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Toate îngrășămintele

naturale la

Membrii brigăzii de produc
ție din secția țevi și bare a 
uzinei „Boleslav Bierut" din 
Capitală s-au angajat să eco
nomisească anul acesta metal 
în valoare de 35.000 lei.

In fotografie: cîțiva din 
membrii brigăzii discută po
sibilitățile de folosire a deșeu
rilor.

cîmp Fotografia : D. F. DUMITRU

încă din zorii zilei la sediul ' 
gospodăriei agricole colective 
„fiie Pintilie“ din Bălțați, raionul • 
Tg. Frumos, se adunaseră mai 
mulți colectiviști. Printre ei se 
gaseau și numeroși utemiști în , 
frunte cu Ion Azoiței, secretarul , 
organizației U.T.M. Așa obișnuiesc 
să faca colectiviștii din Bălțați 
acum în pragul primăverii : se
string cu mic cu mare Ia sediul ; 
colectivei și pun la cale bunul 
mers al treburilor în gospodărie. ] 
In acea zi însă, din inițiativa or- i 
ganizației U.T.M. tinerii colecti
viști s-au întrunit într-o adunare i 
generală deschisă a organizației i 
U.T.M. pentru a discuta modul în > 
care pot să asigure obținerea unei 
producții de 20.000 kg. sfeclă de : 
zahăr la hectar, 2.000 kg. floarea- ; 
soarelui și peste 3.000 kg. porumb, 
la hectar. ,

La această adunare au pârtiei- i 
pat, în afară de tineri, numeroși 
colectiviști vîrstnici precum și 
membrii consiliului de conducere , 
al gospodăriei colective. Inginerul 
agronom al gospodăriei colective, 
Utemista Natalia Alexandru, a ți
nut un referat despre însemnăta
tea aplicării îngrășămintelor na
turale în sol.

—- Anul acesta, spunea ea, gos
podăria noastră și-a propus să ob
țină o producție sporită față de 
anul trecut, la sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și potumb. Dar 
pentru atingerea acestor obiec
tive, trebuie să asigurăm, pe 
lingă celelalte lucrări agricole, 
încorporarea în sol a sute de tone 
îngrășăminte naturale. Din păca- s-au angajat să transporte pe cele 
te însă, gospodăria n-a avut decît 
o mică cantitate de gunoi de grajd 
pe care l-a și transportat dealtfel 
pe cîmp. De unde luăm restul ?

— Cu îngrășămintele acestea e 
ntr-adevăr o problemă de care nu 

] rea ne am ocupat spuse colecti- 
r ,stul Petre Adavidoae. Cred 
insa că pe la casele oamenilor 
s-ar mai găsi ceva gunoi de grajd. 
Eu de exemplu am în grădină 
vreo 7-8 căruțe zdravene...

— Dumneata zici că ai vreo 
7-8 căruțe, interveni în discuție 
lan Azoiței, secretarul organiza-

s-au găsit și voluntarii : candida
tul de partid Petre Zapodeanu,

Vasile 
Meleniciuc, Vasile Azoiței, Con
stantin Bucătaru, Constantin Daicu 
toți conducători de atelaje, preșe
dintele gospodăriei colective, se
cretarul organizației de partid, 
precum și alți colectiviști vîrst
nici. înarmați cu tîrnacoape, lo- 
peți, furci ei au plecat spre mar
ginea satului la locul indicat. In 
aceeași zi utemiștii din gospodăria 
colectivă, sprijiniți îndeaproape de 
comuniștii și de colectiviștii vîrst
nici au transportat pe tarlaua gos
podăriei un vagon de gunoi de 
grajd. In zilele următoare ei vor 
continua bătălia pentru a-și înde
plini cu cinste angajamentul luat. 

Această acțiune patriotică a ti
nerilor colectiviști din Bălțați, de 
a indentifica și valorifica resur
sele locale de îngrășăminte natu
rale, în vederea creșterii produc
ției agricole la hectar, poate și 
trebuie să fie urmată de toate or- 

rie ar strînge cel puțin cîte 40-50 ganizațiile U.T.M. de la sate.

I. ANDREI

ției U.T.M. Eu știu însă într-un 
loc, nu departe de aici, vreo cîte- 
va zeci de vagoane de gunoi de utemiștii Ion Anăstăsoae, 
grajd, ba poate chiar și mai mult. 
Unde ? In rîpa de la marginea 
comunei, în care de ani de zile, 
sătenii aruncă gunoiul de grajd.

Să valorificăm această bogăție...
— Păi sigur că da, spuse bucu

ros Ianoș Zapodeanu, președintele 
gospodăriei colective.

— Dar oare cenușă, gunoi de 
la păsări nu putem strînge ? — 
întreba din nou inginera Natalia 
Alexandru. Aceste îngrășăminte 
naturale pe lîngă faptul ca înlo
cuiesc cu succes unele îngrășă
minte chimice, sînt foarte hrăni
toare, mai ales pentru sfeclă, floa
rea soarelui și zarzavaturi și asi
gură recolte sporite la hectar.

— De ce nu, răspunse tîriarul 
candidat de partid Petre Zapo
deanu. Doar fiecare dintre noi 
are acasă asemenea îngrășăminte 
pe care le irosește. Mă gîndesc ca 
daca fiecare utemist din gospoda-

kg. de cenușă și gunoi de la pa
sări, asta înseamnă o importantă 
cantitate de îngrășăminte. Apoi, la 
treaba asta ne pot da o mînă de 
ajutor pionierii și școlarii din 
sat. Nu sînteți de acord ? Ceilalți 
utemiști au fost întru-totul de 
acord cu aceasta propunere.

După discuțiile și propunerile 
făcute în ședință, utemiștii și-au 
concretizat angajamentul lor pri
vind acțiunea de identificare și 
valorificare a surselor locale de 
îngrășăminte naturale. Astfel, ei

In cursul anului trecut organi
zația U.T.M. de la uzina „Oțelul 
Roșu" a antrenat pe toți tinerii 
muncitori din întreprindere în ac
țiunea de gospodărire a metalu
lui după exemplul tinerilor meta- 
lurgiști reșițeni. Drept urmare 
tinerii de la uzinele „Otelul Ro
șu" eu economisit în decurs de 
un an peste 1.400 tone metal.

Răspunzîni chemării patriotice 
a tinerilor reșițeni sub lozinca : 
„Cit mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socia
liste" tinerii de le uzinele „Oțe
lul Roșu" s-au angajat să reali
zeze în acest an economii 
loare de 5 milioane lei.

De le începutul acestui 
nerii de la uzinele „Oțelul 
au realizat economii de peste 250 
tone metal.

în va-

an ti-
Roșu"

32 de ha. pe care gospodăria le 
cultivă anul acesta cu sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui încă 10 
vagoane de gunoi de grajd dintre 
care 5 vagoane prin munca volun
tară ; să asigure, împreună cu 
pionierii și școlarii din comuna, 
colectarea a cel puțin 3.000 kg. 
de cenușa, gunoi de la păsări și 
alte îngrășăminte naturale pentru 
gradina de zarzavat.

— Și pentru că timpul nu aș
teaptă, spuse secretarul organiza
ției U.T.M., eu zic să începem 
chiar de-acum acțiunea. Imediat

------------ ooo------------

Pragăt'ri in vederea concursului 
in facultăți

popular al. Capitalei și Comitetul 
orășenesc U.T.M București, sî-nt 
înscriși 2400 de fii de muncitori, 
elevi în clasa a XI a a școlilor 
medii din Capitală — cursuri de 
zi și serale — și tineri muncitori 
din producție.

Elevii și tinerii care urmează 
aceste cursuri sînt împărțiți pe 
grupe, după specificul facultății 
la care urmează să dea examen 
de admitere și după pregătirea 
pe care o posedă.

(Agerpres)

de admitere
In instituțiile de învățămînt 

superior din ț«ir-a noastră intră 
un număr tot mai mare de fii de 
muncitori și țărani muncitori, 
precum și numeroși tineri din fa
brici și uzine. Pentru pregătirea 
acestora în vederea concursului 
de admitere în facultăți au fost 
organizate cursuri speciale.

in Capitală la cursurile spe
ciale de pregătire pentru con
cursul de admitere în învățănTn- 
tul superior in anul universitar 
1S53—i960, organizate de Sfatul

(Agenpres)

Brigada „16 Februarie" de la atelierul de tîmpărie vagoa- 
ne-clasă al Complexului C.F.R. „Grivița Roșie", este o brigadă 
de calitate și economii.

in fotografie: membrii brigăzii zîmbesc mulțumiți în fața 
obiectivului fotografic. Vagonul pe care-1 vedeți a fost realizat 
din economiile realizate de ei în luna februarie.

Fotografia : V. RANGA

Pe baza raportului prezentat de Consiliul 
U.A.S.R. și a dezbaterilor ce au avut loc, 
cea de-a Il-a Conferință a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Republica Populară 
Romînă apreciază pozitiv activitatea desfă
șurată de Consiliul Uniunii pentru aplicarea 
hotărîrilor adoptate de prima conferință pe 
țară din martie 1957.

Participanții la conferință au primit cu 
deosebit entuziasm salutul adresat conferin
ței și tuturor studenților din patria noastră, 
in numele partidului și guvernului, de că
tre tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Cuvintele calde rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — expresie a grijii 
permanente și dragostei părintești cu care 
ne înconjoară partidul și guvernul, poporul 
nostru muncitor, sînt pentru noi un îndemn 
și înalt îndreptar, un program concret de 
muncă și luptă ; ele ne luminează și mai 
mult calea pe care trebuie s-o urmăm pen
tru a ne îndeplini cu cinste datoria față de 
poporul muncitor, față de scumpa noastră 
patrie.

Cu deosebită satisfacție și mîndrie pa
triotică, conferința a scos în evidență noile 
victorii obținute sub conducerea partidului 
de poporul nostru în construcția socialistă, 
în dezvoltarea industriei, agriculturii, în 
înflorirea științei și culturii, creșterea bunei 
stări a oamenilor muncii, în întărirea sta
tului nostru democrat-popular.

în numele întregii studențimi din țara 
noastră, conferința exprimă profundă recu
noștință și dragoste față de Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul său Central, 
față de guvernul Republicii Populare Ro
mine, față de întregul nostru popor mun
citor, pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de trai și învățătură ale studenților. 
In anii regimului democrat-popular a fost 
creată o largă bază materială a învățăm.n- 
tului. Numai în perioada 1951 —1958. au fost 
alocate din bugetul statului peste 20 miliar
de lei pentru nevoile jnvățămîntului, din 
care numai pentru învățămîntul superior 
aproape 3 miliarde și jumătate. în toate 
centre.e universitare au fost reamenajate și 
construite numeroase localuri de învăță
mînt. laboratoare, cămine, cantine. Astăzi, 
aproape 60 la sută din numărul total ai stu
denților primesc burse de stat. Peste 55 a 
sută dintre studenți locuiesc în cămine, iar 
la cantinele studențești iau masa peste 65 la 
sută dintre ei. Pentru toți studenții statul a 
asigurat îngrijirea medicală gratuită; mii de 
studenți sînt trimiși anual să se odihnească 
în cele mai pitorești stațiuni balneo-clima- 
terice.

Porțile învățămîntuiui superior au fost 
larg deschise pentru fiii oamenilor muncii, 
în anul universitar 1958—1959, peste 90 la 
sută din totalul studenților sînt proveniți 
din rîndurile clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și intelectualității.

Corespunzător cerințelor înfăptuirii con
strucției socialiste, în conținutul și organi
zarea învățămîntuiui superior s-au produs 
transformări fundamentale. Procesul de in- 
vățămînt a fost așezat pe baze științifice, 
materialiste și orientat spre problemele prac
tice ale dezvoltării industriei, agriculturii și 
culturii noastre. Au fost create noi institute, 
numeroase facultăți și secții, în vederea sa
tisfacerii nevoilor de specialiști pentru acele 
ramuri ale economiei care au luat o mare 
dezvoltare.

Institutele noastre de învățămînt superior 
dau patriei an de an mii de ingineri, pro
fesori, agronomi, medici, tinere vlăstare ale 
poporului muncitor înarmate cu temeinice 
cunoștințe științifice și tehnice, care mun
cesc cu entuziasm pe șantierele, fabricile, 
uzinele, ogoarele minunatei noastre țări, pă
trunși de dorința fierbinte de a săvîrși fapte 
mărețe, de a-și pune tot talentul, priceperea 
și energia în slujba celei mai nobile cauze 
— făurirea vieții noi socialiste.

Condițiile din ce în ce mai bune de viață 
și învățătură, drumul larg deschis tinerei 
generații de intelectuali spre munca crea-, 
toare sînt rodul luptei revoluționare a clasei 
muncitoare în alianță cu țărănimea munci
toare, al muncii eroice a poporului munci
tor, condus cu înțelepciune și fermitate de 
scumpul nostru partid.

Conduse de organizațiile de partid și în
drumate zi de zi de U.T.M., asociațiile stu
dențești au desfășurat o largă activitate pe 
tărîm profesional, cultural-educativ, sportiv 
și gospodăresc.

Asociațiile studențești s-au dovedit orga
nizații viabile care se bucură de încredere 
și prestigiu în rîndul studenților și îndepli
nesc un roi din ce în ce mai însemnat în 
viața universitară.

Partidul și guvernul au pus sarcini de 
mare răspundere in fața universităților șl 
institutelor de învățămînt superior, pentru 
formarea continuă a cadrelor de specialiști 
cu temeinice cunoștințe teoretice și practice, 
bine pregătiți din punct de vedere ideologic 
și politic, necesari economiei și culturii so
cialiste în plină dezvoltare. Conferința 
cheamă toate asociațiile studenților să spo
rească eforturile pentru îmbunătățirea în
tregii lor activități și să contribuie în șî mai 
mare măsură la creșterea și educarea tinerei 
generații de intelectuali.

Este necesar să dezvoltăm și mai mult în 
rîndul tuturor studenților pasiunea pentru 
studiu, pentru însușirea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, în primul rind 
ale științei și tehnicii sovietice care și-a 
dovedit superioritatea in cele mai importante 
domenii. Nu trebuie să precupețim nici un 
efort în munca grea, dar nobilă, de cuceriie 
a cetății științei și culturii De aceea trebuie 
combătute lipsa de conștiinciozitate și su
perficialitatea in pregătirea profesională, ce 
se mai manifestă la unii studenți cu menta
litate înapoiată, Urmînd exemplul clasei 
muncitoare care face eforturi eroice pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de pro
ducție, să ne străduim pentru a obține re
zultate din ce în ce mai bune la învățătură, 
înțelegind că în anii studenției aceasta este 
sarcina noastră principală pe frontul muncii 
întregului popor.

Partidul șl guvernul au pus In fața Invă-

țămîntului superior obiectivul ca odată cu 
pregătirea teoretică a studenților să asigure 
o legătură strinsă a procesului de învăță- 
mint cu cerințele industriei, agriculturii și 
culturii, cu problemele concrete pe care le 
ridică practica construcției socialiste.

Asociațiile trebuie să participe efectiv la 
îmbunătățirea tuturor formelor de practică 
în producție, la elaborarea căilor și metode
lor legării învățămîntuiui superior de prac
tică, a îmbinării cunoștințelor teoretice te
meinice cu o > bună calificare tehnică, gene
ralizând experiența pozitivă acumulată in 
această direcție.

Conferința își exprimă întreaga adeziune 
la chemarea partidului nostru de a forma 
o opinie de masă în rîndul tineretu.ui, pen
tru a se pregăti în vederea intrării in școli 
superioare, muncind mai întîi în producție, 
convinși fiind că drumul cei mai sigur spre 
învățămîntul superior, spre o înaltă califi
care profesională trece prin școala muncii 
în fabrică, în mină, pe șantier, în gospodă
ria agricolă.

Asociațiile au datoria să se ocupe mai mult 
decît pînă acum de activitatea studenților 
din învățămîntul seral și fără frecvență 
care trebuie să pregătească specialiști din 
rîndul tineretului care lucrează nemijlocit în 
producție.

Asociațiile studențești trebuie să contri
buie la dezvoltarea legăturilor multilaterale 
de colaborare în muncă intre instituțiile de 
învățămînt superior și șantiere, uzine, gos
podării agricole de stat, gospodării colective, 
școli, spitale. Cu sprijinul și sub îndruma
rea cadrelor didactice, activitatea de cerce
tare științifică a studenților trebuie orientată 
spre soluționarea unor probleme concrete aie 
procesului de producție din întreprinderile 
industriale și unitățile agricole; să fie 
combătută tendința spre activitate științifică 
lipsită de eficiență practică.

Una din trăsăturile caracteristice omului 
de tip nou, constructor al socialismului, este 
dragostea față de munca producătoare de 
bunuri materiale, respectul și prețuirea pen
tru cei care le făuresc — muncitorii, țăranii 
muncitori. O mare însemnătate în cultivarea 
acestei trăsături la studenți, în pregătirea 
acestora pentru viață și munca ce-i așteaptă 
după absolvire, o are participarea lor la ac
țiunile de muncă voluntară, patriotică.

Conferința națională cheamă asociațiile 
studenților,' pe toți studenții patriei noastre 
să participe într-o măsură mai mare în 
timpul lor liber, alături de muncitori și ță
rani muncitori la muncă voluntară, pe șan
tierele de construcții, in întreprinderi, pe 
ogoarele gospodăriilor agricole de stat. Ei 
vor avea astfel satisfacția contribuției ne
mijlocite la făurirea bunurilor materiale, la 
întărirea economiei patriei noastre.

Asociațiile trebuie să dezvolte la toți stu
denții dragostea pentru profesiunea aleasă 
și dorința de a merge la terminarea studii
lor acolo unde este cea mai mare nevoie 
de ei.

Procesul complex al pregătirii tinerei ge
nerații de intelectuali cere, pe lingă însuși
rea unor temeinice cunoștințe profesionale, 
înarmarea acestora cu învățătura marxist- 
leninistă. cea mai înaintată concepție despre 
natură și societate, absolut necesară pentru 
înțelegerea justă și aprofundarea oricărei 
ramuri a științei, pentru interpretarea știin
țifică a evenimentelor istorice, a profundelor 
transformări ce se petrec in lumea contem
porană, pentru înțelegerea și însușirea poli
ticii partidului și statului nostru. Ea dă 
perspectiva clară a țelurilor mărețe către care 
se îndreaptă poporul nostru — socialismul 
și comunismul — întărește hotărîrea de a 
da totul pentru înfăptuirea acestora, înari
pează gîndirea, îndeamnă Ia săvîrșirea unor 
fapte eroice.

Asociațiile trebuie să pună în centrul 
preocupărilor lor, munca pentru însușirea și 
aprofundarea de către studenți a filozofiei și 
economiei politice marxist-leniniste, a istoriei 
mișcării muncitorești internaționale și din 
țara noastră, a politicii partidului și statu
lui nostru, atît în cadrul procesului de în- 
vățămînt cît și in diferite forme de activi
tate politico-educativă extrașcolară.

Asociațiile studențești trebuie să ducă o 
luptă hotărîtă împotriva rămășițelor mentali
tății și moravuriilor burgheze, pentru comba
terea manifestărilor ideologiei burgheze în 
știință, cultură și morală, a prejudecăților 
mistice. Asociațiile au datoria să ajute stu
denții care mai sînt încă sub influența unor 
concepții idealiste și prejudecăți mistice să se 
elibereze de acest balast al trecutului în gîn- 
dire, pentru a se putea forma ca adevărați 
intelectuali de valoare. Concepțiile retrograde, 
misticismul sînt adevărate anacronisme în era 
descătușării uriașelor energii ale nucleului ato
mic, a pătrunderii omului în spațiul interpla
netar și constituie obstacole în drumul spre 
culmile științei și culturii, spre progresul ne
stăvilit al acestora.

Conferința consideră că un loc de frunte în 
munca de educație politică desfășurată de 
asociații in rîndul studenților trebuie să-l 
ocupe dezvoltarea sentimentului de dragoste 
pentru patria noastră socialistă, pentru trecu
tul de luptă revoluționară a poporului, pentru 
tezaurul culturii și științei sale progresiste, 
pentru înfăptuirile istor'ce ale oamenilor 
muncii din republica noastră, ele au datoria 
să dezvolte dragostea Și devotamentul nemăr
ginit ai studenților față de Partidul Munci
toresc Romîn, continuatorul celor mai glo
rioase tradiții de luptă pentru eliberarea so
cială și națională, conducătorul Încercat al 
poporului nostru in uriașa operă de construire 
a vieții noi socialiste. Să cultivăm necontenit 
în rindurile noastre tnîndria de a fi cetățean 
al Republicii Populare Romine, minunata noa
stră țară, patrie liberă și înfloritoare în care 
poporul muncitor este stăpînul bogățiilor și 
roadelor muncii, stăpîn pe soarta sa.

In patria noastră, împreună cu poporul ro
mîn trăiesc și muncesc de veacuri si minori
tăți naționale. Regimul btirghezo-moșieresc, 
călăuzindu-se după sălbaticul principiu „dez
bină și stăpinește", au dus întotdeauna o po
litică de învrăjbire între popoare pentru a le 
abate de la lupta dreaptă de eliberare de sub 
exploatare și asuprire. In mod deosebit cla

sele exploatatoare și uneltele lor au căuta) să 
profite de lipsa de experiență și insuficienta 
căliire politică a tineretului studios, răspin- 
dind otrava șovinismului și naționalismului, 
încercînd să-l folosească împotriva intereselor 
vitale ale poporului muncitor.

Odată cu instaurarea puterii populare, pe 
baza înfăptuirii neabătute a politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru de asigurare a 
deplinei egalități în drepturi a minorităților 
naționale cu poporul romîn s-au statornicit 
relații trainice de prietenie și frăție între oa
menii muncii, intre tineretul și studenții ro- 
mîni și cei din rîndul minorităților naționale, 
s-a pus capăt pentru totdeauna oricărei asu
priri naționale.

Dezbaterile purtate la Conferința Națională 
a Asociațiilor au scos cu putere în evidență 
dorința studenților din patria noastră de a 
întări necontenit această prietenie și frăție 
pentru a face din ea un zid de neclintit de 
care să se sfărime orice încercări ale rămă
șițelor claselor exploatatoare și ale agenților 
lor de a semăna otrava naționalismului și 
șovinismului izolarea națională între studenți.

Conferința Națională cheamă pe toți stu
denții să lupte cu și mai multă perseverență 
pentru a aplica în viață îndrumările partidu
lui de a întări continuu frăția studenților ro- 
mîni cu cei ai naționalităților conlocuitoare, 
de a învăța, a munci și trăi împreună, a des
fășura laolaltă activitatea obștească și cultu
rală ; uniți să dăm o ripostă hotărîtă orică
ror manifestări naționalisT-șovine și umăr ia 
umăr să participăm activ la măreața operă 
d? construire a socialismului in scumpa noa
stră patrie Republica'Populară Romînă.

Dezbaterile conferinței au scos in evidență 
extinderea activității cultural-artistice și spor
tive în cadrul asociațiilor studenților. Un rol 
însemnat în dezvoltarea acestei activități l-au 
avut lărgirea continuă a mijloacelor materiale 
necesare, înființarea cu ajutorul partidului și 
guvernului a caselor de cultură și a cluburi
lor studențești în toate centrele universitare, 
amenajarea și construirea de noi baze spor
tive.

Principala problemă care se ridică în fața 
asociațiilor in domeniul cultural-educativ este 
îmbunătățirea continuă a conținutului acestei 
activități pentru ca ea să contribuie într-o 
măsură tot mai mare la lărgirea orizontului 
cultural al studenților, la dezvoltarea gttsiu- 
lui pentru frumos, la cunoașterea capodope
relor culturii și artei înaintate a creației lite
rare și artistice din R P.R. cu un bogat con
ținut de idei și o înaltă realizare artistică.

Asociațiile studențești trebuie să combată 
și să respingă cu vigoare influențele artei și 
culturii decadente, ploconirea servilă în fața 
acesteia, tratarea necritică a moștenirii artis
tice și literare din trecut. întreaga activitate 
cultural-educativă și sportivă desfășurată de 
asociații trebuie să contribuie la dezvoltarea 
multilaterală și sănătoasă a studenților, la 
formarea trăsăturilor de caracter proprii omu
lui nou, înaintat, constructor al societății so
cialiste.

Conferința apreciază că cele mai multe din
tre asociații au desfășurat o activitate pozi
tivă in îndeplinirea rolului ce le revine in gos
podărirea însemnatelor mijloace materiale șl 
financiare puse la dispoziție de către statul 
nostru, pentru asigurarea condițiilor de în
vățătură și de trai, pentru îngrijirea sănătății 
și odihna studenților. In fața asociațiilor stă 
sarcina de a atrage în mai mare măsură 
masa studenților' și studentelor |a o și mai 
bună gospodărire a acestor mijloace, pentru 
ca acestea să fie folosite cu mai multă chib
zuință în interesul lor : să intensifice munca 
de educare a masei de studenți in spiritul 
grijii și răspunderii fată de bunul obștesc, al 
comportării civilizate și să ia măsuri cores
punzătoare împotriva elementelor înapoiate 
care calcă regulile conviețuirii în comun și 
au manifestări nedemne față de colegii lor.

Conferința Națională a Asociațiilor Studen
țești consideră pozitivă activitatea depusă de 
mișcarea studențească din țara noastră in 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare cu studenții din celelalte țări.

In fața Uniunii noastre stă sarcina de a 
dezvolta și întări prietenia și colaborarea fră
țească între studenții Republicii Populare Ro- 
tnîne și studenții din Uniunea Sovietică și din 
celelalte țări ale lagărului socialist, de a-și 
spori contribuția la eforturile Uniunii Interna
ționale a Studenților îndreptate spre întări
rea cooperării studențești internaționale; de 
a dezvolta colaborarea cu toate organizațiile 
progresiste studențești care luptă pentru de
mocratizarea învățămîntuiui și continua îm
bunătățire a condițiilor de viață și studiu ale 
studenților.

Conferința Națională a Asociațiilor Studen
țești consideră că lupta pentru consolidarea 
păcii constituie o platformă de unire, de rea
lizare a unor acțiuni comune ale tuturor or
ganizațiilor studențești, din întreaga lume. 
Indiferent de naționalitate de convingeri po
litice, de credințe religioase studenții din toate 
țările să se unească pentru a face ca univer
sitățile să devină instituții ale păcii, cetăți de 
luptă împotriva provocărilor războinice, a asu
pririi coloniale, pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen, pentru pace și prie
tenie între popoare.

★
Conferința Națională a Asociațiilor Studen

țești se adresează tuturor studenților și stu
dentelor din patria noastră cu chemarea ca 
strîngînd și mai puternic rîndurile în jurul 
partidului nostru drag, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, să-și înzecească eforturile pen
tru a fi la înălțimea grijii și încrederii pe 
care ne-o acordă partidul clasei muncitoare 
și guvernul țării.

Să muncim cu și mai multă rîvnă și pa
siune pentru a ne însuși știința, tehnica și 
cultura înaintată, pentru a ne pregăti temei
nic din punct de vedere teoretic și practic, 
pentru a fi gata să ne îndeplinim cu cinste 
îndatoririle noastre față de întregul țopor 
muncitor, acolo unde interesele patriei o cer, 
în munca clocotitoare și plină de creație, în
frățiți cu toți cei ce muncesc ca luptători neo
bosiți, constructori pricepuți pe uriașul șan
tier al construcției socialiste din scumpa noa
stră patrie — Republica Populară Romînă.
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La uzina „Proletar" din Leningrad, se produc în afară de mașini șj instalații electrotehnice ps Ci imnArtOnra annrntn rl « , *-i 1—t ■ ........ 'comune și importante aparate și instalații unicate experimentale necesare institutelor de cercetări, 
în clișeul nostru : ultimele lucrări de montaj la un uriaș descărcător electric cu o putere de 500.000 kw.
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O mare realizare a științei și tehnicii sovietice

„Turbina solară"
„Niciodală încă, de-a lungul 

întregii istorii a omenirii, nu a 
existat o epocă de dezvoltare atît 
de vertiginoasă a științei ca în 
prezent".

Aceste cuvinte ale lui Aleksandr 
Nesmeianov, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., sînt 
confirmate aproape zilnic prin 
realizările uluitoare ale savanților 
ți tehnicienilor sovietici. Cu cîteva 
zile în urmă, ne-a sosit vestea u- 
nei noi biruinți al științei și teh
nicii socialiste : inventatorul so
vietic Presniakov a creat o „tur
bină solară" în care energia soa
relui se transformă direct în ener 
gie mecanică fără a trece prin 
prooese intermediare.

Să urmărim foarte pe scurt uria- 
’ ța importanță a acestei realizări 

excepționale.
♦

Cu pită dărnicie își împrăștie 
Soarele energia...

De multe secole, oamenii de 
Știință și-au pus întrebarea dacă 
această uriașă cantitate de căldu 
ră n-ar putea fi folosită în sco
puri practice.

în ultimii ani, a devenit tot mai 
evident faptul că pe lingă energia 
nucleară Soarele constituie o sur
să uriașă și practic inepuizabilă 
de energie.

într adevăr, „astrul zilei" emite 
de cîteva miliarde de ani, o can
titate considerabilă de căldură și 
lumină.

Iată motivul pentru care un mare 
număr de savanți și tehnicieni 
depun tot timpul o activitate in
tensă în vederea realizării unor 
instalații capabile să funcționeze 
cu ajutorul energiei solare.

Pe cimpia Ararat din Armenia 
a fost construită prima heliocen- 
trală industrială din lume, avîud 
puterea de 1.200 KW. Energia e- 
lectrică produsă de această insta
lație este folosită pentru acționa 
rea unuj vast sistem ultramodern 
de irigare.

Principiul de funcționare al 
centralelor de acest fel este foarte 
simplu. Știm că razele soarelui 
încălzesc apa, dar nu îndeajuns 
ca să ajungă la fierbere. Pentru 
aceasta ar fi nevoie de vreo 10... 
aștri solari. Dar de unde să i 
luăm ?■ Soluția este următoarea : 
se așează în jurul vasului cu apă 
mai multe oglinzi, una lingă alta 
în forma unei gigantice flori. Ra
zele soarelui cad asupra corolei 
largi de oglinzi, se reflectă și se 
concentrează asupra cazanului așe
zat în focarul lor. Apa fierbe în 
cazan de la răsăritul pînă la apu 

■■iz-

al XVII- 
______ _____ __ _______ „ puțin de 
în vreme ce lațiaiea avea numai 6 ni. Nava era scundă, 

căci prin părți trebuiau sâ iasă ramele. In tribord se aflau de 
obicei 26 de rame iar în babord 25. Acolo era rezervat un loc 
pentru bucătărie. La fiecare rama trageau 5 vîslași. Cu mari
narii și cu soldații, echipajul atingea 460 pînă la 450 de oameni.

$ Trierele galere cu trei rînduri de vîslași — erau foarte 
răspînditp. De obicei pentru mișcarea galerelor vislea un singut 
■înd. Astfel, doua treimi din echipaj se odihneau și schimbînd 
■aereu vîslașii. galera pu*ea naviga necontenit zi și noapte.

r. In secolul al KVIH-lea, Daniel Bernouli și Leonard Euler 
m js:»o brz-'e teoriei navei. Pina atunci constructorii foloseau 
prc<sd?e empirice, pe care le moșteniseră din tata în fiu și a 
căror justificare nu a cerut-o niciodată cineva.

Șt Construcția galerelor ajunge ia apogeu iu secolul 
lea. Galerele erau nave subțiri a căror lungime trecea 
46 m. i

sul soarelui iar aburul sub pre
siune acționează un grup turbină- 
generator electric.

Savanți sovietici celebri în toată 
lumea ca acad. M. V. Kirpicev. 
prof. V. A. Baum, V. P. Koslov și 
mulți alții au realizat o mare 
diversitate de instalații solare care 
se bazează pe concentrarea ener
giei calorice a soarelui.

Din păcate, mașinile de acest fel 
au un mare dezavantaj : randa 
mentul lor este destul de scăzut 
fiind de aproximativ 16 la sută. 
Cauza principală constă în faptul 
că energia solară suferă mai multe 
transformări succesive pînă ajunge 
în situația de a putea fi folosită 
în scopuri practice, sub formă de 
energie mecanică.

Este lesne de înțeles că o soluție 
ideală ar fi ca energia solară să 
fie transformată direct în energie 
mecanică, fără a trece prin proce
sele intermediare Această adevă
rată minunte a tehnicii, la care 
oamenii de știință visau de mulți 
ani, a fost de curînd înfăptuită 
pentru prima oară în istoria știin
ței de Presniakov.

„Turbina solară" funcționează 
ca un motor magneto-termic în 
care energia mecanică se obține 
pe baza acțiunii cîmpului unor 
magneți permaneieți și a căldurii 
solare. Iată ce se întîmplă în a- 
ceastă turbină : rotorul este făcut 
dintr-un aliaj special care are pro
prietatea de a pierde pro
prietățile magnetiee fnda-

Uluitoare sînt biruințele oame
nilor sovietici pe drumul dezvol
tării științei și tehnicii. Punerea 
in funcțiune a primei centrale 
atomice din lume, remarcabilele 
rezultate obținute pe calea folo
sirii pașnice a energiei atomice, 
construirea și punerea in func
țiune a celui mai mare accelera
tor din lume, lansarea sateliților 
artificiali ai pămintului și a pri
mei planete artificiale a sistemu
lui solar, rezultatele deosebit de 
importante obținute in rezolva
rea unor probleme cardinale in

W - - N-

rezolvate
deosebit de dificile. E

tă ce e încălzit. Imediat după 
ee au fost atrase de polii magnetici 
ai statorului, paletele rotorului 
sînt puternic încălzite de razele 
soarelui concentrate printr-un sis
tem de reflectoare cu oglinzi. în 
acest fel, paletele își pierd pro
prietățile magnetice și pot trece 
mai departe fără a fi reținute de 
magnetismul statorului. De îndată 
ce au părăsit polii magnetici, pa
letele sînt din nou răcite, își re
capătă proprietățile magnetice și 
astfel ele pot fi atrase de polii ur
mători. în acest fel se obține 
mișcarea continuă a rotorului

Pentru realizarea turbinei so
lare au trebuit să fie 
probleme 
destul să amintim de aliajul spe
cial care trebuie să piardă și să 
recapete 
prietățile sale magnetice sau de 
realizarea pentru prima oară a 
unor magneți pennanenți a căror 
forță este de zece ori mai mare 
decît propria lor greutate și eare-și 
păstrează proprietățile nealterate 
timp de mulți ani.

Perspectivele deschise de noua 
realizare sovietică sînt deosebit 
de promițătoare. în vaste regiuni 
ale globului în care nu există re
zerve de combustibili în locurile 
greu accesibile ale deșerturilor, în 
singurătatea insulelor îndepărtate, 
peste tot unde pămîntul este plin 
de bogății nefolosite sau arid și 
nefertil 
rele va 
losibilă

extrem de repede pro-

de secole — peste tot, Soa- 
furniza energia ideală, fo- 
în orice scop practic.

Ing. GH. ZAHAR1A

domeniul fizicii nucleare teore
tice și experimentale, in al fizi
cii energiilor înalte, al cercetării 
razelor cosmice, al matematicii, al 
mecanicii, al chimiei, al electro
nicii, al ciberneticii, al teleme- 
canicii etc., sini numai citeva 
din cele mai uluitoare biruinți

CHIMIA VIITORULUI
ale științei și tehnicii sovietice.

Care va fi drumul științei și 
tehnicii sovietice in viitor ? Des
pre acest viitor vorbește lucrarea 
„Reportaj din secolul al XXI lea“ 
a ziariștilor M.Vasilțev șiS, Gus- 
cev din redacția ziarului „Kom- 
somolskuia-Pravda" care redau 
părerile despre viitorul științei și 
tehnicii a 29 dintre cei mai cu- 
noscuți reprezentanți ai științei 
și tehnicii sovietice.

Autorii „Reportajului din se
colul al X.Xl-lea“ s-au intilnit cu 
cei mai eminenți oameni de ști
ință, ingineri și inventatori sovie
tici ale căror îndrăznețe proiecte 
sînt îndreptate spre viitor. în 
numele a milioane de tineri ci
titori ei i-au rugat să le vor
bească despre , perspectivele dez
voltării acelor domenii ale știin 
ței in care lucrează.

Publicind fragmente din minu
nata lucrare „Reportaj din seco
lul al XXl-lea“ vă prezentăm

De vorbă cu dr» St. Antonescu, 
asistent la Clinica ii-a dermatologică 

1. M. F. — București
Un copil in virstă de patru ani, 

care in urma unei arsuri grave a- 
vea corpul rănit in proporție de 
peste 86 la sută — se spunea de 
curind intr-o telegramă sosită din 
Pekin — a fost salvat prin trans
plantarea pielei de pui. Acum co
pilul este complect vindecat. El a 
părăsit recent Spitalul nr. 1 afiliat 
Institutului de medicină din Șensi. 
După accidentul care pricinuise 
rănirea întregului corp, copilul in
trase in comă, avea respirația 
grea, pulsul scăzut și temperatura 
foarte ridicată După ce medicii 
i*au transplantat în două rinduri 
piele de om, dar fără succes, su
prafața arsă fiind prea mare, dr. 
Lian Kuei-șan a propus să se fo
losească la transplantare piele de 
pui. Prima încercare s-a făcut pe 
piciorul sting al pacientului și a 
dat rezultate satisfăcătoare.

Pentru a explica cititorilor noș
tri cîteva din problemele care se 
pun în medicina modernă in legă
tură cu transplantarea pielei, un 
redactor al ziarului nostru s-a a- 
dresat dr. Ștefan Antonescu, asis
tent la Clinica ll-a dermatologică 
a l .Uf,F.-București, care ne-a spus 
următoarele :

Necesitatea cotnplectării pierde
rilor de substanță cutanată surve
nite in urma unei intervenții chi
rurgicale mutilante, a unui trau
matism sau a unei arsuri întinse, 
a preocupat întotdeauna lumea 
medicală. Prima metodă aplicată 
a fost aceea a autogrefării care 
constă din ridicarea unei părți din 
pielea sănătoasă (numită grefon) 
și complectarea cu ea a suprafețe
lor distruse. Prin această metodă, 
s-au realizat corectări estetice și 
funcționale din cele mai reușite.

Aspect diintr-o uzină aeronautică a R. D. Germane

N.

astăzi previziunile unuia dintre 
cei mai cunoscuți chimiști sovie
tici acad A. NESMEIANOV, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.
Ne aflăm în cabinetul lui A 

Nesmeianov.
★

Am rugat pe academician să 
vorbească despre perspectivele 
dezvoltare ale chimiei organice. A 
cestei științe, Alexandr Nikolaevici 
și-a consacrat întreaga sa viață.

Chimia organică — ne spune acad. 
Nesmeianov—este o știință care se 
dezvoltă impetuos. Ea este o știin

ne 
de

ță care are deja realizări uriașe și 
care promite mult mai mult în vii
tor.

în prima etapă, tînăra chimie 
organică era o știință care s-a năs
cut din contopirea chimiei „vege
tale" și „animale", s-a ocupat nu
mai de studierea substanțelor na
turii vii Dar deja în a doua trei
me a secolului trecut, ea a pășit 
pe calea creației independente 
Prima ei victorie a constat în crea
rea substanțelor care se află în 
organisme. Intr-adevăr ea pășea 
pe căi deosebite, fără să le împru 
mute de la natura vie. Astfel chi
mia organică și-a început drumul 
fundamental, drumul sintezei. Ur- 
mînd această cale, chimiștii au reu 
șit să sintetizeze și substanțe or
ganice, care nu există în natură 
ca, de pildă, substanțele fibrelor 
sintetice — kapronul, sau ca ni
troglicerina sau trotilul, — sub
stanțe explozibile larg folosite în 
tehnică. Aceasta a constituit o doua 

Condiția reușitei aplicării unui ast
fel de grefon este să i se asigure 
vitalitatea prin conexarea pedicu- 
luiui său de hrănire (mănunchiul 
de vase prin care grefonul conti
nuă să primească sînge ș; J“; 
hrană).

Un progres deosebit 
transplantărilor de piele 
realizat odată cu crearea 
libere care sînt de două tipuri: 
autoplastice (grefonul este luat 
chiar de la bolnav) și homoplas- 
tice (grefonul se ia de la un alt 
individ). In special în perioada de 
pionerat s-au observat eșecuri a- 
tît în aplicarea grefelor libere au
toplastice dar mai ales a celor ho- 
moplastice. Explicația acestor e- 
șecuri a dus la stabilirea următo
rului principiu: grefa homoplas- 
lică se face numai cu condiția ca 
donatorul să aparțină aceluiași 
grup sanguin cu bolnavul. Practica 
medicală a arătat însă că chiar 
in caz de omologie sanguină 
grefa homoplastică n-are întotdeau
na șanse de succes. Ameliorarea 
tehnicii de prelucrare a grefelor 
libere (trebuie să menționăm aci 
contribuția medicului romîn Doro- 
banțu din Clinica dr- Teodoriu care 
a construit un dermatom propriu) 
a dus uneori la ameliorarea re
zultatelor.

Un pas de mare importanță ști
ințifică în domeniul transplantări
lor de țesuturi a fost făcut de ma
rele savant sovietic Filatov care a 
reușit 
chiar 
odată 
rapiei 
conservate).

Tratamentul arsurilor prin apli
care de grefe cutanate libere n-a
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să transplanteze corneea 
după conservare creînd tot- 
cunoscuta metodă a histote- 

(tratamentul cu țesuturi

mare victorie a chimiei organice.
Pentru majoritatea oamenilor 

revoluția tehnică de la sfîrșitul se
colului al XIX-lea, cînd în decurs 
de numai două decenii coloranții 
naturali au fost înlocuiți cu cei ar
tificiali a trecut complect neobser
vată. De asemenea nu toată lu
mea observă azi înlocuirea și mai 
grandioasă, care se desfășoară în 
prezent, a multor materiale natu
rale, care există în viața noastră, 
cu materiale artificiale.

Multe din ceea ce au visat oa
menii în secole și decenii trecute, 
se transformă în realitate, trece 

din lumea fanteziei în actualitatea 
zilei de astăzi. Cu totul pe neob
servate a început să intre în viața 
noastră de toate zilele fibrele sin
tetice.

Este fără îndoială că oamenii 
secolului al XXI-lea vor fi îmbră- 
cați numai în țesături artificiale, 
vor avea încălțăminte fabricată din 
piele artificială, paltoane îmblă 
nite cu blănuri sintetice.

Epoci întregi din istoria culturii 
materiale a omenirii poartă nu
mele acelui principal material de 
care s-au folosit oamenii pe cutare 
sau cutare treaptă a dezvoltării lor 
Trecînd peste periodizarea istorică 
unanim adoptată, pot să afirm cu 
toată convingerea că acum am in
trat in epoca materialelor artifi
ciale, epoca maselor plastice.

Masele plastice, trainice ca me 
talul, încep să alunge din produc 
ție metalele. Au și fost elaborate 
mase plastice la fel de rezistente 
la acizi și baze, ca platina. în 

căpătat extindere decît in timpul 
celui de-al doilea război mondial 
cînd s-au obținut o serie de suc
cese pe această linie.

Pînă în prezent nu s-au cunos
cut încercări reușite prin aplicare 
de grefe libere heteroplastice (pro
venite de la animale de altă spe
ță). Credem că încercările au fost 
puțin numeroase deoarece acest 
procedeu ar fi contrazis principiul 
general al specificității biochimice 
a țesuturilor care diferă de la o 
specie animală la alta, mai ales 
cind este vorba de un organ dife
rențiat din punct de vedere ana
tomic și fiziologic cum este pielea.

Pentru noi medicii, știrea veni
tă acum cîteva zile de la Pekin 
este surprinzătoare atît prin suc
cesul obținut cit și prin faptul că 
lărgește cunoștințele noastre asu
pra 
este 
toare cu cit anterior grefele de 
piele umană, nu prinseseră. Acea
sta înseamnă că savanții chinezi 
au reușit să rezolve problema ma
terialului plastic necesar grefelor 
și că acest material, deși contra
vine principiului enunțat mai sus, 
dă rezultate superioare celor obți
nute de homogrefe. Un succes il 
constituie și îaplul că savanții chi
nezi au făcut să supraviețuiască 
un copil cu o arsură ce cuprindea 
86 la sută din suprafața corpului.

Pină în prezent medicii socoteau 
gravă o arsură ce cuprindea 30 
la sută din suprafața pielii, iar o 
arsură de 40 la sută a suprafeții 
corpului avea mai totdeauna un 
sfîrșit mortal.

Succesul deosebit ai savanților 
chinezi, datorat colaborării dintre 
medicii de specialități diferite, co
laborării cu practicienii medicinii 
chineze tradiționale — care in pa
ranteză fie spus oferă medicinii 
moderne multe surprize — deschi
de imense perspective medicinii 
zilelor noastre.
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sculptură se folosesc acum
mase plastice, — aici marmora va 
fi nevoită să cedeze.

Tot ceea ce am relatat aici con
stituie victorii ale chimiei organice 
care operează cu metode necunos
cute organismelor naturii vii. Am 
spus deja că de la începutul dez
voltării ei, chimia organieă ș-a 
despărțit de natură. Creînd chiar 
aceleași substanțe care există în 
natură, ea și-a urmat propriul său 
drum, nerepetînd metodele cu care 
natura face același lucru. Dar natura 
vie își sintetizează substanțele foar
te simplu și repede. Merită să a- 

mințim funcționarea aparatului 
nostru digestiv, care descompune 
hrana în „cărămizi" structurale 
elementare, și despre sinteza în ce 
lulele corpului nostru care com
pun din aceste „cărămizi" substan
țele extrem de complexe ale țesu
turilor.

Cauciucul sintetic îl obținem pe 
o cale care nu are nimic comun 
cu laboratorul sintetic al arborelui 
de cauciuc. Operațiile uzinei de 
cauciuc sintetic care cer deseori o 
temperatură înaltă, în celula vie. 
sînt înlocuite de acțiunea extrem 
de precisă asupra fiecărui stadiu 
al procesului de diferite enzime 
(fermenți), care accelerează și di
rijează reacția. Stăpinirea acestor 
căi ale naturii, acestui mecanism 
extrem de complex de transfor
mare chimică va constitui a treia 
mare victorie a chimiei organice- 
Sînt convins că chimia va putea 
sărbători această victorie încă în 
secolul nostru.

este acea fo- 
durata de etx- 
mică decît omai

filmarea și 
rapidă nu pot

Filmarea rapidă 
una dintre cele mai 
metode de cercetare 
acelor procese și fenomene ca
re au în evoluția lor o durată 
extrem de scurtă și o viteză 
foarte mare de desfășurare.

Filmarea obișnuită, artistică, 
se realizează cu o viteză de 24 
imagini pe secundă iar un a- 
parat obișnuit de cinematogra
fiere poate înregistra pînă la 
100—200 imagini pe secundă 
ceea ce poate prezenta interes, 
de exemplu, în filmarea fazelor 
de mișcare în sport.

Filmarea rapidă, se socotește 
filmarea care depășește, la în
registrare, frecvența de 250 
imagini pe secundă iar foto
grafierea rapidă 
tografiere în care 
punere este 
milisecundă.

De aceea, nici 
nici fotografierea 
fi realizate cu aparatele obiș
nuite. z

La filmarea rapidă se folo
sesc diferite metode între care 
cea mai răspîndită este metoda 
compensării optice. Alteori, ma
terialul fotosensibil este imobil 
iar imaginea subiectului se rea
lizează sub forma unei serii de 
clișee, succesive, fiecare în li
mita unei fante înguste. In 
acest stadiu, între filmarea și 
fotografierea ultra - rapidă nu 
mai există, propriu-zis, o de
limitare.

Folosind diferite aparate spe
ciale de fotografiere și filmare 
ultra-rapidă precum și surse 
adecvate de iluminare a subiec
telor, metode de lucru specifice 
condițiilor de cercetare și varie
tății mari a subiectelor filmate 
s-a ajuns să se obțină în teh
nica modernă de filmare ultra
rapidă viteze de filmare impre
sionante care ajung pînă la 
milioane de imagini pe se
cundă.

Merită menționat aci faptul 
că așa cum s-a anunțat într-o 
pagină anterioară un grup de 
ingineri sovietici din Leningrad 
au realizat de curîțid un aparat 
capabil să execute 100 milioa
ne de imagini pe secundă.

De fapt, viteze de filmare 
atît de mari și durate de expu
nere atît de mici stat necesare 
numai în cazuri cu totul spe-

La începutul acestei noi etape 
din istoria chimiei organice — 
chimia enzimelor — noi vom stă- 
pini, probabil, secretele producției 
unor substanțe care apar și în la
boratoarele vii ale naturii. Iar pe 
urmă va veni timpul — deocam
dată noi sîntem foarte departe de 
el, — cînd cu ajutorul acestor 
căi, proprii naturii vii, vom obține 
substanțe care nu există în natură.

Astfel, îp istoria chimiei orga
nice sintetice, noi vedem de ase
menea etape principale. Prima — 
sinteza substanțelor existente în 
plante și animale, prin metode ne
cunoscute naturii. A doua — crea
rea prin metode sintetice asemă
nătoare a unei varietăți nelimitate 
de substanțe care nu există în na
tură. A treia etapă* în care am și 
intrat — crearea cu metodele na
turii vii (pe calea enzimelor) a 
unor substanțe care există în orga
nisme. Și, în fine, A PATRA, care 
se referă în întregime la viitor, 
cînd cu ajutorul acestor metode 
enzimatice vom obține substanțe 
noi, inexistente în natură, creînd 
pentru aceasta enzime neîntîinite 
în natură.

Astăzi este greu să se spună la 
ce rezultate practice vor duce a- 
ceste căi neumblate pînă acum ale 
chimiei organice, dar ele pot ft și 
mai grandioase decît toate cele 
despre care am vorbit In stăpini 
rea secretelor celulei vegetale cu 
clorofilă, transformării în interio
rul celulei a substanțelor în orga
nismul viu, rezidă poate tehnolo
gia viitoarelor uzine de produse 
alimentare sintetice, care vor de 
păși mult în ceea ce privește cali
tatea, utilitatea componenței și ea 
pacitatea de a fi asimilate actua
lele produse naturale. 

ciale, de studiere a unor pro
cese cu o durată extrem da 
scurtă (de exemplu cîteva ze
cimi din a milioana parte din- 
tr-o secundă). în acest timp 
extrem de scurt, efectuarea unui 
număr de cîteva sute de clișee 
impune ca durata de expunere 
a fiecărui clișeu să fie de apro
ximativ o milîardime de se
cundă, sau ca frecvența imagi- ■ 
nilqr să fie de cîteva sute de 
milioane pe secundă.

Filmarea și fotografierea ul
tra rapidă își găsesc din ce în 
ce mai multe ultilizări 'în . in
dustrie, în tehnică, în cercetarea 
științifică, în activitatea de do
cumentare a procesului de în- 
vățămînt.

Pe de altă parte, fotografie
rea și filmarea rapidă și ultra-' 
rapidă sînt foarte mult șj va-’ 
riat folosite în zoologie, botaqj^, 
că, medicină, microfotogrmR 
(subiecte de dimensiuni foartJJ 
mici, aflate în mișcare, de 
exemplu microorganisme, -vizi* 
bile prin intermediul micro
scopului) acustică, rezistența 
materialelor etc.

Prof. jng. IOAN PASCAB^
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să unească Marea Nea-

Marea Neagră 
va fi legată de 
Marea Caspică?

După cum se știe, nivelul Mă
rii Caspice e«te în continuă scăde
re. După prevederile pe termen 
lung, peste 10—11 ani nivelul Cas- 
picei va scădea cu încă 1,5—2 m., 
astfel că navigația și pescuitul vor 
fi periclitate.

Pentru combaterea acestui feno
men atît de dăunător, proiectul 
unui tinăr inginer sovietic, B. Ka- 
jinski, prevede săparea unui ca
nal în lungime de 900 
care ~ ___
gră (la strîmtoarea Kerci) cu Ma
rea Caspică (in regiunea orașului 
Mahacikala), Deoarece intre cele 
două mări există o diferență de ni
vel de 28 m., s-a calculat că anual 
vor trece din Marea Neagră in 
Marea Caspică 62,5 miliarde metri 
cubi de apă. Dar mai mult, da
torită acestei diferențe de nivel 
pe canalul astfel creat se va pu
tea construi și o hidrocentrală elec
trică cu o putere de 450.000 kw.

înfăptuirea proiectului amintit 
va contribui într-o măsură uriașă 
la protejarea unei vaste regiuni a 
bazinului Volgăi inferioare împo
triva viaturilor uscate care pro
voacă seceta.

O altă problemă însemnată o 
constituie viaturile, adevărații au
tori ai deșerturilor. Institutul hi
drologic a aleătuit o hartă pe care 
sînt însemnate regiunile cu aerul 
cel mai uscat și mai fierbinte. Pe 
această hartă se vede lămurit cum 
linia aerului fierbinte și uscat vine 
din adincul deșertului și ocolește 
Marea Caspică.

Ce e de făcut în acest caz ?
Soluția la această problemă di

ficilă i-a fost sugerată inginerului 
Kajinski de următorul fenomen na
tural deosebit de interesant. Via
tul uscat Șirocp care bate din . 
pustiurile africane se transformă ' 
pe litoralul Sicilrei intr-un vînt 
umed, deoarece în trecerea sa dea
supra Mării Mediterane vîntul se 
încarci cu vapori de apă. Pornind 
de la această idee, proiectul pro
pune ca pe istmul dintre Marea 
Caspică și Marea Arai, adică acolo 
unde se produs viaturile uscate, 
să șe creeze un adevărat păienje-' 
niș de lacuri artificiale, canale și 
limanuri de mică adîncime cu o 
suprafață totală de 60.000 km. pă- 
trați. După părerea autorului, acest 
sistem hidraulic va transforma vîn
turile uscate din Răsărit în ciu
turi umede, înainte ca acestea să 
ajungă în regiunea Volgăi și in 
sudul Ucrainei.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Mai multă grijă pentru munca 
comitetelnr comunale U.T.M

și intovără-

U.T.M. are 
organizațiile 

să călăuzea-

Tn comuna Crăciunești — raio
nul Tg. Mureș sînt patru organi
zații de bază U.T.M., a căror acti
vitate este Îndrumată de un comi
tet comunal U.T.M. Trei organi
zații sint în cadrul gospodăriilor 
colective (la Crăciunești, Foi, Ciba- 
Niculești) și o organizație sătească 
la Budiu. Majoritatea utemiștilor 
sint tineri colectiviști 
șiți.

Comitetul comunal 
sarcina să îndrume 
U.T.M. din comună, 
scă activitatea lor astfel ca ele să 
poată îndeplini rolul de ajutor al 
organizațiilor de partid în educa
rea comunistă a tineretului, atră- 
gîndu-1 tot mai mult în lupta pen
tru cooperativizarea completă a co
munei, la întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole existente. 
Organizațiile U.T.M. pot să înde
plinească aceste sarcini numai 
dacă sînt bine închegate, dacă des
fășoară o activitate intensă, dacă 
se bucură de autoritatea cuvenită 
în rîndul tineretului.

Dacă organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. Ciba Niculești a obți
nut succese atît în creșterea nu
merică a organizației, în educa
rea comunistă a tineretului, cît și 
în mobilizarea tinerilor colecti
viști la muncile agricole și întări
rea economică a gospodăriei co
lective, ele se datoresc muncii en
tuziaste a cadrelor utemiste, care 
au știut să atragă la viața de or
ganizație pe toți utemiștii. Acea
stă organizație de bază numără 
în prezent 47 membri și rîndurile 
ei cresc permanent, datorită mun
cii politice de masă ce o desfă
șoară toți membrii ei. Aici s-a or
ganizat bine invățămintul politic 
iar activitatea culturală și sporti
vă de iarnă cuprinde tot mai mulți 
tineri. A luat ființă o brigadă ar
tistică de agitație, o echipă de 
teatru etc

Cu toate că rîndurile organiza
ției de bază U.T.M. ău crescut și 
ia Crăciunești, în munca acestei 
organizații se manifestă însă lip
suri serioase, mai ales în organi
zarea activității.obștești, a muncii 
de educare comunistă a tineretu
lui. Organizația trăiește o viață 
monotonă, lipsită de inițiativă, 
membrii ei nu formează încă un 
colectiv închegat de muncă și edu
cație. In cercul politic „Să ne cu
noaștem patria", deși s-au predat 
cîteva „lecții", învățămîntul pe 
baza programului, pe baza ma
nualului editat de C.C. al U.T.M. 
n-a început încă. S-au citit doar 
articole din ziare și pe acestea bi
roul U.T.M. le numește „lecții".

---------------- OCO

La G.A.S. Pantelimon din 
regiunea București, reparațiile 
mașinilor și uneltelor agricole 
sînt pe terminate. Pînă în pre
zent din tot parcul de mașini 
agricole au fost reparate 80 la 
sută. Mecanizatorii și-au luat 
angajamentul ca în următoa
rele patru zile să termine și 
restul.

In fotografie: un grup din 
echipa de tineri mecanizatori 
lucrînd la repararea unei 
combine în timp ce alții își 
fac ultimele revizii la trac
toare.

Foto : AGERPRES

fclSIEMATOftWAFE)
Dezertorul — Patria, București; 

Tamango — Republica ; Visul 
spulberat — Magheru. I. C. Fri. 
mu. 8 Martie ; Alo ?... ați greșit 
numărul/ — V. Alecsandri, G. 
Coșbuc, Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie"; Prima zi — Lumina, Gh. 
Doja, Libertății, Drumul Serii; 
Razia — Central, Grivița, 1 Mai, 
Arta ; Viața nu iartă — 13 Sep
tembrie, 23 August, T. Vladimi- 
rescu (Cal. Dudești 97); Ne-.m 
împrietenit la Moscova — Maxim 
Gorki ; Marinarul îndrăgostit — 
Victoria. Vasile Roaltă ; Program 
de filme documentare și de desene 
animale — Timpuri Noi, Alex. Po
pov ; Călătorie peste trei mări — 
Tineretului, Cultural; Cerul infer
nului — înfrățirea între popoare ; 
Doi acri de pămtnt — 8 Alai ; Tra
pez - Unirea ; Pasagerul clan
destin — C David ; Melba —Alex. 
Sahia : Marea bătălie — Flacăra, 
Olga Banele: Clise - Munca ; 
Patru pași in nori — Miorița; Nu
mai o femeie — Donoa Simo, 30 
Decembrie ; Căi greșite — Popu
lar, B. Delavrancea ; Inimă de 
oțel — llie Pintilie,

Pentru următoarele trei zile _ In 
țară ■ vreme călduroasă în prima 
parte a intervalului, apoi în curs 
de răcire treptată. Cer variabil, 
mai mult acoperit în jumătatea de 
nord est a țării, unde vor cădea 
precipitații sub formă de ninsoare. 
Vînt moderat eu intensificări tem
porare. Temperatura la început 
staționară, apoi în scădere, mini 
mele vor fi cuprinse ftttre minus 5 
și plus 5 grade, iar maximele în
tre 2 și plus 12 grade.

In atenția Comitetului 
raional U.T.M. Tg. Mureș

din

------- ------------------

Organizația de bază de la G.A.C. 
Foi, care numără doar 14 ute- 
miști (toți băieți, nici o fată) n-a 
primit in rindurile sale in ultimele 
6 luni nici un nou membru. Tov. 
Pasztor lozsef, membru în comite
tul comunal U.T.M., care răspun
de de această organizație și Asz- 
talos Jeno, secretarul organizației 
de bază susțin că tinerii jncă 
sînt pregătiți" pentru a intra 
U.T.M. și de aceea nu pot fi 
miți „in pripă".

Comitetul comunal U.T.M.
Crăciunești cunoaște oare această 
situație ? Și dacă o cunoaște ce 
măsuri a luat ?

Secretara comitetului, tovarășa 
Agyagâsj Emmai educatoare la 
Ciba-Niculești răspunde și îndru
mă organizația din G.A.C. Ciba- 
Niculești. Ce se intimplă în cele
lalte organizații de bază știe doar 
din auzite. Membrii comitetului 
se întrunesc rar. Și atunci se dis
cută de obicei planul de muncă și 
unele probleme curente, dar nu se 
analizează activitatea organizații
lor de bază din raza comunei — 
felul cum cresc, cum se dezvoltă 
acestea, cum își îndeplinesc sarci
nile membrii birourilor U.T.M., 
etc. Comitetul comunal nu se o- 
cupă de creșterea și educarea ca
drelor (a secretarilor, a membrilor 
bîrourilor) 
bază.

Membrii 
nu s-au 
noilor cadre (în special a se
cretarilor). Noul secretar al orga
nizației de bază din Budiu, 
Szatmari Laszlo, un tînăr de 17 
ani, nu cunoaște nici problemele 
elementare: procedeul primirii de 
membri în U.TJW., întocmirea u- 
nui plan de muncă etc. De cînd a 
fost ales secretar n-a organizat 
nici o adunare generală, n-a 
tocmit nici un plan de muncă 
cotizațiile le-a strîns doar de 
cîțiva utemiști.

Comitetul comunal trebuie 
numai să instruiască noile cadre, 
dar să îndrume permanent mun
ca lor, să le îndrepte atenția spre 
problemele principale, de conținut 
ale muncii organizației din sat.

din organizațiile de

comitetului comunal 
îngrijit de instruirea

în- 
iar 
la

nu

Vrem să facem 
sport

Tinerii colectiviști din comu
na Nuntaș, raionul Istria, re
giunea Constanța s-au înscris 
bucuroși în colectivul sportiv 
„Steaua Roșie" din comună. In 
gospodăria agricolă sînt mulți 
tineri amatori de sport, dornici 
să se întreacă cu tinerii din 
colectivele sportive din alte 
sate.

Consiliul de conducere al gos
podăriei agricole colective a a- 
local și un fond bănesc pentru 
cumpărarea echipamentului ne
cesar. De asemenea sfatul popu
lar ne-a acordat un loc bun 
pentru teren sportiv. După cum 
vedeți la noi există amatori de 
sport, sînt și bani pentru echi
pament, totuși în satul nostru 
nu se face sport.

Vinovat pentru aceasta este 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. care privește nepăsă
tor această problemă.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. în frunte cu tovarășul 
secretar Stelian Dobrică are 
datoria să treacă de urgență 
la remedierea lipsurilor sezisate. 
De asemenea, se impune ca or
ganizația de bază U.T.M. să-i 
ceară utemistului Traian lancu, 
responsabilul colectivului spor 
tiv, să-și îndeplinească datoria 
de utemist și să ducă la bun 
sfîrșit sarcina care i-a fost în 
credințată.

ȘTEFAN CAPAC 
colectivist

Unde-i directorul ?
Era o vreme cînd la căminul 

cultura] din comuna Lespezi, 
raionul Pașcani (direelor Ion 
Gordin), se desfășura o rodnică 
activitate cultural artistieă. Nu 
trecea • duminică ca la acest

Unii membri ai comitetului, care 
îndrumă diferite organizații de
bază U. T- M. nu se ocupă
de cele mai importante pro
bleme ale educației comuniste 
a tineretului, de formarea 
cepției comuniste despre 
și societate, de schimbarea 
talității de mic-proprietar a 
tineri din mediul sătesc, de 
carea disciplinei și a răspunderii 
sociale a tineretului în lupta pen
tru construirea socialismului.

Organizațiile U.T.M. din gospo
dăriile colective din Crăciunești și 
Foi se ocupă insuficient de 
problema Întăririi economico-orga- 
nizatorke a gospodăriilor, de dez
voltarea avutului obștesc, de spo
rirea producției agricole a uni
tății socialiste în care activează. 
Una din cauzele care generează 
astfel de lipsuri, destul de grave, 
o constituie absența îndelungată 
a sprijinului comitetului comunal 
U.T.M. Uneori și activiștii comite
tului raional U.T.M. Tg. Mureș 
trec peste comitetul comunal (ca 
și cum n-ar exista) ocupîndu-se 
direct numai de organizațiile de 
bază. Ei nu acordă atenția cuve
nită rolului comitetelor comunale 
în îndrumarea organizațiilor de 
bază U.T.M. și nu le ajută să an
treneze un larg activ în jurul lor. 
In felul acesta organizațiile de 
bază sînt lipsite de un sprijin con
cret și continuu. Așa stînd lucru 
rile, membrii Comitetului raional 
U.T.M. Tg. Mureș dovedesc că 
n-au înțeles, că pentru a putea 
conduce și instrui organizațiile de 
bază U.T.M., comitetele comunale 
trebuie la rîndul lor să fie con
duse, îndrumate și instruite cu pri
vire la cele, mai importante sarcini 
pe care le au în munca de or
ganizație.

A desconsidera aportul pe care 
comitetele comunale îl aduc întă
ririi vieții de organizație, intensifi
cării muncii politice de masă pen
tru educarea comunistă a tineretu
lui, este o greșală gravă față de 
care biroul comitetului raional 
U.T.M. nu poate sta nepăsător.

Comitetul raional U.T.M. Tg. 
Mureș trebuie să treacă cît mai 
grabnic la lichidarea acestor lip
suri și să acorde importanța cuve
nită rolului pe care-1 au comite
tele comunale în creșterea și întă
rirea organizațiilor de bază U.T.M.

ST. NEKANIȚKI

INFORMAȚII
Ambasadorul Republicii Ceho

slovace la București, Ivan Rohal 
Ilkiv, a organizat miercuri seara 
o reuniune la sediul Ambasadei 
cu ocazia celei de-a 11-a aniver
sări a victoriei poporului muncitor 
din R. Cehoslovacă.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
personalități ale vieții culturale, 
ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Cu acest prilej a fost prezentat 
filmul „Batalionul negru", o nouă 
realizare a studiourilor ceho
slovace-

*
Societatea pentru răspindirea 

științei și culturii și Comitetul 
național pentru apărarea păcii 
organizează în cadrul aniver
sărilor culturale o manifestare 
consacrată împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea marelui sa
vant naturalist englez Ch. Dar
win. Cu acest prilej va vorbi 
conf. univ. N. Botnariuc. Con
ferința are loc joi 26 februarie 
ora 18.00 în sala S.R.S.C. din 
strada Biserica Amzei 5-7.

cămin să nu se prezinte un pro
gram artistic sau o piesă de 
teatru, la care participau cu 
drag majoritatea locuitorilor. 
Piesele „Comuniștii", „Popcscu 
10 în control", „Piatra din 
casă" etc. s-au bucurat de un 
deosebit succes, participind la 
fiecare spectacol peste 500 cetă
țeni. Din ce în ce mai cunoscuți 
au devenit tinerii Evica Ohar- 
ciuc. Dumitru Bitter. Xenia Za- 
haria, Didina Popa, Mihai Pa
vel, Mihai Feraru, Eeaterina 
Boldea, Elena Chiru și mulți 
alți artiști amatori.

Și iată că au trecut cîteva 
luni de cînd nici un program 
artistic nu s-a mai prezentat. 
In prezent munca culturală la 
Lespezi se rezumă doar Ia vi
zionarea unui film, care se ru
lează din cînd în cînd.

Ne punem întrebarea : de ce 
activitatea culturală de la Les
pezi a încetat chiar acum in 
perioada de iarnă, cînd tinerii 
țărani muncitori și chiar vîrst- 
nicii au timp mai mult pentru 
aceasta ?

Tinerii 
însă este 
directorul 
curînd 
fășoare

merg la cămin, ușa 
veșnic îneuiată, iar 
este de negăsit. In 

va trebui • să se des- 
etapa comunală a

Festivalului tineretului. în cins
tea celui de al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena Oare cum 
se va prezenta căminul cultural 
din Lespezi ? Cutn se vor pre
zenta tinerii noștri ?

Iată întrebări pe care te pu 
nem tovarășului director loan 
Gordin, care și-a luat cu de Ia 
sine putere concediu nelimitat. 
Și totodată rugăm pe tovarășii de 
la secția de învățămînt și cul
tură a sfatului popular raional 
să mai treacă pe la noi pe la

Foto: AGERPRES

con- 
lume 
men- 
unor 
edu-

Iosif Havadl de Ia 
metalurgice „Unio" 
lucrînd la montarea 
duble, ce vor fl 
industriei noastre

RECOMANDĂRILE
Ministerului Agriculturii 

și Silviculturii pentru buna des 
fășurare a lucrărilor agricole 

de primăvară
Anul acesta, potrivit indicații

lor Institutului Meteorologic Cen
tral, primăvara va fi mai timpu
rie și cu mai puține ploi decît în 
alți ani. In același timp primă
vara aceasta urmează după o 
toamnă și o iarnă cu precipita- 
țiuni mai puține decît obișnuit, în
deosebi în Dobrogea, Cîmpia bă
răganului și a Olteniei. In aceste 
condiții se impun o serie de mă
suri specifice pentru executarea 
în perioade optime a tuturor lu
crărilor agricole și asigurarea 
unor recolte bune.

In primăvara aceasta va trebui 
să se are circa 2.200.000 hectare 
terenuri pe care nu s-au făcut 
arături adinei de toamnă și să se 
însămînțeze cu diferite culturi 
aproximativ 6.400.000 hectare, din 
care 3.800.000 hectare cu porumb, 
500.000 ha. cu floarea-soarelui și 
180.000 hectare cu sfeclă de za
hăr.

Pentru buna desfășurare a ară
turilor și însămînțărilor, precum 
și a celorlalte lucrări de primăva
ră, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii recomandă șă se ia ur
gente măsuri pentru începerea lu
crărilor în cîmp. In primele zile 
de desprilmăvărare să se execute 
grăparea arăturilor adinei pentru 
a se păstra umezeala in sol. De 
asemenea, îndată ce terenul per
mite și starea de vegetație o im
pune să se facă boronitul sau tă- 
vălugitul semănăturilor de toamnă.

Pentru culturile ce se însămîn? 
țează mai tîrziu să se întrețină 
arăturile cu cultivatorul și grapa 
ori de cîte ori este nevoie, ultilma 
lucrare executîndu-se înainte de 
însămînțare. în felul acesta se 
păstrează apa în sol, se distrug 
buruienile 
asigurîndu-se 
nativ.

Terenurile 
trebuie arate 
în aceeași zi. Stațiunile de mașini 
și tractoare și gospodăriile agri
cole de stat sînt obligate să facă 
această lucrare cu plugul cu 5 
brazde, iar în terenurile nisipoase 
și cele ușoare, cu polidiscul. Con
comitent cu arăturile și lucrările 
de cultivație să se încorporeze 
cantitățile necesare de îngrășă
minte- Este de asemenea necesar 
ca pe semănăturile ieșite mai sla
be din iarnă, să se aplice îngrășă
minte chimice sau mraniță.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii obligă gospodăriile agri-

și se afinează solul 
un bun pat germi-

nearate din toamnă 
imediat și boronite

cămin. Poate că astfel vor avea 
ocazia să afle și alte amănunte 
și să ne ajute să repunem pe 
picioare activitatea culturală.

PETRU PEPELEA 
activist al Comitetului raional 

U.T.M. Pașcani

Nepăsare.
Întreprinderile socialiste înves- 

tesc fonduri importante pentru 
construirea de obiective social- 
culturale in vederea îmbunătăți
rii continue a condițiilor de 
muncă și viață ale oamenilor 
muncii. Și la gospodăria agricolă 
de stal din Mircea-Vodă, regiu
nea Constanța pentru tinerii me
canizatori a fost amenajat un că
min dotat cu cele necesare.

Conducerea gospodăriei, mulțu
mită de faptul că tinerii meca
nizatori au la dispoziție un că
min, a uitat să controleze și mo- 
did în care acesta poate fi folo
sit. Neglijența, lipsa de răspun
dere, nepăsarea personalului ad
ministrativ, și-au lăsat ampren
tele aici peste tot Astfel în dor
mitoarele tinerilor tractoriști nu 
se face curățenie, ei n-au unde 
să-și țină hainele. De aceea, 
aruncate la întimplare prin 
mitor.

Deși pentru muncitori a 
amenajată o baie, aceasta 
funcționează și tinerii n-au unde 
să se spele.

Conducerea gospodăriei agri 
cole de stat din Mircea Vodă tre
buie să ia de urgență măsuri în 
vederea lichidării grabnice a ne
glijenței în întreținerea dormi
torului și a băii tinerilor meca
nizatori.

ELISABETA CUCERZAN 
colectivistă

(Materiale primite in cadrul 
concursului corespondenților vo
luntari). 

cole de stat și recomandă unități
lor agricole cooperatiste și produ
cătorilor cu gospodării individua
le să înceapă, unde condițiile per
mit, chiar de pe acum semănatul 
orzului, orzoaicei, ovăzului, florii- 
soarelui, borceagului, lucernei și 
griului de primăvară, deoarece, 
pentru buna lor dezvoltare, even
tualele ninsori nu prezintă nici un 
pericol.

In scurt timp pe întreg cuprin
sul țării lucrările agricole de pri
măvară vor începe din plin. In 
puținele zile care au mai rămas 
pînă atunci, trebuie luate grabnice 
măsuri pentru terminarea repara
țiilor utilajului agricol, asigura
rea și condiționarea semințelor 
necesare, schimbul de semințe ne
corespunzătoare cu semințe recu
noscute, transportul gunoiului de 
grajd la cîmp, încheierea contrac
telor de către unitățile agricole 
cooperatiste cu S.M.T.-urile, pre
cum și a contractărilor pentru cul
turile de plante tehnice în special 
la floarea-soarelui.

In acest an întreaga suprafață 
ce se cultivă cu floarea-soarelui 
trebuie însămînțată cu semințe din 
soiul Vniimk. De asemenea, să se 
folosească întreaga cantitate de 
sămînță hibridă de porumb pusă 
la dispoziție de stat sați existen
tă în gospodării.

Pentru a se folosi pe scară cît 
mai largă irigarea culturilor, unul 
din mijloacele sigure în mărirea 
producției chiar și în condiții de 
secetă, să se extindă și să se gră
bească amenajarea terenurilor ce 
urmează a fi irigate. Totodată să 
se amenajeze iazuri, baraje și să 
se ia alte măsuri care duc la acu
mularea apei pentru a fi folosită 
la irigatul diferitelor culturi.

Toată atenția trebuie acordată 
și celorlalte lucrări ce se execută 
în primăvară ca amenajarea ore
zarilor, lucrărilor în vii și livezi, 
pregătirea răsadurilor și a terenu
rilor în grădinile de legume, efec
tuarea desțelenirilor, sprijinirea 
acțiunii de masă pentru lucrările 
de îmbunătățiri funciare, amelio
rarea pășunilor și fînețelor etc.

Folosind toate mijloacele și fie
care zi bună de lucru, organizînd 
cît mai bine munca și acordînd 
toată grija aplicării agrotehnicii 
corespunzătoare fiecărei culturi și 
fiecărui teren, se vor asigura re
colte bogate la toate culturile 
agricole.

(Ager preș)

ooo-

MARȚI 3 MARTIE 
la cinematografele 

PATRIA și BUCUREȘTI
PREMIERA

noului fi'm rominesc în culori 

D ale Carnavalului

PE SCURT

adaptare cinematografică in culori după 1. L. Caragiale, o produc
ție a Studioului Cinematografic „București" cu GR VASILIU 
BIRLIC, ALEXANDRU GIUGARU, ION LUCIAN, ION AN- 
GHEL, JANA GOREA, VASILICA TASTAMAN, REMUS 10- 
NAȘCU, AUREL ClORANU, IQN MÂNU, MARIA VOLUNTARU. 
Scenariul si regia: GHEORGHF NAGY si AUREL M1HELES. 
Imaginea: ȘTEFAN HORVATH, Muzica: MIRCEA CH1RIAC. 
Decoruri: Arh. L1VIU POPA, Costume : ILEANA OROVEANU.

COMPLECTARE

>S „TREI JOCURI ROM1NEȘ TI, o producție a Studioului Cine- 
matografic „București" in colaborare cu Televiziunea Romînă. Sce- 

knariui și Regia: Elisabeta Bostan.
>S Spectacolul de gală va avea loc luni 2 martie, orele 20,30 la 
7 cinematograful „Patria".

• Echipa bucureșteană de fotbal C.C.A. și-a încheiat turneul în 
R.P. Chineeă jucînd miercuri la Pekin cu selecționata orașului. Deși 
timpul a fost nefavorabil (a nins în timpul jocului, terenul fiind aco
perit cu zăpadă) peste 20.000 de spectatori au urmărit acest meci 
care s a terminat cu un rezultat de egalitate : 2—2 (1—0).

O Comisia tehnică a federației internaționale de handbal a stabilit 
dalele semifinalelor competiției „Cupa campionilor europeni' la 
handbal in 7. In prima semifinală, la 8 martie la Goteborg, echipa 
suedeză Rika Goteborg va intilni formația Hellingor It (Danemarca). 
A doua semifinală va opune la 21 martie la Stuttgart, echipele F. A. 
Goppingen (R.F. Germană) și Dinamo București.

S-a stabilit ca finala competiției să se dispute la 18 aprilie la Paris

• Echipa poloneză de fotbal Polonia Bydgoszcs susține astăzi la 
Ploești, în compania echipei Petrolul, al doilea meci de la sosirea 
în țara noastră.

In continuarea activității fotbalistice, amatorii jocului cu balonul 
rotund din Capitală vor avea prilejul să urmărească duminică pe 
stadionul Dinamo un inteiesant cuplaj care se va desfășură după ur
mătorul program : Petrolul Ploești-Progresul București (ora 14) și 
Dinamo București-Rapid București (ora 16).

(Agerpres)

Utemiștii Viorel Urs, Ștefan 
Katlo și...............................
uzinele 
din Cluj 
oardelor 
livrate 
textile.

A apărut numărul 2 
al revistei

„DNIUNEA SOVIETICA"
După cum se știe începutul a- 

cestui an ne-a adus o surpriză 
plăcută : apariția în traducerea 
romînească a revistei 
Soiuz" („Uniunea 
Numărul 2 apărut 
cestea prezintă în

„Sovetschi 
Sovietică"), 

zilele a- 
„__ , continuare

un caleidoscop viu și variat al 
vieții sovietice, din cele mai di
ferite domenii.

Cunoscutul scriitor Seral Rași- 
dov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Uzbece 
prezintă arta teatrală și coregra
fică a poporului său. V. Topciev, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și elți specia
liști ne arată în continuare cum 
va lucra „atomul pentru septe- 
nal“. Reporterul V. Illes ne poar
tă cu primul laborator submarin 
din lume „Severianka", printre 
peștii și flora acvatică din a- 
dîncurile mării Barenț.

Tot în acest număr mai puteți 
citi despre emoționanta întîlnire 
a lui M. Șolohov cu studenții In
stitutului de. literatură; des
pre cele 7.000.000 de case col
hoznice care se vor construi în 
următorii șapte ani în U.R.S.S. 
(în aceste case ar putea locui o 
populație de peste două ori mai, 
mare decît populația Olandei și ( 
Norvegiei luată la un loc. fără a , 
mai vorbi de cele 15.000.000 de 
apartamente ce se vor construi 
la orașe), despre felul în care 
ajută aparatele lansate în cos
mos la descifrarea datelor des
pre Pămînt (e reprodusă cu a- 
cest prilej o fotografie a pămîn- 
tului făcută de le foarte mare 
altitudine) etc.

* «IATENȚIE NU NUMAI IA TEHNICA
Iubitorii fotbalului au suficien

te motive să se bucure. Deși 
stagiunea fotbalistică nu . a 

fost încă oficial deschisă, pasio- 
nații sportului cu balonul rotund 
au posibilitatea să asiste la nume
roase meciuri între echipele favo
rite, ba chiar li s-a oferit primul 
joc internațional al anului terminat

29 noi medicamente romlnești
PotrSvit sarcinilor trasate de Plenary C.C. al P-M.R. din 26-28 

noiembrie 1958, cu privire la dezvoltarea rapidă a industriei chi
mice, Ministerul Industriei Petrolului și Chimilei a luat măsuri ca 
în acest an să se dezvolte într-un ritm și mai accelerat industria 
de medicamente.

Pe lingă cele aproape 650 de specialități medicamentoase, fa
bricate în anii puterii populare, industria chimico-farmaceutică va 
produce anul acesta 29 de noi sortimente aprobate de sfatul me
dical științific al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale 
Printre acestea se află: Clordelazin, — deconectant al sistemu
lui nervos, Brevin — anticoncepțional, Nervatil — liniștitor al 
stărilor de tensiune psihică, săruri injectabile de acid giutanic, 
Adilpat de piperazină — vermifug, Alergan — antihistaminic din 
sinteză și altele.

In anul 1959 se vor termina construcțiile începute ta fabrica 
chimică nr. 2 de la Iași și vor intra în funcțiune instalațiile spe
ciale pentru fabricarea streptomicinei, aureomicinei și vitaminei 
B 12. Pe de altă parte, la fabrica „Terapia" din Cluj vor începe 
lucrările pentru construirea unei noi secții care începind din anul 
1960 va produce pe scară industrială : Cloramfenicol — pentru 
combaterea febrei tifoide, a colibacilozei; Hidrazida acidului izo- 
nicotinic (H.I-N.) — pentru tratarea tuberculozei, Clordelazin, 
Pentazol, Niltrofaran etc.

Devine mai ușoară 
munca gospodinelor

întreprinderea „Antrefrigul" 
din București s-a făcut cunos
cută în rîndul consumatorilor 
mai de mult prin produsele 
sale. La început întreprinderea 
aproviziona magazinele comer
țului de stat cu diferite fructe 
— vișine, căpșuni, mure, zme
ură, prune și altele, conservate 
prin frig.

Mai tîrziu, crescind cererea 
acestor produse pe piață, între
prinderea . și-a lărgit sortimen
tele începînd să conserve prin 
frig, roșii, ardei grași, fașole 
verde, bârnei.

întreprinderea nu și-a limi
tat activitatea la conservarea 
fructelor și a legumelor ci a 
început nu de mult să conserve 
prin frig diferite preparate din 
carne de porc și vacă, ca: cot
lete, antricoate, mușchi, vră- 
bioare, patricieni și altele. Con- 
tinuînd lărgirea sortimentelor 
întreprinderea „Antrefrigul" a 
început să producă și delicioase 
semipreparate: sărmăluțe în 
foi de viță și varză, fripturi cu 
garnituri de varză călită, car
tofi pai, castraveți acri.

Prețuirea de care se bucură 
în. rîndul publicului consumator 
și în special al gospodinelor, 
produsele întreprinderii „Ante- 
frigul" este justificată. Aceste

Se vor construi două
Consiliul de Miniștri al R. P. 

Romine a aprobat recent, prin 
tr-o hotărire, construirea a două 
fabrici de zahăr situate în re
giunile Suceava și Cluj. Aceasta 
este una din multiplele măsuri 
luate pentru traducerea în viață 

cu o victorie categorică a echipei 
bucureștene — Rapid. Antrena
mentele publice, jocurile de verifi
care ale echipelor de toate cate
goriile au o deosebită utilitate fi
nind seamă de reînceperea apro
piată a campionatului de fotbal și 
de confruntările internaționale ce 
așteaptă pe fotbaliștii romîni. Toc- 
mai de aceea, în acest an etapa 
de pregătire a fost mai minuțios 
organizată, acordîndu-i-se o aten
ție deosebită și se pare că acest 
lucru va avea consecințe pozitive 
asupra formei fotbaliștilor noștri.

Vrem însă să insistăm asupra 
unei laturi de cea mai mare im
portanță a pregătirii echipelor 
noastre. E adevărat, antrenamen
tele sînt asidue. Dar, oare numai 
capitolul tehnică trebuie să stea 
în atenția antrenorilor ? Ridicăm 
această problemă deoarece în me
ciurile de duminică au fost înre
gistrate o serie de gesturi nespor
tive care au dus chiar, cum s-a în- 
timplat în meciul de la Orașul 
Stalin între Steagul Roșu și Pro- 
gresul-București, la excluderea de 
pe teren a unor jucători ca Oaidă 
și Campo. Dar nu numai ei, ci și 
alți jucători au reliefat atitudini ce 
nu și au locul pe terenul de sport 
Faptele sînt cu atît mai reproba
bile cu cît excesiva nervozitate a 
acestor jucători nu-și are nici mă
car explicația în lupta cu orice 
preț pentru victorie, determinată 

produse sînt deosebit de utile 
mai ales pentru acele persoane 
— cu deosebire tineri — care 
nu au vremea necesară pentru 
a prepara diverse mîncăruri.

D. DUȚĂ

Un pachețel de... supă
Intr-un ambalaj transparent 

din material plastic, pus intr-o 
cutie de carton frumos orna
mentată, un nou produs ali
mentar vine să ușureze munca 
gospodinelor. E supa concen
trată de pasăre, recent apărută 
în magazinele alimentare. Ceea 
ce o deosebește de produsele 
similare apărute pînă acum sînt 
pastele făinoase cuprinse in 
concentrat. Prepararea unei 
supe dense, hrănitoare și ex
trem de gustoasă este o opera
țiune simplă și care se efectuea
ză rapid. Conținutul pachetu
lui — pus intr-un litru de apă 
și fiert timp de 10 minute — 
dă patru porții de supă de pa
săre cu însoțitorul nelipsit : 
pastele făinoase Deci, nici o 
deosebire față de acest fel de 
mîncare aproape nelipsit de la 
mesele noastre și pentru care 
gospodina trebuie să cheltu
iască eforturi și timp.

Pentru produsul acesta nou, 
deosebit și foarte util în fiecare 
gospodărie, poate fi felicitat co
lectivul fabricii de conserve 
„Mureșeni" din Tg. Mureș.

S. VOINEA

a sarcinii trasate de plenara din 
noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R. 
pentru asigurarea unei producții 
de zahăr care să satisfacă nece
sitățile de consum, eliminînd tot
odată importul acestui produs.

(Agerpres)

de goana după puncte în clasa
ment. Meciurile de duminică au 
fost meciuri amicale, întîlniri prie
tenești menite să prilejuiască o 
verificare a potențialului echipelor. 
Dar și aceste meciuri — oare repe
tăm nu aveau nimic comun cu 
obsedanta teamă de a nu pierde 
puncte — au degenerat pe alocuri, 
nemulțumind astfel în mod firesc 
spectatorii.

Ce dovedesc aceste lucruri ? 
Fără îndoială, este vorba de insu
ficienta muncă de educație care se 
face în colectivele sportive, de o 
insuficientă grijă pentru conduita 
sportivilor. Avem impresia că unii 
antrenori și conducători de clu
buri sportive, absorbiți peste mă
sură de aspectul tehnic al pregă
tirii fotbaliștilor, scapă din vedere 
problema de cea mai mare impor
tanță aceea a educării acestora.

Ne aflăm în pragul deschi
derii sezonului fotbalistic. 
E necesar ca perioada care 

a mai rămas pină la acest eve
niment sportiv, ca și în general 
în tot timpul desfășurării cam
pionatului, munca de educare a 
sportivilor să fie din ce în ce mai 
susținută, să fie amplă, multila
terală, astfel incit să nu mai a- 
vem ocazia de a înregistra aba
teri de la ținuta sportivă demnă.

M. RAMURA
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MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
enunțat, N. S. Hrușciov s-a în- 
tilnit cu alegătorii din circum
scripția în care candidează, 
j-uniu cuvintul cu acest prilej, 
după ce a mulțumit pentru în
crederea ce i s-a acordat prin 
propunerea sa drept candidat la 
funcția de 
Suprem el R.S.F.S.R., 
Hrușciov a declarat că apreciază 
foarte mult 
va căuta s-o justifice prin 
treega sa activitate.

Referindu-se la politica inter
nă a Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov a declarat că marea sar
cină a poporului sovietic este în 
prezent înfăptuirea mărețului pro
gram al construirii comunismului 
elaborat de Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S.

Relevînd că hotărîrile Congre
sului au provocat în țară un pu
ternic avînt în muncă. N. S. 
Hrușciov a subliniat că întregul 
popor sovietic consideră planul 
septenal ca o cauză proprie, 
programul său de luptă.

N. S. Hrușciov e vorbit 
continuare despre importanța 
vietelor locale de deputați ai 
meni .or muncii al căror rol 
conducerea țării, a subliniat 
davine acum tot mai mare.

Linia trasată de Congresul 
P.C.U.S., care preve- 
unor funcții exercita
ta competența unor 

obștești și îndeosebi

Cuvîntarea Iul N. S. 
Hrușciov la întîlnirea 

cu alegătorii
-----□i&a-----
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so- 
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al

MOSCOVA. — La 24 februa
rie și-a început lucrările la 
Moscova plenara Comitetului 
Central al Comsomolului. Vla
dimir Semiceastnîi, secretar al 
C.C. al Comsomolului a prezen
tat raportul „Sarcinile organi
zațiilor comsomoliste in legă
tură cu hotărîrile Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. „Cifrele 
de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965".

Plenara va dezbate de ase
menea problema participării or
ganizațiilor comsomoliste la 
aplicarea legii „Cu privire la 
întărirea legăturii școlii cu 
viața și dezvoltarea continuă a 
sistemului învătămintului public 
în U.R.S.S.".

a declarat că Nasser este un na
ționalist arab, iar el — un co
munist sovietic. Este limpede, a 
spus Hrușciov, cînd discutăm des
pre problemele de ideologie, păre
rile noastre diferă- Totuși, nu am 
considerat niciodată că relațiile 
dintre state cu sisteme sociale 
deosebite ar trebui întemeiate lu- 
îndu-se ca punct de plecare con
cepțiile ideologice ale conducători
lor acestor state. Problemele po
liticii interne constituie o chestiune 
a fiecărui guvern și a fiecărui po
por, a sublimat N., S. Hrușciov.

Am citit cu plăcere, a spus N. S. 
Hrușciov, cuvîntarea rostită de 
președintele Nasser la Cairo. Sin- 
tem cu totul de acord cu această 
declarație și la rîndul nostru afir
măm că sprijinim o astfel de po
litică- In clipa cea mai grea cînd 
împotriva popoarelor arabe a fost 
dezlănțuită o agresiune în regiu
nea Canalului de Suez le-am întins 
mina de ajutor și prietenie. Le-am 
întins mina atunci cînd au fost 
amenințate în timpul crizei din 
Siria. Și astăzi ne situăm pe a- 
celeași poziții, căci vom fi totdeau
na de partea acelora care luptă 
pentru eliberarea lor națională, 
pentru dezvoltarea independentă a 
popoarelor țărilor lor.

Vorbind despre relațiile sovieto- 
iraniene, N. S. Hrușciov a amintit 
că din inițiativa guvernului sovie
tic a fost încheiat cu Iranul un 
acord cu privire la reglementarea 
problemelor de frontieră, au fast 
reglementate litigii avînd o ve
chime, de 100—150 de ani și s-a 
procedat la o nouă demarcare a 
frontierelor. Această demarcare, a 
subliniat Hrușciov, s-a efectuat 
mai ales prin cedarea unei părți 
a teritoriului Uniunii Sovietice. 
Țara noastră este mare, teritoriul 
nostru este de necuprins. Am 
fost de părere, a spus Hruș
ciov, că nu trebuie să fim 
meschini, că . ar fi mai bine să 
facem unele concesii pentru a do- 
bîndi prieteni. Aceasta valorează 
mai mult decîț o para în plus în 
buzunar.

Cînd am stat de vorbă cu șahul 
în timpul vizitei sale la Moscova, 
se părea că el dă dovadă de înțe
lepciune și înțelege politica exter
nă sovietică, el ne-a făgăduit că 
se călăuzește și se va călăuzi și 
pe viitor după dorința ca între 
statele noastre să existe relații 
bune. Ulterior însă am aflat des
pre activitatea sa din culise.

Nu vrem, a spus în continuare 
Hrușciov, să agravăm relațiile 
noastre cu Iranul, ele și așa sint 
foarte proaste.' Am dori îmbună
tățirea lor, deoarece oricit de 
proaste ar fi ele, rămînem vecini, 
din care cauză nu pierdem spe
ranța că rațiunea va învinge.

N- S. Hrușciov a arătat că po
porul iranian înțelege bunele in
tenții ale guvernului sovietic. Iar 
aceasta, a spus el, neliniștește pro
babil și mai mult pe șah.

După ce a scos ia iveală esența 
tratatului militar iraniano-ameri- 
can, N. S. Hrușciov a arătat că 
el este îndreptat împotriva po
porului iranian. Dar, a subliniat 
Hrușciov, nimeni nu poate fi a- 
părat de vreo forță din afară îm
potriva mîniei poporului său.

Am stabilit relații foarte bune 
cu Republica Irak, a spus N. S- 
Hrușciov, și dorim ca ele să se 
dezvolte și în viitor. Nu am avut 
niciodată prilejul să primim ca 
oaspete pe Abdel Kerim Kassem, 
primul ministru al Republicii Irak, 
și să avem un contact direct cu 
el, dar am sprijinit și continuăm 
să sprijinim năzuințele arabilor 
din Republica Irak în lupta lor 
pentru independență.

N. S. Hrușciov a arătat că în 
Uniunea Sovietică va fi primită cu 
satisfacție o delegație guverna
mentală investită cu depline pu
teri condusă de dl. Kubba, minis
trul Economiei al Republicii Irak. 
Vom acorda Republicii Irak orice 
ajutor ce ne stă în putință, a spus 
N- S. Hrușciov.

Vom sprijini totdeauna, a subli
niat Hrușciov. popoarele care lup
tă pentru independența lor, pen
tru ca ele să se bucure de roadele 
muncii lor.

tiere'.e R.D.G. nici pe pămînt, nici 
ta aer, nici pe apă.

N. S. Hrușciov a subliniat în 
continuare că este necesara o in- 
tîlnire a șefilor guvernelor mari
lor puteri, care fiind învestiți cu 
depline puteri și avînd toată 
răspunderea pentru asigura
rea păcii în întreaga lu
me, ar putea examina și rezolva 
în mod realist cele mai impor
tante probleme. Șefii de guverne, 
a spus el, ar trebui să ajungă in 
primul rînd la un acord cu pri
vire la încheierea cit mai grabni
că a Tratatului de pace cu Ger
mania. La o conferință a șefilor 
de guverne ar trebui examinate 
de asemenea probleme ca de 
pildă securitatea europeană, re
tragerea trupelor de pe teritorii 
străine, dezangajarea forțelor ar
mate ale celor două grupări mili
tare, problemele dezarmării, re
ducerii forțelor armate, interzice
rii armei atomice și cu hidrogen, 
încetării experiențelor cu această 
armă etc.

Noi considerăm a declarat 
N. S. Hrușciov, că în actuala si
tuație internațională complicată 
un adevărat pas înainte în re
zolvarea problemelor internațio
nale de cea mai mare importanță 
l-ar putea face cel mai bine șefii 
de guverne, investiți cu mari îm
puterniciri. Ei pot lua hotărîri.e 
necesare.

Referindu-se la .problema Ber
linului, N. S. Hrușciov a spus că 
Uniunea Sovietică este gata să 
elaboreze împreună cu S.U.A., 
Anglia și Franța statutul de oraș 
liber al Berlinului occidental, 
să elaboreze garanțiile corespun
zătoare de menținere a acestui 
statut pentru ca nimeni să nu se 
amestece în treburile orașului li
ber. pentru ca să fie asigurate 
independența sa, legăturile de 
afaceri, culturale și de alt carac
ter cu țările din Occident și,Ră
sărit. Uniunea Sovietică, a de
clarat N. S. Hrușciov, este de 
acord ca Împreună cu Statele 
Unite, Anglia și Franța să fie 
unul din garanții statutului de 
oraș liber al Berlinului occiden
tal. Noi considerăm de asemenea 
că Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să participe la respecta
rea statutului orașului liber.

Printre .problemele internațio
nale nerezolvate, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov, o deose
bită importanță o are problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară și cu hidrogen.

Hrușciov a arătat că acțiunile 
puterilor occidenta.e la conferin
ța de la Geneva constituie o do
vadă că ele nu vor o rezolvare 
pozitivă a problemei cu privire 
la încetarea experiențelor cu ar
me nucleară. Guvernul sovietic, 
a spus Nikita Hrușciov, continuă 
să spere că guvernele S.U A. și 
Marii Britanii își vor schimba 
poziția.

După ce a relevat rolul impor
tant al contactelor personale din
tre oamenii de stat și fruntașii 
vieții publice, al vizitelor de prie
tenie ale diferitelor delegații, al 
lărgirii legăturilor de afaceri și 
culturale. N. S. Hrușciov și-a ex
primat speranța că vizita in 
U.R.S.S. a lui Hero.d Macmillan, 
primul ministru al Marii Brita
nii, și a lui Selwyn Lloyd va 
contribui la o mai bună înțele
gere, va constitui un important 
pas pe calea dezvoltării și întă
ririi relațiilor de prietenie dintre 
U.R.S.S. și Marea Britanie.

N. S. Hrușciov a spus că po
poarele cex>r două țări ar fi și 
mai satisfăcute dacă în urme a- 
cestei vizite s-ar încheia un tra
tat de prietenie și neagresiune 
între U.R.S.S. și Marea Britenie. 
Guvernul sovietic, a continuat el, 
este geta nu numai să încheie un 
acord cu privire la dezvoltarea 
comerțului și a legăturilor cultu
rale dar și să semneze un tra
tat de prietenie și neagresiune 
pentru a stebili și a dezvolta re
lații cu adevărat prietenești intre 
țările noastre

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în politica sa externă guvernul 
sovietic va e.plica ferm și neabă
tut principiile coexistenței pașni
ce a statelor cu sisteme sociale 
diferite.

ta ultimul timp, a continuat 
N. S. Hrușccv, forțe ostile păcii 
au făcut totul 
gențe, pentru 
prietenie care 
tre popoarele 
Republicii Arabe Unite și a trage 
foloase din aceasta. Dar dorința 
lor s-a dovedit a ti irealizabilă.

Amintind cuvîntările președinte
lui Gamal Abdel Nasser, Hrușciov

î La Moscova s-au încheiat 
ieri lucrările sesiunii Bi
roului Consiliului Mondial 

al Păcii. Imaginea redă pe cițiva 
dintre participanții la sesiut . 
De la dreapta la stînga : Hollai.u 
Roberts, Paul Robeson și Alek
sandr Korneiciuk.

XXI-lea al 
de trecerea 
te de stat 
organizații 
a unor organe cu un caracter de 
masă atît de larg 
vietele de deputați 
muncii, a arătat N. 
a fost pregătită de 
El a arătat că anul 
vietele locale de deputați ai oa
menilor muncii vor intra peste 
1.803.000 de deputați. Aceasta, a 
spus N. S. Hrușciov, va repre
zenta o puternică forță populară.

In țara noastră, a continuat el, 
stăpîn este poporul. In legătură 
cu aceasta N. S. Hrușciov a de
mascat falsitatea afirmațiilor 
ideologilor capitalismului și a.e 
revizioniștilor cu privire la „ca
pitalismul popular" care, chipu
rile. ar exista în prezent în 
S.U.A. și în alte cîteva țări ca
pitaliste, cu privire ia schimba
rea caracterului orînduirii capita
liste, la apariția unor „mlădițe" 
ale socialismului în economia ță
rilor capitaliste și a unor „căi 
speciale" de transformare a țări
lor capitaliste în tari socialiste.

Situația internă și internațio
nală a Uniunii Sovietice, 
c.arat în continuare 
ciov, este bună, 
ca oricînd.

Deși unii - 
la orizont în 
occidentale și 
spus el, totuși 
tivele să considerăm câ 
eiorturile comune ale statelor in
teresate acești nori pot fi risipi,i 
tot așa cum atmosfera poate fi 
îmbunătățită și în acele regiuni 
ale lumii in care ea nu este în 
prezent destul de clară.

Am propus puterilor occidenta
le, a continuat Hrușciov. ca re
prezentanții tuturor statelor care 
au luptat împotriva Germaniei 
hitleriste să se întîlneescă și să 
examineze problema elaborării și 
semnării Tratatului de pace 
Germania.

N. S. Hrușciov a calificat răs
punsurile S.U.A.,. Angliei, Fran
ței și R.F.G. la propunerile Uni
unii Sovietice ca o încercare de 
a impune acesteia voința lor. 
Sintem gata, a spus N. S. Hruș
ciov, să discutăm cu aiiații 
noștri din timpul războiului po
sibilitatea ca cele două state 
germane să nu pășească in dez
voltarea lor pe calea militarismu
lui și ca ele să nu creeze o ame
nințare pentru vecinii lor, o 
amenințare de dezlănțuire a unui 
al treilea război mondial. Dar în 
nici un caz nu sintem de acord 
să discutăm problema reunifică- 
rii Germaniei. Aceasta este o 
chestiune a germanilor înșiși, 
a subliniat N. S. Hrușciov.

Hrușciov a relevat în continua
re că Uniunea Sovietică va apăra 
independența, suveranitatea fie
cărei țări care face parte din Trata
tul de la Varșovia. Orice încăl
care a frontierelor R.D.G. de 
care Occident, a spus Hrușciov, 
va fi considerată 
drept o încălcare a suveranității 
republicii, ca un început al răz
boiului, De aceea, a declarat 
N. S. Hrușciov, avertizăm cape
tele înfierbîntate din Occident 
care fac declarații agresive la 
adresa R.D.G. că pe teritoriul a- 
cestei republici se află trupe so
vietice și trupe ale R.D.G. și ni
meni nu va putea încălca fron-
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Cjloiialiștii britanici intensifici represiunile 
împotriva populației africane
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(Sublinierile aparțin redacției)

Pentru grabnica 
încheiere a Tratatului 
de pace cu Germania

BERLIN. — După cum anun
ță agenția ADN, zilele trecute a 
avut loc la Berlin o ședință a 
comitetului de lucru al Uniunii 
„Bundesjugendring", la care au 
luat parte 30 reprezentanți ai 
organizațiilor vest-germane de 
tineret, inclusiv reprezentanți ai 
organizației „Șoimii", ai orga
nizației de tineret a Uniunii sin
dicatelor din Germania Occi
dentală. ai Uniunii studenților 
socialiști din Germania, ai or
ganizației Tineretului sportiv, 
ai Uniunii tineretului catolic 
german și ai altor organizații 
de tineret din R.F.G. Partici
panții la ședință au discutat 
sarcinile care stau în fața Uniu
nii, precum și problemele poli
tice actuale. în cadrul ședinței 
s-a adoptat în unanimitate o 
declarație intitulată : „Pentru 
încheierea cit mai grabnică a 
Tratatului de pace cu Ger
mania".

Declarația cuprinde o che
mare adresată întregului tine
ret german și organizațiilor sale 
de a organiza convorbiri pe 
marginea proiectului sovietic 
al Tratatului de pace cu Germa
nia și a importanței sale pentru 
viitorul Germaniei. Participan
ții la ședință au trimis pe adre
sa organizației din Dortmund 
a Uniunii „Bundesjugendring" 
o telegramă în care cheamă ti
neretul din acest oraș să depu
nă toate eforturile pentru a îm
piedica transformarea orașului 
intr-un centru al distrugerii a- 
tomice.

Comitetul de lucru al Uniu
nii a adoptat de asemenea o se
rie de hotărîri cu privire la 
sprijinirea mișcării tineretului 
german împotriva primejdiei 
războiului atomic și pentru în
cheierea unui Tratat de pace cu 
Germania. Printre altele a fost 
adoptată o hotărîre cu privire 
la organizarea în viitor a unor 
întîlniri între reprezentanții or
ganizațiilor de tineret din Ger
mania occidentală și din 
R.D.G., pentru schimbul de pă
reri în problemele importante.

Solidari cu lupta 
poporului din Camerun
= PARIS. — Ziarul „L’Huma- 
s nitâ" relatează că la Paris a 
j avut loc sub egida Comitetului 
§ studențesc anticolonialist o con- 
g ferință de presă în legătură cu 
g situația din Camerun și ten- 
§ tativele guvernului francez de 
B a menține sub noi forme domi- 
H nația, colonialistă în această 
B tară-
g După expunerile delegaților 
§ din Camerun, reprezentanții 
g studenților din Madagascar și 
g Martinica, precum și reprezen- 
B tanții studenților comuniști, so- 
= cialiști, autonomi și alții și-au 
g exprimat solidaritatea cu lupta 
g poporului din Camerun pentru 
g unitate și pentru o independen- 
= ță reală.

------------OOO-------------

=

Vizita premierului britanic în U. R. S. S,

0 nouă întrevedere între
N.S. Hrușciov și H. Macmillan

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 februarie 
la reședința primului ministru al 
Marii Britanii, aflată într-o vilă 
situată în apropierea Moscovei, 
Harold Macmillan, a avut o nouă 
întrevedere cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Din partea sovietică la convor
bire au luat parte Anastas Mikoian, 
Andrei Gromîko, Iakov Malik, am
basadorul U.R.S.S. în Marea Bri- 
tanie.

Din partea engleză la convorbire 
au participat Selwyn Lloyd și sir 
Patrick Reilly, ambasadorul Marii 
Britanii în U.R.S.S.

ooooo

Delegația guvernamentala
a RepubSâcii Irak a sosit la Moscova

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: In conformitate 
cu înțelegerea dintre guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul Re
publicii Irak la 25 februarie a so
sit la Moscova delegația guver
namentală e Republicii Irak pen
tru perfectarea tratativelor cu gu
vernul Uniunii Sovietice și în
cheierea unui acord cu privire la 
colaborarea economică și tehnică 
dintre U.R.S.S. și Republica Irak.

Delegația este alcătuită din dr. 
Ibrahim Kubba, ministrul Econo
miei (conducătorul delegației), 
general-maior dr. Muhammed 
Șavvaf, ministru al Ocrotirii Să
nătății publice, și dr. Talaat Aș- 
Șaibani, ministru al Construcții
lor și Reconstrucției și alții.

Pe aeroportul Vnukovo, delega
ția guvernamentală a Irakului a 

fost întîmpinată de Iosif Kuz
min, președintele Gosplanului 
U.R.S.S. și de alte persoane ofi
ciale.

Dr. Ibrahim Kubba și Iosif 
Kuzmin președintele Gosplanului 
U.R.S.S. au rostit cuvîntări.

★

MOSCOVA. — La 25 februarie 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin pe 
Ibrahim Kubba, ministrul Econo
miei a'. Republicii Irak, conducăto.

a
Pe

rul delegației guvernamentale 
Republicii Irak, precum și 
membrii acestei delegații.

OOO-----------------

încheierea lucrărilor sesiunii Biroului
Consiliului Mondial al Păcii

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 februarie 
și-a încheiat lucrările la Moscova 
sesiunea Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii.

In ședințele de dimineață și de 
după amiază s-au desfășurat dis
cuții. Apoi sesiunea Bilroului Con
siliului Mondial al Păcii a adop
tat o serie de rezoluții și reco
mandări.

ooooo-

Scade continuu nivelul
de trai al francezilor

PARIS 25 (Agetpres). — După 
cum scrie ziarul „Le Monde", 
indicele de ansamblu al prețuri
lor cu amănuntul le ce.e 250 de 
articole pe baza căruia se calcu
lează minimul de trai a fost la 
Paris și în împrejurimi în luna 
ianuarie de 124 față de 121 cit

In apărarea lui Manolis Glezos I
LONDRA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: ziarul „Daily 
Worker" publică un art'col semnat 
de Betty Ambatelos, organizatoa
rea „Ligii luptei pentru democra
tizarea Greciei", care cheamă po
porul englez la intensificarea cam
paniei pentru eliberarea lui Mano
lis Glezos. Betty Ambatelos cali
fică drept rușinoasă acțiunea gu
vernului grec „de incriminare de 
spionaj împotriva unui om pe care 
majoritatea covîrșitoare 
lui grec îl consideră 
ț tonal".

După cum arată în
B. Ambatelos, guvernul grec ur
mărește prin aceasta să submineze 
pozițiile EDA (Uniunea democrată 
de stînga).

Perspectiva creării unui adevă
rat guvern 
în care să 
ți ai altor 
înspăimînfă
și pe ocrotitorii 
„Arestarea lui Glezos, membru al 
organului de conducere, al EDA și

redactorul ziarului 
„Avghi" ...reprezintă o 
pentru întreaga mișcare 
tă din Grecia".

democrat 
primejdie 
democra-

a poporu- 
erou na-

continuare

vizitat la 24 februarie împreună 
cu persoanele care îl însoțesc, 
Institutul unificat de 
nucleare de la Dubna. In foto
grafie, oaspeții în sala sincrofazo- 
tronului ascultă cu atenție 
catiile savantilor sovietici.

3 Greva minerilor din 
nage s-a extins în 
regiunile carbonifere 

Belgia. Fotografia noastră 
zintă un aspect al uneia din nu
meroasele manifestații ale gre
viștilor care protestează împo- 
x_,.. —4------*-<-> și

u-
triva măsurilor patronatului 
guvernului pentru închiderea 
nor mine carbonifere.

——-••S-»-———

Semnarea convenției 
de colaborare științifică 

între Academiile de 
științe ale R.D. Germane 

și R. P. Romîne
BERLIN 25. Corespondentul 

Agerpres transmite : La 24 februa
rie s-a semnat la Academia de 
Științe a Republicii Democrate 
Germane convenția de colaborare 
științifică între Academia de Știin
țe a R.D. Germane și Academia 
R.P. Romîne pe anul 1959.

Din partea țării noastre a sem
nat acad. prof. Raluca Ripan, iar 
din partea Republicii Democrate 
Germane acad. G. Riemacker, se
cretar general al Academiei de 
Științe a R.D.G.

Praf. dr. Hardke președintele 
Academiei, a oferit apoi o masă 
in cinstea delegației romine.

In ziua de 25 februarie, amba
sadorul R.P. Romîne la Berlin, Io
sif Puvak a oferit un cocktail în 
cinstea delegației Academiei R.P. 
Romîne, la care au participat nu
meroși oameni de știință din R.D. 
Germană.

° De cîtva timp presa franceză 
Qse ocupă pe larg de un caz a- 
ojuns pe mina justiției sub de- 
G numirea de afacerea „Baletului 
Groz". E vorba despre corupe- 
orea unor tinere fete, sub 15 ani, 
^c.are — sub motiv că vor fi a- 
Qjutate să ajungă în lumea tea- 
Gtrului, cinematografului sau 
°dansului — erau obiectul dis- 
fracției, in nopți de orgie, a 
o unor moșnegi nesătui de vicii 
^și desfrîu. Numele de „baletul 
e-roz“ are o veche dar nu și 

glorioasă tradiție în Franța. Pe 
° vremea regenței, burtăvezimea 
^ramolită holba ochii la dansa- 
otoare despuiate care se „produ
ceau" pentru ar ginții ei. Nu cre- 
&dem că e necesar să ne ocupăm 
Gîn puținele rînduri de față de 
o cei inculpați în această murdară 
^afacere, printre care Le Tro- 
Gquer, fost președinte al Adu-fost președinte al Adu-

Naționale franceze, o con =" 
un fost polițist și cițiva ° 
patroni ai unor firme cu o 

presa franceză o 
lor îndreaptă

BLANTYRE 25 (Agerpres). — 
Autoritățile colonialiste britanice 
dta Nyasaland intensifică măsu
rile de represiune împotriva 
populației africane care în ulti
mele zile s-a ridicat cu hotărîre 
împotriva jugului colonial, pentru 
independență națională.

Ziarele și agențiile de presă 
occidentale relatează că trupele 
colonialiste au deschis focul asu
pra populației de culoare care

manifesta în piața orașului Li 
longwe, în partea de sud a Nyesa- 
landului în timp ce avioanele 
trimise de colonialiștii britanici 
lansau asupra demonstranți.or 
bombe cu gaze lacrimogene. Din 
relatările agențiilor occidentale 
reiese că au fost uciși și răniți 
un mare număr de manifestanți.

Potrivit agenției Associated 
Press autoritățile locale trimit 
noi trupe în regiunile unde au 
avut loc tulburări.

democratic in Grecia, 
intre membri ai EDA 
partide democratice, îi. orașului 
pe reacționarii g-eci 

lor americarii.

★
ATENA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : Sub titlul: „Poporul 
grec cere eliberarea lui Alanolis 
Glezos" ziarul „Avghi" publică 
numeroase telegrame adresate în 
ultimele zile guvernului, parla
mentului și organelor de presă de 
către persoane de cele mai diferite 
concepții politice din întreaga ța
ră. In telegrame se cere eliberarea 
lui Manolis Glezos și înceta-ea 
persecutării democraților greci.

lntf-o telegramă adresată gu
vernului 73 de locuitori ai insulei 
Tasos protestează împotriva pro
cesului înscenat. împotriva lui Gle
zos și cer elibetaraa 
rii din Haidari

Atena) 
aduse

i lui. Tine- 
(suburbie a 
declară că 
lui; Glezos 

și cer
acuzațiile
sint absolut nefondate 
eliberarea lui M. Glezos. Locuito
rii din Kerația (suburbie a Atenei)

subliniază că Glezos este un luptă
tor pentru interesele poporului și 
de aceea trebuie să fie eliberat.

Alarmate de mișcarea poporului 
grec în apărarea democrației, au
toritățile intensifică represiunile 
împotriva elementelor democrate. 
Potrivit datelor publicate de bule
tinul secției presă a Uniunii de
mocrate de sltnga (EDA), numai 
în ultima săptămînă în orașul la- 
r.ina au fost arestați încă cinci, 
membri ai EDA.

★
LENINGRAD 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : La ,24 februarie 
la universitatea din Leningrad a 
avut loc un miting în apărarea lui 
Manolis Glezos.

Participant la miting au adop
tat o rezoluție în care cer punerea 
în libertate a lui Manolis Glezos 
ți a tovarășilor săi.

La 24 februarie au mai avut loc 
mitinguri în apărarea lui Man >lis 
Glezos și a celorlalți patrioți grec 
la Institutul politehnic și la uzina 
„Krasnîi Treugolnic".

era în decembrie, ceea ce repre
zintă o creștere de 2,5 la sută.

Ziarul arată că în grupa ali
mentelor au crescut prețurile la 
piine, carne, produse lactate etc.

La grupa băuturi indicele a în
registrat o creștere de 8,7 la sută 
datorită creșterii prețurilor la vin, 
tutun și țigări.

Indicele grupei „locuințe" a 
fost afectat îndeosebi de crește
rea chiriilor și a tarifelor la apă. 
cărbune, gaz și electricitate.

In grupa „transporturi" au 
crescut tarifele la transporturile 
pe căile ferate și prețul benzinei.

Elogioase aprecieri 
aduse expoziției 
de artă populară 
romînească de la 

Rangoon
RANGOON 25 (Agerpres). — 

La Rangoon a fost deschisă timp 
de 20 de zile o expoziție de artă 
populară romînească trimisă de In
stitutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Organizată de Legația R.P.R. din 
Rangoon cu sprijinul Ministerului 
Culturii din Bir mania, expoziția 
s-a bucurat de o mare apreciere 
din partea publicului din Rangoon, 
fiind vizionată de circa 16—17.000 
persoane.

Presa birmană s-a ocupat îndea
proape de această expoziție, publi- 
cînd o serie de articole. în ziarul 
..The Nation4* s-a publicat o dare 
de seamă în care se descriau pe 
scurt exponatele și asemănarea lor 
cu unele obiecte de artă populară 
din Birmania.

Ziarul „New Times of Burma11 
a publicat un articol despre expo
ziție semnat de specialistul indian 
Sundar Bhagat, și ulterior un alt 
articol intitulat „Arta aplicată și 
decorativă în R.P.R".

Asemenea articole au mai apărut 
și în ziarul „Rangoon Daily“, 
în limba birmaneză cu cel mai 
re tiraj din Birmania.

Expoziția a fost apreciată
către unii vizitatori ca fiind unică 
în felul ei pînă în prezent la Ran
goon, atît ca subiect cit și ca pro
porții.

ziar 
ma

de

OOOOO

PARIS. — La. 21 februarie, a c. 
a avut loc la Paris in sala Allan- 
ce Francaise" o manifestare închi
nată p'ieteniei romino-franceze. 
In cadrul acestei manifestări a 
conferențiat Mollat du hburdin. 
șeful serviciului de conferințe de 
presă de la Consiliul de Miniștri 
al hranjei. In con inuarea p'ogra- 
inului baritonul Dan Ibrdăchescu 
a executat bucăți de Mozart și 
hnescu. p-eciim și din muzica 
populară romanească. In încheiere 
a fost prezentat iiimul „Ciocirlia".

MOSCOVA. — La 2-1 februa’ie 
la Moscova a avut loc o mare reu
niune cu prilejul celei de a Vil-a 
aniversari a mișie-u cunoscutei 
fruntașe revo uțiobare. Na’dejda 
Rrupskaia solia lui V. t. Lemn

ȘAN JUAN (Porto Kico) — 
Agenția Associated Press anunță 
că conducătorii centralei sindicale 
A.F.L.-C.I O. au hoțărît peste ca. 
pul pi eși dinlel ii George Meany să 
organizeze la Washington o adu-
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nare a șorrerilor din SILA. pen 
tru a atrage atenția guvernului 
asupra grelei lor situații.

DELHI. — In dimineața de 2> 
februarie, delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, care se 
află in India, o avut o intreuedere 
cu membrii Comisiei naționale a 
planificării Indiei. Intre membru 
Comisiei naționale a planificării și 
membrii delegației guvernamen
tale sovietice a avui loc o con- 
corbi’e prieitrșească.

TOKIO. — Dcpă curp transmite 
agenția.. Franc-o Preșse, la 25 fe
bruarie. 320 Uf ic de muncitori din 
întreprinderile siderurgice, chimi 
ce și miniere din Japonia au de
clarat <> grevă de 24 do ore reven 
dlcî'id .mă irea salariilor. Această 
grevă a început la chematea Con 
federației Generale a Muncii din 
Japonia (Sohyo), care grupează 
3.500.000 de membri.

>o nării 
fctesă, 
famari 
Jo renume, deși 
I tocmai asupra

reflectorul publicisticii. 2

Educația pe care burghezia^ 
se străduiește s-o dea tinere-^ 
tului occidental de astăzi 2 
nu-i de natură să sădească în 2 
sufletele fragede dorința unei 3 
vieți de muncă cinstită, in care 2 

"pomul su se facă remarcat prințA 
^fapte de interes social. Litera- 
^tura și arta decadentă, modul 
'pde viață dezechilibrat, importat c/ 
Pde peste ocean, schilodesc su- 3 
^fletele unei părți însemnate a 
io tineretului. A apărut in Occi- cf 
'Pdent tipul tînărului fără vîrstă.^ 
'o Pe coperta unei reviste de 
''pmare tiraj suride cu o subtilă 2 
Pcochetărie un cap de femeie 
v^nouă vedetă de cinematograf,^ 
Șorecent descoperită. Din explica- 2 
(ope afli cu surprindere că are^\ 
Q>doar vîrsta de 14 ani. Unde ej 
\ocandoarea și nevinovăția acestei cl 
'Pvîrste? Unde sînt trăsăturile fi"^j 
^z/ce incerte care fac farmecul^) 
)oadolescenței ? Au dispărut subc) 
Pvălul negru al unei distrugă-^ 
floare precocități. La fel la bă- J 
)oieți. Tipul la modă pe căre i ol 
Pimită tinerii de toate vîrstele?^ 
(^Frizuri pătrată, mersul leneș. 2 
io un aer cinic, indiferent, dis- c? 
'Pnrețuitor pentru tot ce-i împre ^ 
fcjur. Ocupația preferată — trîns q/ 

'Pdăvia. Sportul iubit — hula-ol 
\&hoop. Modelul demn de urmat 3 
»— aventurierul X sau eroului 

pervers al ultimului roman de- 2 
'Qcadent Personalitatea, frumu-°) 
jo setea specifică fiecărei vîrste a 2 
r* tinereții se îngroapă în acest oj 
CHp standard, gol de spirit, 
o dezumanizat.

Și tinerele de sub 
^afacerea „baletului

victime ale modului de viață 2 
^isteric pe care-l răspîndește ot 
^morala burgheză. Și ele, în lip- 3 
>osa unei educații care să le arate 2

drumul drept de urmat în viață 2 
oau ajuns la o vîrstă fragedă în^ 
Jo brațele prostituției. S-a găsit 2 

cine să le „ajute"... Pentru 2 
fadrama acestor tineri fără vîrstă 3 
Șarăspunde strîmba orînduire bur- 2 
)°gheză în care tineretul este lip- 
x^sit de posibilitatea de a-și croi 3 
»o viață în raport cu înclinațiile 
gși aspirații' sale firești și este 2 
^otrăvit de putreda morală bur- c) 
)ogheză. 2

S. VOINESCU 2

Descoperirea unui complot 
împotriva Cambodgiei
PNOM PENH 

Postul de radio 
transmis un comunicat oncial in 

,care anunță descoperirea unui 
complot în care sint impiieați ci- 
țiva ofițeri cambodgiftm, p;u uni 
și militari sud vietnamezi. Coman
dantul districtului militar S em 
Reap din nord-vesjul .Cambodgiei, 
Choun Chulpich, a fugit cu a.io
nul din țară fiind linpiicat in com
plot. Comunicatul precizează că 
acest complot face parte dinu un 
■plan pus la cale la Bangkok îm
potriva Cambodgiei, iar complo
tiștii au primit armament și p^ni 

de la puteri străine. Imediat ce gu- 
vern::l cambodgian a aflat de c- 'in- 
pio.tul pus la cale în distr^.ju! 
Siem Reap, aii fost trimise ți)'upe 
.sub comanda șefului staiuluV/mi- 
■jor al anualei: cambodgiene,’ g ne- 

..................., care coniruleaza si-
numit un nou co- 
districtului unitar

ralul Lol Noi, 
tuația. A fost 
mandant, al 
Siem Reap.

STAS 3452 52.

75 ani din 
roz" sini

25 (Agerpreș).— 
cambodgian a


