, 
conducătorul delegației sovietice, 
a fost primit de Chr. Herler, se
cretar de stat al S.U.A. La con
vorbirea care a durat 45 de mi
nute au luat parte M. A. Menși- 
kov, ambasadorul U R.S.S. în 
S.U.A., D. Dillon, secretar de 
stut adjunct, și F. Kohler, secre-

tar de stat adjunct pentru pro
blemele europene.

După convorbirea cu secreta
rul de stat al S.U.A., D. S. Po
leanski a făcut următoarea de
clarație reprezentanților presei : 
„Convorbirea noastră a decurs 
într-o atmosferă foarte caldă și 
prietenească. Am vorbit secreta
rului de stat despre impresiile 
noastre culese în timpul călăto
riei prin S.U.A., despre faptul 
că poporul american ne-a făcut 
o primire foarte cordială. în ca
drul convorbirii au fost abordate 
de asemenea probleme privind 
posibilitatea îmbunătățirii rela
țiilor sovieto-americane și, în 
special, problemele lărgirii co
merțului*1.

«Un mere fumoi consmrt pe ternar 
zicn—Uiguro (R. P. Ca "■că. cac

Comitetul internațional 
pentru apărarea lui Manolis 6lezos 

cere eliberarea eroului grec

CAZIERUL
LUI OBERLĂNDER

Reporterii de la un mare nu-, 
mâr de ziare dm toată lumea, 
înghesuiți pe banca presei, deve
nită neincăpătoare, au pus mina 
pe condeie. In sală tumultul s-a 
potolit. Judecătorii, procurorul, 
grefierul î$j ocupă locurile. Pe 
banca acuzaților — un individ 
trecut de tinerețe, cu o înfăți. 
șare inexpresiva ce pare o mască, 
aruncind priviri injectate. Este 
Theodor Oberlănder.

JUDECĂTORUL — Are cuvin- 
tul acuzarea !

Ln om cu timplele pleșuve se 
ridică. Are in mină acuil de acu
zare. Este „cartea brună" ce 
dezvăluie pe 192 de pagini ade
vărul despre Oberlănder. Pe co
pertă — trei fotografii, un sin
gur personaj. Oberlănder — la 
butonieră cu o insignă nazistă ; 
in uniforma de ofițer al Wehr- 
machtului; în postura de minis
tru al Bonnului...

PROCURORUL — Aducem as. 
tăzi pe banca acuzării în fața 
opiniei publice pe Oberlănder. 
1 reculul și prezentul său ni-1 
prezintă a fi un fascist, un re
vanșard. un individ periculos. În
treaga iui biografie este plină 
de acie infame. Să ne adresăm 
documentelor, fncă in 1923 acu
zatul a luat parte la „putcaul" 
hiilerist dm berăria muncheneză. 
Cind hitleriștii au venit la pu
tere „meritele" i-au fost recunos
cute primind „Ordinul sîngelui". 
Acest ordin se lăfăia doar pe 
piepturile lui Hitler, Goering, 
Goebels, Himmler... La dosar 
există o probă provenită din ar
hiva conducerii pe Reich a par- 
tiăului nazist in care se spune 
despre Oberlănder: „El este, in 
coasednță, una dintre acele psr- 
soane care d-.n tinerețe au fost 
atrase de ideea noastră*, adică 
de ideea nazistă. Printre probe 
se află și carnetul lui de mem
bru al partidului 
2-331.552... Cu 
Oberlănder in 
In calitate de 
Uniunii germ .ailor răsăriteni și 
sub masca inofznsivă de profe
sor. conduce activitatea de spio
naj, sabotaj și diversiune în

Su- 
Pa- 
lud 
de-

nazist nr. 
« s-a ocupat 
anii tai Hiller ? 

reichsfuhrer al

de către Anglia
Țările occidentale nu 
pină în prezent guver- 
. Germane, in tknp ce 
Sovietica a recunoscut 

|-ta Orc Ăentalâ. Cred, a 
sat Hindrni

a sc 
m de 
ptw..c

Protestul F.M.T.D. împotriva 
experimentării 

franceze
bombei atomice 
in Sahara

Mosro* 
grup d 
Sonate 
condus 
mas. L 
ționele.

ATENA. - D-jpă 
corespondentul _
La 17 februar^ La esl de Sa 
eu avut loc maoev&g ale u 
ților armatei grecești. Tn c 
acestor manevre au fost lat 
pentru prima oară în G 
două rachete americane 
John" (pămînt-aer). Rache'eie 
„Honest John** cu care este In 
prezent înzestrată arrrafa £re.-că 
pot transporta focoase atomice.

LONDRA. — Fi mul documen
tar produs de televiziunea ger
mană întitulat „Ucigașul de La 
Lvov", care se ocupă de activi, 
tatea f-ascistă criminală a minis
trului vest-german Oberlănder. a 
trezit un deosebit interes prin
tre ziariștii englezi care !-au vi
zionat la Londra ]a 17 februarie. 
Din inițiativa unui grup de de- 
putați conservatori și laburiști 
acest film va fi proiectat în 
cursul săptămânii viitoare în Ca
mera Comunelor.

Lordul Hinchingbrooke se pronunță 
pentru recunoașterea

R. D. Germane

NOUTATI CULTURALE

SUCCESUL EXFOZme DE ARTA 
POAAARA ROMINEASCA 

LA FHILADELFH1A

12 ea a k 
t de ceste 5CDJ de ioc 
nșaioi.

în R. Cehoslovacă radioîzotopiî sînt folosiți pe scara din ce în ce mai mare, în cele mai dife
rite domenii. In fotografie : deschiderea ambalajului unui material radioactiv instabil cu aju- 

’ torul unui aparat .electric.

MMIMA1EA PREMIULUI 
FRANCEZ .VICTORIA- REALI

ZATORILOR RLMJLUI 
.ZBOARĂ COCORir

MOSOOVA IS (Agerpres). — 
TASS irz-smrte: La 18 februa- 

isttî de ciuenia Tatiana 
ova și reg’.zo'uiui AVhail 
ser h s-a lumina?, la am- 
francezl din Moscova, 

premnd „Xxtor.a- pentru î:’»mul 
„Zboară coconi*.

De obicei acest premiu — 1- 
cordat anual pe baza unei an
chete efectuate ia rindurile spec
tatorilor d* cinema de ziarele 
„Le Figaro- și .Cinemonde Film- 
France" — este inminai la Paris 
însă datorită faptului că Samci- 
lova și Kalatozov erau ocupați 
cu turnarea noului film — „Scri
soarea n-a fost expediată", în- 
mînarea premiului a avut loc la 
Moscova.
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străinătate, mai ales în acele 
țări răsăritene împotriva cărora 
niileriștii pregăteau o agresiune. 
El a devenit expert ai sec.iei a Il-a 
a spionajului niilerist rn pro
blemele răsăritene, luind pane 
activă la pregătirea politică, psi
hologică și militară a celui de 
al doilea război mondial. Începu
tul războiului îl găsește printre 
organizatorii atacumi provoc tor 
împotriva postului de radio Biei- 
witz, care a folosit drept pretext 
hitleriștilor spre a dezlănjui a- 
gresiunea împotriva Poloniei. In 
1941, conduce infamul batalion 
de teroriști „Nachtigall" vinovat 
da crimele îngrozitoare săvîrșite 
la Lvov despre care vă vor pu
tea vorbi martorii... In timpul 
războiului el comandă bande de 
criminali ai Wenrmachtului „cu 
destinație specială", adică expe. 
diții de represalii împotriva oa
menilor nevinovați. Conștiința îi 
este încărcată de crime fără de 
număr.

JUDECĂTORUL — Să intre 
primul martor :

MARTORUL — Ală numesc 
Peier Heniz Seraphim...

JUDECĂTORUL — 11 cunoști 
pe acuzat ?

MARTORUL — Da... Mi-a fost 
prieten și confident. De la el am 
preluat înainte de război condu
cerea Institutului de spionaj și 
sabotaj pentru Europa răsări
teană. Ce știu despre Oberlăn
der ? încă din • • • -----
comandamentul suprem al Wehr. 
machtului La remarcat încredin- 
țindu-i posturi de comandă, tri- 
mițîndu-1 in „călătorii de studii” 
in țările răsăritene...

JUDECĂTORUL — Care era 
scopul acestor „călătorii de 
studii" ?

MARTORUL — E greu... 
Știți... și eu...

JUDECĂTORUL — Știu. Erau 
acțiuni de spionaj și diversiune, 
parte componentă a pregătirii 
ideologice și organizatorice a 
războiului.

MARTORUL - (cu glasul 
stins). Adevărat. Oberlănder îmi 
spunea deseori; „șeful meu, dom
nul amiral Canaris"...

PROCURORUL (către judecă- 
tar) — E vorba de amiralul Ca
naris. șeful spionajului hitlerist...

JUDECĂTORUL — Să vină 
alt martor.

MARTORUL — Mă numesc 
Paul Leverkuehn, avocat în 
Hamburg, fost deputat democrat, 
creștin in Bundestag. Tot ceea ce 
aș putea să vă reiatez se află 
înmânunchiat în cartea nwa „Ser
viciul secret de informații al 
Wehrmachtului german în timpul 
războiului". Fap.ele citate în 
cartea mea se bazează pe cunoaș
terea unor documente da cea mai 
m re importanță.

PROClROKLL — Cartja lui 
Paul Leverkuehn încă in no.e.n- 
bne 1959 a fost înlăturată din 
țoale bibliotecile și librăriile 
vest-germane ea ajutorul servi, 
oului de spionaj Gehien.„ Chi-r 
și autorul a fost supus presiuni
lor pentru a^i retracta declara
țiile...

JUDECĂTORUL — Ce ne poți 
reiau despre batalionul ,,Nacnti. 
tall- și rolul jucat de Oberlăn
der in conducerea acestuia >

MARTORUL — in primăvara 
anului 1941, Hitler a constituit 
o formație de misiuni de sabo- 
taj și diversiune denumite în ra- 
poariele speciale „Nachtigali", 
direct sub conducerea secției a 
ll-a a Serviciului de spionaj. 
Această form .ție a pătruns pri
ma pe teritoriul sovietic. Condu
cătorul politic al formației era 
profesorul Oberlănder. Acest ba
talion a avut misiunea de a or
ganiza propuneri și acte de sa
botaj. Batalionul „Nachtigall" a 
pătruns in orașul Lvov in noap
tea de 29 spre 30 iunie 1941. 
Batalionul s-a distins îndeo
sebi-..

JUDECĂTORUL: Ce înțele
geți prin cuvintele ci „sa dis
tins îndeosebi"*.„

PROCURORUL: Mai bine ar 
putea explica faptele legate de 
afirmația lui Leierkuehn. profe
sorul american Alexander Dallin 
de la Universitatea Columbia.

JUDECĂTORUL: Să intre 
martorul^

MARTORUL: In urma unor 
minuțioase cercetări istorice al

octombrie 1937

căror rezultat l-am adus m? 
mult la cunoștința opiniei 
blice, prin cartea mea „Gei 
Rule în Rusia", am descris 
dul în care batalionul „Is 
tigall“ pe care l-a condus ( 
lănder a săvîrșit sîngero 
masacre din Lvov. Imediat 
intrarea în Lvov, batalior 
început măcelul, ucigînd su 
mii de oameni, fruntași ai 
lectualității, cunoscuți speci: 
activiști progresiști..

PROCURORUL Menț 
că aceleași afirmații sînt s 
nule și de lordul Russell o 
verpool, fost judecător m 
adjunct al armatei britanic 
pe Rin și judecător m.litai 
prem la Londra într-o carte 
Citez: „Cadavrele mutilat 
special femei, au fost expuse 
a fi privite de-a lungul zidi 
caselor". Cu toate ace 
imaginați-vă domnilor, acu 
Oberlănder a avut tupeul s 
clare că unitatea sa „nu a 
măcar un foc de armă" i 
activitatea ei „a stîrnit un ; 
ment înălțător de fericire".

In sală se produce run 
Masca de pe fața lui Oberii 
continuă să rămiînă imobilă

Rînd pe rind se perindă 
fața tribunalului martori cai 
trăit zilele de groază ale 
cel ului patronat de Oberlăr

Ziariștii notează depo 
martorilor: 5009 oameni p 
care 34 savanți cu renume 
dial au fost asasinați de 
batalionul lui Oberlănder.

PROCURORUL: Cazieri 
Oberlănder este voluminos, 
mele sale sînt fără de ni 
Am scos la iveală doar ( 
din probe... O pagină tul 
toare este ascensiunea ai 
asasin în ierarhia Bonn-ulu: 
tocmai ca pe vremea kii I 
In 1945, îmbrăcat in unii 
SS, Oberlănder devenea | 
nier la americani. Acolo i 
descoperit vechile sale a 
dini: „expert pentru răi
Reîntors în Germania oc( 
tală, i se oferă vechiul cin 
activitate. A început să-și ; 
foștii colaboratori fasciș 
care a constituit organizaț 
vanșarde. In 1950, e secret 
stat în guvernul bavare
1953, pătrunde în Bundesta
1954, devine ministru f< 
pentru persoanele strămut: 
consilier al lui Adenauer îr 
blende răsăritului. Sînt s 
ficative cuvintele lui Ob 
der, care pe baza afecți 
comune a devenit unul di 
timii lui Adenauer, cuvint 
tate în „Der Spiegel** ; „V< 
ține acest fotoliu, atîta tin 
cancelarul federal se va 
Adenauer*4. Leit motivul ti 
declarațiilor sale actuale i 
primă perfect aceste cuvinl 
stite de el la 13 iunie 19 
Bremen: „Acolo în Rus 
așteaptă pămîntul. Acolo ti 
să prindem rădăcini. Acei 
cru trebuie să-l inoculăm t 
tului nostru și 
pentru aceasta". 
Oberlănder — 
astăzi: ministru 
țător la război.

In numele conștiinței poj 
lor, în numele celor ce au 
rit dg pe urma teroarei I 
această făptură priirejc 
pentru societatea umană ti 
înlăturată din viața publ: 
pedepsită așa cum prevăd 
internaționale.

★
In realitate, procesul nu a 

încă loc. Dar faptele pe 
le-am citat, mărturiile porc 
sînt reale și se găsesc înm 
chiate în cartea brună „A 
rul despre Oberlănder", pu 
rechizitoriu la adresa asas 
ajuns ministru. Mai de 
sau mai tîrziu, el va trek 
răspundă pentru faptele sa

Aflăm în ultimul mome 
luînd cunoștință de cont 
„cărții brune", Oberlănde 
fost capabil decît să decla 
de-abia peste șapte săptămi 
va preciza răspunsul, 
luni, nici șapte ani, 
junge lui Oberlănder 
strădui să

să-l pre 
Acesta 

ieri: a 
revanșard

măsluiască

Nici 
nu i 
oriei) 
fapte

OBREUGENIO 
CAROL ROMAb

partidulIn legătură cu crearea 
„Uniunea poporului*’ din Irak

BAGDAD 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : Acum cîteva 
zile zi’.rele au relatat că un grup 
de comuniști in frunte cu Zaki 
Heiri a cerut autorităților permi
siunea de a crea un partid cu 
numele ..Ittihad Aș-Șaab" („U- 
niunea poporului"). In legătură 
cu aceasta. în cercurile locale 
s-a pus întrebarea dacă progra
mul și statutul intern al parti
dului comuniștilor dm Irak se 
va schimba in cazul că autorită
țile vor permite de această dată 
constituirea acestui partid. La 
16 februarie, ziarul Ittihad Aș- 
Șaab" a publicat un amplu arti
col in care Zaki Heiri răspunde 
la această întrebare.

In articol se subliniază că

schimbarea denumirii pai 
lui ,,nu înseamnă cîtuși di 
țin modificarea programului 
a statutului său intern41. Ai 
articolului explică că fond 
partidului au hotărît să-i si 
be denumirea numai pentru 
erei noi piedici în acordare, 
torizațiilor pentru două p< 
cu același nume.

Zaki Heiri arată că ac 
schimbare a titulaturii pai 
lui nu înseamnă nici schi 
rei atitudinii sile față de g 
oportunist subversiv Daud 
Saiga care și-a însușit ni 
de partid comunist. „Acest 
declară Zaki Heiri, nu a 
niciodată și nu va fi un ( 
al poporului, progresist..."

Apelul lui Ferhat Abbas 
către europenii din Algeria

TUNIS 18 (.Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, la 17 februarie Ferhat 
Abbas, șeful guvernului provizo
riu al Republicii Algeria, a adre
sat un apel europenilor care lo
cuiesc în Algeria. In apel Fer
hat Abbas a subliniat din nou că 
problema algeriană nu poale fi 
rezolvată decit prin aplicarea 
cinstită a dreptului la autodeter-

minare, fără nici un ameste 
afară. Referindu-se la vii 
Algeriei, Ferhat Abbas a 
că Algeria nouă nu va cun 
nici bariere rasiale, nici ur; 
ligioasă. In Republica Al^ 
pe care o vom construi îr 
mun, va fi loc pentru toți 
fi de lucru pentru toți a d 
rat el.
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