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La întreprinderea industrială da 
stat „7 Noiembrie“-Sibiu briga
da de tineret de la secția circu
lare condusă de Maria Opriș 
este fruntașă pe întreprindere. 
Tinerele dau produse de calitate 
și permanent depășesc planul cu 
15 la sută, lată în fotografie 
cîtcva membre ale brigăzii dis- 
cutînd cu maistrul secției Ion 
Tenghea, calitatea produselor.
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în cinstea zilei de 1 Mai și a zilei 
de 5 Mai „Ziua presei0,

„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
organizează in perioada 15 ianuarie 

5 mai a« c. etapa a doua a

„CONCURSULUI 
corespondenților voluntari 

și cititorilor ziarului"
pentru cele mai bune informații, reportaje, raiduri ale 

posturilor de corespondenți voluntari, note critice, foiletoane, 
epigrame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor trebui sâ fie 
inspirate din viața și munca tineretului patriei noastre care 
sub conducerea partidului, mobilizat de organizațiile U.T.M. 
luptă pentru traducerea in viață a hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.M.R, din 3-5 decembrie 1959, pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de stat pe anul 1960.

Tineri și tinere,
Scrieți despre inițiativele, experiența înaintată și 

munca entuziastă a tinerilor din fabrici, uzine și mine, 
de pe șantierele de construcții pentru valorificarea rezer
velor interne, pentru creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al produselor, pentru sporirea 
acumulărilor socialiste.

Popularizați prin materialele voastre lupta tinerilor 
pentru micșorarea consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, pentru'scăderea necontenită a pro
centului de rebuturi, pentru economisirea metalului; 
scrieți despre metodele bune folosite de tinerii iruntași 
în producție în vederea creșterii indicilor de folosire a 
utilajelor și agregatelor, despre lupta tinerilor de pe 
șantierele de construcții în vederea folosirii raționale a 
materialului lemnos, pentru reducerea consumurilor spe
cifice de ciment, oțel, beton, pentru grăbirea ritmului de 
terminare a construcțiilor, despre acțiunile organiza
țiilor U.T-M, pentru dezvoltarea mișcării de inovații în 
rîndul tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, pentru 
răspindirea tehnicii, pentru calificarea tineretului. Scrieți 
despre munca desfășurată de organizațiile' U.T.M. în 
vederea dezvoltării spiritului gospodăresc al tinerilor.

Vorbiți în materialele voastre despre formele folosite 
de organizațiile U.T.M. de la sate pentru popularizarea 
politicii partidului de transformare socialistă a agricul
turii și a rezultatelor obținute, de unitățile socialiste, 
despre lupta tinerilor pentru consolidarea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor agricole colective și a înto
vărășirilor agricole; despre aportul tinerilor din.sectorul 
zootehnic, la creșterea șeptelului proprietate obștească, 
la sporirea producției de carne, lapte, unt și lînă ; despre 
experiența tinerilor colectiviști, în folosirea porumbului 
însilozat, în construirea de grajduri ieftine, în îmbună
tățirea raselor de animale; despre lupta tinerilor pentru 
creșterea producției agricole la hectar, pentru redarea 
de noi terenuri agriculturii și pentru irigarea altora.

Vorbiți în materialele voastre despre modul cum se 
îndeplinesc hotărîrile ședințelor activelor comitetelor 
raionale U.T.M. privind aplicarea în practică a prevede
rilor planului Biroului C.C. al U.T.M. în legătură cu acti
vitatea organizațiilor U.T.M. de la sate în perioada de 
iarnă.

Oglindiți în materialele voastre entuziasmul cu care 
lucrează tinerii încadrați în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, scrieți despre eficacitatea economică a muncii 
acestora și despre efectul educativ al activității lor.

La acordarea premiilor se va fine seamă 
de numărul corespondenjelor și de calita
tea lor.

Se vor acorda următoarele
t PREMIU

Premiul I: O excursie în străinătate prin 
O.N.T. „Carpați“

1 premiu II: Obiecte în valoare de 1500 lei 
1 premiu Iii: Obiecte !n valoare de 1000 lei 

20 mențiuni: Obiecte în valoare de 500 lei 
fiecare..

Efectele materiale si morale
9

ale muncii patriotice
Munca patriotică a tinerilor nu 

are numai o foarte importantă u- 
tilitate practică. Viața colectivă 
a brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică exercită și o puternică 
influență transformatoare asupra 
trăsăturilor morale ale tinerilor-, 
dezvoltă simțămintele lor patrio
tice, contribuie din plin la educa
ția lor politică .

La Ploești — ca și în multe 
orașe ale țării — construcțiile 
sint in toi. Orașul e împinzit de 
șantiere. La marginea lui se a- 
menajează un mare și frumos 
parc de cultură și odihnă. Ia

împrejurimile orașului, prin iri
gații și canalizări, se redau a- 
griculturii importante suprafețe 
de pămînt. Și la toate aceste lu
crări participă cu dragă inimă 
tineretul orașului. El este 
pătruns de ideea că face o mun
că foarte utilă, că eforturile lui 
se varsă in marele șuvoi al efor
turilor întregului nostru popor 
pentru construirea socialismului.

La fabrica „Feroemail" cele 
cinci brigăzi utemiste de muncă 
patriotică au efectuat peste 
10.000 de ore. Brigada nr. 2 de 
la turnatorie, condusă de Dumi
tru Jiliseov, deține steagul de 
brigadă fruntașa pe oraș. Un 
colectiv puternic, închegat, cu 
băieți veseli și harnici care și-au 
înțeles bine sarcinile, am întîlnit 
și In brigada nr. 6 de la secția 
mecanică productivă.

— Nu este ușor ca, după 8 
ore muncă în uzină să te apuci 
iar de lucru — mi-a spus Virgil 
Florea Dar îmi iubesc orașul 
natal foarte mult și gîndul că 
în curind va deveni unul din 
cele mai frumoase orașe ale pa
triei mă face să uit oboseala. 
Cum să spun, simt un fel de ne
răbdare amestecată cu bucurie 
și dragoste pentru orașul nos
tru, ori de cite ori vin pe șan
tier. sau trec prin centru și în
cerc să-mi închipui cum va arăta 

; cînd construcțiile vor fi gata.
— Nu numai că orașul va 

arăta frumos, continuă ideia 
Maxim Răducanu, dar cu banii 
economisiți prin munca noastră 
se vor construi locuințe noi pen
tru multe familii de muncitori 
din oraș.

— Și colectarea fierului vechi 
este o acțiune patriotică, intervi
ne Vasile Nicolcioiu. Noi am a- 
dunat pînă acum 22.000 kg., dar 
în anul acesta trebuie să adunăm 
mai mult Planul economic pe 
1960 are sarcini sporite, vor in
tra în funcțiune noi fabrici, agri- 
cultura va primi tractoare și alte 
mașini agricole în număr mai 
mare ca anul trecut și pentru 
toate acestea e nevoie 
oțel.

Iată deci că munca 
dezvoltă s 
tice ale tineretului și că repre
zintă o formă concretă prin care 
fiecare tînăr face dovada dra
gostei sale față de patrie. Activi
tatea în brigăzile utemiste de

de mult

aceasta
sentimentele patrio-

NIMIC PLUS „CONDIȚII OBIECTIVE"
Oricît de bine te-ai pricepe 

s-o întorci din condei, despre 
nimic nu se poate scrie nimic, 
nimicul definind, dacă se poate 
spune așa, o realitate inexis
tentă. Realitatea despre activi
tatea căminului cultural din 
comuna Calbor, raionul Făgă
raș, aceasta e î activitatea fără 
a fi măcar sublimă lipsește to
tuși cu desăvîrșire.

Aici s-ar putea încheia foile
tonul nostru dacă n-ar mai fi 
vorba și despre așa-zise con
diții obiective. Or, știe oricine, 
— despre nimic nu se poate 
vorbi și chiar nu se vorbește 
mai mult, uneori, în unele 
locuri, de către unii, decît des
pre condițiile pseudoobiective. 
Invocarea unor astfel de condi
ții scontează efecte atît de mi
raculoase îneît se intimplă ca 
și nimicul să nu mai pară atît 
de... nimic, ci un nimic garnisit 
un nimic plus încă ceva.

Pină nu de mult, căminul 
cultural din Calbor era... siloz. 
Sacii cu griul întovărășirii — 
grîu mult, saci mulți — um
pleau pină la refuz sala cămi
nului, scena și culisele, incit nu 
numai pentru oameni nu era 
loc dar nici măcar pentru căr
țile bibliotecii răvășite. Cărțile 
au fost trimise la grădinița de 
copii. Pentru oameni soluția nu 
era însă adecvată, nu-i așa ? 
Nimeni din sat, nici președin
tele sfatului, nici măcar direc
toarea căminului, Eugenia 
Munteanu, nu crede că nu s-ar 
fi putut găsi un alt loc pentru 
depozitarea griului. Atunci de 
ce? Fără niciun „de ce"? și 
mai ales fără nicio explicație. 
Așa... simplu... s-a nimerit.

Acum însă, griul e prezentat 
ca o „condiție obiectivă", Vo-

• • •• - *. totodată
prilej de cultivare a ati- 
iocialiste față de i

muncă patriotică este 
un nou ț ” * \ 
tudinii socialiste față de muncă. 
Spiritul de echipă, ajutorul re
ciproc, conștiinciozitatea în mun
că, entuziasmul și voia bună 
care domnesc în brigadă, iată 
trăsături ale acestei noi atitu
dini față de muncă. Briga
da de muncă patriotică nr. 6 de 
la secția mecanică productivă a 
fabricii abia așteaptă zilele de 
miercuri și vineri ca să meargă 
din nou împreună la muncă. In 
drum spre șantier, tinerii merg 
frumos încolonați și cîntă. O- 
dată ajunși, fixează undeva, la 
un Joc mai vizibil, steagul bri- 
f[ăzii, iau lucrul. în primire de 
a cei din conducerea șantieru

lui și munca începe.
Deobicei se dă brigăzii o sar

cină globală care este apoi îm
părțită intre membrii ei și odată 
cu lucrul începe și întrecerea.

Fiecare vrea să lucreze cît 
mai mult și cît mai repede. A- 
ceasta însă nu înseamnă că fie
care își termină ce are de făcut 
și apoi pleacă. Dimpotrivă, cei 
care termină mai repede rămîn 
în continuare și ajută tovarăși
lor lor să termine. Și niciunul 
nu pleacă pînă ce sarcina dată 
brigăzii nu a lost îndeplinită. 
Fiecare vrea ca nu numai el per
sonal să fie lăudat, ci și în
treaga brigadă. Brigada a avut 
odată și un băiat care lenevea. 
Căra din cînd în cînd cite o 
seîndură sau cîteva cărămizi, 
mai fuma o țigară și rămînea 
mereu în urmă. Ion Soci îl 
cheamă.

— Măi Ioane, i au zis băeții 
odată, într-o pauză pe șantier. 
Tu nu te prea omori cu firea. 
Ți-e indiferent cum se vorbește 
despre tine? Tu nu faci cinste 
brigăzii I

In ultima vreme Ion a înce
put sa sc schimbe. Vrea să-și a- 
jungă din urmă tovarășii. Și la 
fabrică începe să devină altul. 
Nu-I mai vezi stînd de vorbă cu 
unul și cu altul în timpul lucru
lui și dă o atenție mai mare 
muncii.

După terminarea lucrului, ti
nerii din brigadă discută felul

SABINA BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

deți dumneavoastră; nu a fost 
activitate fiindcă în cămin s-a 
depozitat grîu. Aflu că în Bo- 
holț, sat care ține de Calbor, 
încă și acum căminul cultural 
e depozit de cereale. Unica rea
lizare pe tărîm cultural a fost 
cumpărarea unui clarinet. în- 
trucît în cămin nu e loc pentru 
clarinet și nici pentru tinerii 
care ar vrea să cînte la acest 
instrument, instrumentul acesta 
a fost un timp păstrat la preot 
iar în ultima vreme se află în 
păstrarea șefului postului de 
pompieri voluntari.

Condițiile „obiective11 fac u- 
neori ravagii foarte subiective. 
A existat în Colbar, anul trecut, 
o echipă de dansuri din șase

perechi. La faza intercomunală 
a concursului artistic, echipa 
s-a prezentat bine. La faza ra
ională, nu s-a prezentat deloc 
fiindcă a survenit iarăși o bu
clucașă condiție „obiectiv ă“. 
Una dintre dansatoare s-a mă
ritat și atît de mult s a resimțit 
echipa de pe urma acestui eve
niment îneît s-a destrămat. Tot 
atunci, s a îmbolnăvit și direc
toarea căminului. Nu s-a stabi
lit însă dacă din cauza destră
mării echipei sau invers dacă 
echipa nu s a destrămat din 
pricina sănătății precare a di
rectoarei. Mireasa era totuși 
atît de legată de activitatea că
minului îneît a ținut neapărat 
ca nunta să aibă loc în cămin, 
în duminica nunții era progra. 
mat un bal pentru tineret dar, 
firește a fost amînat cu o săp- 
tămînă. Duminica următoare 
balul a fost iarăși Omînaț fiind-
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Primirea 
ambasadorului 
R. P. Ungare 

de către ministrul
Afacerilor Externe 

al R. P. Romine
Joi, 7 ianuarie a.c., ministrul 

Afacerilor Externe al R.P. Romi
ne, Avram Bunacîu, a primit în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P. Ungare la București, Bela 
Nemetv, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

La Muzeul de Istorie a Parti
dului s-a deschis în ziua de 7 ia
nuarie Expoziția „30 de ani de 
la înființarea Partidului Comu
nist din Indochina", organizată 
cu materiale primite din Repu
blica Democrată Vietnam.

La deschiderea expoziției au 
luat parte tovarășul Gheorghe 
Vasilichi, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., director al Insti
tutului de Istorie a Partidului, 
activiști de partid, cercetători ai 
Institutului de Istorie a Par
tidului și alți tovarăși.

A fost de față tovarășul Ngu
yen Minh Chuong, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R.D. Viet
nam la București și alți membri 
ai ambasadei.

E vacanță. La Școala med e nr. 5 „Unirea" din Orașul 
Stalin sub conducerea profesoarei Moria Costea elevele 

vață un dans.
in-

că iarăși se mărita o fată, de 
data aceasta, nu o fată din vreo 
formație artistici, astfel ci mb 
s-a mai destrămat și a doua for
mație. A doua formație artisti
că nu există încă.

O întreb pe Eugenia Munteanu, 
directoarea căminului. ce~i cu 
moda aceasta a nunților ținute 
în căminul cultural. Om practic, 
om al logicii de fier, suflet 
mușchiul os ți minte candida. 
Eugenia Munteanu pune mina 
pe creion, rupe o foaie de hir- 
tie și socotește :

— De pe urma unei nunți 
obținem o sumă de 200 de lei. 
De pe urma unui program ar
tistic, cit o fi de bine organiza
se obține 375 de lei din care

E T
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N
orchestra. 44 de250 de lei ia 

lei plătim taxă pentru Uniunea 
Compozitorilor, 4J10 lei bilete
le, 5 la iută impozit financiar. 
— în total 313 lei. 313 lei >că- 
zuți din 375. — trei din cinei, 
doi, unu din f-pte, ,we. trei din 
trei nimic — rămin 62 de lei. 
Cu atît ne alegem de pe urma 
unui program artistic.

Țin să asigur cititorii că am 
reprodus absolut întocmai fi 
cuvintele fi calculele Eugeniei 
Munteanu. lată cum poate vor. 
bi un director de cămin cultu
ral, chemat să organizeze 
acțiuni cultural-educative in
tr-o comună unde există aproa
pe 50 de utemifti fi 7 
cadre didactice. „62 de lei. Cu 
atît ne alegem de pe urma ur.ui 
program artistic**.

Ciudate cuvinte în 
unui activist cultural 
trebuie să ftie că de pe urma

gura
care

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Pregătiri în vederea lansării de sateliți grei ai pămîntului și efectuăriide noi zboruri cosmice
Agenției TASS —

Longitudine
Comunicatul

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite următorul comunicat:

„Pe baza succeselor obținute în Uniu
nea Sovietică pentru cercetarea spațiului 
cosmic cu ajutorul rachetelor balistice și 
în conformitate cu planurile lucrărilor de 
cercetări științifice, oamenii de știință și 
constructorii sovietici desfășoară lucrări 
pentru crearea unei rachete mai puternice 
în vederea lansării de sateliți grei al Pă- 
mîntului șl efectuării de zboruri cosmice 
spre planetele sistemului solar.

In scopul perfecționării acestei rachete 
cu o mare exactitate de zbor, în cursul 
primelor luni ale anului I960 se vor e- 
fectua lansări ale acestei rachete fără ul
tima treaptă în partea centrală a Oceanu
lui Pacific, într-un loc îndepărtat de căile 
de navigație Intensă, de comunicațiile 
aeriene și regiunile de pescuit.

Se consideră că penultima treaptă a ra
chetei va cădea într-o regiune limitată de 
următoarele coordonate:

Latitudine
9 grade 06 minute nord

10 „ 22
6 „ 16
5 „ 03

170
168
166
168

Pentru înfăptuirea măsurătorilor nece«< 
sare, în regiunea susmenționată vor fl trh 
mise vase speciale ale flotei sovietice.

Primele lansări ale rachetei se vor e- 
fectua aproximativ între 15 ianuarie și 
15 februarie 1960.

In scopul asigurării securității naviga
ției și zborurilor avioanelor în timpul 
lansării rachetelor în partea centrală a 
Oceanului Pacific, Agenția TASS este 
împuternicită să comunice că guvernul 
Uniunii Sovietice se adresează guverne
lor țărilor ale căror nave șl avioane s-ar 
putea afla în decursul acestei perioade în 
apropierea presupusei regiuni de cădere 
a penultimelor trepte ale rachetelor, cu 
rugămintea ca autoritățile respective să 
dea indicații căpitanilor de nave și co
mandanților de avioane de a nu pătrunde 
în regiunea și spațiul aerian al Pacificu
lui, limitate de coordonatele specificate în 
prezentul comunicat".

La pregătirea 
centenarului școlii

— Tovarășe director, o sală !
Directorul solicitat, trebuie să 

rezolve și asemenea cerere. în 
vacanță se simte parcă ne
voia de spațiu mai mare. Pen
tru cor, sală la vocea I, sală la 
tenori, la bași, sală pentru orches
tră, pentru cercul dramatic, pen
tru dansuri, și pentru cite altele, 
săli. Elevii Școlii medii nr. 22 
„Gheorghe Lazăr" din Capitală 
și-au mai petrecut vacanțe in 
mod activ. Dar această vacanță 
are pentru ei o importanță deo
sebită. La 17 ianuarie 1960 se îm
plinesc 100 de ani de la înte
meierea școlii.

„Mai cu foc, mai apăsat !**. 
Profesoarele Filip Angela și 
Dora Manolache se străduiesc să 
execute cit mai bine îndrumările 
„noului instructor". Noul instruc
tor este învățătorul Chialda Ia- 
cob de la Școala elementară de 
7 ani din Avrig. A venit de cî- 
teva zile, aduci nd pe o bandă 
de magnetofon melodii, să învețe 
pe elevii Școlii medii „Gheorghe 
Lazăr" din București jocuri 
populare ; jocuri din satul înte
meietorului primei școli romî- 
ne ști — Gheorghe Lazăr — al că
rui nume îl poartă Școala medie 
22.

...In sala de festivități Cornel 
Vender. Dalu C„ Mișu Stan, 
Pitiș Florian, Liiceanu Gabriel, 
Cîrjă luliana și alți elevi din 
cercul dramatic sub conducerea 
cciorului Petre Gheorghiu de la 
Teatrul Municipal fac repetiții 
cu piesa Măriei Rovan : „Învăță
torul*. Peste citeva zile vor pre
zenta în fața colegilor, părinților 
ți incitaților figura lui Gheorghe 
Lazăr și prin evocarea dramatică 
a lui Ion Dămian, intitulată : 
„Dascălul din Avrig^.

Aceeași activitate peste tot. In 
alte sili face repetiție corul, care 
înveți cintece noi ca ..Lui 
Gheorghe Lazăr'* de Ion C hi reș
ca. și „Tineret, mi nd r ia țării" de 
Alfred Mendelsohn. Grupul de

La G.A.C. „8 Martie* satul Golașei, comuna Bujor, din regiur.es Ga'ați, tînârul inginer agro
nom Petre Brîncuș vorbește colectiviștilor despre soiurile cerealiere și combaterea dăunătorilor.

Foto : M. IVANC1IJ

grade 47 minute vest
.. 22

16
40

ilustrează dezvoltarea 
noastre. Creș- 

elevilor, a 
a posibi- 

vor fi ilus-

balet, fanfara fi orchestra, reci" 
tutorii se pregătesc și ei.

Expoziția cere cel mai mult de 
lucru. De la Avrig s-au primit 
numeroase obiecte de artă popu
lară, cusături. Elevii din Avrig 
și Sibiu, sărbătorind și ei eveni
mentul, au trimis în dar celor din 
București fotocopii după foile 
matricole ale lui Gheorghe La
zăr, fotografii ale școlilor unde 
a învățat și a lucrat Gh. La
zăr, precum și două tablouri 
cu portretul acestuia. Elevii string 
documente din istoria școlii, din 
activitatea ei din trecut și astăzi, 
despre generațiile de elevi care 
au învățat aici, despre situația 
elevilor săraci în regimul trecut, 
despre condițiile minunate cre
ate elevilor astăzi de către 
regimul democrat-popular. Dez
voltarea Școlii medii „Gheorghe 
Lazăr" 
tuturor școlilor 
terea numărului 
cadrelor didactice, 
lităților de studiu 
trate în expoziție. Se fac foto
grafii și fotocopii, planșe și gra
fice, se string documente și 
obiecte de mare valoare. Tot în 
expoziție va fi așezat bustul lui 
Gheorghe Lazăr pe care îl ter
mină in aceste zile elevul Roșu 
Nicolae din clasa a X-a F. 
Elevii și profesorii au strîns un 
bogat material pentru întocmirea 
monografiei școlii.

La festivitate au fost invitați 
și vîrstnici care vor povesti despre 
viața oamenilor muncii în trecut, 
despre elevul altor vremuri, al 
vremurilor cînd țara era stăpînită 
de burghezie și moșierime. Viața 
elevilor fii ai oamenilor muncii 
era pe atunci chinuită și lipsită 
de bucurii. Le vor vorbi și des
pre vacanțe. Și elevii vor înțelege 
mai bine cîtă deosebire este între 
vacanțele de altădată și vacanța 
lor : vacanța de iarnă nr. 100.

NICOLAE ARSENIE
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Tractoare
fără tractoriști
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La Observatorul astronomic din Ondrejov de lingă Praga s-a construit o nouă mare cameră 
de fotografiere cu un diametru de 64 cm. In fotografie : Lucrările de montare a camerei foto

grafice care va putea face fotografii și pe timp de ceață.
Foto : C.T.K.

Cronica științei romînești

...Intrăm într-o imensă 
semicirculară ,* pereții ca 
vanul puternic boltit * . 
întregime din sticlă. In mijlocul 
încăperii se află pupitrul de co
mandă în"’forma de potcoavă 
cu nenumărate butoane și 
becuri multicolore de semnali
zare. Aici lucrează dispecerul 
de serviciu al sovhozului. In fața 
sa se găsesc microfoanele de 
comandă, un minuscul radioemi 
țător și cîteva ecrane de tele
viziune pe care urmărim niște 
puncte întunecate, adică zecile 
de tractoare automate conduse 
prin radio ce brăzdează nesfîr- 
șitele ogoare, lată imaginea 
tractorului 13.153 se apropie de 
o linie roșie subțire de pe ecran 
ceea ce înseamnă că tractorul 
respectiv se apropie de margi
nea ogorului. Atent, dispecerul 
apasă un buton alb și pronunță 
distinct in microfon : „Atențiune 
13.153, întoarce tel* Și „minune": 
tractorul fără tractorist s-a 
oprit, s-a întors și apoi por
nește să are fișîa următoare 
in sens invers.

Intre timp a ajuns la margi
nea ogorului un alt tractor. 
Dispecerul se pregătește să-i 
dea și lui comanda de întoar
cere...

înlocuirea organelor vitale
etapă nouă în chirurgia modernă

C'ltnica chirurgicală a unuia 
din cele mai vechi spitale ale 
țării... Pretutindeni domnește li
niștea dar și tensiunea atît de 
specifică marilor lăcașe unde 
oamenii de știință, medicii, duc 
o luptă neostenită pentru sănă
tatea, pentru viața oamenilor.

Echipa de chirurgi a clinicii 
de sub conducerea conf. dr. FI. 
Mandache a intrat în blocul ope
rator. După citva timp este sal
vat un om pentru care mai 
existau puține speranțe. Interve
nind pentru un cancer al esofa
gului și a părții superioare a 
stomacului, chirurgii au fost ne- 
voiți să extiapeze odată cu eso
fagul, stomacal, splina, coada 
pancreasului, 1 glanda suprare-' 
nală și o parte din mușchiul dia
fragmei.

Folosind grefa de intestin 
subțire, una dintre metodele 
chirurgiei moderne, medicii au 
redat vieții un om. După cîteva 
săptămîni de la operație bolna
vul se simte bine...

Discuția noastră cu conf. dr. 
FI. Mandache cu privire la noile 
metode folosite în chirurgia ro
mînească, cu privire la modul 
în care plastia a revoluționat 
chirurgia modernă, începe cu cî
teva considerații asupra esofago
plastiei, domeniu în care școala 
chirurgicală romînească a adus 
din plin aportul ei.

— Ne-ar interesa în primul 
rînd — ne-am adresat dr. Man
dache — ce este esofagoplastia ?

— Esofagoplastia este o ope
rație prin caire se înlocuiește eso
fagul rezecat pentru un cancer 
de esofag, sau stenozat după ce 
bolnavul a fost otrăvit cu sodă 
caustică. înlocuirea esofagului 
se poate face fie cu un tub croit 
din marea curbură a stomacului, 
fie cu ansă de intestin subțire, 
fie cu intestin gros.

— Au fost mi se pare și în
cercări de folosire a materialu
lui plastic ?

— S-a încercat într-adevăr să 
se înlocuiască esofagul rezecat 
cu substanțe plastice. Rezulta
tele n-au fost însă mulțumitoare 
pentru că s-au produs fistule la 
locui suturii. Sperăm însă că 
chimia materialelor plastice va 
reuși să creeze în curînd noi 
substanțe folosibile în esofago- 
plastii tot așa cum ele sînt folo
site de pildă cu succes în dome
niul grefelor vasculare.

— Continuați, dacă sînteți a- 
mabil, explicațiile asupra eso
fagoplastiei.

— Astăzi se folosește 
scară întinsă esofagoplastia

ansă intestinală. Această metodă 
a fost perfecționată de către 
marele chirurg sovietic Iudin 
care a realizat cu succes citeva 
sute de asemenea operații.

Aletoda reconstituirii esofagu
lui din marea curbură a stoma
cului a fost preconizată pt-itru 
prima oară de prot. Amza-Jiasu 
și a fost perfecționată in ultimul 

. timp tot în țara noastră.
Demn de subliniat este faptul 

' că școala romînească de chirur
gie a dus în domeniul esorago- 
plastiei o serie de interesante 
inovații care chiar dacă nu s-au

Interviu cu conf. univ.
dr. FI. Mandache

KM clinicii chirurgicale 
a Spitalului Brincovenesc

menținut de-a lungul anilor 
(cum ar fi procedeul dr. Iancu 
Jianu de construcție a noului 
esofag prin tub cutanat) ele au 
reprezentat trepte de progres la 
vremea lor, dovedind în același 
timp inventivitatea, spiritul crea
tor al oamenilor de știință din 
țara noastră.

— Am dori să ne spuneți a- 
cum citeva cuvinte despre rezul
tatele obținute în clinica dv. în 
domeniul esofagoplastiei cît și 
în domeniul înlocuirii de alte 
organe ?

— In clinica noastră s-au 
folosit toate metodele operatorii 
de reconstrucție a esofagului, 
preferințele noastre îndrepțindu-se 
în acest moment atît în chirur- 
gia stenozei esofagiene cît și în 
chirurgia cancerului de esofag 
către esofagopiastie cu ansă de 

la 
esofagopiastie cu material gas
tric (stomac) sau cu material 
colic (intestin gros) atunci cînd

către esofagopiastie cu ansă 
intestin subțire. Am recurs

nu a~
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Recent, in Uniunea Sovietica 
au fost realizate tractoare con
duse prin radio și alte mașini 
agricole uluitoare care vor per
mite ca peste citva timp anti
cipația mai sus prefigurată să 
prindă viață. Mecanizarea și 
automatizarea muncilor agrico
le constituie una din cele
mai importante preocupări pen
tru oamenii de știință din 
Uniunea Sovietică. Numai ia 
cursul anului 1959, in colhozuri 
și sovhozuri au fost experimen
tate aproape 1300 de noi tipuri 
de mașini agricole printre care 
și tractoare automate. Sâ trecem 
in revista doar citeva din *" 
mele realizări ale fabricilor 
tractoare sovietice.

dirijare a tractoarelor prin ra
dio. Sistemul are la baza urmă
torul principiu de funcționare :

Pe tractor 
aparat de radiorecepție 
captează 
transmite 
țâ. Dupâ 
semnalul 
alt releu 
Acesta din 
contactele _
care pune in funcțiune un ci
lindru hidraulic. In acest fel 
se cuplează viteza și tractorul 
pornește. Este interesant câ a* 
paratul de radioemisie nu este 
mai mare decit o cutiuță de 
chibrituri. Cînd tractorul trebuie 
oprit sau întors dispecerul roste
ște cu voce tare comanda și 
mașina o executa întocmai, 
chiar dacă se află la o distan
ță de cițiva kilometri.

Tractorul dirijat prin radio 
poate lucra nu numai ta ară
turi, dar și la insâmințări, la 
grâpat, ia ari narea solului, la 
îngrijirea cufar tor prășitoare și 
la reținerea zăpezii. Pe baza 
semnalelor radio el ooate mer
ge incinte, se poate opri, vira 
spre stingă sau dreapta, poate 
cobori sau ridica uneltele 
pendate.

Perspectivele deschise 
culturii de aceste mașini 
deosebit de promițătoare, 
tocrele automate 
considerabil munca 
tifor și 
va

se instalează un 
, .-j:____ ri’i care
un semnal radio și îl 
unui releu de rezonan- 
ce se amplifică acolo, 
închide circuitul unui 
electric, mai puternic, 

urmă acționează 
unui electromagnet

Ingineri sovietici loc rînd la construirea unor ecrane de mase 
plastice.

Măsurînd
grosimea urmei 

de creion.

sus-
Ce să citim :

„Semnele cerești" și tălmăcirea 
lor adevărată

pe 
cu

Calculatorul statistic, una din 
ultimele mașini matematice 
cehoslovace rezolvă mult* din 
problemele mișcării browniene. 

fotgi QTX

pi ti
de

ogri- 
sînt

Trac
tor ușura

tractoriș- 
in același timp se 

îmbunătăți mult calitatea 
muncitor agricole deoarece le
execută cu precizie și nu tole
rează nia cea mai mică aba
tere de ta regulile agrotehni
cii. in plus va rezulta și o mare 
economie deoarece productivi
tatea MMirii crește considera- 
ba.

Inc. L IONESGB

„Ce sînt cometele-, „Ce sînt 
novele?* „Cum se explică așa- 
rșii vîrcoMci*, „Care este taina 
luminilor care „joacă- pe cer-, 
„Cum se explică ploile sîngerii*. 
„Cad intr-adevăr stelele de pe 
cer?- — iată întrebări la care 
vom putea găsi răspunsuri cla
re în broșura tovarășului f. M. 
Ștefan „Semnele cereșt.- și tăl
măcirea tor adevărată'' 
publicată în colecția 
pentru Răspândirea Științei Și 
Coftura.

Folosind cele mai noi cuceriri 
ase științei, autorul dovedește cn

* recent 
Societății

temeinice argumente absurdita
tea superstițiilor legate de sem
nele cerești, arată fără putință 
de tăgadă cum știința cuprin- 
zind in lumina ei un număr tot 
mai mare de fenomene, pătrun- 
rind tot mai adine în tainele 
naturii ne dovedește că semnele 
cerești nu sînt decit ; 
nomene naturale mai ț 
□uite și nu semne ale 
supranaturale.

Folosind un bogat 
documentar talentatul 
zaror științific I. M. 
creai o lucrare scrisă 
—njâ care vine să pună la în-

simple fe- 
puțin obiș- 
unor forțe

material 
populari- 
Ștefan a 
cu multă

* gnjâ care vine sa puna la în-
3*~:aa noflstrl o carte intere;

ma^r.il bicx)g.: exce.enî pe 
l-am ma: folosit ș: pentru 

tor organe. Iată încă 
un singur exemplu : in clinica 
noastră au fost vindecați cu 
succes doi bolnavi cu rectocolită 
ulcero-hemoragică la care după 
rezecția rectului și intestinuftfi 
gros am pus în locul lor o ansă 
de intestin subțire.

Folosirea grefelor de intestin 
subțire pentru reconstrucția di
verselor organe reprezintă un 
progres important realizat de 
chirurgia contemporană. Spre 
deosebire de chirurgia de extir
pare care urmărea salvarea 
vieții bolnavului neglijînd funcția 
unor orgaqp, chirurgia de grefă 
este o chirurgie fiziologică care 
permite odată cu salvarea vieții 
bolnavului și restabilirea cît mâi 
aproape de normal a funcțiilor 
organului. Noile succese obți
nute în chirurgia modernă con- 
stituie astfel o dovadă elocventă 
a nemărginitelor posibilități ce 
stau în fața medicinei moderne.

care 
înlocuirea

A
In veacul celei mai tumultuoase dezvol

tări a cercetării științifice, cînd oamenii 
de știință supun una după alta tainele 
naturii înconjurătoare, mai există susți
nători ai aberantelor concepții mistice 
după care, într-una din cele 6 zile ale 
„facerii lumii", au fost create plantele, 
în alta animalele și în alta omul.

In pofida acestor credințe cultivate cu 
osîrdie de toți acei care rîvnesc să țină 
masele în întuneric, ignoranță, pentru a 
le putea cît mai bine exploata, științele 
naturii demonstrează, că toate speciile 
de plante și de animale sînt rezultatul 
unui lung proces de dezvoltare.

Problema apariției vieții pe pămînt 
care a fost întotdeauna un domeniu 
principal de luptă al celor două con
cepții filozofice fundamentale despre 
lume, materialismul și idealismul, nu are 
numai o importanță teoretică. De rezol
varea ei depinde întreaga atitudine a 
omului de știință față de lumea încon
jurătoare, toată activitatea oamenilor în 
procesul transformării naturii, căci dacă 
concepția materialistă îl îndeamnă pe 
om la cunoașterea și modificarea în mod 
conștient și dirijat a naturii spre binele 
omului, concepția idealistă îndeam
nă la pasivitate, la admirarea „înțelep
ciunii" presupusului creator.

Decenii după decenii multe ramuri 
ale științei au dovedit totala netemeini
cia a concepțiilor religioase cu privire 
la natura vie.

încă în urmă cu un veac, Charles 
Darwin a dat lovitura de grație, concep
țiilor religioase după care toate ființele 
vii (inclusiv omul) au apărut în forma pe 
care o observăm astăzi ca rezultat al 
actului de creație dumnezeiască. Pe 
baza datelor furnizate de științele natu
rii, Darwin a dovedit că lumea plante
lor șl animalelor n-a fost întotdeauna 
așa cum o cunoaștem astăzi, că laolal
tă cu întreaga natură, plantele și ani
malele se află într-o continuă transform

I. SERAFIM

★

De curind, in Kazahstan o 
fost încheiat programul pe 
1959 de încercare a primului 
tractor automat din lume con
struit ta uzinele cir. Stalingrad. 
La arăturile de toamnă ou fost 
încercate coocomrtent 12 trac
toare cutomcie pe șenie. Be 
aa fost supravegheam de Mi 
singur tractorist care etecfcra

petete tartelor. Aspdcr 12 trac
toare conduse de un smgta 
troctcrist !

Acest tractor are ta bază n 
dispozitiv ce copiere pentru 
„aratul fără troctonsr* și un me
canism de telecomandă, reali
zate de tractoristul han Loght- 
nov, in prezent cercetător știin
țific la Institutul de mecanizare 
și electrificare a agriculturii. 
Dispozitivul de copiere luneca 
pe brazdă in fața tractorului 
și indică direcția prin tatonarea 
terenului. La cea mai micâ a- 
batere de la direcția stabilită, 
sistemul automat intervine și în
dreaptă tractorul care in fetal 
acesta înaintează pînă ta ca
pătul ogorului. Acolo se oprește, 
iar tractoristul trebuie doar sâ 
întoarcă mașina.

Dar progresul tehnic nu cu
noaște limite și de curind trac
torul automat, atît de ingenios, 
a fost și el depășit printr-o in
venție uluitoare.

★

Un arup de ingineri din Kras- 
noiarsk a elaborat un sistem de

PARI
Scurte cons uita ții pentru pregătirea unui viitor zbor cosmic.

sântă de popularizare a științei 
de combatere a misticismului.

TR. POTERAȘ

AFLAȚI CĂ-
♦ SabstanSa nelipsitâ din ma

tt-.s tie e-rte opc- Grâutțele con
țin aproximatir 10 la sulă apă, 

25 la skXc. mușchii mi
ntalelor 75 Îs șbxâ. cu-percil^ 9< 
la mii.

ir (^anda trăda are un rol 
iuprant in reglarea creșterii. 
Mieii in rirstă de 10—12 săp- 
tknlni la care s-a scos tiroida 
dntăresc de 2—2*/j ori mai pu
țin deci: cei normali de aceeași 
virstă. Mieii fără tiroidă, hră
niți cu tiroidă uscată, cu pulbere 
de tiroidă, sau cărora li se gre
fează sub piele glanda tiroidă 
proaspătă își restabilesc creșterea 
normală.

Diversitatea mărimilor care ta 
măsoară și a metodelor folosita 
în prezent este uluitoare. Oamenii 
de știință trebuie să măsoare tem* 
peratura soarelui și tempera* 
tura din spațiul cosmic, masele 
electronilor și ale stelelor, lungic 
mile de undă ale radiațiilor și 
distanțele între galaxii, în tot 
acest vast domeniu al metrologiei 
un loc de frunte îl ocupă în ul
timul timp undele de radio ! 
Pentru a da un singur exemplu 
vom aminti de o recentă inovație 
deosebit de interesantă făcută de 
un inginer sovietic.

Se știe că strungarii sînt nevo- 
iți să oprească deseori mașina 
pentru a controla dimensiunile 
piesei strunjite. Cu cît precizia 
de execuție este mai mare, cu 
atît lucrul este mai des întrerupt, 
în anumite cazuri, mai bine de 
jumătate din timpul de lucru 
este pierdut cu măsurătorile de 
control. Mult timp se credea că 
în această privință nu există vre
un remediu, deoarece nici cele 
mai moderne și perfecte metode 
de măsură — ultrasunetele și izo
topii radioactivi — nu pot mă
sura piesa fără oprirea mașinii, 

lată însă că de curind la Aca
demia de Științe a Repu
blicii Socialiste Sovietice Le
tone a avut loc o demon
strație extrem de interesantă. 
Un inginer a prelucrat la strung 
cu cea mai mare precizie o piesă 
foarte complicată fără a opri de
loc strungul. Secretul acestei ope
rațiuni puțin obișnuite era un 
aparat minuscul, de mărimea 
unei prune. Aparatul era pus în 
legătură cu un instrument elec
tric de măsură. Cînd acul instru
mentului a ajuns la cifra O, in
ginerul a oprit mașina și a scos 
piesa : dimensiunile ei corespun
deau exact cu reperul etalon. 
Acest aparat uluitor a fost inven
tat de Iuri Gribulis, cercetător 
științific la Institutul de Teo
ria mașinilor din Riga. După 
cum a subliniat inventatorul, 
avantajul principal al dispoziti
vului constă în faptul că apara
tul de măsură nu vine deloc în 
contact cu piesa prelucrată. Apa
ratul emite în direcția piesei un
de de radio care provoacă apari
ția unui curent electric în metal. 
Intensitatea, adică mărimea aces
tui curenț depinde de distanța 
pînă la piesa măsurată. Dacă dis
tanța rămîne constantă, curentul 
rămîne și el stabil iar acul de pe 
scala aparatului nu oscilează. 
Deci este suficient de a lua drept 
etalon un reper ideal și de-al 
fixa la o anumită distanță de 
aparat, acul instrumentului fiind 
adus la zero. Cînd în locul pie
sei etalon se va fixa piesa brută, 
distanța dintre aceasta și apar dl 
se va schimba și acid va devia. 
Restul este lesne de înțeles : de- 
grosarea trebuie eontinuatâ pini 
ce acul r« vetu la poziția zero.

Sensibilitatea aparatului este 
excepțională deci ținem seama 
ci se poate măsura pini și mo
dificarea grosimii unei foi de 
hîrtie provocată de rîndurile 
scrise pe ea cu creionul.

Undele electro-magnetice folo
site în radiodifuziune, televiziune, 
radar etc. au început să pătrun
dă în atelierele uzinelor unde 
măsoară piesele cu o precizie de- 
săvîrșită și aceasta fără a întrerup 
pe nici o clipă lucrul propriu zis,

Ing. A. DUMITRU

„Ftap un uluitor
aparat telegrafic

Oamenii de știință sovietici 
s-au preocupat în ultimul timp 
de găsirea unor noi mijloace teh
nice pentru mărirea vitezei de 
transmitere a telegramelor.

Sub titlul „Telegrafistul elec
tronic* ziarul „Trud" a publicat 
de curind un articol care rela
tează despre realizarea unui nou 
aparataj telegrafic cu posibilități

TI A VIEȚII
etapele dezvoltării materiei in drumu. 
spre apariția vieții.

Acum cca. 4 miliarde de ani au avut loc 
aici pe planeta noastră mari transfor
mări chimice și fizice. Anumite hidrocar
buri (combinații ale carbonului și hidro
genului) acționînd reciproc între ele pre
cum și cu vaporii de apă, amoniacul și 
celelalte gaze existente în atmosfera pă
mîntului au servit drept material pentru 
formarea la început a corpurilor simple, 
apoi a celor complexe. Interesant din a- 
cest punct de vedere este faptul 
că într-un laborator, trecînd des 
cărcări electrice lente printr-un a 
mestec de metan (o hidrocarbură sim
plă) hidrogen, amoniac și vapori de apă, 
adică reproducînd în mod artificial 
condițiile existente din atmosfera primor-

mare, că ființele superioare au apărut 
nu printr-o hotărîre dumnezeiască, ci în 
urma dezvoltării treptate a ființelor vii 
mai puțin perfecționate. Diferiți oameni 
de știință (geologi, paleontologi) stu
diind straturile pămîntului, depuse unele 
peste altele din cele mai îndepărtate 
timpuri, observînd formele viețuitoarelor 
cuprinse în aceste straturi succesive au 
reușit să reconstituie istoria naturală a 
pămîntului.

Naturaliștii au reușit să ne arate cum 
a avut loc înlănțuirea apariției și dez
voltării tuturor plantelor și animalelor în 
cursul a zeci de mii și sute de mii de 
ani, arătîndu-ne cu deplină exactitate or
dinea în care unele se trag din altele.

Dar în mod logic ne putem pune a- 
cum întrebarea : Cum au apărut în 
urmă cu miliarde de ani acele ființe ex? 
trem de simple, monocelulare, care stau 
la baza viețuitoarelor de astăzi ? Cum a 
apărut viața pe pămînt, cum s-au format 
cele mai simple ființe ale naturii vii ? lată 
o pasionantă problemă la ca're oamenii 
de știință din zilele noastre dau un răs
puns din ce în ce mai clarificat care vine 
să dovedească încăodată falsitatea con
cepțiilor mistice despre natura înconjură
toare și ne arată că apariția și dezvolta
rea vieții reprezintă un proces natural.

Pornind de la concepția că viața con
stituie o formă specifică foarte complexă 
de mișcare a materiei, că ea n-a existat 
din totdeauna, și nu este separată de 
materia anorganică printr-o prăpastie de 
netrecut, ci dimpotrivă ea a apărut ca 
o calitate nouă în procesul evoluției 
lumii, savanții înaintați din zilele noastre 
au pus bazele unei teorii științifice ar
monioase despre apariția vieții.

Toate ipotezele științifice; demonstrea
ză fără putință de tăgadă natura mate
rială a vieții. Să încercăm să schițăm 
cu ajutorul unui recent studiu al acad. 
A. I. Oparin, cunoscut în știința mon- _________ _r_____  ______
dială drept cel mai de seamă cercetător piu dizolvate în mări șl oceane. ’ 
al acestei probleme, tabloul general, Insă moleculele s-ai* difuzat în mod egal

Știința și religia
dială a Pămîntului s-au obținut amino- 
acizi substanțe, ce servesc drept cără
mizi pentru formarea organismelor vii; 
alți cercetători au obținut în mod simi
lar aminoacizi sub acțiunea lumini1 
solare.

Experiențe asemănătoare au fost reali
zate prin aplicarea razelor ultraviolete.

într-un mod asemănător s-au format 
și alți compuși organici. Procesul acesta 
a decurs extrem de ...c.omplex (în urmă cu 
atîtea sute de. milioane de ani). Efectu- 
îndu-se de-a lungul a milioane de ani 
acest proces a dus la formarea in apele 
mărilor și oceanelor primare a unor com
binații chimice complexe de tipul albu- 
minoidelor, acizilor nucleici.

„La început substanțele asemănătoare 
cu albuminoidele și celelalte substanțe 
organice complexe multi molecula re - ne 
arată acad. Oparin - au fost pur și sim- 

. Apoi,

in întregul volum ol solventului, s-ou unit 
în roiuri sau grămezi moleculare, sepa- 
rindu-se din soluție ca sisteme multico- 
ieculore individuale. Asemenea sisteme 
(așa z sete picături de coacervat) care 
au putut fi in prezent obținute in labora
toare au existat in acea perioadă pe pă- 
mirrt.

Cercetările efectuate in laborator asu
pra picaturilor de coacervat obținute în 
mod artificial, ca de altfel și celelalte 
date ole biochimiei organismelor primitive 
contemporane, ne permit să înțelegem 
cum in apele hidrosferei terestre a apărut 
„selecția' acestor sisteme multicoleculare 
individuale. Din aceste sisteme au supra- 
vețuit numai acelea care s-au dovedit a 
fi ma: adaptate, mai stabile din punct de 
vedere chimic în procesul neîntrerupt de 
acțiune reciprocă cu mediul înconjurător.

Ca rezultat al acestei „selecții" origi
nale, au continuat să existe și să se dez
volte numai acele sisteme în care des
compunerea și combinația (sinteza) au 
concordat între ele, dînd lanțuri și ci
cluri de reacții stabilite (staționare), 
care s-au succedat în permanență.

Din această clipă se poate vorbi des
pre apariția vieții.

Picăturile de coocervat s-au transfor
mat în primele organisme primitive a- 
proximativ acum un miliard și jumăta
te de ani. Ca urmare de asemenea a 
faptului că în ele a apărut o ordine ca
litativă nouă, mai perfecționată a tran
sformărilor chimice, dezvoltarea vieții a 
început să înainteze într-un ritm mai ra
pid. Dacă pentru apariția formelor ini
țiale ale organismelor erau necesare 
miliarde de ani cei mai importanți pași 
în dezvoltarea materiei vii au început să 
se efectueze in decurs de sute și chiar 
de zeci de milioane de ani“.

Oamenii de știință din zilele noastre 
au completat cu date de necontestat 
tabloul evoluției materiei vii de la forme
le atît de primitive din urmă cu miliarde 
de ani la vețuitoarele din zilele noastre

explicîndu-ne cum în locul vechiului 
proces ne perfecționat și încet de for
mare a substanțelor organice a apărut 
procesul biologic de sinteză a substan
țelor care a schimbat în mod radical 
condițiile de viață pe pămînt, cum a 
avut loc împărțirea organismelor în 
plante și animale, cum a evoluat struc
tura corpurilor vii, cum au apărut or
ganismele policelulare, cum a trecut via
ța din apă pe uscat, cum abia după 
100 milioane de ani au apărut primele 
animale vertebrate (peștii), cum s-a dez
voltat fiecare specie în parte, cum au 
apărut celelalte vertebrate, cum abia 
în urmă cu aproximativ un milion de 
ani a apărut omul primitiv.

lată deci grandiosul tablou al apari
ției și dezvoltării vieții pe pămînt, care 
dovedește absurditatea concepțiilor reli
gioase despre natura vie, arătîndu-ne 
cum natura se schimbă în virtutea pro
priilor ei legi naturale.

această succintă prezen- 
din problemele apariției 
vrea să subliniem faptul 
născocirilor reprezentan-

priilor ei legi
In sfîrșit, în 

tare a cîtorva 
vieții, am mai 
că în pofida ... __r________
ților misticismului, știința modernă ne 
demonstrează că viața nu este specifi
că numai Pămîntului, ci orișiunde sînt 
întrunite condițiile necesare în ceea ce 
privește temperatura, substanțele nutriti
ve și altele.

Mărețele succese ale astronomiei, chi
miei, astrofizicii, biologiei au arătat în
treaga absurditate a încercărilor propo
văduitorilor misticismului de a prezenta 
Pămîntul drept unicul loc în care trăiesc 
ființe vii,

Știința zilelor noastre ne aduce noi și 
noi dovezi ce infirmă zi de zi absurdele 
concepții mistice despre apariția vieții 
pe pămînt, propovăduită cu atîta zel de 
reprezentanții celor mai întunecate con
cepții despre natura înconjurătoare.

S. IOAGHIM

excepționale, lată despre ce este 
vorba.

In fața ghișeelor de primire a 
telegramelor aglomerația este de 
obicei foarte mare. Dar în ulti
mul timp se observă că rîndul 
se micșorează rapid. Oare de 
ce ?

Explicația este următoarea. 
Funcționarul de la ghișeu nu mai 
este nevoit să se deplaseze pînă 
în sala aparatelor. După ce în
seamnă numărul de ordine pe 
formular, el depune telegrama 
pe un transportor automat, o 
adevărată bandă rulantă, care o 
duce la aparatul emițător.

Dar acesta este doar primul 
amănunt interesant. Atenția vi
zitatorilor mai este reținută de 
următorul anunț: „Tovarăși I 
Scrieți citeț, fără ștersături adre
sa și textul. Aceasta va urgenta 
transmiterea telegramei cu aju
torul aparatului electronic tele- 
îoto, instalat la oficiul nostru. 
Se primesc telegrame în orice 
limbă*.

De pe transportor formularele 
sînt preluate de un cilindru spe
cial care le împinge în aparatul 
teleloto. Acest aparat transmite 
cuprinsul telegramelor, fără in
tervenția funcționarilor care lu
crau înainte la manipulatorul te
legrafic și cu o viteză mult mai 
mare. In acest scop, de-a lungul 
fiecărui rînd al telegramei se 
deplasează un spot adică o pată 
luminoasă. Acest spot este emis 
de un dispozitiv special și el 
„simte' fiecare semn de pe hîr
tie. Mișcarea spotului este urmă
rită de o celulă foto electrică 
care transformă, precum se știe, 
impulsurile luminoase în im
pulsuri electrice. Impulsurile e- 
lectrice sînt transmise pe fir 
spre aparatul receptor unde ele 
redau cu fidelitate conținutul te
legramei pe o hîrtie fotosensi- 
bilă. Se înțelege lesne că rezul
tatul acestei transmiteri este o 
fotografie a originalului care 
poate h imediat predată destina
tarului.

Noul aparat telefoto a fost de
numit „Ftap și a fost realizat 
de un colectiv al Institutului 
central de cercetări al Mi
nisterului Telecomunicațiilor al 
U.R.S.S. Aparate de acest tip au 
fost instalate pînă acum la tele, 
graful centrai, precum și la alte 
12 oficii poștale din Moscova.

Ing. V. PATRAȘCU
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Cum muncesc
noile birouri U. T. M.

Tovarășa Elena Toma, mem
bră în comitetul U.T.M. al Uzi
nelor „lanoș Herbak" din Cluj 
se opri în mijlocul secției ștanță, 
cercetă cu privirea printre tine
rii muncitori care lucrau de zor 
și fiindcă nu l-a zărit pe cel 
căutat, întrebă pe un tînâr care 
lucra la o mașină de stanțat:

— Nu Lai văzut pe tovarășul 
Olteanu ?

Tînăr-uJ întrebat a făcut un 
semn cu capul în direcția unei 
alte mașini.

— De cînd s-a înființat bri
gada — îmi explică tovarășa 
Toma, — nimeni nu mai pierde 
nici un minut fără rost. Angaja
mentul utemiștilor luat în adu
narea de dare de seamă și ale
geri este să folosească la maxi
mum cele 480 de minute, să 
ducă cît mai mult consumul 
materiale șl să dea marfă 
cea mai bună calitate.

După aceea am discutat și

re
de 
de

După aceea am discutat și cu 
tovarășul Ion Olteanu, secretarul 
noului birou al organizației de 
secție U.T.M. de la ștanță.

L-am întrebat cum și_a orga
nizat munca noul birou pentru 
îndeplinirea hotărîrilor luate în 
adunarea generală de alegeri.

— Au trecut aproape două luni 
de la adunarea de dare de seamă 
și alegeri — ne-a răspuns el. 
In proiectul de hotărîri au fost 
trecute atunci cîteva probleme 
importante de care noul, birou 
trebuia să se ocupe imediat. 
Cum am procedat? Mai întîi 
ne-am împărțit sarcinile pentru 
a cunoaște fiecare, resortul de 
care răspunde și a putea trece 
la o muncă concretă, operativă. 
Astfel, Alexandru Silvășan care 
a primit resortul producție și ca
lificare a stat imediat de vorbă 
cu tinerii și a pus bazele unei 
brigăzi de producție. S-au sta
bilit atunci și obiectivele: folo
sirea la maximum a timpului de 
lucru, reducerea conținu-" a con
sumului specific de talpă, obți
nerea unui produs de cea mai 
bună calitate.

— Și cum muncește brigada ?
— De la înființare și pînă în 

prezent brigada a redus consu
mul specific la talpă cu 1,3 la 
sută iar calitatea produselor a 
ajuns la 99 adică cu 1 la sută 
mai bună ca atunci cînd se mun
cea individual. Și 
doar începutul.

Noul birou ales 
îuni și-a început 
cu seriozitate. Și 
dovedește nu numai 
rea unei brigăzi de economii și 
calitate ci întreaga muncă des
fășurată de el pentru îndeplini
rea hotărîrilor adunării de ale
geri. De exemplu în planul de 
muncă au fost trecute obiective 
privind intensificarea muncii pa
triotice, preocuparea pentru a 
recomanda noi utemiști demni 
să intre în rîndurile candidați- 
lor de partid. In urmă cu puțin

acesta este

acum două 
activitatea 

asta o 
înființa-

Cocktail oferit de ambasada R. P* E
Iugoslavia

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P.F. Iugoslavia la 
București, Vojo Sobajic, a ofe
rit joi după.amiază, la sediul 
ambasadei, un cocktail cu oca- 
zia văzitei în țara noastră a for
mației de muzică de cameră 
„Soliștii din Zagreb" condusă 
de dirijorul ș.j violoncelistul An
tonio Janigro. •

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe,

„Orășelul" studenților politeh
nicii bucureștene te întîmpină cu 
minunatele arcade și blocuri 
printre care te-ai rătăci lesne 
fără un ghid „din partea locu
lui". Intr-una din zile am făcut 
o vizită în acest „orășel". Vo
iam să vedem cum este îngrijit 
de către locatarii căminului —• 
studenții — cum se gospodăresc 
aceștia. Știam că în domeniul 
autodeservirii, aici există o ex
periență mai îndelungată...

Pe graficul 
de autodeservire 

numai nota 10 !
Deși pe ușa camerei G II 12 

am găsit un afiș care mă „in
vita “ : „Nu prelungiți vizitele" 
(originală metodă de a scăpa 
de nepoftiți) am mai zăbovit pe 
la sediul comitetului de cămin, 
unde tovarășul Pîrvu Petre, 
membru în comitet, mi-a vorbit 
despre cîteva inițiative luate în 
ultima vreme sub îndrumarea 
comitetului U.T.M. și a asocia
ției studenților pentru îmbunătă
țirea autodeservirii în cămin.

Pentru a stimula entuziasmul 
studenților și pentru a recom
pensa pe fruntași, comitetul că
minului nr. 1 a hotărît să ofere 
cîteva cadouri camerelor frun
tașe. De asemenea, într-un vii
tor foarte apropiat va încep? 
lupta pentru cucerirea steagului 
de bloc fruntaș.

Studenții de la Politehnici, 
s-au gîndit că n-ar strica sa 
mai învețe din experiența altor 
cămine studențești, de aceea au 
organizat o serie de vizite, care 
au început cu cele de la căminele 
Institutului Agronomic și ale Fa
cultății de Medicipă.-

Stația de amplificare a cănii- 
țjului estș un mijloc încă prea 

timp s.a ținut o adunare gene
rală în care s-a dat recoman
dare tînărului Daniel Racolți 
— fruntaș în producție și în ac
tivitatea obștească. De asemenea 
în această perioadă cei peste 30 
de tineri existenți în secție s.au 
abonat la diferite ziare și re
viste și s-au înscris să participe 
ia Spartachiada de iarnă. De la 
alegerea noului birou U.T.M. și 
pînă în prezent fiecare tînâr din 
secția stanță a și prestat cjte 10 
ore de muncă patriotică la de
molări și căratul cărămizilor pe 
șantierele de construcții din stra
da Horea. Cel mai important 
este însă faptul că fiecare ute- 
mist din această secție are în 
momentul de față o sarcină pre. 
cisă de îndeplinit fie că este vor
ba de împărțirea ziarelor, scrie
rea unui articol la gazeta de pe
rete, recenzarea unei cărți din 
concursul „Iubiți cartea- sau 
procurarea de bilete pentru un 
spectacol ce este vizionat și dis
cutat în colectiv.

Dacă în secția ștanță noul bi
rou ales a trecut imediat la or
ganizarea muncii pentru înde
plinirea hotărîrilor luate în adu
narea generală de alegeri nu a- 
celași lucru se poate spune și 
de noul birou ales la secția 
galanterie. Aici, în adunarea ge
nerală de alegeri tinerii au cri
ticat cu tărie pasivitatea și su
perficialitatea de care au dat 
dovadă membrii vechiului birou 
față de îndeplinirea sarcinilor, 
în adunarea de alegeri utemiștii 
au criticat cu asprime formalis
mul vechiului birou. „Este ușor

La cercurile agrozootehnice
în cele doua cercuri agrozoo

tehnice din comuna Șoldanu, ra
ionul Oltenița, au fost cuprinși 
toți tinerii colectiviști și întovă
rășiți. Datorită felului în care 
tinerii tehnicieni agricoli Dumi
tra Mușat și Nicolae Spâlățelu 
pregătesc lecțiile și seminariile, 
toți tinerii vin cu regularitate la 
cursuri și depun mult interes 
pentru însușirea cunoștințelor. 
Pînă acum, la cercul agrozooteh
nic din gospodăria colectivă, s-au 
ținut trei lecții, iar la cel din 
întovărășirea agricolă două lec
ții. Un deosebit interes au mani
festat tinerii colectiviști pentru 
lecția „Porumbul-siloz — cea mai 
consistentă hrană pentru anima
le", ținută de tehniciană Dumi
tra Mușat. Ea a exemplificat a- 
ceastă lecție cu date și cifre din 
gospodăria colectivă, care anul 
trecut a acordat multă atenție în-

la București
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", Uniunii Gompozitorî- 
lor, O.S.T.A., scriitori, mjticieni, 
ziariști romîni și străini.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

In timpul cocktailului, forma
ția de muzică de cameră „So
liștii din Zagreb" condusă de 
Antonio Janigro a prezentat un 
scurt ooncert

(Agerpre»)

Autodeservirea studențească
Raidul nostru prin căminele și cantinele 

Institutului politehnic-București
puțin utilizat în scopul îmbună
tățirii autodeservirii. Este adevă
rat că, din cînd în cînd, se dă 
citire rapoartelor unor comisii 
speciale de control asupra felu
lui cum se face autodeservirea, 
se popularizează camerele frun
tașe și se menționează cele ră
mase în urmă. Ar trebui începută 
o acțiune pentru ridicarea tutu
ror camerelor și blocurilor la un 
nivel de întreținere superior.

„Nu distrugeți bunurile!11
O chemare tipărită sau scrisă 

de mînă, pe care o poți întîlni 
peste tot în căminul nr. 1 al 
studenților Institutului politeh
nic : în cabina portarului, pe cu
loare, scări ?i chiar în camere.

Cît de nimerită ar fi fost ea 
și în camera G II 4 A, unde Io- 
cuiesc studenții de la Faculta
tea de mecanică 1 Nu scrisă pe 
hîrtie, ci mai degrabă în con
știința locatarilor ei. Căci astfel 
Gheorghe Vișan (anul I) nu s-ar 
fi făcut vinovat de distrugerea 
bunului obștesc. A spart o 
țeava de la caloriferul din 
camera sa. Mulți colegi se în
treabă — îndreptățiți — cum 
și de ce? Din întîmplare, desi
gur, totul e un „ceas nenorocit" 
— explică făptașul. Comisia de 
judecată tovărășească (formată 
la inițiativa organiz°.ției U.T.M. 
și a asociațiilor studenților, din 
rîndul celor mai buni studenți) 
nu va accepta însă ase
menea „explicații". Cu sigu
ranță că-i va da o pedeapsă 
Binemeritată care îl va 9* 

de luat hotărîri — au spus a- 
tunci utemiștii — și vechiul bi
rou a excelat în asta, dar mai 
trebuie și organizată îndeplini
rea lor".

Era de așteptat, ca în urma 
criticilor aduse de utemiști în 
adunarea generală, pe baza pro
punerilor trecute în proiectul de 
hotărîre noul birou să treacă la 
o muncă concretă, imediată. Adu. 
narea generală a hotărît printre 
altele înființarea unei brigăzi de 
tineret, constituirea unui post 
utemist de control, abonarea tu
turor tinerilor la ziare și reviste 
etc. De la alegeri pînă în pre
zent nimic din cele prevăzute 
nu a fost realizat De acest 
lucru se face fără îndo
ială vinovat în primul rînd 
noul birou ales care nu a 
tras concluziile cuvenite din cri- 
tlclle făcute de utemiști in adu. 
narea de alegeri. Dar vinovat 
este și comitetul U.T.M. pe în
treprindere care cunoscînd situa
ția care a existat în trecut aici, 
nu a intervenit cu promptitudine 
pentru a ajuta la organizarea 
imediată a muncii. Dacă biroul 
ar fi fost instruit din timp, dacă 
ar fi fost ajutat să-și întoc
mească planul și să treacă la or
ganizarea imediată a muncii, si
tuația ar fi fost acum alta. Nici 
acum nu este prea tjrziu ca lu
crurile să fie îndreptate. Și co
mitetul U.T.M., folosind expe
riența celorlalte organizații de 
secție, are datoria să dea ajutor 
cu mai multă seriozitate acestui 
birou.

P. PALIU

silozării porumbului furajer. Cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit 
membrii organizației de bază 
U.TM. din G.A.C. in frunte cu 
secretarul ei, Constantin Drumea.

MARIN MUȘAT 
secretarul comitetului 

comunal U.TM.
Șoldanu

Formația de dansuri a întreprinderii „Unio* Satu Mare. !n fotografie: un aspect din timpul 
executării unui dans popular.

dove- 
regu- 

în că- 
came
acest

bliga să vadă și să înțelea
gă că bunurile din cămin trebuie 
îngrijite, că ele sint un avut ob
ștesc care trebuie păstrat pentru 
generații și generații de studenți.

De altfel spargerea caloriferu
lui nu e singura abatere de care 
s-au făcut vinovați studenții din 
camera G II 4A. Dezordinea, tap 
tul că nu mătură, 
dese că nu respectă 
lamentul autodeservirii 
min. Nici locatarii 
rei G II 13 nu respectă 
regulament. Cine intră în ca
mera ștudenților Svoboda, Dra- 
guțescu și Ungureanu, e neplă
cut impresionat. Fotomontajul 
pestriț improvizat, sticlele arun
cate pe masă, hirtiile, ziarele și 
cursurile răspindite peste tot, 
papucii aruncați care încotro, 
gunoaiele care dovedesc că de
mult n-a mai fost măturat, toate 
acestea demonstrează că nu sint 
buni gospodari și nu se achită 
de datoria ce le revine pe linia 
autodeservirii.

îngrijirea bunurilor pe care 
le au în folosință este o datorie 
de onoare. Este o rușine pentru 
întregul cămin lista cu sancți
uni afișată de către comisia de 
judecată tovărășească. Majorita
tea celor citați au fost sancțio
nați pentru „perespectarea au
todeservirii în cămin"

La cantină
Cantina „Buzești" a Institutu

lui politehnic se poate mîiidri cu 
o existență destul de îndelun
gată. Ajutorul și controlul efec-

SCHI

Ena-

HOCHEI

Tinerii utemiști Păun oi u Ion, 
Mutu Anghel și Bitciu Gh. fac 
parte dintr-o brigadă de tineret 
de la turnatoria de oțel a Uzi
nelor „23 August-. Ei au dat 
planul de producție pe 1959 ta 12 
Noiembrie. De ta aceeași dată 
ei lucrează in contul anului 1960. 
Terminind cu 49 de zile planul 
ar.ua! incinte de termen ei au 
dat 890 tone oțel peste plan.

Primele unități 
comerciale etalon 

organizate în Capitală
Lacto-bar .J)oma~ și cele două 

magazine de produse lactate și 
mezeluri, deschise in ultimele 
luni in Capitală, sint primele 
unități etalon organizate de Mi
nisterul Comerțului. Ele consti
tuie un model de utilare de a- 
provizionare și deservire pentru 
celelalte magazine ale comerțu
lui de stat. Astfel magazinul de 
produse lactate este înzestrat cu 
dozatoare automate care înlo
cuiesc balanțele de cîntărit, iar 
cele de mezeluri cu vitrine frigo
rifice deschise.

(A ger preș)

tiv al studenților la prepararea 
și distribuirea mîncării au apă
rut insă ceva mai tîrziu și devin 
tot mai necesare și solicitate dî 
administrația cantinei și de stu
denți înșiși. Tovarășa Baicu Iri
na. administratoarea cantinei, 
consideră, in urma consfătuirilor 
repetate cu Rectoratul Institutu
lui politehnic și cu comitetul 
U.T.M., că există în general con
diții suficiente pentru trecerea 
la sistemul de autodeservire și 
la cantine. Administrația can
tinei Buzești și cea a cantinei 
din incinta căminului nr. 1 se 
pregătesc pentru inaugurarea 
sistemului autodeservirii chiar in 
această iarnă, după sesiunea de 
examene.

Deocamdată însă, forma de co
laborare între studenți și admi
nistrație continuă să dea roade 
bune — cel puțin așa arată a- 
precierile din condica de suges
tii și reclamații. Studenții iau 
parte efectiv la gospodărirea 
fondurilor cantinei, la alcătuirea 
meniurilor — prin comitetul de 
cantină — la prepararea mîncă
rii, la controlul alimentelor fo
losite etc. Acestea sînt sarcinile 
studenților de serviciu.

Bunul mers al cantinei într-o 
zi nu depinde însă numai de 
studenții de serviciu și de per
sonal. Fiecare student își poate 
aduce contribuția in acest sens. 
Grija permanentă față de bunu
rile existente in cantină, ati
tudinea fată de personalul de 
serviciu, respectarea normelor 
de comportare în cantină — țoa-

Efectele materiale și morale
ale muncii patriotice

(Urmare din pag. l-a)

cum au muncit în ziua respecti
vă, refenndu-se în special la 
calitatea lucrărilor efectuate.

— Dacă lucrăm de mîntuială 
„munca noastră nu servește ni
mănui — a spus la o astfel de 
discuție Magdalena Andrei, co
mandantul brigăzii. Numai dacă 
din mîna noastră ies lucruri 
bune și folositoare, putem con
sidera că ne-am achitat cu ade
vărat de această sarcină.

Dacă cercetezi puțin caietul 
de evidență al brigăzii și pro
cesele verbale, vezi cu adevărat 
că brigada s-a străduit să lu
creze bine. Dar din păcate da
tele djn caiet se opresc la luna 
septembrie. De atunci încoace, 

te acestea sînt e datorie de fie
care zi.

Acum se fac pregătiri pentru 
introducerea autoaeservirii la 
cantină. Trebuie studiat însă cu 
atenție modul cum se poate rea
liza autodeservirea la cantinuă 
pentru ca ea să se desfășoare in 
bune condiții, să contribuie la 
bunul mers al gospodăririi can
tinei. Acele consfătuiri de in
struire a studenților ce iau masa 
la cantină, care au fost pro
gramate, trebuie să se țină toc
mai pentru a se stabili ce sar
cini îi revine fiecăruia în ca
drul sistemului de autodeservire.

★
Vizita noastră în căminele și 

la cantinele politehnicii bucureș- 
lene ne-a relevat și fapte pozi
tive și negative în ce privește 
gospodărirea de către studenți 
a bunurilor ce le sirrt puse la 
dispoziție. Sint foarte mul
te camere fruntașe, loarte mulți 
studenți care consideră cămi
nul ca o a doua lor casă și o 
îngrijesc ca atare. De ce nu 
se organizează un schimb de 
experiență între camere și eta
je. un schimb de experiență 
care ar avea mai ales scopul 
să-i pună într-o situație peni
bilă pe cei ce nu au grijă de 
propria lor cameră, dar și de 
a arăta studenților cum reu
șesc unii să se gospodărească.

Și va fi foarte bine venită 
formarea de către comitetul 
U.T.M. a unor brigăzi de con
trol — din rîndul tinerelor ca
dre didactice și al studenților 
fruntași — care să aibă perma
nent datoria de a urmări mer
sul autodeservirii. de a îndru
ma și controla activitatea stu
denților căminiști și a celor ce 
iau masa la cantină.

ANTONETA BIRCA 

deși au mai ieșit la muncă n-au 
trecut în caiet nimic. Și așa 
stau lucrurile, Ia brigada nr. 2 
de la turnătorie și la altele. La 
turnătorie există chiar tineri 
care au cîte 40—50 ore de mun
că patriotică și care nici măcar 
nu-s trecuți în caietul de evi
dență. Neținerea la zi a eviden
ței muncii patriotice este o în
călcare a regulamentului de 
funcționare a acestor brigăzi. A- 
cest lucru are repercusiuni asu
pra activității brigăzii. Cum pot 
afla tinerii cîte ore au făcut 
fiecare într-o perioadă mai în
delungată și pe ce bază se poa
te face stimularea lor dacă nu 
există un caiet de evidență ținut 
la zi ? Mulți tineri de la „Fero- 
email" au depășit cifra de 100 
ore — lucru confirmat de se

cretarul comitetului U.T.M., Vic
tor Ionescu. Ei însă nu pot pri
mi insigna de brigadier fiindcă 
numărul orelor efectuate nu este 
consemnat nicăieri.

Comandamentele brigăzilor și 
organizațiile U.T.M. nu trebuie 
să uite că eforturile tinerilor 
muncitori trebuie răsplătite, că 
cei mai buni dintre ei trebuie 
stimulați. In activitatea unor 
brigăzi din fabrică există, ce-i 
drept, practici bune de stimulare 
a tinerilor, ca de pildă discuțiile 
de evidențiere de la sfîrșitul o- 
relor de muncă, popularizarea 
fruntașilor la stația de radio 
amplificare a uzinei. In brigada 
nr. 6 există încă un frumos obi
cei : ca steagul brigăzii să fie 
purtat de fruntașul zilei. Și a- 
cest obicei dă naștere de cele 
mai multe ori la adevărate în-

—•—

NIMIC — PLUS 
„CONDIȚII OBIECTIVE"

(Urmare din pag. l-a)

Nici n-am știut că 
am un plan de con-

e starea bibliotecii ? 
curs de completare, 
de volume fără nici

— Ați organizat concursul t 
„Iubiți cartea ?“.

— Ce anume?.., a... nu !
— Aveți un plan de confe

rințe ?
— Nu. 

trebuie să 
ferințe.

— Care
— E în
Are 500

o evidență, ținute ca vai de 
ele, dar... „biblioteca e în curs 
de completare" (? ! ?) Răspun
suri abile, chipurile scuze, „con
diții obiective" — cite vreți, cu 
duiumul. Numai activitate nu.

— Aparatul de radio e în 
bună stare ?

— Da.
— Și cîntă?
- Da.
Sînt mirat, derutat și nu mă 

pot opri să repet întrebarea :
— Și... cîntă ? Cîntă de-a bi- 

nelea ?
— Da, tovarășe cîntă.
N-ar trebui să am cumva re- 

mușcări ? La căminul cultural 
din Calbor, iată că nu a chiar 
nimic. E, intr-adevăr, nimic dar 
un nimic plus un radio care 
cîntă.

Dar, chiar și cu un radio care 
antă o asemenea situație nu 
mai poate dăinui. De-ajuns cu 
„condițiile obiective"*. Există 
condiții pentru o activitate cul
turală foarte susținută. Tineret 
mult, utemiști mulți, cadre di
dactice multe. Mai trebuie pu
țină tragere de inimă. Atît!

CINEMATOGRAFE
Patria. București. înfrățirea 

între popoare: Avalanșa; Re. 
publica: Ceasul s-a oprit la
miezul nopfii; Gh. Doja 
(cinemascop). Libertății: Poe
mul mării; V. Alecsendri, Ma. 
xim Gorki. Miorița, 1 Mai : Mu
mu ; Magheru, I. C. Frimu: 
Sabie și zar, 8 Martie:
Părinți și copil; Elena Pavel: 
Oameni și lupi (cinemascop) ; 
13 Septembrie. Volga : Simțo. 
nia dragostei; Lumina, Flacăra: 
Desigur. Nelly ; Central : tn zi. 
Me lui Octombrie; Victoria, V,

Deschiderea oficială a sezonu
lui de schi din acest an se va 
face sîmbătă.la cota 1400, prin 
desfășurarea unui concurs or
ganizat de federația de specia
litate în cadrul căruia se vor 
întrece cei mai valoroși sportivi 
din țara noastră. Concursul pro
gramează sîmbătă proba de 
slalom uriaș (valea lui Carp) și 
duminică slafort special, fond 5 
km (femei) și 10 km (bărbați) pe 
pirtia din jurul cabanei Piatra 
Arsă. La startul probelor vor fi 
prezenți și schiorii selecționați 
în lotul R.P.R. in frunte cu N. 
Pandrea, C. Tăbăraș, Gh. Bălan, 
liana Mikloș, Dinu Petre, M. Al- 
descu, Stei ian Drăguț, C. 
che și Simion Mioara.

Pe patinoarul central din Hel
sinki s-a disputat revanșa întîi- 
nirii internaționale de hochei pe 
gheață dintre echipa Finlandei 
și formația cehoslovacă Spartak 
Praga Sokolovo. întilnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1-1 (0-1 ; 0-0 ; 1-0). In 
primul joc, desfășurat marți, e- 
chipa finlandeză obținuse victo- 

treceri pentru dobindirea lui. 
Dar asta nu se face peste tot și 
eforturile unor tineri harnici 
rămin neluate în seamă. De 
aceea trebuie să se dea o și mai 
mare atenție evidenței muncii 
fiecărui tinăr și a stimulării lui.

Tinerii din aceste brigăzi, care 
au obținut împreună importante 
succese In muncă, simt nevoia 
să fie mereu împreună, să-și 
trăiască laolaltă și viața din a- 
fara muncii pe șantier sau din 
uzină. Să-și împărtășească îm
preună bucuriile, să se ajute la 
nevoie, să-și completeze reciproc 
cunoștințele, să petreacă îm
preună. Ca o încununare fireas
că a acestor cerințe, unele brigăzi 
au devenit colective puternice 
de tovarăși și prieteni.

După ce au văzut filmul „Căi 
greșite", tinerii din brigada nr. 
6 au discutat multă vreme des
pre tînărul acela pe care colec
tivul l-a ajutat în cele din urmă 
să devină un om adevărat. 
Discuția aceasta i-a unit și mai 
mult.

Andrei Magdalena, Virgil Flo- 
rea. Ion Constantinescu și Tu
dor Paulina — după ce au par
ticipat împreună la conferința 
„Materialismul și religia" — au 
discutat cîteva zile, au citit, au 
mai întrebat și pe alții și au reu
șit să-și clarifice mult mai bine 
chestiunea falsității misticismu
lui.

Recenziile unor romane au tre
zit la mulți dintre ei gustul 
pentru literatură și i-au determi
nat să-și facă biblioteci perso
nale. Aproape toți au cumpărat 
în ultima vreme de la standul 
de cărți din uzină între 10 și 30 
de cărți fiecare.

Merg împreună la expoziții, 
la reuniuni tovărășești, la teatru, 
la concerte, sînt buni tovarăși și 
prieteni.

Și toate acestea reprezintă 
doar o parte din bilanțul puterii 
de transformare pe care viața de 
colectiv a brigăzii utemiste de 
muncă patriotică o exercită ne
contenit asupra tinerilor.

Raaită : In căutarea comorii: 
Timpuri Noi: „7 arte-, „Scurtă 
istorie-, „O poveste ca-n bas. 
me-, Pionleria nr 6/1959; Tine
retului: Fata cu ulăiorul; Alex. 
Popov: Pe drumurile Rominiei 
și O poveste coji basme: Gsivi- 
ța. Arta: Pe țărmuri îndepărtate : 
Cultural : Moartea tn sa: Uni. 
rea : Soarta unui om; C. Da
vid : Amnarul fermecat; Alex. 
Sahia : Steleie ; T. Vladimirescu, 
Popular : Abuz de încredere ; G. 
Bacovia : Irrtllni'e cu viata. 

ria cu 7-2. De data aceasta, echi
pa cehoslovaca a jucat mult mai 
bine și putea obține victoria dar 
atacanții au ratat o serie de mari 
ocazii.

HANDBAL
Dupâ cum se știe turneul in

ternațional de handbal redus 
disputat la Copenhaga a reve
nit echipei masculine a R. Ceho
slovace care a cîștigat toate în- 
tîlnirHe susținute. Handbaliștii 
cehoslovaci au dovedit o forma 
remarcabilă reușind să întreacă 
cu scorul de 21-13 puternica 
echipă a Suediei, campioana 
lumii. La reîntoarcerea în țară 
într-o convorbire avută, cu repre
zentanții presei sportive, condu
cătorul delegației cehoslovace J. 
Vorreth a declarat următoarele : 
„Am sperat într-o bună compor
tare a echipei noastre care a 
obținut un succes de prestigiu. 
Jocul nostru cu echipa Suediei 
s-a ridicat la un înalt nivel teh
nic și a impresionat pe specia
liștii danezi. Aceștia au spus că 
de multă vreme nu au mai văzut 
o partidă atît de atractivă. 
Handbaliștii noștri se pregătesc 
acum pentru alte întîlniri de 
prestigiu. Vrem ca la viitoarele 
campionate mondiale care vor 
avea loc în anul 1961 în R. F. 
Germană să ne prezentăm cît 
mai bine ca să putem aspira la 
titlul suprem".

★
într-un meci contînd pentru 

sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal redus, echipa franceză P.U.C. 
a învins cu scorul de 18-13 (11-3) 
echipa Porto. în urma acestui 
succes, handbaliștii francezi s-au 
calificat pentru semifinalele com
petiției.

BASCHET
Turneul internațional de bas

chet de la Varese s-a încheiat 
cu victoria echipei Ignis (Ita
lia). Baschetbaliștii italieni au 
învins în ultimul joc cu 70-65 
(41-35) echipa orașului Belgrad. 
Locul trei în clasament a reve
nit echipei Fonte Levissima iar 
ultimul loc echipei Antibes 
(Franța).

FOTBAL
Tn continuarea turneului p« 

care-1 întreprinde în Liban, 
echipa cehoslovacă de fotbal 
Dukla Praga a jucat la Beirut 
cu echipa locală Hometmen. 
Fotbaliștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul de 
6-0 (4-0).

In Editura politică
a apărut:

K. MARX—F. ENGELS : 
OPERE, VOL. 6

772 pagini 15 lei
Acest volum cuprinde lu

crările lui Marx și Engels din 
perioada noiembrie 1848—iu
lie 1849 publicate, în cea mai 
mare parte, în „Noua Gazetă 
Renană". Volumul cuprinde 
printre altele: „Burghezia și 
contrarevoluția" și două lu
crări ecoQomice importante: 
„Muncă salariată și capital" 
și „Salariul".

V. |. LENIN : 
DESPRE UNITATEA 

PARTIDULUI
568 pagini 9,25 lei

Gartea cuprinde principalele 
lucrări sau părți din lucrări 
în care Vladimir Ilici Lenin 
se ocupă de importanța apă
rării unității de granit a par
tidului clasei muncitoare.

Prin îngrijirea mai atentă a 
mașinii cu care lucrează și 
prin priceperea sa, strunga
rul Grigore llie de la Uzi
nele „Semănătoarea" din 
Capitală a redus în anul 
trecut consumul de scule cu 
60 la sută. In fotografie: 
strungarul Grigore llie lu- 
crînd la un dispozitiv de 

găuri re.

Timpul probabil
Pentru următoarele- trei zile 

în fără: vreme umedă' și în curs 
de răcire treptată Cerul va fi 
mai mult acoperit. Ninsori in
termitente vor cădea în cea mai 
mare parte a țării. Vînt potrivit, 
local cu intensificări oîna la 
tare din sectorul nordic. Tempe, 
ratura în scădere Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 la mi
nus 12 grade, iar maximele în
tre plus 2 la minus 6 grade,

»

ar.ua


Descoperirea 
unor scrisori 

ale lui Marx ți Engels

Pentru dezarmare
și conviețuire pașnică

Mesaje 
din Antarctica

Cauza directă a tuturor 
oamenilor muncii

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS: Conducătorii expedițiilor 
antarctice ale Uniunii Sovietice, 
Australiei și Belgiei au adresat 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., telegrame de răspuns la 
mesajul de felicitare de Anul 
Nou.

Aleksandr Dralkin, șeful celei 
de-a patra expediții sovietice în 
Antarctica, încredințează guvernul 
Uniunii Sovietice că exploratorii 
polari sovietici „își vor consacra 
toate forțele, cunoștințele și ex
periența studierii continue, tot 
mai aprofundate a naturii An- 
tarctidei, ceea ce va constitui 
contribuția adusă de exploratorii 
polari la știința sovietică care 
servește cauzei păcii".

John Beechervise, șeful stației 
australiene în Antarctica, Maw 
son, a adresat Observatorului 
Mirnîi o telegramă prin care 
roagă să se transmită lui N, S. 
Hrușciov „calde mulțumiri pen
tru frumosul lui mesaj, pe care 
l-am primit cu mare satisfacție 
cu prilejul Anului Nou". Explo
ratorii polari australieni declară 
că au colaborat cu plăcere in tot 
cursul anului cu expediția sovie
tică și își exprimă speranța că 

fi

MOSCOVA 7 (Agerpres). w 
TASS :

Consiliul general al sindicate
lor din Japonia și Consiliul 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. au chemat sindicatele 
din toate țările să se pronunțe 
cu hotărîre pentru 
cit mai grabnică a unui 
cu privire la dezarmarea 
rală și totală.

In declarația comună 
publicității la Moscova se 
că probi ăma dezarmării trebuie

realizarea 
acord 
gene-

dată 
spune

constituie nu numai sfera 
activitate a guvernelor, di-

să 
de „
plomaților și parlamentarilor, ci 
și cauza directă a tuturor oame
nilor muncii și a organizațiilor 
lor. Nici un fel de deosebiri 
de ideologie nu trebuie să îm
piedice sindicatele de diferite 
orientări să colaboreze pentru 
rezolvarea problemei dezarmării 
generate și totale, problemă de 
importanță vitală pentru toți 
oamenii.

Cea mai importantă știre 
pentru

DELHI 7 (Agerpres). - TASS : 
Ziarele din 7 ianuarie publică 

știrea transmisă din Moscova In 
legătură cu invitarea Iui N. S. 
Hrușciov in India in perioada 
călătoriei sale in Indonezia. Zia
rele publică această știre la loc 
de frunte sub titluri mari. Nu
meroase ziare au publicat foto
grafia lui N. S. Hrușciov.

indieni
In dimineața zilei de 7 Ianua

rie postul central de radio a 
transmis ca cea mai importantă 
știre comunicatul TASS că N. S. 
Hrușciov și-a exprimat speranța 
că va reuși să se folosească de 
această invitație. Această știre 
a fost transmisă de citeva ori in 
diferite limbi ale Indiei.

tică și își exprimă speranța 
anul 1960 va aduce pace 
prosperitate.

in telegrama adresată„ lui
A. S. Hrușciov de către Bastain, 
șeful expediției belgiene, se 
menționează că membrii acestei 
expediții „sînt mindri de faptul 
că ‘întrețin legături permanente 
cu stațiile sovietice din Antarcti
ca". Ei exprimă urarea sinceră 
ca înțelegerea realizată intre ex
ploratorii polari din diferite 
țări „să se extindă asupra tutu
ror relațiilor științifice și sociale 
din întreaga lume".

LONDRA 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, 58 de membn ai 
organizației engleze „Campania 
pentru dezarmarea nucleară" au 
dat publicității o declarație in 
care cer guvernului S.U.A. să re
vină asupra hotăririi sale de a 
suspenda moratoriul asupra ex
periențe or cu arma nucleară.

Declarația afirmă că hotărirea 
guve.nului SXIA. reprezintă o 
lovitură dată progreselor reali
zate în tra.atrvele din anul 1959 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare și o amenințare la adre
sa speranțelor lumii in ce pri
vește dezarmarea 
nul I960.

Declarația 
printre alții, 
Ropblat, unul 
au contribuit 
mei bombe atomice 
contele Russel, episcopii de Bir- 
minghan și LlandafE, lordul Boyd 
Orr, compozitorul Benjamin Brit
ten, scriitorii John Osborne și 
J. B. Priestley.

nucleară în a-

fost semnată, 
prof. Joseph 

fizicienii care

Deschiderea celei de-a doua sesiuni
a Congresului S. U. A.

a
de 
din 
la construirea pri- 

americane.

★

LONDRA 7 (Agerpres). — La 
6 ianuarie a avut loc procesul 
înscenat unui număr de 82 parti
cipant! la demonstrația care a 
avut loc la 2 ianuarie la baza 
pentru rachete de la Harrington. 
Demonstranții au centt încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și in
terzicerea neîntîrziată a experien
țelor cu arma nucleară.

In urma presiunilor 
publice, însă, tribunalul 
nevoit să-i elibereze pe 
și să claseze afacerea.

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— La 7 ianuarie, în ședința co- 
muna a celor două Camere ale 
Congresului S.U.A., D. Eisenho
wer a rostit tradiționalul mesaj 
anual „Cu privire la situația 
Uniunii".

In mesaj 
niază că în 
care se mai 
intenționează 
energia pentru asigurarea 
in întreaga lume și pentru 
peritatea Statelor Unite,

Subliniind că în ultimul__ r
situația internațională s-a schim
bat în bine, Eisenhower a ară
tat că, probabil, lumea va intra 
„intr-o perioadă întrucitva mii 
puțin încordată". SuNumaț că 
cursa mannariior și crearea ar
melor d strugătoare de o ferță 
neînchipuită au apropiat omeni
rea de situația ia care distru
gerea reciprocă ar putea deveni 
o posibilitate, Eisezixwer a de
clarat că acest fapt accentuează 
importanța «luptei neobosite 
pentru o pace echitabilă**.

Afirmînd in continuare că pro
blema destinderii încordării in
ternaționale și a dezarmării ar 
depinde exclusiv de Uniunea So
vietică, Eisenhower a declarat că 
țara sa „este oricind gala să 
ducă cu seriozitate tratative cu 
Uniunea Sovietică în orice pro
bleme care pot duce la o pace 
echitabilă". Totuși el a subliniat 
că în ciuda năzuinței sale „spre 
o pace garantată", după cum a 
denum’t-o el, Statele Unite tre
buie, după părerea sa, să conti
nue să mențină „un nivel fnalt" 
al pregătirii militare. Ca și în 
anii trecuțl, președintele a afir
mat din nou că S.U.A. pot să-și 
urmărească țelurile politicii lor 
externe „numai de pe poziții de 
forță, avînd o bază largă".

Declarînd că în noul buget pe 
care guvernul îl va prezenta 
spre examinarea și aprobarea 
Congresului cheltuielile militare 
continuă să rămînă „la nivelul 
record pentru timp de pace, 
atins în ultimii cîțiva ani", 
Eisenhower a comunicat, printre 
altele, că cheltuielile pentru în-

„pro-

președintele sabli- 
acest ultim an în 
află la Casa Albă, 
să lupte cu toată 

păcii 
pros-

iad

rata bază a păcii. O altă cale, 
a continuat președintele, poate fi 
găsită în domeniul dezarmării. 
Totodată Eisenhower a subliniat 
că Uniunea Sovietică dorește cu 
seriozitate să ducă tratative în 
această problemă. Eisenhower a 
dat drept exemplu de succes al 
cauzei păcii tratatul cu privire 
la folosirea Antarcticii in scopuri 
pașnice, semnat în toamna anu
lui trecut între S.U.A, U.R.S.S-, 
Anglia și o serie de alte țări. 
Ei a apreciat acest tratat drept 
„o importantă contribuție Ia 
cauza păcii, colaborării interna
ționale și progresului științei*.

Președi-tete Eisenhower s-a 
oprit pe larg asupra prcWeme 
necesității acordăm de ajutor 
economic și teirre țârilor slab 
dezvoltate. Totodată Eisenbo»,er 
a subliniat că aceasta este sar
cina nu rr-unai a Americi, d și 
a celorlalte .națiuni bogate*.

In capitolul din mesaj consa
crat situației interne din S.UA, 
președintele Eisenhower a decla
rat că anul 1960 promite a fi un 
an de prosperitate, dar a consta 
tat că Statele Unite „continuă 
să sufere de pe urma unor si
tuații supărăteare", cum sint si
tuația din agricultura țării, unde 
venitul fermierilor continuă să 
scadă, inflația crescîndă și pro
blema drepturilor cetățenești.

Partea finală a mesajului a 
fost consacrată atacurilor împo
triva i2 
Dar, spre 
cuți, anul 
n-a putut 
succeselor 
domeniul 
de Uniunea Sovietică și de ce
lelalte state socialiste și a adău
gat că întrecerea cu aceste sta
te este „o treabă grea" pentru 
S.UJL

ideologiei „comuniste", 
deosebire de anii tre- 
acesta președintele 

să evite menționarea 
serioase obținute în 
dezvoltării economice

opiniei 
a fost 
acuzați

altele, că cheltuielile per/.l„ L. 
făptuirea așa-nurtiituhii ,,pr? 
gram cosmic0 în noul an buge
tar vor fi „practic dublate*4.

Președintele S.U.A. a relevat 
importanța dezvoltării contacte
lor între popoarele sovietic și 
american ca fiind una din căile 
spre realizarea înțelegerii reci
proce pe care el a numit-o adevă.

Un apel pentru asigurarea
stării normale iu Laos

VIENTIANE 7 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Neo Lao Haksat a dat publici
tății o declarație în care cheamă 
fruntașii politici și grupurile pro
gresiste ale diferitelor partide 
politice din Laos să lupte îm- 
preună cu Partidul Neo Lao 
Haksat împotriva instaurării dic
taturii militare în Laos.

In declarație se subliniază că 
în urma acțiunilor clicii milita
riste din Laos, apare primejdia 
unei provocări împotriva R. D. 
Vietnam și a R- P. Chineze și se 
intensifică încordarea în Indo
china și în Asia de sud-est

Criza care a apărut !n urma 
instaurării dictaturii militare 
amenință viața și avutul tuturor 
laoțienilor, se subliniază în de
clarație. Conducătorii „Comitetu
lui pentru apărarea intereselor 
naționale", Suntone.Patamavong, 
Phoumi Nosavan și Ovan Ratti- 
kone duc Laosul spre pieire.

Partidul Neo Lao Haksat chea. 
mă pe toți laoțienii care iubesc 
pacea și patria lor să lupte pen-

tru lichidarea puterii elementelor 
militariste șj restabilirea puterii 
Adunării Naționale, a guvernului 
și a regelui, pentru ridicarea stă
rii excepționale și eliberarea prin, 
țului Sufanuvong și a celorlalți 
conducători și membri ai Parti- 
dului Neo Lao Haksat.

Partidul Neo Lao Haksat pro
pune să se pună capăt războiu
lui civil și să se creeze condiții 
pentru ducerea tratativelor cu 
privire la reglementarea pașnică 
a problemei laoțiene. }

★

VIENTIANE 7 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
că în Laos s-a format un nou 
guvern alcătuit din membri ai 
clicii militare care a preluat pu
terea recent printr-o lovitură de 
stat și reprezentanți ai partidu
lui conservator. Președintele nou
lui guvern este Kou Abhay. 
France Presse relatează că pos
turile cheie din guvern au fost 
atribuite „partizanilor unei po
litici militariste, anticomuniste*,

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS : La arhiva de istorie și la 
arhiva de literatură din Moscova 
au fost descoperite scrisorile cu
noscutului revoluționar socialist 
rus Gherman Lopatin (1845— 
1918) adresate lui Piotr Lavrov 
(1823—1900), sociolog și publi
cist rus, în care sînt citate unele 
fragmente din scrisori aparținînd 
lui Karl Marx și Friedrich En
gels.

Aceste scrisori ale lui Marx șî 
Engels nu au fost găsite pînă 
acum. .

1 Fragmente din scrisorile ine
dite ale lui Marx și Engels scrise 
între 1870 și 1878 sînt citate în 
trei din cele patru scrisori- adre
sate de Lopatin.-lui Lavrov. Atît 
Marx cit și Engels corespondau 
în acești ani cu Lopatin care 
căutînd să se salveze de perse
cute țariste, ae găsea în emi
grație în Europa Occidentală. 
In 1870 revoluționarul rus s-a în- 
tîlnit deseori la Londra cu Marx 
și a participat la lucrările Inter
naționalei l-a.

După cum reiese din studierea 
fragmentelor din scrisorile ine
dite ale întemeietorilor socialis
mului științific, Marx și Engels, 
care aveau o încredere profundă 
în forța revoluționară a poporu
lui rus, acordau revoluționarilor 
ruși sprijin, îi ajutau prin sfa
turi, se bucurau de succesele re
purtate de ei în luptă.

• —•-—
Succesele 

pavilionului sovietic 
din Expoziția 

Agricolă Mondială
DELHI 7 (Agerpres). - 

TASS : Peste un milion de per
soane au vizitat pavilionul so
vietic din cadrul Expoziției A- 
gricole Mondiale.

Dezvoltarea impetuoasă a a- 
griculturii U-R.S.S-, succesele 
grandioase obținute în domeniul 
creșterii animalelor și cultivării 
bumbacului, în domeniul produc
ției de cereale si valorificării pâ- 
minturilor ințelenite se află in 
centrul atenției vizitatorilor.

„Bravo Rusiei și rușilor!", 
scrie în Cartea de impresii Su- 
hab Lai. ^Asupra mea a pro
dus o deosebita impresie pro 
greșul obținut de U-R-S-S. în a- 
griculturâ — scrie inginerul A- 
mar Djit Singh. Progresul în
registra: de poporul sovietic în 
industre a sădit in inima mea 
ua sentiment de respe t față de 
minunata țară a Iui Lenin*.

Președintele Camerei Popu
lare, Ay) an2ir. 501:6 •' Un P3" 
vriîooul rusesc am găsit un bo
gat sortiment de exponate din 
domeniul agriculturii. Totul este 
foarte instructiv șî interesa:*.t. 
T mpul ș? osteneala pe care le 
r.ecesitâ vizitarea pavilionului

Amînarea vizitei 
lui Gronchi 

în U. R. S. 5.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS : S-a anunțat oficial amî
narea vizitei pe care președin
tele Republicii Italia, Giovanni 
Gronchi, urma s-o facă în Uni
unea Sovietică la 8 ianuarie.

Luca Pietromarchi, ambasa
dorul Italiei în U.R.S.S., a trans
mis guvernului sovietic rugă
mintea președintelui Gronchi de 
a fi de acord cu amînarea vizi
tei sale, urmînd ca ea să aibă 
loc într-un viitor apropiat.

Noua dată a vizitei lui Gron
chi în U.R.S.S. va fi fixată de 
comun acord ulterior.

Astăzi, deocamdată proiect: Palatul Sovietului Suprem al U.R.S.S. din Moscova.

Din toate colturile lumii
PRINTRE CELE MAI MARI 
CONDUCTE DIN LUME

Pregătirile în vederea constru
irii conductei magistrale de pe
trol care va lega Uniunea Sovie
tică, R. P. Polonă și " " 
mană au intrat în 
Secțiunea poloneză a 
arind o lungime de 
fi înzestrată cu stații 
pompare fi 
automate.

Conducta, 
de peste 50 
printre cele 
fi ra fi complet automatizată.

R. D. Ger- 
faza finală, 
magistralei, 

700 km. va 
electrice de 

numeroase instalații

arind un diametru 
cm., se va număra 
mai mari din lume

REAFIRMAREA POLITICII 
DE INDEPENDENTA A 

INDONEZIEI

După cum relatează ziarul 
„Bintang Timur*. Djuanda. pri
mul ministru al guvernului Indo
neziei, la interpelarea comisiei 
buge.are a parlamentului, care 
este linia politică a guvernului 
în ce privește obținerea de aju
tor străin, a declarat că in a- 
ceastă problemă el aplică „poli
tica independenței". Aceasta în
seamnă, a spus Djuanda, că In
donezia este gata să primească 
de la țările străine atit credite 
cit și subvenții fără să fie legate 
de nici un fel de condiții. In le
gătură cu aceasta Djuanda a 
declarat că creditul Uniunii So
vietice acordat Indoneziei în 
sumă de 100.000.000 dolari în 
comparație cu creditele altor țări, 
„corespunde intrutotul acestor 
condiții".

O UZINA LA FIECARE
40 DE ORE

In orașul Șanhai, cel 
centru industrial al

măi mare 
Chinei, a

Autoritățile franceze au luat hotărirea 
bera pe Oberg, „călăul Parisului".

de a-l eti’"

INSTANTANEU LA PARASIREA PARISULUI Desen de EUG. TARU

Mișcarea grevisi 
din lumea capitali

SAN JOSE 7 (Agerpres) 
Informînd despre greva mur 
rilor de la plantațiile de b 
nieri din Costa Rica, ag< 
Prinsa Latina anunță că 
ianuarie au sosit la locul 
vei „150 de soldați înarmai 
mitraliere, grenade de mîn 
puști automate", pentru a 
ta pe conducătorii grevei.

Agenția arată că compi 
rea unui ofițer care a lovi 
un muncitor bătrîn făcțnd f 
dintr-un pichet de Ia intrare 
nei întreprinderi a companii 
mericane „United Fruit", a 
nit o imensă indignare. Gr 
tii au organizat imediat pe 
dion un miting de protest.

„Prezența unui mare nu 
de forțe armate în această 
giune, a declarat la miting 1 
tașul sindical Jose Melendes, 
vedește slăbiciunea compi 
„United Fruit" care pînă la 
mă va fi totuși înfrintă. A 
ceput agresiunea militară ît 
triva muncitorilor. Trebuie 
fim tari și gata de luptă".

Comitetul de grevă a cerut 
bunalului suprem anularea I 
rîrii tribunalului de a arestj 
conducătorii grevei și de a 
zoi va comitetele de ajutorai 
greviștilor.

La San Jose a fost creat 
un comitet de ajutorare a 
viștilor. Din comitet fac p 
deputății Marcial Agilus și 1 
man Espinosa, ziariștii Frai 
co Gamboa și Teodoro Mar 
scriitorii Carlos Luis Fallus 
Gonzalo Fernandez Mora și 
prezentanți ai organizațiilor 
dicale.

fost dată in folosință in anul 
1959 o întreprindere industrială 
nouă la fiecare 40 de ore. in to
tal anul trecut au fost construite 
peste 200 de obiective industria
le, depășindu se planul de in
vestiții.

IN INDIA
A FOST DESCOPERIT CU 

AJUTORUL SPECIALIȘTILOR 
SOVIETICI UN NOU ZĂCAMINT 

PETROLIFER

Un corespondent al agenției 
informat la 

și Pro- 
L’.R.S.S.

TASS a fost 
Ministerul Geologiei 
tecției f.......................
că in 
rit cu 
sovietici 
petrolifer de însemnătate indus
trială. Acest zăcămint este situat 
in regiunea Cambay (statul 
Bombay). Aproape concomitent 
la Jawalamukhi (Statul Pund- 
jab) a fost descoperit un zăcă- 
mînt de gaze care poate fi folosit 
pe scară industrială.

Zăcămintele au fost identifica
te după forarea a numai trei 
sonde, ceea ce după părerea geo
logilor sovietici, este un succes 
excepțional. Explorarea petrolu
lui și gazelor a costat de 
ori mai ieftin 
planul aprobat 
dian.

Subsolului al
India a fost descope- 

aju torul specialiștilor 
un nou zăcâmint

șase 
decit prevedea 

de guvernul in-

ACT DE BARBARIE

Opinia publică sudcoreeană 
este profund indignată de un

WASHINGTON. La 6 ianuarie 
Casa Albă a anunțat că preșe. 
dintele Eisenhower va face între 
23 februarie și 3 martie o vizită 
în patru țări din America de 
Sud.

Președintele S.U.A. va vizita 
Brazilia, Argentina, Chile și U- 
ruguay.

RABAT. La 7 ianuarie Moham
med al V.lea, regele Marocului, 
a plecat într.o vizită oficială în 
Republica Arabă Unită Regele 
Mohammed al V-lea va vizita 
de asemenea o serie de alte țări 
ara be.

Au fost încheiate un acord co
mercial și un acord cultural între 
Etiopia și Sudan.

KHARTUM. Intre I și 6 ianua
rie I960 împăratul Etiopiei. Haile 
Selassie, a făcut o vizită în Su
dan unde a purtat mai multe 
discuții cu primiri ministru al 
Sudanului. Ibrahim Abnud.

MOSCOVA La 7 ianuarie a 
încetat d n via’ă suNt iu vîrstă 
de 77 de ani cunoscutul savant 
sovietic acad Ivan Bardin, spe
cialist în domeniul metalurgiei.

Academicianul H-rdin este cu. 
noscut prin meritele sale deose
bite în ce privește oroiectarea și 
construirea celor mai mari u- 
zine siderurgice din U R.S.S.

NEW YORK. După cjm tran. 
mite agenția Ftance Pi^se. la 
New York s.a anunțat că guver
nul Cubei a (întărit sechestrarea 
a 28000 ha. aparținînd compa
niei nordamorjeane producătoare 
de zahăr ..Mauati“. Aceste tere. 
nuri reprezintă aproximativ ju
mătate din buniirile deținute de 
această companie pe teritoriul 
Cubei.

LONDRA. Ministerul de Fi
nanțe al Angliei a anunțat că 
rezervele de aur șl valută strâ. 
ină ale zonei lirei sterline au 
scăzut în luna decembrie 1959 cu 
85 milioane lire sterline și s-au 
cifrat la sfîrșitul aceleiași luni 
la 977 trilioane li»e sterline. 
Una din cauzele scăderii rezer. 
velur a fust achitarea piocente- 
lor pentru împrumuturile con. 
tractate din S.U.A.

REDACȚIA țl ADMINISTRAȚIA: București. Plete ..Sctnteli", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa SîtnteU".

t

nou act de samavolnicie al mili
tarilor americani în Coreea de 
Sud. După cum transmite agen
ția France Presse, două femei 
sudcoreene au fost tîrîte cu forța 
Intr-o tabără militară americană 
unde, ca urmare a ordinului unui 
căpitan american, mai mulți 
soldați le-au ras părul din cap. 
In încercarea de a mușamaliza 
acest act de barbarie, autoritățile 
militare americane au prezentat 
pe cele două femei drept „prosti
tuate".

Potrivit agenției France Presse 
.incidentul riscă să capete pro
porții considerabile-.

★

ROMA 7 Corespondentul A 
preș transmite: Ziarele ital 
relatează despre acțiunea u 
a salariafilor teatrelor de oț 
din Italia — cîntăreți, regi; 
instrumentiști etc. — aparțir 
sindicatelor afiliate la C.G. 
C.I.S.L. și U.I.L., împotriva 
iedului de lege guvername 
cu privire la așa-zisa reorg 
zare a teatrelor de operă, 
realitate acest proiect de 
are scopul de a trece în n 
particularilor organizarea s 
tacolelor de operă.

Organizațiile sindicale ale 
lariați’.or teatrelor de operă 
anunțat că dacă guvernul ni 
discuta proiectul de lege ar 
țat cu reprezentanții sindicat 
vor declara greva generala 
zilele de 12, 13 și 14 ianuai

★

BUENOS AIRES 7 (A 
pres). — TASS: In Argen 
continuă greva funcționai 
poștali, declarată la 31 dec 
brie. Greviștii cep sporirea 
lariilor. In urma grevei a î 
tat expedierea corespondențe

Un primar, o varză, 
niște mere roșii și o 

vînătoare de vrăjitoare*'
• •

n
După o masă copioasă, dl. 

Groom, ca orice burghez care se 
respectă, își face siesta. Ca să fie 
și mai plăcut și mai instruc
tiv, lordul primar din Brisbane 
își petrece orele de siestă 
citind. Fire gingașă, dl. Groom 
are predilecție pentru literatura 
de copii. Nimic nu-l incinta 
mai mult decit un desen cu 
copii sburdalnici, o povestioară 
cu isprăvi copilărești, sau o poe
zie drăgălașă ca o bijuterie. De 
aceea, în fiecare zi, d-na Groom 
îi pune la îndqmîuă un vraf de 
cărți cu care ilustrul său soț se 
desfată la ora siestei.

în după-amiaza aceea, a încă
put în mina d-lui Groom o căr
ticică recent editată in Austra
lia, cu titlul poetic „Flori de 
prun". Cartea era una din pro
ducțiile literare contemporane 
ale Chinei populare și fusese 
tradusă în limba engleză. Prima
rul din Brisbane și-a pus oche
larii, s-a înfundat în foto
liu și a început să citească- 
Tată și bunic fiind, se delecta cu 
isprăvile eroilor cărții, niște co
pii chinezi, zîmbea, ba uneori 
izbucnea în hohote. Dl. Groom 
își. zicea că o să aibă o lectură 
plăcută și se felicita că din tean
cul de cărți o alesese tocmai pe 
aceasta.

Nimic deci nu prevestea furtu
na Nici măcar desenul înfațișînd 
doi plozi ce trăgeau o frunză 
uriașă de varză. Bine dispus, dl. 
Groom a început să citească is
torioara in versuri de sub ilustra
ție. Doi băieți privesc o căpățînă 
gigantică de varză care nu poate 
fi nici măcar cărată 
că este atit de mare, 
desprins cu greu o 
varză de trei ori mai 
ei și au cărat-o.

— De unde este varza aceasta? 
— îi întreabă un prieten.

— Din cooperativa noastră 
agricolă, răspunde unul din copii-

Dl. Groom tresare. Citește în- 
căodată versul ultim :

— Din cooperativa noastră, 
răspunde unul din copii.

Primarul din Brisbane își 
șterge ochelarii, ii p ine din nou 
pe nas. citește iarăși. Degeaba, 
tot „cooperativă" e scris Dl. 
Groom simte că l cuprinde in
dignarea că de furie ii tremură 
obrajii, mîinile.

Se ridică din fotoliu, se repede 
la telefon, cheamă pe rind consi
liul comunal, comisarul șef. Fie
căruia îi răcnește in urechi :

— Să fie distrusă ! Imediat să 
fie scoasă din bibliotecă și din 
librării ! La Brisbane nu permit 
propagandă comunistă !

Cooperativă — acesta a fost 
cumplitul cuvînt propagandistic. 
„Cooperativă'' acesta e cuvîntul
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din cauză 
Băieții au 

frunză de 
mare decit

căruia dl. Groom îi acordă 
paritatea „de a descompune 
fletul tinerilor australieni". 
aici întreaga furie a d-lui Gro 
potopul de amenințări cu 
fuieli „extrem de aspre" în 
privește „orice încercare di 
folosi bibliotecile orășenești ț 
tru difuzarea propagandei co 
niște". De aici, stîrnirea t
scandal, sezisarea poliției <
s a pus pe lucru să ,,descop< 
că „Florile de prun" conți 
„propagandă roșie evidenta', 
astfel căprarii d-lui Groom 
mai descoperit și alte elemer 
propagandistice, în aceeași c 
gere literară pentru cei mici, 
de pildă, o poezie în care 

păsărele 
președint 
roși". < 

grave se 
mai întîi

niște 
dar
mere

roagă 
în 

două 
ce lucruri 

trec în acest vers : 
dar către tovarășul Mao Țze-t 
apoi e vorba de 
Roșii deci, și 
luați aminte !

Lucrurile ar 
altfel, dl Groom ar fi fost fei 
și nu și-ar fi stricat siesta, c 
varza cu pricina ar fi crescut 
tr-o fermă particulară, even 
a unui australian, iar păsăre 
ar fi dus mere galbene 
Kai-și. Ei, ce zimbri 
urechi ar fi avut dl. 
ce-ar fi lăudat cartea ! 
tovarășul Mao Țze-dun, 
roșii, cooperativă, un adev 
complot, un atentat la inlegi 
tea morală a tineretului aus 
lian. De aceea „Florile de pr 
a fost smulsă din rafturile 
bliotecilor !

Se pare că în drum spre ne 
sufletul răposatului Mac Cai 
a poposit deasupra orașului 
Strahan Brisbane. Și atunci, 
acea clipă l a molipsit și pe 
Groom cu „vînătoarea de vi 
toare", ra insuflat ceva 
„principiile" sale : șovini 
rasism, anliprogresism. Nevi 
să-și facă mentorul de rîs. 
Groom s-a răfuit cu „Florile 
prun", a scos-o din școli, din 
blioteci. a confiscat o.

Păcat insă de efort, de î 
cium și de după-amiaza rat 
d-le Groom ! Cooperativele < 
neze vor continua să existe, 
dea roade bogate, chiar și vt 
gigantice Copiii chinezi vor t 
tinua să-l iubească pe preșei 
lele Mao, să roage păsărelele 
ducă daruri frumoase. Mere r 
vor continua să existe, chit 
lordul primar din Brisbane v 
albastru cirul aude de ele. Și vi 
va curge mai departe, ignorînc 
pe dl. Groom, înecîndu-l în 
dicol.
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