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VTEMIȘII, TINERI DE LA SATE!

TOATA ATENȚIA 
însămînțărilor de primăvară!

Campania agricola de primăvară se apropie cu fiecare zi care 
trece. în vederea efectuării u nor lucrări de bună calitate și deci 
a obținerii unor recolte bogate, organizațiile de bază U.T.M din 
S.M.T., G.A.S. și G.A.C, au avut și au sarcini importante în 
vederea mobilizării tineretului la pregătirea și desfășurarea cam
paniei agricole de primăvară Iată cîteva din constatările noas
tre, în cadrul raidului anchetă întreprins în acest sens.

TINERI HARNICI

Gata pentru campanie
Pe mulți dintre harnicii tracto

riști de la gospodăria agricolă de 
stat Pufești, din regiunea Bacău, 
ia prins ultimele zile ale lunii de
cembrie pe cîmp executînd arături 
adinei pentru însămînțările de pri
măvară.

încă înainte de a fi retras de 
pe teren ultimul tractor, condu
cerea gospodăriei, sub îndrumarea 
organizației de partid, a întocmit 
un plan amănunțit privind cam
pania de reparații.

Organizația de bază U.T.M. a 
fost chemată să sprijine îndepli
nirea întocmai a planului pentru 
campania de reparații.

După o adunare generală U.T.M. 
deschisă în care s-au purtat vii 
d scuții în acest sens, au fost re 
p irtizate sarcini precise pe fie
care utemist, pe fiecare tînăr 
mecanizator.

Comitetul organizației U.T.M. 
a avut în vedere experiența ani
lor trecuți care a arătat că unul 
din factorii care asigură succesul 
campaniei agricole îl constituie 
efectuarea reparațiilor la timp și 
de bună calitate. De aceea, sub 

-* lozincile „Să folosim din plin tim
pul de lucru" și „Să facem repa 
rații de bună calitate’’, tinerii me
canizatori au început munca.

Deși condițiile de lucru n-au 
fost din cele mai bune (atelierul 
mecanic este mic și modest uti
lat) datorită unei mai bune orga
nizări a muncii și datorită abnega
ției cu care au lucrat, mecaniza
torii au reușit să scurteze cu mult 
timpul planificat pentru reparații. 
Cele 14 tractoare, 10 pluguri de 
tractoare, 6 cultivatoare, 7 semă
nători, 2 polidiscuri și 39 de gra

pe au fost reparate cu o săptă- 
mînă înainte de termen.

Meritul este al întregului colec
tiv de muncă de la sectorul me
canic și în deosebi al tinerilor 
tractoriști ca Neagu Gojman, Va 
sile Dinu și alții care, ajutați per
manent de mecanizatorii cu mai 
multă experiență au acordat cea 
mai mare atenție pregătirii mași
nilor și utilajelor necesare în cam
pania de primăvară.

Un rol hotăr'tor în obținerea 
acestor succese l a avut munca po- 
litico-educativă dusă de către or 
ganizația U.T.M. As'fe) lecțiile 
politice s-au ținut cu regularitate 
și au fost legate direct de cele 
mai principale sarcini de producție

Informările politice, adunările 
generale și alte forme ale muncii 
politice au avut darul să țină vie 
întrecerea socialistă dintre tracto
riști și brigăzi. Planul reparații
lor a fost defalcat pe luni, săptă- 
mîni și zile. Fiecare mecanizator 
își întocmea înainte de a începe 
lucrul zilnic un plan de activitate 
asupra tuturor operațiilor ce urma 
să le facă în ziua respectivă. Sea
ra se făcea un scurt bilanț al ac
tivității, se urmărea în ce măsură 
și-a îndeplinit planul fiecare me
canizator și se stabileau sarcini 
pentru a doua zi Organizația de 
bază U.T.M. urmărea îndeaproape 
activitatea fiecărui tînăr mecani
zator.

Pregătirea în bune condițiuni a 
parcului de mașini agricole este o 
garanție în plus că tinerii meca
nizatori vor obține succese impor
tante și în campania din primă
vara acestui an.

V. APARASCHIVEI

La G.A.C. „Elena 
Pavel" din Babadag. 
raionul Istria, tinerii 
colectiviști mobili
zați de organizația 
U.T.M lucrează la 
condiționarea semin
țelor și la repararea 
uneltelor și mașinilor 
agricole necesare
campaniei agricole de 
primăvară. Ajutați și 
îndrumați de colecti
viștii mai vîrstnici, ei 
au condiționat pînă 
in zilele trecute II 
tone de semințe și au 
reparat 3 semănători, 
3 trioare, 40 de plu
guri, 42 grape, și 62 
de căruțe. S-au evi

dențiat în mod deo
sebit utemiștii llie 
Munteanu, Sandu 1. 
Sandu, Gherasim 
Baiu, Tudor S_ și 
Nistor Dumitru. Cu 
multă dragoste mun
cesc tinerii din a- 
ceastă gospodărie și 
la amenajarea răsad, 
oițelor.

La S.M.T. Remus 
Opreanu din raionul 
Medgidia tinerii me
canizatori au muncit 
cu însuflețire la re
pararea tractoarelor 
și mașinilor agricole. 
Din cele 112 tractoa
re ale stațiunii se re
pară acum ultimele
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Sc taripun masori
Zilele acestea mecanizatorii 

trebuie să iasa pe ogoare. Acest 
lucru este cunoscut și de către ti
nerii mecanizatori din S.M.T. Ne
grești, regiunea Iași, dar...

La 21 februarie mai erau de re
parat încă 20 de tractoare, 23 plu
guri de tractor, 19 cultivatoare, 
13 cisterne. 48 de grape și o re
morca dormitor. Această stare de 
lucruri se datorețte în buna parte 
și organizației de baza U T.M. care 
nu s-a preocupat cu spirit de răs
pundere de mobilizarea tinerilor 
mecanizatori pentru a termina la 
timp reparațiile.

Ce părere au despre aceasta si-

CU MUSCA

Trebuie grăbita livrarea pieselor de schimb
Folosindu-se experiența acumulată, reparațiile tractoarelor și ale 

celorlalte mașini agricole din cele 12 S.M.T.-uri ale regiunii Ploești 
s au desfășurat la un nivel tehnic mai înalt.

La 22. februarie, din cele 602 tractoare existente în întreaga re
giune, 576 fuseseră complect reparate și recepționate. Plugurile și 
semănătorile au fost reparate și recepționate în proporție de 94,4% 
și respectiv 98,8%. Colective fruntașe sînt cele din S.M.T. Ciorani, 
Buda, Ziduri, Bărcănești și altele care au terminat în întregime repa 
rarea uneltelor și mașinilor ce li s-a încredințat.

Este bine totuși să atragem atenția că sînt unele întreprinderi in
dustriale ca I.M.Ș. Roman, u zinele „23 August“, și altele 
care nu au furnizat la timp unele piese de schimb necesare 
în campania de reparații. Astfel pe întreaga regiune la ora actuală se 
află 26 tractoare care sînt reparate numai parțial din cauza lipsei 
unor piese de schimb ca : pinioanc de viteza l-a și a Il-a la 
tractoarele KD, carcase pentru rulmenți, pinioane treapta a Il-a pen
tru K.D.T., pontatoare pentru pluguri suspendate etc.

Primăvara bate la ușă, de aceea 
se impune ca direcțiunea generală 
a serviciului S.M.T. din cadrul 
M.A.S. să ceară ca uzinele de mai 
sus să livreze de urgență piesele 
de care S.M.T.-urile au nevoie.

N. PUIU

CUM poate|
SPRIJINI

Spectacole la sate
De curînd, ansamblul de estradă 

al Casei de cultură Zimnicea din 
regiunea București — a prezentat 
în sala căminului cultural din cn* 
muna Smîrdioasa, un concert de 
muzică popuCară rominească și 
ușoară, în cinstea țăranilor munci 
tori care s-au înscris in coopera 
tiva agricolă de producție din co
mună.

Un număr de peste 570 de cetă
țeni, tineri și vîrstnici, au venit lu 
spectacol.

Duminica viitoare, ansamblul de 
estradă va prezenta un spectacol in 
râtul colectiviștilor din Conțești.

IONEL T. TRIFU 
profesor

TINERETUL!

Ridicarea continuă în anii pu
terii populare a potențialului eco
nomic al patriei noastre, a atras 
după sine, cum era și firesc, dez
voltarea într-un ritm rapid a tra
ficului de mărfuri, materii prime, 
fabricate, produse de larg consum. 
Legat de aceasta s-a pus cu tărie 
problema dezvoltării rețelei de 
drumuri și mai ales modernizarea 
acestora. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît regimul burghezo-moșieresc 
ne-a lăsat și în această privință o 
moștenire tristă. De pildă, lungi 
mea drumurilor modernizate în 
ultimii 3 ani este mult mai mare 
decît lungimea totală de drumuri 
făcute în toți anii regimului bur
ghezo-moșieresc pînă la 23 August 
1944.

Sînt necesare însă eforturi sus
ținute pentru continua dezvoltare 
a rețelei de drumuri și mai ales 
pentru modernizarea lor. Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1953 
a semnalat în mod critic rămîner. a 
în urmă a acestui sector față de 
sarcinile stabilite de Congresul a 
Il-lea al Partidului. O cauză de 
prim ordin a rămînerii în urmă a 
construcțiilor rutiere — arată tov. 
Gheorghe Gheorghiu Dej în ex 
punerea la plenara C.C. al PMR. 
din noiembrie 1958 — o constituie 
costul ridicat al kilometrului de 
drum, care a micșorat eficiența 
fondurilor alocate de stat. Ple
nara C.C. al P.M.R. a stabilit sar
cini concrete pentru dezvoltarea 
serioasă a construcției de drumuri 
în acest an.

Pentru îndeplinirea acestora, în

Siderurgiștii 
raportează 
Continuind cu avînt Întrecerea 

patriotică pornită cu siderurgiștii 
din Hunedoara, pentru o produc
ție sporită de oțel, fontă și lami
nate, siderurgiștii reșițeni obțin 
succese tot mai mari. Bunăoară 
colectivul de nțeiari a reușit ca 
în luna februarie să dea o pro
ducție peste sarcinile de plan de 
4.694,8 tone oțel de bună calita
te. Contribuția cea mai de seamă 
la realizarea acestei importante 
victorii a oțel arilor reșițeni au a- 
dus-o tinerii din schimbul tine
retului condus de maistrul Lazăr 
Borduz. S-au distins in mod 
deosebit tinerii din brigăzile con
duse de Mecca Vasile, Bartl 
Francisc.

Furnalițitii au obținut și ei im
portante rezultate în luna februa
rie. Ei au dat peste sarcina de 
plan 247,8 tone fontă. Lamina- 
torii, inclusiv lucrătorii de la fa
brica de bandaje și discuri, au 
realizat 2847,9 tone laminate 
peste sarcina de plan.

In total de la începutul anului 
și pînă acum siderurgiștii Teșițeni 
au dat peste sarcina de plan și 
în contul angajamentului luat 
următoarele cantități de produse 
siderurgice: 8.194,8 tone oțel Mar
tin, 483,8 tone fontă, 5.590,9 tone 
laminate inclusiv bandaje și 
discuri.

★
Lucrînd la 8 cuptoare în luna 

februarie siderurgiștii hunedoreni 
au obținut și ei următoarele suc
cese : peste plan și în contul an
gajamentului au dat 4.501 tone 
oțel Martin, 5.680 tone cocs meta
lurgic, 7.504 tone laminate la 
Bluming, 1.938 tone oțel laminat 
la laminorul de 800, 781 tone
oțel electric și 1.020 tone fontă.

4 tractoare. S-au evi
dențiat în mod deo
sebit echipele de re
parație conduse de 
Aurel Dragoman, 
Stîrcu Nicolae și Mir
cea Anton. Tinerii 
mecanizatori din cele 
8 brigăzi permanente 
își orînduiesc lucru
rile în vagoanele dor
mitor. Secretarul or
ganizației U.T.M. Ion 
Dinu se ocupă ca 
fiecare vagon-dormi- 
tor să fie dotat cu 
toate cele necesare 
pentru campanie, in
clusiv biblioteca vo
lantă. J ȘERBU

urgemle
tuație tovarășii Dumitru Daneș, 
Molnar Luca, Elena Cărare, Mihai 
Siteanu și Iacliim Livadaru care 
sînt și membri în comitetul raio
nal U.T.M. ți salariați ai acestei 
stațiuni ?

Este necesar ca organizația de 
baza U.T.M. din stațiune, desfă- 
șurînd o largă muncă politica în 
rindul mecanizatorilor, să ia de ur
gență asemenea masuri care să 
duca la accelerarea ritmului repa
rațiilor. Tinerii trebuie mobilizați 
activ în munca în așa fel incit 
pînă la începerea campaniei să fie 
reparate toate mașinile agricole.

C. SLAVIC

PE CĂCIULĂ
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bădiță ? Ghioceii vestesc venirea primăverii!— Vezi __
— Frumos, Mario. Acu'ncepi și tu cu critica !...

Desen de N. CLAUDIU

Aspect de la adunarea din Capitală care a avut loc în Sala sporturilor de la Floreasca. 
(Foto: AGERPRES).

In toate centrele universitare 
din țară au loc adunări de ac
tiv și adunări generale ale 
organizațiilor U.T.M. și asociații
lor studenților consacrate dezba
terii hotărîrilor celei de-a doua 
Conferințe naționale a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă.

La adunări participă condu
cători ai organelor locale da 
partid și de stat, reprezen
tanți ai conducerii Ministeru ui 
învățămîntului și Culturii, mem
bri ai C.C. al U.T.M. și ai Con
siliului U.A.S.R., membri ai 
comitetelor și birourilor organi
zațiilor de partid din universită
țile și institutele de învățămînt 
superior, academicieni, cadre di
dactice universitare, tineri munci
tori și conducători ai unor între
prinderi economice.

Membri ai consiliilor asociații
lor studenților, delegați la lucră
rile celei de-a doua Conferințe 
naționale a U.A.S R., au făcut cu 
acest prilej expuneri în legătură 
cu acest important eveniment din 
viața studențimii noastre.

La adunări au luat cuvîntul un 
mare număr de studenți, cadre 
didactice și a-lți participanți care 
au dezbătut măsurile ce trebuie 
luate de asociațiile studenților în 
fiecare centru universitar în ve
derea traducerii în viață a sar
cinilor ce le revin din cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și din hotărîrile conferinței, 
pentru noi succese în formarea 
de cadre temeinic pregătite nece
sare operei de construire a socia
lismului, pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii politico-educa
tive și ideologice în rîndurile stu
denților.

teanu de la Facultatea de filolo
gie, C. Dinculescu, rectorul Insti
tutului politehnic, P. Stoenescu, 
student la Institutul de construcții, 
Ștefan Manolache, muncitor la u- 
zinele „Mao Țze-dun“, Ghiță Flo- 
rea, secretar al comitetului U.T.M. 
al Universității „C. 1. Parhon" 
Constantin Cristescu, de la Insti
tutul de artă teatrală și cinemato
grafică „1. L. Caragiale" au sub
liniat succesele obținute în pregăti
rea profesională a studenților, ro
lul important pe care îl are prac
tica în producție pentru formarea 
viitoarelor cadre de specialiști. 
Ei au arătat că pe viitor aso
ciațiile studenților vor trebui să 
acorde o mai mare atenție orga
nizării
denților într-o activitate producti
vă efectivă.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul au subliniat în mod deo
sebit importanța covîrșitoare pe 
care o are pentru viitorii intelec
tuali însușirea temeinică a știin
ței marxist-leniniste și sarcini.e' 
ce stau în fața atît a cadrelor 
didactice cît și a organizațiilor 
U.T.M. și a asociațiilor studenți
lor pentru educarea în spiritul 
patriotismului socialist și a inter
naționalismului proletar a tinere
tului studios.

La adunare au luat cuvîntul 
tov. Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P.M R., prim-secretar 
el Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., și tov. Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului și Culturii.

La adunarea activului 
tid, U.T.M. și U.A.S.R. 
stitutele Je învățămînt

i mai mare atenție orgi, 
practicii, atragerii stu-

de par- 
din in- 

superior,
------- ooo

din CLUJ, tov. Vasile Vaida, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Cluj al P.M.R., a 
vorbit despre învățămintele celei 
de-a doua Conferințe pe țară a 
U.A.S.R. și despre dezvoltarea 
învățămîntului superior în cen
trul universitar Cluj. Ei a înfă
țișat realizările importante obți
nute în direcția îmbunătățirii 
condițiilor de studiu și de trai 
ale studenților rotnini și ai na
ționalităților conlocuitoare. în 
înarmarea tinerei generații de in
telectuali cu temeinice cunoștințe 
științifice, cu concepția marxist- 
leninistă despre lume.

Numeroși vorbitori, printre care 
studenta Georgeta Flintoacă de 
la Institutul medico-farmaceutic, 
prof, ttniv. Valeria Marincaș, de
cana Facultății de științe natura- 
le-geografie a Universității „Vic
tor Babeș“, studentul Ștefan 
Kosty și prof. Ioan Demeter de 
la Universitatea „Bolyai" au 
vorbit despre munca studenților 
pentru o însușire temeinică a cu
noștințelor predate, interesul pe 
care ei îl manifestă pentru mun
ca științifică legată de practică.

In unanimitate participant și-au 
manifestat din nou atașamentul 
față de politica marxist-leninistă 
a partidului nostru, hotărîrea lor 
fermă de a lupta împotriva orică
ror manifestări ale ideologiei bur
gheze. Cuvîntul vorbitorilor ro- 
mîni sau maghiari a constituit 
un prilej de vie manifestare a 
frăției dintre poporul romîn 
și. naționalitățile conlocuitoare,

N. CATANA
-------- «• .^5. •. ........

Cămin cultural nou
In ziua inaugurării, cînd ropo

tul jocului încins și cîntecele vo
ioase inundaseră împrejurimile, 
tinerii satului Oteșani, din raionul 
Horezu, regiunea Pitești, și-au 
văzut tradus în viață încă un vis, 
acela de-a avea și ei un cămin 
cultural.

La lucrările de construcție ale 
căminului un deosebit aport l-au 
adus tinerii din sat

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii au muncit cu însu
flețire prestînd peste 1800 ore de 
muncă voluntară. Ei au adus ast
fel o prețioasă contribuție la eco
nomisirea celor peste 70.000 lei 
față de deviz.

Utemiștii Bîldea Virgil, Tănasie 
Nicolae, Sasu Vasile și mulți alții 
au fost un viu exemplu în muncă.

MIRON P. NICULAE 
țăran întovărășit

Succesul expoziției
„U.R.S.S. în pliu aYînt al 
construirii comunismului"

(Continuare în pag. 3-a)

In BUCUREȘTI, la adunarea 
care a avut loc în Sala sporturilor 
de la Floreasca au luat parte 
peste 4.000 de studenți, cadre di
dactice universitare și invitați.

Tov. Ștefan Bîrlea, secretar al 
Comitetului U-T.M. al centrului 
universitar București a făcut o 
expunere asupra lucrărilor Confe
rinței U.A.S.R. și a sarcinilor aso
ciațiilor studenților din Capitală.

Participanfii la discuții, printre 
care studenții Ion Vîroolacu de la 
Institutul politehnic, Catinca Mun-

Brigăzi utemiste de muncă
patriotică construiesc drumuri

Reducerea
prețului de cost

al drumurilor
Ing. Gh. D. Safer

adjunct al ministrului Transportu rilor și Telecomunicațiilor, șeful 
Departamentului Transporturi Rutiere, Navale și Aeriene

fața lucrătorilor din sectorul nos
tru stau sarcini deosebit de impor
tante. Astfel, trebuie să realizăm 
un volum de modernizări de 
aproape 2 ori mai mare decît rea
lizările anului 1958, adică peste 
800 kilometri.

O contribuție de seamă la rea
lizarea acestor sarcini care stau în 
fața sectorului nostru o poate 
aduce tineretul.

Este știut că volumul de mate
riale ce intră în construcția unui 
drum reprezintă circa 60 la sută 
din valoarea lui. din care o cotă 
importantă o reprezintă agregate 
le minerale, produse în balastiere 
și cariere. Folosirea la maximum 
a fundației existente a drumurilor, 
în scopul reducerii cantității de 
materiale, alegerea sistemului ru 
tier, astfej în cît să se folosească 
din plin agregatele minerale loca
le, iată încotro trebuie să-și în 
drepte atenția tinerii proiectanți. 
Sprijinind această acțiune, cons
tructorii tineri, alături de cei 
vîrstnici, au datoria să extindă 
extragerea în regie a materialelor 
amintite, folosind mecanizarea fi

mica mecanizare pentru reducerea 
manoperei.

Tinerii, împreună cu muncitorii 
vîrstnici, pot aduce o contribuție 
însemnată la extinderea perioadei 
de lucru în toate anotimpurile 
anului, ajungîndu-se astfel la 
scurtarea termenului de execuție și 
implicit la micșorarea cheltuielilor 
de regie. In scopul reducerii chel
tuielilor de organizare, cheltuieli 
care au grevat în anii trecuți cos
tul lucrărilor cu sume importante, 
s-a luat măsura ca în locul bara- 
camentelor să se folosească loca
luri existente, puse la dispoziție de 
organele locale.

Mobilizat de 
U.T.M., tineretul 
puncte de lucru în
cute lucrări complecte. De o mare 
eficacitate va fi de asemenea ex 
tinderea acțiunii de constituire a 
brigăzilor de tineret. Pe șantierele 
<le drumuri, brigăzile de tineret 
dau producției un ritm viu, mo
bilizează tinerii în producție în 
vederea îndeplinirii sarcinilor' de 
plan.

organizațiile 
poate prelua 
care să exe-

In stațiile de preparare a mix 
turilor asfaltice și a betoanelor se 
pot organiza 
conduse de un laborant 
care să 
jelor, 
numai J 
toare, 
rupere 
nipularea materialelor 
(agregate minerale, < 
etc.) se pot organiza 

care să

brigăzi de calitate 
utemist, 

i asigure respectarea doza- 
introducerea în fabricație 
a materialelor corespunză- 
funcționarea fără 
a stațiilor etc ;

' ■ de 
ciment, filer 

pot organiza brigăzi 
economii care să veghe- 

ca pierderile admisibile să

între- 
la ma

ni asă

de 
ze 
fie reduse la maximum. Tineretul 
care lucrează în cadrul întreprin
derii de utilaje poate fi organizat 
în brigăzi de bună deservire a 
șantierelor de construcții, asigu- 
rînd funcționarea continuă a 
utilajelor și mijloacelor de trans
port, prin buna întreținere perma
nentă și revizuirea periodică a a- 
cestor mecanisme.

O problemă importantă în spre 
care trebuie să-și îndrepte atenția 
tineretul este ridicarea calificării 
profesionale. In această direcție 
trebuie 
acțiunea 
Brăila și 
tinere de 
rutier. Aceste cursuri sînt frecven-

continuată și dezvoltată 
începută

Sibiu de
mecanici pentru utilajul

la Atelierele 
a forma cadre

(Continuare în pag. 3-a)

== Dînd viață hotărîrilor Plena- 
| rei C.C. al P.M.R. din 26 28 

noiembrie 1958, utemiștii și ti- 
s nerii din comuna Pătărlagele, 
S raionul Cislău, regiunea Ploești, 

au hotărît să participe la cori'
H struirea șoselei P ă tăria gele-Pă- 
ff nătău-Cozieni.
H La chemarea biroului corni- 
g| tetului raional U.TJM., peste 
3 300 utemiști și tineri încadrați 
H în cele 7 brigăzi de muncă pa- 
H triotică din comuna Pătărlagele, 
șș au efectuat într--o singură zi 
== peste 1.000 ore muncă volun- 
g tară la împrăștierea unei can- 
H tități de 405 tone balast, cît și 
= la amenajarea patului șoselei 
g de 240 m.c.
ș în urma efectuării acestor lu- 
g crări tinerii brigadieri au rea

lizat o economie în valoare de == 
4.272 lei.

S au evidențiat în mod deo- = 
sebit brigada de muncă patrio- =| 
tică Pătărlagele-sat, precum și g 
cele 4 brigăzi de la Școala Me- |= 
die și brigada nr. 6 de la sfa- ș= 
tul popular raional. Din aceste || 
brigăzi s-au evidențiat tinerii : 
Marcel Gerea, Paula Isar, Bog- g 
dan Nicolae. Gheorghe Moraru 
și alții. g

CONSTANTIN POROJAN | 
Instructor al comitetului 
regional U.T.M. Ploești

Expoziția „U.R.S.S. în plin avînt 
al construirii comunismului", care 
a fost deschisa în Capitală timp 
de trei saptamîni, a fost vizitata 
cu viu interes de peste 155.000 de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, oa
meni de știință, artă și cultură, 
funcționari din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, de nume
roși elevi și studenți din Capitală, 
militari, gospodine, pensionari, 
oameni ai muncii din localitățile 
învecinate. Ei au admirat uriașele 
realizări ale științei și tehnicii so
vietice și au ascultat cu atenție 
explicațiile date în cadrul expo
ziției în legătură cu cei trei sate
liți artificiali ai pămîntului, ale 
căror reproduceri în mărime natu
rală le-au putut vedea, precum și 
în legătură cu lansarea de către 
U.R.S.S. a primei rachete cosmice. 
Tot aici vizitatorii au putut ur
mări zilnic, filme documentare 
sovietice.

In cartea de impresii a expozi
ției vizitatorii și-au exprimat dra
gostea și admirația față de po
porul sovietic, constructor al co
munismului, ale cărui mărețe rea
lizări sînt fără egal în lume.

Răspunzînd interesului manifes
tat de oamenii muncii din țara 
noastră, expoziția „U.R.S.S. în 
plin avînt al construirii comunis
mului" va fi deschisă în conti
nuare la Oiașul Stalin, Hune
doara, Timișoara, Cluj, Baia Mare, 
Tg. Mureș, Bacău, Iași și Craiova.

(Agerpres).

(Material primit în cadrul 
Concursului corespondența g 
lor voluntari) g
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Brigada de calitate de tineret condusă de Ioana Covaci din secția încheiat ciorapi de la fa
brica „Adesgo" este fruntașă în producție depășindu-și sarcinile de plan cu 15 la sută în medie.

lată în fotografie pe Ioana Covaci, responsabila brigăzii, în timpul unei discuții cu Maria 
Rusu și Alexandrina Dumitrescu despre calitatea ciorapilor.

Foto : D. D. FLOREA
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REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂ
ROMÎNO - SOVIETICĂ

acad. prof, 
dir. A. Kreindler 

directorul Institutului de Neuro
logie „I. P. Pavlov" al Acade

miei R.P.R.

Cercetările de pe cel de al treilea satelit

artificial sovietic au dovedit că

EXISTĂ
„BARAJ“ COSMIC

De la 16 la
21 februarie a.c. 
a avut loc la 
Moscova sesi
unea comună a 
Institutului de 
Neurologie al 
Academiei de
Științe medicale din Uniunea So
vietică și a Institutului de Neuro
logie „L P. Pavtov" al Academiei 
R.P.R. Această reuniune științifi
că a concretizat rezultatele cer-, 
cetărilor făcute de aceste două 
institute în cursul unei colaborări 
pe aceeași temă, care a durat a- 
proape doi ani de zile.

Problema pe care am studiat-o 
atît noi cît și savanții sovietici, 
a fost cea a accidentelor vascu
lare cerebrale, problemă de o 
deosebită însemnătate. într-ade
văr, după cum se știe, accidentul 
vascular cerebral constituie astăzi, 
în întreaga lume, o cauză însem
nată a mortalității generale. Pri
ma cauză a mortalității o consti
tuie azi cancerul, a doua cauză 
bolile cardio-vasculare și infarc
tul cardiac și imediat după acea
sta urmează în ordinea frecven
ței de mortalitate accidentul vas
cular cerebral adică hemoragia 
cerebrală, infarctul cerebral etc.

La sesiunea de la Moscova a 
celor două Institute de Neurologie 
s-au prezentat 55 de comunicări, 
din care 19 au fost prezentate 
de delegația noastră. La ședințe 
au luat parte peste 550 neurologi. 
Au luat parte figuri de seamă ale 
științei medicale sovietice, ca 
acad. Bakulev, președintele Aca
demiei 
care a 
dere al 
figura 
știință, 
datorul
— acad. Konovalov, acad. Ano
hin și alții. în prima zi a se
siunii s-au prezentat cele 4 ra
poarte fundamentale, care au 
constituit o bază largă de dis
cuții. Unul din aceste rapoarte, 
acel asupra fiziopatologiei acci
dentului vascular cerebral l-am 
prezentat eu, iar celelalte trei 
le-au prezentat colegii sovietici. 
Dintre acestea a fost deosebit de 
interesant raportul prof. Klosov- 
ski, care a insistat asupra laturii 
experimentale a problemei acci
dentului vascular cerebral. Comu
nicările prezentate de colegii 
noștri sovietici în zilele urmă
toare au fost deosebit de intere-

de Științe medicale — 
rostit cuvîntul de deschi- 
sesiunii în care a evocat 
marelui nostru om de 
Gheorghe Marinescu, fon- 
școlii neurologice romîne

Somnul 
și visele

1
întot- 

de ali- 
diferite

Visele au constituit 
deauna o bogată sursă 
mentare a celor mai 
superstiții, a celor mai năstruș
nice teorii idealiste. O recentă 
lucrare a dr. Lucia Mîrza pu
blicată în cadrul colecției 
S.R.S.C., pune la indemina ce
lor mal largi mase de cititori 
Intr-un limbaj pe deplin acce 
sibil, explicația științifică a 
somnului și a viselor.

Urmărind firul unor expli
cații clare, convingătoare, fie
care filă a broșurii reușește să

sante. Astfel 
prof. Lurie a 
vorbit despre cli
nica accidentului 
vascular cere
bral, prof. Smidt 
despre trombo- 
zele arterelor ca

rotide, prof. Litvak despre sindro
mul vascular coronaro-cerebral. 
Comunicările au cuprins problema 
accidentului vascular cerebral 
sub foarte variate aspecte, clinic, 
fiziopatologic, biochimic, electro- 
encefalografic, terapeutic. Delega
ția noastră a prezentat citeva co
municări înfățișînd aspectul me
canismului de producere a acci
dentului vascular cerebral care 
au stîrnit mult interes. Prof. Sa
ger, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R., a prezentat cer
cetările sale și ale colaboratori
lor săi cu privire la modificările 
electroencefalografice pe care le 
produce accidentul vascular cere
bral. Discuții foarte animate au 
avut loc la sfirșitul fiecărei șe
dințe. S-au confruntat puncte de 
vedere diferite și școala neurolo
gică rominească a avut de multe 
ori ocazia să-și prezinte în cursul 
discuțiilor concepțiile ei proprii 
bazate pe cercetări clinice sau 
experimentale. Colegii noștri so
vietici au adus pe de altă parte 
un aport important prin vasta 
lor experiență și prin punctele de 
vedere originale prezentate. In 
felul acesta s-a ajuns la con
cluzii concrete care au fost sin
tetizate sub forma unei rezoluții 
a reuniunii comune a celor două 
Institute de Neurologie. în acea
stă rezoluție s-au fixat de comun 
acord punctele de plecare ale 
unor viitoare cercetări ale acestei 
grave boli a creierului.

Socotesc că sesiunea științifică 
comună a celor două Institute de 
Neurologie a avut o deosebită în
semnătate constituind un impor
tant eveniment în viața științifică 
a țării noastre. Această reuniune 
a permis să se tragă concluzii 
concrete după urma unei colabo
rări strînse, continue și siste
matice dintre un grup de oameni 
de știință sovietici și un grup de 
oameni de știință din țara noa
stră. Colaborări de acest fel sînt 
valoroase și constituie cea mai 
fructuoasă metodă de apropiere 
între oamenii de știință din în
treaga lume.

Zilele pe care le-am petrecut 
în mijlocul colegilor noștri so
vietici vor rămâne neșterse din 
amintirea membrilor numeroasei 
noastre delegații de neurologi și 
profit și de această ocazie pentru 
a mulțumi din toată inima și în 
numele întregii noastre delegații 
Prezidiului Academiei de Științe 
medicale din U.R.S.S. și neurolo
gilor sovietici pentru calda pri
mire pe care ne-au făcut-o.

4

Oamenii sovietici obțin victorie după victorie în măreața luptă pentru construirea societății 
comuniste. Priviți în fotografie, ce grandioasă construcție, cu adevărat fantastică, au ridicat pe 
Volga constructorii măreței hidrocentrale de la Stalingrad.

................................... ......----------------------OOO.................. ......... • ui.rT-rr-»..---------------------------

Cinematografia servește cercetările 
medicale romînești

Îndrăznețele progrese tehnice 
din anii din urmă deschid căi 
nebănuite de dezvoltare Și în 
domeniul medicinii. Trebuie să 
știm că pentru investigațiile 
organismului omenesc medicii 
din țara noastră au început să 
folosească metodele de foto
grafiere și cinematografiere în 
culori, folosind în acest scop 
aparate speciale de dimensiuni 
toarte mici cu un sistem optic 
special. Imaginile obținute sînt 
de circa jumătate de centime
tru ; ele insa se pot mări prin 
proiecție pînă la 1 m. lățime, 
fără ca realitatea să fie difor
mată. Astfel, se folosește în 
special film color care dă o 
imagine foarte fidelă a reali-

tățli. Pelicula reversibilă (adi
că film care dă direct o imagi
ne colorată pozitivă) este ex
trem de sensibilă și permite 
expuneri instantanee cu care 
se poate realiza un adevărat 
film al zonei cercetate.

Așa cum se arăta de curînd 
într-o comunicare ținută la cer
cul de cinematografie medicală 
din București, fotografierea și 
cinematografierea in culo'i a 
unor organe ca stomacul, vezi
ca urinară, bronhiile, sau chiar 
cavitatea abdominală, 
studiul medicinii mari 
tăți de explorare a 
omenesc și oferă în 
timp o largă aplicare 
mentare și învățămlntul medi-

aduc în 
posibili- 
corpului 

același 
în docu-

cal. Așa cum nu de mult, la 
' spitalul Colțea, studenții și 

medicii urmăreau la televiziune 
desfășurarea unei operații, se 
poate spera că intr-un viitor 
apropiat se va putea urmări la 
televiziunea In culori un exa
men al stomacului, al vezicii 
urinare, etc.

Cel de-al XII-lea Congres 
mondial al Asociației interna
ționale a cinematografului 
științific care se va ține în 
acest an la Moscova, va dez
bate probleme de importanță 
deosebită care vor duce la noi 
succese în cercetarea științifică 
medicală.

Dr. I. PASCARIU

Și-ar putea închipui cineva viața economică modernă fără căr
bune, fără „pîinea industriei" ?

în mai toate țările lumii, cărbunele este principala sursă ener
getică, una din materiile prime ale unei industrii care a dobîndit 
o excepțională dezvoltare în anii din urmă : industria chimică.

Cum se vor exploata cărbunii în anii viitori, cum vor arăta mi" 
nele viitorului? Cum vom aduce la suprafață comorile subterane ?

M. Vasilev și S. Guscev autorii minunatei lucrări „Reportaj din 
secolul XXIU, în dorința de a împărtăși cititorilor cîteva din 
perspectivele dezvoltării mineritului, au avut o convorbire cu doi 
dintre cei mai cunoscuți specialiști sovietici Ivan Semionovici Gar~ 
kușa și adjunctul său Nicolai Ananievici Feodorov din care pu
blicăm și noi în pagina de astăzi cîteva fragmente:

în ultimele luni, fizicienii și 
astronauții oare pregătesc cu mi
nuțiozitate primele zboruri inter
planetare s-au pomenit pe neaștep
tate în fața unei probleme deose
bit de interesante, dar a cărei re
zolvare părea extrem de dificilă. 
Iată despre ce este vorba.

în urma prelucrării datelor ob
ținute cu ajutorul celui de al trei
lea satelit artificial al Pămîntului 
lansat de Uniunea Sovietică, s-a 
constatat un fenomen cu totul 
neașteptat: planeta noastră este 
înconjurată de un brîu de radiații 
extrem de intense și dintre cele 
mai periculoase pentru viața omu
lui, un adevărat „zid cosmic".

într-adevăr, măsurătorile de 
înaltă precizie au arătat că înce- 
pînd de la altitudinea de aproxi
mativ 1000 km, radiația cosmică 
este mult mai intensă decît au pre- 
văzut-o fizicienii. Ce înseamnă 
oare acest lucru ?.

Un bilanț
cosmice au consti- 

de la descoperirea lor 
pentru oamenii de ști- 

fizicienii erau

Razele 
tuit chiar 
o enigmă 
ință. La început 
convinși că aceste radiații vin din 
sol. Dar spre surprinderea lor s-a 
constatat în curînd că intensitatea 
radiației crește odată cu altitudinea. 
Faptul că intensitatea radiației 
rămînea aceeași ziua și noaptea, 
excludea posibilitatea ca ea să pro. 
vină din soare.

Au început verificările cu baloa. 
nele-sondă ce se ridicau din ce în 
ce mai sus. Rezultatele erau mereu 
aceleași: odată cu înălțimea
creștea și intensitatea razelor care 
cad asupra Pămîntului din spațiile 
nesfîrșite ale cosmosului. Cu
noscând această lege de variație, 
s-a putut calcula intensitatea ra
diației pentru orice altitudine. Iată 
însă că celebrele ascensiuni ale 
prof. Piccard care s-a ridicat pînă 
la 18.800 metri au adus fizicie-

Ar în 1814, motorul cu a- 
buri este întrebuințat pentru 
prima oară la mașinile de 
tipografie: inventatorul ger
man Koenig a construit pen
tru ziarul englez „Times" o 
mașină care a fost acționată 
de un motor cu aburi. S-au 
putut tipări pînă la 1.000 de 
exemplare pe oră.

Ar Pe la mijlocul veacului 
trecut căile ferate au căpătat 
o largă extindere. Astfel dacă 
în 1840 lungimea tuturor dni< 
murilor de fier construite era. 
de 8.650 km., peste 20 de ani,'
•această cifră s-a mărit la 
108.000 km., iar spre începu-. 
!tul secolului al XX-lea lungi-' 
•mea tuturor drumurilor de' 
Tier era de 817.000 km. Stati-.
• stica anului 1920 spunea că^ 
^această cifră depășise cu mult' 
1 milion km. Lungimea <

• unui astfel de drum este de a-, 
proape 3 ori mai mare decît1 
distanța medie de la Pămînt!

• la Lună. !

ducă cititorul la concluzia că 
somnul și visele sînt fenomene 
naturale și că explicația lor 
există în însăși cauza apariției 
lor.

Redind. pe scurt în primul ca
pitol cîteva din teoriile care au 
avut putere de circulație în 
decursul veacurilor cu privire 
la natura somnului și a vise
lor, autorul ajunge la singura 
teorie viabilă asupra fenome
nului, teoria pavlovistă, la care 
se oprește pe îndelete.

Demonsirlnd amănunțit, prin 
exemple accesibile unui 
cerc de cititori, 
baza fiziologică 
familiar izîndu-ne 
serie de noțiuni 
ar fi procesele 
danientale, excitația, inhibiția, 
concentrarea, iradierea, asis
tăm în cele din urmă in pagi
nile cărții și la o serie de ex
periențe care dovedesc, concret 
cîteva din cauzele principale 
care provoacă starea de somn.

Un alt capitol se intitulează 
„Teoria pavlovistă asupra ge
nezei visurilor". Bazîndu-se pe 
noțiunile cunoscute din capito
lele precedente ale broșurii a- 
supra structurii și funcțiunilor 
sistemului nervos central, corn- 
bătînd diferite teorii idealiste 
autoarea reușește să arate cu 
claritate adevărata explicație a 
somnului și viselor.

Tinerii noștri vor găsi în pa
ginile lucrării „Somnul și vi
sele" înțelegerea justă a aces
tor fenomene naturale, o minu
nată armă de luptă împotriva 
superstițiilor, a diferitelor cre
dințe mistice legate de vise.

TR. POTERAȘ

— Probabil eă pasagerii aero- 
trenurilor suprarapide ale 
lui al XXI-lea vor privi cu 
uriașele movile de pămînt 
asemănătoare piramidelor 
ne, sînt din belșug dispersate în 
șesul Doubasului, în stepele bazi
nului carbonifer Kuznețk și în nu
meroase alte locuri. „Aceste coline 
sînt monumente ale acelei perioa
de din istoria tehnicii cînd oame
nii au fost nevoiți să coboare în 
adîncul pămîntului și acolo, în ga
lerii subterane, cu ajutorul a nu-

secolu- 
uimire 

care, 
egipte-

mașini, să extra- 
va explica pasa- 
inginer sau un

de cărbune, ascuns sub

larg 
în ce constă 
a somnului, 

treptat cu o 
științifice cum 
nervoase fun

meroase și mari 
gă cărbunele — 
gerilor navei un 
istoric ai tehnicii care a nimerit 
din întâmplare printre ei. Dar și 
în prezent pe locurile acestor ba
zine carbonifere există o populație 
densă, o industrie puternic dez
voltată, care folosește în calitate 
de materie primă depozitele sub
terane încă nici pe departe epui
zate".

Printre pasagerii aerotrenului se 
vor găsi, desigur, oameni care se 

vor interesa cum 
lucrează combi
natele gigantice 
care se întind 
jos, și iată ce le 
va povesti a- 
tunci acest ingi
ner.

de cazane se găseau în mod neapă
rat uriașe depozite de cărbune, as
tăzi o bucată de cărbune poate fi 
văzută numai într-o colecție geolo
gică. Atît pentru scopuri chimice, 
cît și pentru cele energetice, pri
mim aeum numai gazul provenit 
din gazeifioarea subterană. O răs- 
pîndire deosebită au cunoscut în 
ultimii ani combinatele energo- 
tehnologice de gazeificare subtera 
nă, în care se înfăptuiește folosi
rea complexă, extrem de econo
micoasă, a gazului.

De altfel, în servieta mea există 
o rolă de film făcut într un ase
menea combinat. Dacă îmi permi
teți o voi demonstra chiar acum".

formă roca cea mai dură într-un 
nisip fin. Acest nisip este scos a- 
fară din sondă ou un șuvoi de aer 
comprimat.

între timp, mașinile de pe ecra
nul cinematografic își continuă 
manipulațiile. Săparea sondei se 
desfășoară neîncetat... Pe cadrane
le aparatelor de dirijare se văd 
cifrele oare indică adîncimea
tinsă de sondă — 30, 50, 70, 100 
de metri. Se pare că sondele au 
ajuns la stratul de cărbune care 
urmează să fie gazeificat. încă cî
teva manipulații și a prins viață 
a treia mașină cu aripile larg des
făcute. Ea s a mișcat încet pe li
nia dreaptă care unește instala-

a-

mică umbră de uimire cum a- 
ceste mașini, care săvîrșesc 
operații coordonate dintre cele 
mai diverse, lucrează complect 
singure fără oameni oare să le di
rijeze, executînd sarcina primită 
cu cîteva ore înainte...

★
în urma mașinilor oare au sosit, 

se mișcă încă una, lăsînd în urma 
ei un fir strălucitor de țevi de 
oțel.

Este greu să se înțeleagă din 
imaginile care alternează cu vi
teză, în ciuda clarității lor, ce se 
întîmplă cu mașinile. Urmărim cu 
atenție cuvintele inginerului :...

„La începutul dezvoltării gaze-

Minele iși trăiesc
ultimul veac
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După cîteva ore stratul 
acest covor ruginiu al ogorului de toamnă, va da 
gaze pentru industrie.

„Cărbunele 
este și astăzi u- 
nul dintre cele 
mai prețioase 
daruri ale natu
rii. Ca și acum 
50 de ani, el se 
folosește la noi 
și în scopuri e- 
nergetice, și ca 
materie primă 
pentru numeroa 
se întreprinderi 
chimice. Dar da
că acum 50 de 
ani cărbunele se 
extrăgea de sub 
pămînt, îl încăr- 
cau, îl transpor
tau pe cale fe
rată, dacă la ori 
ce centrală 
moelectrică,
fiecare mare sta
ție de cale fe
rată, în apropie
rea fiecărei secții

ter- 
în

Lumina se stinge și în cabina 
confortabilă a stratoplanului, 
cepe un spectacol 
Să privim împreună cu ei, 
menii secolului al XXI-lea, 
ceste imagini care se scurg cu vi
teză mare.

...Pe șoseaua care se întinde 
de a lungul unor semănături verzi 
înaintează cîteva mașini grele. Ele 
nu sînt conduse de nimeni și to
tuși, ajungînd, după cît se pare, la 
punctul stabilit dinainte, se o 
prese, și încep să execute 
mișcări stranii.

„Acest complex de mașini con
stituie o instalație automată 
tru gazeifioarea subterană — ne 
explică inginerul. Dispecerul de 
serviciu a] combinatului, con
form graficului de exploatare a 
straturilor, a dat acestor mașini 
„sarcina" să ajungă la un anumit 
punct și acolo să aprindă stratul. 
Iată, vedeți — aceasta este o in
stalație de foraj, care sapă sonde 
cu ajutorul curenților de înaltă 
frecvență. Un fascicol dirijat de 
radiații de înaltă frecvență trans-

în- 
improvizat. 

oa- 
a-

niște

pen-

țiile de foraj. Desigur, această ma
șină care concentrează un fascicol 
de radiații de înaltă frecvență sub 
pămînt, la o adîncime de 100 de 
metri, „este aceea care aprinde" 
prima galerie între sonde.

Principiul ei de funcționare este 
simplu. Toată lumea știe că dacă 
așezăm n lentilă în calea razelor 
solare, ea le unește într-un singur 
punct, a cărui temperatură poate 
atinge o mărime foarte mare. Stra
turile de pămînt sînt însă impene 
trabile pentru razele 
ele sînt însă mult mai 
te pentru unele tipuri 
radio. Această mașină 
ză tocmai un fascicol 
radiații de înaltă frecvență 
așa fel ca focarul în care se dez
voltă o înaltă temperatură, nime
rește tocmai în stratul de cărbune 
aflat la mare adîncime sub pă 
mînt".

de lumină, 
transparent 
de unde de 
concentrea- 
puternic de 

în

•k
— Pentru noi toate acestea sînt 

zfimitoare — ne spune Garkușa, 
— dar ei, oamenii secolului al 
XXI-lea, vor privi fără cea mai

ificării, aproximativ cu 50 de ani 
în urmă — ne spune inginerul 
— gazul care venea de sub pămînt 
la o temperatură de aproximativ 

grade, a fost imediat răcit cu 
din rîu, și această căldură, pe 
gazul a căpătat-o în adîncu- 

pămîntului se pierdea. Astăzi 
noi nu ne mai permitem să 
atît de risipitori. Da, și noi 

dar îl răcim în

600 
apă 
care 
rile 
însă 
fim 
răcim gazul, — 
baterii speciale cu elemenți semi
conductor!, care produc curent 
electric. Această energie termică, 
pe care gazul o aduce din genera 
torul de gaze subteran, este sufi 
cientă pentru a pune în mișcare 
toate mașinile și agregatele com
binatului.

în funcție de produsele de bază 
pe care le produce combinatul, 
se reorganizează regimul proce 
sului care se desfășoară suli 
pămînt și, înseamnă, se schim
bă componența gazului obți
nut. Altceva : chiar și elementele 
rare și dispersate care intră une
ori în componența cărbunelui, dar 
care în trecut nu puteau fi extrase

nilor o nouă surpriză: la acea 
înălțime intensitatea radiației s-a 
dovedit cu mult mai slabă decît 
cea calculată în mod teoretic. Ba 
mai mult, s-a constatat curînd că 
dincolo de o anumită altitudine 
radiația începe să scadă din ce în 
ce mai mult.

Deși de neînțeles, fizicienii au 
lămurit pînă la urmă și această 
enigmă, găsind o explicație extrem 
de simplă : în atmosfera joasă nu 
ajung „obuzele" cosmice propriu 
zise ci o radiație secundară. Pro
iectilele cosmice primare ajung 
pînă la limita atmosferei unde 
ciocnind atomii de aer dau naște
re așa-numitei radiații secundare. 
La rîndul lor, particulele secunda
re produc prin alte ciocniri o ra
diație terțiară, cuatemară și așa 
mai departe. în urma acestui fe
nomen de cascadă, numărul 
particule devine tot mai mare, 
schimb energia lor scade din 
în ce mai mult. S-a calculat 
intensitatea radiației atinge 
maxim pe la 12.000 metri. în urma 
acestor constatări se părea că totul 
este bine explicat, că datele expe
rimentale concordă perfect cu cele 
teoretice și că nici o surpriză nu 
mai este posibilă.

★
Prelucrarea datelor obținute cu 

ajutorul celui de al treilea satelit 
sovietic, a produs o extraordinară 
surpriză în rîndurile specialiștilor. 
Cu ajutorul contorului luminiscent 
de particule cosmice montat Ia 
bordul satelitului, s-a consta
tat că deasupra Ecuatorului 
există o zonă de radiație spo
rită, unde intensitatea razelor 
este deosebit de mare. Lățimea a- 
cestei zone este de 90 grade, iar 
înălțimea ei de aproximativ 6.500 
km. O asemenea înmulțire bruscă 
a particulelor nu putea fi explicată 
în nici un fel de teoria razelor 
cosmice. Era fără îndoială vorba 
de un nou fenomen, cu totul ne
cunoscut și se impuneau alte cer
cetări pentru explicarea lui.

Oare de ce crește intensitatea 
radiației și mai ales cum se for
mează marea aglomerație de parti
cule din jurul Pămîntului, acel 
„zid cosmic" ?

Teoria care a reușit să explice 
pînă la urmă acest fenomen se ba
zează pe acțiunea cîmpului magne
tic al globului terestru. Această 
teorie a fost de curfnd expusă de 
tînărul fizician sovietic Aleksandr

■ OOOOO-

Ciudakov, care se specializează în 
studierea razelor cosmice. Vorbind 
la Institutul pentru problemele de 
fizică condus de celebrul fizician 
acad. Piotr Kapița, A. Ciudakov a 
declarat că cîmpul magnetic te
restru „caiptează" particulele în
cărcate așa cum se întîmplă într-o 
instalație termonucleară cu capca
ne adiabatice.

de 
în 
ce 
că 
un

Căile cosmosului
Oamenii de știință sovietici sînl^, 

de părere că această descoperire 
prezintă o însemnătate excepțio
nală pentru astronautică. Prin cu
noașterea datelor în legătură cu 
poziția și dimensiunile exacte ale 
barierei de radiații, savanții vor 
putea proceda la stabilirea justă 
a orbitei stațiunilor extraatmosfe- 
rice locuite și a traiectoriei viitoa
relor rachete cosmice cu oameni 
la bord.

După cum a declarat A. Ciudat 
kov, informațiile cu privire la flu
xurile de particule încărcate din 
păturile superioare ale atmosferei 
au fost obținute cu ajutorul radio- 
emițătorului „Maiak" ale cărui 
semnale au putut fi recepționate 
în toată lumea. Deosebit de pre
țioase au fost înregistrările acestor 
semnale efectuate timp de două 
săptămîni lingă țărmurile Americii 
de Sud, la bordul navei științifice 
sovietice „Obi“. Cu ajutorul date
lor obținute aci, oamenii de știin; 
ță sovietici au reușit să stabileasc^ 
altitudinea la care începe „zi-*V 
dul cosmic" din zona Ecuatorului.

Vom putea părăsi 
Pămîntul!

S-a stabilit așadar cu precizie 
că zona de radiații intense începe 
la aproximativ 1.000 km. și se în
tinde pînă la altitudinea de 6.500 
km., adică adîncimea ei este des
tul de mică și că nu formează de
cît un obstacol „îngust" a cărui 
poziție este perfect cunoscută. In 
felul acesta „zidul cosmic" care 
părea la un moment dat un obsta
col de netrecut în calea viitorilor, 
astrortauți, nu ne va putea împie
dica să părăsim planeta noastră, 
deoarece un-ohstacol perfect cu
noscut ca poziție fi mărime poate 
fi ocolit ou ușurință.

Ing. GH. IRIMIA i

în laboratorul de fizică a metalelor, cercetătorii Eugen Toma șî 
Ludmila Nicolaide din cadrul Institutului de Fizică al Academiei 
R.P.R. din București, urmăresc evaporarea în vid a straturilor 
de argint, care se studiază ulterior cu metode electrice și optice, 

(Foto: AGERPRES)

din el, sînt obținute acum în com
binatele noastre energo-tehnolo- 
gice. în nomenclatura producției 
date de ele, găsim aproape jumă 
tate din tabelul lui Mendeleev.

Pe ectran apare sala muzeului 
de uzină, unde sînt expuse în re
cipiente, eprubete, produsele fini
te ale combinatului. Pe această 
nomenclatură atît de bogată ar fi 
geloasă orice ramură a industriei 
din mijlocul secolului al XX-Iea.

★
S-a terminat filmul, se stinge 

ecranul. Roțile stratoplanului a- 
ting pista betonată a aerodromului. 
Noi ne trezim din nou in cabi
netul directorului Institutului uni
onal de cercetări științifice „Gaze 
subterane" și privim în ochii in 
terlocutorilor, care au deschis abia 
în fața noastră una din paginile 
viitorului. ,

— Cărbunele este astăzi unul 
dintre cele mai valoroase mine 
reuri — spune Garkușa — in ba
lanța noastră de combustibil el 
ocupă locul întii. Cărbunele este 
combustibilul centralelor electrice 
și al locomotivelor. Chiar atunci 
cind locomotivele vor părăsi sce
na, transporturile vor rămine to
tuși unul dintre principalii con 
sumatori ai cărbunelui. Căci ener 
gia electrică pentru alimentarea 
locomotivelor electrice va fi de 
asemenea produsă in centrale elec
trice termice. Aproximativ un 
sfert din cărbunele extras in țara 
noastră este folosit în metalurgie. 
Fără cărbune nu pot exista prin
cipalele metale ale zilelor noastre: 
— fontă și oțel. Tot mai mult 
cărbune este necesar și pentru 
nevoile industriei chimice. Și de 
acum înainte. în țara noastră va 
crește mereu extracția de cărbune. 
Dar va veni ziua cînd extracția

din mine va fi înlocuită pretutin
deni de gazeifioarea subterană. 
Căci gazeificarea subterană va pu
tea satisface în mod strălucit ne
voile tuturor consumatorilor da 
astăzi ai cărbunelui.

Intr-adevăr, folosirea gazului 
provenit din gazeificarea subtera
nă in centralele electrice, este ex
trem de avantajoasă. Dispare ne
cesitatea de depozite uriașe da 
carburant, se îmbunătățește situa
ția sanitară.

—• Ideea strălucită a lui Men
deleev, sprijinită atît de înflăcărat 
de Lenin — ne spune N. A. Fe
dorov, încheind convorbirea — 
constituie numai prima din mul
tiplele idei care vor dispensa pe 
om să lucreze sub pămint. Sintem 
ferm convinși cu in secolul al 
XXI lea nu vor exista mine de
cărbune. Și deși sintem in mai „
puțină cunoștință de cauză in ce 
privește perspectivele dezvoltării 
celorlalte ramuri ale industriei'' 
miniere, sintem de părere că du
pă 50 de ani va dispare necesita
tea de mine de minereu de fier, 
și de minereu de cupru și de sare. 
Printr-o metodă care exclude mi
nele, se extrage deja in zilele noa
stre sulful: prin sonde se injec
tează sub pămint abur supraîncăl
zit, care-l topește, și greul lichid 
galben este pompat prin țevi. 
Printr-o metodă care exclude mi
nele se extrage sarea de masă, din 
nou injectir.d prin sonde apă și 
pompind saramura concentrată. 
Probabil, prinlr o metodă analogă, 
injectind prin sonde acizi sau baze 
corespunzătoare, se vor dizolva și 
minereurile altor elemente, nece
sare economiei naționale.

într-un fel sau altul, va fi li
chidată in viitor munca oamenilor 
sub pămînt.



Ne pregătim
pentru Festival
Apropiatul Festival Mondial 

Tineretului, care anul acesta se 
țilne la Viena, a trezit un deosebit 
interes și în 
pe complexul 
centralei „V.
Intimpinind 
tinerii noștri 
organizarea celui 
festiva] raional și a festivalului 
regional al tineretului. Pentru 
întimpinarea acestei tradiționale 
sărbători tinerești și în raionul 
nostru s-au luat măsuri ca Încă 
din perioada de pregătire tinere
tul să fie antrenat la o bogată 
activitate politică, obștească, cul- 
tural-educativă.

Festivalul constituie un prilej 
de întărire a întregii munci po
litice desfășurate de organizația 
noastră sub conducerea partidu
lui. Noi vom intensifica munca 
de educare politică a tinerilor, 
astfel ca în munca lor de zi cu 
zi să obțină cit mai bune rezul
tate. Vom mobiliza tineretul ia 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
ocupindu-ne mai mult de califi
carea sa profesională pentru a 
contribui la micșorarea prețului 
de cost, la creșterea producției și 
productivității muncii. Vom in
tensifica munca pentru realiza
rea unor însemnate economii prin 
creșterea mișcării de inovații, pu- 
nînd în același timp un deosebit 
accent pe participarea la acțiu
nile obștești prin muncă volun
tară. Vom intensifica de aseme
nea munca de educație științifică 
a tinerilor folosind pentru acea
sta conferințele, concursurile gen 
„Cine știe, cîștigă", „Drumeții 
veseli", simposioane cu teme 
științifice etc.

Noi vom folosi pregătirile și 
desfășurarea festivalurilor pen
tru educarea tineretului în spi
ritul patriotismului socialist și in
ternaționalismului proletar. Ast
fel vom organiza mai multe ac
țiuni cu ajutorul cărora tinerii să 
cunoască mai bine lupta pentru 
libertate și o viață mai bună a 
tineretului din țările capitaliste 
și coloniale. De asemenea în a- 
ceastă perioadă vom face mai 
mult cunoscută viața tineretului 
sovietic — primul tineret din 
lume care are fericirea să con
struiască comunismul — precum 
și viața nouă pe care o trăiesc 
tinerii din țările de democrație 
populară, care sub conducerea 
partidelor comuniste și muncito
rești construiesc socialismul.

De curînd s-a constituit comisia 
raională de organizare a festivalu
lui care, lucrind după un plan a- 
mănunțit de acțiune, a fixat sar
cini concrete pentru fiecare orga
nizație U.T.M. Iată, de pildă, cî- 
teva diln obiectivele mari spre care 
își va îndrepta întreaga atenție 
organizația U.T.M.: organizarea 
pînă la Festivalul Mondial a 4 
zile record pe șantierele hidrocen
tralei; predarea către I.C.M. a 
unei cantități de 70 tone fier 
vechi; crearea unui număr de 85 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică care lucrind la diferite 
acțiuni voluntare de folos obștesc 
vor realiza economii în valoare 
de 70.000 lei; organizarea unui 
număr de 4 festivaluri pe între
prinderi etc.

De asemenea, încă din perioada 
de pregătire a festivalurilor raio
nal și regional, organizațiile 
U.T.M. vor acorda o atenție spori
tă activității cultural-artistice în 
așa fel încît ea să constituie un 
mijloc de educație politică a între
gului tineret. Ne vom preocupa 
ca întregul repertoriu al progra
melor artistice să fie legat de 
principalele sarcini politice și eco
nomice ale fiecărui loc de muncă, 
în programul formațiilor artisti
ce au fost prevăzute organizarea 
unor concursuri „Cine știe, cîști- 
gă", pe diferite teme de educație 
patriotică, anchete și interviuri 
cu tineretul. Astfel în luna mar
tie va avea loc concursul „Cine 
știe, cîștigă" cu tema : „Ce știți 
despre regiunea Bacău". Va 
urma organizarea unui concurs 
cu tema „Ce știți despre Festiva
lul Mondial al Tineretului" și 
altele. Vor fi înființate în raionul 
nostru 26 cercuri „Să cîntăm via
ța nouă" în oare tinerii vor avea 
posibilitatea să învețe cîntece 
patriotice, revoluționare. Co
lectivele de redacție ale gazetelor 
de perete vor lua interviuri de la 
tinerii muncitori pe tema : „Cum 
mă pregătesc pentru festival" ; se 
vor publica de asemenea raiduri- 
anchetă cu scopul de a populariza 
părerea tinerilor despre festival 
etc.

In munca desfășurată de Comi
sia raională de organizare a fes
tivalului au și început să se arate

al 
va

rîndul tineretului de 
de lucrări al Hidro- 
I. Lenin" — Bicaz. 
Festivalul Mondial, 
se pregătesc pentru 

de-a! IV-lea

primele rezultate. Astfel au și fost 
de-acutn create 32 de brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică, care, 
numai in decursul unei singure 
luni, muncind voluntar, au reali
zat economii de aproape 8.000 lei. 
Brigăzile au lucrat la săpături, de
pozitarea materialelor lemnoase, 
feroase și de construcție precum și 
la transportul acestora, la ame
najarea unui patinoar în centrul 
Bicazului. Cu mult suflet au lucrat 
tinerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică Roșu Vasile, 
Chon Neculai, Popovici Mihai, 
Moraru Teodor — de la șantierul 
Stejaru, Chiriac Alexandru, Huma 
Ștefan, Hogoș Nistor de la Șan
tierul Baraj — și tnulți alții.

Organizarea festivalului tinere
tului constituie un prilej de inten
sificare a întregii munci politice 
desfășurate de organizația noas
tră revoluționară. In acest sens 
organizațiile de bază U-T.M. a- 
cordă o deosebită atenție măririi 
aportului tineretului în producție. 
Pentru aceasta în perioada care 
urmează se vor înființa 12 cercuri 
de minim tehnilc în care tinerii să 
fie ajutați să-și ridice necontenit 
calificarea profesională, să fie la 
curent cu noutățile tehnice și știin
țifice. Au fost deschise de acum 4 
cursuri de minim tehnic în care 
sînt cuprinși peste 80 tineri. De a- 
semenea au fost create 4 brigăzi 
de tineret și 2 posturi utemiste 
de control.

Primele rezultate ne îndreptă
țesc să credem că sarcinile pe care 
ni le-am propus în vederea întîm- 
pinării festivalului vor fi nu nu
mai îndeplinite, dar și depășite. 
Tineretul de la complexul de lu
crări al Hidrocentralei „V. L Le- 
nin“-Bicaz este hotărît ca pe fie
care filă din calendarul festiva
lului să noteze noi și noi suc
cese închinate
a

In Editura politică
De curînd pe strada Horia dtn Cluj a fost dat în folosință un nou 

bloc care are 82 de apartamente. La parter sînt în curs de amena
jare diferite magazine. In fotogra fie: Exteriorul noului bloc.

(Foto: AGERPRES)

(Ediție legată, 362 pag.,
13,60 lei)

au apărut:
K. MARX: Teorii asupra 

plusvalorii

Lucrarea cuprinde materiale 
pe care Marx le-a pregătit pen
tru volumul al IV-lea al „Capi
talului". Ea este consacrată a- 
nalizei critice a concapțiilor fi- 
ziocraților și ale lui Adam 
Smith, precum și a „Tabloului 
economic" al Iui Quesnay.

★
CHIVU STOICA: 100 de am 
de la Unirea Țărilor Romine

fclSEMATOGH&FE)
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Cum poate sprijini tineretul

Reducerea prețului 
de cost al drumurilor

(Urmare din pag. l-a)

de

Acad. M. Raiea despre sesiunea
Biroului Consiliului Mondial al Păcii

măreței sărbători 
tineretului lumii.

MIHAI HODOROGEA 
Prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Bicaz

(Cuvîntare rostită la ședința 
jubiliară a Marii Adunări Na
ționale).

32 pag. 30 bani

tate în prezent de un număr 
100 tineri, care se străduiesc, sub 
îndrumarea calificată a maiștrilor 
și tehnicienilor, să se formeze 
pentru a deveni cadre de bază în 
sectorul exploatare și reparații a 
parcului de utilaj rutier.

Partidul și guvernul nostru
creează largi posibilități tinerilor 
pentru a se specializa continuu în 
meseria pe care și-au ales o. Mulți 
tineri absolvenți ai școlilor medii, 
care îndeplinesc funcția de maiștri 
sau laboranți, urmează institute 
de învățămînt superior pentru a 
deveni ingineri. Ei aplică de pe 
acum în producție 
noi căpătate și fac ca munca lor 
să fie mai rodnică, 
organizațiile U.T.M. 
către învățămîntul
și superior un număr tot mai mare 
de tineri din ramura construcții
lor de drumuri.

O contribuție de seamă o poate 
aduce la realizarea la timp și 
bune eondițiuni a drumurilor, 
neretul din satele, comunele 
orașele de-a lungul cărora 
construiesc drumuri. Tinerilor 
la sate ar fi bine să li se încredin 
țeze de către organizațiile de bază 
U.T.M. sarcina de a contribui di-

Ar fi bine ca 
să îndrume 

tehnic mediu

în 
ti- 
Și 
se 
de

cunoștințele

rect și nemijlocit 1» executarea 
lucrărilor pregătitoare.

Tinerii din brigăzile de tineret 
ca și din brigăzile utemiste 
muncă patriotică, nu trebuie să 
fie numai executanți direcți 
munca de construcție a drumuri
lor, ci și agitatori activi, mobili
zatori ai tuturor cetățenilor din 
localitățile respective la 
rea lucrărilor. Brigăzile 
de muncă patriotică 
munca lor să asigure continuita 
tea lucrărilor pentru respectarea 
planului de ansamblu în care sînt 
angrenate utilaje, transporturi, 
materiale etc.

Un rol important în această ac
țiune îl au organizațiile U.T.M. 
care îndrumă și coordonează mun
ca acestor brigăzi și care printr-un 
contact strîns și permanent cu 
conducerea șantierelor pot să con
tribuie î-n mare măsură la asigura
rea satisfacerii nevoilor punctelor 
de lucru.

Acestea sînt numai eîteva din 
direcțiile în care tineretul din sec 
torul construcțiilor de drumuri 
ca și tineretul de la orașe și sate 
în general, ar fi necesar sa și în
drepte atenția, participînd astfel 
la îndeplinirea sarcinilor impor
tante pe care partidul și guvernul 
le pun în fața sectorului nostru.

de

în

sprijini- 
utemiste 

pot prin

Cupa R.P.R. la fotbal

Hocbeiștii romîni 
învingătorii în 

R. Cehoslovacă

Colectivul uzinelor metalurgice „Independența" Sibiu duce o 
luptă susținută pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. E- 
xecutînd cu pricepere fiecare operație, eliminînd timpii morți, montă
rii Viorel Guțu și Barthmes Gh. au devenit fruntași în producție, 
depășindu-și cu regularitate nor mele de lucru între 18—22 la sută. 
Paralel cu aceasta ei obțin și produse de cea mai bună calitate.

Foto: AGERPRES

O. A. FERARU — Fabrica 
de ciment — Bicaz.

D-ale carnavalului — Patria 
București; Tatăl meu actorul — 
Republica, 1 Mai ; Visul spulberat
— Magheru, I. C. Frimu, Fla
căra ; Dezertorul — V. Alecsandri, 
Miorița, Libertății; Călătorie peste 
3 mări — Lumina ; Viața nu iar
tă — Central, înfrățirea între po
poare, Drumul Serii : Prima zi — 
13 Septembrie. Alexandru Sahia ; 
Ciclu de filme in cinstea Zilei fe
meii — Maxim Gorki, 8 Martie, 
Donoa Simo, Olga Bancic ; Pasa
gerul clandestin — Victoria ; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi ; 
Omul meu drag — Tineretului : 
Tamango — Gh Doja ; Muzică, 
muzică — Alex. Popov ; S-a tn- 
timplai la Petikov — Grivița ; Pa
tru pași în nori — Vasile Roaită ; 
Melba — Cultural ; Rindunica — 
8 Mai : Razia — Unirea, T. Vladi- 
mirescu ; Alo?... ați greșit numă
rul! — C. David, Ilie Pintilie, 16 
Februarie; Cerul infernului — 
Arta ; Lupta nu s-a sfirșit încă — 
Munca ; Fata cu chitara — Popu
lar, G. Coșbuc : Numai o femeie
— M. Eminescu ; Procesul se ami
nă — N. Bălcescu ; Misterul cas
telului părăsit — Aurel Vlaicu ; 
Marinarul îndrăgostit — G. Baco- 
via, B. Delavrancea ; Legenda dra
gostei — Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie" ; Fata căpitanului (ecran 
lat) — Clubul „Boleslaw Bierut".

Am primit la redacție toate 
scrisorile trimise de dumneata. 
Din păcate însă n-am putut 
publica nici una, deși proble
mele tratate au fost in majo
ritate importante.

Care este cauza ?
Ziarul nostru se adresează 

tinerilor, vorbește despre num
ea, despre experiența, des
pre realizările lor. Nici o 
scrisoare de-a dumitale nu o- 
glindește aceste lucruri, nu a- 
rată care este contribuția ti
nerilor 
In nici 
vorbit 
U.T.M.
spirit sănătos de muncă la ti
neri, despre brigăzile de pro
ducție ale tineretului, de ex
periența pe care au dobîn- 
dit-o în muncă. Acesta este 
motivul pentru care corespon
dențele n-au putut fi publi
cate.

Așteptăm ca în viitoarele 
scrisori, să tratezi toate aceste 
probleme. Atunci cu siguranță 
ele vor putea fi publicate.

bine să evidențiați pe cei care 
au avut rezultate 
bite în muncă, oare prin 
nul cu care au lucrat au 
tribuit în mod special la 
cesele repurtate.

deose- 
ela- 

con- 
suc-

FILARET CARUNTU
Reșița.

Regulamentul concursului 
corespondenților voluntari nu 
limitează 
lor care 
concurs.

De la
3 materiale dintre care 2 s-au 
și publicat. Așteptăm să tri
miți ziarului materiale în con
tinuare ; îți propunem o temă

numărul 
se pot

dumneata

materiale- 
trimite la

am primit

axată pe inițiativa „Scînteii 
tineretului": „Toate forțele ti
nerilor din turnătorii împotri
va rebuturilor".

la realizările fabricii, 
o scrisoare nu ne-ai 
de rolul organizației 
în imprimarea unui

ION PERȘINARU — Să- 
cele —- Constanța.

VASILE MATEESCU - 
Huși; IORGU ALEXANDRU 
— București.

înainte de începerea competi
ției internaționale „Criteriul euro
pean". echipa selecționată de ho
chei pe gheață a R. P. Romîne a 
susținut marți seara la Gottwal- 
dov un meci amital în compania 
echipei selecționate a acestui oraș. 
Peste 5000 de spectatori au urmă
rit jocul care s-a încheiat cu sco
rul de 5—3 (0—I; 1—1; 4-1) în 
favoarea hocheiștilor romîni.

Punctele echipei R.P.R. au fost 
realizate de Hollo, Csaka, Takacs 
și Biro. Cel de-al cincilea punct a 
fost înscris la o învălmășeală cînd 
pucul a ricoșat din crosa unui 
apărător în plasa echipei Gottwak 
dov. Pentru Gottwaldov au mar
cat Charouzd (2) și Karlik.

Echipa R.P Romîne a plecat 
miercuri spre Plzen unde va în- 
tîlni la 6 martie în oadrul „Crite
riului european" echipa R. Ceho
slovace (juniori).

MARIA CICĂ — comuna 
Babșa — Lugoj.

Pentru- concursul corespon
denților voluntari se- trimit 
informații, reportaje, note cri
tice, foiletoane, epigrame, ca
ricaturi și fotografii. Temele și 
subiectele acestor materiale 
trebuie să fie inspirate din 
viața și munca tineretului pa
triei noastre, din activitatea, 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea parti
dului -pentru îndeplinirea 
depășirea planului de stat 
anul 1959.

Schițele literare nu intră 
prevederile concursului.

Totuși dacă ați scris schițe 
le puteți trimite ziarului.

Sezonul oficial de fotbal se 
inaugurează duminică prin desfă
șurarea șaisprezecimilor „Cupei 
R.P.R." la care participă și cele 
12 echipe din prima categorie a 
țării. în Capitală va avea loc un 
singur meci: Petrolul Ploești — 
Carpați Cimpina, programat de la 
ora 13 pe stadionul Dinamo.

lată celelalte jocuri: SUCEAVA: 
C.F.R. Pașcani - Textila Botoșani; 
PIATRA NEAMȚ : Petrolul Moi- 
nești — Dinamo Bacău; CONS
TANȚA : Marina Constanța. — Fa
rul Constanța; PLOEȘTI ' Rafi
năria Ploești — Dinamo Bucu
rești ; MORENI: Metalul Tirgo- 
viște — Rapid București; TG. JIU: 
Minerul Aninoasa — C.F.R. 
ne Craiova; CLUJ: C.F.R.
Știința Cluj; ARAD : Amefa - U.T. 
Arad; TIMIȘOARA: C.F.R.
șoara — Știința Timișoara; DEVA: 
Aurul Brad — Jiul Petroșani; 
BRAILA : Unirea Focșani — 
C.C.A.; ORAȘUL STALIN: Tex
tila Sf. Gheorghe — Progresul 
București; SIBIU: Arieșul Turda 
— Steagul Roșu Orașul Stalin; 
CĂREI : Voința Oradea — Mine
rul Baia Mare; BUZĂU: Știința 
Galați — Locomotiva Filaret 
București.

Rovi- 
Cluj—

Timi-

Și 
pe

în

GHIRU — Arad, M.
AIOANE1 — Botoșani, VA
SILE NEACȘU — Mediaș.

formă la multe dintre epigra
mele trimise se ridică pronie 
me de fond (abordează pro
bleme minore și nespecifice 
profilului de tineret aț ziaru
lui).

Sperăm că observațiile noa
stre vă vor ajuta și 
rînd ne veți trimite 
bune de publicat.

că în cu-
epigrame

GEORGE CORBU 
rești.

— Bucu-

trimise 
doar 

i care

Dintre epigramele t 
credem că e realizată 
aceea dedicată doctoriței 
intîrzie adesea la serviciu, epi' 
gramă pe care o reproducem:

O spun deschis și ou temei
Există om și obicei ; 
Bolnavii spun că e temeiul
Ca ea să și schimbe obiceiul!

MIRON NICOLAE — satul
Oteșani, regiunea Pitești

Corespondențele voastre n-au 
putut apare. Ele comunică 
doar faptul că eu luat ființă 
noi brigăzi de muncă patrio
tică. Va rugăm să ne scrieți 
în. continuare — urmărind ac
tivitatea lor — despre reali
zările brigăzilor, economii și 
felul concret cum ele reușesc 
să obțină rezultate bune în 
muncă. Scrieți-ne despre rolul 
educativ al brigăzilor utemis
te de muncă patriotică. Este

Vă sfătuim să aveți mai 
multă continuitate în activita
tea de corespondent voluntar. 
Vă recomandăm să ne scrieți 
despre experiența muncii tine
rilor în lupta pentru consoli
darea și înflorirea gospodăriei 
agricole colective, despre apor
tul tinerilor la creșterea pro
ducției agricole la heotar și în 
special a oulturii de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui.

Acad. Mihail Raiea, membru în 
Biroul Consiliului Mondial al Pă
cii, vicepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, care a participat la 
recenta sesiune a Biroului Consi
liului Mondial al Păcii ținută la 
Moscova, a avut o convorbire cu 
un redactor al agenției „Ager- 
pres", cu privire la desfășurarea 
lucrărilor acestei sesiuni:

Sesiunea Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii ținută anul aces
ta la Moscova, a spus acad. M. 
Raiea, s-a desfășurat în preajma 
aniversării de 10 ani a mișcării 
mondiale pentru pace. Orice ani
versare presupune încheierea unui 
bilanț. Dacă privim ceea ce s-a 
realizat de la sesiunea ținută la 
Stockholm, pe a cărei rezoluție 
și-au pus semnătura eîteva sute 
de milioane de oameni și pînă as
tăzi, ne dăm seama că mișcarea 
mondială pentru pace a dobî-ndit 
importante succese. La acestea au 
contribuit inițiativele multor po
poare iubitoare de pace, în primul 
rînd ale popoarelor țărilor socia
liste în fruntea cărora se află 
Uniunea Sovietică, care militează 
cu fermitate pentru coexistența 
pașnică a țărilor cu sisteme socia
le și politice diferite, pentru asigu
rarea păcii. Un rol important în 
această privință l-a jucat desigur 
și regretatul președinte al Consi
liului Mondial al Păcii, Frederic 
Joliot-Curie, savantul care nu s-a 
mulțumit cu munca solitară de la
borator, ci a fost totodată, un ex
emplu de militant social, depunînd 
o muncă neistovită pentru asigu
rarea păcii în lume. Academia de 
Științe din Moscova a ținut în 
timpul șederii noastre acolo, o șe
dință închinată lui Joliot-Curie, în 
care savanți ca A. Nesmeianov și 
D. Skobelțîn, au adus cele mai 
calde elogii ilustrului dispărut.

Preocupările recentei ședințe ți
nute la Moscova au avut în ve
dere lărgirea mișcării pentru pa
ce. De la înființarea mișcării noas
tre și pînă astăzi, au luat naștere 
multe alte grupări închinate ace
luiași scop. Delegatul Statelor 
Unite, Holland Robert, a arătat că 
în S.U.A. militează încă de pe 
acum nenumărate asociații pentru 
pace ca aceea a Quakerilor, a fe-
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meilor democrate, a savan-ților 
atomiști, care se opun folosirii 
energiei nucleare în scopuri dis
tructive etc. Fără a cerceta com
ponența și alte scopuri urmărite 
de aceste asociații, întrucît ele 
tind ca și noi spre asigurarea pă
cii, vom căuta să luăm contacte 
strînse cu ele și să coordonăm 
mișcarea noastră într-o amplă co
laborare din care nimeni din cei 
ce urmăresc pacea nu va fi ex
clus.

O altă preocupare a recentei 
sesiuni a fost atenția specială 
care trebuie dată problemelor eco
nomice, în strînsă legătură cu pro- 
blemele păcii și colaborării in
ternaționale. In țările Occidentului 
situația economică se înrăutățește: 
afacerile stagnează, șomajul creș
te. Oamenii muncii luptă prin gre
ve împotriva încercărilor de a 
arunca pe umerii lor rroi poveri. 
Ultimele greve ale minerilor din 
Belgia sînt caracteristice în acea
stă privință. Toți acești oameni 
care suferă de pe urma fenomene
lor de criză economică îșr dau tot 
mai bine seama că, dacă nu s-ar 
afecta sume uriașe în bugetele ță
rilor respective pentru înarmare, 
situația lor materială ar putea fi 
îmbunătățită .

în sesiunea actuală s-au discu
tat pe larg legăturile care există 
între lupta pentru pace și lupta 
pentru independența națională, în 
special în Asia, Africa, America 
Latină.

Alișcarea pentru pace sprijină 
asipiriațiile spre independență ale 
popoarelor din Algeria, Congo, 
Camerun și alte țări pentru conso
lidarea independenței lor națio
nale, împotriva comploturilor ur
zite de puterile colonialiste.

La ședințele Biroului a asistat, 
spre entuziasmul tuturor celor 
prezenți, marele cîntăreț și luptă
tor pentru pace american Paul Ro
beson. Cuvîntul lui sincer, spon
tan, a, mișcat adînc asistența. El

și-a terminat cuvîntarea sa cu un 
cîntec nostalgic al populației ne
gre din Ș.U.A., ascultat cu emoția 
de întreaga asistență.

Intr-una efiri zile, membru. Birou
lui au fost primiți în audiență de 
tovarășul N. S. Hrușciov. Mai 
mulți membri ai Biroului an cerul 
tovarășului N. S. Hrușciov lămu
riri în importante probfeme inter
naționale. In răspunsurile sale, to
varășul. N. S- Hrușciov a analizat 
majoritatea problemelor care fră- 
mîntă astăzi omenirea dornică de 
pace. Cuvintele lui ne-au dat încă 
mai multe speranțe și încă mai 
multă claritate în scopurile pe care 
le urmărim, lucru pentru care 
Biroul îi rămîne recunoscător.

Reîntors de la Moscova aș vrea 
încă o dată să mulțumesc pentru 
minunata ospitalitate sovietică, 
care a impresionat profund pe toți 
membrii Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii.

Nu ne îndoim, a spus în înche
iere acad. M. Raiea, că împlinirea 
a 10 ani de la începutul mișcării 
mondiale pentru pace va determina 
în toate țările o creștere a activi
tății luptătorilor pentru pace, pen
tru a obține încetarea necondițio
nată a experiențelor cu arme nu
cleare, ca prim pas spre interzice
rea definitivă a armei atomice, o 
atmosferă mai favorabilă pentru 
tratative cu privire la dezarmarea 
generală.

Consiliul Mondial al Păcii, dînd 
curs dorinței popoarelor de a se 
pune capăt războiului rece, de a 
se lichida încordarea în relațiile 
internaționale, sprijină cu fermi
tate contactele personale și trata
tivele între conducătorii marilor 
puteri.

Luptătorii pentru pace din țara 
noastră, sprijină întru-totul hotă- 
rîrile adoptate de Biroul Consiliu
lui Mondial al Păcii și-și vor a- 
duce și în viitor contribuția la ac
țiunile mișcării mondiale pentru 
pace.

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

Adunări consacrate dezbaterii 
hotărîrilor celei de-a doua

Conferințe naționale a U.A.S.R.

O noutate îmbucurătoare 
pentru cei mici, dar și pentru... 
părinți: în curînd vitrinele ma
gazinelor pentru copii se vor 
îmbogăți cu noi jucării pentru 
școlari și preșcolari, jucării ce 
sînt, în același timp, atractive 
și instructive.

întreprinderea poligrafică Ti
mișoara, de pildă, va produce 
un joc de fotbal — pe carton 
care urmează aceleași reguli ca 
cele ale jocului pe teren. Jocul 
se bucură de o prezentare gra
fică foarte îngrijită iar piesele 
mobile sînt realizate din mate
rial plastic.

Eticheta aceleiași întreprin
deri timișorene o va purta și 
noul joc „Parașuta11 pionieru
lui, cu ajutorul căruia, într-o 
formă plăcută și accesibilă — 
pionierul cunoaște regiunile și 
raioanele patriei noastre. Acest 
joc — o interesantă variantă a

(Urmare din pag. 1-^)

prietenie care are la bază scopul 
comun al luptei pentru victoria 
cauzei socialismului.

Mai mulți participanți la dis
cuții au arătat că actuala formă 
de organizare cu două universi
tăți, cu cămine și cantine sepa
rate, constituie o piedică în calea 
strîngerii continue a legăturilor 
frățești dintre studenții romîni și 
maghiari. Ei au propus ca la Cluj 
să lie creată o singură universi
tate în care tineretul studios, 
fără deosebire de naționalitate, să- 
învețe și să trăiască împreună, să 
desfășoare laolaltă activitatea ob
ștească și culturală.

In cadrul adunării au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. 
al P.M.R., și acad. Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Invățămîntului 
și Culturii.

La adunarea care a avut loc în 
vechiul centru universitar al țarii, 
orașul IAȘI, au participat poște 
1.200 de studenți și studente.

Din expunerea prezentată de 
tov- Stana Lnache, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.R., cît și din 
discuțiile vii care au urmat a reie
șit atenția deosebită pe care par
tidul și guvernul o acordă dezvol
tării învățămintului superior, 
creării unor condiții din ce in ce 
mai bune da trai și învățătură ti- 
neretuliui studios.

Numeroși studenți au subliniat 
în cuvîntul lor că tineretul studios 
din tara noastră este hotărît să 
răspundă grijii părintești a parti
dului și guvernului cu și mai multă 
rîvnă la învățătură, în activitatea 
obștească.

Studenții Cristian Constantin și 
Vasile Vasilache de la Institutul 
politehnic, Ilie Seftiuc de la Fa
cultatea de istorie-filologie a Uni
versității „Alexandru loan Cuza", 
ca și numeroși a Iți studenți. au 
subliniat rolul, deosebit pe care îl 
are studiul științelor sociale pen
tru formarea intelectualilor de tip 
nou.

Mai mulți participanți la cons
fătuire, printre caie studentul Con
stantin Pădtiraru de la Facultatea 
de construcții a Institutului poli
tehnic, prof. univ. Cristofor Si- 
mionesett, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, rectorul 
Institutului politehnic din lași, 
s-au referit pe larg la necesitatea 
dezvoltării legăturii dintre învăță- 
mîntui teoretic și practica construi
rii socialismului în țara noastră. 
In încheierea consfătuirii, a luat 
cuvîntul tov. Dumitru Gheorghiu, 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Iași al P.M.R.

La adunarea din centrul uni
versitar TIMIȘOARA, după refe

ratul prezentat de tov. Gh. Tachs, 
președintele Consiliului Uniunilor 
asociațiilor studenților din locali
tate, au luat cuvîntul studenți și 
cadre didactice.

Studenții Valeria Pascariu cte la 
Facultatea de electrotehnică a In
stitutului politehnic, Maria Bălea- 
nu de la Institutul mecfico-farma- 
centic, Simion Șandru de la Fa
cultatea de mecanică a Institu
tului politehnic, Mihai Șerban de 
la Institutul agronomic,, prof. ing. 
Aurel Bărglăzan și alți vorbitori au 
arătat că este de datoria asocia
țiilor studenților și a fiecărui 
student în parte să acorde o mai 
mare atenție activității practice 
în producție și muncii de folos 
obștesc.

La adunare a luat cuvîntul tov. 
Martin Isac, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Timișoara al 
P.M.R.

Adunările studenților se desfă
șoară intr-o atmosferă de nestă
vilit entuziasm tineresc. Pârtiei- 
panții la adunări își exprimă dra,„ 
gostea și devotamentul lor pro
fund față de Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorgliiu-Dej, față de regimul 
democrat popular. Ei își mani
festă hotărîi ea de a urma lumi
noasele îndrumări și de a înfăp
tui sarcinile cuprinse în salutul 
Comitetului Central al P.M.R. și 
al guvernului, cu prilejul Confe
rinței U.A.S.R. Studenții și ca
drele didactice se angajează să 
intensifice eforturile pentru a 
obține cît mai bune rezultate la 
învățătură, pentru o legătură cît 
mai strinsă cu producția, cu ce
rințele industriei, agriculturii și 
culturii socialiste în plină dez
voltare Ei își iau angajamentul 
să muncească cu perseverență 
pentru ’însușirea și propagarea 
marxism-leninismului, să lupte 
hotărît împotriva oricăror mani
festări ale ideologiei și moralei 
putrede burghez.e, pentru forma
rea de intelectuali de tip nou. 
înarmați cu concepția materialist- 
dialectică, care deschide drum 
larg către știință, progres, cul
tură.

In adunările generale sînt adop
tate planuri de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității asocia
țiilor studenților. Sentimentele 
fierbinți de dragoste și devota
ment față de partid și guvern, 
față de cauza construcției socia
liste in țara noastră ale studen
ților și cadrelor didactice univer
sitare și-au găsit exnresia și in 
scrisorile pe care participanții la 
aceste adunări le-au adresat Co
mitetului Central al Parti îu'ui 
Muncitoresc Romîn și Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

(Agerpres)
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cunoscutelor jocuri geografice 
— s-a bucurat de o unanimă 
apreciere la concursul de jocuri 
inițiat de Ministerul învăță' 
mîntului și Culturii.

locul „Cifre distractive11 — 
format din 15 planșe, cuprin- 
zînd interesante probleme de 
perspicacitate și cartoanele de- 
cupante „Tu 104“ și „Helicop
ter- care familiarizează școlarii 
cu realizările științei contem
porane, educîndu le în același 
timp îndemânarea, sînt de ase
menea produsele întreprinderii 
poligrafice din Timișoara.

Preșcolarii vor avea și ei 
bucuriile lor in decursul1 lunii 
martie. Fabrica „Haia Lifșiț" 
din Oradea « pregătit noi pro
duse din masă plastica cum ar 
fi servicii de sirop compuse din 
pahare, carafe și sifon de di
mensiunile necesare păpușilor, 
niște reușiți bondari cu zbîrnăi- 
toare și altele.

Fabrica bucureșteană „Bucu 
ria copiilor" produce in serie 
noi tipuri de jucării mecani
zate de calitate superioară 
„Broscuța săritoare" și pentru 
cei mai mari un cărucior „Di
fuzarea presei".

Tot pentru cei de virsta pre
școlară cooperativa „Arta popu
lară" din Cluj pregătește un 
joc de construcție din lemn pe 
bețișoare cu piese colorate de 
diferite forme iar „Arta 
lemnului" din București va 
produce curînd un interesant 
domino cu figuri, a căror îm
perechere — spre deosebire de 
celelalte dominouri — se va 
face pe bază de asociații (de 
pildă, foc — sobă) și nu de 
asemănare, îmbogățind astfel 
considerabil cunoștințele eopii 
lor. Aceeași cooperativă va mai 
produce noi jucării de lemn, 
intr-un ambalaj original.

După cum vedeți, noul sezon 
de primăvară se face simțit și 
in domeniul jucăriilor. Sînt fo
losite materiale noi, iar tema
tica jocurilor și jucăriilor e 
mai variată, mai interesantă și 
mai distractivă.

M. DASCALU

Pînă în prezent în cadrul 
„Concursului corespondenților 
voluntari" am primit de la 
dumneata 8 corespondențe. 
Dintre acestea 3 au fost publi
cate. Celelalte corespondențe 
tratînd probleme minore nu au 
putut să apară. Nu știm însă 
care este cauza de nu ne-ai 
mai scris de o perioadă înde
lungată. Așteptăm de la dum
neata noi corespondențe inte
resante. ■

IONEL GAIE — Uzinele 
„Vasile Tudose" — Colibași.

epigramele tri 
părere de rău vă 

că ele nu pot fi 
din următoarele

■>

Am primit 
mise și cu ; 
comunicăm 
publicate 
cauze :

—■ Epigramele nu se referă 
la fapte concrete.

— Versificația în ceea ce 
privește rima și ritmul lasă de 
dorit. Adeseori se face abuz 
de licențe poetice.

— în majoritate, epigramele 
trimise nu au conciziune iar 
ascuțișul satirei se pierde în- 
tr-o avalanșă de cuvinte inu
tile, folosite doar pentru rimă.

în afară de obiecțiile de

Materialul intitulat „Tinerii 
au creat o briga lă de econo
mii" trimis de dumneata în 
cadrul concursului și c.are a 
apărut în rubrica separată va 
fi considerat tot oa sosit în 
cadrul concursului.

ooo

O nouă stafie pentru traficul 
de mărfuri la Constanța

La Constanța a fost dată în 
exploatare o nouă stație de cale 
ferată pentru traficul de mărfuri. 
Noua stație dispune de cheiuri și 
rampe moderne în apropierea că, 
rora sînt așezate magazii de 
mare capacitate, fiind deservită 
de mijloace de mică mecanizare 
care permit ușurarea muncii și 
reducerea timpilor de manipulare

a mărfurilor. Triajul acestei stații 
are o capacitate de lucru mai 
tnare cu 50 la sută decît vechea 
stație din oraș.

Prin darea în exploatare a noii 
stații se descongestionează stația 
Palas și stația din orașul Con
stanța care de acum ve deservi 
numai transportul de călători.

(Agerpres)



Proiectul sovietic al Tratatului de 
neagresiune între U.R.S.S. și Marea Britanie

O puternică demonstrație a prieteniei Vizita delegației guvernamentale

dintre popoarele U.R.S.S. și R. D. Germane sovietice în India

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cursul vizi
tei primului ministru al Marii 
Britanii, H. Macmillan. în 
U.R.S.S., guvernul sovietic a pro-

pus să se încheie un Tratat de 
neagresiune între Uniunea Sovie
tică și Marea Britanie.

La 28 februarie, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al

U.R.S.S., a remis lui S. Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, următorul proiect 
de Tratat de neagresiune între 
U.R.S.S. și Marea Britanie.

Mitingul oamenilor muncii din Leipzig
LEIPZIG 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 martie 
populația Leipzigului a făcut o 
primire caldă și cordială lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu ui 
de Miniștri al U R.S.S, care 
răspunzînd invitației guvernului 
Republicii Democrate Germane a 
venit pentru a vizita Tîrgul in
ternațional de la Leipzig.

Leipzigul a îmbrăcat haină de 
sărbătoare,

N. S. Hrușciov, O. Grotewohl 
și W. Ulbricht au urcat la tri
bună.

Cuvintarea lui
N. S. Hrușciov a mulțumit 

populației orașului Leipzig pen
tru primirea caldă șl ospitalieră, 
transmițîndu-i salutul cordial și 
urările cele mai calde ale guver
nului sovietic și poporului sovie
tic.

Șeful guvernului sovietic a re
levat însemnătatea deosebită a 
Tîrgului internațional de la Leip
zig care a devenit unul din cete 
mai mari tîrguri din lume. Acest 
tîrg este o " ’ i. 
necontenite a puterii 
socialist, a prestigiului tot mai 
mare al Republicii Democrate 
Germane, a năzuinței crescînde a 
oamenilor simpli și a unor cercuri 
de afaceri din țările capitaliste 
spre lărgirea colaborării comer
ciale și spre coexistența pașnică. 
Leipzigul a devenit un loc de 
cea mai mare importanță unde se

mărturie a creșterii 
lagărului

Mitingul a fost deschis de R. 
Frohlich, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Leipzig a! P.S.UG. Salu- 
tîndti-1 pe N S. Hrușciov în nu
mele locuitorilor Leipzigului, el 
a spus că vizita șefu.ui guvernu
lui sovietic a produs o mare 
bucurie oamenilor muncii din o- 
raș și din întreaga Republică De
mocrată Germană.

N S. Hrușciov care a luat a- 
poi cuvîntul a fost ovaționat în
delung de participant la miting.

N. S. Hrușciov
întîlnesc reprezentanții țărilor 
Răsăritului și Occidentului.

N. S. Hrușciov a subliniat de 
asemenea că Tîrgul internațional 
de la Leipzig servește interesele 
întăririi păcii și înțelegerii intre 
popoare. El a vorbit în continuare 
despre rezultatele Congresului al 
XXI-lea al P.C U.S. care a trasat 
grandiosul program al creării 
bazei tehnice și materiale a co
munismului in Uniunea Sovietică. 
Realizarea programului elaborat 
de Congres creează posibilități și 
mai mari pentru dezvoltarea co
merțului internațional al Uniunii 
Sovietice.

Principala condiție a realizării 
acestor planuri, a subliniat N. S. 
Hrușciov. este menținerea păcii, 
neadmiterea unui nou război 
distrugător. El a subliniat din 
nou că Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru pace și rezolvarea

S-a deschis Tîrgul Internațional 
de la

LEIPZIG 4. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Tîrgul 
'Internațional de Primăvară de 
la Leipzig cunoaște anul acesta 
un deosebit succes.

Din primele ore ale deschiderii 
Tîrgului, pavilionul sovietic a 
devenit principalul punct de a- 
fracție.

Tov. Ana Toma, adjunct al mi- 
tiistruluî Comerțului al R.P.R.,

Leipzig
care conduce delegația noastră 
Ia Tîrgul de la Leipzig, a 
subliniat într-un interviu acordat 
radiodifuziunii din R. D Germană 
faptul că tîrgul oglindește dez
voltarea tehnicii R. D. Germane. 
Ea a remarcat de asemenea im
portanța tîrgului pentru creșterea 
schimburilor comerciale între nu
meroase țări ale lumii.

paștiică a tuturor problemelor 
actuale. In legătură cu aceasta 
N. S. Hrușciov s-a referit la pro
punerile sovietice cu privire la 
Tratatul de pace cu Germania și 
reglementarea problemei Berlinu
lui. Adoptarea acestor propuneri 
sovietice ar reprezenta o mare 
contribuție la menținerea păcii și 
ar crea condiții favorabile resta
bilirii unității Germaniei. »

Arătînd că cercurile guvernan
te din Occident resping aceste i- 
nițiative de pace fără să propună 
nimic in schimb și chiar au în
cercat să amenințe că vor folosi 
forța, N. S. Hrușciov a declarat: 
Oricît ar turba cei care vor să 
mențină încordarea și starea de 
război rece, ei nu vor realiza ni
mic. Aceasta este poziția Uniunii 
Sovietice, a țărilor de democrație 
populară, a tuturor oamenilor iu
bitori de pace.

Propunem, a declarat în conti
nuare N. S Hrușciov, încheierea 
unui tratat de pace cu cele două 
state germane. Acest tratat va 
asigura poporului german pacea.

Dacă Bonnul nu va accepta să 
se încheie un tratat de pace cu 
cele două state germane, Uniunea 
Sovietică este gata să încheie un 
tratat de pace cu R.D.G.

Vorbind în numele guvernului 
sovietic și al poporului sovietic 
P S. Hrușciov a spus : Cei de care 
depinde semnarea tratatului de 
pace și lichidarea rămășițelor stă
rii de război trebuie să fie mai 
rezonabili. Guvernele trebuie să-și 
plece urechea Ia glasul popoarelor 
și să acționeze potrivit intereselor 
lor.

In numele Partidului Socialist 
Unit din Germania a luat cuvîntul 
W. Ulbricht.

Mitingul oamenilor muncii 
Leipzig a fost o puternică 
monstrație a prieteniei dintre 
poarele Uniunii Sovietice și 
publicii Democrate Germane.

CALCUTTA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața de 
3 martie delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice a vizitat. Com
binatul chimic din Sindri. ,

A. A. Andreev, membru al.:Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a transmis muncitorilor 
combinatului un salut fierbinte din 
partea oamenilor muncii șr îndeo
sebi din partea chimiștilor sovie
tici. Muncitorii au mulțumit căldu
ros pentru urări și la rîndul lor 
au rugat pe membrii delegației so
vietice să transmită un salut fră
țesc muncitorilor din Uniunea So
vietică. Muncitorii indieni au ară
tat că ar dori să viziteze U.R.S.S., 
să cunoască marile realizări ale 
industriei sovietice. Vă așteptăm 
cu dragă inimă, a răspuns A. A. 
Andreev. Aveți ce vedea, la noi. 
Vă aflați la începutul dezvoltării 
economice independente. Noi v-ain 
întrecut, dar voi nu trebuie să ră-

mîneți în urmă. Este bine că v-ați 
eliberat de colonialism, a spus în 
continuare A. A. Andreev. Acum 
trebuie să vă eliberați cît mai re
pede și de dependența economică. 

Apoi membrii delegației sovietice 
au vizitat cartierul muncitoresc ș’ 
spitalul pentru muncitori. Direcția 
combinatului a invitat pe membrii 
delegației la un dejun la care au 
participat și reprezentanții sindica
tului muncitorilor din combinat. In 
cadrul acestui dejun N. A. Muhit- 
dinov, președintele Comisiei pentru 
Afacerile Externe a Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a urat colectivului în
treprinderii noi succese în muncă. 

In după-amiaza zilei de 3 mar
tie delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice și persoanele 
care o însoțesc a sosit în orașul 
Calcutta, important centru politic 
și economic al Indiei.

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

Prezențe românești peste hotare

PROI E C T '•

TATT R A
de neagresiune între Uniunea Republicilor Sovietice 

și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Socialiste 
Nord.

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, pe de o parte și Re
gatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe de altă parte.

Confirmind năzuința lor de a trăi in pace unul cu altul și cu 
toate statele precum și hotărirea lor de a se călăuzi in relațiile 
internaționale de țelurile și principiile Cartei Organizației Națiu
nilor Unite,

Dorind să-și aducă contribuția la îmbunătățirea situației inter
naționale, îndeosebi a situației din Europa, pe calea adoptării 
de măsuri avind drept scop menținerea păcii și crearea unei 
atmosfere de încredere în relațiile dintre state,

Au hotărit să încheie prezentul 
numit în calitate de împuterniciți ai

Prezidiul Sovietului Suprem al 
Socialiste —

Majestatea Sa Regina Regatului 
landei de Nord —

care după prezentarea împuternicirilor lor găsite în forma cu
venită și in deplină ordine au căzut de acord asupra următoa
relor :

Largul ecou 
international 

al recentei note 
sovietice

Tratat de neagresiune și au 
lor:
Uniunii Republicilor Sovietice

Unit al Marii Britanii șl Ir-

MOSCOVA 4. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

Ziarul „Sovețskaia Kultura" 
consacră un amplu articol sec
ției Republicii Populare Romine 
din cadrul Expoziției de artă 
plastică a țărilor socialiste. Acea
stă secție, scrie ziarul, este uni
tară și în același timp variată. 
Privind expoziția romînă în an
samblu constați că participants 
au o concepție artistică unitară. 
Examinînd insă cu mai multă a- 
tenție lucrările fiecărui partici
pant, rămîi uimit de diversitatea 
personalităților lor creatoare.

★
TOKIO 4 (Agerpres). — Re

cent s-a deschis. în orașul japo
nez Shizuoka o expoziție de desene 
executate de copii din Republica 
Populară Romînă.

★
BUENOS AIRES 

Asociația culturală 
mînia a organizai
consacrată marelui compozitor ro- 
mîn George Enescu.

4 (Agerpres). 
Argentina-Ro- 
o festivitate

ROMA 4 (Agerpreis). — Asocia
ția italiană pentru relațiile cultu
rale cu Romînia din Milano a or
ganizat recent la centrul cultural 
din Milano lectura piesei „O 
noapte furtunoasă" de I. L. Cara- 
giale, în regia lui Angelo Gannden- 
zi și prezentarea lui S. Silva.

★

PARIS 4 (Agerpres). — Zia
rele pariziene comentează pe larg 
succesul obținut de dirijoru 
Constantin Silvestri < la concertul 
din cadrul festivalului organizat 
de Orchestra Națională Franceză 
cu ocazia celei de-a 20-a aniver
sări de la constituirea sa.

In legătură cu aceasta 
„Combat1' .
felul său de a însufleți frazele 
muzicale, 
cînd vibrant pe care Silvestri îl 
imprimă unora dintre piesele pe 
care le interpretează, au produs 
o impresie profundă asupra as
cultătorilor".

dirijoru

') ziarul
scrie: , Dinamismul,

accentul cînd sobru

Mâcmillân s=a înapoiat 
la Londra

LONDRA 4 (Agerpres). —TASS 
transmite: La 3 martie primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, s-a înapoiat la Londra 
din vizita efectuată în Uniunea 
Sovietică.

Pe aeroportul din Londra, Ha
rold Macmillan a făcut o declara
ție care a fost transmisă de postu
rile de radio și televiziune. Mac
millan a spus că în timpul vizitei 
în Uniunea Sovietică el. ministrul 
Afacerilor Externe, Selwyn Lloyd,

★

I 'MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La înapoierea 
sa în Regatul Unit, după o vizită 
de zece zile în Uniunea Sovieti
că, primul ministru el Marii Bri
tanii. Harold Macmillan, a adre
sat la 3 martie lui N. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., un mesaj in 
care exprimă mulțumiri pentru 
ospitalitatea și amabilitatea ma
nifestată de către N. S. Hrușciov 
Și de către ceilalți membri ai gu
vernului sovietic față de el și

și persoanele care i-au însoțit au 
cunoscut unele aspecte ale vieții 
poporului sovietic.

Pretutindeni pe unde am fost, a 
spus H. Macmillan, oamenii sovie
tici ne-au făcut o primire caldă, 
prietenească. Am văzut cum crește 
nivelul de trai al poporului sovie
tic. Ne-am convins de asemenea 
că poporul sovietic este tot atît de 
interesat în menținerea păcii ca și 
poporul englez.

★
față de ministrul 
terne.

Selwyn Lloyd, 
cerilor Externe al 
a adresat la 3 martie o scrisoare 
lui Andrei Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.. 
în care exprimă de asemenea pro
funde mulțumiri pentru amabili
tatea și ospitalitatea manifestate 
față de primul ministru și de el 
personal în timpul vizitei în Uni
unea Sovietică.

Afacerilor Ex-

ministrul Afa- 
Marii Britanii,

ARTICOLUL 1

Menționînd că folosirea forței sau amenințării cu forța în re
lațiile internaționale sint interzise de Carta Organizației Națiu
nilor Unite, Înaltele părți contractante declară solemn că se 
abține de la agresiune și nu vor recurge la folosirea forței 
mate sau a amenințării cu forța una împotriva alteia.

ARTICOLUL II

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: In S.UĂ se 
acordă o măre atenție notei gu
vernului sovietic adresate guvernu
lui S.U.A.

Unii comentatori, deși încearcă 
să pună la îndoială faptul că pro
punerile sovietice sînt acceptabile, 
nu pot totodată să nu recunoască 
că guvernul sovietic a depus noi 
eforturi concrete în scopul reali
zării unui acord în problemele in
ternaționale litigioase. Astfel, un 
corespondent al ziarului „New 
York Times" declară că „rușii au 
lăsat o portiță deschisă pentru tra
tative" denumind aceasta „un mo
ment încurajator".

vor 
ar-

„General Dynamics" I
Cine este acest nou „general", 

te reprezintă și ce vrea, de unde 
a răsărit? Este prieten sau rival 
cu ceilalți „generali", monopoluri 
fruntașe americane, . General Mo
tors" și „General Electric" ?

Revista americană „Fortune" dă 
puțin la o parte vălul ce acoperă 
de obicei afacerile veroase ale 
marilor trusturi americane. Colți
șorul ridicat e destul de mic, dar 
Suficient să azvîrlim și noi o pri
vire. Cu acest prilej aflăm că „Ge
neral Dynamics Corporation" face 
parte din rîndul „negustorilor mo
derni ai morții". Lista publicată 
de revistă arată că cele mai mari 
profituri le realizează industria de 
război și în special două ramuri: 
aviatica și electronica. Aflăm ast
fel că pentru anul 1957 — mono
polurile nu prea se grăbesc să-și 
facă cunoscute afacerile și venitu
rile astfel că datele au fost pu
blicate cu destulă întîrziere — 
pentru cele mai mari șase, com
panii din industria aeronautică 
vînzările au crescut cu 32 la sută, 
iar profiturile cu 21 la sută. In ce 
privește industria electronica — 
sub acest nume inofensiv și gene
ric se ascunde fabricarea de ar
mament atomic și de proiectile 
balistice — profiturile au cres
cut cu 33 la sută.

In fruntea acestor „negustori 
moderni ai morții" se află un 
nume oarecum nou : „General 
Dynamics". Cu cîțiva ani în urmă 
compania aceasta era o oarecare. 
Pe vremea fericită pentru industria 
de război americană a războiului 
din Coreea, această „General Dy
namics" se afla undeva pe la coa
da rapacelor hiene care profitau 
de pe urma măcelului provocat 
pentru prosperitatea lor- Acum ea 
se găsește pe primul loc uzurpînd 
domnia lui „General Motors" si
tuată acum abia pe locul zece, doar 
cu un ..biet" profit de 17,2 la sută, 
față de 19,7 la sută cit are „Ge-

neral Dynamics". Locul ocupat 
de „General Dynamics" este de 
invidiat de către celelalte com
panii. In 1957 această compa
nie a obținut comenzi de război 
în valoare de 1,1 miliarde. Suma 
aceasta uriașă a fost în general 
înghițită de fabricarea rachetelor 
pentru armata terestră, de subma
rine atomice și de avioane de 
bombardament. Dacă între cele trei 
departamente militare din S.U.A. 
există rivalități, mai deschise sau

f

★

BONN 4 (Agerpres). — Notele 
remise la 2 martie de guvernul 
sovietic guvernelor S.U.A, Angliei, 
Franței, R. D. Germane și R. F. 
Germane au găsit un larg ecou în 
Germania occidentală.

Vicepreședintele P.S.D.G., Weh
ner, a salutat faptul că Uniunea 
Sovietică este dispusă să ia parte 
la o conferință a miniștrilor Aface
rilor Externe cu condiția ca după 
aceasta să urmeze o conferință a 
șefilor de guverne. P.S.D.G. este 
de părere că Occidentul poate ac
cepta propunerile sovietice „fără 
a-și știrbi poziția". P.S.D.G. con
sideră că nota Uniunii Sovietice 
oferă prilejul „de a începe 
de fapt tratative în problema ger
mană".

dăConsiderînd că crearea bazelor militare pe teritorii străine 
la suspiciuni in relațiile dintre state, duce la înăsprirea 
internaționale și intensifică primejdia unui nou război, 
părți contractante se obligă să nu permită amplasarea 
militare străine pe teritoriile lor și în conformitate 
vor lua măsuri pentru a lichida intr-un termen cit

naștere 
situației 
înaltele 
bazelor 
aceasta 
poate de scurt bazele militare străine acolo unde ele există 
prezent.

ARTICOLUL III

cu 
se 
in

Toate problemele litigioase care pot surveni între înaltele 
părți contractante se 
pe calea tratativelor 
luționarea pașnică a 
O.N.U.

vor rezolva în spiritul 
și a folosirii celorlalte 
litigiilor internaționale,

înțelegerii reciproce 
mijloace pentru so- 
prevăzute de Carta

★

PARIS 4 (Agerpres). — TASS 
transmite: Toate ziarele francele 
din 3 martie au publicat pe pruna 
pagină, sub titluri mari, știrea cu 
priviră la notele adresate de gu
vernul sovietic guvernelor puteri
lor occidentale.

Chiar și ziarele care au desfă
șurat o campanie tendențioasă îm
potriva Uniunii Sovietice și care 
au acuzat Uniunea Sovietică de 
„intransigență" sînt nevoite să re
cunoască marea însemnătate pozi
tivă a propunerilor sovietice con
crete.

„Macmillan, care se întoarce la 
Londra, scrie cunoscutul comenta
tor Roger Massip în ziarul „Le 
Figaro", nu va întîrzia să apre
cieze drept rezultat pozitiv al vizi
tei sale și al întrevederilor cu con
ducătorii sovietici poziția pe baza 
căreia a devenit posibilă reluarea 
dialogului dintre Răsărit și Apus". 
Massip subliniază că „nota rușilor 
va fi apreciată de către opinia pu
blică occidentală ca fiind cu totul 
conciliantă".

ARTICOLUL IV
In caz că vreun stat va recurge la forță

cu forță împotriva uneia din Înaltele părți contractante, cealaltă 
înaltă parte contractantă nu va acorda sprijin direct sau indirect 
statului care a recurs la forță sau la amenințarea cu forța și in 
ceea ce o priveșe va lua toate măsurile posibile pentru regle
mentarea pașnică a conflictului.

ARTICOLUL V

Prezentul Tratat va fi valabil timp de 20 de ani 
trării lui în vigoare.

Tratatul urmează să fie ratificat și va intra în 
ziua schimbului instrumentelor de ratificare care va 
orașul .... într-un termen cît se poate de scurt.

ARTICOLUL VI

Prezentului Tratat I se poate alătura orice stat european 
cum și Statele Unite ale Americii.

Drept care Imputerniciții semnează prezentul Tratat și își 
pun parafa.

Alcătuit în orașul .... anul 1959 în două exemplare 
care în limbile rusă și engleză, ambele texte avînd aceeași

sau la amenințarea

In R. Cehoslovacă, numeroase femei ocupă posturi importante în viața politică, economică și so
cială a țării. Peste 35.000 de femei au fost alese în comitetele naționale iar 61 de femei sînt deputate 
în Adunarea Națională.

In fotografie : Miluse Goppoldova, deputată în Adunarea Națională, inginer chimist la uzinele 
Stalin din Zăluzi.

nuării cursei înarmărilor, ai men
ținerii „războiului rece", ai spori
rii efectivelor de care dispun for
țele militare. Cei șase vice-preșe- 
dinți ai societății sînt și ei perso
nalități cunoscute care au conlu
crat și continuă să lucreze în a- 
celeași scopuri cu Pace, cu Dulles, 
cu Departamentul de Stat și cu 
Pentagonul, adică la subminarea 
păcii, la fabricarea continuă a ar
mamentului atomic, la punerea de 
piedici în calea unei înțelegeri pe 
plan internațional.

Tabloul succint al conducerii 
lui „General Dynamics" demon-

Frank Pace. Această căpetenie are 
relații întinse, cu ajutorul cărora 
obține ceva mai mult decît posi
bilul. Cînd s-au votat fonduri pen
tru construcția de submarine ato
mice, Congresul a aprobat sume 
mult mai mari decît cele cerute de 
către guvern. „General Dynamics" 
care își scoate 85 la sută din pro
fituri din proiectele militare, știe 
să acționeze prompt în interesul 
trustmenilor cărora îi aparține.

Iar pentru ca profiturile acestea 
să nu scadă, Pace nu face econo
mie de energie și eforturi. Vor
bind despre dl. Pace și manevrele

dinte salariul lui Pace trecea de 
100.000 dolari anual. Insă cea 
mai importantă sursă a veni
turilor sale o constituie cele 32.500 
de acțiuni „General Dynamics" pe 
care el le-a cumpărat la cursul de 
14,05 dolari în vreme ce prețul pe 
piață era de 49,75 dolari per ac
țiune. Profitul net depășește un 
milion de dolari.

din ziua in-

vigoare din 
avea loc in

pre-

de-

Negustorii moderni ai morții
mai secrete pentru livrarea de 
contracte favoriților respect’vi, 
„General Dynamics" a reușit să 
le împace în profitul său, ea fiind 
furnizoarea tuturor armelor.

Cui i se datorește această pros
peritate a lui „General Dynamics" 
cum a ajuns ea pe primul loc?

Colecția de generali 
și demnitari

O parte a succesului lui ..Ge
neral Dynamics Corporation" se 
poate afla cercetînd lista membri
lor din consiliul de conducere al 
companiei. Această societate a 
știut să și facă rost de o remar
cabilă colecție de foști și vi'ton 
demnitari, de generali și amirali, 
de personalități de prim ord'n în 
domeniul energiei atomice. Să fa
cem dec' cunoștință cu ei. In pri
mul rînd este președintele consi
liului de conducere Frank Pace jr., 
fost secretar de stat al armatei 
terestre. Desm'nțindu-și totalmen
te numele. Pace este unul din cei 
mai înverșunați partizani ai conți-

sale, „Investor’s Reader", organ 
al Wall-Street-ului, menționa că 
acesta „face cele mai frecvente 
călătorii la Washington pentru a 
accentua necesitățile naționale în 
domeniul apărării sau pentru a 
discuta rolul lui „General Dyna
mics" în efortul de apărare". Lim
bajul acesta alambicat nu poale 
ascunde faptul că Pace exercită 
presiuni asupra aparatului guver
namental în scopul de a obține o 
creștere a procentelor din buget 
destinate cheltuielilor militare.

Dl. Pace este meșter în tot so
iul de manevre ca să obțină ceea 
ce-1 interesează : profituri cît mai 
mari. Datoriiă prietenilor săi a te
șit învingător în ceea ce ei nu
mește „stabilirea și restabilirea 
programelor militare... Fără excep
ție s-a dovedit că programele 
noastre șînt esențiale. Nici unul 
din ele nu a fost., abrogat". Așa 
a obținut comenzi de 1,1 miliarde. 

Frank Pace știe să lucreze pen
tru ca profiturile fabricanților de 
armament să se înmulțească. Și 

_ „ , pentru aceasta binemerită de
Spuneam că președintele aces- „General Dynamics". încă de pe 

tui „consorțiu al morții" este dl. vremea cînd era numai viceprcșe-

strează încăodată două adevăruri 
cunoscute, dar negate cu vehemen
ță de oamenii politici și de afaceri 
americani. Primul, că trusturile 
își subordonează în întregime a- 
paratul de stat, aceste lucrînd 
pentru a asigura monopolurilor 
profituri uriașe. In al doilea 
rînd prezența în conducerea 
lui „General Dynamics" a atî- 
tor persoane influente, spori
rea continuă a comenzilor mili
tare și creșterea profiturilor do
vedesc că șefii trusturilor (care 
se confundă adeseori cu dem
nitarii politici) sînt interesați 
în menținerea unei situații politice 
internaționale, fără la care cîști- 
gurile imense ar seca. Aceasta e 
situația cînd politica americană o 
dictează „General .Dynamics" și 
alții asemenea.

Un președinte grijuliu 
pentru profilurile 

monopoliștilor
'.a

Și câteva concluzii
„General Dynamics" este copi

lul „războiului rece", politicii de 
pe „poziții de forță", al politicii 
de înarmare excesivă.

„General Dynamics" este con
dus de oameni care fac parte din 
echipa de schimb din conducerea 
guvernului și a administrației. A- 
cest grup de oameni, legat cu zeci 
de fire de alte numeroase mono
poluri și bănci puternice, exercită 
presiuni pentru a obține comenzi 
sporite de armament ș; pentru 
menținerea unei politici agresive, 
singura în stare să le asigure 
prosperitatea. Că este o directă le
gătură între politica războinică 
profesată de cercuri conducătoare 
americane și profiturile uriașe rea
lizate de trusturile de armament 
al cărui reprezentant este „Gene
ral Dynamics" nu există îndoială.

La sfîrșitul exercițiului pe 
1958, (în S.U.A. ; ’ 
se încheie la
Pace va 
discurs frumos în care va 
rata că profiturile au 
în anul trecut și că sînt perspec
tive roze pentru anul acesta. A 
ceste rapoarte optimiste nu vor 
dăinui însă multă vreme. Lupta 
hotărîtă a popoarelor va impune 
pacea, va determina o scădeie a 
cheltuielilor militare, desființarea 
profiturilor realizate de „modernii 
negustori de morți", falimentul lor 
total și definitiv. E de dorit ca dl. 
Pace să apuce cit mai grabnic 
sfîrșitul acesta.

AL. GIRNEAȚA

exercițiului 
anul bugetar 

1 aprilie) 
rosti poate

dl. 
un nou 

a-
crescut

care în limbile rusă și engleză, 
labilitate.

Din împuternicirea Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 

Republicilor Sovietice 
Socialiste

fie- 
va-

Din împuternicirea Majestății 
Sale Regina Regatului Unit al 

Marii Britanii și Irlandei 
de Nord

ooo
SPRE A FI FERIȚI DE

MANIFESTAȚIILE POPULARE

Membrii ambasadei S.U.A. 
din Bolivia sint păziți 

de puternice unități armate
LA PAZ 4 (Agerpres). — A- 

gențiile americane de presă 
transmit noi amănunte asupra 
demonstrațiilor antiamericane din 
capitala Boliviei.

Temindu-se de indignarea 
populației membrii ambasadei 
S.U.A. și reprezentanții diferite
lor trusturi americane, al căror 
număr este de peste 1.800, s-au 
refugiat în suburbanele capitalei, 
unde sînt păziți de puternice uni
tăți armate și polițienești boli- 
viene.

Potrivit agențiilor americane 
de . presă, senatorul american 
Styles Bridges a recomandat tri
miterea de trupe americane în 
Bolivia în cazul continuării ma
nifestațiilor. Totodată el a 
și suspendarea „ajutorului" 
dat acestei țări.

—ooCoo— 

Grevă generală la 
Reggio-di-Calabria
ROMA. — La chemarea celor 

mai mari organizații sindicale din 
Italia — Confederația Generală a 
Muncii din Italia, 
italiană a sindicatelor 
muncii'..................
muncii' 
a avut loc o grevă 
protest împotriva indiferenței au 
torităților față de situația grea a 
populației din oraș.

cerut 
acor-

..Confederația 
oamenilor 

și „Uniunea italiană a 
— la Reggio di-Calabria 

generală de
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In colonia britanică Nyassaland
situația a devenit deosebit de gravă
• A fost introduse starea de asediu • Orașele 
sînt înțesate ae trupe britanice • Numeroși 
demonstranfi uciși și răniți • Mii de muncitori 

în grevă
demonstranți. Ele au deschis focul, 
ucigînd trei demonstranți și ră 
nind un mare număr dintre ei. în 
același timp, patrioții au barat 
străzile pentru a împiedica înain
tarea trupelor spre Blantyre și 
Limbe. Ei au incendiat trei auto
camioane militare engleze. Avioa
ne militare britanice patrulează in 
permanență deasupra acestor ora
șe. La Blantyre mii de muncitori 
africani sint în grevă. La Nkata 
unități ale forțelor armate engleze 
au atacat o mare mulțime de a- 
fricani care încerca să elibereze pe 
deținuții arestați cu prilejul pro
clamării stării de asediu. Au fost 
uciși 17 africani, iar 13 au fost 
răniți. La Mzimba, in apropiere 
de Blantyre, mulțimea a reușit să 
pătrundă in închisoarea locală și 
să elibereze 

Poliția a 
Testări în 
Congresului 
trivit unor 
mai la Blantyre și Limbe au fost 
arestate peste 100 de persoane. 
Printre cei arestați se află Ha
stings Banda, conducătorul Con
gresului național african. Banda și

africani
SALISBURY 4 (Agerpres). — 

In colonia britanică Nyassaland 
situația a devenit deosebit de 
gravă. Autoritățile colonialiste au 
introdus starea de asediu și au 
instituit legea marțială. Puternice 
forțe armate sînt masate in prin
cipalele localități ale coloniei și 
controlează punctele strategice 
cele mai importante. Patrule ale 
poliției și forțelor armate circulă 
în permanență pe străzile localită
ților din Nyassaland și în special 
în localitățile din nordul acestui 
teritoriu unde mișcarea de elibe
rare a luat o mare amploare. Po
trivit agențiilor de presă, orașele 
Blantyre și Limbe sînt înțesate de 
trupe britanice. Afară de Con
gresul național african, care a 
fost interzis anterior, au mai fost 
interzise Liga tineretului și Liga 
femeilor. Toate școlile din princi
palele localități ale coloniei au 
fost închise. Autoritățile au averti
zat pe locuitorii albi ai acestor o- 
rașe să rămînă acasă.

Imediat după proclamarea stă
rii de asediu, o mare mulțime a ceilalți conducători ai Congresului 
demonstrat pe străzile orașului național african au fost transpor- 
Blanlyre. Poliția și forțele armate tați de îndată in afara granițelor 
engleze au atacat cu brutalitate pe Nyassalandului.

pe deținuți. 
operat numeroase a- 
rînduț conducătorilor 
național african. Po- 

date incomplecte, nti-

ooo
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MOSCOVA. — Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist a chemat pe tinerii 
și tinerele, pe pionierii și școlarii 
din țară să participe la întrecerea 
socialistă pe întreaga Uniune pen
tru a aduna și colecta în acest an 
nu mai puțin de 3 milioane tone 
de fier vechi.

PEKIN. — La 3 martie Mao 
Tze-dun, președintele Comitetului 
Central el Partidului Comunist 
Chinez a primit în orașul Cijencl- 
jou o delegație a Partidului Co
munist din Japonia, cu care a 
avut o convorbiie prietenească. .

BRATISLAVA. — Recent s-au 
terminat la Bratislava lucrările 
secției de dezvoltare a bazei de 
producție a industriei construcțiilor 
din Comisia permanentă pentru 
construcții a C A.E.R. Au pârtiei- 
pat delegați din R P Bulgaria, R. 

D Germană, R 
P.

Cehoslovacă. R.
P. Polonă, R. P Romînă. 
Ungară și URSS.

MOSCOVA. - Pînă la 5 
ora 6 dimineata cel de-al 
satelit artificial sovietic a 
Jurat pămîntul de 4081 de ori

BONN. — După cum anunță a- 
genți.a France Presse. în dimi 
neața zilei de 4 februarie cance
larul Adenauer a părăsit Bonnul 
cu destinația Paris.

R.

martie, 
treilea 
tncou-

BONN — La 2 martie a început 
în regiunea Nuinberg ampasarm 
batalionului american de artilerie 
atomică Aceasta unitate. atomică 
a fost amplasată în ciuda protes
telor hotărite ale organizației lo
cale a P.S.D.G și Comitetului <-e- 
tățenesc împotriva pericolului ato
mic.

NEW ăORK. - 
legațiile a șapte 
Ghana. Guineea. 
Sudanul. Tunisia
prezentat comitetului de tutelă un 
proiect comun de rezoluție cu pri
vire la viitorul teritoriului Came
run administrat de Franța.

La 3 martie de- 
țări africane — 
Libia, Marocul, 

și R.A.U. — au
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