
IMPORTANTE 
cantități de metal

ECONOMISIT
Tineretul Reșiței își îndeplinește angajamentul

cinteia 
ineretulul

Cit de bine îi cunosc pe tinerii 
aceștia ! Nu știu să se fudulească 
pe stradă, nici să îndruge vorbe 
mari în ședințe, nici să se laude 
între patru ochi. Altceva ii ca
racterizează : munca. Le place 
munca pasionată, creatoare, plină 
de necunoscut dar și de roade 
bogate.

Tocmai ei, tinerii metalurgiști 
reșițeni, au găsit cu cale că pot 
face economii considerabile de
metal prin economisirea și mai
buna lui gospodărire, 1-2 
continuu consumul specific 
fiecare agregat.

I-am văzut adunați aici, în 
sala de ședințe a combinatului, 
discutind pe larg tot ceea ce pat 
face pentru a da patriei cit mai 
multe tone de metal economisit. 
Laminatorii, forjorii, constructorii 
de locomotive și turbine, turnă
torii, făurarii de bandaje meta
lice și discuri — toți și-au spus 
cuvîntul. Bunăoară Ungureanu 
Mihai și Gilgan Dumitru, ute- 
miști de la locomotive, au arătat 
că prin extinderea metodei de 
croire complexă la cazanele de 
locomotive se pot economisi imen
se cantități de metal. La fel la
minatorii și-au piopus ca, prin 
reducerea consumului specific, 
cxecutînd tăieturile la laminate 
conform tehnologiei, printr-o în
călzire mai corectă a metalului și 
reducind procentul de rebuturi 
să gospodărească inai bine ote
lul...

Pe urmele angajamentului de 
a economisi 3.050 de tone metal, 
să-.i vizităm acum puțin pe ti
nerii reșițeni in producție.

Primul popas să-l facem după 
10 zile la secția laminoare. Aici 
există o linie a tineretului —- 
linia fină. Harnicii tineri, con
duși de prim-laminatcrul Soîro- 
nie Budriș, prin aranjarea mai 
corectă a liniilor și prin verifi
carea permanentă a procesului 
de producție au izbutit să econo
misească însemnate cantități de

reducind
pe

mțtal. In întrecere cu ei sînt 
prinși și laminatorii de la linia 
reversibilă. Onofrei Vasile cu 
brigada sa și alții, ajutați de 
cuptcrarii care încălzesc lingou
rile, au izbutit să reducă ■ rebutu
rile cu 4 la sută față de norma 
admisă și cu 10 la sută față de 
indicele anului trecut. Aceasta în-indicele
seamnă că au înregistrat o eco
nomie de 16.600 kg. de metal.

Zi de zi, Pctzac Francisc și 
Ursu Ion, șefi de echipă în sec
torul de tăiere la cald al lami
natelor, alături de care lucrează 
t.neri ca Olaru Atanasie și Orbu 
ion, folosesc mai bine foarfecele 
și fierăstraieie de tăiat, economi
sind mari cantități de metal prin 
eliminarea sutajelor și a adausu
rilor mari de prelucrare.

Să poposim acum la secția tur
nătorie. Făurarii de piese turnate 
au economisit pînă în prezent 
circa 3.000 kg. de fontă și oțel.

Acest rezultat îi face să se 
mîndrească pe formarii și turnă
torii tineri ca Barbu Gheorghe, 
Preisch Gheorghe, frații gemeni 
Dumitrașcu Gheorghe și 
tru.

Aici s-a întîmplat însă 
alt eveniment de seamă : 
din sectorul dc metale neferoase 
au luat sub patronaj acest sector, 
denumindu-1 „sector al tineretu
lui“.

Ca urmare, ei au și economisit 
peste 400 kg. de bronzuri și ală
muri și peste 200 kg. zgură bo
gată în metal.

Și în celelalte secții ale combi
natului tineri și virstnici s-au 
prins cu încredere in întrecere, 
obținînd economii deosebite. Pină 
acum 37.350 kg. metal feros so
lid, circa 3.000 kg. fontă și oțel 
lichide, 400 kg. bronzuri și ală
muri plus 200 kg. zgură de bron
zuri și 200 kg. șpan de nichel 
au fost obținute prin eforturile 
tineretului.

Dumi-

și un 
tinerii

N. CATANA

Angajamentele
tinerilor hunedoreni

Tinerii de la Com
binatul siderurgic 

■ Hunedoara se ală- 
tu.ră cu însuflețire 
acțiunii tinerilor re- 
șițeni cu privire la 
economisirea meta
lului.

Prințr-o mal ba
nă organizare a pro
cesului de producție, 
prin reducerea con
sumurilor specifice, 
tinerii siderurgiști 
hunedoreni au hotă-

rit să economisească 
anul acesta 1799 tone 
de metal. La secția 
furnale noi. tinerii 
și-au. propus să eco
nomisească 600 de 
tone r/S metal prin 
reducerea încărcătu
rii metalice cu 2 kg 
de fiecare tonă de 
fontă, respectind in- 
trutotul rețeta de ela
borare a șarjelor.

Pentru a economisi 
210 tone de metal.

cit s-au angajat, ti
nerii de la oțelăria 
Martin au stabilit îm
preună cu inginerii și 
tehnicienii noi proce
dee de lucru care vor 
duce la micșorarea re
buturilor cu 5 la sută 
față de procentul ad
mis. Tot prin redu
cerea rebuturilor ti
nerii de la laminoare 
vor realiza o econo
mie de metal de 159 
de tone.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Proletari din toate țările

“/RPR

TELEGRAMĂ
Către,

Comitetul Central al Partidului Comunist Francez
PARIS

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn exprimă sin« 
cere condoleanțe Comitetului Central al Partidului Comunist Fran
cez și întregului dumneavoastră partid cu ocazia Încetării din 
viață a tovarășului Marcel Cach in, fiu credincios al poporului 
francez, conducător încercat al mișcării muncitorești din Franța, 
și cunoscut militanț al mișcării comuniste internaționale.

Oamenii muncii din țara noastră vor păstra vie amintirea tova
rășului Marcel Cachin care și-a închinat întreaga sa viață luptei 
pentru fericirea poporului muncitor, pentru pace, democrație și 
progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
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La clubul „Grivița Roșie“ funcționează mai multe cercuri. Iată membri ai cercului de mu
zică cintînd în fafa obiectivului televiziunii. Foto: D. F. DUMITRU

DOUĂ PRINCIPII:
lime îs money“ 

șl .
pentru pace

Mi s-a spus să merg la Boldești 
în schelă, pentru a afla acolo oa
meni care sînt cunoscuți in toată 
regiunea.

La Boldești am sosit seara. Ste
lele se aprinseseră de-acum pe 
cer. Lumina săracă care mai ră
măsese din zi, nu te lăsa să dis
tingi mare lucru : un orășel mo
dest, născut în febra celei dinții, 
goane după aurul negru aflat 
la peste 2000 de metri în adine. 
La orizont, blocuri noi, albe, ma
sive, înaintează spre Boldești. Nu 
este exclus ca in cițiva ani,

orașul nou să se apropie pînă 
la marginea schelei. Apoi. am 
surprins o concentrare neobișnui
tă de mașini care plecau și so
seau fără sfîrșit. Nicăieri n-ai să 
vezi atîtea mașini, autocamioane 
masive și limuzine ușoare ca in 
petrol. Aurul negtu cere, să fie 
servit prompt și ireproșabil. Aici 

Orele, 
musoa-

ADMIRAȚIE și
SOLIDARITA TE

Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști din februarie 1933, conduse de partid, au 
înscris o pagină de glorie în istoria clasei noas
tre muncitoare. Ele au avut o mare însemnătate 
internațională, stirnind un puternic răsunet în 
lumea întreagă, admirația și solidaritatea oame
nilor muncii de pretutindeni.

Lovind în planurile de așa zisă „asanare“ eco
nomică a Romîniei luptele muncitorimii noastre 
din februarie 1933 au lovit astfel în urzelile 
cercurilor imperialiste internaționale care urmă
reau să subjuge cît mai virtos țara noastră, ca și 
alte țări semicoloniale sau dependente, spre a-și 
asigura rezerve cît mai bogate pentru o agresiune 
antisovietică. Zăgăzuind pentru un timp instaura
rea fascismului în Romînia, luptele din februa
rie 1933 au însemnat o contribuție importantă 
adusă luptei antifasciste în întreaga lume.

Provocînd îngrijorare în rîndurile rcacțiunii 
imperialiste, eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor conduși de P.C.R. au fost privite cu un 
sentiment de admirație și mîndrie de mișcarea 
muncitorească internațională. Aceste lupte au îm
bogățit experiența mișcării revoluționare de pre-

tutindeni, ridicînd totodată prestigiul internațio
nal al clasei noastre muncitoare, al Partidului 
Comunist Romîn. Un val puternic de solidarizare 
cu eroica noastră clasă muncitoare s-a ridicat în 
acele zile în întreaga luipe. Muncitorii, oamenii 
progresiști din toate colțurile globului au protes
tat cu indignare împotriva procesului odios îns
cenat de burghezie conducătorilor luptelor cefe
riștilor și petroliștilor.

Nenumărate documente ale vremii ne vorbesc 
despre tot acest larg ecou al eroicelor lupte din 
februarie 1933. Iată în fotomontajul nostru: 
Facsimile ale unor articole din „Pravda“ și din 
ziarul comunist italian „Unita” închinate luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor; „Solidaritate pentru 
eliberarea inculpaților din procesul feroviarilor 
din Romînia — scria pe cartea poștală specială 
editată de comuniștii francezi (colțul din stingă 
jos) „Cerem eliberarea imediată a tuturor con- 
damnaților în procesul Griviței“ — cereau în pro
testul lor adresat legației romîne din Paris, un 
grup de intelectuali din Slrassbourg (colțul din 
dreapta jos).

nu există noapte sau zi. 
săptăminile, anii, totul se 
ră în vagoane de țiței.

A venit un autobus 
cu schimbul de noapte. Descifrez 
trei inițiale : O.C A. Petrolul are 
serviciul său particular de comu
nicații auto. Omul iese din casă 
cu 20 minute înainte de a se a- 
puca de lucru. După un sfert de 
ceas, a ajuns la destinație. Orice 
clipă e atit de prețioasă ! Un mi
nut costă o avere. Oamenii s-au 
deprins a prețui fiece clipă. In
tr-adevăr, timpul fiecăruia a de
venit în ultimii ani extrem 
prețios : calificare, învățămint
politic, examene la învățămîntul 
de stat, teatru, cinematograf, pro
gram de televiziune... Trebuie să 
gospodărești minutul mai bine ca 
banul, ca să nu pierzi nimic. Iar 
boldeștenii sînt atit de avizi de 
a nu pierde nimic I Atîtea dece
nii li s-a tot spus că „7" 
money“. Adică timpul lor 
parale“. Ale cui parale ?. 
tra Romînă“, capital 
2.034.000 lei- In consiliul de con
ducere oameni... „tot unul și u- 
nul“: Sir Henri W. A. Deterding, 
Armând Călinescu , Rt. Hon. 
Viscount Bearsted, domnul Gr. N- 
Filipescu, domnul A. Em, Laho-

elegant

de

Ti me is 
..„este 

„As
sociai

șl socialism“ 
vary, domnul I. B. Aug. Kessler, 
domnul etc., etc., etc... Citesc în
tr-o rectamă făcută prin 1938 : 
„Rezultatele financiare apărute in 
dările de seanță anuale ale aces
tei societăți condusă cu o pru
dență fără seamăn, dovedesc in
tr-un mod elocvent în ce măsu
ră politica financiară, sănătoasă 
și conservatoare (a se citi : 
aruncări de muncitori în stradă) 
în timpul anilor din urmă era 
justificată și necesară“. Pentru 
cine era necesară această politi
că? Pentru acei care scoteau au
rul negru la lumina zilei ?

Și mai departe : „...Datorită a- 
cestui fapt, societatea a putut să 
facă economii care să-i permită 
să reziste crizei prin care trece 
industria petroliferă“. Bineînțe
les, pe spinarea clasei muncitoa
re, prin curbele de sacrificiu im
puse petroliștilor.

Acum celor care au debitat de
viza „Time is money“ li s-a dat 
răvaș de drum. Dar cei din Bol
dești au priceput că totuși timpul 
care costă bani poate să lucreze 
și pentru ei :

— Nu-i nimic, mister Johns : 
„Time is money“. In regulă !

Am venit la Boldești în căuta
rea lui Gheorghe Covrig „milio
narul“, una din nestematele a- 
cestei schele. Dar în loc să notez 
în carnet date despre eroul

M. ZONIS
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I Pentru 
j luptătorilor 
j un sfert de veac, numeroase 
I organizații U. T. M. din între- 
I prinderile și instituțiile raionu- 
j lui „Grivița Roșie“ au depus 
J în cursul zilei de joi coroane 
j de flori la placa comemorativă 
J și la bustul lui Vasile Roaită, 
J' aflate în incinta Complexului 
j C.F.R. „Grivița Roșie“.
j Cu acest prilej participanții 
j la mișcarea grevistă din 1933 
I au evocat eroismul de care au 
j dat dovadă ceferiștii în timpul 
j desfășurării grevelor de acum 
l 25 de ani.

a cinsti memoria 
ceferiști de acum

B AT All À
pentru viitoarea recoltă
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Tn toate regiunile pregătirile 
pentru lucrările agricole de pri
măvară au fost1 grăbite în ulti
mele zile. Timpul frumos a fost 
folosit pentru pregătirea semin
țelor, urgentarea reparațiilor, 
iar in unele regiuni pentru în
ceperea arăturilor.

Ritmul reparațiilor în stațiu
nile de mașini și tractoare ' a 

■ crescut în ultima săptămînă. In 
regiunile Stalin, Pitești și Re
giunea Autonomă Maghiară, 
tractoarele sînt reparate în pro. 
porție de 84 la sută. Avansate 
în efectuarea reparațiilor sînt 

: și S.M.T.-urile din regiunile 
Cluj, Ploeștl, Constanța, Timi
șoara și Suceava.

In ultima săptămînă în re
giunile Craiova, Pitești, Bucu
rești, Oradea, Timișoara și 
Constanța au început arăturile 
pentru insămînțările de primă
vară. In cîteva zile în 
regiuni au fost arate 
11.000 ha.

Inginerii și tehnicienii 
coli sprijină colectiviștii 
rănii muncitori in identificarea 
terenurilor zvîntate pentru în
ceperea arăturilor și pentru exe
cutarea lucrărilor de scurgerea 
apei provenite din topirea ză
pezii care băltește pe semă
nături.

aceste 
peste

agri
și ță-

Vie activitate
în campania electorală

★ * 
Realizări și proiecte

In întreaga țară întîlnirile cu 
candidaț,j Frontului Democrației 
Populare se bucură de o largă 
participare din partea alegători
lor. Cetățenii scot în evidență 
realizările de pînă acum ale sfa
turilor populare și propun can- 
didaților alte acțiuni obștești 
menite să îmbunătățească gospo
dărirea orașelor și comunelor.

In Capitală la clubul uzine.or 
„Grigore Preoteasa“, tov. Florian 
Dănălache, prim secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R. Bucu
rești, membru ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, candi
dat în circumscripția electorală 
orășenească nr. 286, s-a intîlnit 
joi cu alegător.i săi.

Adunarea a fost un prilej de 
trecere în revistă a realizărilor 
obținute de sfatul popular în cei 
doi ani care au trecut de la ul
timele alegeri de deputați. Nu
meroși cetățeni au relevat suc
cesele obținute în raionul „V. I. 
I.enin“ din care face parte cir
cumscripția lor electorală ; ei au 
arătat că au fost pavate zecj de 
străzi cu o suprafață totală de 
pește 287.000 m.p. altele au fost 
electrificate, s-au construit nu
meroase blocuri de locuit, insti
tuții de interes social-cultural,

printre care două cinematografe 
și o baie publică etc. Unii ale
gători au propus noi acțiuni ob
ștești men te să îmbunătățească 
activitatea sfatului popular.

Adresîndu-se alegătorilor, tov, 
Florian Dănălache a arătat prin
tre altele că succesele obținute 
pînă în. prezent de sfatul popu
lar se datore.se în mare măsfură 
avîntului maselor de cetățeni 
care au participat in mare nu« 
măr la acțiunile obștești de gos
podărire a orașului. Ținînd cont 
de propunerile lor, anul acesta 
vor fi executate în Capitală lu. 
crări importante cu caracter edi« 
litar printre care reparații și mo
dernizări de străzi pe o supra
fața de 1.140.000 m.p. Suprafața 
spatiilor vei zi va fi mărită cu 
295.000 m.p Se va deschide o 
nouă sală de spectacole pentru 
cop.i. va fi inaugurat muzeul de 
istorie al orașului București, se 
vor construi trei școli în carție« 
rele muncitorești Floreasca, Ml- 
hai Bravu și Laminorul și. peste 
100 de noi săli de clasă.

Cetățenii au manifestat cu 
căldură pentru victoria în ale
geri a Frontului Democrației 
Populare.

Intîlnirea tinerilor alegători
Fabrica „Stela“. In sala de fes- miază la fabrica „Stela“ 

tivități zeci <le tineri ; băieți și nire colectivă a tinerilor 
fete. Tineri de la întreprinderea - multe întreprinderi care 
textilă „Donca Simo“, de Ia fa
brica de ulei „13 Decembrie“, de 
la Autobaza Colentina I.R.T.A. 
Prezente sînt, desigur, și gazdele.

Cu toții sînt tineri. Tineri de 
tot. In jurul a 18 ani. Unii i-au 
împlinit chiar de. curînd. Alții îi 
vor împlini 
Și unii și 
leași clipe 
teptare. La 
pentru prima dată în viață.

Comitetul raional TJ.T.M.
a organizat ieri după

doar peste cîteva 
alții trăiesc însă 
emoționante de 
2 martie vor

zile. 
ace- 

aș- 
vota

o îutil- 
din mai 
voteață 

pentru prima dată. Sînt destul de 
mulți participanți. Să-i prezen
tăm. Printre alții, Mihăilă Meșter, 
țesător la „Donca Simo“, Marin 
Ristea și Cartă Ștefania, munci-

J. ALPIN
(Continuare în pag. 3-a) 1
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In fotografie, tovarășul Vasile Gindilă în mijlocul tinerilor ale
gat ori.

ȘTIINȚA- 
amprcita contemporan ci tâții

S-ar părea că lumea contemporană trăiește un fenomen de hi
pertrofiere, o creștere neobișnuită care-i creează profil de gi
gant. Toate visurile de veacuri ale omenirii devin realitate. Tra
tăm ca pe utr fapt divers televiziunea și radiofonia. Nu mai im
presionează avionul stratosferic. Energia atomică abia cucerită 
este nu numai un element curent de vocabular; omul a început 
să-i simtă binefacerile. Pătrunderea în spațiile interplanetare cu 
ajutorul sateliților artificiali —• încununare a tot ce a înfăptuit 
pînă acum-mintea, a devenit deja o „treaptă firească“ în scara 
evoluției.

Extensiune în spațiul infinit. Adîncire în microcosmos. Cap
tare de energii nebănuite. Mașiriismul împins la cea mai de sus 
treaptă. Societatea înaintează sub semnul atotbiruitoarei științe. 
Vechile dimeisiuni își pierd valoarea. Distanțele dis
par. Curgerea timpului se încetinește pe măsura sporirii vitezelor.

Din produsele eprubetei și microscopului, din ipoteze bizuite 
pe fapte istorice, cugetarea a făcut noi pași și societatea se pre
face într-o direcție inexorabil necesară, indicată dc știință — 
către socialism.

Energie și progres
Cohortele de sclavi an înălțat piramidele din deșertul Egiptu

lui, au fertilizat cîmpia Tigrului și Eufratului, au construit 
Pantheonul și Coliseul. Actul de deces al feudalismului a fost 
semnat cu praf de pușcă, iar regele abur a dat naștere mașinis- 
mului. întreg procesul evoluției societății omenești poartă am
prenta unui imens consum de energie. Cînd misteriosul atom a 
cedat în fala mijloacelor moderne de investigație, desgolindu-și 
potențele ascunse în nucleu, omenirea era îndatorată să închine 
un imn acestei biruințe. Fenomenul de gigantism, acea hipertro
fiere aparentă, în fond rezultanta evoluției firești, a făcut din 
societatea contemporană un nesățios consumator de kilowați. Sute 
de mii, ori poate milioane de tone de cărbune și petrol sînt con
vertite zilnic în electricitate. Foamea de energie a devenit mobi
lul unor febrile căutări de combustibil. Ea este îndemnul marilor 
construcții hidroenergetice de pe Volga, Nipru, Colorado, Rin și

a celor înscrise în agenda anilor ce vin — zăgăzuirea Nilului, 
Dunării, Angarei. Etalonul însuși al civilizației actuale este pro
ducția și consumul de energie pe unitatea om. Dar nu ca un 
combustibil revoluționar, nu ca deținătorul unor inimaginabile 
potențe energetice și-a făcut atomul intrarea în lume.

Disociat ipotetic din universul infinit într-o epocă dominată 
de filozofie, atomul, expresie a limitei de jos a materiei, a în
semnat nu numai o adîncă pătrundere a omului în lumea din care 
însuși făcea parte, dar și un prag dincolo de care orice investi
gație părea cu neputință. Nevăzut și nepipăit, îmbrățișat sau re
pudiat ca idee, acest imaginar indivizibil a constituit de-a lungul 
veacurilor sursa unor dispute care nu totdeauna au sfîrșit la ca
tedră. Sînt două milenii și jumătate de cînd Democrit a dat cu- 
vîntivlui atom valoarea unui concept, dar nimeni după el pînă 
în epoca noastră, și cu atît mai puțin învățatul grec însuși, a cre
zut că atomul va evada într-o bună zi 
zofice în laboratoarele cercetătorilor, 
în concret și despuiat de vestmîntu-i 
inăugurîrid în istoria omenirii o eră.

Indivizibilul a devenit divizibil ; 
rt nu fi fost decît o poartă către o lume nouă, către un alt infinit; 
imaginarul era în realitate deținătorul unor inimaginabile po
tențe. Sub zodia dezlegării acestor paradoxuri, sub zodia stăpî- 
nirii acelor inimaginabile potențe cuprinse în miezul atomului 
consemnat ca realitate și pe lîngă care omul a pășit milenii și 
milenii 
intrată 
științei 
inului.
gîndire pe care nici o altă ramură de știință nu le-a solicitat.

Compensează oare atomul aceste eforturi ? Cînd deasupra Ili- 
roșimei a țîșnit uriașa ciupercă de praf și fum, consternarea a

din sfera speculațiilor filo- 
că din abstract va ancora 
nebulos se va materializa

impenetrabilul s-a dovedit

fără a-i cunoaște taina, se înalță edificiul epocii actuale 
în istorie ca epoca energiei atomice. întreg eșafodajul 
contemporane este dominat de știința particulară a ato- 
Deslegării tainelor lui, omul a dăruit atîtea eforturi de

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

(Continuare în pag. 2-a)

Ford et comp.
își încearcă

condeiele...
„Saturday Review of Litera

ture“ se intitulează „cea mai 
mare revistă de literatură 
din Statele Unite“. Dacă arunci 
însă o privire asupra numelor 
autorilor articolelor publicate 
în unul din ultimele numere 
ale acestei reviste, ai impresia 
că citești un almanah al con
cernelor americane. E de-ajuns 
să spunem că două din Cele 
mat ample articole ale acestui 
număr sînt semnate de astfel 
de „doctori în literatură“ ca 
Courtny S. Brown, directorul 
lui „Esso Standard Oii“ o fi
lială a lui Rockefeller — și 
Henry Ford II magnatul indu
striei de automobile.

Fără îndoială că tonul ace
stui număr al revistei „Satur
day Review of Literature“ îl 
dau, primele trei pagini rezer-

vate reclamei trustului lui Roc- 
kefeller „Standard Oii of New- 
lersey“. In anunțurile respec
tive se spune că activitatea a- 
cestei companii peste hotare 
„contribuie la stabilitatea și 
progresul altor țări“ și că ea 
„corespunde intereselor ob
ștești“. Văzînd o asemenea re
clamă, un cititor credul poate 
ajunge la concluzia că „Stan
dard Oii“ este un fel de orga
nizație de binefacere . care-și 
închină eforturile sale ridicării 
nivelului de viață al popoare
lor Venpzuelei, Irakului, Iranu
lui și altor țări. Dar, se naște 
întrebarea : datorită căror me
tode miraculoase încasează în 
fiecare an compania „Standard 
Oii“ cîșliguri de zeci de mi
lioane de dolari de pe urma ac
tivității sale de binefacere ?

Imediat după această recla
mă urmează articolul de fond, 
intitulat „Spre o nouă filozofie 
a businessului“. Conținutul a- 
cestui articol se deosebește 
prea puțin de reclama pome
nită mai sus. Ceea ce nici nu 
e de mirare, devreme ce au
torul articolului — Courtny S. 
Brown — este directorul lui 
„Esso Standard Oii". Brown 
susține că întrebuințarea ter
menului „capitalism“, cînd este

EM. RUCAR

(Continuare in pag, 4-a)
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dacă consumul de 
va crește.

îi
acoperi necesitățile

„Prometeii“ moderni
dg 24.000 Kvh, adică de 30 de 
ori mai multă energie decît fu
sese necesară pentru separarea 
lui.

Un calcul simplu ne poate arăta 
că un litru de apă de mare poate 
da mplt mai multă energie decît 
un litru de petrol. Aceasta din 
cauză că energia reacțiilor nuclea
re este de milioane de ori mai 
mare decît cea eliberată de reac
țiile chimice. Și cum mările con
țin foarte mulți litri de apă, s-a 
calculat că energia care se poate 
obține din deuteriul pe care 
conțin va 
omenirii pe un miliard de ani de 
aci înainte, 
energie nu

Aceste cîteva cifre ne pot face 
să ne explicăm motivul uriașului 
interes pe care lumea științifică îl 

toate acestea, să vedem întîi ce arată reacțiilor termonucleare.
Nu trebuie totuși să uităm că 

pînă la stăpînirea și folosirea re
acțiilor termonucleare, mai este de 
străbătut un drum lung și greu.

Deicoperind planeta Neptun în 
vîrful creionului său, astronomul 
Leverrier a inapcat întt-un fel în
ceputul marii epoci pe care o 
trăim : a pătrunderii enigmelor 
universului și a previziunii știin
țifice. De la Leverrier încoace atît 
de multe fenomene au fost desco
perite sau prevăzute prin calcul, 
îneît mă tem că voi fi banal spu- 
nînd că și reacțiile termonucleare 
au fost prevăzute de șavanți încă 
în 1929, cu zece ani înainte de a 
se ști ceva despre fisiunea ura
niului.

Dar, pe cînd fisiunea se poate 
obține cu relativă ușurință în con
dițiile tehnicii actuale, presiunile 
și temperaturile uriașe, necesare 
pentru fuziunea termonucleară 
sînt extrem de greu de realizai.

Pentru a înțelege însă mai bine

sînt fisiunea și fuziunea.
Se știe că nucleele atomilor 

sînt formate din protoni și neu
troni. Aceste particule sînt ținute 
împreună de for
țe de atracție ex- 
trem de puterni
ce, forțele de le
gătură. De mare 
importanță este 
faptul că forțele 
după numărul de particule din 
nuclee și sînt maxime pentru ele
mentele din jurul numărului de 
ordine 24 din tabela lui Mende- 
leev. Dacă vom construi din par
ticule separate un nucleu, vom 
cîștiga energie din lucrul forțelor 
de atracție. Această energie va fi 
maximă pentru elementele din ju- 

• rul numărului 24. Prin acest ma
xim de energie de legătură se ex
plică faptul că există două feluri 
de reacții nucleare producătoare 
de energie.

Fisiunea este spargerea unui 
nucleu mai greu în două nuclee 
mai ușoare, iar fuziunea este for
marea, „sinteza“ unor nuclee mai 
grele din alte nuclee mai ușoare. 
Noile nuclee sînt în ambele ca
zuri, mai aproape, în jos sau în 
sus, de numărul de ordine 24 de
cît nucLeul de origină. Uraniul 235 
și plutoniul 239 stau la baza reac
țiilor de, fisiune», ka baza fuziunii 
stau cei trei izotopi ăi hidrogenu
lui: hijdtdgeny deuteriu și Irit iu, 
precum și heliu 13,

Astfel, doi atomi de deuteriu 
ciocnindu-se, dau naștere unui a- 
tom de hidrogen și unui atom de 
heliu 3, sau unui neutron și unui 
atom de heliu 3, degajînd o can- 

. titijte de energie de 4 megaelec- 
! xli f-i.i ---- o «r- mega-

doilea.
de fu-

condițiile favorabile ar dispare și 
reacția ar înceta. Pe pămînt aces
te probleme și-au găsit o rezolvare 
comună: o descărcare electrică pu
ternică prin gaz. „Puternică“ în
seamnă . o intensitate de sute de 
mii de amperi. Energia curentu
lui electric „pune în mișcare“ ato
mii gazului, aflat într-un tub din 
aluminiu.

Cum rezistă însă tubul ? Răs
punsul este: gazul nu atinge pe
reții. Curentul electric care trece 
prin gaz dă naștere unor forțe 
electromagnetice care contractă 
gazul de pe traseul descărcării, 
formînd un „fir“. Forțele sînt în
dreptate de la exterior spre inte
rior și au ca efect și mărirea pre
siunii gazului pînă la nivelul ce
rut. Gazul fiind strîns către axul 
tubului, pierderile de căldură prin 
ciocnirea particulelor cu pereții 
sînt foarte reduse.

Deci dintr-o

111 dl 1 -JA A11 VA PREZENTAM ASTAZI O NOUA FOTOGRAFIE A PAMINTULUI FĂCUTA DE LA ÎNĂLȚIMEA DE 160 Km. DE UN APARAT SPECIAL INSTA- 
LAT PE O RACHETA

acestea variază

tropi-volți, respectiv 3,25 
electroni-volți în cazul al 
Acestea sînt reacții tipice 
ziune.

Prima dificultate este însăși „cioc
nirea“ nucleelor atomilor fuziona- 
bili. Nucleele atomilor au puter
nice sarcini electrice pozitive care 
dau naștere unor puternice forțe 
de respingere. Pentru a învinge 
această forță și a se putea ciocni 
cu alți atomi, este necesar ca ato
milor să li se comunice viteze ex
trem de mari. Aceasta înseamnă că 
temperatura gazului respectiv tre
buie să fie extrem de ridicată.

Temperatura ridicată nu este 
suficientă: un atom cu viteză ori- 
cît de mare, se poate plimba mult 
și bine prin spațiul vid imens 
care desparte atomii, fără a nu 
meri vreunul. Mai este necesar ca 
gazul să fie suficient de dens.

Pentru a obține reacții terme* 
nucleare utile, este nevoie ca a- 
ceastă densitate să fie obținută 
printr-o presiune de zeci de mii 
de atmosfere. In Univers aceste 
condiții sînt permanent realizate 
în interiorul stelelor. A le realiza 
însă în laborator este o operă de 
Prometeu. Prometeii timpurilor 
noastre pot sta însă alături de cel 
mitologic. Forța „prometeilor“ 
moderni, forța marilor oameni de 
știință ce își dedică toate efortu
rile marii bătălii pentru supune
rea tainelor naturii, este însă 
uriașă.

singură „lovitură“ 
se obține în a- 
celași timp căl
dură, presiune și 
un „rezervor e- 
lectromagnetic“.

Reacția termonucleară poate să 
înceapă;

Ea începe într-adevăr, însă are 
o viață extrem de scurtă. Firul de 
gaz „stelar“ capătă imediat osci
lații puternice, care îl lovesc to
tuși de pereții tubului care se di
struge.

Eforturile savanților se îndreap
tă acum către stabilizarea firului 
de gaz și către găsirea unor 
metode care să permită măsura
rea temperaturii și densității sale, 

Perspectivele deschise de această 
nouă cucerire depășesc cu mult 
miliardul de ani pămîntești asi
gurat de apele mărilor și se 
extind în depărtările nebănuite și 
misterioase ale spațiului...

Ing. A. SCHWARTZ

Cînd omul
va cuceri stelele

Cum se procedează

M
surse

arile
de energie

este un izotop destulDeuteriul
de rar, reprezentînd abea 2 părți 
la zece mii în hidrogenul din na
tură.

In afara de aceasta, pentru a 
separa un gram 
de deuteriu, este 
nevoie de o can
titate de energie 
de 800 kilsvați- 
oră cu care s-ar 
putea remorca 
un tren de mar- 
fă de la Bucu
rești la Ploești.

Aceste incon
veniente nc-ar 
putea face să ne 
jndpim de sub
titlul de mai 
sus. Afirmația 
este însă îndrep
tățită, căci ace
lași gram de deu
teriu utilizat îu- 
tr-un reactor ter
monuclear va

Gazul obținut trebuiește păstrat, 
fie și un timp oncît de scurt, în- 
tr-un recipient, însă nu există ma
terial care să nu fie pulverizat 
instantaneu în contactul cu un gaz 
cu asemenea temperaturi și pre
siune.

Căldura produsă nu trebuie să 
se piardă în exterior iar presiu
nea nu trebuie să scadă, căci

,é

0 STRĂVECHE ÎNTREBARE

Feeria imaginilor te farmecă. 
Ciudățenia lpr îți ' șțjrnește curio. 
zitatea. Șapte coperte frumos Ilus
trate — șapte porți vrăjite care te 
îmbie să intri — șapte broșuri cu
lese cu literă măruntă ce fac po
sibile pentru închipuirea lacoma a 
cititorului amator de literatură 
științifico-fantastică, călătorii cît 
mai lungi, cît mai pline de lucruri 
minunate. Așa ațată la primul as-

pect versiunea romînească a roma- 
nului „Nebuloasa din Andromeda", 
cea mal înaripată, cea măi îndrăz
neață carte a lui Ivan Antonovici 
Efremov

De altfel, conținutul depășește 
așteptările. Departfe, nemaiauzit de 
departe zboară în paginile sale 
gîndurile omului de știință și ale 
literatului întruniți 
cecași marcantă |

Noi vehicde cehoslovace

per
dile 

hota-

Parcul de automo
bile fabricate în ur
nele cehoslovace se 
îmbogățește an de an 
cu noi mașini 
fecționale care 
departe peste
rele țării faima con
structorilor R. Ceho
slovace. in foarte 
multe țări ale lumii 
pot fi astăzi întîlni- 
te vehiculele ceho
slovace.

Vă prezentăm în 
numărul de astăzi 
cîteva din noile ve
hicule produse de 
industria cehoslova
că. In ultima vreme 
industria de automo
bile a prezentat un 
nou tip de automo
bil sport Skoda 450.

Caroseria noului ve
hicul este identică cu 
a cunoscutului Sko- 
da 440. El prezintă 
însă unele schimbări 
față de acesta în 
ceea ce privește mo
torul care are o pu
tere de 50 C.P. 
teza maximă a 
șinii este de 
km pe oră, iar 
sumul de 8.5 l.la 100 
de kilometri S-a mai 
fabricat de asemenea 
o . nouă mașină 
E.S.O. cu un motor 
de tipul apreciatului 
Eso 500. Noul auto
mobil nu posedă di
ferențial iar tracțiu
nea roților din spa
te se face pe bază 
de lanț. Cin țări ml în

Vi- 
ma-
130 

eon-

total 215 kg. E.S.O. 
atinge o viteză maxi
mă de 170 km pe 
oră.

Uzinele cehoslova
ce au mai 
pentru 
un nou scuter Manet 
Astfel,

pregătit 
motociclișli

capacitatea 
cilindrică a scuteru
lui este de 98 cen
timetri cubi. Vehicu
lul poate atinge o 
viteză maximă de 75 
km pe oră, la o ca
pacitate de tracțiune 
de 170 kg și un con
sum de 2,50 l la 100 
km. Mașina are pa
tru viteze care pot fi 
schimbate cu 
rul a două
(In fotografie, 
dreapta),

ajut o- 
pedale.

jos

la autocamionul Tatra 137. fie, 
tractor.

Tip de camion pen țru transportul produselor 
congelate. Are o ca pacitate de 10 tone și poate 
fi atașat fie 
nevoie, la un

la

(Urmare din pag. l-a)

alternat cu groaza. încrederea în viitor a pălit. Mai cuteza oare 
cineva să gîndească la cîștigurile reale ale mărci descoperiri ? S-a 
spus : Omul a zgîndărit natura și și-a răsculat-o împotrivă-i 1 
Noua forță simboliza distrugerea. Dar nu mult după aceea, în 
retortele reactorilor s-au născut izotopii radioactivi — acum armă 
a medicului, a biologului, a geologului. 1955: prima centrală 
atomo-electrică a început să producă. Combustibilul cu proprie
tăți ne mai întîlnite — în grame conține tot atîta energie poten
țială cît cărbunele sau petrolul în sute de mii dc tone — și-a con. 
tinuat glorios drumul în viață. A urmat spărgătorul de gheață 
atomic, submarinele atomice. Vor urma trenul și avionul atomic.

Și toate acestea nu sînt decît începuturi. Noua forță abia se 
afirmă. Nucleul atomului este încă neexplorat. Energia pe care 
a captat-o atomului omul — colosală în raport cu toate celelalte 
surse de energie .— nu este decît o infimă parte din ceea ce de
ține. Combustibilul nuclear este rezerva de energie care nu va 
seca niciodată. El va 
viitorului.

De la

criticat pe altarul civilizației, a rezistat șocului de lansare, vite
zei cosmice fi în containerul în care a fost introdus a făcut oco
lul Pămîntului, viu. Ne fascinează încă acest epocal eveniment — 
lansarea sateliților artificiali. Dar se vorbește tot mai des despre 
zborul spre Lună. Racheta fotonică, racheta atomică — navele 
spre alte tărîmuri ale oceanului cosmic — par a fi ieșit din sfera 
proiectelor.

Dar grandiosul, în această epocă dominată de știință, apare 
nu numai în cucerirea cosmosului, ci și în subordonarea forțelor 
latente ale universului mic. Particulelor elementare li se imprimă 
viteze apropiate de cea a luminii. Puse la lucru, ultrasunetele

propulsa 'spre alte lumi navele cosmice ale

minuscul la grandios
omul a cătat spre cer ca la o mare necu-Milenii și milenii omul a cătat spre cer ca la o mare necu

noscută și gîndurile sale n-au încetat de a nazui spre cucerirea 
văzduhului. Nu simbolizează oare legenda despre îndrăznețul Iear 
această aspirație nemărturisită l începutul secolului nostru a adus 
întruchiparea acestui vis. Rînd pe rînd. dirijabilele, apoi apa
ratele mai grele decît aerul I-ău înălțat pe om spre zările ne
mărginitului ocean aerian. Racheta a străpuns straturile atmos
ferice mai întîi, pînă la înălțimi de zeci și sute de kilometri, apoi 
a transportat în cosmos cei doi sputnici. Cele două date : 4 oc
tombrie și 3 noiembrie 1957 sînt epocale. Ele consemnează trium
ful definit al minții asupra naturii. Prima lună artificială, apoi 
prima ființă vie au plecat de pe pămînt, ca mesageri ai pămîn
tului spre alte lumi și evenimentul copleșește.

Privirile ne sînt ațintite sp re grandios. Zile de-a rîndul 
posturile emițătoare ale satelitului II au făcut legătura între pă
mînt și prima ființă vie de dincolo de limitele atmosferei tere
stre. Examenul a fost trecut cu succes. Organismul animalului sa-

i paginile sale

i laolaltă în a- 
personalitate, în 

același profetic scriitor. Fermecat 
de splendorile universului, cucerit 
de surprizele pe care acesta i le 
oferă din abundență, cititorul lui 
Efremov călătorește cu fantezia pe 
cîmpiile din piatră și nisip ale Iu. 
nilor scăldate în razele sorilor 
roșii, albaștri, violeți și galbeni, 
pe mările de âmetist în care se o- 
glindesc turnurile de argint ale 
cine știe cărei înfloritoare civiliza-

Cîteva considerații 
pe marginea romanului 

„Nebuloasa din 
Andromeda*’ 

de I. A. Efremov
ții extra-terestre. ori în bezna fio
roasa a planetelor unde viața mi
șună întreținută de radiațiile calo
rice ale aștrilor infraroșii.

Care sînt elementele ce au con
tribuit la realizarea unei asemenea 
cărți ?

Măiestria literară a Iul Efremov 
este comună scrierilor sale. Ea 
creează ca și în alte lucrări ale lui 
Efremov pagini de acțiune palpi
tantă,

Dar profunda originalitate pe 
care o vădește „Nebuloasa din An
dromeda“ provine din fecunda, ge
neroasa, nesecata fantezie cu care 
Efremov interpretează artistic cele 
tnai abstracte date ale științei, cum 
ar fi de exemplu teoria relativității 
generalizate formulată de Einstein

In fața ochilor noștri uimiți, ex
plorarea universului dezvăluie de
osebite fenomene (de pildă, mon
struoasa forță de gravitație a unor 
stele fierbinți, care sînt obscure, 
fiindcă nu permit nici undelor elec
tromagnetice să le părăsească su- 
prafața).
„Nebuloasa din Andromeda" ne 
permite chiar să întrevedem posi
bilitatea unor forme speciale de 
viață, pornind de la alte elemente 
decît carbonul, care stă la baza 
proteinelor terestre. Iată deci o în
treagă serie de cutezătoare previ- 
ziuni constituind în parte meritul 
fanteziei creatoare a scriitorului, 
ale cărui facultăți de anticipare 
poartă uneori de-a dreptul marca 
genialității.

Este cunoscută următoarea 
tîmplare trăită de Efrernbv. 
1944, tn povestirea „Craterul _ 
diamante“, acesta presupune că în 
condiții asemănătoare cu cele din 
Africa de Sud, prețiosul cărbune 
s-ar găsi și în Uniunea Sovietică. 
După zece ani, un geolog i-a pus 
scriitorului pe masă, diamante 
scoase din conurile vulcanice ale 
munților lakuțiel.

Citind „Nebuloasa din Andro
meda" simți că și profețiile ei se 
vor împlini — firește, după un răș. 
timp mal îndelung, după mii. ori 
poate numai după sute de 
Dar cti atît mai mare va fi 
ria celui ce a știut să vadă în 
muri atît de depărtate.

Și oamenii viitorului îi vor acor
da cu atît mai mult lui Efremov 
prețuirea lor, cu cît el nu le-a de. 
scris în romanul său numai cuce
ririle tehnicii — uluitoare pentru 
noi — ci și admirabilele aspecte 
morale ale acelei lumi, în care ro
lul de diriguitor îl vor juca con
siliile științifice specializate pe ac
tivități sociale și în care conștiința 
umană se va înălța pe culmi ame
țitoare. Scriitorul sovietic aduce în 
paginile sale, imaginea unei socie
tăți ce se apropie impresionant de 
perfecție șl stă cu cinste alături de 
societățile altor ființe superioare 
din univers, cu care omul întreține 
raporturi de prietenie șl într-aju- 
torare.

Și aspectul cel mai măreț al pro
fețiilor lui Efremov este, desigur, 
tocmai acesta.

OVIDIU RIUREANU

în- 
In 
cu

ani. 
glo- 
vre-

In secolul al Il-lea al erei 
noastre (deci cu peste 1700 
de ani înaintea lui Wells !), 
Lucian din Samosata descria 
un adevărat „război al lumi
lor“ în cartea sa „Poveste a- 
devărată“. Un război în care 
se înfruntau locuitorii Soare
lui și ai Lunii — făpturi 
grotești plăsmuite de geniul 
satiric al scriitorului grec. Era, 
dacă nu mă înșel, întîia apa-
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desigur,
8 logici).

Astăzi s-ar putea scrie 
studiu de mari proporții 
tema „Cum văd oamenii via
ța pe alte planete“. Și-ar găsi 
aici locul gigantul Pylonas 
(GODWIN „Omul în lună“) 

o și minusculul om — rodie f°‘

riție a unor ființe extrateres-
8 tre în literatură (exceptind, 

eroii mitici și mito-

groazei“), strania fiică a pla
netei Hallux (MIRCEA BRA- 
TEȘ : „Astrida“) și tulbură
toarea ființă de pe epsilon — 
Tucana (I, A. EFREMOV : 
„Nebuloasa din Andromeda“). 

Multitudinea și diversitatea 
acestor personaje dovedesc 
imensul efort imaginativ des
fășurat pentru a răspunde, 
măcar ipotetic, străvechii în
trebări :

Există oare în Univers și 
alte ființe înzestrate cu rațiu
ne ? Și dacă există, care e în
fățișarea acestor semeni ai 
noștri de care ne despart abi
surile nesfîrșite ale oceanului 
cosmic ?

Iată ce spune 
FLAMMARION,
popularizator al astronomici : 

„Viața este pămînteană pe 
Păjmîht, marțiană pe Mărte, 

; sa’urniană pe Saturn, neptu- 
hiană pe Neptun... sau, mari 
bine zis... viața este produsă 
și dezvoltată de fiecare lume 
potrivit stării sale organice și 
urmînd o lege primordială 
căreia i se supune întreaga 
fire : legea Progresului“.

Nu pot decît să subscriu.

CAMILLE 
cunoscutul
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D i t i 1 i n u I

Năravuri vechi, 
pe un viitor rache- 
todrom

pătrunde tot mai adine în cunoașterea naturii și natura i se sub
ordonează.

Ce va fi mîine?
„Mîine“. Această noțiune, ce reflectă o relație precisă de timp, 

devine una dintre cele mai relative raportată la mersul științei. 
„Mîine“ poate însemna un deceniu după cum poate fi o secundă. 
Ceea ce nu aduc ani de trudnice căutări, aduce o sclipire de in
teligență și imaginație, o neprevăzută combinație de molecule, o 
reacție neașteptată a materiei, o soluție negîndită a ecuației. Era

amprenta contemporaneității
dezvoltă energii colosale. Semlconductorii permit construirea unor 
aparate de radio de mărimea cutiei de chibrituri. Un nou ca
pitol a apărut în nomenclatorul general al științelor •— chiberne- 
tica. Cuceririle în domeniul electronicii au dat naștere creieri
lor mecanici ; mașinile electronice de calcul rezolvă mii și mii 
de operații aritmetice pe secundă. Automatizarea proceselor in
dustriale complicate îl eliberează pe om de eforturi intelectuale 
și fizice obositoare. Experiențe de-a dreptul spectaculare au per
mis cunoașterea compoziției straturilor înalte ale atmosferei. Cer
cetarea fenomenelor intime care se produc în materia vie a dus 
la reconsiderări în modul de a privi origina vieții și a speciilor. 
Apariția unor medicamente noi, eficiente, n-a rămas fără urmări 
asupra longevității.

Cu sporirea mijloacelor de investigație, ochiul cercetătorului

energiei atomice este și cea a cuceririi spațiilor interastrale. Dar 
in vreme ce dezintegrarea atomului a fost multă vreme o pro
blemă doar a omului de laborator, el însuși pînă la un punct 
neîncrezător în finalitatea muncii sale, pătrunderea în spațiile 
transatmoșferice a fost de mult o preocupare intrată in gîndirile 
a milioane de oameni. Atomul a fost dezintegrat fără ca eveni
mentul, epocal prin măreția sa, să facă să tresalte conștiințele 
Existența i-a anunțat-o lliroșima. Cucerirea cosmosului. înrădăci 
nată ca idee, își aștepta doar înfăptuirea, iar 4 octombrie 1957. 
cînd primul satelit făcut de mîna omului a început să lunece pe 
orbită, a surprins atît ca eveniment cît și ca ancorare în timp 
Cine n-a scrutat în aceste luni, măcar cu gîndul. adîneimea văzdu
hurilor pentru a prinde sclipirea, de o fracțiune de secundă, a 
lunii artificiale, și cine n-a încercat un sentiment de înălțătoare 
mîndrie de a se fi numărat printre contemporanii acestui măreț 
eveniment din istoria omenirii ! Cu mult mai puțini vor fi fost 
însă aceia care s-au trudit să intuiască componentele în consum

In ultimul timp la Institutul 
de Chimie organică din Erevan, 
care este unul din bazele princi
pale din U.R.S.S. pentru obține
rea de noi substanțe organice și 
pentru stabilirea acțiunii lor (asu
pra organismului viu, s-au Reali
zat o serie de noi preparate me
dicinale. Unul dintre acestea este 
noul preparat — ditilin — folo
sit în chirurgie la pregătirea bol
navului în vederea operației. Di- 
tllinul destinde musculatura, 
ceea ce permite chirurgului să 
execute în liniște operația. Nu
mai la clinica chirurgicală a pro
fesorului Kuprianov din Lenin
grad s-au efectuat cu succes 
peste 2000 de intervenții cu folo
sirea ditilinului.

La Institut a fost de asemenea 
obținut un alt preparat nou —' 
gangleron — pentru combaterea 
stenocardieî (anghină pectorală).

• -—------------- -------------------------------- --------------1

de gîndire ale satelitului, să închege din molecule ale fapte știin
țifice acest summa summarum al frămîntărilor unui lung șir de 
căutări.

Ce va fi mîine?... Actul-de naștere al erei atomice a fost 
scris cu sîngele a zeci de mii de oameni. Și astăzi încă noua și 
uriașa forță aruncă tin văl amenințător de umbră asupra viito
rului. Dar cu fiecare zi ca se afirmă tot mai mult ca un factor-de 
progres. „Tn 1958 vor fi făcuți primii pași spre soluționarea unei 
probleme fundamentale a științei — realizarea reacțiilor termo
nucleare dirijate“, declara de curînd savantul sovietic Anatoli Bla- 1 
gonravov... In prezent este greu să ne facem o idee, despre re- 1 
voluția din tehnică și viața omului pe care o poate determina 
descoperirea acestei noi modalități de obținere a energiei“. In 
cadrul programului lucrărilor Anului Geofizic Internațional în 
I niunea Sovietică se va continua lansarea dc sateliți artificiali ai 
Pămîntului cu o aparatură tot mai perfecționată. Realizarea linei 
viteze apropiată de cea a luminii pe bordul unei astronave, care 
va permite omului să ajungă la lumi astrale foarte îndepărtate 
și să se înapoieze pe planeta noastră, a depășit cadrul unor ipo
teze. Teoretic, principalele elemente ale unei asemenea probleme 
au fost rezolvate. Racheta cu motor fotonic, care captează par
ticule izolate de materie rnterastrală ce gravitează în spațiu. fo‘- 
losindu-le drept combustibil, este nu numai o idee, ei și un fapt 
ce se materializează. La fel, trenul atomic de rachete cu care >se 
va porni spre Lună își are mulți parametri rezolvați. Mîine —- în 
sensul relativ, al raportării acestei noțiuni la mersul științei __
vom fi martorii plecării în cosmos a primului om. Gîinele a ară
tat omului că drumul spre stele nu-i este barat de condițiile grele 
impuse vieții în spațiile extraterestre.

Ce va fi mîine ?... Atomul își va urma drumul. Față de insta
lațiile atomo-electriee de 200.000 saU 450.000 kw. putere ce se 
construiesc deja, prima centrală de arest fel. cu cei 5000 de ki
lowați ai săi, va rămîne doar un martor pentru posteritate. Creie
rii electronici, care de pe acum dirijează fără greș circulația unor 
mari orașe, țin contabilitatea unui șir de întreprinderi, dirijează 
zborul avioanelor și rachetelor, conduc linii automate de produc
ție. înlocuind munca a mii de oameni — vor prelua asupra lor 
infinit mai multe sarcini, prelungind acțiunea creierului uman 
cu mult dincolo de limitele fiziologice ale acestuia.

Către ce tărîmuri ne mai călăuzești neastîmpărată minte ome
nească ? 1

i



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

AJUTORUL NOSTRU— 
organizației fie pionieri

Sosirea unei delegații 
a Academiei

de Științe a U.R.S.S.
Turneul baletului din Leningrad

hotărît să scriuCînd m-am 
aceste rînduri. gîndul m-a pur
tat cu ani In 
cînd eram și eu pionieră, cînd 
mă uitam de jos, cu sfială la 
elevele mari. Prezența lor îmi 
impunea respect, credeam că 
fiind mică trebuie să tac și să 
ascult. Dar curînd m-am convins 
că diferența de vîrstă, care de 
altfel nu era prea mare, nu este 
un hotar al prieteniei și bunei 
înțelegeri Dovadă grăitoare a 
fost prietenia pe care mi-a a- 
cordat-o mie și colegelor mele, 
una din elevele mari, utemista 
Lelia Nu-mi aduc aminte cum 
o mai chema. în ce clasă în
văța Au trecut de atunc; mai 
b:ne de 7 ani Figura zîmbitoare 
încadrată de cosițe blonde, îm
brăcată în uniformă neagră îmi 
stăruie și azi în minte O iu
beam și eu și celelalte colege sie 
mele pentrucă era o elevă emi
nentă. pentrucă era o utemistă 
activă In curte, în clasă, pe stra
dă, era atît de atentă cu noii 
Noi căutam să ne purtăm frumos, 
să învățăm 
lia !

Au trecut 
eu „mare“ 
am visat cînd eram în 
Ill-a elementară.

Figura, Leljei mi-a 
piu în munca mea 
Doresc atît de mult 
rele școlii noastre să 
amintiri frumoase, așa cum 
rămas și eu. din perioada 
neratului...

Pentru realizarea acestui 
comitetul UT M al școlii, 
vește cu seriozitate activitatea 
pion ereașcă- Ne interesăm

urmă, în vremea

and. Am devenit șl 
ca Leita, așa cum 

clasa

fost 
de 
ca 
ramina cu 

am 
pio-

exem- 
aslăzi. 
pionie- 
lină cu

vis, 
pri-

activitatea pionierilor prin con
trolarea programului de activitate 
a unității pe care fiecare membru 
al comitetului îl cunoaște pen
tru a putea ajuta acolo unde 
este nevoie, asistăm la adunările 
lor și invităm delegații de pio
nieri la unele adunări ale noastre. 

Cu cîteva luni în urmă 
în școală era mare animaț e. Se 
pregătea tradiționalul carnaval al 
pionierilor.

— Vrem să face un carnaval 
minunat pe care să nu-1 uite re
pede pionierii — mi-a spus to
varășa instructoare superioară 
de pionieri — Singer lutta.

Intr-o ședință a comitetului 
U.T.M. am hotărît felul în care 
să ajutăm pregătirea și condu
cerea carnavalului.

Drept surpriză pentru pionieri 
elevele mari au dramatizat bas
mul popular „Ztna munților“, 
au pregătit pachete de bomboane, 
frumos aranjate pentru fiecare 
pionieră Citeva utemiste din 
clasa IX-a B au interpretat u- 
nele roluri mai grele din piesa 
prezentată de pionier, „O noapte 
de Anul Nou".

Cu cită inimă se pregăteau 
piesele cu cîtă atentie. pentru 
ca să fie într-adevăr surpriză, 
se împachetau bomboanele I

In timpul carnavalului în fie
care colt era o utemistă gata să 
ajute unde trebuia Dacă a reu
șit carnavalul? Nu știu Aceas
ta o poate spune un străin care 
a fost departe de străduința cu 
care l am pregătit In orice caz 
pionierii au rămas cu o impre
sie plăcută, a doua zi disculînd 
cu aprindere despre el și lucru
rile cîștigate la bazar pe punc-

o impre- 
discutiti d

Cămăși sau rebuturi?!

ușurel 
priete-

ieșit la

încotro

— Servus, Nelule. Ce plă
cere că te văd 1 Nelu întinse 
fostului său coleg de facultate 
o mină lipsită de vlagă.

— Servus. încotro. Vale- 
riu ?

— Eu ? Mă plimb. Plecasem 
să văd un filtn, dar pentru că 
te-âm intîlnit, după atîta a- 
mar de vreme, o să ne plim
băm în doi.

Nelu, degajîndu-și 
brațul din stjrinsoarea 
nului, spuse grăbit:

— Eu, dragă, n-am 
plimbare.

N-arit tihip.
— Se poate ști 

mergi ?
— Mă rog. Dacă ești cu

rios. află că merg la doctor I
— La doctor ?
— Da de ce te riiiri ?
Instinctiv, Nelu își 

mina la gît.
— Te doare ?
- Nu.
— Atunci de ce te duci la 

doctor ?
— Pentru gît.
— Aha, amigdalite.
— Ce amigdalite dorn’Ie ? 

Glumești.
— Atunci probabil larin- 

, Kită.
— Ași.
— Anghină...
-Nici.
Nelu își pipăi din nou gîtul. 

Nu-I durea nimic. Nu sufe
rise de gît niciodată. Dar...

— Ințelege-mă Valeriule. 
trebuie să mă duc la medic. 
Trebuie să se găsească ceva, 
nu se poate. S-au realizat așa 
de mari cuceriri in știință că 
nu se poate să rămînă nerea
lizabil un fleac.

Și Nelu își mai tnîngîie pu
țin gîtul apoi se hotărî să 
vorbească: La salariul trecut, 
îmi spune nevasta : „hai, Ne
lule. să cumpărăm o cămașă 
albă de poplin. „Hai“ zic eu. 
Și ne-am dus la ..Victoria". 
Măi, ce cămăși... O frumuse
țe. Cer una. „Ce număr ?" mă 
întreabă o vînzătoare amabi
lă. „40" — zic. Fata se uită 
la citeva. apoi tmi intinde 
una. Mă
Imi face ,
tește. la ambalaj primesc că
mașa și plecăm acasă...

— N-am ințeles nimic, Ne
lule.

— Stai nițel, n-am terminat. 
Duminică nevastă-mea a de
cis: „mergem la Operă". O să 
vedem „Tosca". Dau să im-

apoi îmi 
uit la număr 
bonul. Nevasta

duse

40. 
plă-

cămașa 
Rămin

nouă din poplin 
înmărmurit. Ne
făcut ochii mari, 
luaserăm la in
să vezi, frate ?

brac 
alb. 
vasta mea a 
de parcă ne 
trecere. Ce 
Cămașa îmi venea ca turnată, 
dar gulerul ? Adevărată des
coperire epocală. Pe lîngă el 
puteai băga încă un gît de 
copil. Mă sucesc în fața oglin
zii. dar nevastă-mea imi 
strigă enervată: „Dă jos că
mașa, că-ntirziem la „Operă“. 
Dau jos cămașa și numai ce-i 
vine nevesti-mi în gînd să 
măsoare gulerul. Ia centime
trul și... Ce crezi. Gulerul 
avea 45 cm. iar pe emblema 
„Arta Modei-București“jțjl era 
scris 40. Păcat de 84 de lei.

Aproape că uitasem poves
tea asta, cînd într-o zi vine 
cumnată-mea și ne spune: „Au 
adus la „Victoria" niște că
măși... o grozăvie. Și costă 
numai 50 lei bucata“.

„Să luăm și noi, Nelule, — 
zice nevasta. Pentru servici 
sînt bune și convenabile“. „Să 
luăm“ — zic eu. Dar cum eu 
aveam de rezolvat niște pro
bleme urgente s-a dus în oraș 
numai nevastă-mea. Cămașa, 
ce să-ți spun, era frumoasă, 
carouri discrete, culoare plă
cută. Dedesubt nr; 40 și em
blema fabricii de confecții din 
București.

Cumnata, nici una nici 
două, zice: „Nelule, îmbracă 
cămașa să văd cum vine pe 
tine. Poate-i iau și eu lui Gigi 
una. Tot vine ziua lui". O îm
brac. Dau să închei nasturele 
de la gît. dar degeaba. Reu
șesc numai să rămîn cu el in 
mină. Numai ce văd pe neva
stă-mea că ia iar centime
trul. Dau iute cămașa jos. Ne
vastă-mea îmi măsoară gîtul: 
„Te-oi f| îngrășat“. Aș, 40 în 
cap. Măsoară gulerul: 39 cm. 
în cap. Nevastă-mea a plecat 
din nou la magazin. Vînză- 
toarea de la etajul II i-a pus 
în față un teanc de 14 cămăși 
pe care scria nr. 40. A măsu
rat gulerele, dar toate aveau 
39 cm. Ce era să mai facă, A 
scos-o din încurcătură soru-sa. 
.Lasă că o iau eu pentru Gigi" 
Și uite cum. frătioare, din 
două cămăși nu
Așa. îneît caut 
Poate îmi pune 
care să regleze 
numărul real al

frătioare, 
am nici una. 

un medic, 
un dispozitiv 

gîtul după 
cămășii.

LIDIA POPESCU

Filme noi pe ecranele
Capitalei

tele obținute la întrecerile de 
la colțul de basme, muzică, ghi
citori.

Dar munca pionierilor este di
rect condusă 
noastră prin 
detașamente.
lor putem cunoaște și ajuta am'ă- 
nunțit munca pionierilor. Pot 
da exemp.e de instructoare care 
se bucură de multă simpat.e și 
respect din partea pionierilor, ca: 
Ene Mihaela, Gligor Monica, Mî- 
năsturean Florica. eleve bune și 
instructoare minu-nate.

Pe lîngă școala noastră îndru
măm și activitatea unităților de 
p otiieri ale altor școli ca de pil
dă unitatea Școlii de 7 ani nr. 
19 din localitate, unde avem in
structoare superioară pe tovarășa 
Budea Fa'oiana elevă in clasa 
X-a A. Ne interesează preocu
pările, înclinațiile pionierilor, vi
zionăm împreună filme.

De curînd am primit o invi
tație călduroasă, care m-a sur
prins plăcut: am fost rugată să 
vorbesc pionierilor clasei a VlI-a 
despre „Demnitatea de-a fi ute- 
mist“ Aflu că și colega mea, 
membră și, ea în, comitetul 
U.T.M., Opriș Margareta este 
invitată., la pionierele clasei a 
VII-a să le vorbească despre 
„Eroii tineretului romîn“.

Aceasta, ne-a arătat dorința 
pionierilor de-a deveni utemiști. 
Și noi ne ocupăm de ei. îi pre
gătim. Sînt invitați și participă 
efectiv la cercurile politice de 
studiere a statutului U.T.M. A- 
dunările generale în care se pri
mesc utemiști din rîndurile 
ganizației de pionieri decurg 
tr-o atmosferă solemnă.

In școală fiecare elevă 
ciclul mediu ajută, adică se 
grijește, de o elevă d.n ciclul I 
și II. Astfel elevele mai mici 
primesc lămuriri cu privire la 
efectuarea ternei, discută filmele 
vizionate în comun, vin împre
ună la școală etc.

Pe această cale se obțin re
zultate frumoase la învățătură 
șl disciplină cum este cazul pio
nierilor Boitor M„ ajutată de 
Cordis Rodica din clasa IX-a A 
și a lui Klein M„ ajutată de 
Slugovschi Sanda din aceiași 
■clasă.

Cîtă satisfacție avem cînd ve
dem că munca noastră este a- 
preciată de -pionieri, că ei obser
vă și prețuiesc străduințele noa
stre, că respecta și iubesc orga
nizația prin noi I

de organizația 
instructoarele de 
Prin intermediul

și aj 
ieri

or- 
în-

MARIETA BUTUC 
secretara comitetului U.T.M., 

Școala medie nr. 9 Cluj

a sosit în Capitală o dele- 
a Academiei de Științe a 

Uniunii Sovietice, în vederea 
semnării -Convenției de colaborare 
științifică directă între Academia 
R. P. Romine și Academia de 
Științe a Uniunii Sovietice, și a 
planului de muncă pe anul 1958. 
Delegația Academiei de Științe a 
Uniunii £ T- 
din acad. M. P. 
bru în Prezidiul 
Științe a Uniunii Sovietice, direc
torul Institutului d„ 
nică ; acad.

Joi 
gație

Sovietice este alcătuită
Kostenko, mem- 
Academiei de

__ ____ de electromeca
nică ; acad. V. N Kondratiev, 
membru în Biroul secției de știin
țe chimice ; I. A. Oblomski, se
cretar științific principal adjunct; 
K. V. Kosikov, doctor în științe 
biologice, director adjunct al In
stitutului de genetică ; I. A. Ko- 
jevnikov, candidat în științe filo
logice. și N. L Borodina. colabo
ratoare la serviciul Relații cu 
străinătatea.

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția sovietică a fost întîmpinată de 
acad. 1. S. Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Romî- 
ne, acad. C. D. Nenițescu, mem
bru în Prezidiul Academiei R. P. 
Romine, acad. Eugen Macovschi, 
prof. R. Răduleț și Amilcar Va- 
siliu. membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Rotnîne și alții

Au fost de față V. I. Baralinin, 
prim secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice și V. L Pescerskii, 
atașat al Ambasadei.

Deschiderea expoziției 
„Cartea iu R. D. Germană“

Joi la amiază s-a deschis în 
Capitală Expoziția „Cartea inR.D. 
Germană", organizată de între
prinderea „Deutscher Buch-Export 
und Import" din Leipzig.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Franz Sandow, atașatul 
comercial al Ambasadei R. D. Ger
mane la București Asistența a vi
zitat apoi expoziția eure. cuprinde 
1600 de titluri de cărți și publicații 
din toate domeniile de activitate.

Expoziția va fi
orele 14—20 pînă la

deschisă zilnic
25 februarie.
(Agerpres).

INFORM A T I I
Fostul palat Șuțu din b-dul 1848, 

unul din frumoasele monumente de 
arhitectură ale Capitalei, îșl va re
căpăta tn curînd, prin grija Sfa
tului Popular al Capitalei înfăți
șarea sa de odinioară. Palatul Șutu 
va fi amenajat devenind Muzeul de 
Istorie al Bucureștiului.

★
Cunoscutul dirijor italian Carto 

Zecchi, mult apreciat de publicul 
nostru din turneele întreprinse in 
anii trecuțl. a dirijat joi seara 
In sala Ateneului R. P. Romine un 
concert al Orchestrei simfonice 
Radio.

De la „Lacul lebedelor“ 
la „Floarea de piatră

în orașul de pe malul Nevei, 
grațioasele fete-lebede din baletul 
lui Ceaikovski au apărut pentru 
prima oară pe scenă în 1894. Eră- 
mîntatul Danila și gingașa Kate- 
rina din baletul lui Prokofiev cu 
pășit pe aceeași scenă abia în ț_. _ 
lui 1957. Cu „Lacul lebedelor" a 
început epoca de glorie a baletu
lui rus ; „Floarea de piatră" este 
unul din cele mai noi balete so
vietice.

Iată deci cum spectatorul bucu- 
reștean a făcut cunoștință —r la 
interval de cîteva zile doar — 
prin intermediul colectivului tea
trului „Kirov" din Leningrad, cu 
ceea ce întruchipează minunata 
tradiție a baletului sovietic și cu 
una din cele mai proaspete crea- 

a 
și

ții ale sale. Minunat prilej de 
urmări dezvoltarea acestei arte 
de a întrevedea perspectivele ei 
viitoare.

Motivele pentru care baletul lui 
Ceaikovski va rămîne veșnic țînăr 
sînt îndeobște cunoscute. Frumuse
țea și puterea sentimentelor etern 
valabile pe care le exprimă, bo
găția melodică și lirismul muzi
cii lui, perfecțiunea greu de atins 
a formelor sale clasice produc 
spectatorilor de azi ca și celor de 
ieri, ca și celor de mîine, emoții 
estetice de neuitat.

Și atunci cînd ai fericitul prilej 
de a admira măestria desăvîrșilă 
a unei dansatoare cum e Natalia 
Dudinskaia, eleganța fi grația unui 
balerin cum este Konstantin Ser- 
gheev, omogenitatea și perfecțiu
nea unui ansamblu cum este ba
letul leningrădean, te poți consi
dera printre fericiții muritori ca
re au văzut o mare operă de artă, 

îmi vine foarte greu să pot spu
ne ce anume emoționează mai 
mult în acest spectacol. Poate fit- 
fîirile acelea înduioșătoare de aripi 
rănite ale lebedei albe pe care 
mîinile Dudinskăei te făceau să 
le simți parcă adierea, poate far
mecul provocator al Odiliei ase
mănătoare unei flăcări ce țîșnește 
din adincuri, poate grația celor 
patru lebede mici, sau poate fiorul 
pe care ți-l strecoară în suflet în- 
drăcitul dans spaniol al lui Bels- 
ki și Zabotkina. Hotărît lucru, e 
foarte greu de precizat.

Părăsești spectacolul cu „Lacul 
lebedelor" cu convingerea că greu 
s-ar putea face ceva mai frumos 
în acest gen de artă. Și totuși se 
poate. Chiar dacă nu mai frumos 
propriu zis, mai adevărat, însă, cu 
siguranță. Spectacolul cu „Floarea 
de piatră“ o dovedește cu pri
sosință.

Baletul lui Prokofiev redă o po
veste a unui flăcău din Ural și a 
fetei pe care o iubea, în desfășu
rarea căreia realul se amestecă cu

fantasticul, liricul cu dramaticul. 
Este astfel conceput, astfel creat 
incit fiecare pas, fiecare mișcare a 
niîinilor, fiecare privire își are tîl- 
cul ei, acela de a exprima o mul-' 

fiev. -au titudine de gînduri^și de sentijnen,- 
In vara te omenești. Coregrafia propriu zi

să apariînînd artistului emerit
al R.S.FS.R. luri Grigoritevici, 
este o îmbinare de dans clasic cu 
bogate elemente folclorice care 
sporesc în mare măsură expresi
vitatea acestuia. Duetul Danila (A- 
lexandr Gribov) — Katerina (Iry 
na Kolpakova) din actul de pil
dă, aste un adevărat poem. închi
nat dragostei curate și credincioa
se. Flăcăul are părul auriu și brațe 
vînjoase, ochii vii și un surîs în- 
cîntător. Fata e drăgălașă, își plea
că cu sfială ochii în pămînt și a- 
tunci cînd îi ridică sînt încurcați 
de dragoste. Cosița blondă îi atîr- 
nă pe spate iar fruntea îi e senină 
ca și gîndul. La început abia își 
ating mîinile, apoi încetul cu în
cetul mișcările sînt mai largi iar 
în cșle din urmă Danila o cuprin
de în brațe pe Katerina, o ridică 
sus și fata întinde brațele de parcă 
ar vrea să cuprindă în ele toată 
fericirea pe care o simte clocotin- 
du-i în suflet._ . . . , - Baletul Lacul lebedelor“ de Ceaikovski. Interpreti principali:

Oricit v-arn descrie de amănunțit Natalia Dudinskaia și K. M. Sergheev de la Teatrul Academic 
de Operă și Balet „S. M. Kirov“ din Leningrad 

printre cele mài desăvîrșite ale ge
nului.

De la ^Laciil lebedelor*1 la 
„Floarea de piatra** este un drum 
glorios care merge mai departe 
spre noi succese. Spectacolele ba
letului din Leningrad nè-au de-< 
monstrul că preluînd în mod crea
tor minunata tradiție clasică a ba
letului, îmbogățind cu acele ele
mente ale artei populare capabila 
să-i sporească expresivitatea, ex pri
mind prin dans sentimente și idei 
caracteristice vremurilor noastre,, 
coregrafii sovietici dezvoltă și de
săvârșesc arta dansului, purtînd'O 
spre culmi nebănuite,

LUCIA BOGDAN ‘ /

fiecare mișcare tot nu am reuși 
să redăm frumusețea acestui duet 
de dragoste pe care tinerii dan
satori sovietici îl interpretează ui
mitor de frumos.

In împărăția. stăpînei Muntelui 
de Aramă sînt bogății fără sea
măn, pietre prețioase de tot felul. 
Luîndu-și cînd chipul unei șopîrle 
mlădioase, cînd apărîndu-i cu voal 
și diademă de crăiasă, stăpîna 
muntelui îl aduce pe Danila pen
tru a-i dezvălui taina florii de pia
tră. Pentru a-l ademeni face din 
cînd în cînd un semn magic și 
pietrele din pereții muntelui se 
însuflețesc. Dansul pietrelor preți
oase a fost așa fel creat de către 
coregraf, îneît ai realmente senza
ția că diamante și safire, rubine 
și smaralde își rotesc fațetele pen-

tru a-l orbi pe flăcău, pentru a-l 
îndemna să rammă acolo.

Una din ultimele scene, aceea în 
carp stăpîna muntelui (Alla Osi
penko) încearcă să-l rețină pe Da
nila, să-l zmulgă din brațele Ka- 
terinei, este o strălucită demons
trație a largilor posibilități de ex
presie ale artei dansulsli. Kateri
na a alunecat la picioarele lui Da
nila, iar stăpîna muntelui sub în
fățișarea unei șopîrle i se încolă
cește în jurul gîtului, alunecă pe 
lingă trupul său. Flăcăul încearcă 
să-și cuprindă iubita, Katerina i 
se aruncă în brațe, șopîrla alunecă 
la pămînt înfrîntă de puterea iu
birii lor. Admirabil interpretată, 
scena aceasta se poate număra

A

I n t î I n î r 
cu participant» 

la luptele din 1933

I
Premiera băietului „Giselie“

(Agerpres).

Excavator cu cupă, acționat hidraulic, adaptat tractorului „U.T.O.S.-2" care poate fi folosit 
la lucrări de terasamente și fun dații. r

La 27 .februarie, pe ecranele ci- nematografelor Capitalei filmele 
„IU.-. T„„l_ J Bucu- sovietice: „Copilărie în Donbas“, 

reșți. va fi prezentai in premiera și documentarul „Startul tinere- 
no'ul film artistic rominesț „C.u- ții“ consacrat manifestărilor 
....  a sportive internaționale din ca- 
Studioului cinematografic „Bucu- drul Festivalului Mondial al Ti- 
rești“ . . , _ o,..j.□. i-

Rod al colaborării c neaștilor 
francezi, și '•omini filmul „Ciulir 
ni Bărăganului“ inspirat, după 
romanul cu același nume de Pa. 
nai.t lstrati e realizat de regizo
rul (francez Lou k Daquin 
scenariul semnat de L Daquin, 
A Judal și, AL Sțr.uțeanu. Inter- 
preții principali ai filmului sinț 
Nuță Chir.ea. Ana' Vlădescu, Fio. 
rin Piet'sic. Ruxandra Ionescu, 
Nicolae Tomazoglu, Clody Ber- 
tola. Marcel Anghelescu și alții.

Pînă la șfîrșitul lunii februarie, 
în afara filmelor anunțate, vor 
mai fi prezentate pe ecranele cD' începînd de .a 27 februarie.

nematografelor Patria și

lini; Bărăganului“, producție

după

neretului și Studenților de la 
Moscova.

In cinstea alegerii deputaților 
în sfaturile popmare, la cinema
tograful Central va rula de la 24 
februarie valorosul film sovietic 
„Deputatul de Baltica“, avînd ca 
interpret princ.pal pe N. Cerka- 
sov,

„Ultima vrăjitoare“, realizare a 
cinematografiei cehoslovace în re
gia Im Vladîmir Bahne, care e- 
vocă un episod dramatic petre
cut în a doua jumătate a secolu
lui al XVIII.lea într-un oraș din 
Slovacia, v,a rula la cinemato
grafele Elena Pavel și Republica

I

(Urmare din pag. l-a)

care îl caut, iată-mă lăsînd cre
ionul în jos și strecurînd blocul 
în buzunar, prins de mirajul că
lătoriei neobișnuite a „găzarilor** 
ploeșteni în deșertul Gobi. Son
dorii din Boldești au avut marea 
cinste să-i ajute pe petroliștii chi
nezi să foreze pustiul în căutarea 
țițeiului. Au plecat acolo și meca
nici de utilaj petrolifer de la „1 
Mai**, întărind prin prezența lor 
și a mașinilor romînești „minu
nea** cea fără de precedent în 
istorie: o țară mică, bogată în 
petrol, făuritoare de excelent uti
laj de foraj.

Neam de neamul „găzarilor** de 
lîngă apa Prahovei nu trecuseră 
în viața lor o singură dată măcar 
granițele țării..

Solia petroliștilor romîni 
întors de acum acasă. Mult 
mai minunează și acum cei
Boldești ascultîndu-i pe tovarășii 
lor care au dus faima sondorilor 
și a utilajului romînesc departe, 
la 10.000 de kilometri, tocmai 
spre apa Pacificului. In cinstea 
prietenilor romîni, veniți să a- 
rate cum scot ei țițeiul din tem
nițele sale seculare, chinezii au 
dat mai multe ospățuri stropite 
din belșug cu vin, așa ca să ră- 
mină mult timp în amintire, vi
zita pe care au făcut-o la ei a- 
nul trecut, urmașii eroilor din *33.

Intr-una din seri, la bateria de 
cazane nr. 6 a schelei,
lica Rotaru supraveghea arde
rea focurilor. Aici țițeiul 
prin primul purgatoriu, 
să-l curețe puțin de impurități. 
C.azanele duduiau înfundat și la 
lumina slabă a lunii, păreau o

I turmă fantastică de pachidermi,

îngenunchiați în pustiu, pentru a 
rumega in voie hrana bogată pe 
care o aduc aici conductele de 
petrol. Numai din cind in cînd, 
scoteau o flamă albastră la gură, 
care apoi dispărea la loc în pîn- 
tecul lor cît o casă. Focarul de 
serviciu era ocupat cu curățirea

s-a
se 

din

Vasi-

trece 
menit

în aceste zile din preajma ani
versării unui sfert de veac de la 
eroicele lupte ale muncitorilor ce
feriști și petroliști din ianuarie- 
februarie 1933, în numeroase r~ 
treprinderi, instituții, cluburi 
școli din Capitală, continuă 
aibă loc întilniri ale oamenilor 
muncii eu partieipanți la luptele 
din 1933, precum și adunări fes
tive și expuneri asupra organizării 
și desfășurării grevelor de acum 
25 de ani sub conducerea Parti
dului Comunist Romîn.

Tovarășii Ion Turcu, Mihăilă 
Chiriac, Ion Tcodorescu, Ion Bă- 
nuță, Vasile Stroescu și mulți alți 
partieipanți la luptele din 1933, 
ap vorbit în fața a mii de tineri 
din unitățile de cale ferată și 
alte întreprinderi industriale din 
raionul „Grivița Roșie“, despre 
organizarea și desfășurarea greve
lor din februarie 1933.

întilniri cu partieipanți Ia lupte
le din 1933 au mai avut Ioo la 
uzinele „23 August“ și „Republi
ca“, Liceul „I. L. Caragiale“, Mi
nisterul învățămintuluj și Culturii, 
Combinatul poligrafic „Casa Sein- 
teii“. Filatura romînească de bum
bac și în alte întreprinderi și 
instituții.

în-
Ș* 
să

Joi seara a avut loc la Teatrul 
de Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne premiera baletului „Gișelle“ 
de Adolphe Adam, prezentat de 
ansamblul de balet al Teatrului 
Academic de Stat de Operă și 
Balet „Kirov“ din Leningrad.

Natalia Dudinskaia, artistă a po. 
porului din U.R.S.S. a entuzias
mat și a emoționat publicul prin 
impresionanta interpretare a dra
gostei Gisellei, desfășurînd cu 
măiestrie întreaga gamă a celor 
mai gingașe sentimente.

Artistul poporului din U.R.S.S. 
K. M. Sergheev în rolul lui Al- 
bert a prezentat un dans bogat în 
nuanțe și de o elocvență rară. H.

Mustaev, T. I. Smîrova, A. F.F.

Kabarova, E. V. Mencionok și ar
tiștii emeriți ai R.S.F.S. Ruse V. 
N. Riazanov, M. M. Mihailov, N. 
A. Kurgapkina, I. A. Kolbakova 
au contribuit cu strălucire la uni- 
tatea artistică a spectacolului.

A dirijat P. E. Feldt, maestru 
emerit al artei din R.S.F.S. Husă.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim se-, 
crctar al C.C. al P.M.R., Petre 
Borilă, vicepreședinte al Consiliu
lui. de Miniștri, funcționari supe
riori din aparatul de stat, repre
zentanți de frunte al vieții noastre 
artistice și culturale, un numeros 
public. , >

Au asistat membri ai corpului, 
diplomatic.

<>0000

(Agerpres)

BALERINII SOVIETICI
la F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej“

*

4r
Aproape 3,000 de muncitori și in

gineri' petroliști din rafinăriile ora
șului Pldești au luat parte la în- 
tîlnirile organizate de comitetul 
orășenesc de partid Ploești cu par
ticipant' la eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din februa
rie 1933.

(Âgerpres)

le? Vasilica zîmbi și nu se mișcă 
din loc. Numai ochii îi străluceau 
umezi și mari, în contrast cu o- 
brazul acoperit de funingine. Fala 
își luase asupra sa problema re
ducerii la tăcere a gazelor. Nu 
s-a făcut mare vîlvă pe sea- plan, pentru pace, pentru
ma sîngelui rece al fetei, dar de lism“. Deviza aceasta care

DOUĂ PRINCIPII:

sonde. Nicolae Ștefan e inginer ; 
Gheorghe Covrig e sondor 
Și-au făcut un ideal din a 
producție țării, înainte de 
un nou izvor de țiței.

„Mai mult petrol patriei

șe/. 
da in 
timp.

„Time Is money 
șl

ii

pentru pace și socialism“»1
unui cazan. Fata reglă un foc și 
cînd dădu să se întoarcă spre altul, 
înlemni. De la blazul din mijloc, 
de la unul din pachidermii aceia 
îngenunchiați, țițeiul începuse să 
se scurgă pe jos. Numai cine a 
văzut vreodată o baterie de ca
zane duduind asurzitor și cu un 
viespar flămînd de flăcări înăun
tru, poate să-și dea seama ce se 
poate întîmpla cînd țițeiul înce
pe să se plimbe pe jos, pe la gu
rile bateriei. Peste cîteva clipe 
bluzele erau în flăcări, iar țițeiul 
aprins continua să se răspîndeas- 
că cu iuțeală în jur. Cu mîna la 
ochi un om țîșni în perdeaua de 
flăcări. După ce omul care închise 
ventilul veni la lumină, văzură ci 
era comunistul Nicolae Petrică, șe
ful bateriei de cazane... Dai gaze-

atunci, cînd este vorba de luat 
vreo hotărîre în treburi obștești 
sau în schelă, oamenii ascultă cu 
respect și cuvîntul Vasilicăi.

In sfîrșit, la sediul comitetului 
U.T.M. al schelei unde mi s-a 
povestit despre Vasilica, a intrat 
inginerul Nicolae Ștefan, chemat 
să ne spună pe unde o fi Gheor
ghe Covrig. Acum e la 318, pe 
Valea cu Apă ; sînt 40 de kilo
metri pînă acolo. Pe Gheorghe 
Covrig, flăcăul acesta chipeș care 
a venit în schelă ca dogar și pînă 
la urmă a rămas să conducă o 
vestită brigadă de tineret de foraj, 
l-am cunoscut prin '55. In trei 
ani, băiatul ăsta a sădit prin fap
tele sale o mare admirație în 
sufletele petroliștilor din schelă. 
Inginerul e de o vîrstă cu 
Amîndoi au bătut coclaurile 
deșlilor. plantind o pădure

el. 
Hol

de

peste 
socia- 
insu-

flețește azi munca tinerilor 
liști s-a dovedit a avea o 
parabil mai puternică forță de ®‘ 
tracție decît „time îs moriey".

La Boldești, șase utemiști dăru
iesc țării sute și sute de vagoane, 
cu țiței „pentru pace și 
lism". Registrele de stare 
ale schelei 
elibereze 
înainte de 
lui Covrig 
naștere cu 
le-a fost scris. Asta înseamnă mi
lioane și milioane de lei, zeci și 
zeci de zile economisite ; sute, 
mii de vagoane cu țiței „pentru 
pace și socialism“. La fiecare 5-6 
sonde forate Gheorghe Covrig și 
băieții săi lucrează cu zile econo
misite. 2-3 sonde ale tineretului. 
E de mirare atunci că omul a- 
cesta care, împreună cu băieții 
săi, se joacă cn milioanele de 
parcă ar fi nuci — • cunoscut 
mai bine decît directorul trestu- 
lui petrolifer ?

La 40 de kilometri de Boldești, 
la lumina lunei și a unor becuri 
smîntînite cu noroi, pe un dirnb 
înfricoșător de trist, 6 băieți par- 
ticipă la o expediție spre centrul 
pămînlului Fiecare clipă coste o

petro- 
incotti-

socia- 
civilă 

sînt obligate mereu să 
certificate de naștere 
soroc. Toate sondele 

și-au obținut actul de 
mult înainte de cum

Joi după amiază, un grup de La spectacol a asistat V. V. 
balerini ai Ansamblului de balet Skomiakov, secretar al Ambasadei 
al Teatrului Academic de Stat de Uniunii Sovietice la București. 
Operă și Balet „S. M. Kirov" din (Agerpres). r
Leningrad a prezentat un specta- B R
col la fubrica de confecții „Glt- 
Gheprghiu.Dei" din Capitală.

Peste 3.000 de muncitori au răs
plătit cu vii aplauze înalta măie
strie și virtuozitate a balerinilor 
sovietici care au Interpretat dan
suri pe muzică de Haciaturiun, 
Gller, Ceatkovscki, Glucli și alții, 
precum și dansul românesc „Călu
șarii“

După spectacol artiștii din marea 
țară prjetenă au stat de vorbă cu 
muncitorii. G. N. Orlov. maestru 
emerit al artei din R S F.S. Rtlsă, 
directorul 'Teatrului Academic de 
Stat de Operă și Balet ,,S M 
Kirov" din Leningrad și alți mem
bri ăi ansamblului au vorbit mun
citorilor despre activitatea și arta 
balerinilor ■sovietici și au răspuns 
la' întrebările puse.

’nirea 
tinerilor 

alegatori
(Urmare din pag. t-a)

avere aici. „Mai repede, mai re 
pede, mai departe..." Zeci de son
de, în această noapte geroasă de 

, ianuarie, caută lacome comorile 
nesfirșite ale adincurilor.

Aș fi vrut să mai pun o întrebare 
lui Covrig .-

— Vă este frică ? 
tă, vă este frică ?

Cui nu-i este frică așa, cîteoda- 
tă... Diavolul negru 
iește în adincul adincurilor, 
tinde deodată un braț mînios prin 
scobitura pe care au săpat-o oa
menii și le aruncă in cap burla
nele înfipte în humă și piatră și 
vagoane de țiței vîscos cale de 
cițiva kilometri. Asta se numește 
erupție. Zilele trecute la Ploești, 
petroliștii au văzut o erupție pe 
ecran și au făcut observații artiș
tilor care au realizat acest film 
De mult n-au mai văzut erupții 
oamenii de pe aci ; de cînd au 
început petroliștii să cîntărească 
și mai mult decît vagoanele cu 
aur negru care se scurg zi și 
noapte de aici, de cînd culoarea 
aurului negru nu mai simbolizea
ză felul traiului lor. Sondorii nu 
mai văd de atunci decît erupții 
pe piaza cinematografelor. S-au 
cumințit duhurile rele din a- 
dincuri ? Nu mai sînt gaze sata
nice în temnițele milenare ?...

Gh. Covrig nu poate să-mi răs
pundă acuma. Gh. Covrig e la 40 
de kilometri de Boldești. hi 
schimb gste aici prietenul său in
ginerul Nicolae Ștefan. El mă pri
vește mirat. „Nu mai sînt gaze 
satanice în temnițele milenare ? 
S-au cumințit duhurile rele din 
adincuri ?“

Aș, de unde !... Dar omul pre- 
țuește azi mai mult decît orice 
lată tot secretul...

Aja,

care

citeoda-

sălășlu- 
în-

l toare la „Stela“. Constantin 
solnir. mecanic la autobaza 
lentina I.R.T.A., Ion loniță, 
trician la fabrica de ulei „13 De
cembrie"

La intilnirea colectivă a celor 
mai tineri alegători a venit și 
tovarășul Vasile Gîndilă, preșe
dintele sfatului popular raional. 
A discutat prietenește cu tinerii, 
le-a vorbit despre drepturile 
care t_ 1 -1__ 11
țara noastră.

— Aveți 18 ani. La 2 martie 
veți vota pentru prima dată — 
Ic-a spus președintele sfatului 
popular raional. Acest drept vi-1 
asigură Constituția țării noastre. 
Nu uitați însă că n-a fost întot
deauna așa. In anii grei ai regi
mului burghezo-tnoșieresc n-aveau 
dreptul Ia vot femeile, soldatii, 
funcționarii de stat. Pe atunci 
muncitorii erau ținuți departe de 
treburile gospodărești ale țârii. 
Votul universal, egal, direct și se
cret de care vă bucurați astăzi 
o cucerire a clasei muncitoare, o 
cucerire a regimului democrat- 
popular din țara noastră.

Tinerii asculta cu deosebit in
teres. Tovarășul Vasile Gîndilă le 
mai vorbește despre realizările 
care au fost obținute în anii re
gimului de democrație populară 
în raionul 1 Mai. La aceste rea
lizări au contribuit și foarte tnulți 
tineri.

Vorbesc șî tinerii.
— Primul meu vot. spune tî- 

năra muncitoare textilistă Ioana 
Motoc de la fabrica „Donca Simo", 
îl voi de candidaților F.D.P. El 
va exprima recunoștința mea față 
de partid, pentru viața pe care o 
trăiesc astăzi, pentru drepturile 
de care mă bucur.

Vorbesc și alții. Șe rostesc cu
vinte calde de recunoștință pen
tru partid, conducătorul și îndru
mătorul iubit al tineretului, față 
de guvern. Cu toții se angajează 
în același timp să dea primul lor 
vot candidaților Frontului Demo
crației Populare. „ . _

Ora
fo- 

elec-

V,..., . - > de
se bucură astăzi tinerii din
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8 In ziua de 13 februarie, 8 
o Comitetul Executiv al Federa- g 
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Tineretului g

___ cuvîntul 8 
tovarășul^ Petre 
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8
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8

8 ției Mondiale a Tineretului 
8 Democrat î'-a continuat lu- 
* crările la Budapesta. Au con- 
2 tinuat discuțiile cu privire la 
8 rapoartele asupra 

hotărîrilor celui de-al f------- ,
8
8 
ș.
8
8
8
2
8
8
8 _ .
8 Romîniei, Congo-ului central 

și ai altor țări care au luat 
P cuvintul au aprobat rapcarte- 
8 le și au sprijinit propunerile 
j; prezentate de Biroul F.M.T.D. 

cu privire la lupta tineretului .. 
pentru pace, colaborarea inter-1 
națională ș! activitatea vii- 8 
toare a F.M.T.D.

Sesiunea și-a continuat Iu-1 
crările in cursul după-amiezii g 
pe orJinea de zi aflîndu-se 8 
problema dezvoltării legătu- | 
rilor de prietenie ale F.M.T.D. g 
cu organizațiile de tineret din 8 
Asia și Africa. în spiritul * 
principiilor de la Bandung.

aplicării 
IV-lea 

congres al F.M.T.D. și pregă
tirile in vederea celui de-al 
7-lea Festival Mond’al al Ti
neretului și Studenților.. Din 
partea Uniunii 
Muncitor a luat 
la discuții I
Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M. Delegații Finlandei, 

central
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8
8
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8
8
8
8
8
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8

luptei anticolonialiste |
8

Comitetul Executiv al F.M.T.D. | 
luînd cunoștință de mesajele 8 
de protest adresate deja de că-| 
tre secretariatul F.M.T.D., deg 

2 către organizațiile metrbre din 8 
8 diferite țări, in mod deosebit | 
| din Franța și Italia, protestea- g 
8 ză împotriva agresiunii avia- 8 
8 ției colonialist franceze impo- £ 
gtriva satului Sakiet-Sidi Yusef g 
8 care a cauzat moartea a nume- 8 
| roase vieți nevinovate. El ex-| 
g primă tineretului tunisian de- g 
8 plina sa solidaritate și simpa- 8 
§ tie, aprobă revendicările legi-1 
g time ale poporului tunisian g 
8 pentru retragerea forțelor mili- 8 
? tare franceze din Tunisia.
g Acest grav eveniment este o 8 
8 nouă confirmare a necesității | 
8 urgente pentru toți tinerii șt* 
o organizațiile lor de a intens!- g 
8 fica acțiunile unite în vederea 8 
8 curmării războiului în Algeria | 
| și realizarea aspirațiilor po-g 
8 porului algerian spre indepen- 8 
| deiiță.
8
2
8 
8

8 
Comitetul Executiv face apel^ 

să fie sprijinită lupta tineretu- 8 
Zui din Tunisia și Algeria și se| 
hdresează diferitelor organiza-| 
fii naționale și internaționale g 
de tineret pentru o cooperare | 

8 practică în acest sens.

«
8
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Chemarea 
ț tineretului egiptean 
8 
8 
8- 
L 

I1

I I 
8

Suprem pentru 8 
organizațiilor de 8 
Egipt a adresat | 

din întreaga lume § 
exprima 
bombar-

Consiliul 
problemele 
tlnereț din 
tineretului 
chemarea de a-și 
protestul împotriva 
dării de către avioane fran
ceze a localității tunisiene 
Sakiet-Sidi Yussef. Tineretul 
egiptean, se spune în apel, 
cheamă tineretul din întreaga 
lume „să lupte cot la cot 
pentru eliberarea Tunisiei și 
Algeriei de rămășițele impe
rialismului francez“.

VARȘOVIA 13 (AgerpreS). — nite au declarat de lapt Rusiei 
La Varșovia a avut loc plenara 
Comitetului partizanilor păcii din 
Polonia, care a discutat proble
mele actuale ale situației interna
ționale și a adoptat o rezoluție în 
vederea intensificării luptei pen
tru pace și slăbirea încordării in
ternaționale.

Plenara Comitetului partizani
lor păcii din Polonia — se spune 
în rezoluție — își exprimă con
vingerea că toți acei cărora le 
este scump viitorul patriei vor 
sprijini energic cererea poporului 
polonez, care se pronunță împo
triva cursei înarmărilor, împotr.va 
înzestrării revanșarzilor vest-ger- 
mani cu arma atomică, pentru 
convocarea cît mai grabnică a 
unei conferințe la nivel înalt, pen
tru interzicerea armei de extermi
nare în masă și încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, pen
tru dezarmarea generală, pentru 
coexistența pașnică a popoarelor 
indiferent de orînduirea ' lor so
cială.

Plenara a hotărît să convoace 
în iunie a.c. Conferința partiza
nilor păcii din Polonia.

Cyrus Eaton critică 
politica lui Dulles

OTTAWA 13 (Agerpres). —. 
Luînd cuvîntul la 11 februarie la 
„Clubul canadian“ din Monlreuk, 
cunoscutul industriaș și financiar 
american Cyrus Eaton a criticat 
cu vehemență politica secretaru
lui de stat al S.U.A., Dulles.

Eaton a calificat actuala cursă 
a înarmărilor „o nebunie de ne
crezut“. „Consider, a spus el, că 
trebuie să acționăm cu energie și 
imediat pentru a preîntîmpina ca
tastrofa care se apropie. Cred că 
noi putem și trebuie să trecem la 
realizarea practică a unei regle
mentări cu rușii“.

„Oamenii noștri de stat recurg 
fățiș la tergiversări, a continuat 
Eaton. Ei minimalizează pericolul 
pe care îl reprezintă cursa nesă
buită a înarmăriloț. Ei se folosesc 
de orice împrejurare pentru a se
măna în rîndurile poporului ură 
față de Rusia.

Cu 12 ani în urmă, Statele U-

un război rece, care 
în prezent la baza 
terne americane“.

„Schimbarea guvernului State
lor Unite in anul 1952, a decla
rat Eaton, nu a adus o schim
bare a politicii noastre... ci numai 
a accentuat-o. Secretarul de stat 
Dulles a devenit un ațițător la 
ură față de Uniunea Sovietică,

De atunci au trecut șase ani și 
el continuă să-și întemeieze ca
riera pe ațîțarea vrajbei și neîn
crederii în .re Vest și Est. El se 
folosește de fiecare ocazie pentru 
a declara din nou război rece nu 
numai Rusiei, care este un stat 
glorios și măreț, ci și Chinei roșii, 
un stat nou care trece printr-o 
înaintată revoluție industrială și 
care va ocupa un loc de frunte 
printre marile puteri ale lumii...“.

„Afirm, a continuat Eaton, că 
un om de stat care împroașcă 
Rusia și China cu epitete jigni
toare nu este un prieten al Ame- 
ricii sau al lumii întregi. întru
nit asupra poporului american a- 
pasă povara incomensurabilă a 
impozitelor necesare pentru sus
ținerea cursei înatmărilor, eu a- 
firm de asemenea, că secretarul 
de stat Dulles ne-a adus nu nu
mai la ceea ce el numește cu lău-

dăroșenie pragul războiului, ci și 
în pragul unei depresiuni. In sfîr- 
șit, afiAn că nu poate exista nici 
o perspectivă de înțelegere poli
tică între S.U.A. și U.R.S.S. alît 
timp cit Dulles nu-și va schimba 
întreaga politică sau nu va li în
depărtat din postul său“.

In continuare Eaton n elogiat 
pe oamenii de știință din toate 
țările care previn lumea asupra 
uriașului pericol pe care l-ar re
prezenta folosirea noilor arme nu
cleare.

★

PARIS 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France 
Presse „in cercurile informate 
franceze s-a declarat la 12 fe
bruarie că Franța Iși va revizui 
poziția față de tratativele intre 
Răsărit și Apus in lumina decla
rației făcute la 11 februarie de 
secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, cu privire la faptul că 
tratativele la nivel înalt nu tre
buie să fie precedate de o con
ferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe".

„In aceste cercuri, se relatea
ză in știre, s-a arătat că Franța 
iși va revizui poziția ei și va a- 
nunța acest lucru in curînd“.

CAIRO 13 (Agerpres). — In 
seara zilei de 12 februarie a. c. 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Cairo, C. Stănescu, a oferit o re
cepție, cu prilejul vizitei în Egipt 
a Ministrului Comerțului R. P. 
Romîne, Marcel PopescU și Gh. 
0. Safer, adjunct al Ministrului 
Transportului și Telecomunicații
lor.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

Cu același prliej, ministrul Co
merțului R. P. Romîne M. Pope- 
seu a acordat un interviu ziariș
tilor prezenți, reprezentanți ai 
marilor cotidiene egiptene.

★
In ziua de 13 februarie a. c„ 

Ministrul Comerțului al R.P. Ro- 
mine Marcel Pepescu și Gh. Di 
Săfer, Adjunct al Ministrului 
Transporturilor și Telecomunica. 
țiilor al R.P.R., au părăsit ora
șul Cairo.

In legătură cu vizita Ministru
lui Comerțului R. P, Romîne 
Marcel Popescu la Președintele 
Republicii Egipt, Gamal Abdel 
Nasser și cu întrevederea care 
a avut loc, ziarele egiptene au 
publicat numeroase articole, co
mentarii și fotografii.

La încetarea din viață 
a lui Marcel Cachin

După bombardarea localității tunisiene Sakiet-Sidi Yusef

Indignare și revoltă în întreaga lume
LONDRA 13 (Agerpres). — La 

12 februarie în Camera Comune
lor, deputății laburiști au inter
pelat guvernul în legătură cu 
bombardarea de către avioane 
franceze a localității tunisiene 
Sakiet-Sidi Yusef. Ei au cerut 
condamnarea acestui act de a- 
gresiune.

★
DAMASC 13 (Agerpres).— Presa 

siriană condamnă cu vehemență 
acțiunea franceză împotriva Tuni
siei. Această agresiune, arată zia
rul „An-Nur" dovedește că impe
rialiștii francezi se bucură de spri
jinul deplin al guvernului Statelor

Unite. Poziția negativă adoptată 
de S.U.A. față de convocarea unei 
sesiuni extraordinare a O.N.U. in 
vederea examinării plingerii tuni
siene, demască pe de-a întregul 
informația falsă despre ..neutrali
tatea" S.U.A. in problema crimei 
comise de Franța in Africa de 
nord.

★
TRIPOLI 13 (Agerpres). — 

Ziarul „Tarablius El-Garb“ arată 
că „atacul barbar al aviației fran
ceze a provocat în Libia un val 
de indignare

((
In munții Sier- 

ra-Maestra și in 
multe alte lo
curi ale Cubei 
forțele de re
zistență, sub 
conducerea lui 
Fidel Castro, iși 
intensifică acțiu
nile împotriva 
dictatorului Ba
tista. . Recent 
el au reușit să 
cucerească trei 
stațiuni de radio 
din suburbiile 
Havanei — Ca
pitala Cubei. As
tăzi pe tot cu
prinsul Cubei se 
aude chemarea : 
„La luptai Jos 
cu tirania Iul 
Batista

In fotografie: 
Căpetenii ale
forțelor de re
zistentă din
Cuba.

FORD ET COMP. IȘI INCEARCA 
CONDEIELE...

(Urmare din pag, I-a)

vorba de economia Statelor 
Unite, „nu numai că induce in 
eroare, dar aduce și mari pre
judicii“. Și el anunță senten
țios noua lui descoperire: ca
pitalismul monopolist din 
S.U.A. este de fapt socialism.

Din păcate, nu este nimic 
nou în această „nouă filozofie“ 
a lui Courtny S. Brown. De o 
bună bucată de vreme lacheii 
„ideologici“ ai monopolurilor 
încearcă să „dovedească“, 
fără succes, caracterul deose
bit, pasă-mi-te necapitallst al 
imperialismului american. Noul, 
aici, constă, se pare, în faptul 
că domnii Brown și Ford, ne- 
satisfăcuți, probabil, de slabele 
succese ale lacheilor lor sa- 
vanți, încearcă acum să se afi
șeze ei înșiși ca economiști și 
chiar filozofi...

Mai departe, revista a pus 
cîteva pagini la dispoziția unui 
oarecare Louis Galanter, pe 
care redacția îl recomandă ca 
pe un critic și traducător de 
seamă și ...,,o autoritate cuno
scută în problemele economice 
și financiare ale societății con
temporane“. Articolul lui Ga
lanter nu se deosebește de ar
ticolul directorului companiei 
„Esso Standard OH“ decît prin 
nuanțele demagogice.

Și, în sfîrșit, urmează arti
colul scris de Henry Ford 11 
care, pînă acum nu și-a mani
festat cîtuși de puțin „talen
tele sole literare". La . baza a- 
cestui articol, intitulat „Busi- 
nessul pi scenă“, stă următoa
rea teză: in actuala perioadă, 
în fața businessului s-au des
chis’ „cele mai largi posibili
tăți". Ford 11 declară cu ma.e 
sinceritate „Businessul conduce

la scenă deschisă. Oamenii 
consideră guvernul ca fiind ex
ponentul concepției despre lu
me a businessului, chemat să 
îndeplinească răspunderea ce 
incumbă business-ului. Arta și 
literatura trebuie să ajute de- 
asemeni business-ul și gîndlrea 
lui“. După cum vedem, domnul 
Ford concretizează foarte bine 
formula mult trîmbițată despre 
„libertatea de orientare în 
creație a scriitorilor și artiștilor 
din Statele Unite“,

Așa dar, artei și literaturii 
americane i s-a rezervat un 
rol' foarte înalt: acela de a a- 
futa miliardarilor să cîștige 
bani mulți și să prindă osînză. 
Lucru pe care încearcă să-l 
facă — după puterile ei — și 
revista „Saturday Review of Li
terature“.

Nu se poate spune desigur, 
că „Saturday Review of Lite
rature“ ar fi pierdut definitiv 
interesul pentru problemele li
teraturii și culturii în general. 
Revista conține, de exemplu, o 
dare de seamă al cârpi sepp,. 
din cite se pare, se rezumă la 
tendința de a spulbera părerea 
atît de răspîndită (exprimată 
în cartea lui Sinclair Lewis, 
„Babbit“, și în multe alte ro
mane americane dintr-o perioa
dă mai veche) că businessma- 
nii evită lectura și că ei dis
prețuiesc cultura. „Acum — 
anunță „Saturday Review of 
Literature“ — mai mult de ju
mătate (l) din capitaliștii în
trebați de redacție au declarat 
că citesc... peste cinci Cărți pe 
an“. Remarcabilă performanță 
pentru „culții“ businessmeni 
și unde mai pui că revista pre
cizează: anul trecut, două cărți 
s-au bucurat c • cea mai mare

popularitate tn cercurile busi- 
nessmanilor: „Martorul“ (o fu
ribundă vorbărie reacționară a 
inspectorului de poliție Charn- 
bers) și memoriile lui Herbert 
Hoover.

Desigur, numele lui Ford, 
Brown și altele asemănătoare 
lor, sună destul de ciudat în 
paginile unei reviste închinată 
problemelor literaturii. Dar, 
lucrurile se explică lesne: așa 
cum și-au subordonat 
de-a-ntregul mașina de stat, 
Ford și .compania vor " 
subordoneze întru totul litera
tura și arta din S.U.A.

Falsa „filozofie a businessu
lui“ este chemată să insufle 
m'dioanelor de americani să
raci, exploatați zi de zi de mo
nopoluri, ideea că și ei ar fi 
interesați în înflorirea „mare
lui business" — a nesățioase
lor monopoluri'. Uneltind un 
război care să le aducă noi 
averi, căpeteniile monopoliste 
vor să unească prin orice mij
loace masele în jurul steagu
lui lor de pirați. , >

In articolul lui L. Gafanter, 
citat de noi este ridicată în 
slăvi activitatea „Consiliului 
reclamei" o organizație de 
propagandă creată de cele mai 
mari monopoluri ale S. U. A. 
pentru larga răspîndire tocmai 
a acelei „filozofii a business
ului“ propovăduită și în pagi
nile reviste) „Saturday Review 
of Literațure“ de către Browni 
și Forzi. Dar reclama — și a- 
ceasta o sfiu bine (lomnii bu- 
șinessmani — fie, ea și cea mai 
gălăgioasă, n-a scăpat pînă. la 
urmă nicio întreprindere fali
mentară, oricît de mare. Ai
doma se va întîmpla și cu „fi
lozofia businessului“..,

pa

să-și

și revoltă“.
★

TEHERAN 13 (Agerpres). — 
ombardarea și uciderea bestială 

pașnici din Iccalita-
Bombardarea 
a lccuitorilor 
tea tunisiană, a declarat in sena
tul iranian senatorul Lesani, re
prezintă o agresiune vădită.

Operațiunile francezilor in Tu
nisia atrag indignarea întregii

omeniri interesate în menținerea 
păcii și securității. Poporul ira
nian consideră că această acțiune 
a guvernului francez contravine 
Cartei O.N.U. și dreptului popoa
relor la suveranitate.

*
BELGRAD 13 (Agerpres). — 

Ziarul „Borba“ a publicat decla
rația purtătorului de cuvînt al Se
cretarului de stat pentru Afacerile 
Exteme al R.P.F. Iugoslavia, I. 
Petrici, în legătură cu bombarda
rea de către avioanele franceze a 
localității tunisiene Sakiet Sidi 
Yusef.

Știrea în legătură cu atacul să- 
vîrșit de avioanele franceze asu
pra localității tunisiene Sakiet Sidi 
Yusef, se spune în declarație, a 
fost întîmpinată în Iugoslavia cu 
revoltă și indignare și cu compa
siune față de populația nevino
vată care a avut de suferit.

PARIS 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In întreaga 
Franță, vestea morții lui Marcel 
Cachin a provocat o adincă du
rere. In cursul zilelor de miercuri 
și joi au sosit la domiciliul ma
relui dispărut, zeci de delegații 
ale oamenilor muncii din toate 
colțurile țării, precum și sute de 
telegrame și mesaje de condol 
leanțe din țară și de peste ho
tare.

Joj dimineața, o delegație a 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez a vizitat familia lui 
Marcel Cachin. Din delegație au 
făcut parte Jacques Duclos, 
Etienne Fajon, Roger Garaudy, 
Waldeck Rophet. De asemenea, 
joț dimineața au venit la domi
ciliul lui Marcel Cachin pentru a 
prezenta condoleanțe, Le Tro. 
quer, președintele Adunării Na
ționale, Gaston Monmouseau, se
cretar C.G.T., poetul Louis Ara
gon, precum și numeroși condu
cători ai organizațiilor sindicale 
și ai altor organizații de masă 
din Franța.

La redacția ziarului „L'Huma
nité“ s-au primit pînă în pre-

zent mesaje de condoleanțe 
partea Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice, Partidului 
munist Italian, Partidului Comu
nist din Belgia. De asemenea, au 
trimis telegrame de condoleanțe 
ambasadorul U.R.S.S. la Paris. 
Vinogradov, secretarul general
al partidului socialist italian. 
Pietro Nenni, pictorul Picasso,
numeroși ziariști, profesori de la 
Șorbona etc.

Primele două spărgătoare 
de gheață construite in R. P. 
Chineză au început să lucreze 
pe Fluviul Galben. Ele silit 
înzestrate cu motoare Diesel 
de 400 C. P. fiecare și pot 
sparge gheața groasă de 
20 cm.
In fotografe: spărgătoarele 
de gheață la lucru.
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Către
Confederația Generală a Muncii

Paris

Oamenii muncii din Republica Populară Romlnă au aflat cu 
profundă mihnire de moartea tova rășului Marcel Cachin. eminent 
militant al mișcării muncitorești franceze și internaționale, fiu cre
dincios al poporului francez, luptător de frunte pentru interesele 
vitale ale oamenilor muncii, pent ru democrație, pace și socialism.

Consiliul Central al Sindicatelor vă transmite, in numele oame
nilor muncii cele mai sincere condoleanțe pentru această mare 
pierdere a clasei muncitoare și poporului francez.

Figura luminoasă a tovarășului Marcel Cachin va rămine neștear- 
să in amintirea tuturor oamenilor care muncesc pe tărimul econo
miei, culturii și științei din Republica Populară Romînă. ,

PREZIDIUL CONSILIULUI CENTRAL
AL 

SINDICATELOR DIN R.P.R. Â

Aproape de problemele 
actuale ale tineretului maghiar
ttWLeJL2_fiJLSLej^

Tunisia este îerm hotărîtă
să nu mai admită trupe străine pe teritoriul său

PARIS 13 (Agerpres). — Re
lațiile dintre Franța și Tunisia 
continuă să rămînă încordate. 
Agențiile de presă au anunțat că 
însărcinatul cu afaceri al Fran
ței la Tunis, Benard, a remis 
Iul Bahi Ladgham, secretarul de 
stat pe lingă președinția Repu
blicii Tunisiene o notă al cărui 
conținut nu a fost dat publici
tății. Citind surse informate, «- 
genția France Presse relatează 
că nota franceză atrage atenția 
guvernului tunisian asupra gra. 
vitățli situației create prin „blo
carea garnizoanelor franceze" 
din Tunisia. Intr-un comunicat 
al secretariatului de stat al Afa
cerilor Externe al Tunisiei se 
resping afirmațiile din nota fran
ceză arătindu-se că „trupele fran
ceze nu sînt nici prizoniere, nici 
internate. Ele pot în orice mo
ment să-și părăsească cantona
mentele plecind către un port de 
îmbarcare în vederea evacuării 
lor“. In acest caz, guvernul tu
nisian este dispus să acorde toa
te înlesnirile pentru retragerea

unităților franceze. De asemenea, 
comunicatul secretariatului de 
stat tunisian relevă că aprovi. 
zionarea spitalelor și evacuarea 
francezilor bolnavi sînt asigura
te In mod normal. In același sens 
s-a pronunțat președintele Bur. 
ghiba intr-o declarație radiodi
fuzată făcută curînd după remi
terea notei franceze. Burghiba a 
spus că trupele franceze trebuie 
să evacueze Tunisia, rămînerea 
lor în această țară devenind im
posibilă in tirma bombardării 
sălbatice a localității Sakiet-Sidi 
Yussef. BURGHIBA A ADAU- 
GAT SA DACA FRANȚA VA 
ÎNCERCA SA MENȚINĂ CU 
FORȚA TRUPE IN TUNISIA, 
EL PERSONAL VA CONDUCE 
RĂZBOIUL DE PARTIZANI. 
PREȘEDINTELE TUNISIEI A 
ANUNȚAT CA GUVERNUL SAU 
A INFORMAT PE MEMBRII 
CONSILIULUI DE SECURITA
TE AL O.N.U. DESPRE HOTA- 
RIREA FERMA A TUNISIEI 
DE A NU MAI ÎNGĂDUI TRU
PE STRĂINE PE TERITORIUL 
NAȚIONAL.

Cînd răsfoiești paginile zia
rului „Magyar Ifjusăg", organ 
săptămînal al Uniunii Tinere
tului Comunist din R.P. Un
gară, ai în față multitudinea 
de probleme, care 
tineretul frățesc din 
nă și prietenă.

Interesul principal al 
tineretului ungar fiind 
construcția socialismu
lui, ziarul face in a- 
ceastă direcția o largă 
publicitate numeroase
lor inițiative ale tineri
lor din uzine, sate și 
școli. La primul con
gres al U. T. C. din 
R. P. Ungară s-a discutat 
și hotărît ca tineretul să-și 
dea contribuția la campa
nia de economii, importantă 
acțiune ce se desfășoară acum 
în întreaga țară. Reflectînd a- 
ceastă problemă, un număr re
cent al ziarului „Magyar Ifju- 
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preocupă 
țara veci-

sdg" publică pe prima pagină 
trimis de corespon- 
puternicul centru 
Miskolc. In articol 
„Organizația U.T.C.

un articol 
denții din 
industrial 
se arată că 
a hotărît ca de la 1 ianuarie 
1958 să inițieze o largă campa-
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Eisenho,wer despre 
declinul economiei 

S.U.A.
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

La 12 februarie D. Eisenhower, 
președintele S.U.A. a dat publi
cității o declarație specială în 
problemele economice. Această de
clarație a fost făcută după ce Mi
nisterele Muncii și Comerțului au 
publicat datele pe ianuarie cu pri
vire la șomaj și la folosirea bra
țelor de muncă în Statele Unite. 
Potrivit acestor date, numai în 
prima lună a acestui an 1.100.000 
de americani au devenit șomeri. 
Astfel armata șomerilor a crescut 
la 4.494.OOO de oameni. ceea ce 
reprezintă cifra cea mai inaltă 
din perioada declinului, din fe
bruarie, 1950.

,In declarația sa Eisenhower a 
subliniat că „actualul declin din 
economie este mai puternic decît 
un declin obișnuit“. Exprimîn- 
du-și neliniștea în legătură cu 
reducerea producției și cu ..difi
cultățile multor întreprinderi din 
Întreaga țară“ provocate de acea
sta, Eisenhower, și-a exprimat to
tuși „convingerea“ că situația e- 
conomică a S.U.A. „se va îmbu
nătăți“ .El a vorbit despre o serie 
de măsuri care după părerea sa, 
sînt menite „șă contribuie'-la, în
sănătoșirea“ economiei americane. 
Printre aceste măsuri Eisenhqwer 
a menționat și mărirea conside
rabilă a ritmului plasării comen
zilor militare în prima jumătate 
a acestui an în rîndurile între
prinderilor particulare.

VAÎNFeilNÂM
LONDRA. — In legătură cu co

municatul ambasadei U.R.S.S. la 
Londra cu privire la tratativele 
anglo-sovietice în problema legă
turilor culturale dintre U.R.S.S. 
și Marea Brltanie, s-a dat publici
tății o declarație în care se spune: 
,,Comitetul Consiliului britanic 
pentru legăturile cu U.R.S.Ș., îm
preună cu Ministerul Afacerilor 
Externe examinează tn amănun
țime propunerea sovietică de a se 
începe în curînd la Moscova trata
tive în problema ■ legăturilor cul
turale anglo-sov'etice".

DAMASC. — La 12 februarie la 
Damasc a fost dală publicității 
sentința tribunalului militar în pro
cesul participanților la . recentul 
complot antiguvernamental din Si
ria, inspirat, după cum se știe, de 
către imperialiștii din S U.A.

Fadlulla Abu Mansur a fost con
damnat ta moarte; alți patru, 
printre care și fostul dictator si
rian Adib Șișakli,; qu fost condam
nați la închisoare pe viață. Ceilalți 
participant! la complot, au fost 
condamnați ia închisoare' pe dife
rite termene.

CAIRO. — După cum anunță 
agenția MEN, tn capitala Sudanu. 
lui. Khartum, a sosit o delegație a 
statului Ghana condusă de Akvag- 
hi, ministrul Justiției al Ghanei. 
Delegația din Ghana face o călă
torie prin țările Africii pentru a 
afla punctul de vedere al guverne
lor cu privire la convocarea unei 
cpnferințe. a țărilor africane.

LONDRA. — Presa engleză rela
tează că tn seara zilei. de 12 fe
bruarie s-a anunțat crearea unei 
noi grupări laburiste intitulată 
,,Pentru victoria socialismului". 
După cum arată ziarele, noua gru
pare urmărește unirea tuturor for-

țelor de stingă care sini nemulțu
mite de politica conducerii oficiale 
a partidului.

NEW YORK. — Corespondentul 
din orașul Guatemala al agenției 
Assoclated Press anunță că Con
gresul Guatemalei a ales cu 40 de 
voturi pe generalul Fuent'es în 
funcția de președinte al Guatema
lei. Colonelul Salasar a întrunit 
13 voturi. Fuentes va prelua pos
tul de președinte la 15 martie a.c. 
Mandatul său este de șase ani.

LONDRA. — Agenția United 
Press, citind surse britanice infor. 
mate, anunță că S U A. și Marea 
Rritanie au ajuns la un acoifl pri
vind instalarea a patru baze ame
ricane pentru lansarea de p'oiec- 
tile-raehetă cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul britanic.

PEKIN — Numărul din 12 fe
bruarie al ziarului .„lenminjibao" 
a apărui pentru prima oară cu tit
lul scris atît cu caractere obiș
nuite chineze, cît șl cu noile carne, 
tere ale alfabetului adoptat în șe
dința de închidere a sesiunii Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaua Chină.

ATENA — La Atena și Londra 
a fost dată publicității simultan 
declarația comună greco-britanică 
adoptată In urma întrevederilor pe 
care le-a avut la Atena Selwyn 
Lloyd. ministrul de externe bri
tanic, cu premierul grec Karaman- 
lis șl alți membri al guvernului 
gree. Această declarație, deși este 
redactată tn termeni amicali, nu 
conține de fapt nici un element 
concret din care să rezulte că s-au 
înregistrat anumite progrese tn re
glementarea problemei cipriote.
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versele aspecte ale educației 
comuniste, lată, de pildă, în- 
tr-unul din articolele care se 
publică pe această temă se a- 
rată că unui tînăr i se cere 
să-și dedice toate forțele mer
sului înainte a societății, ceea 
ce înseamnă a munci pentru 

consolidarea și dezvol
tarea orînduirii sociali
ste. Pe acest drum 
poți avea succese — se 
subliniază în articol — 
numai printr-o 
permanentă față 
dicarea nivelului 
logic, cultural.

Ziarul tineretului co
munist ungar dă o mare aten- 

' ție și problemelor de morală. In 
„Răspunsul către cinci prie
teni“ se vorbește despre com
portarea de fiecare zi a elevi
lor școlilor profesionale, iar în 
„Gizi nu va fi o jertfă“ este 
criticată dragostea neserioasă a 
unui băiat. Tot problemelor de 
morală ti este rezervată și ru
brica specială a tinerelor fete. 

Pentru îmbogățirea multila
terală a cunoștințelor tinerilor, 
„Magyar Ifjusâg“ publică pa
gina intitulată: „Film, artă, 
teatru", unde se pot citi re
cenzii, cronici de film, teatru, 
expoziții, interviuri cu drama
turgi, artiști etc. 
este și pagina de _______ _
Aici sînt publicate schițe, po
vestiri, poezii. In această pa

gină ziarul dă o îndrumare a- 
tentă tinerilor mînuitori ai con- 
deiului.

Trebuie să amintim totodată 
și de pagina de știință în care 
un loc de frunte îl ocupă rea
lizările remarcabile ale știin
ței sovietice. Problemele edu
cației fizice și sportului ocupă 
totdeauna spațiul ultimei pa
gini.

Tineretul ungar găsește în 

le despre tineretul sovietic si 
din țările democrației popu
lare. Sînt publicate note de 
drum din U.R.S.S., R. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria etc. In
tr-unui din numerele răsfoite 
am citit cu plăcere un articol 
intitulat „însemnări din R. P. 
Romînă" scris de un membru 
al unei delegații de tineri ma
ghiari care a vizitat recent țara 
noastră.

Am răsfoit cu mult interes 
ziarul „Magyar Ifjusâg“, bogat 
ilustrat, cu o paginație vie, a- 
tractivă, care se află în miezul 
problemelor actuale ale tinere
tului maghiar.

nîe de economii și totodată o 
acțiune de muncă voluntară, 
prin care să dea țării în anul 
1958 economii în valoare de 
2.000.000 forinți“. Tinerii de la 
Miskolc au pornit imediat la 
punerea în practică a acestor i- 
nițiative. In primul rînd ei s-au 
sfătuit cu comuniștii și specia
liști: asupra felului 
putea să-și ducă la 
cît mai bine sarcina 
ajutorul acestora, ei 
dreptat atenția spre 
rea de metal șl combustibil la 
cuptoarele Siemens-Martin. Ast
fel, brigăzile de tineret de la a- 
ceste cuptoare au realizat de la 
început economii zilnice de 
2.000 kg. de combustibil.

Campaniei de economii zia
rul îi închină regulat o rubrică 
sub un titlu clișat „Jurnalul 
campaniei de economii", in 
care organizațiile U.T.C. din 
fabrici și uzine comunică citito
rilor realizările lor în acest do
meniu.

Intr-un alt număr al ziarului 
„Magyar Ifjusăg“ ne atrage a- 
tenția un alt articol de pe prima 
pagină. „Cine va primi titlul de 
tînăr maistru ?“ Astfel, se inti
tulează . acțiunea organizației 
U.T.C. de la uzinele „Csepel“ „ . __
în problema calificării tinerilor paginile ziarului multe artico- 
muncitori. Întrecerea pentru ob
ținerea titlului de tînăr maistru 
și totodată a unei medalii spe
cial instituită cu acest prilej, a 
găsit un ecou puternic.

Ziarul dedică problemei 
transformării socialiste a agri
culturii articole in care tratează 
aportul tineretului la înființa
rea de noi cooperative de pro
ducție și întovărășiri.

„Magyar Ifjusăg“ se ocupă 
de asemenea pe larg de edu
cația comunistă a tineretului. 
In paginile fiecărui număr de 
ziar găsești articole semnate 
de părinți sau tineri, de pro
fesori universitari sau munci
tori în care sînt ridicate di- R. LUCIAN
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în care ar 
îndeplinire 
luată. Cu 
și-au în- 

economisi-

Interesantă 
literatură.
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