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Succese
în întrecerea socialistă

Munca
o îndrăgești muncind

“ Ce facem după amiază? 
Tinerii din brigada de pro

ducție condusă de Dumitru 
Măciucă de la secția oțelă- 
rle a Combinatului Metalur
gic Reșița s-au deprins să-sl 
petreacă și o parte din 
timpul liber In colectiv.

lată-l discutînd la termina
rea lucrului.

Foto i F. FOPfSCU

Școala medie nr. 1 din Buziu 
are o experiență interesantă în 
organizarea activității practice 
a elevilor. Experiența de anul 
trecut este folosită din plin și 
anul acesta.

Încă de la început de an au 
fost rezolvate problema 
organizatorice importantei 
asigurarea condițiilor ca 
cei peste 800 de elevi ai 
școlii să lucreze în atelie
rele școlii sau în cele ale 
unor întreprinderi din 
oraș.

bularul lor uzual. La început aa 
condus tractorul chiar în curtea 
școlii. Mai tîrziu la gospodăria a- 
gricolă de stat „Horticola” din 
apropierea orașului. Inițiativa por
nită din partea unor utemifti și 
sprijinită de biroul V.T.M. de a

tnd

Din experiența comitetului 
U.T.M. ți a conducerii 

Școlii medii nr. 1 din Buzău 
în organizarea activității 

practice a elevilor

alelie-

de munci- 
mai mare 
a continua 
bine băie- 
exprimate

Frumoasă 
e munca 

tractoriștilor
La mesele de lucru ale

relor de tîmplărie sau mecanică 
ale școlii, în atelierele I. M. C. 
la strungurile Centrului școlar 
agricol n-a rămas nici un loc 
neocupat. Elevii mici sau mari 
au trăit bucuria muncii produc
tive, au verificat importanța cu
noștințelor practice „pe viu“ chiar 
în procesul de producție, în 
mijlocul colectivelor 
lori. Și acum cea 
dorință a lor este de 
această activitate. „E 
te“ — aceste cuvinte
de un muncitor cu experiență au 
ajuns să valoreze în ochii elevi
lor cel puțin cit un 10 în catalog 
în dreptul 
dificil.

Iată-i de 
hei a Xl-a. 
școlar trecut, după 
ore de atelier, au început con
ducerea tractorului. Elevii cla
mei a Xl-a umanistă au luat în 
primire de la Centrul școlar 
agricol și de la gospodăria agri- 
solă de stat „Horticola” 
tractoare dintre 
pentru a învăța 
S-au descurcat 
Deosebirile 
teză, 
H.T.Z.
acestea 
ite,

obiectului cel mai

pildă pe elevii cla
ia timpul anului 

mai multe

patru 
cele mai bune 
să le conducă, 
foarte bine, 

ambreiaj, vi
la tractoarele 

U.T.O.S. — toate 
l subiecte obișnu- 

termeni intrați tn voca-

de 
cuplare 

fi 1 
erau

porni cu tractoarele la cîțiva 
km. depărtare de gospodărie, 
pentru a face în același timp o 
muncă folositoare, a fost primită 
de întreaga clasă cu entuziasm. 
Comitetul U.TJM. a extins acea
stă inițiativă la toate celelalte 
grupe de elevi.

Frumoasă-i munca tractoristu
lui ! După acest an de practică 
mulți elevi au ajuns la această 
concluzie. Iată de ce n-a mirat 
pe nimeni faptul că în timpul 
vacanței de vară frații Nicolae 
Dumitru și Gelu Dumitru din 
clasa a X-a au lucrat în schimb 
cu tractoriștii din G.A.C. „30 De
cembrie”, în comuna lor. Școala 
medie nr.l Buzău a dat însă nu 
numai „tractoriști“ pricepuți ; 
numeroase scrisori de mulțumire 
din partea Depoului C.F.R., a mo
rii „11 Iunie“, a I.M.C.-ului—în
treprinderi unde elevii au lucrat 
în practică — arată că acestora 
le sînt dragi ți meseriile da 
strungari, lăcătuși, frezori etc. 
Pentru mulți elevi a fost hotărî- 
toare această perioadă de prac
tică pentru alegerea meseriei. 
Nicolae Efrimescu din clasa a 
X-a, de pildă, care s-a dovedit în 
timpul practicii la moara „11 
Iunie” a fi un bun strungar, 
vrea neapărat să lucreze după 
terminarea școlii din nou tn ate
lierul de întreținere a morii, de 
data aceasta pentru multă vre
me. Gînduri asemănătoare ara și

Ion Dragu, colegul eăss, și 
mulți alții.

Laboratorul 
inițiativelor

Comisia metodici pentru ac
tivitățile practice ale da- 
vilor înființată în școală, 
precum și comitetul U.T.M. 
au înțeles că elevii trebuie 
să-și însușească nu numai 
deprinderi practice, ci, în 
același timp, să fie la cu
rent cu ultimele cuceriri 
ale științei și tehnicii mo
derne.

tn acest scop a fost creat 
laboratorul de fizică al școlii, 
unde sub directa și competenta 
îndrumare 
elevii pun 
îndrăznețe 
curajoase
mică încăpere se electrifică tre-

a profesorului lor, 
în aplicare cele mai 
inițiative, cele mai 
proiecte. In această

M. DASCALU

(Continuare în pag. 3-a)

Consfătuire 
privind universitățile 

populare 
și muncitorești

Joi a avut loc în Capitală o 
consfătuire cu vicepreședinții con
siliilor sindicale regionale, se. 
cretarii filialelor S.R.S.C. și di
rectorii de studii ai universități
lor populare și muncitorești din 
întreaga țară

Tov. Dumitru Mihalaehe, se. 
Cretarul Consiliului de conducere 
al S.R.S.C., a prezentat un refe
rat privind măsurile care trebuie 
luate pentru asigurarea conținu, 
tului teoretic și științific al lec. 
țiilor ce se predau în universită
țile populare, după care au urmat 
ample discuții.

Cu același prilej, acad. prof. 
dr. Șt. Milcu a prezentat expu
nerea „Știința și cultura în R. P. 
Romînă în slujba construirii so
cialismului“, jar prof. univ. Stan- 
ciu Stoian a vorbit despre meto
dica predării lecțiilor la universi. 
tățile populare.

Oamenii muncii din întreprin
derile noastre industriale cin
stesc măreața sărbătoare — 
ziua de 7 Noiembrie — cu suc
cese deosebite în producție.

București Atelierele „Grivița
Roșie“ din Capitală 

își îndeplinesc cu cinste anga
jamentele luate. La secția va
goane, de pildă, planul de re. 
parații pe luna octombrie a fost 
îndeplinit cu 4 zile mai devre
me, iar în luna septembrie co
lectivul acestei secții a obținut 
economii suplimentare în va
loare de peste 261.000 lei.

In întrecerea pentru îmbună
tățirea calității pieselor turnate, 
colectivul de muncitori de la 
sectorul turnătorie a eliminat 
complet rebuturile.

Fruntaș pe ateliere este sec
torul cazangerie unde muncito
rii conduși de maistrul Alexan
dru Codescu, Erou al Muncii 
Socialiste, se străduiesc să pre
dea cazanele la sectorul meca
nic, în mod ritmic.

Pgpăn In perioada 1-25 
Dtlvflu octombrie, sondo

rii întreprinderii de 
foraj Zemeș au forat peste plan 
circa 450 m. Extinderea foraju
lui cu turbina, metodă cu care 
s-a realizat peste 90 la sută din 
volumul de lucru, precum și e- 
liminarea timpilor neproductivi, 
au permis sondorilor din Zemeș 
ca, în intervalul 1 ianuarie— 
25 octombrie, să-și depășească 
planul de producție la foraj cu 
8.586 m. In primele 9 luni, pe
troliștii întreprinderii Zemeș au 
economisit 5.462.000 lei, depă- 
șindu-și angajamentul anual.

fliij Pentru i obține
VlUJ succese mai mari 

în sporirea produc
ției, metalurgiștii de la Uzinele 
„Industria Sirmei“ din Cîmpia 
Turzii au adus o serie de îm
bunătățiri la cuptorul electric 
nr. 3 de la secția oțelărie și la 
laminorul II. Aceasta a permis 
sporirea capacității agregate
lor și obținerea unor însemnate 
economii. De la începutul anu
lui și pînă acum, harnicul co
lectiv a dat peste plan 18.225 
tone produse metalurgice, rea- 
lizînd prin reducerea prețului 
de cost, economii care depă
șesc 2.150.000 lei.

Bav9 Colectivul turnă-
17VI O. toriei de tuburi de 

la Combinatul si
derurgic Hunedoara a înregis
trat un nou succes în întrece
rea în cinstea zilei de 7 Noiem
brie : realizarea planului anual 
de producție cu 64 de zile îna
inte de termen. Paralel cu spo
rirea producției, colectivul aces
tei turnătorii a înregistrat pro
grese și în ce privește îmbună
tățirea calității producției și redu. 
cerea prețului de cost. Astfel, 
procentul de rebuturi a fost re
dus față de plan cu 6 la sută, 
iar prin reducerea prețului de 
cost s-au realizat economii de 
la începutul anului în valoare 
de peste 350.000 lei.

La școala populară de artă dinCraiova, elevele, fiice de țărani 
colectiviști și întovărășiți învață migăloasa, dar minunata artă 

a țesutului covoare lor și a broderiei.
Foto : S. VIOREL

Adunări consacrate 
celei de-a 41-a aniversări 

a Comsomokilui

Jînărul rabotor Alexandru Bol- 
vik de la întreprinderea Meta
lurgică „înfrățirea" din Oradea, 

lucrează în contul lunii 
decembrie.

Foto! S. NICULESCU

Excursii 
pentru studenți
Oficiul Național de Turism- 

Carpați a inițiat organizarea 
unor excursii pentru studenți. 
Săptămîna trecută 500 de stu
denți din Capitală au vizitat 
Muzeul Doftana și Podul Prie
teniei de la Giurgiu, iar la 
sfîrșitul acestei săptămîni alți 
600 de studenți din București 
£or pleca pe Valea Prahovei.

Belșug 1 Lanurile de porumb ala 
colectiviștilor din Bâblclu, raio
nul Caracal au fost anul acesta 
mal bogate ea orlcînd. Marlnl- 
că, fiu de colectivist se bucurâ 

șl el.

Foto ! F. PA VEL

Doi prieteni;
Eroul și elevul său

Mărunțel și firav, poate nițel 
cam prea plăpind pentru cei 18 
ani ai săi, Niculae a venit la 
gospodărie cu o valijoară obiș
nuită în mină, călcînd încet, cu 
neîncredere. S-a dus direct la 
grajduri și s-a adresat direct 
unui om mărunțel, dar solid, cu 
părul trecut spre albire și cu un 
zîmbet bun și înțelegător.

- Am venit aici, să fac prac
tică, la, dumneavoastră. Am fă
cut școala profesională zooteh
nică.

Bătrînul l-a cîntărit cu privi
rea din cap pînă-n picioare 
parcă cu îndoială.
- Să facem cunoștință atunci 

- Adochiței.
— Niculae Costin, îi spuse el, 

făcînd ochii mari, uimit.
— Dacă ai venit la practică, 

atunci apucă-te de treabă, ii 
spuse Adochiței direct. Să-i dați 
și lui cîteva vaci să le mulgă, 
s-a adresat el celorlalți.
- Două-trei, nu primesc. Ori 

douăsprezece, cît au și ceilalți, 
ori niciuna.

Bătrînul Adochiței a zîmbit. li 
plăcea îndrăzneala băiatului, 
deși bănuia că n-o să poată bi
rui singur, l-a dat totuși atîtea 
vaci cîte-a vrut el. Și Niculae 
s-a pus serios pe treabă. E

cel mai mic dintre 
căznea cam mult

drept că era 
mulgători, se 
pînă împingea o roabă cu' gu
noi afară, dar nu se lăsa. Scui
pa bărbătește in palme și îm
pingea zdravăn. N-a lăsat în 
ruptul capului pe nimeni să-i 
ajute. Adică n-are el atîta am
biție îneît să-i arate Eroului, 
lui moș Costică Adochiței, că 
nu e chiar un fitecine, că știe 
să facă treabă ? Adochiței l-a 
lăsat să muncească cot la cot 
cu ceilalți. La una din ședințele 
de analiză ale brigăzii, Nicu
lae s-a ridicat curajos și și-a 
spus părerea despre ceilalți, 
despre cei care credea el că 
mulg după cum cere știința și 
despre cei care nu făceau asta. 
Apoi a venit cu o propunere : 
fiecare mulgător să ia în grijă 
și cîțiva viței. Asta ar însemna 
să se economisească munca 
unui om. Moș Costică Adochi
ței îl privea cu zîmbetul lui bun 
de totdeauna. Nu i-a zis nimic, 
l-a lăsat pe ceilalți să vorbea
scă, și toți l-au lăudat sincer 
pentru ideea lui.

Cînd a terminat 
Adochiței și ceilalți 
i-au strîns lui Niculae
piu și l-au urat succes în viață. 
Credeau poate n-o să se mai

practica, 
mulgători 
mina sim-

Ști 
dé '

• la '

vadă niciodată. Cine putea 
unde va fi el repartizat 
școală ?

Nicolae Costin a plecat 
școală cu sufletul puțin umbrit
de mîhnire. E drept, era mulțu
mit că nu pierduse vremea de
geaba. Dar, uite, muncise :cî- 
teva luni cu un Erou al Muncii 
Socialiste și acesta nu-i spusese 
și lui măcar o vorbă de în-, 
curajare, să-i spună c-a făcut 
o treabă bună. Oare nu merita( 
el asta ?

Peste cîteva zile, Nicolae pri
mi însă o scrisoare de la Co- 
țușca. O deschise cu deosebită 
emoție. Cine-i scria ? Chiar A- 
dochiței, Eroul, li scria simplu, 
scurt, să vină dacă vrea să lu
creze la ei după ce-și termină 
definitiv școala. Să ceară asta 
conducerii. Nicolae nu mai pă
țea de bucurie.

Și s-a întors la Coțușca, ca 
mulgător.
- M-am întors, moș Costică, 

i-a spus el emoționat cînd a ve
nit. Nu știu dacă sînt bun sau 
nu ca mulgător, dar...
- Mă Nicolae, i-a spus moș 

Costică zîmbind. Nu-i bine să 
ne-apucăm acuma să ne lău
dăm între noi. Dacă nu erai bun 
nu te fihemam. Să muncim cum

s-o vedea ea

început iarăși 
acum 13 vaci 
încă una în

trebuie și lauda 
Singură.

Nicolae și-a 
munca. îngrijea 
cu lapte, luase
plus. Adochiței i-a chemat in
tr-o zi de-o parte să stea de 
vorbă între ei în tihnă. . Era 
noaptea tîrziu și Nicolae știa 
că moș Costică e frînt de obo
seală, muncise de dimineață de 
la patru și jumătate. Dar a dis
cutat cu el liniștit, omenos, 
zîmbind. L-a întrebat o sume
denie de lucruri despre el, des
pre părinți, despre colegi și pro
fesori, dacă are haine și 
ce-i trebuie, dacă citește și 
citește.

- Mai citești tu acum,
Nicolae ? Sau dacă al terminat 
școala ai dat cu piciorul la 
carte ?
- Nu prea am timp, moș Cos

tică.
- Ei, păi ăsta-i un răspuns pe 

care să-l dea un băiat ea tine, 
un utemist ? s-a încruntat el. 
Trebuie să înveți, la hai să citim 
ceva împreună. Mi-a venit o re-

tot
ce

mă

ION BAIEȘU

(Continuare tn pag. 3-a)

Numeroși tineri din întreprin
derile și instituțiile bucureștene 
s-au adunat joi după-amiază la 
Casa prieteniei romîno-sovietice, 
pentru a lua parte la serbarea 
închinată celei de-a 41-a aniver
sări a Comsomolului. Tov. Ale
xandru Sidorenco, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
București, a vorbit cu acest pri
lej despre drumul de muncă și 
luptă parcurs de gloriosul tine- 
ret sovietic de-a lungul celor 41 
de ani ai organizației sale, 
despre contribuția deosebită a 
comsomoliștilor la construirea

socialismului și comunismului în 
marea Uniune Sovietică.

Ansamblul Uniunii Tineretului 
Muncitor a prezentat apoi un 
bogat program artistic.

Adunări consacrate aniversării 
Comsomolului au avut loc în nu
meroase alte orașe ale țării.

(Agerpres)

Aparatele de radio 
romînești apreciate 

de cumpărători
In primele 9 luni ale aces

tui an au fost vîndute cu a- 
proape 20.000 de aparate de 
radio mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. Un mare număr de aparate 
a fost vîndut la sate. Apara
tele de radio romînești sînt a- 
preciate de cumpărători.

O serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, cărora li s-au a- 
dăugat cele 50 de inovații apli
cate, au permis colectivului Fa
bricii „Radio-Popular“ din Ca
pitală să producă în primul se
mestru al anului cu 50 la sută 
mai multe aparate de radio de
cît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Existența unei industrii pro
prii de aparate de radio, pre
cum și înlesnirile acordate de 
stat cumpărătorilor, au făcut ca 
numărul abonaților radio să 
crească în ultimul deceniu de 
aproape patru ori. In același 
timp, radioficarea satelor și a 
cartierelor muncitorești, începu
tă în urmă cu zece ani, a cres
cut, deservind astăzi peste 
670.000 de abonați.

(Agerpres)
---------- *------

Elevul Dondeyuk Anton din anul 
II al Școlii profesionale „Strun
gul" din Orașul Stalin răspun- 

zînd la ora de tehnologia 
meseriei.

Foto i N. STELORIAN
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Știință

Corb la corb 
nu-și scoate ochii

Frankfurt pe Main. Un 
cartier mărginaș Idstein, cu o 
reputație cam șifonată. O 
sală veche, cu pereți afumați, 
cu scaune șubrede și tapet 
coșcovit. Se ține o conferință, 
un congres sau ceva asemă
nător. La tribună urcă un o- 
rator mustăcios, repede ener
gic brațul drept înainte și 
hămăie un „heil” strident. îi 
răspunde urletul sălii. Mus
tăciosul, arogant și arțăgos, 
dă drumul la placă. E vorba 
despre o mare Germanie, des
pre o ordine nouă și un răz
boi, despre pămînt răsăritean 
care să fie pîrjolit de cisma 
teutonă. în sală aplauze, 
răcnete, ochi congestionați, 
priviri grele și tulburi.

Frankfurt pe Main. 1959 nu 
alt an, ci 1959 spre toamnă. 
Scena de mai sus, identică cu 
cele petrecute în pivnița be
răriei din München unde se 
agita paranoicul caporal 
Adolf Hitler în anii 1930-33, 
este luată de la o întrunire a 
fasciștilor din Germania oc
cidentală. Sub privirile 
paternale ale lui Ade
nauer, sub cele îndu- 
ioșate ale revanșardului 
ex demnitar hitlerist 
Oberländer, sub oblă
duirea colecționarului de car
ne de tun loseph Strauss, o 
droaie de organizații fasciste 
de tineret și-au trimis dele
gații la o conferință de uni
ficare.

Autoritățile fac cu ochiul, 
spunînd „băieților“ să-și vadă 
liniștiți de treabă, că de cei 
ce vor protesta vp avea grijă 
poliția vest-germană, vor avea 
grijă autoritățile. Și cum au
toritățile, poliția, sînt pline 
de SS-iști, corbi la corbi n-o 
să-și scoată ochii și băieții 
își văd de treabă și își fac 
de cap.

își văd de treabă lepădă
turile din așa zisa organiza
ție „Tineretul Național Ger
man“, care bat străzile îm
brăcați în cămăși gri, cizme, 
epoleți și diagonală, fluturînd 
deasupra capului drept bi
blie „Mein Kampf“ a lui 
Hitler. Ca o distracție, băieții 
au și batalioane de asalt, care 
din cînd în cînd atacă adu
nările democratice, sparg ca
pete, ard cărți și ziare pro
gresiste.

își văd de treabă zurbagii 
din botezata „Mișcare socia
listă a tineretului german”,

I

îmbrăcați cu cămăși negre, 
împodobite cu gingașa insig
nă cu cap de mort.

își văd de treabă zănatecii 
din așa-zisă organizație a 
„Păsărilor călătoare”, îmbră
cați în autentice uniforme 
naziste, nemascate, nearanja
te. Șef este un vechi ofițer 
S.S., Zitzmann, care a încer
cat cu ani în urmă să azvîrle 
în aer tribunalul de la NÜ- 
renberg unde erau judecați 
criminalii de război hitleriști.

Și toate aceste organizații 
neohitleriste, revanșarde, pa
ramilitare s-au unit. Toate a- 
ceste cioburi fasciste au fost 
adunate cu scopul de a con
stitui un vas impunător. N-a 
ieșit decît o ulcică dogită cu 
numele pompos „Mișcarea 
națională (nu lipsea decît cu- 
vîntul „socialist“ ca eticheta 
nazistă să fie completă) a 
tineretului ' german”.

Iar guvernul de la Bonn 
tace și privește. Și la urma 
urmei de ce ar lua măsuri 
cînd băieții hitleriști nu fac 

decît să repete — e 
. _ , drept că puțin mai 

rjffîA violent și cu mijloace 
Uteaefl nu prea catolice — 

ideile politice ale par
tidului creștin demo

crat al lui Adenauer și ale 
celorlalți. Dimpotrivă acțiu
nile tinerilor naziști sînt pe 
plac. Ele sînt o reafirmare a 
crezului politic vest-german 
care se poate reduce la trip
ticul revanșă-inarmare-răzhoi

Noua organizație fascistă 
va avea fără îndoială soarta 
celei vechi. Hitlerismul, cu 
tot ce înseamnă el, a fost 
condamnat de istorie. Și nu 
Va putea fi reînviat și repus 
în marș nici măcdr cu spri- 
jinul creștin-democrat al d-lut 
Adenauer. El cămine o miș
care străină de spiritul sănă
tos al tineretului german și 
nu contaminează decît un nu
măr restrîns de zurbagii, 
lichele politice și de aventu
rieri.

In numeroase orașe din 
Germania occidentală au avut 
loc manifestații ale organiza
țiilor democratice: la Bremen, 
la Düsseldorf, la München, ti
neretul vest germ an protestea
ză în adunări 
triva reînvierii 
hitleriste.

publice împo
organizațiilor

AL. GIRNEAȚA
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Prestigiul cărții

Aceste uriașe rezervoare din 
U.R.S.S. pe care vi le pre
zentăm mai jos conțin mate
ria primă din care se va fa

brica cauciucul.cea mai senzațională
Cum s-a obținut

- - » ■ . V, < iS &■

i__ Æ’Wl &*

In cursul septenoluful întreg 
ciclul de producție cri Uzinei 
de rulmenți din Moscova va 
fi automatizat. In fotogra
fie t linia pentru rectificarea 

Inelelor rulmenților.

Poto I TASS

50 de operații 
pe secundă 
O nouă mașină 

romînească electronică 
de calcul

științifice 
peste

romînești 
hotare

în mai puțin de un minut 
se pot efectua toate calcv'ele 
pe care le face un calcu^or 
ce dispune de o mașină obiș
nuită de calcul timp de 8 
ore.

...Iată o performanță care 
vorbește din plin despre 
excepționalele rezultate prac
tice 
în 
baza 
ale 
Noua mașina electronică 
calcul, realizată de colecti
vul laboratorului de mașini 
electronice (condus de ing. 
V. Toma) al Institutului de 
fizică atomică al Academiei 
R.P.R., este o excepțională 
realizare tehnică ce poate 
constitui o mîndrie a științei 
romînești.

Intrată în exploatare în 
cursul lunii octombrie, noua 
mașină electronică a Institu
tului de Fizică Atomică este 
o mașină superioară primei 
mașini de acest tip.

Dacă de pildă, la prima 
mașină electronică introduce
rea problemelor se face ma
nual, la cea de a doua mașină 
datele sînt introduse automat 
prin folosirea benzilor perfo
rate.

Pregătirea separată a pro
blemelor, citirea foarte rapi
dă a benzii, posibilitatea pre
gătirii benzilor în diverse uni
tăți și transmiterii lor spre 
locul mașinii cu ajutorul tele
imprimatoarelor — iată cîte- 
va din avantajele automatiză
rii datelor la cea de a doua 
mașină 
numeric

în al 
folosirii 
mașini de acest tip au fost re
duse tuburile electronice de 
la 1500 (cît avea CIFA 1) la 
750 fără a se spade bineînțe
les performanțele mașinii, ci 
dimpotrivă.

Trebuie să subliniem de a- 
semenea faptul că reducerea 
numărului de tuburi a însem
nat folosirea unor scheme e- 
lectronice mai perfecționate, 
care s-a făcut pe baza folo
sirii mai intense a elemente
lor semi-conductoare (2500 de 
cristale de germaniu).

Noua mașină electronică de 
calcul realizată de Institutul 
de Fizică Atomică este o ma
șină universală, care poate fi 
folosită la orice problemă ce 
se rezolvă cu metode nume
rice.

Cu ajutorul noii mașini pot 
fi rezolvate tabele de func
țiuni, sisteme de ecuații 
liniare, sisteme de ecuații 
diferențiale, probleme de lo
gică matematică, unele pro
bleme cu caracter economic. 
Astfel, mașina permite solu
ționarea unor probleme cu
rente în domeniul geologiei, 
astronomiei, opticii etc.

în scurta perioadă de timp 
care a trecut de la punerea 
ei în funcțiune, mașina a re
zolvat milioane de operații, 
diverse probleme complicate 
etc. Sutele de mii de operații 
pe care mașina le-a rezol
vat pentru laboratorul de 
raze cosmice, de pildă, 
numai 24—25 de ore 
fi putut fi rezolvate de un 
calculator care dispune de o 
mașină obișnuită de calcul 
timp de aproximativ 4—5 ani.

Noua mașină electronică de 
calcul deschide imense per
spective pentru folosirea ma
șinilor de acest tip nu nu
mai pentru calcule ci și pen
tru automatizările complexe 
la comanda liniilor de pro
ducție industrială precum și 
într-o serie 
tante ramuri 
naționale.

care se pot dobîndi 
tehnica modernă pe 
celor mai noi cuceriri 
științei contemporane, 

de

electronică de calcul 
din [ara noastră, 
doilea rind, pe baza 

experienței primei

Creația științifică din țara 
noastră, care a cunoscut o dez
voltare deosebită în anii puterii 
populare este tot mai mult cu
noscută și apreciată peste ho
tare. Și alături de oamenii de 
știință, cartea, acest mesager 
credincios, poartă în toată lu
mea realizările științei romînești.

în 1948, după organizarea 
Academiei R.P.R., ia ființă edi- 

' tura celui mai înalt for științific 
din țara noastră. Odată cu a- 
vîntul cercetării în toate dome
niile științei se dezvoltă necon
tenit și publicarea cărții de 
știință, în tiraje pe care nu le-au 
cunoscut vreodată lucrările sa- 
vanților noștri în trecut. în acești 
11 anf de activitate apare, în 
Editura Academiei R.P.R., un vo
lum mai mare de publicații de
cît cel pus sub tipar de vechea 
academie în 80 ani.

Editura Academiei R.P.R. a- 
cordă o atenție deosebită pro
pagării realizărilor științei noa
stre peste hotare. Din numărul 
total de 54 reviste de speciali
tate, 12 apar în limbile de mare 
circulație mondială ; numeroase 
volume de cercetări sînt tipărite 
și în alte limbi ; cărțile și re
vistele sînt însoțite de rezumate 
și prezentări în limbi străine. 
S-a stabilit o colaborare rodni
că, care se va dezvolta în viitor, 
cu Academiile de științe ale ță
rilor socialiste. Prin diverse 
schimburi cartea științifică romî
nească e prezentă în toate ma
rile biblioteci ale lumii, în insti
tuțiile culturale din mai toate 
țările globului pămîntesc. Bi
blioteci de specialitate, institute 
de cercetare sau de învățămînt 
superior, savanți și reviste știin
țifice elogiază nivelul înalt al 
cercetării științifice din țara 
noastră și se referă, în cuvinte 
de apreciere, la calitatea muncii 
editoriale. „Vă felicităm mai 
ales - scrie editurii Academiei 
R.P.R., Academie - Verlag din 
R.D.G. - pentru succesele obți
nute de oamenii de știință expri
mate in literatura științifică și 
tehnică". Referindu-se la diferite 
publicații ale editurii noastre, 
oameni de știință din alte țări 
mărturisesc prestigiul de care se 
bucură cartea de știință tipărită 
în R.P.R. Operele științifice ale a- 
cademicienilor C. I. Parhon, Tra
ian Săvulescu, lorgu Iordan, 
Mihail Ralea, Ștefan Milcu, Ște
fan S. Nicolau, Grigore Moisil, 
G. Oprescu ș.a. primesc o înaltă 
apreciere în întreaga lume. 
„Lucrările științifice (romînești 
n. n.) aduc o contribuție de 
mare valoare în știință", a- 
preciază Federația internaționa
lă de documentare, cu sediul în 
Franța. Cercetările lingviștilor, 
dicționarele editate în țara noa
stră sînt foarte căutate primin- 
du-se comenzi masive 
U.R.S.S., Franța, R.D.G.

„...Vă rugăm să primiți în nu
mele conducerii și al directorului 
acestui muzeu — se spune in 
scrisoarea expediată de British

au apă- 
referiri la lucră- 

sau matematicie- 
noastră. Revista 

reviews" din

Muséum Natural History din 
Londra — mulțumirile cele mai 
călduroase pentru această lu
crare valoroasă ți frumos pre
zentată". (E vorba de Monografia 
Uredinalelor a acad. Traian Să- 
vulescu n.n.).

Publicațiile editurii noastre sînt 
adeseori recenzate în reviste 
științifice cunoscute. Reprodu- 
cînd un bogat material din re
vista „Studii și cercetări de is
torie veche", publicația sovietică 
„Vestnik drevnei istorii" adau
gă : „Istoricii și arheologii din
R. P.R. acordă multă atenție stu
diului antichității slave, obți- 
nînd în acest domeniu succese 
însemnate". In Italia 
ruț, de pildă, 
rile medicilor 
nilor din țara 
„Mathematica!
S. U.A. apreciază de asemenea 
publicațiile romînești de mate
matici pure și aplicate, de fi
zică.

Pe de altă parte cărțile romî
nești de știință sînt răspîndite în 
unele țări prin coeditori. Lecțiile 
de geometrie diferențială ale 
acad. Vrănceanu apar — în co
editare—cu firma pariziană Gau- 
tier-Vilar, cercetările lingviștilor 
romîni asupra diftongilor „ea" 
și „oa" în editura daneză Munk- 
sgaard.

Tipăriturile Editurii Academiei 
R.P.R. în cele mai variate do
menii ale cunoașterii științifice 
și-au găsit aprecierea în întrea
ga ' '
la 
stre 
științific mondial.

Am putea cita desigur aici 
multe alte scrisori sau cuvinte 
de elogiu — strinse de editură, 
la Biblioteca Academiei, de re
dacțiile revistelor sau autorii 
înșiși ; ele mărturisesc prestigiul 
și atenția de Care se bucură 
știința romînească — în toată 
lumea. Este aici expresia de 
netăgăduit a înfloririi științei și 
culturii noastre. Sprijiniți și în
drumați de partid, folosind con
diții de lucru și cercetare ex
cepționale, cercetătorii romîni 
dau la iveală lucrări 
valoare. Niciodată știința 
s-a bucurat de atîta prețuire și 
atît ajutor ca în anii regimului 
democrat-popular. Cartea aca
demică romînească stă mărturie 
prestigiului mereu crescînd al 
științei romînești peste hotare.

U

• Desenele datînd de 4000 de 
ani care s-au găsit pe stîncile 
din Italia și Elveția, imaginile 
de pe monedele de bronz din 
Syracuza sau cele de pe vasele 
grecești și romane, monumen
tele din Etruria, Babilon și'din 
Grecia, silexurile cioplite și 
pietrele șlefuite toate ne arată 
că plugul e o creație colectivă 
a agricultorilor din cele mai di
ferite țări.

• In anul 1763 James Small 
produce pentru prima oară 
unelte agricole pentru arat la 
uzina Berwickshire bazîndu-se 
pe calcule matematice.

• In secolul al XlX-lea s-au 
făcut numeroase încercări de a 
se construi o mașină care să 
combină cele două operații: re
coltatul și treieratul. încercarea 
cea mai reușită a fost aceea a 
lui Andrei Romanovici Via. 
senko, astfel îneît în septembrie 
1868 apăruse prima combină 
din lume.

Partea invizibilă a Lunii a 
fost fotografiată I

Sute de milioane de oameni 
din toate colțurile planetei noa
stre au smuls din miinile vînză- 
torilor de ziare edițiile speciale, 
sau au așteptat ore întregi în 
fața televizoarelor pentru a ve
dea cu proprii lor ochi ceea ce 
pînă mai ieri părea un vis fan
tastic : fotografia reversului Lu
nii, cea mai interesantă imagi
ne obținută cindva în istorie.

De la apariția vieții pe pla
neta noastră, cu sute de milioa
ne de ani în urmă și pînă in 
clipa recepționării fotografiilor 
transmise de pe stația automată 
interplanetară sovietică, nici un 
ochi omenesc nu a zărit cindva 
reversul Lunii.

Fotografierea părții invizibile 
□ Lunii și transmiterea imaginii 
ei pe Pămînt de pe stația auto
mată interplanetară s-au efec
tuat cu ajutorul unui sistem spe
cial de fototeleviziune creat de 
oamenii de știință sovietici.

Suprafața invizibilă a Lunii a 
fost fotografiată, la un semnal- 
comandă transmis de pe Pă
mînt prin unde radio-electrice. 
Se înțelege însă lesne că pen
tru aceasta a trebuit să fie în
deplinită mai întii o condiție 
elementară : obiectivele apara- 
tajului de fototeleviziune să fie 
îndreptate spre Lună. Această 
minune a tehnicii a fost rezol
vată cu ajutorul unui sistem spe
cial de orientare al stației cos
mice automate, lată cum. In 
momentul fotografierii, stația 
automată era situată între Lună 
și Soare, astfel incit Soarele lu
mina aproape 70 la sută din su
prafața invizibilă a Lunii. O se
rie de celule fotoelectrice erau 
îndreptate spre Soare și o altă 
serie spre Lună. Rezultatele „ob
servațiilor" acestor celule erau 
comunicate unei mașini electro
nice de calculat, care a stabilit 
din poziția relativă a aștrilor 
momentul optim pentru începe
rea fotografierii și a transmis 
comanda necesară aparatajului

automat. In acel moment s-a fă
cut rotirea stației cu unghiul 
potrivit printr-un motor special 
al sistemului de orientare, astfel 
ca obiectivele aparatelor de fo
tografiat să țintească direct spre 
Lună, luminatorul din peretele 
stației s-a deschis și fotogra
fierea a început durînd aproxi
mativ 40 de minute.

întregul proces de prelucrare 
a peliculei pe bordul stației s-a 
făcut, bineînțeles, în mod au
tomat. Cum a fost posibilă pre
lucrarea materialelor fotografice 
adică developarea, spălarea, 
fixarea in condițiile impondera
bilității ? Se știe doar că in lip
sa gravitației lichidele se 
pulverizează în stropi răspin- 
dindu-se în tot spațiul. Se 
puteau folosi în aceste con- 

vase închise erme-

din

—

in
ar li

de alte impar
ale economiei

S. IOACHIM
Elementele unei viitoare sta
ții satelit în curs de ansam- 

blare,

lume și au contribuit 
introducerea științei noa- 

în circuitul schimbului

de 
nu

LÖRIN6Z

La Observatorul astrofizic din Crimeea, doctorul în științe fizi- 
co-matematice, N. Kozîrev, studiază Luna și planeta Venus. 
In fotografie i N. Kozîrev lîngă telescop în timpul unor cercetări.

Foto : TASS

alții doar 
tic. Dar în acest caz cum a fost 
introdusă pelicula in revelator 
și fixator ? îndeplinirea tuturor 
acestor operații dovedește încă 
odată ce imense probleme au 
trebuit să fie rezolvate de oa
menii de știință sovietici pentru 
a realiza această excepțională 
performanță științifică.

Din toate fazele obținerii fo
tografiei, transmiterea ei pe Pă- 
mint, de la distanța de 470.000 
km., este desigur cea mai cap
tivantă.

Cum a putut fi 
ceasta minune ?

Pentru a înțelege 
nism, trebuie să ne 
cu unele noțiuni din telefotogra
fie. După cum se știe, telefoto
grafia permite transmiterea la 
distanță a fotografiilor utilizînd 
linii telefonice sau emisiuni ra
diofonice.

La stația de emisie se rotește 
un tambur cu fotografia care 
trebuie transmisă. Pe acest tam
bur cade un fascicul îngust de 
lumină de la o sursă intensă. 
Tamburul se rotește și în ace
lași timp se deplasează lent in 
lungul axei sale, expunind razei 
de lumină mereu alte porțiuni 
ale figurii. Fascicolul luminos 
este reflectat cu diferite inten-

realizată a-

acest meca- 
familiarizăm

sități pe fiecare porțiune a fo
tografiei (după nuanța respecti
vă a fragmentului respectiv) și 
ajunge apoi la o celulă foto- 
electrică care transformă lumina 
intr-un curent electric pulsatoriu. 
Acest curent „modulează" o 
undă de radio, adică comandă 
amplitudinea semnalelor emise. 
La stația de recepție lucrurile se 
petrec invers, adică semnalele 
electrice sînt transformate 
nou in semnale luminoase 
fața unui tambur înfășurat 
hîrtie fotografică.

Sistemul folosit pentru trans
miterea automată a fotografiilor 
de pe stația interplanetară a- 
mintește în linii mari de cel des
cris mai sus, cu unele deosebiri 
extrem de importante. Astfel in 
locul sistemului mecanic de ex
plorare a imaginii a fost folosit 
un sistem electronic asemănător 
cu modul in care se efectuează 
transmiterea filmelor cinemato
grafice la televiziune. Dar in 
timp ce la televiziunea noastră 
descompunerea imaginii se face 
după 625 de linii, fotografia 
Lunii a fost „citită“ în Cosmos 
și recompusă pe Pămînt după a- 
proximativ 1.000 de linii. Acest 
lucru a făcut posibilă obținerea 
unor semitonuri și nuanțe ex
trem de fine. In plus, pentru a 
se asigura transmiterea la dis
tanță mare a imaginilor cu un 
emițător de putere nu prea 
mare, a fost folosită o viteză de 
transmitere de zeci de mii de 
ori mai înceată decît viteza de 
transmitere folosită de televi
ziune.

Primul fotoreporter-robot trimis 
în spațiul cosmic și-a îndeplinit 
în mod strălucit misiunea. Posi
bilitatea de a se trimite instalații 
de televiziune în Cosmos, „la 
fața locului", deschide perspecti
ve extraordinare. Nu încape în
doială că foarte curind plane
tele sistemului solar vor fi foto
grafiate sau chiar direct televi
zate.

Cea mai senzațională fotograj 
fie din istoria omenirii repre
zintă încă o strălucită realizare a 
științei sovietice care și-a dove
dit odată in plus absoluta ei su
perioritate.

Ing. I. 1ONESCU
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Un dispozitiv
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Seceta, înghețul, grindina...
Cum vor influența fenomenele 

meteorologice asupra dezvoltării 
plantelor ? Care sînt cauzele 
principale ale fenomenelor me
teorologice ? Cum se produce se
ceta ? Cum se produc grindina, 
ploile torențiale și ploile prelun
gite? Cum se formează poleiul 
și chiciura ? Cum putem lupta 
împotriva înghețului 
Care sînt acele fe
nomene meteorolo
gice care favorizează 
unele boli ale plan
telor ? — iată 
va întrebări la 
puteți căpăta răspunsuri largi, 
pe deplin lămuritoare pentru 
oricare dintre cititori în paginile 
broșurii dr. C. Donciu, .Seceta, 
înghețul, grindina și alte feno
mene meteorologice dăunătoare 
agriculturii“ recent apărută în 
cadrul colecției Societății pentru 
Răspîndirea Științei și Culturii.

Pornind de la analiza cauze
lor diverselor fenomene meteoro
logice, autorul reușește să dea

timpuriu ?

explicație unor serii întregi de 
fenomene dăunătoare agriculturii, 
dar în același timp o serie de 
sfaturi cu privire la măsurile ce 
trebuie luate împotriva pierderi
lor pe care le aduc agriculturii 
grindina sau înghețul, seceta sau 
promoroaca.

Lucrarea amintită ne arată de
asemenea

cite- '
care

cum omul, 
concepțiile 
după care i 
fenomenele 
fost create 
călăuzite 
supranaturale, a

învingînd 
mistice 

lumea și 
naturii au 

i și sînt 
de ființe 

reu
șit să-și explice în mod științific 
fenomenele naturii, a reușit ca 
prin aplicarea măsurilor de 
combatere a fenomenelor meteo
rologice dăunătoare agriculturii 
să obțină recolte din ce în ce 
mai bogate.

Scrisă într-un limbaj accesibil 
unor mase largi de cititori lu
crarea dr. C. Donciu se va bucu
ra cu siguranță de succes în rin- 
durila tineretului nostru.

TR. POTERAȘ

Lăcătușul Dmitri Șirirkîn dei 
pe șantierul de construcție a hi
drocentralei Bratsk a propus o 
nouă metodă de construire a fun
dațiilor pentru pilonii de montaj 
ai liniilor de înaltă tensiune.

Inovatorul a construit un dis- 
pozitiv original... e ancoră me. 
talică de ancoraj — care aseme
nea unui tirbușon se înșurubează 
în pămînt cu ajutorul unei 
instalații de foraj, al- unui 
tor sau chiar manual.

In mod obișnuit pentru
carea și fixarea instalațiilor de 
montaj în pămînt se execută 
fundații ancore de beton, pe care 
se așează pilonii de montaj sau 
se fixează cablurile de întindere. 
Pentru aceasta sînt necesari cî- 
țiva metri cubi de ciment, mate
rial lemnos, o mare cantitate de 
metal. Dar după terminarea lu
crărilor toate aceste materiale 
rămîn în pămînt.

Ancora construită de Șirirkîn 
este mult mai rezistentă decît 
cele din beton. Ea se scoate ușor 
din pămînt și poate fi folosită de 
50 de ori. Prețul ei de cost este 
de 500 de ori mai mic.

Experiențele au arătat 
cora lui Șirirkîn poate 
sită ca suport solid și 
pilonii grei ai liniilor de înaltă 
tensiune.

S-a calculat că numai la con» 
struirea liniei de înaltă tensiune 
de 500.000 volți dintre Bratsk și 
Irkutsk, care va fi prima verigă 
a sistemului energetic unic din 
Siberia răsăriteană, folosirea an
corelor de fixare va permite să se 
realizeze o economie de 15.000.000 
ruble,

că an- 
fi folo.
pentru

Aberațiile mistice despre „viața de apoi“
învățătura despre viața de dincolo de 

mormînt, constituie o parte integrantă 
a oricărei forme de misticism. „Dreptcre- 
dincioșilor“, reprezentanții misticismului 
le promit „împărăția cerurilor“. Sufletele 
„dreptcredincioșilor“, desprinzîndu-se de 
trupul mort, trecător, vor continua, chi. 
purile, să trăiască în rai, desfătîndu-se 
cu contemplarea domnului. „Păcătoșilor“, 
însă li se promit chinurile fără de sfîr- 
șit în iad, unde ei vor arde veșnic, fără 
să ardă.

De unde cunosc propovăduitorii mis. 
ticismului „existența“ lumii de dincolo de 
mormînt ? Se știe foarte bine că nici 
unul din oameni — nici din cei „drept 
credincioși", nici din cei „păcătoși", — 
nu s-a întors niciodată din „lumea cea
laltă“ !

Toate raționamentele despre viața în 
„lumea de dincolo de mormînt“ se bazează 
pe „mărturii“... care nu pot fi verificate. 
Chiar în timpul nostru, cînd teologii în
cearcă să, folosească în fel și chip știința 
pentru sprijinirea dogmelor mistice în ce 
privește argumentarea „lumii de dincolo 
de mormînt“, slujitorii misticismului re
curg deseori, ca și în trecut, la povestiri 
și „mărturii“ fantastice.

Unde se află raiul și iadiil potrivit 
învățăturii misticilor ?

Intr-unui din capitolele bibliei se spu
ne că dumnezeu a creat raiul „pe o 
înălțime“, adică, după cît se pare, pe 
pămînt. Pe numeroase hărți geografice 
din Evul Mediu este însemnat chiar lo
cul unde se află „grădina raiului“.

Astăzi întreaga suprafață a planetei 
noastre este cercetată și pe hărți nu mai 
există „pete albe“. Totuși „raiul pe pă
mînt“ n-a fost descoperit,

Diferite „cărți sfinte“ spun că raiul 
s-ar afla în cer. Astăzi însă înălțimile 
cerului din jurul pămîntului ne sînt de 
asemenea bine cunoscute. Atmosfera 
este brăzdată în toate direcțiile de avi
oane. Ea a fost cutreierată în toate păr
țile de sateliții artificiali ai Pămîntului. 
Nici un fel de aparate nu au găsit însă 
pe undeva un fel de lume de dincolo de 
mormînt. De ce ? Pentru că ea pur și 
simplu nu există 1

Biblia povestește că dumnezeu a creat 
omul din „pulbere de pămînt“ și a pus 
în el „sufletul viu“. De aici reiese că 
fără suflet corpul nu are viață, iar sufle, 
tul poate exista fără corp.

Faptele însă, stabilite de știință, dove
desc contrariul î viața a existat timp în
delungat și există și astăzi în multiplele 
ei variațiuni, fără ceea ce se numește 
„activitate sufletească“. In schimb însă 
această activitate depinde pe de-a între
gul de corp și nu poate fi despărțită de 
el.

Știința ne arată că între comportarea 
animalului și structura sistemului sau 
nervos există o strînsă legătură. Această 
legătură se manifestă și mai limpede 
dacă comparăm nivelul de dezvoltare al 
creierului diferitelor animale cu psihicul 
lor. Toate aceste date arată că „activita
tea sufletească“ depinde de sistemul ner
vos și nu reprezintă nicicum ceva inde
pendent. Sistemul nervos însă nu poate 
fi despărțit de corp, de la care primește 
hrană, oxigen etc. înseamnă deci că 
procesele psihice depind de cele ale 
corpului.

Așadar, nu există nici un fel de „su- 
flet“ independent El nu poate fi des.

părții de corp și chiar numai din acest 
motiv nu poate fi nemuritor.

Studiind corpurile naturii moarte și 
vii vedem că ele toate se compun din 
aceleași elemente chimice.

Dar, principala diferență dintre ceea 
ce este viu și ceea ce este mort, rezidă 
nu în elementele chimice din care sînt 
ele compuse, și desigur nu în existența 
„sufletului“. Ea rezidă în structura corpu
lui viu și este determinată de caracterul 
deosebit al metabolismului.

Din punctul de vedere al reprezentan
ților misticismului moartea este un act 
momentan. Ea survine, chipurile, în acel 
moment cînd „sufletul“ părăsește corpul.

Știința a arătat totuși că chiar înceta
rea principalelor procese ale activității 
vitale ale organismului în ansamblu nu 
înseamnă încă moartea tuturor organelor 
sale. Atunci cînd inima și plămînii înce
tează să funcționeze, în majoritatea păr- 
ților corpului continuă un oarecare timp 
schimbul cu mediul exterior.

Pe faptul continuării vieții unor diferi
te părți după moartea corpului, se ba
zează metoda larg folosită în știință 
privind „cultura țesuturilor în afara or
ganismului“. Bucăți de țesuturi sînt izo
late de corp și în condiții artificiale, în- 
tr-un mediu special, își continuă viața.

Profesorul A. A. Kuleapko de la uni. 
versitatea din Tomsk a reușit în 1902 
să readucă la viață inima unui copil 
care murise de pe urma unei boli in. 
fecțioase. In prezent s-a obținut reînvie
rea unor animale care au murit după un 
interval de 5—10 și chiar 16 minute.

Ge concluzii se impun de pe urma a- 
cestor experiențe! Se poate oare afirma

că moartea survine pe neașteptate, mo
mentan ? Nu. Observațiile arată că aceas
ta este un proces natural. Prima etapă 
a lui este moartea clinică. Ea se carac
terizează prin pierderea cunoștinței, opri
rea respirației, pulsului Și bătăilor inimii. 
Totuși, organele și țesuturile continuă să 
trăiască. A doua etapă este moartea bi
ologică, atunci cînd în organe încetează 
treptat schimbul cu mediul exterior și 
ele pier. Apoi în ele încep transformări 
ireversibile, care fac imposibilă reînvie
rea artificială.

In literatura științifică s-au publicat 
numeroase cazuri de aducere la viață a 
celor care au murit. Asemenea cazuri 
demonstrează că moartea nu survine pe 
neașteptate, momentan și deci, nici viața, 
nici moartea nu sînt legate de suflet.

La 28 martie 1948, în clinica chirur
gicală a Institutului medical din Sta. 
hno, de pildă, a fost adusă o fetiță 
rănită cu o armă de foc. Rana sînger’a 
puternic. Respirația și pulsul s-au oprit. 
S-a oprit și inima. Medicul de ser. 
viciu a luat măsuri urgente. Transfuzie 
de sînge și respirație artificială. După 
un minut s-a observat contracția nere. 
gulată a mușchiului cordului, peste trei 
minute a început respirația, peste cinci 
minute inima a început să bată în mod 
ritmic. Concomitent a fost efectuată ope
rația necesară. Zece minute după reîn
ceperea respirației, bolnava și-a revenit 
în fire și ea a fost mutată în salon.

Dacă cauza morții rezidă în faptul că 
„sufletul“ părăsește trupul, unde a trăit 
el atunci cînd oamenii „reînviați“ de me
dici se aflau în starea morții clinice ? 
Cum a putut „sufletul“ să se întoarcă în 
organism? Și principalul lucru, de ce

„vine“ el numai în acele cazuri cînd 
ajutorul medical este acordat la timp? 
Reiese că rămînerea „sufletului“ în corp 
și chiar întoarcerea Iui după moarte 
este reglementată nu de o forță suprana. 
turală. K

Nici unul din cei „reînviați“ de către 
medici n-a putut relata nimic despre „Iu- 
mea de dincolo de mormînt“. Ei toți au 
simțit moartea lor sub forma unei stări 
fără cunoștință sau de somn adînc. Acesț 
lucru este cu totul natural, deoarece 
atunci cînd funcționarea inimii încetează, 
creierul, din cauza lipsei de sînge și, în 
consecință, a oxigenului, încetează să 
funcționeze și, cunoștința dispare.

Studierea istoriei omenirii arată că 
credința în viața de dincolo de flcormînt 
n-a existat dintotdeauna. Ea a apărut în 
societatea împărțită pe clase. In această 
societate învățătura misticilor despre 
viața de dincolo de mormînt urmărește 
abaterea oamenilor muncii de la lupta 
de clasă, de la lupta pentru o soartă 
mai bună aici, pe pămînt. Pe planeta 
noastră, șîntem oaspeți trecători. Princu 
pala viață — spun reprezentanții miști, 
cismului — îl așteaptă pe om, chipurile, 
după moarte.

In societatea noastră însă, numai ace' 
la poate să participe pe deplin convins 
și cu cea mai mare eficacitate la cons
trucția _ vieții noi, . care este convins 
de inexistența fericirii de dincolo de mor. 
mînt și se străduiește prin munca sa să 
facă ca viața noastră să devină tot mai 
frumoasă,

(Fragmente dintr-un articol 
apărut în revista sovietic^ 

„Naukț j ^izn’|



Vești de la corespondenții voluntari

Adunări de dări de seamă
și alegeri

Luna prieteniei
romîno-sovietice

Vizitele oaspeților sovietici

De ce a fost 
ales în noul 

birou
Manole Ivașcu, responsabi

lul brigăzii utemiste de mun
că patriotică din secția C.T.C. 
de la uzinele „Oțelul Roșu“- 
Caransebeș, este unul din tinerii 
cei mai cu'noscuți din secție pen
tru hărnicia și inițiativa sa la 
acțiunile de muncă patriotică.

Sînt numeroase după.amiezele 
cînd brigada utemistă de muncă 
patriotică cu steagul în frunte 
pornește spre șantierul de lucru.

Furnalele patriei au nevoie de 
fier vechi. Tinerii care muncesc 
într.o uzină cunosc mai bine 
decît oricine importanța fierului 
vechi pentru obținerea oțelului 
necesar producției. De aceea 
strîngcrea fierului vechi este 
una din preocupările de seamă 
ale brigăzii utemiste de muncă 
patriotică. Pînă acum au luat 
drumul furnalelor 72.500 kg fier 
vechi adunat de această bri. 
ga dă.

Sădirea și îngrijirea pomilor 
este o muncă frumoasă și ti
nerească. Anul acesta Ocolul 
Silvic din localitate a avut un 
prețios ajutor în brigada ute
mistă de muncă patriotică.

Dar activitatea acestui colec. 
tiv de tineri a fost mult mai 
largă. împreună au învățat cîn- 
tece patriotice; au mers la spec
tacole, au discutat filme și cărți 
etc. Toate acestea i-au făcut pe 
tineri să răspundă cu dragoste 
de cîte ori au fost mobilizați ia 
o acțiune a brigăzii.

Apreciind activitatea responsa
bilului brigăzii utemiste de mun. 
că patriotică — tov. Manole 
Ivașcu — utemiștii l-au ales in 
unanimitate in biroul organiza
ției de bază U.T.M.

TALIDA MIHĂILESCU 
tehnician

Despre 
învățământul 

politic
Cînd s-att înscris la cercul 

politic „Să ne cunoaștem patria“ 
tinerii de la cooperativa „Tehno- 
metal“ din Ploești gîndeau pe 
bună dreptate că vor învăța lu
cruri noi, își vor îmbogăți

In fotografie : Tinerii lăcătuși 
montori Gh. Tătaru și Iosif 
Balogh de la Uzina „Unirea" 
din Cluj, lucrează la asam
blarea cardei duble pentru 
lină depășindu-și în medie 

norma cu 15 la sută.

Foto : AGERPRES

Știri sportive
BELGRAD 29 (Agerpres). - 

Tînârul șahist sovietic Mihail Tal 
va fi adversarul lui Mihail Botvi- 
nik, in meciul pentru titlul mon
dial.care va începe în luna mar
tie a anului viitor. Joi, în ultima 
rundă a turneului candidaților, 
Tal a remizat cu Benko și a 
terminat pe primul loc în clasa
ment cu 20 de puncte din 28 po
sibile.

Turneul candidaților încheiat 
la Belgrad este o nouă victorie 
remarcabilă a școlii șahiste so
vietice. Primele 4 locuri ale cla
samentului au fost ocupate de re. 
prezentanții U.R.S.S.: Tal, Xe
res, Smîslov și Petrosian.

★

In sala sporturilor de la Flo- 
reasca a început joi cea dc-a 111.a 
ediție a campionatelor Inter națio
nale de scrimă ale R. P. Romîne 
la care participă sportivi și spor, 
tive din R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, Italia, R. P. Polonă, 
R. P. Romină și R. P. Ungară. 
Campionatele au programat în 
prima zi proba de floretă bărbați, 
la startul căreia s-au aliniat 36 
de trăgători. După desfășurarea 
preliminariilor, pentru turneul 
final s-au calificat 8 trăgători: 
Csipler Atila (R.P.R.), Sorin 
Poenaru (R.P.R.), Vasseli Mario 
(Italia), Barbu Olănescu 
(R.P.R.), T‘că Matei (R.P.R.), 
Asem Diakovski (R.P. Bulgaria), 
Iosif Zilahi (R.P.R.) și Mario 
Curlette (Italia), 

cunoștințele politice și cul
turale. Așa ar fi fost dacă 
...propagandistul Valentin Dafi- 
nescu de la care cursanții 
se așteptau să învețe multe 
lucruri bune avea și pre
gătirea necesară unei asemenea 
răspunderi. El însă nu a reușit 
să ridice seminarul la un nivel 
corespunzător, să asigure des
fășurarea unor discuții vii, inte
resante.

După cîteva lecții, cursanții 
au cerut biroului U.T.M. să fie 
schimbat propagandistul. Așa 
s-a făcut că tovarășul Mihai Con
stantin, secretarul organizației 
de bază U.T.M., a devenit și 
propagandist. Tovarășul M. 
Constantin avea însă alte me
tehne, lui îi plăcea să întîrzie.

In darea de seamă și în dis
cuțiile purtate la adunarea de 
alegeri utemiștii Georgeta Dincă, 
Stelian Cucu, Gheorghe lonescu 
și alți utemiști au criticat biroul 
U.T.M. pentru ușurința cu care 
a privit desfășurarea învățămîn- 
tului politic, de organizație. Ei 
au cerut ca în planul de măsuri 
al noului birou al organizației 
U.T.M. învățămîntului politic 
să.i fie acordată o atenție deo
sebita. In cuvîntul lor mulți ute
miști au subliniat necesitatea 
de a se face o legătură mai 
strînsă între cele discutate în 
cerc și problemele concrete ale 
producției din întreprinderea lor.

CONSTANTIN MINZALÂ 
mecanic

Și despre 
activitatea 
culturală

laMult s-au bucurat tinerii de 
l.G.O. din Tg. Jiu cind au aflat 
că în întreprinderea lor s-a în
ființat o bibliotecă. De acum în
colo aveau de unde să împrumu
te cărți. Dar, bucuria le-a fost 
de scurtă durată. După vreo lună 
de zile de funcționare, biblioteca 
s-a închis. Deși au adus la cu
noștință comitetului V.T.M. acest 
lucru nu s-a schimbat nimic.

Dar acesta este doar un sin
gur exemplu de modul defectuos 
în care comitetul V.T.M. s-a 
ocupat de organizarea timpului 
liber al tineretului. De aceea pe 
drept cuvînt în adunarea de 
dare de seamă și alegeri utemiș
tii au criticat atitudinea in-

Spectacolele Teatrului „Mossoviet"

„Mascarada“ de Jll. JLwuuuit&u
Cel de-al doilea spectacol pe 

care Teatrul „Mossoviet“, l-a pre
zentat publicului bucureștean 
cu prilejul turneului său în țara 
noastră, aduce pe scenă una din 
cele mai însemnate opere ale 
dramaturgiei clasice ruse din pri
ma jumătate a veacului trecut. 
Ne referim la drama în versuri 
a lui Mihail Lermontov: Mas
carada.

Lermontov scrie în acea epo
că în care țarul Nicolae l, după 
ce înăbușe în sînge mișcarea re
voluționară a decembriștilor, dez
lănțuie un regim de cruntă te
roare, de totală oprimare a ori
căror năzuințe de libertate și 
progres. Condițiile. sociale în 
care a viețuit poetul i-au influen
țat puternic opera. Creația sa 
artistică poartă pecetea protes
tului social pe care poetul îl ri
dică împotriva absolutismului ța
rist. Ura împotriva autocrației 
clocotește în rîndurile scrise de 
el. Explicînd originea acestei a- 
titudini, Gorki scria: „La Ler- 
monlov întîlnim o trăsătură de 
pesimism. însă acest pesimism 
al lui Lermontov este un senti
ment activ : în acest pesimism 
răsună clar disprețul pentru con
temporaneitate și negarea ei, se
tea de luptă..."

De pe aceste poziții a scris 
Lermontov drama sa „Mascara
da“. Alegîndu-și eroii din rîn
durile aristocrației ruse, poetul 
își exprimă dezgustul față' de 
societatea pe care ne-o zugră
vește arătîndu-ne cum concep- 

diferență a comitetului U.T.M. 
față de problemele culturale, 
sportive, față de organizarea 
timpului lor liber. Utemiștii lla- 
rie Holdon, Gheorghe Dumi- 
trașcu, Florian Grofu, au făcut 
propuneri concrete despre măsu- 
rile care trebuie luate pentru or» 
ganizarea timpului liber al tine
retului în întreprindere. Ei, pre
cum și alți vorbitori, au cerut 
amenajarea unui club și redes
chiderea bibliotecii. Aici s-ar 
putea organiza acțiuni intere
sante și educative. Toate a- 
cestea, tinerii le-au discutat și 
propus în adunarea de alegeri. 
Hotărîrile pe care le-au luat, ti
nerii entuziaști pe care i-au ales, 
sînt o 
timpul 
aici va

garanție că în viitor 
liber al tineretului de 

fi temeinic organizat.
CORNELIU LEAHU 
preparator chimist

Unificarea pașnică a Coreei va contribui
la consolidarea păcii în lume

Interviul acordat unor reprezentant ai presei de Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la București

La 29 octombrie 1959 tovară
șul Kim Ben Dik, 
extraordinar și [' 
R.P.D. Coreene la 
acordat unui grup

ambasador 
plenipotențiar al 
la București a 
p de ziariști, 

reprezentanți ai organelor presei 
centrale din R.P.R. un interviu 
cu privire la unificarea pașnică 
a Goreei în vederea căreia Adu
narea Populară Supremă a 
R.P.D. Coreene a adresat un a- 
pel tuturor parlamentelor din 
lume și un apel Adunării Națio
nale din Goreca de Sud și popu
lației sudeoreene.

Ambasadorul a arătat că timp

unea
o îndrăgești muncind
(Urmare din pag. l-a) 

nuri în miniatură, aici își are 
sediul o instalație de telecoman
dă a unor navo-modele, în labo~ 
rotorul acesta se fac' fotografii 
științifice cu ajutorul unui mi
croscop transformat într-un apa
rat de micro-prdiecție , 

începutul activității în acest 
laborator l-a făcut încă în urmă 
cu cîțiva ani cercul de foto. Cui 
nu-i place să facă fotografii reu
șite ? Pe neașteptate, invățînd 
într-o zi să developezi și să co
piezi, în alta să faci fotografii 
științifice, mici radiografii sau 
diapozitive pentru proiecte, ca
peți gust pentru tehnică, 
pentru aplicarea în practică a 
cunoștințelor științifice dobîn- 
dite în timpul orelor de curs. 
Intr-adevăr, s-au ivit printre 
elevi din ce în ce mai mulți a- 
matori, dornici să transforme 
laboratorul lor într-un adevărat 
centru de cercetări și experimen
tări tehnice. tnsușindu-și în 
prealabil o serioasă documenta
ție științifică, elevii au realizat 
lucruri minunate : un ceas elec
tric, receptoare cu galenă, un 
cuptor electric, oscilografe elec
tromagnetice, aparate de măsu
rători electrice, fără a mai P°~ 
meni de „ultimele cuceriri ale 
științei“^ acea mică instalație de 
teleghidaj, emițătorul de ultra
sunete, trenul electric la care au 
lucrat cîteva luni elevii Sorin 

la

în

țiile ei despre viață conduc 
adevărate tragedii umane.

Primul act ne introduce 
viața mondenă a așa-numitei 
„societăți sus-puse“. Membrii a- 
cestei societăți își asigură exis
tența din exploatarea muncii 
celor mulți și oprimați. Ei trîn- 
dăvesc toată ziua și pentru 
pune capăt plictisului ce-i stăpî- 
nește duc o viață destrăbălată.

Pe fundalul acestei societăți 
putrede și descompuse se des
fășoară drama zguduitoare a lui 
Arbenin și a Ninei, dramă gene
rată în hună măsură de socie
tatea în mijlocul căreia s-a con
sumat.

Arbenin, după o viață mon
denă, proprie clasei căreia apar
ține, se căsătorește cu Nina. 
Deși își iubește soția, nu renun
ță decît pentru un scurt timp la 
deprinderile dinainte. Nina ră- 

ca 
de 
de 
să 
își

deprinderile dinainte. Nina 
mine adesea singură pentru 
Arbenin să ia loc la masa 
cărți în casa vreunui prieten 
odinioară. Nina începe și ea 
frecventeze balurile. Arbenin 
bănuiește soția de necredință. 
Sub înrîurirea bîrfelilor „bine
voitoare“ ale prietenilor, bănu
iala se transformă în certitudine. 
Arbenin o ucide pe Nina. Cînd 
află că ea este nevinovată îne- 
bunește.

Tragedia existenței umane a 
lui Arbenin și a Ninei își gă
sește explicația în falsitatea pe 
care se întemeiază în societatea 
împărțită în clase antagonice 
pînă și relațiile de familie, ra
porturile dintre soț și soție. A- 
ceste raporturi au la bază min-

Vedere din Predeal

a

de peste 14 ani Coreea a avut 
de suferit din pricina dezmem
brării naționale, iar de la înche
ierea acordului de armistițiu, 
deși au trecut peste șase ani, 
unificarea nu s-a realizat.

Guvernul R.P.D. Coreene 
depus eforturi și a făcut mereu 
propuneri constructive pentru 
îmbunătățirea soartei nenorocite 
rezultate din dezmembrarea na
țiunii și pentru unificarea paș
nică a țării.

Ambasadorul a subliniat însă 
că propunerile guvernului R.P.D.

lonescu, Pop Iuliu, Patriciii Ma
rin și alți cutezători inovatori.

Acasă ca și la școală
Pasiunea pentru tehnică, pen

tru activitatea științifică s-a 
născut în timpul orelor de ate
lier, în perioada practicii în pro
ducție, în ședințele cercului de 
fizică. Aceste preocupări au pă
truns adine în viața elevilor, 
întreaga locuință a lui Ion Un
gureanu din clasa a XI-a s-a 
transformat într-un adevărat ate
lier. Orele petrecute în „labora
torul inițiativelor” au început să 
i se pară insuficiente, cîmpul de 
activitate tehnică prea îngust. In 
felul acesta o întreagă magazie 
a fost umplută cu scule și 
instrumente din cele mai fe
lurite. în casă au apărut două 
aparate de radio, un ventilator 
electric, sonerie, motoare de 8 
C.P. — toate făcute de 
lui. Această activitate 
pută în laboratorul școlii și în 
atelier a devenit pentru el din 
zi în zi mai pasionantă. Adevă
rate prietenii s-au închegat între 
el și elevii mai mici din clasa a 
Vlll-a pe 
inițiat la 
tehnicii.

mîna 
înce-

care Ungureanu 
rîndul lui

l-fl
în tainele

I din Bu- 
multilate-

★
Școala medie nr. 

zău, prin pregătirea 
raia pe care o dă elevilor, des
chide acestora perspectiva de a 
îmbrățișa, încă la jabsolvirea șco
lii, o activitate practică în care 
vor fi calificați.

ciuna și neîncrederea. Minciuna 
și neîncrederea jertfesc viața 
Ninei și dezechilibrează conștiin
ța lui Arbenin.

în spectacolul Teatrului „Mos
soviet“ mesajul dramei lui Ler
montov ne apare clar, de o for
ță acuzatoare deosebită. Regia, 
semnată de artistul poporului al 
U.R.S.S. Iurii Alexandrovici Za- 
vadski, în colaborare cu maestru 
emerită a artei a R.S.F.S.R.

Anisimova-Vulf, a valorificat 
maximum fondul de idei

j. 
la al

Cronica 
dramatică

al

de

Din 
care

dramei, caracterul protestatar 
acțiunii, subliniind deopotrivă 
elementele de critică socială con
ținute în text, precum și desti
nul dramatic al eroilor. Regia 
a utilizat o gamă variată 
mijloace de expresie, de o ma
ximă capacitate emoțională. 
nenumăratele exemple cu 
aș putea ilustra aceste afirmații 
voi alege scenele de la bal din 
actele 1 și III. Prin măiastră lor 
compoziție, aceste scene slujesc 
din plin ideea de bază a spec
tacolului : demascarea ascuțită a 
iezuitismului societății nobiliare 
ruse.

In rolul lui Arbenin, artistul 
poporului al U.R.S.S., N. D. Mord
vinov, a redat cu înaltă măiestrie 
artistică drama personajului. A 
subliniat fondul cinstit al erou-

laCoreene au fost respinse 
Seul, iar prevederile acordului 
de armistițiu din Coreea au fost 
încălcate în repetate rînduri de 
către partea americană.

„Astăzi, a declarat tovarășul 
Kim Ben Dik, nu există nici un 
temei ca trupele americane să 
mai staționeze în Coreea de 
Sud. Noi ne-am pronunțat și ne 
pronunțăm în favoarea regle
mentării problemei coreene de 
coreenii înșiși, fără intervenția 
nicj unei forțe din afară.

R.P.D. Coreeană propune crea
rea unui Comitet Permanent al
cătuit din reprezentanții parla
mentelor, guvernelor sau parti
delor politice și organizațiilor 
obștești din sudul și nordul Co
reei care să discute problema 
unificării patriei și organizarea 
alegerilor. In aceste alegeri pe 
întreaga Coree trebuie garantată 
deplina libertate de acțiune pen
tru toate partidele politice și 
organizațiile obștești și deplina 
libertate de exprimare a voinței 
populației din cele două state co
reene.

Propunem de asemenea redu
cerea efectivelor forțelor armate 
din Coreea de Nord și Coreea 
de Sud la mai puțin de 100.U00 
de oameni de fiecare parte, pre
cum și schimburi în domeniul 
economiei, culturii, științei și 
artei.

»Mai propunem constituirea u- 
nui comitet permanent din re
prezentanții celor doua părți 
pentru sprijinirea dezvoltării e- 
conomice și stabilirea de contac
te între Coreea de Sud și cea de 
Nord.

Actuala sesiune a Adunării 
Populare Supreme din R.P.D. 
Coreeană a propus sa furnizeze 
curent electric, cărbuni, mate
riale feroase, ciment, utilaj și 
mașini moderne, precum și alte 
materiale pentru refacerea eco
nomiei naționale din Coreea de 
Sud.

Adunarea Populară Supremă a 
chemat întreaga populație să se 
unească și să creeze un front 
larg pentru unificarea patriei.

Noi sperăm că parlamentele 
: statelor care au trupe în Coreea 
de Sud vor examina problema 
retragerii trupelor statelor res
pective și vor cere 
respective retragerea 
tă a acestor trupe.

Unificarea pașnică 
declarat în încheiere 
Kim Ben Dik; va contribui mult 
la consolidarea păcii în lumea 
întreagă. (Agerpres) 

guvernelor 
neîntîrzia-

a Coreei, a 
tovarășul

lui, dorința de a evada din me
diul putrezit în care viețuiește, 
tributul pe care-l plătește edu
cației primite în societate, nepu
tința de a se rupe de condițiile 
acestei educații, strivirea sa mo
rală sub legile tiranice ale sta
tului țarist.

Mijloacele artistice cu care 
Mordvinov pune în valoare dra
ma personajului produc o im
presie puternică asupra spectato
rului. Personalitatea artistică a 
acestui mare tragedian se face 
simțită prin fiorul poetic ce stră
bate fiecare imagine scenică a 
personajului creat. Jocul de sce
nă al lui Mordvinov cucerește 
prin armonia sa, prin deosebita 
eleganță și permanentă echili
brare a modalităților de expresie 
artistică. Mordvinov este un 
mare maestru al acțiunii verbale. 
Cuvîntul rostit de Mordvinov răs
colește prin valoarea sa emoțio
nală, operează adine asupra ra
țiunii prin forța pe care o dă 
ideii, incintă prin plasticitatea 
sonorității, prin calitatea, inten
sitatea și muzicalitatea glasului.

T. A. Cernova a fost în Nina 
o excelentă parteneră a lui Mord
vinov. Ea a pus în valoare fon
dul cinstit al personajului, ne
vinovăția și puritatea lui. In 
momentul ascendent al desfășu
rării dramatice a personajului, 
în al doilea tablou al actului III. 
actrița realizează un moment 
zguduitor prin forța dramatică și 
emotivitatea cu care-l interpre
tează. Artistul poporului al 
R.S.F.S.R., B. I. Olenin, corn-

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a Turciei
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Turciei, Ziua proclamării Repu
blicii, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Turciei la București, 
Abdiilahat Birden, a oferit o re
cepție.

Au luat parte Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Dionisie lonescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, T. Gris- 
tureanu, vicepreședinte al Came
rei de Comerț a R. P. Romîne, 
personalități ale vieții culturale, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bu
curești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Incepînd de la 1 noiembrie 
întreprinderea Cinematogra
fică de Stat a Orașului 
București organizează în fie
care duminică matinee spe
ciale pentru copii și tineret, 
cu programe de filme artis
tice, documentare, desene a- 
nimate și păpuși.

Matineele vor avea loc la 
următoarele cinematografe: 
M. Gorki, A. Vlaicu, Fla
căra, Volga, 30 Decembrie, 
G. Bacovia, O. Bancic, M. 
Eminescu, înfrățirea între 
popoare. 23 August, Al. 
Popov.

In zilele de 1 și 8 noiem
brie, programele matineelor 
vor fi alcătuite din filme ca: 
„Isprăvile cîrlionțatului“, 
„Ora H“. „Urmele rămîn“, 
„Lumea tăcerii“, „Flacăra 
roșie“, „Pionierul nr. 5“, 
„Corabia Zorile“. „Palatul 
subteran“. „Domnul Goe“, 
„Iarmarocul vesel“ etc.

(Urmare din pag. ba)

vîstâ cu un articol frumos. Ci
tește tu și eu ascult.

Nicolae citea și bâtrînul, în
tins pe pat, asculta atent fie
care cuvînt. II oprea uneori și 
se apucau sâ discute. E bine 
oare așa, n-ar putea face și ei 
la fel?

— Trebuie sâ-i învățăm pe oa
meni să îngrijească vitele așa 
cum scrie la carte, Nicolae. Și 
tu, care știi mai multe decît ei,

în searbădul și 
Kazarin ; artistul 

R.S.FS.R., B. A.

pune personajul Necunoscutului 
cu multă iscusință scenică, sub
liniind sensul filozofic pe care 
Lermontov îl dă acestui erou, 
prin care semnifică parcă ideea 
justiției sociale în funcție de res
ponsabilitatea faptelor săvîrșite.

Putreziciunea societății con
temporane lui Nicolae 1 este 
demascată din plin prin felul 
cum și-au compus personajele 
artistul poporului al R.S.FS.R., 
R. 1. Pliatt, ' ' ‘
mercantilul 
emerit al 
Lavrov, în șiretul, abjectul și in
trigantul Sprich ; V. G. Kuce- 
rovski, în superficialul și destră- 
băiatul cneaz Zvezdici, și I. F. 
Kartașeva, în frivola baroneasă 
Strahl.

Muzica lui Haciaturian contri
buie din plin la crearea atmos
ferei tragice a spectacolului.

De o mare frumusețe artistică 
sînt decorurile lui B. I. Polkov. 
Compoziția plastică slujește ex
celent ideea de bază a spectaco
lului, atît prin gama sa croma
tică, cît și prin simbolul con
strucției arhitecturale. Aș cita în 
acest sens decorul tabloului 2 
din actul 1, care prin atmosfera 
sa îți dă iluzia că întregul bal se 
desfășoară intr-un mare cavou.

Pe scena Teatrului „Mossoviet“, 
drama lui Lermontov „Masca
rada“. pe care cenzura țaristă a 
interzis-o pentru fondul ei ideo
logic, răsună astăzi ca un nimi
citor act de acuzare împotriva 
societății țariste exploatatoare.

QEORGE DEM. LOGH1N

Joi dimineața membrii delega
ției Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne, care participă la săr
bătorirea Lunii prieteniei romî
no-sovietice în țara noastră, în 
frunte cu E. I. Afanasenko, 
ministrul învățământului al

Dezvelirea unei plăci comemorative cu ocazia 
aniversării a 25 ani de

„Amicii
Cu prilejul aniversării a 25 

de ani de la înființarea Aso
ciației „Amicii U.R.S.S.“, joi 
la amiază a avut loc solemni
tatea dezvelirii unei plăci co
memorative pe frontispiciul clă
dirii din str. irig. Saligny nr. 
6, unde a fost sediul Asociației 
în anul 1934.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., membri fon
datori ai Asociației „Amicii 
U.R.S.S.". numeroși oameni ai 
muncii.

Săptâmîna teatrului
Prima săptămînă a lunii no

iembrie. cu care se încheie tra
diționala Lună a prieteniei ro- 
mîno-sovietice, va fi consacrată 
teatrului și muzicii sovietice.

Intre 1 și 7 Noiembrie colec
tivele teatrale din țara noastră 
vor prezenta peste 30 de pre
miere din repertoriul clasic rus 
și sovietic, precum și piese in 
reluare din dramaturgia marii 
țări prietene.

Filarmonicile și teatrele mu
zicale au programat și ele în 
această perioadă numeroase 
spectacole și concerte cu lucrări

In întîmpinarea 
Congresului A.R.L.U.S.

Organizațiile A.R.L.U.S. 
întreaga țară desfășoară, 
întîmpinarea celuj de-al V-lea 
Congres A.R.L.U.S., o largă și 
multilaterală activitate. La Tea
trul de Stat din Turda a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
împlinirii a 25 de ani de 
la înființarea Asociației „Amicii 
U.R.S.S.“. O adunare festivă a- 
semănătoare a avut loc și la 
Cluj.

In numeroase întreprinderi ca 
uzinele „Janoș Herbak“, „Carbo- 
chim“, la Palatul culturii din 
Cluj, la căminul cultural din So- 
meșeni au fost organizate expo
ziții privind tehnica înaintată so
vietică și arta plastică din ma
rea țară care construiește comu
nismul.

Și în orașele și satele regiunii 
Stalin au loc numeroase mani
festări închinate celui de-al V-lea 
Congres A.R.L.U.S.

Consiliul regional A.R.L.U.S.- 
Craiova a organizat o largă ac
țiune de popularizare a realiză
rilor din satele sovietice.

Doi prieteni 
Eroul și elevul său

arată-le, nu ține numai pentru 
tine ce știi.

Nicolae nu ținea numai pen
tru el. Făceau consfătuiri, le 
vorbeau oamenilor despre cele 
citite, îi îndemnau și pe ei să 
citească. Devenea tot mai ma
tur, mai serios Nicolae. învățase 
de la moș Costică să fie serios 
și sever cu el, să nu se mulțu
mească prea repede cu ce face. 
Bâtrînul era zgîrcit, tare zgir- 
cit la vorbă. Dar cînd vorbea, 
spunea lucruri chibzuite, înțe
lepte. Era zgîrcit și cu lauda. 
Și ceea ce-l impresiona mai 
mult pe Nicolae era ambiția cu 
care învăța omul acesta la cei 
cincizeci de ani, respectul cu 
care se apleca asupra cărții, 
dragostea lui ae învățătură. Or 
cît ar fi fost de ocupat (și mun
cea de dimineață pînă noaptea) 
tot își găsea timp să învețe.

Nicolae a devenit curînd cel 
mai bun mulgător. Adochiței le 
vorbea altora cu mîndrie despre 
el. Dar nu-l lăuda pe față. Se 
purta chiar aspru cu el.

Intr-o seară, cînd s-au întîlnit 
ca de obicei să citească îm
preună, i-a spus scurt :

— Nicolae, nu-mi place că nu 
vrei să-nveți.
- Cum nu învăț, moș Costică? 

Nu citesc cu mata mereu ?

In biblioteca Institutului de medicină din Timișoara. 
Foto : N. STELORIAN

o t«* 
Gene-

RS.FS. Ruse, au făcut 
zită la sediul Consiliului 
ral A.R.L.U.S.

in cursul după-amiezii, 
brii delegației sovietice au vizi
tat Muzeul de artă al R.P. Ro
mîne.

TTlZÎTrt*

la înființarea Asociației
U.R.S.S.“

Au fost de față membrii de
legației Asociației de prietenie 
sovieto-romînă în frunte cu 
E. 1. Afanasenko, care se află 
în țara noastră cu prilejul săr-' 
bătoririi Lunii prieteniei romî
no-sovietice, precum și repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Tov. Scarlat Calimachi, mem
bru în Consiliul General 
A.R.L.U.S., a vorbit despre în
semnătatea activității Asociației 
„Amicii U.R.S.S.“.

A fost dezvelită apoi placa 
comemorativă.

și muzicii sovietice
ruse și sovietice. Pe scenele tea
trelor de operă și operetă vor fi 
prezentate lucrări muzicale din 
creafiile lui Ceaikovski, Dargo- 
mîjski, Asafiev, Dunaevski, Mi- 
liutin. In preajma marii săr
bători, formațiile noastre simfo
nice și de cameră vor susține 
cite un concert festiv, iar con
certele lecții prezentate în a- 
cest timp vor trata teme din 
muzica sovietică.

(Agerpres)

Pentru realizările obținute în 
primul semestru al anului colec
tivul Fabricii de antibiotice din 
lași a primit de curînd Steagul 
Roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramura industriei de medi
camente. In fotografie : Opera
toarea chimistă lulia Vizaru de 
la secția de purificare a strep

tomicine!.
Foto : AGERPRES

- Citești, dar ar fi bine să 
urmezi liceul, să te duci pe ur
mă la facultate. Tu ai un viitor 
frumos, e păcat să nu înveți.
- Aș învăța, dar e cam greu, 

moș Costică. Noi muncim de 
dimineață pînă noaptea, știi 
doar...
- Dacă vrei să mai rămînem 

prieteni, să nu mai aud vorba 
asta de la tine. Ăsta e motiv, 
că n-ai timp ? Să-mi spui mîine 
ce hotărăști.

Nicolae s-a gîndit bine în 
noaptea aceea, s-a frămîntat 
și-a hotărît pînă la urmă. Da, 
o să urmeze și liceul, ori. cîte 
greutăți va trebui să învingă.

Nu demult, mulgătorul Costin 
Nicolae a fost primit candidat 
de partid. Comunistul Adochi- 
ței a vorbit despre el scurt, în 
cîteva cuvinte :

— Am încredere în el ca to
varăș și ca prieten. Ce zici, Ni
colae, cred că n-o să mă fad 
de rușine ?

Tîrziu, seara, după terminarea 
ședinței, cei doi — unul abia de 
nouăsprezece ani, celălalt trecut 
de cincizeci, cu părul alb - au 
plecat alături spre casă, unul 
lîngă altul, tăcuți și gravi.

Doi prieteni : Eroul și elevul



Un pas Important
pe calea salvării omenirii

de pericolul unui nou război
f NEW YORK 29 (Agerpres).— 
lîn ședința din după-amiaza zi-» 
Hei de 28 octombrie a Corni tetu- 
iui Politic al O-N.U., primii au 
luat cuvîntul delegații S.U.A. 
și U.R.S.S. care au prezentat 
proiectul comun de rezoluție cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală.

După ce a expus în esență 
conținutul proiectului de rezo
luție, Lodge, reprezentantul 
S.U.Ă., a subliniat importanța 
acordului cu privire la țelurile 
dezarmării.

Acest acord poate deschide 
calea pentru desfășurarea pe 
viitor a unor tratative construc
tive în cursul cărora Statele U- 
nite vor face tot ce depinde de 
ele pentru a se ajunge la rezul
tate pozitive. După părerea de
legatului american „dezarmarea 
generală poate fi realizată pe 
căi și prin mijloace diferite“.

V. V. Kuznețov, șeful delega, 
ției Uniunii Sovietice, a decla
rat că proiectul de rezoluție 
propus de delegația sovietică la 
10 octombrie constituie rezulta
tul tratativelor care s-au desfă
șurat în ultimul timp între de
legațiile S.U.A. și U.R.S.S. E! 
a constatat cu satisfacție că în

cursul acestor tratative partene
rii U.R.S.S. au sprijinit delega
ția sovietică în dorința acesteia 
de a se ajunge la o colaborare 
practică. V. V. Kuznețov a sub
liniat că delegația sovietică ar 
fi preferat o rezoluție care să fi 
aprobat mai clar declarația so
vietică cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Ținînd însă 
seama de poziția celeilalte părți, 
ea a acceptat o serie de amen
damente la proiectul său.

După ce a trecut în revistă pe 
scurt principalele teze ale aces
tui proiect de rezoluție, șeful 
delegației sovietice și-a expri
mat convingerea că Comitetul 
Politic și Adunarea Generală 
vor aproba în unanimitate pro
iectul comun de rezoluție. Adop
tarea acestei rezoluții, a decla
rat el, va constitui un pas im
portant în direcția elaborării u- 
nor măsuri practice pentru tra
ducerea în viață a celui mai 
scump vis al omenirii — salva
rea popoarelor de pericolul unul 
nou război distrugător.

D. Ormsby-Gore, reprezentan
tul Angliei, care a luat apoi cu
vîntul, a arătat că pînă nu de 
mult un acord între Est și " 
asupra vreunei probleme

I vfnd dezarmarea era un feno-

Vest 
pri-

men rar. Acum, a spus el, este 
evident că timpurile s-au schim- 

' bat. Rezoluția comună cu pri- 
: vire Ia dezarmare, supusă spre 
examinare Comitetului Politic și. 
Adunării Generale, este un exem
plu care dovedește că problema 

. dezarmării a fost abordată în
tr-un chip nou. Această rezolu
ție, a spus delegatul Angliei, re
cunoaște că orice progres pe 
calea spre dezarmare contribuie 
la asigurarea unei păci mai 
trainice în întreaga lume.

Jules Moch, delegatul Franței, 
s-a declarat satisfăcut de acor
dul realizat în elaborarea pro
iectului de rezoluție cu privire 
la dezarmare. El a declarat că 
Franța va face propuneri con
crete de dezarmare în Comite
tul celor zece și și-a exprimat 
speranța că lucrările acestui co
mitet vor da rezultate pozitive.

In cursul ședinței din după- 
amiaza de 28 octombrie a luat 
de asemenea cuvîntul reprezen
tantul Pakistanului.

După ședință s-a anunțat ofi
cial că la proiectul comun de 
rezoluție celelalte 80 de dele
gații s-au alăturat în calitate de 
coautori.

Proiectul comun de rezoluție 
în problema dezarmării generale și totale

f Adunarea Generală,
animată de dorința de a salva generația 

actuală și generațiile viitoare de pericolul unul 
nou război distrugător,

dorind să pună capăt odată pentru tot
deauna cursei înarmărilor care constituie o 
grea povară pentru omenire și să folosească 
spre binele omenirii mijloacele astfel eliberate, 

dorind să contribuie la stabilirea unor relații 
de încredere și colaborare pașnică între state, 

luînd în considerare rezoluția din 10 sep
tembrie 1959 a Comisiei pentru dezarmare a 
Organizației Națiunilor Unite,

fiind convinsă că orice progres pe calea spre 
țelul dezarmării 
rea unui control 
o contribuție la 
Înalte,

considerînd că 
și totale este cea mai importantă problemă 
care stă în prezent în fața lumii,

generale și totale cu institui- 
internațional eficient ar aduce 
înfăptuirea acestor năzuințe

problema dezarmării generale

cere guvernelor să depună eforturi pentru 
obținerea unei rezolvări constructive a acestei 
probleme ;

trimite Comisiei pentru dezarmare a Organi
zației Națiunilor Unite și solicită pe secretarul 
general să pună la dispoziția Comitetului pen
tru dezarmare, compus din 10 state, în vederea 
unei examinări amănunțite, declarația din 17 
septembrie 1959 a Regatului Unit și declarația 
din 18 septembrie 1959 a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, precum și celelalte propu
neri și protocoale prezentate la ședințele ple-. 
nare și la ședințele Comitetului nr. 1, la care 
s-a discutat problema dezarmării generale și 
totale ;

își exprimă speranța că măsurile îndreptate 
spre obiectul dezarmării generale și totale su.b 
un control internațional eficient vor fi elaborate 
în mod amănunțit și că se va cădea de acord 
asupra lor în termenul cel mai scurt posibil.

LONDRA 29 (Agerpres). .— 
Luînd cuvîntul in Camera Lor
zilor, la discuțiile pe marginea 
mesajului tronului, secretarul de 
stat al Ministerului Afacerilor 
Externe, Lansdowne, a declarat: 
„Guvernul consideră că . confe
rința la nivel înalt trebuie să 
aiba loc cit mai curînd posibil. 
Credem că sînt necesare o serie 
de asemenea conferințe. Scopul 
nostru este de a sprijini această 
idee a tratativelor permanente 
care să rezolve treptat proble
mele ce există între noi“.

Vorbind despre propunerea gu
vernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
Lansdowne a spus: „Salutăm în 
mod sincer această propunere".

O serie de vorbitori care au 
luat cuvîntul la discuții au de
clarat că trebuie să se acorde 
Republicii Populare Chineze Io- 
cui ce i se cuvine de drept în 
O.N.U.

In același spirit s-a pronunțat 
și lordul Cherley.

★
Agenția France Presse relatea

ză că luînd cuvîntul în Camera 
Comunelor la 29 octombrie mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, Selwyn Lloyd a 
declarat că conferința la nivel 
înalt a guvernelor occidentale 
„nu are loc atit de devreme pe 
cit am fi dorit-o, cu toate acestea 
ea ne va da posibilitatea de a ti
vea o serie de discuții complete 
cu celelalte guverne participante 
la N.A.T.O.“.

Agenția France Presse precizea
ză că în această declarație mi
nistrul de Externe britanic s-a 
referit la „divergențele care exis
tă între aliații atlantici în ceea 
ce privește data și natura confe
rinței la nivel înalt a celor pa
tru mari puteri“, in cursul ace
leiași declarații Lloyd a subli
niat: „Noi vom continua și de 
acum înainte eforturile noastre, 
pentru ca conferința la nivel 
înalt a celor patru mari puteri 
să aibă loc într-un termen cit 
mai apropiat“.

Eveniment remarcabil
in istoria Națiunilor Unite
NEW YORK 29. — Trimisul 

special Agerpres, C. RADU- 
CANU, transmite : Ședința de 
miercuri 28 octombrie a Comite
tului Politic al Organizației Na
țiunilor Unite se va înscrie ca 
un eveniment remarcabil în isto
ria Națiunilor Unite.

Textul rezoluției comune asu
pra căreia s-a căzut de acord 
după o suptă mină de tratative 
între delegațiile Uniunii Sovieti
ce și Statelor Unite consemnează 
ideea importanței primordiale a 
dezarmării generale și totale și 
subliniază necesitatea eforturilor 
comune ale tuturor statelor mem
bre pentru a se ajunge cit mai 
repede la realizarea acestui scop 
nobil, care Va aduce eliberarea 
omenirii de amenințarea răz
boaielor.

Deși textul rezoluției era cu
noscut el nu a putut fi depus in 
mod formal pe masa conferinței 
în cursul după-amiezii de 
miercuri așa cum fusese stabilit 
deoarece importanța sa deosebită 
a determinat pe toți delegații 
să-și manifeste dorința expresă 
de a deveni coautori ai proiec
tului. in cursul nopții de miercuri 
spre joi s-a aflat că toți cei 82 
de membri ai Organizației Na
țiunilor Unite și-au pus numele 
pe lista coautorilor rezoluției. 
Presa americană de astăzi con
sacră editoriale și articole ample 
acestui eveniment.

In ziarul „New York Times‘, 
Thomas Hamilton scrie : „Toți 
membrii Adunării Generale s-au 
unit astănoapte in sprijinul rezo
luției care recomandă studierea

Libertate lui 
Manolis Glezos!

PRAGA 29 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor a dat 
publicității o declarație în care, 
in numele celor 70.000 de mem
bri ai O.I.Z. și al ziariștilor de- 
mocrați din toate țările, cere gu. 
vernului grec să pună în liber
tate pe Manolis Glezos șipe cei
lalți ziariști greci arestați și să 
înceteze acțiunile îndreptate îm
potriva presei progresiste.

După cum se arată în declara
ție, la 3 noiembrie urmează să 
înceapă la Atena procesul inten
tat ziarului „Avghi“ în cursul 
căruia trebuie să apară din nou 
în fața instanțelor judecătorești 
Aîanolis Glezos, directorul ziaru. 
lui.

In legătură cu procesul care va 
începe peste citeva zile, Organi
zația Internațională a Ziariștilor 
a adresat guvernului grec o te. 
legramă în care cere eliberarea 
lui M. Glezos și a colegilor lui 
și stingerea procesului împotriva 
ziarului „Avghi“ și a unei serii 
de alte ziare democrate.

propunerilor premierului sovie
tic, Hrușciov, asupra dezarmării 
generale Comitetului celor 10 na
țiuni, care se va reuni la Gene
va la începutul anului viitor“. 
Ziarul amintește că și în trecut 
au mai fost adoptate unanim u- 
nele rezoluții asupra dezarmării, 
dar acestea au avut un caracter 
exclusiv procedural, în timp ce 
— scrie ziarul — „oficialii de 
la Organizația Națiunilor Unite 
nu găsesc nici un precedent în 
prezentarea unei rezoluții avînd 
drept coautori pe toți membrii 
Organizației Națiunilor Unite“.

Același ziar scrie în editorialul 
său de astăzi sub titlul „Rezolu
ția dezarmării“: „Puterile occi
dentale și Rusia au prezentat 
Adunării Generale O.N.U. o re
zoluție comună asupra dezar
mării care are asigurat sprijinul 
unanim. Rezoluția cere o dezar
mare generală și totală sub un 
control internațional eficace, ca 
fiind cea mai importantă pro
blemă care preocupă astăzi lu
mea“.

în editorialul său de astăzi 
ziarul „New York Herald Tri
bune“ scrie : „Acordul dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te asupra unei rezoluții a O.N.U. 
cerind dezarmarea generală des
chide drumul pentru un nou 
mare efort in vederea atingerii 
acestui scop care în lumina nou
lui climat internațional va putea 
permite să se dea ciștig de cauză 
dorinței autentice de dezarmare 
care există in lume“.

Ziarul „Daily News“ scrie: „în 
spiritul comunicatului de la 
Câmp David, Statele Unite și 
Rusia s-au angajat să facă toate 
eforturile pentru realizarea unor 
măsuri destinate dezarmării gene
rale“. Toate celelalte ziare pre
zintă conținutul rezoluției și re
marcă importanța ei pentru vii
toarele discuții în vederea dezar
mării generale și totale.

Lucrările sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
în ședința din dimineața de 29 
octombrie a sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexandr 
Kokariov, prim-secretar al Comi
tetului de ținut Krasnoïarsk al 
P.C.U.S., a spus că industria ți
nutului Krasnoïarsk • (Siberia) 
produce în prezent în două zile 
atit cit s-a produs în această re
giune în întregul an 1913.

Ținutul dispune de imense bo
gății naturale. Subsolul acestui 
ținut conține toate elementele si
stemului periodic al lui Mende
leev.

Energetica, a spus vorbitorul, 
devine in actualul septenal (1959- 
1965) principala ramură a eco
nomiei ținutului Krasnoiarsk.

In cursul septenalului, a spus 
deputatul Kokariov, producția in
dustrială a ținutului Krasnoiarsk 
va crește de trei ori. Aici va fi 
creată o mare bază metalurgică 
a țării.

Președintele Academiei de 
Științe a R.S.S. Uzbece, Habib 
Abdullaev, a spus că în această 
republică a fost înființat un insti
tut de cercetări nucleare înzestrat 
cu cel dinții reactor atomic din 
estul U.R.S.S.

Deputatul Abdullaev a comu
nicat că în Uzbekistan au fost 
descoperite noi zăcăminte de me
tale feroase și de metale rare și 
că în prezent R.S.S. Uzbekă se 
situează pe unul din primele 
locuri în Uniunea Sovietică în ce 
privește rezervele de metale rare.

Iuri Maksarev, președintele 
Comitetului de stat tehnico-știin- 
țific de pe lingă Consiliul de Mi
niștri ai U.R.S.S., a adus la cu
noștința dcputaților Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. că planul 
introducerii tehnicii noi pe anul 
1960 prevede organizarea pro
ducției în serie a peste 400 tipuri 
de mașini și utilaje. In afară de 
aceasta, a adăugat el, oamenii 
de știință și inginerii sovietici 
vor elabora în cursul anului 
peste 400 de noi modele.

Alaksarev a declarat că oa.

menii de știință, inginerii și teh
nicienii sovietici au elaborat în 
cursul anului 1958 și în cursul 
primelor nouă luni ale anului 
1959 construcția a peste 3.000 de 
mașini și utilaje din care peste 
600 de modele sînt produse în 
serie. O serie de mașini con
struite de specialiștii sovietici în. 
trec modelele din străinătate. A- 
cest lucru îl dovedesc, a subliniat 
Maksarev, sateliții și rachetele 
sovietice, primul spărgător de 
gheață atomic din lume, stațiunea 
interplanetară automată care a 
fotografiat reversul Lunii șl a 
transmis cu succes fotografiile 
pe Pămînt.

Problema ridicării productivi
tății muncii se va rezolva, mai 
ales, prin mecanizarea și auto
matizarea complexă a producției, 
prin înlocuirea utilajului înve
chit. Intr-o serie de ramuri ale 
industriei sovietice, a declarat 
Maksarev, productivitatea mun
cii întrece încă de pe acum pro
ductivitatea realizată în S.U.A. și 
în celelalte țări capitaliste mari.

Trăsătura caracteristică a pro- 
iectului de plan pe anul 1960 este 
accelerarea neîntreruptă a ritmu
lui de dezvoltare a tuturor ramu
rilor economiei naționale, a de. 
clarat Nikolai Tihonov, președin. 
tele Consiliului Economiei Națio
nale Dnepropetrovsk (Ucraina). 
Anul viitor întreprinderile acestei 
regiuni administrative economice 
vor spori producția de fontă cu 
9,4 la sută iar pe cea de oțel cu 
16,5 la sută.

Industria extractivă a minereu
rilor de fier, a subliniat Tihonov, 
se dezvoltă rapid. In bazinul Kri- 
voi-Rog se construiesc o serie de 
combinate de concentrare a mi. 
nereurilor. Încă in anul 1960 ex
tracția minereului de fier va 
atinge în Uniunea Sovietică ni
velul actual din S.U.A., iar în

anul 1961-1962 — îl va depăși 
considerabil. Tihonov, care l-a în
soțit pe N. S. Hrușciov în că. 
lătoria sa în S.U.A., a subliniat 
însemnătatea istorică a vizitei 
șefului guvernului sovietic pentru 
slăbirea încordării internaționale 
și lichidarea „războiului rece“.

Valectin Zabaluev, președintele 
Consiliului Economiei Naționale 
din Novosibirsk, a arătat că pro
iectul de plan pe anul 1960 pre
vede pentru regiunea economică 
Novosibirsk creșterea producției, 
industriale cu 10 la sută. In 
ritm și mai rapid, a subliniat el, 
se vor dezvolta industriile electro
tehnică, chimică și a construcții
lor de mașini.

Deputatul Salciak Toka a vor
bit în cadrul sesiunii despre dez
voltarea economică și culturală a 
Regiunii Autonome Tuvine, care 
și-a sărbătorit recent cea de-a 
15-a aniversare. In decurs de 15 
ani, a spus el, volumul producției 
industriale a crescut în întreprin
derile acestei regiuni de zece ori.

In cadrul ședințelor din dimi
neața zilei de 29 octombrie ale 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților la discuțiile pe 
marginea rapoartelor cu privire 
la planul de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. și cu 
privire la proiectul bugetului de 
stat pe anul 1960, au luat cu
vîntul 24 de persoane.

Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței din după-amiaza zilei de 29 
octombrie a sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Ignati No
vikov, ministrul Construcției de 
Centrale Electrice, a declarat: 
Uniunea Sovietică a pășit în pe
rioada hotărîtoare a electrificării 
complete a țării. El a adăugat că 
în cursul septenalului vor fi date 
în exploatare noi capacități ener
getice cu o putere totală de 
58-60 milioane kW.

Acad. Atanase Joja 
a sosit la Atena

ATENA 29. — Corespondența 
specială: La invitația președin» 
telui Academiei de Științe din A« 
tena, Spiros Melas, joi a sosit laj 
Atena acad. Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Invățămîntului 
și Culturii al R.P. Romîne. Acad.’ 
Atanase Joja va ține în capitala 
Greciei o conferință intitulată 
„Prezența lui Aristotel în logica 
modernă“.

La sosirea în gara Atena, 
oaspetele romîn a fost salutat de 
reprezentanți ai Academiei de 
Științe din capitala Greciei, în 
frunte cu președintele Academiei, 
Spiros Melas ; directorul Protoco- 
lului din Ministerul de Externe 
al Greciei, S. Boufidis; șefi ai 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la Atena ; general în rezer
vă Leonidas Spais, fost ministru, 
președintele Ligii de prietenie 
greco-romînă, și alți membri din 
conducerea Ligii j A. Zakkas, 
președintele Comitetului elen 
pentru destinderea internațio
nală și pace ; Leon Maccas, fost 
ministru, numeroase alte perso
nalități ale vieții culturale și 
politice, ziariști.

Au fost de față 
R.P. Romîne în 
Drînceanu, și membrii amba. 
sadei.

In drum spre Atena, la trece- 
rea prin Belgrad, acad. Atanase 
Joja a fost salutat de Miodrag 
Markovici, locțiitorul șefului Pro
tocolului din secretariatul pentru 
Afacerile Externe al R.P.F. Iugo
slavia. A fost prezent ambasado
rul R.P. Romîne la Belgrad, Ion 
Rab.

ambasadorul
Grecia, Ion

Admirația întregii lumi
pentru excepționala

realizare
„CHRISTIAN SCIENCE MONI

TOR" : UN MIRACOL AL ARTEI
MODERNE A FOTOGRAFIERII

NEW YORK 29 (Agerpres). 
„Washington Post and Ti
mes Herald“ subliniază intr-un 
articol redacțional că noua rea
lizare sovietică „deschide posi
bilități minunate pentru o stu
diere mai temeinică a întregului 
sistem solar...“.

In ziarul „Christian Scienca 
Monitor“ a apărut un articol 
semnat de R. Cowen, redactor al 
acestui ziar, în care se arată că 
fotografia remarcabilă a Lunii, 
luată de racheta sovietică, con
stituie un „miracol al artei mo
derne a fotografierii și o reali
zare senzațională a astronomiei“.

După cum arată Coiven, în
vingerea de către Uniunea So
vietică a unor greutăți uriașe 
atestă înalta perfecțiune a utila
jelor sovietice.

★
WASHINGTON 29 (Agerpres). 

Intr-un articol de fond consa
crat publicării fotografiei părții 
invizibile a Lunii, ziarul „Wa
shington Post“ scrie că „după pă
rerea experților occidentali ace
ste fotografii sînt uimitor 
clare“. Realizarea științei i 
tice, subliniază în 
ziarul, deschide „posibilități emo
ționante pentru o studiere. mai 
profundă a întregului sistem so
lar“.

Cu asemenea utilaje, se spune 
în continuare in articolul de 
fond, și cu destulă precizie în

de 
sovie- 

continuare

a științei sovietice
dirijarea rachetei, Uniunea So
vietică, după toate probabilită
țile, poate obține fotografii tot 
atit de bune ale planetelor 
Morte, Venus și eventual ale ce
lorlalte planete care se află re
lativ aproape și despre care as
tronomii știu mult mai puține 
lucruri decit despre Lună.

„L’HUMANITÉ" : OMUL A IN- 
TRAT CU HOTÀRIRE IN ERA 

COSMICA

PARIS 29 (Agerpres). 
rele pariziene continuă 
blice ecouri entuziaste 
lucită victorie a oamenilor 
știință sovietici care au 1 
să obțină fotografii ale părții in
vizibile de pe Pămînt a Lunii.

„Cea mai remarcabilă 
zare tehnică a secolului“, astfel 
apreciază ziarul „Combat“ 
istoric eveniment științific, 
ne vom zgîrci în alegerea expre
siilor, scrie ziarul, pentru a ne 
exprima admirația. Se spunea că 
oamenii sovietici au un avans 
de cîțiva ani. Acum trebuie să 
se vorbească de decenii“.

„Oamenii au simțit cu emoție, 
declară comentatorul științific 
al ziarului „L’Humanité“, că 
omul a intrat cu hotărîre în era 
cosmică.

— Zìa* 
să pu

lii stră*
■ de 
reușit

reali-

acest
„Nu

„GLASGOW HERALD“ : FAN- 
TEZIA ȘTIINȚIFICA A DEVENIT 

REALITATE

LONDRA 29 (Agerpres). —- 
Obținerea unei fotografii a 
feței opuse a Lunii, subliniază 

■ziarul „Guardian“, a constituit

o dovadă grăitoare a faptului 
că cu ajutorul rachetelor sovie
tice poate fi realizat în mod 
automat un lanț complex de 
procese. Datele culese de 
menii de știință sovietici 
duce „la o înțelegere mai 
fundă a problemei originii 
ternului solar“.

Ziarul scoțian „Glasgow 
raid“ a publicat un editorial 
entuziast în care subliniază că 
oamenii de știință sovietici au 
uimit întreaga omenire prin 
realizarea lor surprinzătoare. 
„Rușii au realizat ceva sur
prinzător și fără precedent“, 
subliniază „Glasgow Herald“. 
Este remarcabil, scrie ziarul în 
continuare, că datorită științei 
sovietice „fantezia științifică a 
devenit astăzi realitate“.

Ziarul „Yorkshire Post“ apre
ciază drept un „salt înainte în 
domeniul cunoștințelor“ noua 
victorie a oamenilor de știință 
sovietici care au obținut pentru 
prima oară în istoria omenirii 
o fotografie a feței invizibile a 
Lunii. „întreaga lume, scrie 
ziarul, salută cu entuziasm pe 
oamenii de știință și tehnicienii 
sovietici“ care au dobîndit un 
asemenea succes. „Yorkshire 
Post“ subliniază că acest suc
ces a devenit posibil mulțumită 
fondurilor mari care sînt alo
cate în U.R.S.S. pentru cercetă
rile științifice.

.TELEGRAPH“ : CEA MAI SEN
ZAȚIONALA FOTOGRAFIE A 

ZILELOR NOASTRE

ii

La cuptorul electric II de Ia 
uzina siderurgică „Wilhelm 
Florin" din Hennigsdorf (R.D. 
Germană) lucrează acest co

lectiv de tineri oțelari.
Foto : ZENTRALBILD

He-

oa- 
pot 

pro- 
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LUNA : - Transmite te rog 
mulțumirile mele pentru frumoa
sele denumiri.

Desen de
AD. DRAGOMIRESCU

Ambasadorul
R.P.Romîne în Olanda 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

HaGA 29 (Agerpres). —- La 
28 octombrie tovarășul Pavel 
Babuci, ministrul R.P. Romîne 
la Bruxelles, numit în calitate 
de trimis extraordinar și mini
stru plenipotențiar al R.P.R. și 
în Olanda, a prezentat scrisorile 
sale de acreditare reginei Iuliana 
a Olandei.

La prezentare au fost de față 
dr. Van Houten, secretarul de 
stat al Ministerului Afacerilor 
Externe, și mareșalul palatului.

A fost prezent, de asemenea, 
Lucian Bădulescu, însărcinatul cu 
afaceri ad.interim al R.P. Ro« 
mîne la Haga.

După prezentarea scrisorilor a 
avut loc o discuție cordială cu 
privire la diverse aspecte econo. 
mice ce interesează ambele țări,

-------«------
Plenara C.C. al P.C.B.

SOFIA. — La 28 octombrie s-a 
încheiat la Sofia plenara C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar in 
probleme de construcție.

La ședința din 28 octombrie 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P C. Bulgar, a rostit o 
amplă cuvintare consacrată pro. 
blemelor construcției. Plenara a 
adoptat proiectul de hotărîre pre
zentat cu privire la dezvoltarea 
continuă a construcțiilor, la ri
dicarea nivelului lor tehnic și la 
intensificarea rolului lor in rea
lizarea programului de dezvol-i 
tare accelerată a /drii.

Maurice Thorez 
la sa vizită in U. R. S. S,

BERLIN 29 (Agerpres). — 
Ziarele vestberlineze au publi
cat fotografii ale părții invizi
bile a Lunii. Ziarul ,,'lele- 
graph“ a însoțit această foto
grafie de titlul „Cea mai sen
zațională fotografie a zilelor 
noastre •— iată cum arată fața 
opusă a Lunii“.

După cum subliniază ziarul 
„Der Tag“, oamenii de știință 
din Occident constată cu satis
facție marele număr de foto
grafii obținute. După cum arată 
„Berliner Morgenpost“, fotogra
fiile părții nevăzute a Lunii, 
luate de ............... ’
automată, 
al gîndirii 
sovietice.

„IL PAESE“ : FANTASTIC«
l

ROMA 29 (Agerpres). — 
Toate ziarele italiene continuă 
să comenteze pe larg noua 
realizare a oamenilor de știință 
sovietici care au reușit să fo
tografieze și să transmită pe 
Pămînt imaginile feței Lunii 
necunoscute pînă în prezent.

„Fotografierea feței opuse a 
Lunii și transmiterea imagini
lor pe Pămînt, scrie ziarul 
„L’Unita“, este fără îndoială 
una din cele mai importante 
realizări ale tehnicii și în spe
cial ale radioelectronicii, a cărei 
înfăptuire a fost condiționată 
de rezolvarea unor probleme 
extrem de complicate“.

„Neverosimil, scrie ziarul „II 
Paese“, fantastic... Admirabilul 
document științific pe care îl 
avem în fața noastră lărgește 
și complectează cunoștințele 
noastre în domeniul selenogra- 
fiei“.

„II Corriere della Sera“ — 
un mare ziar burghez — pu- 
blicînd pe prima pagină foto
grafiile Lunii cu explicații a- 
mănunțite, subliniază că oa
menii de știință sovietici au 
trebuit să învingă mari dificul
tăți pentru a asigura fotogra
fierea automată și transmiterea 
imaginilor pe Pămînt.

PARIS 29 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la adunarea mun
citorilor de la fabrica de rul
menți, care a avut loc în seara 
zilei de 28 octombrie la Ivry, se. 
cretarul general al Partidului 
Comunist Francez, Maurice Tho- 
rez, și-a împărtășit impresiile a- 
supra recentei sale vizite în 
Uniunea Sovietică.

El a relevat înaltul nivel de 
dezvoltare a industriei sovietice, 
subliniind că în U.R.S.S. auto
matizarea producției este însoțită 
de îmbunătățirea situației munci
torilor, spre deosebire de țările 
capitaliste unde automatizarea 
duce la extinderea șomajului.

Participanțij la adunare atl
adoptat un mesaj de salut adre. 
sat salariaților de la uzina de 
rulmenți nr. 1 din Moscova.

„Dragi tovarăși, se spune 
mesaj, încercăm un sentiment 
mare emoție și bucurie aflînd 
tovarășul Hrușciov va vizita 
curînd Franța. Salutăm această 
veste mare și o calificăm drept 
una din mărturiile marilor schim. 
bări care au intervenit în situa, 
ția internațională și care au fost 
posibile datorită succeselor re
marcabile ale socialismului, da
torită luptei voastre neobosite 
pentru pace, sprijinită de po- 
poarele lumii întregi“,

Succesul repurtat 
de Nicolae Herlea la Riga

„EGYPTIAN GAZETTE* : UN EVE
NIMENT EPOCAL

RIGA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite : Turneul întreprins 
în U.R.S.S. de Nicolae Herlea, 
solist al Teatrului de Operă și 
Balet din București, a luat sfîr- 

__ J cu 
teatrului 

Riga in operele 
„Carmen“, iar la 
și-a dat concursul 
prieteniei la care 
de asemenea Via-

șit. Nicolae Herlea a cintat 
mare succes pe scena 
de operă din 
„Traviata“ și 
28 octombrie 
la concertul 
au participat 
das Ciacias, solist al Teatrului de

stația interplanetară 
constituie 
științifice

un triumf 
și tehnice

★

BONN 29 (Agerpres).— Rea
lizările rușilor în domeniul teh
nicii teleghidării, electronicii și 
utilajului cosmic nu pot fi de- 
cît salutate de Occident, scrie 
„Die Welt“.

„O uriașă realizare a gîndi
rii științifice’ omenești“, astfel 
caracterizează ziarul „Frank
furter Rundschau“ noua victorie 
a oamenilor sovietici în domeniul 
cuceririi Cosmosului.

„Lumea este entuziasmată de 
fotografiile sovietice ale Lunii“, 
subliniază ziarul „Münchner 

.Merkur“,

CAIRO 29 (Agerpres).— Tn 
articolul de fond intitulat „Da
torita rușilor“, „Egyptian Ga- 
zette“ scrie: „Datorită rușilor 
a avut loc un eveniment epocal. 
Fotografierea părții Lunii necu
noscută de noi pînă acum de pe 
bordul navei cosmice sovietice 
deschide o nouă pagină în cu
cerirea Cosmosului. Această 
realizare științifică uimitoare 
deschide perspective noi studie
rii Universului de către om.

Ne aflăm în pragul săvîrșirii 
unor fapte mărețe și rușii con
duc acest progres uimitor în 
studierea corpurilor cerești în
vecinate cu noi".

„Al-Ahbar“ subliniază în ar-’ 
ticolul său de fond : „Datele 
culese în urma zborului stației 
interplanetare automate sovieti
ce au o însemnătate uriașă pen
tru dezvoltarea științei și des
chid noi posibilități pentru o co
laborare mai strînsă între oa
menii de știință sovietici și oa
menii de știință din alte țări in 
studierea spațiului cosmic".

ftSPAÇP.A țl APMWțȘȚ^AȚlA I "" Șțteureșțl, Plata „Scìnteli“/ Tel, 17.60.10. Tiparul Combinatul Poli grafic „Casa Scìnteli*, ,
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Operă din Vilnius, artista po
porului. a R.SS. Letone Germaine 
Heine-Wagner, Veronica Pilone, 
laureată a Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Moscova, și alți cintărefi cu- 
noscuți.

Peter Gravelis, artist al po
porului al R.S.S. Letone, a de
clarat unui corespondent al a- 
genției TASS că Nicolae Herlea 
are o voce admirabilă și exce
lent cultivată.

GENEVA. — La Geneva a avut 
loc o nouă ședință a conferință 
celor trei puteri cu . _
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Ședința s-a desfășurat sub pre. 
ședinția reprezentantului Uni
unii Sovietice. U-mătoarea șe
dință a conferinței va avea loc 
la 2 noiembrie.

PARIS. — Agenția United Press 
Internațional relatează <’ă potri
vit unor surse bine informate, 
președintele de Gauile a trimis 
președintelui Eisenhower, primu. 
lui ' ministru britanic, Macmillan, 
și oancelarului Adenauer scrisori 
prin care propune ca conferința 
la nivel înalt a puterilor occiden
tale să aibă loc la Paris la 19 
decembrie. Aceasta înseamnă, 
adaugă agenția United Press In
ternațional, că „această confe. 
rință va avea loc imediat după

ȘTAS 3452 52.

privire la

întrunirea de la 15-17 decembrie 
a Consiliului N.A.T.O.",

RABAT. — Tribunalul civil din 
Casablanca a respins la 29 oc
tombrie cererea prooutorului re. 
gal de .a dizolva Partidul Comu
nist din Maroc.

PHENIAN. — La 28 octombrie 
cea de a 6-a.sesiune a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene a celei de-a doua legisla
turi a adoptat legea cu privire la 
reorganizarea sistemului tnvăță- 
mlniului public cu scopul ca a- 
cesta să corespundă dezvoltării 
economice a tării.

WASHINGTON. — Agențiile de 
presă anunță că subsecretarul de 
stat pentru problemele politice. 
Robert Murphy, și-a înaintat de- 
misia președintelui Eisenhower. 
Demisia a fost primită urmind ca 
Murphy să părăsească Departe« 
mentul de Stat la 31 octombrie.


