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Tineri,
Tovarășa noastră

e

Cinstirea anului 1907 ÎNTĂRESC VOTUL
dat la 3 februarie

Cu prilejul colet do a 50-a 
aniversări a răscoalelor țără
nești din 1907 a fost format zi
lele trecute Comitetul național 
pentru organizarea sărbătoririi 
acestui maro eveniment din is
toria luptelor pentru o viață 
mai bună a poporului nostru.

Pentru a informa cititorii noș
tri asupra modului in care se 
va desfășura sărbătorirea aces
tui eveniment, ne-am adresat 
tovarășului M. Gh. Bujor, preșe
dintele Comitetului national de 
organizare a sărbătoririi celei 
de a 50-a aniversări a răscoa
lelor țărănești din 1907.

De la început tovarășul M. Gh. 
Bujor a linut să iacă, o preci. 
zare :

•— Zilele acestea se va con
stitui sub egida Comitetului 
national o comisie care va lua 
o serie de măsuri organiza
torice.

In orașul București se va ri
dica un monument tntr-o piață 
care va primi numele de 1907. 
In orașele Suceava, Iași, Bacău, 
Galafi, Ploești, Pitești, Craiova 
și altele se va ridica de ase
menea cite un monument.

Pe locurile unde odinioară au 
fost executați partlcipanții la 
râecoală — In deosebi In sa
tele răsculate — se vor fixa 
plăci comemorative. Țăranilor 
participant! la răscoală, care 
supraviețuiesc in zilele noastre, 
li se va tnmtna medalia .A 
50.a aniversare a răscoalelor 
din 1907'.

Cum este și firesc — sărbăto
rirea acestui eveniment, așa 
cum au hotărtt C.C. al P.M.R. și 
guvernul R.P.R., va lua o am
ploare deosebită. Editurile lu
crează intens la pregătirea 
unor bogate materiale.

Tovarășul Bujor ne a vorbit 
apoi despre citeva asemenea 
materiale pe care le vom găsi, 
ln curind. In librării.

— Institutul de istorie a par-

tidulul de pe lingă C.C. al 
P.M.R va edita un volum în 
care sînt cuprinse amintirile 
cîtorva participant la răscoală. 
In colaborare cu Institutul de 
istorie cl Academiei R.P.R., In
stitutul de istorie a partidului 
va pregăti o sesiune științifică 
și va tipări comunicările și re
feratele prezentate cu această 
ocazie.

provincie, 
acestui an 
pe ecrane- 

cinemato-

Convorbiră 
cu M. GH. BUJOR, 

președintele Comitetului national 
de organizare a sărbătoririi celei 
de a 50-a aniversări a răscoalelor 

țărănești din 1907.

Cu un deosebit interes ne-a 
vorbit tovarășul Bujor despre 
contribuția ce va fi adusă cu 
acest prilej de Ministerul Cul
turii.

— In Capitală, Ministerul Cul
turii va organiza o expoziție a 
documentelor care grăiesc des
pre 1907. Asemenea expoziții se 
vor organiza desigur și in ora-

șele mai mari din 
Sperăm că în cursul 
va începe să ruleze 
le Capitalei și ale 
grafelor din țară un film artistic
și unul documentar inspirate 
din răscoalele țărănești de la 
1907.

Sărbătorirea acestui eveni
ment va culmina în preajma zi
lei de 15 martie a anului 
acesta. Atunci vor avea loc o 
seamă de manifestații deosebit 
de importante.

— In București va avea loc o 
adunare 
adunare 
viețuitori 
dintre ei 
menea adunări vor avea loc în 
întreaga țară, la orașe și în 
deosebi în satele participante 
la răscoală. Sărbătorirea aces
tei mari aniversări va permite 
nu numai cinstirea eroilor că- 
zuți acum jumătate de secol, ci 
și exprimarea dragostei și re
cunoștinței 
pe care o 
au visat-o 
răsculat.

solemna. La aceasta 
vor fi prezenți supra- 
ai răscoalei. Cîțiva 

vor lua cuvîntul. Ase-

pentru viața nouă 
trăim, viața pe care 
cei ce în 1907 s-au

Pentru îmbunătățirea învăjămînfului superior
In zilele de 5, 6, 7 și 8 februa

rie a avut loc la Consiliul de Mi
niștri consfătuirea pe țară în le
gătură cu Îmbunătățirea învăță- 
mîntului superior.

La consfătuire au luat parte 
rectorii și directorii universități- 
lor și institutelor de învătămint 
superior, prorectori, decani, pro
fesori universitari, conferențiari, 
lectori, asistenți, președinți și 
secretari ai asociațiilor studen
țești, studenti fruntași la învăță
tură din centrele universitare 
precum și reprezentanți ai pre
sei.

De asemenea au participat

A început consfătuirea 
pe țară a instructorilor 

fruntași de pionieri
Sîmbătă au început în Capitală 

lucrările celei de a lU-a consfătuiri 
pe țară a instructorilor de pionieri 
fruntași.

In prima zi a consfătuirii au 
fost de față tovarășii Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Costin Nădejde, șeful secției școli 
a C.C. al P.M.R., Constantin Ni- 
cuță fi Nicnlae Sipoș locțiitori ai 
ministrului învățămîntului, precum 
și reprezentanți ai Sindicatului lu
crătorilor din învățămînt, Comite
tului pentru cultură fizică și sport 
fi ai uniunilor de creație, profe
sori, activiști de partid și U.T.’M.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de tov. Cornelia Matees- 
cu, secretar al C.C. al U.T.M. care 
a vorbit despre scopurile actualei i 
consfătuiri, generalizarea experien
ței pozitive în activitatea instruc
torilor și a cadrelor care muncesc 
cu pionierii, precum și găsirea ce
lor mai bune soluții de aplicare a 
sarcinilor ridicate de documentele 
de partid și U.T.M. ce revin in
structorilor de pionieri.

La primul puncț al ordinei de 
Zi s-a discutat problema organiză
rii muncii politico-educative în rin
dul pionierilor și școlarilor pentru 
dezvoltarea dragostei lor față de 
patrie, față de regimul de demo
crație populară și partid, față de 
copii și oamenii muncii din lumea 
întreagă.

Vorbind despre munca sa cu 
unitatea, pentru ca pionierii și 
școlarii să cunoască și să înțeleagă 
politica partidului de construire a 
socialismului și a evenimentelor 
politice actuale, tov. Veronica Se- 
coșan, instructoare superioară la 
Școala mixtă nr. 15 din Timișoara, 
a împărtășit celor de față metode
le și formele sale de activitate, 
care au dus la obținerea a nume- 
ropse succese.

Cel de al doilea referat intitulat 
„Cum muncesc cu activul pionie
resc pentru organizarea unor adu
nări educative și atractive. Pregăti
rea și primirea de școlari în or
ganizația de pionieri” a fost pre
zentat de instructoarea superioară 
de pionieri fruntașă Livia Geamă- 
nu, de la Școala nr. 13 din Sibiu.

Tov. Virgil Ciobanu, instructor 
la Școala de 7 ani corn. Inăvești- 
Văslui reg. Iași, a vorbit apoi 
despre unele probleme ale muncii 
unității sale în formarea la pio
nieri și școlari a unei concepții 
științifice despre lume și viață.

ln jurul problemelor ridicate de 
referate au luat cuvîntul numeroși 
participanți la consfătuire.

După amiază tov. Alexandru Si- 
poș, locțiitor al ministrului Învăță 
mîntului, a vorbit despre „lnvi- 
țămîntut politehnic și unele pro
bleme legate de aplicarea sa în 
R.P.R.; organizația de pionieri, a- 
jutOr prețios al școlii în sprijinirea 
acțiunii de politehnizare”.

In încheierea ședinței au avut 
loc discuții pe marginea referatu
lui expus.

Lucrările consfătuirii continuă.

?

I

conducători ai unor instituții cen
trale de stat, activiști ai organe
lor de partid și ai U.T.M., direc
tori și ingineri din mari între
prinderi.

în prima zi a consfătuirii s-a 
citit anteproiectul propunerilor de 
îmbunătățire a învățămîntului 
superior elaborat de direcția ge
nerală a învățămîntului superior 
din Ministerul învățămîntului, 
după o prealabilă consultare a 
cadrelor didactice și reprezen
tanților ministerelor și instituții
lor centrale de stat.

La discuții au luat cuvîntul 
de participant, iar mulți alții 
înaintat în scris punctul lor 
vedere.

Vorbitorii și-au expus părerea 
în legătură cu propunerile pre
zentate, exprimîndu-și acordul 
deplin cu principiile care stau 
la baza anteproiectului, de a- 
6emenea participant» au făcut 
numeroase propuneri pentru com- 
plectarea măsurilor preconizate 
In anteproiect.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de tovarășul Miron Con- 
6tantinescu, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul învățămîntului.

60 
au 
de
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Precum vedeți in fotografia noastră, pe tinăra ingineră La

risa Maieu am găsit-o într-una din încăperile serviciului tehnic 
al fabricii textile „Flamura Roșie", analizind desenele și culo
rile unei noi țesături pentru femei denumită „Corina"; e un 
model primăvăratlc, cu un desen reușit, executat de tlnara 
Elena Ghimeș. Acum, inginera are in față cele zece modele de 
culori diferite, răminind să se fixeze asupra aceluia care va 
intra în producție.

Larisa Maieu e cunoscută cititorilor noștri. La 3 februarie 
ea a fost aleasă prin votul oamenilor muncii, deputată in Ma
rea Adunare Națională. Acum, după alegeri, ca și înainte, ea 
muncește cu multă sirguință; este șefa serviciului tehnic al 
fabricii și întreaga activitate și-a indreptat-o spre obținerea 
de noi realizări in cinstea zilei de 8 Martie, „Ziua femeii". 
Serviciul tehnic condus de Larisa Maieu lucrează în prezent la 
definitivarea a patru sortimente noi de țesături de primăvară, 
precum și a unei țesături de mătase pentru rochii de seară.

Foto: E. CSIKOȘ

4♦
4
♦

4
4
♦
♦ 
♦
4
♦

♦
♦
♦
♦
♦

In regiunea Constanța au început lucrările 
de primăvară

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru). — Vremea caldă 
din ultimele zile a făcut posibil 
ca, în Dobrogea, să poată începe 
muncile în cîmp. Colectiviștii din 
satul Arsa Hagieni și Tuzla, raio
nul Negru Vodă, au arat și însă- 
mînțat cu grîu, o suprafață de 14 
hectare.

După ce au terminat cu repara
țiile tractoarelor și mașinilor agri
cole, mecanizatorii de la gospodă
ria de stat „Costache Burcă** au

ieșit și ei la arat și semănat. Nu
mai în ziua de 8 februarie a.c.» 
mecanizatorii de la central gospo
dăriei au arat 21 de hectare. In 
frunte s-au situat tractoriștii Ion 
Fechete și Aurel Gorea care și-au 
depășit planul stabilit, cu aproape 
100 la sută. De asemenea, alte 20 
de hectare au fost arate, pînă a- 
cum, de către tractoriștii Constan
tin Pagău și Marin Ioica de la sec
ția Amzacea.

Un drapel al fruntașilor
Garda de onoare care urma 

si însoțească pînă la Ga* 
lăți Drapelul de șantier 

fruntaș, s-a urcat in mașină. Bri
gadierii de la Năvodari dau ocol 
mașinii, se înșiră de-a lungul 
drumului. Pe fețele tuCuror se poa
te citi tristețea pierderii drape
lului atît de drag lor. In ochii

unora se zăresc mărgele de la
crimi. Se aud voci: ..Felicitați 
colectivul Șantierului de recon
strucție a orașului Galați, că a 
smuls drapelul de la noi și spu- 
neți-le că vom munci neobosiți 
pentru ca in anul 1957 Drapelul 
să se întoarcă la Năvodari".

Și iată-i acum la Galați.
...Zi de sărbătoare 

pe Șantierul național 
al tineretului de re
construcție a orașului 
Galați. Constructorii 
tineri care contribuie 
la refacerea bătrlnului 
oraș dunărean, imbră- 
cați in uniforme de 
brigadieri, se îndreap
tă cintind spre sala 
unde urmează să aibă 
loc festivitatea. Ală- 

I turi de ei iau loc in 
I bănci brigadierii invi

tați de pe șantierele 
naționale ale tineretu- 

k lui de la Bicaz, Go-
k vora. Năvodari.
F Muzica încetează st
. mai cînte și festivita.

tea începe. Momentul

In
se 
In

Re-
Bicaz.

este emoționant. în sală domneș
te o liniște deplini. Garda de ia 
Năvodari preda drapelul noii 
fini, aparținind tinerilor de pe 
Șantierul de reconstrucție a ora. 
șului Galați. In intrecerea dintre 
șantierele tineretului, brigadierii 
de la Galați au ciștigat

Ln tunet de aplauze umple 
ciperea. Cei, de la Năvodari 
angajează să reia drapelul 
viitoarea etapă a întrecerii, 
prezentanții șantierelor
Govora, Iași discută cu aprindere 
un pronostic al viitoarei între
ceri. Cei mai fericiți < sînt insă 
brigadierii de la Galați care pri
vesc cu emoție și bucurie dra. 
pelul ciștigat.

In ceea ce privește pronosti
cul cu privire la viitoarea etapă 
a Întrecerii, un lucru cert este 
că vor ciștiga cei mai buni.

In fotografie : Brigadierii de 
pe Șantierul de reconstrucție a 
orașului Galați, primind drapelul.

Foto: RADU COSTIN

ln toamna anului 1952, pe 
poarta Școlii profesionale din 
Reșița pășea o fată timidă, 
proaspăt absolventă a 7 clase 
elementare. Deși n-o spunea cu 
voce tare, dorea mult să învețe 
o meserie In „cetatea de loc". 
A fost repartizată să învețe 
meseria de frezor și a primit cu 
bucurie.

La început putini o cunoș
teau. pină cind in catalog au 
început să apară note de 5. 
Neda Maria, fata timidă, veni
tă dintr-un sat din împrejuri
mile Lugojului, se afirma ca 
o elevă silitoare la școală și în 
atelier, disciplinată și bună to
varășă. încheierea primului tri
mestru i-a adus două mari sa
tisfacții. S-a situat în rindu- 
rile elevilor fruntași cu medii 
de 5. iar organizația de bază 
U.T.M., apreciindu-i munca, a 
firimit-o în rindurile utemiști- 
or.
Timpul a trecut. Neda Ma. 

ria a perseverat in a-și însuși 
cit mai mult attt teoretic cit 
și practic din tainele profesiei 
pe care și-o alesese. A părăsit 
școala profesională cu strin
ger® de inimă, dar stăptnită de 
bucurie și emojie că va putea 
munci alături de muncitorii 
combinatului nostru.

De doi ani lucrează ca fre
zor la fabrica nouă de mașini. 
Din primele zile de lucru și-a 
găsit aici o prietenă bună, pe 
care o iubește, o îngrijește, iar 
aceasta la rindul ei o ascultă : 
o freză de fabricație sovietică.

Dar ar fi greșit să se creadă 
că via(a Măriei se leagă nu
mai de mașină. Nu 1 Ca bună 
utemistă, ea a format o bri
gadă din 6 fete, toate frezori, cu 
care se sfătuiește, se ajută re
ciproc, cu care merge împreună 
la cinematograf, la bibliotecă, 
la reuniuni.

După toate acestea, nu e de 
mirare că utemiștii de la fabri
ca de mașini au ales-o mem
bră in comitetul U.T.M. pe sec
ție.

Biroul organizației de bază 
P.M.R. din secție a primit-o în 
toamna anului trecut în rînduriie 
candidaților de partid. Cea 
însemnată zi din viața 
Atunci s-a angajat să nu 
cupetească 
de folos

Tinăra 
activistă, 
fruntașă Neda Maria a petrecut 
zilele trecute un mare eveni
ment. La 3 februarie a votat 
pentru prima dată. Aceasta i-a 
dat un nou imbold în muncă.

P. COLȚEA 
P. RA1CA 

din comitetul U.T.M. al 
Combinatului Metalurgic 

Reșița

mai 
ei! 

pre- 
a finimic pentru 

patriei noastre, 
candidată de partid, 
utemistă, frezoarea

Lansarea sateliților 
artificiali

care se
O întrebare frărruntă mii șt mi

lioane de gînduri. Sămînța ei a 
I fost aruncată cu decenii în urmă, 
I ca o îndrăzneață ipoteză la adre

sa viitorului, nu de saconți, ci de 
mtnuitori ai condeiului. lnir-o epo- 

- că cind zborul cu motor nu se 
născuse, ier omul abia încerca să 
se desprindă de pămînt cu ajuto
rul baloane!or, cîțiva îndrăzneți
astronauți, folosindu-se cu antici
pație de realizările științei, făceau 
înconjurul Lunei și după o lungă 
călătorie aterizau nevătămați.

De la mijloacele folosite de eroii 
Im Jules Veme pentru a se des
prinde de pămînt, la înfăptuirile 
de astăzi ale tehnicii, este desigur 
un drum lung, după cum un

_

chimice
Cine vine pentru prima dată 

_ noi, aici ta uzină, după ce Vi
zitează toate secțiile, se întreabă 
mirat: „Oare toate acestea au 
existat și înainte de 1944

Noi zîmbim și îi explicăm că 
tnainte de acest an, uzina exista 
desigur. Ea era compusă din ci
teva maghernițe, denumite hale 
— poate în bătaie de joc.

Patronul aducea aici făină de 
oase, din care muncitorii fabricau 
superfosfați. Condițiile de muncă 
și producția erau așa cum se cu
venea în „raiul" capitalist. Oa. 
menii lucrau trei zile pe săptă. 
mină cu un salariu de mizerie. 
Celelalte trei — șomau.

Ingrășămintele chimice erau 
trimise bogătașilor, altele se ex
portau în țările capitaliste. In 
țara noastră ele se foloseau doar 
la întreținerea bogatelor grădini 
de trandafiri sosiți din străinătate 
sau a plantelor exotice, ce împo
dobeau castelele celor bogați.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat 
atît de mult, îneît nu le mai re
cunoaște nimeni. Uzina s-a mărit, 
s-a modernizat și contribuie din 
ce în ce mai mult la dezvoltarea 
agriculturii. Cît realiza patronul 
într-un an, noi realizăm într-o 
singură zi Agricultura patriei 
noastre folosește tot mai multe 
îngrășăminte chimice

Aici, la uzinele „Petru Poni“ 
din comuna Valea Călugărească, 
organizația U.T.M. are 150 mem
bri. Studierea Rezoluției plenarei

la

Premiantul I
Era prin inul 1950. Pe pla- nici de automotoare se afla și 

toul din curtea Școlii profesio- Martineac Ștefan, 
nale C.F.R. din Arad, directo- Timn de ai. I 
rul școlii 
examenul 
levilor i 
III.
- Cel 

vor auzi 
mele — spuse 
directorul — să 
vină in față.

Și foarte calm 
tncepu :
— Elevul Mar. 

tineac.
Dintre sutele 

de elevi, unul 
înalt, bine le
gat, cu ochi că
prui, mereu 
ginditor, se a- 
lătură directo
rului.

— La sfirșl- 
tul anului — continuă acesta 
— Martineac Ștefan a obținut 
media 9,72, clasificîndu-se pri
mul pe întreaga școală.,

★
Au trecut cîțiva 

tunci. Absolventul 
a tost repartizat la 
automotoare C.F.R. 
începutul a fost greu, 
muncitori mal virstnici il pri
veau parcă cu oarecare neîncre. 
dere; el era tînăr și lipsit de 
experiență. Cel mai bun și vechi 
muncitor din depoul de automo
toare, Petru Cîmpeanu, il 
totuși pe lingă el ca ajutor 
tr-o tură de noapte.

Nu trecu de-atunci nici 
an și Martineac Ștefan deveni 
unul dintre cei mai harnici ti
neri din depou. Disciplina, punc
tualitatea la serviciu cit și cu
noștințele practice acumulate in 
scurt timp, l-au făcut să fie 
cunoscut de toți absolvenții din 
depou.

Așa se făcu că, prin anul 
1953, printre montorii propuși a 
urma cursurile școlii de meca-

citea clasificarea 
de' fine 

anâlui

ce și
nu-

Timp de șase luni, cit a ur
la mat și acest curs, Martineac a 

de an al e- fost mereu fruntaș.
din 
răși 
tură 
voie 
Martineac 
alături 
Așa se 
că nopți de-a 
rindul el stă
tea învățind și 
ajutindu.și ln a. 
celași 
legii.

La 
școlii 
nici, 
Stefan se clasi
fică din nou 
fruntașul pro. 
moției. A fost 

depoul C.F.R. A- 
Martineac

ani de a- 
Mârtineac 

depoul de 
din Arad.

Unii

luă 
în-

un

Cind unui 
noii to va- 
de învăță 

avea ne- 
de ajutor, 

era 
de el. 

făcea

timp co-

absolvirea 
de mec a. 
Martineac

repartizat la 
rad. Azi mecanicul 
Ștefan lucrează pe automoto
rul nr. 86061 împreună cu co. 
legul său Dorel Butaș.

Fără reparații curente, cu 
prelungirea numărului de kilo
metri parcurși intre două revizii 
curente, așa se prezintă acum 
automotorul in depou.

La expirarea normei kilome
trice, adică după efectuarea a 
70.000 km. fără reparații gene
rale cei doi tineri mecanici au 
cerut să li se aprobe prelungi
rea duratei de funcționare a 
automotorului.

Cind automotorul a trebuit să 
fie trimis pentru executarea re
viziei generale, kilometrii par
curși fără reparații curente și 
intre două revizii generale a- 
Junseră la 92.500 km. Cifră re
cord pe întregul depou. Ca ur
mare a acestui fapt conducerea 
depoului a premiat pe mecanicii 
Martineac Ștefan și Butaș Dorel 
cu suma de 3000 de lei.

ION LUCA 
montor, depoul de 
automotoare C.F.R.- 

Arad

Deschiderea festivă a cenaclului
literar și artistic „Mihail Eminescu11

La Casa de cultură a studenți
lor din Capitală a avut loc sîm- 
bătă după amiază deschiderea fes
tivă a cenaclului literar și artis
tic „Mihail Eminescu““ organizat 
de redacția revistei „Viața stu
dențească** In colaborare cu Casa 
de cultură a studenților din Ca
pitală.

Ședința a fost deschisă de tov. 
Alexandru Ionescu, redactor șef al 
revistei „Viața studențească*4.

Scriitorul
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., a vorbit apoi des
pre menirea cenaclului în dezvol
tarea tinerelor talente.

In continuare studen(ii Aurel 
Covaci și Constantin llie au citit 
versuri din creația lor. Discuții 
vii a stîrnit și poemul 
dor intitulat „Bucuria

Eusebiu Camilar,

Ioanei Til
de a trăi“.

(Agerpres)

O IDEE
materializează

drum tot atît, dacă nu chiar mai 
lung este intre cunoștințele de 
atunci și cele de azi asupra pro
blemelor pe care le ridică zboru
rile interplanetare. Astăzi, se 
zboară cu viteze ce depășesc pe 
cea a sunetului, tehnica rachete
lor, necunoscută atunci, a făcut 
progrese uimitoare, omul este stă- 
pin pe cel mai nou fi mai puter
nic dintre combustibili — ener
gia nucleari — multe din „tai
nele" universului nu mai sînt 
taine.

Ideea cuceririi universului a 
depășit, tn zilele noastre, cadrul 
unor preocupări personale, ea a 
devenit o problemă a statelor. 
Emulafia stimită in jurul infip-

tuirii acestui îndrăzneț vis nu poa
te fi egalată în istoria științei 
prin nici un alt exemplu. Ea lasă 
in urmă, cu mult în urmă fră
mântările ivite, la vremea lor, de 
marile descoperiri geografice, sau 
de ideea sborului cu aparate mai 
grele decît aerul. O comparație 
valabilă se poate face doar cu 
lupta pentru cucerirea forței as
cunse în nucleul atomic.

Întrebarea nu mai este dacă 
omul va putea să se desprindă de 
Pămînt, ci cînd se va înfăptui 
aceasta.

Un prag greu de trecut

peste plan
C.C. al P.M.R. din 27.29 decern- 
brie 1956 i-a îmbărbătat pe toți 
utemiștii. Ei au hotărit ca, din 
moment ce se simte nevoia pro
ducerii de cit mai multe îngră
șăminte chimice. In anul 1957 să 
realizeze perie plan 7 000 tone de 
superfosfați.

In sprijinul angajamentului, 
organizația U.T.M. a înființat un 
post utemist de control. El are 
sarcina să ajute pe tineri în ceea 
ce privește aplicarea tehnicii noi. 
întărirea disciplinei în muncă etc.

Fără îndoială, utemiștii noștri 
vor reuși să-și îndeplinească an
gajamentul. Aceasta o dovedesc 
realizările mereu sporite obținute 
de către tineri. Utemistul Petre 
Vrabie — operator chimist—reu
șește să-și depășească sarcinile 
de plan cu 2.200 kg. superfosfați, 
realizînd o calitate superioară 
fa(ă de prevederile planului.

Aici v-am dat un singur exem. 
piu. Dar și fetele de la secția su. 
perfosfați muncesc bine. Ioana 
Bunică es‘e operatoare la evacua, 
rea vagonejilor cu superfosfat. 
Aproape nu-ti vine să crezi că 
o fetșcană atît de subțirică este 
In stare nu numai să-și realizeze

ION DAN
secretarul organizației de 
bază U.T.M. de la uzinele de 
îngrășăminte chimice ..Petru 

Poni" din comuna Valea 
Călugărească

(Continuare tn pag. 3-a)

Apărută în știință abia la înce
putul secolului al XX-lea, ideea de 
a rupe bariera atracției pămîn- 
tești — aceeași care face din Lună 
un satelit al planetei noastre — și 
a lansa în spațiul interplanetar ra
chete cu sau fără oameni, părea, 
chiar și pentru savanți încercați o 
utopie. Numai perseverența, du- 
blțită de o temeinică argumentare 
științifică, a unor cutezători des
chizători de drumuri ca K. Țiol- 
covski, E. Pelteri și H. Obert au 
făcut ca. ea să nu fie înăbușită 
încă din fașe. Căci, într-adeiăr, 
cum altfel putea fi privită o ase
menea idee într-o epocă în care 
nici măcar primul avion nu se des
prinsese de sol ?

Noile cuceriri în domeniul știin? 
ței și tehnicii au dat însă aripi 
cercetătorilor. S-a dezvoltat puter
nic aviația, s-au descoperi! noi 
combustibili chimici capabili să 
dezvolte puteri uriașe, s-a reușit 
obținerea de noi aliaje, re
zistente la temperaturi înalte. 
Rachetele-sondă, ridicate la înăl
țimi tot mai mari, în diferite 
puncte ale globului — Europa, 
America, Alaska, Groenlanda, re
giunea Ecuatorului — au adus 
omului un considerabil surplus de 
cunoștințe despre densitatea și 
compoziția chimică a stratului at
mosferic, despre frecvența și pu
terea destructivă a razelor cos
mice și a prafului meteoriților. 
S-au calculat vitezele, de ordinul 
zecilor de mii de kilometri pe oră, 
necesare ruperii forței de atracție 
a Pămîntului. Numeroase pro
iecte se ocupă de crearea unor sa
teliți artificiali ai Pămîntului cu 
rol de stații intermediare între Pă-

N. POPESCU.BOGDANEȘTI



savant rus
50 de ani de la moartea lui D. I. Mendeleev

MASELE PLASTICE AU TOT

MAI LARG.

O IDEE
Un mare

.EBUINȚARg

Caroserie ds automobil 
din mase plastice

La 2 februarie 1957 s-au împli
nit 50 de ani de la moartea ma
relui om de știință rus, chimistul 
Dmitri Ivanovici Mendeleev, nume 
scump fiecărui oip de știință, în
tregii omeniri progresiste.

Dmitri Ivanovici Mendeleov s-a 
născut la 8 februarie 1831 în ora
șul Tobolsk, unde tatăl său era 
director de gimnaziu. Aici viito
rul savant și-a petrecut anii co
pilăriei.

In anul 1855, D. I. 
termină Institutul pe
dagogic din Petersburg 
cu medalia de aur și 
curînd își începe inten
sa sa activitate crea
toare de om de știință.

D. I. Mendeleev face 
parte din grupul acelor 
savanți a căror activi
tate multilaterală și 
rodnică le dă dreptul 
ca, pe bună dreptate, 
să fie socotiți întemeie
torii nu al uneia, ci ai 
mai multor discipline 
științifice. Lui D. I. 
Mendeleev îi aparțin 
peste 500 lucrări știin
țifice, din domeniul fi
zicii, chimiei, astrono
miei. geologiei, hidru- 
dinamicei, meteorolo
giei, aeronauticii, agri
culturii, precum și lu
crări pe tărîm econo
mic și social. Pătrunde
rea problemelor chi
miei e o preocupare ce 
domină categoric, ea 
determinind toate gîn- 
durile și activitatea sa
vantului.

Cea mai 
contribuție 
Mendeleev _ 
Științei mondiale e mai 
înainte de toate desco
perirea binecunoscutei 
legi a periodicității elementelor și 
alcătuirea pe baza acesteia a tabe
lei elementelor.

In anii 1869—1870, prin marca 
sa descoperirie, Mendeleev a a- 
rătat concret lumii întregi că bo
găția de elemente existente atît pe 
pămînt cît și în aer — nu e o a- 
glomerare întîmplătoare, ci uri sis
tem unitar. Dar tabela lui Men
deleev este prețioasă nu numai 
datorită faptului că ea pune într-o 
o’-dine desăvîrșită cunoștințele din 
domeniul chimiei, acumulate de 
omenire în decursul veacurilor, ci 
și datorită faptului că a dat po
sibilitate să se prevadă existența 
altor noi elemente bici necunos
cute pînă ia el. Tabela Iui Men
deleev a dat de asemenea posi
bilitatea să se pună o serie de 
noi probleme științifice privitoare 
la natura și structura atomilor ele
mentelor.

de N. Saîivanova 
candidat în științe chimice

★ ★

Strîns legată de tabela elemen
telor se situează deasemenea opera 
principală a lui D. I. Mendeleev 
— „Bazele chimiei" pe care a în* 
cepul-o în anul 1868. Un prețios 
aport la știință a adus savantul 
rus prin lucrările sale despre so
luții, despre gaze și multe altele

însemnată 
a lui D. I. 
Ia tezaurul

Mendeleev

i '. Â.
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Aranjat! in așa fel cifrele 
in cele 9 pătrățele incit In 
lungul fiecărei trepte să ob
țineți suma 15.

care au o mare importanță eco
nomică.

Mendeleev nu a fost un savant 
de cabinet. Toată activitatea sa e 
pătrunsă de năzuința de a lega 
știința de practică.

Cu toate acestea, guvernul ța
rist și funcționărimea cinică au 
tratat cu dezinteres lucrările ma
relui om de știință. E suficient 
să arătăm câ în anul 1880, D. I. 
Mendeleev, recunoscut de întrea
ga lume ca un mare om de știin
ță a fost împiedicat sâ fie primit 
m riadul membri’or Academiei de 
știmțe. iar mai tirani al e nevoit 
să părăsească catedra de profesat 
la univeruUte hicrind te „Camera 
de măsuri și greutăți".

Un loc important ocupă în lu
crările lui Mendeleev industria 
chimică rusă, problemele dezvol
tării producției de sodă, a acidu
lui sulfuric, a îngrășămintelor mi
nerale naturale, prelucrarea ehi- 
mică a petrolului și a cărbunelui.

Mendeleev a acordat o 
atenție problemei prelucrării pe
trolului. El a călătorit mult prin 
regiunile petrolifere ale Caucazu- 
lui și a scris despre aceste regiuni 
un ciclu de cărți și articole.

Același interes a acordat D. I. 
Mendeleev și industriei carboni
fere. El a numit cărbunele „forța 
viitorului** și a indicat căile de 
exploatare mai rațională a acestei 

energii naturale.
Mendeleev a pus primul 

problema gaZeificării 
subterane a cărbune
lui. In articolul „For
ța viitoare care va apă
rea pe malurile Done- 
țuluî“, el a scris „...va 
veni timpul, poate 
chiar epoca, cînd nu se 
va mai scoate cărbune
le din pămînt, ci acolo 
în subteran el va fi 
transformat în gaze 
combustibile iar prin 
conducte, aceste gaze 
vor fi răspîndite la 
distanțe foarte mari“. 
Previziunea savantului 
s-a înfăptuit. Ince- 
pînd din anul 1945, în 
Uniunea Sovietică a 
început gazeificarea 
subterană a cărbunelui. 

D. I. Mendeleev este 
de asemenea unul din 
întemeietorii agrochi- 
miei moderne; el a 
prevăzut ideea chimi
zării agriculturii. El 
s-a manifestat ca un 
adversar consecvent al 
„teoriei" răspîndite în 
acea vreme despre scă
derea fertilității solu
lui, afirmînd că e po
sibilă creșterea conti
nuă a fertilității aces
tuia. Atras de ideea 
creșterii fertilității so
lului în Rusia, Mende- 
experiențe cu diferiteleev face . K___ _  ___

îngrășăminte, stabilește care anu
me sorturi de îngrășăminte au mai 
mare eficacitate.

Problema îngrășării solului emi
sa de Mendeleev a fost mai tîr- 
ziu prelucrată și transformată in
tr-o știință de sine stătătoare de 
către prietenul său, profesorul V. 
V. Dokuceaev.

D. I. Mendeleev a ridicat dea- 
semenea vaste probleme în dome
niul selecției. Pe această linie 
glodurile cutezătoare ale lui Men
deleev eu fost traduse ia viață de 
câtre biolog sm-ietie.

V. Micswm.
E greu de redat intr-un ungar 

articol o imagine despre Mende
ls?' — genialul chimist, marele 
enciclopedist savant în nenumă
rate ramuri ale științei, a cânii în
treagă viață a fost închinată slu
jirii patriei și poporului său.
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Primii locuitori 
ai Americii de Nord

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— Vorbind în fața Asociației 
americane pentru propășirea 
științei, profesorul James 
Griffin, directorul muzeului 
de antropologie de la univer
sitatea din Michigan, a decla
rat că primii locuitori ai Ame
ricii de nord se pare că au 
venit din Siberia în urmă cu 
circa 15.000 de ani. Migrațiu- 
nile din Siberia au continuat 
în două etape, una în urmă 
cu 6000 de ani și cealaltă a- 
cum circa 3500 de ani. Ulti
mii sosiți au adus cu ei o 
cultură destul de înaintată în 
arta olăritului, care s-a răs- 
pîndit apoi printre pieile ro

din regiunea marilor 
ale Statelor Unite.

șii 
pii
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Lansarea 
sateliților artificiali

care se materializează

Comandantul unei cetăți 
din Evul Mediu aranja cei 
32 de pstași din garda după 
schema din figură. El a a- 
nqnțai că va face controale 
foarte severe pentru a con
stata dacă vreunul dintre 
ostași și-a părăsit postul.

..Aceasta va fi de altfel 
foarte simplu — a adăugat 
el. Nu voi avea decît să nu
măr ostașii de pe fiecare zid 
exterior al cetății în formă 
de pătrat. Pe fiecare latură 
vor trebui să se afle cite 9 
oameni

A doua seară un ostaș is
teț a trimis 4 colegi la cul
care și totuși la controlul 
făcut, pe fiecare zi al cetăți» 
se aflau cite 9 soldați.

In a 3-a noapte au mai 
plecai încă alți 8 soldați,

• • •• ••• • •

• •

• ••

• •

• •

• • •

• •

•
• • • • •• • •

astfel c-au rămas In total 
numai 20 de ostași și totuși 
pe fiecare zid se puteau nu
mără cite 9 soldați

Știți cum au fost dispuși 
soldați) In ambele cazuri ? 
încercați, căci nu este greu

Noile limite 
ale fusurilor orare 

pe teritoriul U.R.S.S
t MOSCOVA 9 (Agerpres).— 
: Intr-o convorbire cu un co- 
: respondent al ziarului „Trud“,
• prof. G. D. Burdun, reprezen-
• tant al Comisiei interdepar- 
: tamentale a serviciului orei, a
• comunicat:
• S-a hotărît ca de la data de
• 1 martie 1957 sâ se stabi-
• lească noi limite ale fusuri-
• lor orare pe teritoriul
• U.R.S.S.
• Țara va fi împărți-ă ca și
• înainte în 11 fusuri orare, dar
• limitele lor vor trece, de re-
• gulă, prin hotarele repuhli-
• cane, regionale sau alte ho-
• tare administrative situate în
• apropiere de fusul respecți-.
• De la 1 martie a.c indica-
• țiile orare pe întregul teri-
• toriu al U.R-S-S- vw co-
• respunde noilor limite a’e fu-
• surilor orare. De aceea, te
• ora 0, ora Moscovei acele
• ceasornicelor vor fi astfel re-
• glațe incit ora indicată de
• ele să fie cu atîtea ore mai
• mare decît ora Moscovei cu
• cît numărul fusului care tre-
• ce prin teritoriul respecți.
• este mai mare decît mnnâral
• fusului Moscovei ^Moscova 

| • este situată în al doilea fus 
I • orai-

!

■

(Urmare din pag. t-a)

mint și alte planete. Scriitorii și-au 
dat friu liber imaginației descriind 
călătorii printre aștri, ba chiar și 
viața „oamenilor" de pe alte plane
te. Un fel de „Hopr înainte de 
a fi sărit șanțul. Cu fermitatea o- 
inului care nu crede decît în pu
terea faptelor, savanții au zîmbit 
îngăduitor, și au continuat să lu
creze.

Se părea totuși că s-a ajuns la 
un impas. Pentru a răzbate din 
sfera ae atracție a pămîntului, ra
cheta trebuie să zboare cu o vi
teză de 11,2 km. pe secundă. Au 
fost elaborate numeroase proiecte 
de motoare și proiecte da rachete. 
Care era însă combustibilul în 
stare să dezvolte, într-un volum 
mic în raport cu greutatea navei 
goale, o putere de ordinul milioa
nelor de C.P. și mai ales în con
dițiile lipsei de oxigen ?

Răspunsul la această problemă? 
Una din cele mai mari descope
riri ale minții omenești: energia 
nucleari! In raport cu cel mai 
bun combustibil chimic, combusti
bilul nuclear asigură o viteză de 
evacuare a gazelor, și deci o forță 
de tracțiune, de trei ori mai mare.

vanții nu ostenesc în a cerceta po
sibilitățile de adaptare a organis
mului uman la vitezele mari de 
zbor, la lipsa gravității, a presiunii 
atmosferice etc.

însoțite de aparate cu înregistra
re automată, au fost lansate, la 
mari înălțimi, rachete pe bordul 
cărora se găseau animale. O mai
muță echipată în costum de as
tronaut a depășit limitele supe
rioare ale stratului atmosferic. Ex
periența s-a făcut sub controlul 
neîncetat al diferitelor aparate 
care supravegheau automat acti
vitatea organismului animalului. 
Comportarea exterioară a maimu
ței din momentul lansării rachetei, 
pînă la aterizare a fost înregistrată 
pe o peliculă de film.

Experiențe similare, direct pe 
om, se efectuează în condiții arti
ficial create, la sol. Concluziile 
definitive ? E prematur să se vor
bească despre așa ceva. Căutările 
nu sînt însă lipsite de roade. Pe 
baza faptelor adunate cu trudă 
ani și ani, savanții iși vor spune 
cindva, cuvîntul. Cert este că ti
mid, într-un viitor destul de apro
piat, ca poposi pe una din plane
tele surori Pămîntului.

de pe Pămînt. în continuare zbo
rul sc va efectua sub acțiunea 
gravitației universale — dinspre 
Pămînt, Lună și Soare. Aceasta va 
fi o orbită ciclică, aproape elip
tică. Racheta dotată cu aparate de 
fotografiere a lunii, de studiere a 
razelor cosmice etc. va străbate 
întregul parcurs de la Pămînt la 
Lună și viceversa în aproximativ 
zece zile.

Există alte zeci și zeci de pro
iecte. Unele realizate, poate, altele 
pe cale de a fi realizate. Congre
sul internațional de astronautică 
ce s-a ținut la Roma anul trecut 
a adus un considerabil surplus de 
achiziții. Nu atît însă numărul 
proiectelor^ .cît faptul în sine are 
semnificație. Ideea nu mai este o 
ficțiune. Ea SC materializează sub 
ochii noștri.

Și totuși...

De la fabricile de qiorapi 
de damâ și pînâ la cele de 
avioane, toate lomurile in
dustriei moderne întrebuin
țează aceste materiale exce
lente. Bineînțeles câ nici in
dustria de automobile nu fa
ce excepție. Cinstea d® a fi 
construit primele automobile 
de serie cu caroserie din 
mase plastice revine indus
triei de automobile a Repu
blicii Democrate Germane.

Caroseria din materialul 
sintetic denumit „Duroplast" 
oferă o întreagă serie de 0- 
vantaje Materialul este u»or 
și. deși, caroseria sintetică 
cîatârește mult mai puțin do- 
cît una obișnuită din tablă 
de oțel. Materialul sintetic 
fiind mult mai ușor de prelu
crat, caroseriile sintetice sînt 
mai ieftine decît aele metali 
ce, iar în caz de defecțiuni 
panourile stricate se pot în
locui cu ușurință (orice ca
roserie de automobil este for
mată din 7-8 panouri îmbi
nate între ele). La caroserii
le metalice o astfel de ope
rație de înlocuire nu este 
convenabilă și, în caz de 
stricăciune sînt necesare re
parații, urmate de revopshe 
'jeoace costă destul

ț

Și alte căutări Anul minunilor

Magneți mc ta lo'Cerâ mici
Noțiune* de „mag* 

net** ne evocă o 
bucată de oțet de 
formă simplă, mag 
netizată.

lată insă ci teh
nica modernă, ca 
șl în multe alte ca
ruri, a schimbat și 
sensul acestei no
țiuni. De cițiva ani 
a luat mare ațint 
metalurgia pulberi
lor. Obiecte și piese 
metalice nu se mai 
fabrică prin metode 
obișnuite cunoscute 
de noi. prin turna
re. forjare, prelu
crare. d prin pre
sarea 
metalice în forme 
oricit de complica
te. Piesa presată 
din pulbere suportă 
apoi un tratament 
termic in urma că
ruia capătă calități 
mecanice superioa-

pulberi Ier

ra (reai Urați. e- 
Usbcitale. duritate 
etc).

Owlil pentru 
magneți face parte 
din ealegoria oțe
lurilor grec de pre
lucrat. In cazurile 
crud pentru diverse 
aparate speciale 
erau necesari mag
neți de formă com
plicată. aceștia e- 
rau foarte scumpi

Tehaka modernă 
a rezolvat și a- 
ceastă problemă, 
realizind magneți 
permanenți din 
pulberi metalice 
magnetice, oxid de 
fier etc. ameste
cate cu lianți cera
mici. După presa
rea In forme acești 
magneți se tratea
ză termic, căpătînd 
o mare duritate și

Se va fi gîndit oare Isac Neu 
ton, atunci cînd formula, fără pu 
tință de revenire, legea atracție 
universale că omul, neastîmpărai 
căutător, va încerca să biruie for 
ța care guvernează mișcările cor
purilor cerești pentru a pune picio
rul în alt punct al universului r 
Puțin probabil. După cum puțin 
probabil este că marele învățat se 
ca fi dus cu gindul la încercările 
oamenilor de azi de a trage fo
loase practice din realizările sale. 
Căci, în setea de a stăpîni oceanul 
interplanetar, oamenii au mai ur
cat o treaptă.

Se știe cd dacă 
» se imprima o 
aproape 8 km. pe secundă, 
iar direcția corpului este tan
gentă la suprafața Pămintu- 
h», corpul ftrâpunge stratul at- 
aeoeferic fi te o uedfriaie de aproaâr 
wsric 350 cat-, răspund m sfera 
de atracție a Pâmi/thdui, începe sd 
»• roteaecâ după un meridian in 
rml planetei, devenind un sate
lit artificial al acesteia. Proiectul 
unui asemenea satelit a fost elabo
rat de savantul american Singer. 
Satelitul care ca acea forma 
unei sfere cu diametrul de a- 

! prorinvrfir o jumătate de me
tru, va cintări 45 de kg. Do
tat cu aparatură de înaltă precizie 

I pentru înregistrare ji transmisie 
zutomaid e diferitelor fenomene 
care se petrec te mari înălțimi, el 

‘ ne fi lansat cu prilejul 
tomeșiemel Gechzic, șt 
in jund Pămîntului in timp de o 

și 30 de minute.
FrcwcZete șavpnțilov sovietici 

■ dnr» as pare, da psoporțH rpai mari. 
tLa tsutituiul de astronomie teore
tici din Leningrad, profesorul G. 
A. CehoSerrr, doctor in științe fi- 
sâca-metematice, a terminat o lu- 
csare țtunșs*ici pricind lansarea 
ia ivnd Lenei a unei rachete de 
apemmatw 50—100 kg. greutate, 
iără cosuurr. de combustibil pe 

i parcurs. Luind la conrideroțu; 
perticularitițile mișcării corpurilor 
cosești ți aplicind metodele astro
fizicii modeme, savantul sovietic 
a aruns te concluzia că ca fi nece
sar combustibil numai pentru pe- 

I noada msțsală a lansării rachetei

I

Cu fiecare nouă cucerire adău
gată tezaurului de cunoștințe ale 
minții omenești, omul se înalță» 
devine mai stăpîn pe sine, mai 
stăpîn pe natura care l-a creat, dar 
pe care o domină. Mii și mii de 
ani omul a privit universul ca pe 
un mare necunoscut. Mintea lui 
a învățat cu timpul să-l cunoască, 
să-i pătrundă tainele. Cucerirea 
spațiului cosmic va însemna una 
din cele mai glorioase pagini ale 
ărții de aur a omenirii, unul din 

■ ele mai înălțătoare evenimente 
din istoria universului. Orizontul 
omului se va lărgi, infinit, iar via
ța, datorită lui, se va perpetua, 
poate, și pe alte planete.

scump. Materialul sintetic 
nu are nevoie de revoptire, 
el pâstrîndu-și culoarea ți 
fiind anticoroaiv. Duroplaatul 
suportă bine atlt condițiile 
tropicale cit și pe cele po
lare. Materialul fiind și izola
tor, este mai favorabil decît 
metalul atît în condiții de 
frig cît și de câldurâ.

Elasticitatea Duroplastulul 
îl face rezistent la lovituri și 
vibrații, iar consistența lui 
îl face sa amortizeze zgomo
tele, atît de neplăcute la un 
automobil eu caroserie meta
lica mai ales dupâ o oare
care uzurâ.

Automobilul echipat cu a- 
ceastâ caroserie este o per
fecționare a binecunoscutei 
I.F.A 8 și poarift numele de 
P 70. El s-a născut lg uzina 
de automobile din Zwickqu- 
Saxonla. Motorul ar® doi ci
lindri în doi timpi. EI dezvol
tă 22 C.P., vehiculul realizînd 
o viteză maximă de 90 km. 
pe oră. Consumul mediu de 
benzină este do 7 litri Ia 100

-Inului In
ie CU roti

Vă rog să sburăm fără viteze suprasonfce. 
conversăm pe drum...

Boschetele viitorului

Iar am fritîrziat 
mai este niciun

Iubito, h 
nor liber

urse occidentale... fără benzină

Ura !!i Eu sînt primul.»

cunoaștem problemele 

en er g i ei n uele ar t

Particule elementare 
și energie nucleară (in 

(Urmare din nr. 2391)

In prima parte a articolului (publicat în „Scînteia tineretului" 
nr 2391) arătam că un atom constă dintr-un nucleu și mai 
mulți electroni planetari. Pentru chimiști. acești electroni pre
zintă o mare importantă, căci numărul și distribuția lor în di- 
feritii atomi determină legile reacțiilor chimice

Dar ceea ce ne Interesează pe noi nu sini electronii, ci nu- 
cleii Să ne ocupăm deci de nudei Să-i examinăm Tiștii din 
exterior să vedem ce proprietăți globale au și abia apoi să 
pătrundem In structura lor intimă, tot așa cum la un examen 
medical complect, un copil este întîi măsurat și cîntărit, și abia 
după aceea i se face radioscopia.

Proprietățile globale principale ale unui nucleu sînt sarcina 
lui electrică pozitivă și masa lui Aceste proprietăți sînt legate 
de funcțiile ce revin nucleului în familia atomică. Datorită sar
cinii lui electrice pozitive, nucleul tine uniți toti electro, 
nii. care au o sarcină electrică negativă, mentinîndu-i pe orbi
tele lor. După cum se știe, corpurile încărcate cu electr!; 
cităti de semne contrarii se atraș. pe cînd cele care au sarcini 
electrice de același tip se resping

Cînd am vorbit despre electronii din atom am avut un anu
mit scop Dacă știm cîti electroni planetari conține un atom, 
atunci știm implicit și care este sarcina electrică pozitivă a 
nucleului atomului Atomul este un sistem neutru din punct de 
vedere .de.-t’ic De aceea, dacă are o anumită sarcină electrică 
negativă (sarcina totală a electronilor lui), înseamnă că el are 
și o sarcină electrică pozitivă care este egal de mare cu cea 
negativă, căci cele două sarcini de semne contrare trebuie să 
se neutralizeze exact Așadar numărînd electronii aflăm toto
dată și sarcina nucleului Fizicienii. în colaborare cu chirpiștii, 
au reușit să stabilească cîti electroni planetari are fiecare din
tre atomii existenti.

Dacă se face o listă In care se scriu la rînd tipurile de atomi.
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în ordinea crescătoare a numărului de electroni pe care ti con
țin. apar în evidență anumite regularități eare ordonează, In- 
tr.un mod cu totul nesperat, întreaga diversitate a proprietă
ților chimice ale substanței. — Acest lucru este pur și simplu 
minunat

Iată începutul și sfîrșitul acestei liste.

1. Hidrogen 
Deuteriu 
Tritiu

2. Heliu
3. Litiu
4. Beriliu
5. Bor
6. Carbon

88. Radîu
92. Uraniu
93 Neptuniu
94. Plutoniu
95. Americiu
96. Curiu

Tn ultimul timp S-au mai descoperit cîteva elemente care se 
înșiruie după Curiu. Insă există motive foarte serioase ca să 
se afirme că alte elemente stabile în afară de cele cunoscute 
pînă astăzi nu mai pot exista.

Să comentăm puțin tabloul. Numărul de ordine din fața 
unui element indică așadar numărul de electroni dintr-un atom 
de acel element. Propun chiar celor cu memorie bună urmă:o- 
rul |oc instructiv de societate, care se poate practica, de exem
plu, cu succes într-o sîmbătă seara : O persoană aleasă prin 
tragere la sorți stă cu tabloul în mină și strigă „3 electroni'*. 
Imediat, restul societății strigă în cor drept răspuns „Litiu 1*. 
Sau, dacă se strigă ,,92 de electroni I*. se răspunde .Uraniul*. 
Dacă însă se strigă „un electron !*, răspunsul corului va fi cam 
disonant, pentru că unii vor răspunde „Hidrogen l“, alții ..Deu
teriu l“, iar alții „Tritiu I*. Asta din cauză că atomii de Hidro
gen de Deuteriu și de Tritiu au toți numai cite un «ingur 
electron, și de aceea stau în același loc în tablou, au același 
număr de ordine. Ei se numesc izotopi, pentru că izos înseamnă 
pe grecește același, iar topos înseamnă loc.

Nu numai hidrogenul are izotopi, aproape toate elementele 
au unul sau mai mulți izotopi. Am scris însă numai izotopii 
hidrogenului, pentru simplul motiv că majoritatea celorlalți 
izotopi nu au denumiri speciale, așa că este incomod de vor
bit despre ei Vom fi totuși nevoiți să vorbim în curînd despre 
unul dintre izotopii uraniului care nu are nici el un nume spe
cial, dar care a făcut tn ultimul timp, o „carieră* strălucită. 
Deocamdată însă să revenim la caracterizarea generală a nu- 
cleilor.

Se rezumăm ce am spus pînă acum despre sarcină.
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Sarcina nucleului este pozitivă și este egală ca valoare cu 
sarcina totală a electronilor planetari. — Tabloul 1 ne infor
mează ciți electroni planetari are na atom dat oarecare. Impli
cit el ne indică deci și care este sarcina pozitivă a nucleului 
acelui atom Datorită acestei sarcini pozitive nucleul atrage 
electronii atomului, iucărcați negativ, menținindu-i pe orbi
tele lor.

Și acum să oe îndreptăm atenția asupra celeilalte proprietăți 
a nudeuiuL aceea de a avea masă. Am făcut înainte compa
rația clasică a unui atom cu sistemul solar.

Este acum util să reluăm această comparație. Masa totală a 
sistemului solar este foarte inegal repartizată între componenții 
acestui sistem. Soarele are o masă mai mare decît aceea a tu
turor planetelor la un loc. In sistemul atomic există o inegali
tate similară în repartiția masei, însă și mai accentuată. Masa 
tuturor electronilor Ia un loc este neglijabilă în raport cu masa 
nucleului. Se poate considera, cu o foarte bună aproximație, că 
masa întregului atom este egală cu masa nucleului atomic.

Nu exista însă o unitate naturală de masă, și deci trebuia 
fixată o unitate convențională. La alegerea unei unități con
venționale potrivite pentru măsurarea unei mărimi date, tre
buie respectate anumite criterii evidente de comoditate. Dacă 
am să spun de exemplu că între doi dinți ai unui pieptene este 
o distanță de a patru suta mia parte dintr-yn kilometru, toată 
lumea va fi de părere că ar fi fost mult mai adecvat să spun 
că distanța are doi milimetri și jumătate. Gramul este o uni
tate cu mult mai nepotrivită încă pentru a măsura masele nu- 
cleilor, decît este krlometrul pentru măsurarea distanțelor din
tre doi dinți vecini ai unui pieptene S-a căzut de acord că uni. 
tatea cea mai potrivită pentru exprimarea maselor nucleare este 
1,65x10-“ g. Scrisă așa, această unitate nu pare chiar atit 
de mică. Gîndiți-vă însă că asta înseamnă că este nevoie de 
șase sute de mii de miliarde de miliarde de asemenea unități, 
pentru a obține un gram Această unitate de masă nu are nici 
ea un nume special. I se spune pur și simplu „o unitate de 
masă".

Așadar masele nucleilor sînt de ordinul de mărime 1 gr. de 
împărțit la IO2* Acesta îir.să este numai ordinul de mărime. 
Desigur că greutățile nucleilor de diferite tipuri diferă unele de 
celelalte. Intr-o primă aproximație, se poate afirma că masa 
unui nucleu este cu atît mai mare cu cît este mai mare sarcina 
lui electrică. Cu alte cuvinte, dacă am face o listă în care am 
înșirui atomii în ordinea crescătoare a greutăților lor, cum a fă
cut savantul rus Mendeleev, am obținut o copie aproape fidelă a 
tabloului I. Aproape. Există însă și urnele inversiuni de ordine 
față de tabloul 1. Aceste inversiuni se datoresc existenței izo
topilor, despre care am mai pomenit înainte. Izotopii unui anu-
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mit element, adică diferitele tipuri de atom] cu ecelași număr 
de ordine in tablou] 1. au, prin definiție, același <r.umăr de 
e.ectroni planetari, și de aceea comportările lor chimiee sînt 
identice. Ceea ce îi diferențiază sînt tocmai masele nucleilor lor. 
De exemplu nucleul de deuteriu este de două ori mai greu deett 
cel de hidrogen, iar nucleul de tritiu aproape de trei ori mai 
greu.

Așadar ce este esențial și trebuie reținut, este că un nucleu 
se caracterizează nu numai prin sarcina lui, care II deosebește 
de nudeii altor elemente, ci și prin masa lui, care ÎI deosebește 
de proprii lui Izotopi. De aceea se obișnuiește să se noteze fie
care tip de nucleu cu simbolul chimie a| elementului respectiv, 
la care se adaugă doi indici: un număr-care ir.dică sarcina lui 
electrică, și un alt număr, numit număr de masă, care este 
numărul întreg cel mai apropiat de valoarea masei nucleului 
— exprimată în unități de masă.

Am spus înainte că unul dăr.tre izotopii uraniului a făcut 
în ultimii ani o carieră strălucită. Era vorba despre izotopul cu 
masa de aproximativ 235 u.m.

După cum am mai remarcat, acesta nu are un număr spe
cial, și totuși, datorită calităților lui cu totul excepționale, el 
a devenit celebru. Cu alte cuvinte, „și-a creat- un nume" Acest 
nume este „uraniu-235". Așa îl cunoaște toată lumea. Sau, pe 
scurt scris. U-235.

Prin 1908. cind Rutherford și alții au ajuns la concluzia că 
atomul are o structură asemănătoare cu aceea a sistemului 
solar, nu se știa incă dacă microsoarele central, nucleul atomic, 
are la rîndul lui structură sau nu- Se înclina chiar către ideea 
că nucleul, ca și electronul, este o minusculă aglomerare, per
fect densă și continuă, de materie, una dintre acole „particule 
elementare" fără structură și fără părți componente. în ce 
privește electronul, toate cunoștințele de care dispunem pînă 
astăzi confirmă această idee. Se pare că electronul este 
într-adevăr o particulă elementară. Nucleul însă nu este o 
particulă elementară, ci este compus din alte particule. 
Tot Rutherford a fost acela care in 1919, după )0 ani 
de cercetări în această direcție, a dat prima dovadă 
experimentală că nucleul are o structură. Această dovadă a 
constat într-o experiență epocală, ir. cursul căreia o cantitate 
de azot a fost transmutată în oxigen. Aceasta a fost prima 
„reacție nucleară" produsă In lume Odată cu producerea el, 
vechiul vis al al chimiștilor s-a realizat. In curînd vom avea 
ocazia să discutăm detailat extraordinarele consecințe ale aces
tei descoperiri.

M. MUGUR 
fizician
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Pregătirea pentru campania agricolă de primăvară

La centrul mecanic nr. 1 din Otopeni. re
giunea București continuă repararea trac
toarelor și uneltelor agricole in vederea în
ceperii campaniei de primăvară.

Aici se repari tractoarele și motoarele 
K.D. 35 și l.A.R. din zece stațiuni de ma-

șim și tractoare regiunea București.
Pină acum, colectivul a realizat planul de 
reparație în proporție de 70 la sută.

In fotografie : Mecanicul Constantin Pavel 
conduce la parcul de depozitare cei de al 
4-|ea tractor din brigada condusă de el.

toi avantaje pentru contractanții
de plante tehnice

în apliearea Rezoluției plenarei 
S. al P.M.R. din 27—29 decem- 
e 1956 privind dezvoltarea eco- 
miei naționale și ridicarea con- 
uă a nivelului de trai ai celor 
muncesc, pentru specializarea 

aducătorilor în cultura de plan- 
tehnice, obținerea unor pro- 

cții mărite la hectar și crește- 
i cointeresării producătorilor 
în vederea asigurării unei can- 
ăți sporite de materii prime 
cesare industriei alimentare, 
nsiliul de Miniștri al R.P.R. 
dat de curînd o Hotărîre pri- 
id regimul de contractare a 
intelor tehnice necesare indus
ei alimentare
Față de hotărîrile anterioara, 
senta Hotărîre prevede o seric 

avantaje în ceea ce privește 
ijorarea unor prețuri de con- 
ictare, sporuri pentru cei care 
ntractează mai multe recolte, 
ijorarea cantităților de alte pro
se pe care le vor primi gra- 
t contractanții. livrarea gratu- 

sau cu împrumut către con- 
ictanți a materialului de în- 
ilțire, îngrășămintelor bpete- 
ne și insecto-fungicidelor. fo- 
lința gratuită de utilaj-, credite 
jrite și în condiții lesnicioase, 
altele.

Ministerul Industriei Alimen- 
•e, prin unitățile șale, va în-

cheia contracte cu gospodăriile 
agricole colective, cooperativele 
agricole de producție, întovărăși
rile agricole, asociațiile de cul
tivatori și gospodăriile agricole 
individuale, pentru cultivarea sfe
clei de zahăr, seminței de sfeclă 
de zahăr, cicoarei, tutunului, ore
zului, ardeiului de boia, ricinului, 
inijlpj de ulei, rapiței, mentei și 
coreandrului.

La sfecla de zahăr, de exemplu. 
Hotărîrea prevede că prețul pe 
tonă se stabilește în funcție de 
condițiile naturale în mod dife
rențiat pe regiuni, la 250 lei pen
tru zona La și 300 lei pentru 
zona Il-a.

In vederea măririi suprafețe
lor și specializării producătorilor 
în cultura sfeclei de zahăr din 
zona de aprovizionare a noii fa
brici Livezi, prețul de contractare 
se stabilește la 350 lei tona, pen
tru această zonă.

Producătorii care vor încheia 
contracte pe mai mulți ani și cel 
puțin pentru anumite categorii 
de suprafețe, vor primi un spor 
de 50 lei pentru fiecare tonă de 
sfeclă de zahăr predată.

Gospodăriile agricole colective 
și cooperafivele agricole de pro
ducție, vor primi un spor la pre
țul de bază în raport cu canti
tatea predată.

Pentru o producție de sfecli 
de zahăr obținută:

— 250 tone
— 350 tone 
tone

Pentru fiecare tonă de sfeclă 
de zahăr predată de: 

. G.A.C. și C.A.P.
10 lei
25 „
50 „

Pentru 7000 tone 
îngrășăminte chimice 

peste
(Urmare din pag. ha)

deschisă

Producătorii contractanți vor 
mi în mod gratuit pentru fie- 
■e tonă de sfeclă de zahăr pre
ta următoarele cantități de za- 
r:
— gospodăriile agricole colec- 
e și cooperativele agricole de 
îducție — 10 kg.
— întovărășirile agricole — 
kg-
— asociațiile de cultivatori — 
kg.
— gospodăriile agricole indivl- 
ale - 5 kg.
’roducătorii contractant vor 
mi la cerere, prin sucursalele 
ncii Agricole, credite pentru 
iductie reprezentind 30% din 
barea cantității contractate la 
turile obișnuite și 50% la cui- 
lie Irigate
Producătorii contractanți care 
r cultiva sfecla de zahăr pe 
enuri situate pe o rază de 20 
l. in jurul fabricilor și o vor 
nsporta prin mijloace proprii, 
r primi o primă, care va fi 
bilită in cursul anului de Mi- 
iterul Industriei Alimentare 
avizul Comitetului de Stat al 

inifieării și al Ministerului de 
uinte.
Producătorii de tutun ver pri- 
i preturi avantajoase, vor putea 
npăra in schimb anumite pro-

duse agricole și industriale și v«r 
avea la dispoziție credite.

La orez, prețul de contractare 
se fixează la 3.000 lei pe tona 
de orez brut (nedecorticat) cu 
greutate hectolitrică de 50 kg., 
3% corpuri străine și 14% umi
ditate.

Producătorii contractan(i pot 
cumpăra la prețul de vînzare cu 
amănuntul, următoarele cantități 
de orez :

— gospodăriile agricole colec
tive și cooperativele agricole de 
producție cîte 6 kg. de orez de- 
corticat pentru fiecare tonă de 
orez brut predat;

— întovărășirile agricole și a- 
sociatiile de cultivatori cîte 5 kg 
de orez decorticat pentru fiecare 
tonă de orez brut predat;

— producătorii contractant 
individuali cîte 4 kg. orez decor
ticat pentru fiecare tonă de orez 
brut predat.

Producătorii vor primi la ce
rere prin sucursalele Băncii A- 
gricole credite Deptru producție 
reprezentind 35% din valoarea 
producției contractate calculată 
la prețul de bază.

Aceste credite se vor acorda 
în mod eșalonat tn cuantumul și 
termenele ce se vor stabili de 
Banca Agricolă împreună cu Mi
nisterul Industriei Alimentare.

La plante oleaginoase, prețurile 
de contractare se stabilesc 
fel:

— la ricin 
lei 4,80 per kg. sămintă 
decapsulatâ

— la ip — glei 
lei 3.70 per kg.

la raplță 
lei 2.60 per kg.

Producătorii contractanți 
cumpăra, la prețul de vînzare cu 
amănuntul diferite captităti de 
ulei comestibil, gospodăriile colec- 
tive, cooperativele de producție > 
gricolă și întovărășirile fiind 
avantajate.

Producătorii contractanți vor 
primi la cerere, prin sucursalele 
Băncii Agricole, credite pentru 
producție reprezentind 15% din 
valoarea producției contractate.

La capitolui Dispozlțiuni gene
rale, Hotărîrea prevede ca produ
cătorii contractanți de tutun, 
plante oleaginoase, orez și ardei 
de boia, care vor încheia contrac
te pe mai mulți ani, precum și 
producătorii de sămînță de sfe
clă de zahăr și plante aromate 
(mentă și coreandru) care vor 
încheia contracte pentru mai 
multe recolte, să primească ur
mătoarele sporuri calculate la 
prețul de bază cu condițfa ca să 
cultive anumite categorii de su
prafețe.
— gospodăriile agricole co

lective și cooperativele a- 
grîcole de producție

— întovărășirile agricole și 
asociațiile de cultivatori

— gospodăriile agricole in
dividuale

Sporurile prevăzute în 
tenta Hotărîre pentru contractele 
pe mai mulți ani se vor calcula 
din primul an, iar plata se va 
efectua în anul al doilea de cul
tură după însămînțare.

In încheiere, Hotărîrea mai pre
vede o serie de avantaje pentru 
producători și precizează că con
tractele pe mai mulți ani, în curs 
de executare, rămîn valabile pînă 
la executarea Iof, contractanții 
beneficiind și ei de avantajele pre
văzute în prezenta Hotărîre.

ist-

pot

____ ___ _r___  __  . la 
pretuî de bază cu condiția ca să

20%

15%

10%
pre-

Pe urmele materialelor publicate

’oată grija absolvenților
liarul nostru a criticat — în 
2378 t unele practici nejuste 
repartizarea și folosirea ab- 

ventilor școlilor medii tehnice 
ai școlilor profesionale de u- 
lici. 
n răspunsul primit din partea 
nisterului Invățămintului se 
ine : 
,La Direcția generală a învă- 
nîntului profesional și tehnic, 
icoiul a fosl citit și analjzat 
conducerea Direcției generale 

preună cu corpul de control, 
indu se totodată un instruc- 
tovarășilor inspectori asupra 

dului în care vor trebui să 
nărească în viitor, pe teren, 
jrtul absolvenților in procesul 
producție și modul in care 

t respectate drepturile aces- 
a. 
>-a hotărit ca după fiecare de. 
sare a colectivului de control 
se analizeze problemele pri- 

d încadrarea absolvenților în 
iductie. rezultatele obținute de 
ișția în muncă Și să se ia mă- 
ile necesare pentru îndreptarea 
surilor semnalate. 
Departamentele care tutelează 
titutiile și întreprinderile vi. 
:e în articolul „Din școală în 
irică", au fost sezisate verbal

ți în seri® pentru a lua măsurile 
corespunzătoare lichidării feno
menelor dăunătoare.

In urma primelor deplasări fă
cute pe teren în București, la uzi
nele „Republica”, „Vasile Roai- 
tă“ și „21 Decembrie", s-a putut 
constata că absolvenții — seria 
1955/1956 — esînt repartizați la 
meseriile în care s-au calificat. 
Din discuțiile avute cp tinerii 
muncitori rezultă că au un cțșțig 
mediu de 600-700 lei lunar, iar 
unii dintre ei, ca de pildă. Boga- 
giu Panait. mecanic de precizie, 
cîștigă și peste 1.000 lei. Absol
venții încadrați la aceste între
prinderi dau rezultate bune în 
muncă, unii dintre ei trecînd 
printre muncitorii fruntași.

Informațiile privind această 
problemă au început să sosească 
la Direcția generală a invătămîn- 
tului profesional și tehnic.

Totodată, vă comunicăm că u- 
nele aspecte ale problemelor pri
vind aportul absolvenților în 
procesul de producție și modul în 
care întreprinderile veghiază la 
respectarea drepturilor ce li se 
cuvin, vor fi analizate într-o vii
toare ședință a Colegiului Minis
terului Invățămintului".

zilnic planul, dar chiar să trans
porte peste prevederile lui cîte 
1500—1600 kg. de super fosiați 
„Secretul** său La Împărtășit și 
Ioanei Neagu, care este tot ope
ratoare la evacuarea vagoneților. 
Deseori, Ioana Bunică își pără
sește postul și, cît ai clipi din 
ochi, îi arată Ioanei Neagu cum 
trebuie mînuite butoanele și ma
netele. Neagu îi e recunoscătoare, 
deoarece de la 100—200 kg de 
superfoefați a reușit în scurț 
timp să transporte și ea 
1200—1400 kg. peste pla-n.

In secție mai sînt încă rpulți tir 
neri. Pe unii dintre ei îi ajută 
îndeaproape tovarășul Gheorghe 
Ungureany. Acesta, pe lingă 
sarcinile de producție, sprijină 
din proprie inițiativă calificarea 
celor noi veniți și contribuie la 
specializarea celor vechi. El a 
calificat în anul trecut doi tineri: 
pe Stelian Iordache la pregătirea 
acidului și pe Minescu Păun în 
munca de operator la evacuarea 
gazelor.

Decadă cu decadă planul secției 
este depășit cu 24 la sută. Aceas
ta înseamnă sute de tone de în- 

| grășăminte chimice peste plan.
Ultimele măsuri tehnico-orga- 

i nizaîorice ne vgr sprijini și mai 
mult in depășirea planului de 

i producție De pildă, montarea unei 
,estacade de alimentare va face

cite

plan
ca producția să crea-scă cu 100%, 
iar economiile să sporească sim 
țitoi, deoarece mecanizarea aces
tui sistem de lucru va înlocui 
munca» a 4—5 oameni.

O altă măsura, ce constă în a- 
plicarea nișelor de ventilație pen. 
tru absorbția gazelor în ha.a depo
zit, va face ca protecția muncii 
să fie realizată pe deplin

Trebuie să arăt că, fără spriji
nul Uniunii Sovietice, munca 
noastră nu ar putea avea roadele 
de azi, Aproape zilnic sosesc tre
nuri întregi din ținutul Mur. 
mansk cu principala materie prL 
mă — Kola. De curînd în.r-o 
■singură zi ne-a sosit o cantitate 
de 250 000 kg.

Puțini muncitori mai sînt aici 
dintre cei care au lucrat înainte 
de 1944. Gazele de acizi le,au ars 
plâmînii în hrubele patronului. 
Astăzi, condițiile de muncă și 
viață nici nu pot fi comparate eu 
trecutul. Muncitorii primesc zilnic, 
în afara mesei obișnuite, o masă 
specială, gratuită, care cuprinde 
2600 de calorii. In afară de acea
sta, ei au un regim special de 
lucru (6 ore pe zi).

în ceea ce privește angajamen. 
tul de a da peste plan 7.000 de 
tone îngrășăminte chimice, în 1957 
subliniez încă o dată că-1 vom 
îndeplini și chiar îl vom depăși 
Sper că în curînd o sa putem da 
și alte dovezi că am avui drep
tate.

!
t

I

i
5

Noi, studenții cur? ne-am petrecut vacanța de 
iarnă în stațiunea Sinaia, ne adresăm redtâției 
ziarului „Scînteia tineretului", cu rugămintea de .a 
publica această scrisoare, in car? dorim să rela
tăm unele întîfnplări petrecute în această pe
rioadă.

Pentru noi, cele 12 zi'e petrecute în minunata 
stațiune climaterică, unde ni s-au asigurat cele 
mai bune condițiuni de odihnă și distracție, vqt 
rămîne amintiri de neuitat. Și de această dată 
noi am simțit d'm plin grija părintească pe care 
partidul nostru o poartă tineretului studios,

In mijlocul nostru au vențt cu multă dragoste 
să ne vorbească personalități de seamă, oameni 
în vîrstă, savanți renumiți ai patriei noastre. În
tâlnirea pe care am avut-o cu academicianul C. 1. 
Parhon a constituit pentru cei peste 509 de stu
denți o minunată lecție de modestie, un îndemn 
de perseverență în muncă, de dragoste față de 
cercetarea științifică pusa în slujba celor ce mun* 
cesc. Prin cuvinte simple, dar pline (Ze conținut, 
ne-a vorbii cu multă căldură academicmnul 
C. lonescu-Sisești, despre înaintașii agriculturii 
noastre.

Am rămas profund impresionați și entuziasmați 
de modestia acestor oameni, de la care am avut 
multe lucruri de învățat, in ceea ce privește con
duita noastră în viață și felul de a munci pen
tru cucerirea cetății șiiinței.

Cu regret însă trebuie să ne arătăm dezamă
girea pe care am avut-o cu ocazia întâlnirii noa
stre cu tinerii scriitori Titus Popovici și Franfisc

OPROIU MARIA, studentă emul IU Facultatea de Istorie, Uni
versitatea WC. I. Parhon" — București.

FILIP PARASCHIVA. studentâ amil II Institutul „Maxim Gorki 
Bucuroșii.

PÂNDELE CARMEN, studentă anul III Pediatrie IMF. 
București.

JIANU EMIL, student anul VI Medicina Generală I.M.F, — 
Cluj.

TEODORESCU LEONIDA, preparator, Institutul „Maxim 
Gorki' — București.

MEREȚ NICOLAE, asistent Facultatea de Mine — Petroșani. 
BE*AN MIRCEA, student anul IV Institutul Tehnic — Gqlațl. 
PISICĂ CONSTANTIN, student anul V Facultatea de Științe 

Naturale, Universitatea „Al. I. Cuza" — Iași.
BOTEZ CONSTANTIN, asistent Institutul Agronomic — Iași. 
STANCIU DUMITRU, student anul IV Institutul Agronomic — 

Iași,
BULAI CONSTANTIN, asistent Universitatea „C. I. Parhon' 

București.
PETRICEL ELENA, studentă anul V Pediatrie I.M.F.—București, 
ROZEMBERG VIORICA, studentă anul V Pediatrie I.M.F. — 

București.
NEAGU C., secretar Comitetul U.T.M. I M.F. — București. 
ANGHEL IOAN, asistent Facultatea de Științe Juridice Uni

versitatea .C. I. Parhon* — București.

Munteumi. Le-am arătat multă încredere cînd 
le-am cerut să vină în mijlocul noșțru„ le cu
noaștem muăca și viața lor, să avem ce învăța 
din aceasta. Noi am citit și apreciat creația lor 
literară, prețuim talentul lor. Dar, ani rămas in 
diguați de comportarea lor. Ei s-au prezentat în 
fața studenților în stare ele ebrietate, intr-o ținută 
neglijentă, și în loc să răspundă cu modestie 
demnitate la întrebările puse de studenți, ei au 
dat răspunsuri ironice, pline de îngîmfare, jigni
toare pentru întreaga masă de studenți care n 
aflam în sală. Deși am avut o atitudine plină d' 
politețe și respect față de ei, înmîmndu-le și c: 
douri, ei au continuat să aibă aceeași comportat 
și la reuniunea studenților.

Noi, credem că asemenea manifestări nu tre 
buie să mai existe în rîndul tineretului nostru ș 
cu atît mai mult la tinerii noștri scriitori, care au 
menirea ca prin creația, lor și prin comportare s; 
contribuie la educația comunistă a tinerei gene 
rații. t .

Tineretul din patria, noastră dorește ca toț 
tinerii scriitori să fie modești, exemple în muir. 
de creație și de conduita în viață.

Ne adresăm cu această ocazie și Uniunii Seri 
torilor din R.P.R., rugind-o să ia măsurile nec 
sare pentru ca asemenea manifestări care știrbe 
prestigiul scriitorilor noștri să nu mai aibă 1: 
pe viitor.

în Intlmpmarsa Zilei ceferiștilor
A fost realizată o

/AȘI (de la corespondentul 
nostru).

Muncitorii ceferiști din țara 
noastră vor sărbători în prima 
duminică după 16 Februarie, 
..Ziua Ceferiștilor". Muncitorii și 
tehnicienii de la atelierele C.F.R. 
,,/lie Pintilie" din /ași intimpină 
acest eveniment cu noi realizări 
în producție. La secția turnătorie, 
ca urmare a terminării pregătiri
lor necesare, s-a început turnarea 
celui de-al 2-lea cilindru de lo
comotivă seria 50.100 cu două 
zile înainte de termenul planifi
cat.

Colectivul de muncitori, con
dus de lacob Hreapcă și Grego- 
re Tănpse, a efectuat o impor
tantă inovație la turnarea unor 
saboți de locomotivă, inovație 
care aduce o sporire a producti
vității muncii cu 25 la sută. 
Muncitorii acestei secții s-au an
gajat ca in cinstea zilei de 16

importantă inovație
Februarie să confecționeze forme 
metalice pentru turnarea unor 
serii noi de saboți. La secția de 
locomotive brigada l-a a tine
retului a pus in funefiune un nou 
aparat de legare (lansarea caza- 
nului pe osii fi legarea atelajului 
frinei cu cutiile de grăsime) a lo
comotivelor, care a făcut să creas
că randamentul muncii cu 200 la 
sută. De asemenea brigada a în
ceput să utilizeze o nouă meto
da de muncă, ce constă in trasa
rea și corectarea paralelismului 
fălcilor fremului locomotivei cu a- 
jutorul pazanelor provizorii. Bri
gada s-a angajat să termine pină 
la 10 Februarie — peste sarcinile 
de plan — legarea unei locomo
tive.

Tot tn cinstea acestui eveni
ment. la secția a ll-a vagoane a 
luat ființă o nouă brigadă a ti
neretului condusă de utemistul 
Constantin Potingă.

O însemnată economie de combustibil
BACĂU (de la corespondentul 

nostru).
In cinstea Zilei ceferiștilor colec

tivul depoului C.F.R. Bacău, s-a 
angajat să facă o economie de 300 
tone combustibil convențional. Pină 
la 8 februarie s-a realizat o eco
nomie de 650 tone combustibil și 
1000 litri uleiuri. De asemenea în 
loc de 5 trenuri de marfă cit s-au 
angajat să remorcheze pe baza eco
nomiilor de combustibil au reușit 
să remorcheze 10 trenuri pe dis
tanța Bacău-Pașcani, Bacău-Mără- 
șești. Valoarea totală a acestor e- 
conomii de combustibil se ridică 
la 143.000 lei.

în fruntea întrecerii pentru ob
ținerea de economii însemnate s-a 
situat echipajul condus de meca
nicul Constantin Șașcău, care a e- 
conomisit peste 42 tone combusti
bil și mecanicul Toader Beldiman 
cu fochistul Petre Drugă care au

realizat o economie de 20 tone de 
combustibil.

In afară de personalul de pe 
locomotive o muncă intensă depu
ne în aceste zile și personalul din 
ateliere. Echipa complexă de ti
neret din care fac narte Moroșa- 
nu Mircea, Miron Gheorghe, Vodă 
Raicu, Mihai Barzaghideanu și 
alții, care lucrează la reparații și 
revizii de locomotive, a reușit ca 
de la 1 ianuarie și pînă acum 
să reducă timpul de staționare a 
locomotivelor la reparații și re
vizii cu 2,57 la sută.

Feroviarii stației C.F.R,-Bacău 
au reușit ca între 1—8 februarie 
să depășească planul la încărcat 
vagoane cu 1685 tone. Toate aceste 
realizări ale ceferiștilor sînt mij
loacele cu care ei își întăresc vo
tul ce l-au dat la -3 februarie, can- 
didaților F.D.F.

Surprize pentru 8 Martie
Incursiune în

intrat în tradiție un obicei: 
acela ca de ziua de 8 Mar
tie, tineri și bătrini să dă

ruiască soțiilor, surorilor, mame
lor și prietenelor, cadouri fru
moase și utile, întărind pe cel al 
micuțului și nevinovatului emisar 
al primăverii: mărțișorul. Cunos- 
cînd aceasta, Ministerul Industriei 
Ușoare va organiza o serie de 
expoziții cu vînzare în care se vor 
prezenta produse și sortimente noi 
în ambalaje 4eosehite. Se vor a- 
menaja asemenea expoziții la A- 
rad, Cluj și București, iar pentru 
vînzare de încălțăminte la Bucu
rești, Sibiu, Cluj. Ploeșți și Galați. 
De asemenea, se vor organiza ex
poziții cu vînzare a produselor fa
bricii „Haia Lifșiț**, expoziții cu 
articole de marochinărie, ciorapi 
„Cristal0, tricotaje etc., toate în 
ambalaje noi cu banderole, șnu
ruri și vignete festive.

Cu acest prilej, fabricile și în
treprinderile depînzînd de Minis
terul Industriei Ușoare vor lansa o 
serie de articole noi. Astfel, se vor 
desface două modele noi de pînză 
de mobilă, țesături pentru tinerele 
de Ia sate „Sibianca“, țesături su
perioare pentru confecții la modă, 
„Sanda", „Serilana", „Jana” și 
„Saratov**, toate din bumbac, pre
cum și cinci modele noi ce vor fi 
prezentate la festivalul modei 1957 
de la Moscova.

Din lînă se vor crea 19 desene 
de țesături de rochii, două modele 
de costume de lînă, 22 pentru ra- 
Slane și pardesie de damă și 18 

esene pentru rochii de mătase. Se 
vor mai produce încă 18 modele 
noi de tricotaje din bumbac și mă
tase, șosete de bumbac, 10 modele 
de baticuri și 22 modele noi de 
confecții.

„Problema" nu este epuizată, 
cunoscînd faptul că în materie de 
gusturi, părerile feminine sînt 
mult diferite. Astfel, amatori
lor de cadouri le vor mai sta la 
dispoziție 5 modele de încălță
minte, încă 5 modele de poșete 
vinilin, 2 modele haine ve- 
lurate, precum și un întreg „ar
senal** de pensete, pile pentru un
ghii, nasturi de gabalit, periuțe de

proiectele Ministerului Industriei Ușoare
dinți, catarame, termosuri» 
plicuri și alte asemenea 
de nelipsit femeilor 

Spre bucuria lor 
lista nu se sfîrșește

mape, 
obiecte 

noastre, 
anunțăm că

putea complecta și consulta în ve
derea eventualelor cumpărături, 
in zilele ce preced sărbătorirea zi
lei de 8 Martie — Ziya interna
țională a femeii.

în numele studenților din tabăra 
de odihnă de la Sinaia

Produse din 
aragonit

Produse din țțrqgonil î Multi cititori 
se vor mira desigur. De cîteva zile pe 
str. Dobrogeanu Gherea s-a deschis un 
nou magazin de prezentare și desfa
cere, pe firma căruia scrie ,, Arago
nit". înăuntru, numeroși vizitatori și 
cumpărători Obiectele expuse sînt 
foarte frumoase : servicii de birou, lus
tre, servicii de fumat, vaze de flori, 
fructiere, suporturi de fotografii stati
ve de cărți, obiecte decorative, toate 
din aragonit.

Pentru a înțelege de ce sînt atît de 
apreciate obiectele din aragonit vă vom 
da cîteva amănunte. Aragonitul este un 
calcit, o varietate de piatră, cu o ve
chime de 3—1000 de ani. Unica țară 
din lume care posedă zăcăminte de a- 
ragonit este țara noastră și exploatarea 
lui se face la Luncani și Corund. Ca^ 
litatea deosebită a acestei pietre con
stă în faptul că se pretează la un lus
tru excepțional, care nu se pierde la 
nici o influentă din afară : apă, frig, 
căldură ele.

Deși industria noastră de aragonit 
este tînără — de-abia atinge doi ani 
— totuși a șt început să fie ciinoșcuță 
în lumea întreagă. Atelierele de prelu
crare a aragopitului au primit comenzi 
din Austria, India, Anglia și R.F. Ger
mană pentru executarea unor însem
nate cantități de lustre, servicii de fu
mat și de birou, socluri de statuiete, 
vaze de flori etc.

Magazinul din Cgpțtală recent des
chis în str. Dobrogeanu Gherea nr. 2, 
pune acum la dispoziția amatorilor o 
bogată varietate de obiecte de arago
nit și așteaptă totodată din partea cum
părătorilor noi sugestii pentru confec
ționarea altor lucruri din aragonit.

Și precum vedeți în fotografia ală
turată, amatori sțnt numeroși, încă 
din primele zile.

G. ANGELESCU

In curind se va deschide în sala Magheru din Capitală Expo- < 
ziția tehnico-știintifică a U.R.S.S. „Folosirea energiei atomice J 
in scopuri pajnice”. j

In fotografie: prof. V. G. Kirilov Ugriumov (prim plan, I 
Ștmga) alaturi de mg. A. P, Vasiolkin (mijloc) și tehnicianul J 
L. I. Boiakov, dind îndrumări asupra montării expoziției

/

Scandalagiu 
ți bătăuș

In timp ce sute și sute de mii de t 
neri din lara noastră se află în fabrici 
în școli și universități, pe șantiere 
sau lucrează în instituții, cîțiva tineri 
unii djntre ei fără nici o ocupație, și 
au făcut obiceiul de a-și petrece toată 
ziua pe bulevardul ,,6 Martie". Unu 
dintre aceștia este Qheorghe Ustenco 
în vîrstă de 18 ani. El este cunoscu 
de organele de miliție pentru nume 
roasele sale infracțiuni — acte huliga 
nice — făptuite la adresa trecătorilo' 
pe bulevardul „6 Martie". De curînd 
Gh. Ustenco a provocat un nou scan 
dai legîndu-se de trecători. La inter 
venția unui ofițer de miliție, tînăru 
huligan nu s-a potolit ; ba mal mult, 
l-a ultragiat fapt care a stîrnit indig
narea cetățenilor. Gh. Ustenco a fost 
înaintat organelor judiciare. El își va 
primi pedeapsa meritată.

Spartachiada de iarnă a tinerelului
CONSTANȚA. — La cea de a 

doua ediție a șa Spartachiada de 
iarnă a tineretului se bucură de 
o participare masivă a spqrtivilor 
din regiunea Constanța. Pipă 
acum la întrecerile spartachiadei

Par'e peste 50.00° de ti- VCM111F 1KJa,UE rl nal;ona. 
^oJ°i a ,• or aPartinînd le- tn prezent peste 1.600 de ti- 

celor 132 de colective ale asocia-.................. • •- ■ ......
tiei sportive „Recolta”. In raio
nul Medgidia numărul tinerilor 
antrenați la întrecerile de șah, 
tenis de masă, gimnastică, trîntă, 
patinaj, ajunge la aproape 20.000 
de concurenți. In luna ianuarie, 
numeroși tineri din raionul Tul
cea s-au întrecut la schi și 6ă- 
niuș, iar pe lacurile înghețate, ti. 
neri din comuna Zebilu și pesca
rii de la Jurilovca, au participat 
la interesante concursuri de pati
naj.

In regiunea Constanța, șahul, 
tenisul de masă și gimnastica, 
sînt 6-porturi foarte răspindite și 
aduc totdeauna o afluență de par
ticipant! la competiții. Un fru
mos succes au repurtat la gim. 
nastică cele 34 de tinere munci-

toare de la fabrica textilă „între
cerea socialistă" din orașul Con
stanta.

Un loc important în cadrul a- 
cestei spartachjade îl ocupă 
concursurile de trintâ, unul din 
vechile noastre sporturi na|iona- 

neri din raioanele Medgidia, Hîr- ' 
șova și Tulcea, participă la 
concursurile de trîntă.

Luptele tătărești, specifice re
giunii Constanta, cunosc de ase
menea o largă participare în ra
ioanele Negru Vodă, Medgidia și 
Adamclisi. Pînă acum luptătorul 
Omer Kaeri a ciștigat toate în- 
tîlnirile d.in cadrul spartachiăclei.

Cîștigătorii primei etape se 
pregătesc în aceste zile pentru a 
participa la faza a doua â spartș- 
chiadei in care s-au înscris pe 
program și concursurile de pălă
rie. In raionul Hîrșova, 25 de că
lăreți, cea ma,i mare parte dintre 
ei colectiviști din satele Nisto. 
rești și Vuituru sînt gata de 
concurs,

ȘTIRI SPORTIVE
• La 8 februarie s-a desfășurat 

în orașul Tampere întîlnirea in
ternațională de hochei pe gheață 
dintre echipele reprezentative aie 
Uniunii Sovietice și Finlandei. 
Meciul s-a disputat tot timpul 
sub semnul superiorității hocheiș- 
tilor sovietici care au obținut 
victoria cu scorul de 8—3.
• Vineri seara a-a desfășurat 

la Bruxelles întțlnirea interna
țională de tenis de masă dintre 
echipele reprezentative masculine 
ale Belgiei și R.P.F. Iugoslavia. 
Victoria a revenit sportivilor iu. 
goslavi cu rezultatul de 5—0.

• Congresul Federației inter
naționale de aviație (F.A.I.), 
reyniț recent la Paris, a hotărît 
ca viitoarea ediție a campionate
lor mondiale de planorism să se 
desfășoare în anul 1958 în R. P. 
Polonă. întrecerile urmează să 
aibe loc în localitatea Leszno din 
voivodatul Poznan și se așteaptă 
participarea unui mare număr de 
planoriști din 20 de tari.

Ultima ediție a campionatelor 
a avut loc în anul 1956 în locali
tatea St. Yan din Franța.



In Sovlntul Naționalităților

S-au terminat dezbaterile
cu privire la planul economiei 

naționale și bugetul de stat pe anul 1957

Demascarea 
unui grup ds spioni 

americani 
în R. Cehoslovacă

PRAGA 9 (Agerpres). — Cete- 
ka transmite : Recent lucrători ai 
Ministerului Afacerilor Interne au 
demascat un grup de persoane, 
care au dus o activitate de spio
naj pe teritoriul Cehoslovaciei 
pentru serviciul de spionaj 2ma 
rican.

Au fost arestați juristul Jiri 
Sladecek — fost funcționar al 
ambasadei americane la Praga. 
Miroslav Rezac — funcționar la 
Ministerul Industriei Grele. La
dislav Lebeda — funcționar la 
fostul aparat polițienesc, Augus
tin Smejc și alții.

La ancheta preliminară s a sta. 
bilit că activitatea de spionaj a 
acestui grup a fost condusă de 
maiorul Whitman fostul adjunct 
al atașatului militar al aerului al 
ambasadei americane la Praga.

Ancheta continuă.

MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 9 februarie 
s-au terminat in Sovietul Naționa
lităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. dezbaterile cu privire la 
planul economiei naționale și bu
getul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1957.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de M. G Pervuhin, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Comisiei 
economice pentru planificarea cu
rentă a economiei naționale a 
U.R.S.S.

La propunerea deputatului Mi- 
krisep (R.S.S Estonă) s-a adop. 
tat in unanimitate hotărîrea :

1 Să se aprobe planul de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R S.S. pe anul 1957, 
prezentat de Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S., cu amendamen
tele propuse de comisiile buge
tare ale Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților.

2. Să se însărcineze Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S să exa
mineze observațiile cu privire la 
planul de 6tat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anul 1957, expuse în concluziile 
comisiilor bugetare ale Sovietu
lui Uniunii și Sovietului Națio
nalităților și în expunerile făcute 
de deputății la Sesiunea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

Tot în ședința din 9 februarie 
a Sovietului Naționalităților s-a 
terminat discutarea proiectului 
bugetului de stat pe anul 1957.

Sovietul Naționalităților a a- 
probaf apoi bugetul de stat. Ve
niturile bugetului s-au aprobat 
în sumă de 617 155.967.000 ruble 
și cheltuielile — în sumă de 
604.580.653.000 ruble. Apoi a 
fost adoptată în unanimitate legea 
cu privire la bugetul de stat.

Sovietul Naționalităților a tre
cut la discutarea următoarei 
probleme de pe ordinea de zi a 
sesiunii. Trecerea în competența 
republicilor unionale a legisla
ției referitoare la organizarea tri
bunalelor republicilor unionale și 
a adoptării codurilor civil, penal 
și de procedură. Raportul a fost 
prezentat de deputatul Ghedvilas. 
președintele Comisiei pentru pro-

vil, penal și de procedură.
In cadrul discuțiilor la rapor

tul deputatului Ghedvilas primul 
a luat cuvîntul deputatul Kairov, 
președintele Academiei de Științe 
pedagogice a R.S.F S.R.

Cu privire la a doua problema 
de pe ordinea de zi au luat de 
asemenea cuvîntul deputății Pî- 
sin (ținutul Altai) și Pusep 
(R.S.S Estonă). Discutarea aces. 
tei probleme va continua la ur
mătoarea ședință a Sovietului 
Naționalităților, care are loc la 
11 februarie.

puneri legislative a Sovietului 
Naționalităților.

Comisia pentru propuneri le
gislative a Sovietului Naționali
tăților împreună cu Comisia pen
tru propuneri legislative a Sovie
tului Uniunii au prezentat actua
lei sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. spre examinare și a- 
probare un proiect de lege, care 
prevede trecerea în competența 
republicilor unionale a legislației 
referitoare la organizarea tribu
nalelor republicilor unionale pre
cum și a adoptării codurilor ci-

Interpelarea unui grup de deputah
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședința din 
9 februarie a Sovietului Naționa
lităților, deputatul Vilis Lațiș, 
care a prezidat, a comunicat că 
guvernul Uniunii Sovietice a fost 
interpelat de către un grup de de. 
putați ai Sovietului Uniunii și So. 
vielului Naționalităților. In inter, 
pelare se spune:

Agravarea situației internațio
nale și cîteva măsuri luate în ul
timul timp în Occident pentru a 
îngreuna legăturile culturale din
tre Uniunea Sovietică și țările oc
cidentului, stîrnesc neliniște le
gitimă atît în rîndurile opiniei pu
blice din țările occidentale, cit și 
ale opiniei publice din Uniunea 
Sovietică.

Din această cauză adresăm gu
vernului următoarea interpelare :

— Ce intenționează să facă gu 
vernul pentru a menține și dez 
volta legăturile culturale dintre 
U.R.S.S. și toate statele din lu
me, și dacă este de acord să spri
jine academiile de științe, univer
sitățile, uniunile scriitorilor, ar- 
hitecților, compozitorilor, pictori
lor, pedagogilor și celelalte orga
nizații culturale și sociale în men
ținerea și dezvoltarea legăturilor 
lor cu diferitele organizații cul
turale și sociale și cu oamenii de 
cultură din toate țările, indepen 
dent de orînduirea lor politică și 
socială.

Interpelarea a fost semnată de: 
N. Tihonov, I. Ehrenburg, A. Kor- 
neiciuk, Z. Lebedeva, A. Nesme- 
ianov, V. Va6ilevskaia, A. Surkov, 
N. Popova, V. Blajenov, I. Matu- 
lis, I. Peive, M. Tursunzade și S.

Ișanturaeva — deputați ai Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., membri 
ai Comitetului sovietic pentru a- 
părarea păcii.

Vilis Lațis a spu« că această 
interpelare va fi transmisă gu
vernului Uniunii Sovietice și că 
guvernul va răspunde probabil în 
cursul sesiunii

In urma dovezilor de spionaj împofriva U. R. S S

Confuzie în anumite cercuri
U. A.ale S

TASS transmite : După cum re
iese din comentariile presei ame
ricane, faptele concrete și incon-

înșelați de propaganda occidentală

Refugiații unguri locuiesc 
în bordeie și

LONDRA 9 (Agerpres).— Zia
rul ,Manchester Guardian"' pu
blică o serie de articole ale co
respondentului său special cu 
privire la refugiafii unguri din 
Anglia. Deși autorul încearcă si 
explice situafia grea a refugiafi- 
lor prin „lipsa de spirit organi
zatoric" al acelora care se ocupă 
de ei, faptele citate tn articol sînt 
extrem de concludente

In multe lagăre, scrie cores
pondentul. ..REFUGIAȚII SINT 
INSTALAȚI IN BORDEIE, PRO- 
MIȚINDU-L1.SE CA VOR RĂ- 
MINE ACOLO NUMAI CÎTEVA 
ZILE. DAR LA SFÎRȘITUL LU
NII EI CONTINUĂ SA RAMINA 
ACOLO Șl NIMENI NU LE 
SPUNE CUM POT GĂSI DE 
LUCRU IN MAREA BRITANIE 
Șl CARE SINT POSIBILITĂȚI- 
LE DE A EMIGRA IN ALTA 
ȚARA".

Corespondentul subliniază că 
refugiafii unguri nu au posibili
tatea să părăsească lagărul. In 
primul rlnd pentru că autorită
țile engleze împiedică in fel și 
chip acest lucru, iar tn al doilea 
rind pentru că nu au nici un 
ban.

După cum comunică corespon
dentul. In unul din lagăre REFU
GIAT II AU AMENINȚAT CA 
VOR DECLARA GREVA FOA. 
MEI DACĂ NU LI SE VOR 
CREA CONDIȚII ACCEPTA. 
BILE.

Intr-unui din articole se spu
ne că printre refugiafi se află 
copii care au venit In Anglia 
fără părinfi. Nu se poate citi 
fără emofie despre un copil de 8 
ani care „a sosit in Anglia fără

n-au de lucru
tată și fără mamă și în general 
fără cineva care să îngrijească 
de el“... Corespondentul arată că 
MAJORITATEA REFUGIAȚILOR 
UNGURI S.AU CONVINS A- 
CUM CA AU FOST ÎNȘELAȚI 
DE REPREZENTANȚII AUTO
RITĂȚILOR ENGLEZE AL CĂ
ROR SCOP A FOST SĂ OBȚINĂ 
BRAȚE DE MUNCĂ IEFTINE.

In încheiere corespondentul 
subliniază că In prezent jumăta- 
te din numărul total al refugia. 
Iilor de 11.500 au declarat că 
slnt ferm hotărtti să plece din 
Anglia.

testabile ale activității subversive 
a S.U.A. împotriva UJÎ.S.S., 
au provocat o confuzie vădită 
în anumite cercuri ale S. U A.

La 7 februarie, departamentul 
de stat a făcut o încercare stin- 
gace de a dezminți aceste fapte 
Un reprezentant al departamen
tului de Stat, White, într-o decla
rație specială făcută în cadru! 
unei conferințe de presă, a încer
cat să nege faptul că lakuta, No- 
Xicov, Kudreavțev și Hmeinițki, 
care au luat cuvîntul la conferin
ța de presă, au fost agenți ai ser- 
viciului de spionaj american.

Dar, în aceeași zi. după cum 
scrie ziarul ..New York Herald 
Tribune", „directorul” ața numi
tei* „Organizații Internaționale a 
Gărzii Albe pentru cercetarea me
todelor comuniste", un oarecare 
Malișev, într-o convorbire cu co
respondenții a declarat că 
patru ruși- care au luat p____
conferința de presă „in legătură 
cu activitatea americană de spio. 
naj" au fost recrutați tn realitate 
de grupul „NTS".

„cei 
parte la

'•<

e

Kațmlrul este o parte 
Integrantă a Indiei 
—— ----------- V

NEW YORK 9 (Agerpres).'! 
— Corespondentul Agerpres (, 
transmite: La 8 februarie ț
Consiliul de Securitate a exa- i 
minat din nou problema Kaș- 
mirului. Reprezentantul Indiei, 4 
Menon, a rostit cu acest pri- a 
lej un amplu discurs. El a ț

I
♦ . ________ .
( declarat incăodată că Kașmi- ă 
I rul este „o parte integrantă a â 

Indiei" și a respins acuzațiile < 
aduse Indiei in ședința prece- ( 
dentă a Consiliului de Securi- 4 
tate de către delegatul pakis- 4 
tanez. i

In încheiere. Menon a spus i 
că in acțiunile sale India a 4 
respectat și respectă cu stric- 4 

“■ ■■. Delegația 4 
‘ tici un fel f

I
I
I
:
I
f
4 respectat și respectă
/ tete Carta O.N.U. I
/ indiană nu prezintă nici ...
î de propuneri in problema Kaș- i 
/ mirului. Ea consideră că Con- *

i#

siliul de Securitate trebuie să ț 

abordeze in mod realist și cu t 
toată atenția necesară rezol- ( 
varea acestei probleme și să J 
obțină încetarea agresiunii in ț 
Kașmir. a

Următoarea ședință a Con- ț 
siliului de Securitate va avea J 

. Ioc săptămina viitoare.

Născocirile unor ziare iraniene
MOSCOVA 9 (Agerpres). —

TASS transmite:
Intr-o serie de ziare iraniene 

au apărut in ultimele zile știri 
în care se arată că Uniunea So
vietică ar fi început să exploate
ze zăcăminte de petrol din fun
dul mării Caspice din apele te
ritoriale ale Iranului.

Unui corespondent al agenției
*___________

TASS | s-a declarat la Minis 
torul Industriei Petrolului al 
U.R.S.S. că aceste știri sînt lip
site de orice temei și nu cores
pund realității Uniunea 
vietică nu efectuează nici 
fel de lucrări geologice

So- 
un 
de 

prospectare și nici un fel de ex
ploatări ale zăcămintelor petro
lifere în regiunea apelor terito
riale ale Iranului.

Congresul Partidului Socialist

Perspectivele 
doctrinei 
„vidului"
Nevrlnd să 

recunoască fap
tul că In Orien
tul Arab poDoa- 
rele își clștigă 
prin luptă drep
tul la indepen
dență — diplo
mația america
nă continuă să 
susțină teoria 
„vidul u?* și a 
necesității in
tervenției a me- 
ricane.

(Ziarele] 
Desen :

BUG TARU

Italian

Menținerea unității cu comuniști: 
idee centrală în discuții

VENEȚIA 9 (Agerpres). — La 
cel de-al 32-!ea Congres al Par
tidului Socialist Italian a conți, 
nuat discutarea raportului condu, 
cerii partidului și a raportului 
prezentat de P. NennL

Tezele rapoartelor au fost apro. 
bate de Tolloi, De Martino, Lom
bardi și Valori, membri ai con. 
ducerii partidului. Valori s-a pro-
nuntat împotriva cererii de scin-

• dare a unității clasei muncitoare, 
•împotriva cererii de a se rupe cu 
ț comuniștii care provin de fapt 
țdin social-democrați.
r Aceeași ideie a susținut-o tn 
: esență și Foa, membru al condu- 
: cerii partidului, locțiitorul secrc. 
Harului general al Federației ita. 
Hiene a oamenilor muncii din in- 
>...__________  . .

dustriUe metzfnrgică j: construe- 
toare de mașipi

Garlezî. delegat la congres, 
(Livorno) ■ arătat tn cnlntarea 
sa că este necesar să se evite ca 
eventuala snif eare a socialiștilor 
cu soda'.democrații să dncă o 
parte a socialiștilor pe poziții anti
comuniste. Delegatul Matteucci 
(Rieti) a arătat necesitatea men. 
ținerii unității <3 comuniștii In 
organizațiile sindicale.

Delegatul Giacometti a subli
niat necesitatea menținerii unită, 
tii clasei maacitoare și a solida
rității ca t*rile lagărului șocia. 
list

întrevederi bilaterale 
între Eisenhower, Mac 
Millan și Guy Moliei
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

•— Agenția France Presse anunță 
că, potrivit unor informații din 
sursă americană, în general bine 
informată, în jurul datei de 21 
martie va avea loc o întrevedere 
între președintele Eisenhower și 
primul ministru britanic Mac 
Millan. Această conferință bila
terală ar urma să aibă loc la 
Washing’on. Agenția France 
Presse mal anunță, citînd ace
leași surse, că înainte de această 
întrevedere va avea loc spre 
sfîrșitul lunii februarie, tot la 
Washington, o întrevedere între 
președintele Eisenhower și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Franței, Guy Mollet Pentru 
moment — subliniază agenția — 
nu se pune problema unei confe
rințe tripartite între președintele 
Eisenhower, Mac Milian și Guy 
Mollet.

spread lUelf giraffe tn<r, surprising-

all living in their natural environment. 
liuxinea» men who require information on 
current commercial condition» in East 4frica 
are (netted to țet into touch-with our Intelligence 
Department. 54 Lombard Street, London, E.C.31 
Up-to-date reports from our branches in Nairobi 
and elsewhere are readily obtainable on-request.
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BARCLAYS BANK D.C.O

Priviți harta lumii 1 Nu des- 
coperiți nimic deosebit ? Impo
sibil. Concentrați-vă atenția! 
Tot... nimic ? Și totuși „Times* 
a făcut o descoperire pe care 
— fără teamă de exagerare — 
,o putem considera drept senza
țională. Renumitul cotidian 
londonez a reușit să afle, nici 
mai mult, nici mai puțin, unde 
se găsește... paradisul pămîn- 
tesc.

Pentru cei ce nu sînt dispuși 
să dea crezare afirmației făcu
tă în paragraful precedent, vom 
cita cîteva fraze dintr-o recla
mă apărută acum cîteva zile în

„Times". Reclama începe evo
catoare, plină de poezie: ,Jn 
urmă cu 60 de ani mai roiau 
încă animalele sălbatice pe 
cîmpia pe care a fost construit 
apoi actualul oraș Nairobi, iar 
o mulț*.ne de păsări își făcuse
ră cuiburile în stufișul de unde 
rîul Nairobi își duce apele spre 
o imensă mlaștină verde".

Animale, păsări, stufiș... A- 
ceasta era acum 60 de ani. Dar 
acum ? Tabloul este de-a drep
tul. impresionant: „Astăzi Nai
robi este capitala Kenyei, un 
oraș modern, cu străzi largi, cu 
clădiri frumoase și cu o popu-

Cu privire la vizita primului 
ministru englez în ILR.S.S.
Schimb de scrisori între H. Mac Millan 

$i N. A. Bulganin

I
 MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite : în 

primăvara anului trecut, in timpul vizitei lor tn Anglia, 
N. A Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. au invitat pe primul ministru al Marii Britanii 
să viziteze Uniunea Sovietică Această invitație a fost accep-

S
tată, și in iulie 1956 sir Anthony Eden, pe atunci prim minis
tru. a comunicat că va vizita Moscova in mai 1957.

La 28 ianuarie, noul ministru al Marii Britanii. H. Mac Mil
lan a adresat lui N. A. Bulganin următorul

„Londra, 28 ianuarie 1957
In iulie anul trecut, dv. ați căzut de acord cu 

ca la începutul lumi mai el să vină în vizită la
Considerente de politețe mă determină să vă comunic că. avînd 

în vedere că sînt foarte ocupat, mi-e teamă că nu voi putea veni 
în vizită la Moscova la această dată.

Sper că este posibil să se ivească o situație cînd veți saluta o 
asemenea vizită și totodată că ea va fi oportună și din punctul de 
vedere al situației în lume“.

La 2 februarie N. A Bulganin a dat următorul răspuns la me
sajul lui H. Mac Millan:

„Moscova, 2 februarie 1957
Am primit mesajul dv. din 28 ianuarie. Colegii mei și cu mine 

acordăm ca și pînă acum o mare însemnătate contactelor perso
nale cu oamenii de stat ai Angliei, considerîndu-le ca un factor 
important în relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Sovietică, 
în această privință noi pornim de la faptul că aceste relații tre
buie să se dezvolte într-o direcție favorabilă atît în interesul ță
rilor noastre, cît și al îmbunătățirii situației internaționale ge
nerale.

Firește că înțelegerea realizată la timpul său cu predecesorul 
dv., sir Anthony Eden, în privința vizitei la Moscova a primului 
ministru al Marii Britanii rămîne în vigoare și am saluta venirea 
dv. la Moscova în mai a.c. Dacă însă nu veți putea vizita Uniunea 
Sovietică la această dată, am vrea să cunoaștem considerentele 
dv. privitoare la o altă dată a vizitei, mai convenabilă pentru dv. 
și asupra căreia s-ar putea cădea de acord.

Nu ne îndoim că o întîlnire cu dv. la Moscova ar permite un 
rodnic schimb de păreri asupra problemelor privind relațiile di
recte anglo-sovietice, precum și asupra altor probleme care pre
zintă interes pentru ambele părți".

IcOMENTARÎi»'
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Un adevăr 
incontestabil...

adus la cu- 
ziarul parizian 
Faptul relatat 
la Londra. Un 
Texas a avut 

cu un

mesaj:

sir Anthony Eden 
Moscova.

...ne-a fost 
noștință de 
„L’Express". 
s-a intîmplat 
trustman din
o discufie ,,amicală" 
membru al guvernului englez. 
Acesta din urmă și-a expri
mat indignarea in legătură cu 
faptul că guvernul din Wa
shington nu face presiuni asu. 
pra statului Texas pentru a 
obține o mărire a producției 
de petrol de care are atita 
nevoie Europa apuseană.

Indignat, pe semne,’ de ex
presia „presiune", capitalistul 
american a replicat scurt, dar 
semnificativ: „Guvernul dm 
Washington exercită presiuni 
asupra noastră atit cjt poate. 
Ceea ce dumneavoastră nu 
știți este faptul că Texasul 
este mai independent față de 
Washington, decît este, de 
exemplu, Anglia".

Credem că aceste cuvinte 
n-au nevoie de comentarii su
plimentare. Rămîne doar să 
așteptăm apariția celei de a 
49-a stele pe steagul S.U.A.

Iubire electronică

Comitetul politic continuă 
discutarea chestiunii algeriene 
O. N. U. trebuie să pună capăt vărsării de sînge 
Statele colonialiste se opun rezolvării problemei

NEW YORK, 9 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres transmi
te: In ședințele din dimineața și 
după amiaza zilei de 8 februarie, 
in Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a continuat 
discutarea problemei algeriene.

Reprezentanții Egiptului, Suda
nului, Ceylonului. Yemenului și ai 
altor tari au subliniat însemnăta
tea problemei algeriene și au ce
rut ca O.N-.U. să contribuie la re
zolvarea ei. Toți aceștia au 
respins afirmațiile delegației fran
ceze sprijinită de delegațiile 
S.U.A., Angliei și altor cîteva 
firi, potrivit cărora OJf.U. „nu 
este competentă" să examineze a- 

ț ceasti problemă sub pretextul 
j că Algeria ar Ji o parte inte
grantă a Franței". Ei au insistai 
si fie adoptai proiectul de 
Iuțit prezentat de 18 țări 
asiatice.

Reprezentantul Irakului,
mall, a declarat cd ..problema ge
nocidului tntr.un stal sau altul 
nu poate fi considerată o proble
ma interni. O.N.U. nu numai că 
are dreptul, ci și datoria de a 
pune capăt vărsărilor de sînge In 
Algeria și de a cere Franței să 
respecte dreptul poporului alge- 
rian la libertate și independentă".

In cadrul discuțiilor asupra 
problemei algeriene. NUMEROȘI 
DELEGAȚI AU ATRAS ATEN
ȚIA ASUPRA ROLULUI DE 
COLONIALIST AL BLOCULUI 
MILITAR AL ATLANTICULUI 
DE NORD CARE AJUTA FRAN
ȚA S.4 ÎNĂBUȘE MIȘCAREA 
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ 
DIN ALGERIA. PUNIND AR
MAMENTUL SĂU LA DISPO. 
ZIȚIA FRANȚEI.
Reprezentantul Sudanului. Mah- 

gub a subliniat ci situația care 
s-a creiat tn Algeria amenință 
pacea și securitatea generală și 
a cerut rezolvarea pașnici a pro.

blemeț algeriene pe calea trata
tivelor dintre Franța șl conducă
torii Frontului de eliberare na
țională.

Reprezentantul Yemenului. Ka
lian. s-a pronunțat de asemenea 
în favoarea dreptului poporului 
al ger ian la autodeterminare.

Delegații Belgiei, Italiei, Ca
nadei, 
lei s-au 
iedului 
țări.

Ecuadorului și Guatema- 
pronunțat împotriva pro- 
de rezoluție al celor 18

★
YORK 9 (Agerpres). —

rezo-
afro-

Dje-

Reclama din „Times“
și... realitatea din Kenya

lație de peste 200.000 de oa
meni... Noi industrii sînt încu
rajate a fi creiate iar impor
tante proiecte de construcții și 
industriale se găsesc în plin 
progres. Parcul național regal, 
de la marginea orașului, cons
tituie o legătură interesantă cu 
trecutul. întins pe 40 mile pă
trate, în el trăiesc lei, hipopo
tami, girafe si o varietate sur
prinzătoare de animale...".

Și reclama se încheie cu un 
îndemn către oamenii de afa
ceri de a intra în legătură cu 
departamentul de informații al 
unei bănci.

Aceasta e reclama din „Ti
mes". Citești frazele culese cu 
litere mari pe două coloane și 
înconjurate cu o ghirlandă de 
desene și ai impresia că ți se 
înfățișează tabloul unui paradis 
pămîntesc. Orașe modeme, in
dustrii înfloritoare, parcuri în
tinse... Dar ale cui sînt toate 
acestea ? Reclama din „Times" 
e discretă. Realitatea din Kenya 
este însă mai puțin discretă. 
Iar pentru ca să nu fim acu
zați de denaturarea realității 
vom face apel mai ales la da
tele relatate de presa britanică.

Mai întîi patru cifre răscoli
toare, cifre devenite de mult 
de notorietate publică. 3.000 de 
latifundiari britanici dețin

16.700 mile ț-ătrate din cei mai 
bun pămînt, fn timp ce 
5.500.000 africani au abia 
50.000 de mile pitrate de pâ- 
mint neroditor.

Intr-adevăr există întreprin
deri in Kenya. Ele aparțin Insă 
britanicilor. Și ca să nu existe 
nici un dubiu în pricings po
sibilităților ce stau la înde mi
na populației autohtone corn 
relata cele spuse de capul bi-

sericii anglicane din Africa ră
săriteană referitor la Kenya: 
„Noi nu ucidem prunci; ne 
este suficient să le răpim pă
rinților posibilitatea de a mun
ci, pentru a-i condamna astfel 
pe copii la moarte prin tnani- 
ție...".

Iar acum despre posibilitatea 
de a gusta frumusețile peisaju
lui african. Zilele acestea, mi
nistrul coloniilor al Angliei Len-

Negrii într-un lagăr de concentra re situat la periferia orașului 
Nairobi
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NEW 
în ședința din dimineața zilei de 
9 februarie Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
continuat examinarea problemei 
alg eriene. Primul a luat cuvîntul 
reprezentantul Siriei.

„Time Is money- (timpul w 
bani) spune o veche zicala1 
engleză, aplicată pe scară lar
gă și în S.U.A. Vreți să vă 
căsătoriți ? Agențiile matrimo
niale americane vă sfătuiesc : 
nu pierdeți timpul cu dragos
tea ! Timpul e bani! Proble
mele sentimentale le rezolvă 
mașina electronică. Pentru a- 
ceasta e suficient să complec
tați un formular ce conține 
aproximativ 150 de întrebări, 
care apoi este introdus în ma
șina electronică ce lucrează 
pe sistemul mașinilor electro
nice de calculat. Peste exact 
35 de secunde, candidatul la 
fericirea matrimonială primeș
te fie un buletin alb (deci nu 
i se poate recomanda nimic 
pe gustul său), fie o listă cu 
1-10 nume și adrese.

Iată acum și cîteva din în
trebările cerute de mașină : 
Ce culoare de păr doriți să ai
bă viitorul soț (sau soție) 
Vîrsta ? Talia? Cînd veți 
căsătorit, ați prefera să fo
losiți un singur pat sau paturi 
separate ? Vă plac animalele ? 
Cărui partid aparțineți ? Ați 
dori ca soțul (soția) să vă 
lustruiască încălțămintea ? Ce 
credeți despre dragoste ?...

Avem și noi doar o întreba- 
re de pus autorilor mașinii: 
Ce rost are ultima întrebare?

D. L.
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Grevă 
din

pe aerodromurile 
regiunea Paris
9 (Agerpres). — La 8 
personalul de pe aero-

PARIS 
februarie 
dromurile din regiunea Paris a 
organizat o grevă demonstrativă 
de două ore în sprijinul revendi
cărilor de sporire a salariilor. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, greva a fost aproape to- 
tali Ia marile aerodromuri 
Orly și le Bourget.

Iordania respinge 
teoria „vidu'u.”

BEIRUT 9 (Agerpres).—După 
cum anunță ziarul „Ad.Diar", 
vorbind despre poziția Iordania 
față de „doctrina Eisenhowe™ 
ministrul Afacerilor Externe ? 
Iordaniei, Rimagui, a declarat că 
iordania respinge teoria „vidu- 
lui" cuprinsă în „doctrină" și că 
Iordania promovează o politică 
externă care corespunde politicii 
statelor arabe libere.

Un aspect dintr-o piață 

nox Boyd a recunoscut că în 
închisorile și lagărele de con
centrare din Kenya se aflau în
temnițați la 31 decembrie 1956 
un număr de 30.826 negri. în 
afară de aceștia 24.050 persoa
ne sînt deținute fără iudecată 
de peste un an și 11 M2 per
soane de peste doi ani. Ce se 
întîmpla cu toți acești băștinași? 
Ziarul britanic „Reynold’s 
News" recunoștea — ca să 
luăm numai un singur exemplu 
— că într-un lagăr cu 2000 de 
negri nu s-a dat de mîncare 10 
zile. Iar atunci cînd s-a dat 
„nici cîinii n-ar mînca această 
mîncare". Desigur, în ceea ce 
privește sutele de negri ce s-au 
legănat în spînzurători proble
ma mîncării este definitiv so
luționată.

Pentru a nu tulbura frumuse
țea cadrului natural, trupele 
engleze aflătoare în Kenya se 
poartă cu o finețe ireproșabilă. 
Doriți o mostră de asemenea 
finețe ? Ne-o oferă maiorul 
Meldon, specialist în materie, 
deoarece și-a petrecut mulți 
ani păzind lagărele de concen
trare din această țară. Meldon 
a povestit că a fost martor cînd 
„un negru a fost pus în ge
nunchi și apoi i s-a băgat capul

infr-un cazan cu apă ce 
zlocotca". Cc crimă a fă
cut acest negru ? Melaon 
este de o sinceritate zgu
duitoare : „Acest lucru (a- 
dică punerea capului ne
grului în apă clocotitoare, 
n. r.) l-a făcut un paznic 
european doar de dragul 
de a se distra".

Despre aceste distracții 
și multe 
toâre nu , ...
reclama din „Times". In 
schimb, această reclamă 
invită pe oamenii de afa
ceri britanici să nu ne
glijeze Kenya — izvor de 
beneficii colosale pentru 
magnații londonezi. In 
privința aceasta, „Times" 
are dreptate. Kenya este 
un rai pentru slăpinii 
trusturilor din City. Dar 
numai pentru ei.

Cît îi privește pe negri ei 
luptă pentru a fi scutiți cît mai 
repede de asemenea ; 
paradisiace. Căci una e 
ma din „Times" și alta 
realitatea din Kenya.

altele asemănă- 
pomenește nimic

plăceri 
recla- 

este

O.E.
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