
Tineretul 
strînge 

fier vechi 
pentru 

oțelăriile 
patriei

Ăl doilea tren 
cu 46 vagoane 

din regiunea Cluj
Membrii brigăzilor utemiste 

de munca patriotica din re
giunea Cluj au reușit ca în 
ultimele 3 săptămîni să expe
dieze oțelăriilor patriei noa
stre cel de-al doilea trqi cu 
fier vechi format din 4b va
goane cu o cantitate de 650 
tone.

Tinerii din cadrul uzinei de 
produse sodice din Ocna Mu
reș au colectat și expediat 
peste 120 tone fier vechi, iar 
cei de la Atelierele C.F.R. „16 
Februarie** din Cluj, de la fa
brica de ciment „Victoria so
cialistă** Turda și l.M. Aiud 
au expediat cite 60-70 tone 
fier vechi. Cu aceleași rezul
tate frumoase se mîndresc și 
tinerii din raioanele Bistrița, 
Dej și Jibou, care au 
trimis oțelăriilor de la 
Hunedoara și Reșița cite 
2-3 vagoane cu fier vechi. 
Tinerii din regiunea Cluj 
continuă să colecteze fier 
vechi din incinta întreprinde
rilor, de pe străzi, din curțile 
oamenilor. Numai în cursul 
zilei de 17 ianuarie tinerii ță
rani muncitori din comuna 
Florești, raionul Cluj au colec
tat de la cetățeni peste 1300 
kg. fier vechi, predind I.C.M. 
în acea zi 3 camioane în
cărcate. In aceeași zi tinerii 
din comunele și satele raionu
lui Jibou au pregătit pentru 
a expedia oțelăriilor un va
gon cu 20 tone fier vechi iar 
tinerii de la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie** au expediat un 
vagon de 20 tone.

V. DUMITRU

De la Uzinele 
„23 August'* 
— 612 tone

In acest an tineretul Uzi
nelor „23 August" din Capi
tală a intensificat acțiunea 
de colectară a metalelor 
vechi. In numeroase zi-le, 
membrii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică au par
ticipat alături de ceilalți 
muncitori din uzină la colec
tarea fierului vechi, pentru 
oțelăriile patriei noastre.

Pînă în prezent, tineretul, 
mobilizat de organizația 
U.T.M., a contribuit efectiv 
la colectarea a 612 tons fier 
vechi.

Acțiunea patriotică de co
lectare a fierului vechi con
tinuă. Fiecare tînăr este dor
nic să-și aducă contribuția la 
realizarea angajamentului u- 
zinei de a trimite oțelăriilor 
patriei cantități tot mai mari 
de fier vechi.

U. M.

208 tone de la 
fabrica de rulmenți 

Birlad
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
In spatele fabricii de rul

menți Bîrlad se afla o gră
madă mare de fier vechi. De 
mult „se împiedecau*4 băieții 
de la forje și reparații meca
nice de această grămadă de 
fier. Utemiștii din cele două 
secții ale fabricii de rulmenți 
din Birlad au hotărît acum 
cîteva zile să sorteze acest 
fier și ce numai poate fi fo
losit să se încarce în vagoane 
și să se expedieze imediat 
oțelăriilor. La ora stabilită 
toți tinerii erau prezenți. Tov. 
Ion Drîmbă, secretarul comi
tetului U.T.M. pe fabrică, i-a 
ajutat pe băieți să se organi
zeze și în cîteva ore lucrul 
a fost terminat. Au încărcat 
în vagoane 208 tone de fier 
vechi pe care le-au expediat 
la Hunedoara și Reșița.

Urmînd exemplul lor ute
miștii din celelalte secții ale 
fabricii au prevăzut ca pînă 
la sfîrșitul acestei luni să co
lecteze și să trimită și ei Hu
nedoarei cantitatea de 120 
tone fier vechi.

De la Pitești — 
108 tone

Pînă în prezent, în anul 
care a început tineretul re
giunii Pitești a colectat și 
exped:at oțelăriilor patriei 
108 tone de fier vechi. Frun
tași sint cei din raioanele 
R. Vîlcea, Topoloveni, Cîmpu- 
lung Muscel și pionierii 
și școlarii de la Școala medie 
nr. 3 din orașul Pitești.

— N-a fost gref să colec
tăm 3000 de kg. de fier vechi 
ne-a spus Dumi.ru Puieru, 
președintele unității de pio
nieri din această școală. In 
timpul liber ne-am organizat 
în grupuri și am plecat spre 
cartie.e. Am intrat din curte 
în curte pe străzile Tudor 
Viadimirescu, Filimon Sîrbu, 
Pe:ru Rareș etc, ani stat de 
vorbă cu oamenii, le-am expli
cat de ce ne trebuie fierul 
vechi. Așa am colectat din 
curți, beciuri șl magazii 3 
tone de fier vechi. N-am re
ușit să mergem pînă acum 
în tot cartierul, dar o vom 
face cît mai curînd.

I. TEOHARIDE

Urmînd inițiativa lui V. Militaru comunistul Stratulat Gheorghe de la se-cțla strungar!» a fabri
cii de rulmenți Bîrlad a preluat conducerea unei brigăzi pînă nu de mult codașă. Rezultatele 
n-au întîrziat să se arate. La sfîrșitul lunii decembrie, brigada lui Stratulat se clasa pe locul 
III în întrecerea pe brigăzi. In fotografie : tov. Stratulat Gh. discutind cu membrii brigăzii.

Foto : P. POPESCU

SURSE DE REDUCERE
A CONSUMULUI DE METAL

După ce s-a citit chemarea 
tinerilor de la Uzinele „1
Mai44 Ploești, de a lupta 

pentru realizarea de cît mai 
multe economii sub lozinca 
„NICI UN LEU RISIPIT. FIE
CARE LEU FRUCTIFICAT44, la 
Uzinele de mașini agricole „Se
mănătoarea" din Capitală s-au 
adunat într-o consfătuire special 
organizată, reprezentanții tinere
tului din uzină, secretari ai or
ganizațiilor de bază 
U.T.M., responsabili aî 
brigăzilor de produc
ție ale tineretului, ti
neri muncitori, ingineri, 
maiștri, tehnicieni și 
au chibzuit ce pot face 
pentru economisirea 
fiecărui gram detme- 
tal, de materiale, pen
tru a fructifica fiecare 
colectiv de tineri ingineri, tehni
cieni și cadre ale organizației 
U.T.M., a analizat în amănun
țime, sub conducerea organizației 
de partid, situația la fiecare loc 
de muncă, a analizat care mai 
sînt rezervele nefolosite și a 
prezentat consfătuirii un raport 
despre locuri de muncă din uzi
nă unde risipa n-a dispărut încă.

Atmosfera însuflețită care a 
dominat consfătuirea, interesul 
cu care au participat tinerii la 
discuții au dovedit cu cîtă se
riozitate privesc ei sarcinile pe 
care partidul le încredințează, 
au dovedit că înțeleg importanta 
sarcinii de a lucra într-o uzină 
care contribuie Ia ridicarea 
gradului de mecanizare a agri
culturii noastre socialiste.

— In acest an cînd agricultu
ra va primi un număr sporit de 
mașini agricole, uzinei noastre 
îi revin sarcini de mare răspun
dere — a spus inginera Alexan
drina Constantinescu, membru în 
comitetul U.T.M. din uzină. 
Pentru a ne realiza sarcinile, 
trebuie și noi tinerii să facem 
totul pentru îndeplinirea unuia 
din obiectivele principale ale 
zinei noastre: economisirea 
toate căile a metalului.

Cercetările făcute — s-a ară
tat în referatul prezentat la con
sfătuire — au dovedit că în 
anul 1960 o sursă importantă 
de economisire a metalului, ră- 
mîne reducerea greutății speci
fice a mașinilor pe care uzina 
Ie fabrică.

— La mașinile pe care Te fa
bricăm noi — a spus tînărul 
Marin Filip există unele an&am- 
ble și subansamble care consu
mă încă însemnate cantități de 
metal. Noî cei de la serviciul 
tehnic și de proiectare avem sar
cina ca tntr-un timp cît se poa
te de scurt să studiem șî să pu
nem în aplicare toate posibilită
țile de modificare constructivă 
a mașinilor

îneît să reducem consumul de 
metal la fiecare mașină.

Mult metal se pierde încă Ia 
noi în uzină — a spus tînărul 
Gheorghe Mazilu, de la sectorul 
tehnic — la debitarea laminate
lor. Și noi putem aplica inițiativa 
lui Nicol ae Militaru, croirea com
binată. Am construit pentru a- 
ceasta un dispozitiv de debitare 
(croire) combinată a laminatelor. 
Curînd el va intra în funcțiune

Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat

leu. Un

noastre, în așa fel

Prolefari Bin foafe țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Lansarea cu succes 
în direcția Oceanului Pacific 

a unei puternice rachete balistice 
sovietice cu mai multe trepte 

• Racheta a străbătut o distanță de 12.500 km. • Viteza dezvoltată — 
peste 26.000 km. pe oră • Confirmarea înaltei precizii a sistemului de ghidare

1

Față de 
spețe 
trăind

și în felul acesta risipa care se 
face la debitare va fi complet 
înlăturată.

Prin folosirea acestor căi și a 
altora pe care le vor mai găsi, 
tinerii de la serviciul tehnic și 
proiectări s-au angajat ca pînă 
la sfîrșitul anului să economi
sească 25.000 kg metal.

Și la noi în sector, a spus 
inginerul Ilie Stan, se mai pier
de încă mult metal d:'n cauză, că 
planurile de croire după care 
croim acum nu sînt prea judicios 
întocmite și din cauză că nu

folosim cu destulă chibzuință 
deșeurile de tablă pentru con
fecționarea unor repere de di
mensiuni mici. Eliminînd aceste 
deficiențe putem economisi anul 
acesta 40 tone metal.

Din discuții a reieșit că posi
bilități mari de economisire a 
metalului și a altor materiale 
există și la turnătorie.

— Este adevărat, — a spus 
Ion Spînu, responsabilul unei 

brigăzi de la turnăto
rie — experiența anului- 
trecut ne-a convins că 
pe măsură ce ne ridi
căm nivelul calificării 
și ne aprofundam cu
noștințele, reușim să 
aplicăm procedee de 
lucru din ce în ce mai 
bune, iar risipa de 

se elimină treptat. Celemetal
două brigăzi din sector lucrează 
de multa vreme cu un procent de 
rebuturi cu mult sub cel admis, 
iar prin aplicarea unui nou pro
cedeu de turnare am economisit 
anul trecut 150 tone fontă li
chidă.

Ridicarea calificării le mai per
mite să Iacă propuneri -pentru 
îmbunătățirea procesului de

SABINA BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 21 (Agorpres). - TASS transmite i In seara zilei de 
20 Ianuarie din Uniunea Sovietică a fost lansată In direcția 
Oceanului Pacific o racheta balistică cu mai multe trepte.

Aceasta este prima din seria de lansări planificate in cadrul 
programului do realizare a unei rachete balistice mai puternice 
cu mai multe trepte In vederea lansării de sateliți grei ai Pâ- 
mîntului și efectuării de zboruri cosmice spre planetele sistemu
lui solar.

lată amănuntele :
Penultima treaptă a acestei rachete împreună cu macheta 

ultimei trepte, depiasindu-se exact pe traiectoria stabilită prin 
calcul, dezvoltînd o viteză de peste 26.000 km. pe oră, a atins 
la 20 ianuarie, ora 20,05, ora Moscovei, suprafața Oceanului 
Pacific, in regiunea stabilită, situată la o distanță de punctul de 
lansare de aproximativ 12.500 km, măsurată de-a lungul supra
feței terestre.

Penultima treaptă a rachetei, după ce și-a îndeplinit misiu
nea, pâtrunzind in păturile dense ale atmosferei la o altitudine 
de 80-90 km, continuîndu-și zborul, s-a distrus și ars

Macheta ultimei trepte a rachetei, adaptată pentru 
prin straturile dense ale atmosferei, a atins suprafața 
apropierea punctului de cădere stabilit prin calcul.

Nave speciale aîe flotei sovietice aflate în regiunea 
s-a presupus că va cădea racheta au efectuat valoroase măsu
rători telemetrice pe ramura descendentă a traiectoriei zborului*

Deschiderea 
unei expoziții 

de gravură
La Galeriile de artă ale Fon

dului plastic din b-dul Magheru 
a avut loc joi la amiază deschi
derea unei expoziții de gravură. 
Expoziția cuprinde lucrări reali
zate în anii regimului de demo
crație populara de peste 50 de 
artiști, din întreaga țară. S.nt 
expuse peste 50 de gravuri, iar 
în mape alte 300 de lucrări, exe
cutate în diferite tehnici ale gra
vurii.

In ora de meditație, eleva frun tașă |a învățătură Elena Balaic de ia Școala de meserii Brăila, 
ajută un grup de colege în însușirea lecției de geometrie.

Foto i P. PAVEL

Despre mutarea munților

parțial, 
a trec* 
apei in

in care

Macheta ultimei trepte a rachetei a fost observată In timpul 
zborului în atmosferă și a fost reperată la căderea în apă de 
către stațiile de radiolocație și de stațiile cptice și acustice in
stalate pe nave.

Potrivit datelor furnizate de măsurătorile efectuate s-a stabilit 
că abaterea punctului de cădere al rachetei față de cei stabilit 
prin calcul a fost mai mică decît 2 km, ceea ce a confirmat 
înalta precizie a sistemului de ghidare a rachetei.

Racheta a fost lansată exact la timpul stabilit. Zborul rachetei 
In ansamblu și funcționarea tuturor treptelor ei s-au desfășurat 
potrivit programului stabilit.

Sistemele și aparatura de măsurat de pe bordul rachetei au 
asigurat pe întregul traseu de zbor transmiterea datelor necesare 
către stațiile terestre și de pe bordul navelor.

In cursul zborului rachetei a fost verificată de asemenea func
ționarea unor aparate științifice și au fost efectuate măsurăto
rile necesare.

In vederea obținerii unor noi date experimentale, vor continua 
încercările unor rachete balistice puternice cu mai multe trepte. 
Rachetele vor cădea in limitele zonei anunțate în comunicatul 
agenției TASS din 8 ianuarie 1960.

Lansarea cu succes a puternicei rachete balistice sovietice cu 
mai multe trepte asigură progresul continuu al științei sovietice 
pe calea spre cucerirea spațiului cosmic și studierea planetelor 
sistemului solar.

ceea ce au îndrăznit celelalte 
- care n-au îndrăznit nimic, 
și murind și lâsind lumea așa 

cum au găsit-o - omul a supus natura, din 
cele mai vechi timpuri, unei necontenite 
transformări. Turme de e'efanți uriași, a că
ror putere ar intrece fără îndoiala pe a 
celor mai bine dotate S.M.T.-uri, străbat 
pădurile tropicale și ecuatoriale, dar nici 
una din ele n-a pus niciodată nici cea mai 
mică sămință în pămînt și n-a putut con
cepe planul unui canal de irigație, deși in 
anumite împrejurări un asemenea canal 
le-ar putea fi de mare folos. Tigrii sînt și 
ei foarte puternici și inteîigenți, dar nu s-au 
dovedit capabili să lucreze fierul, cînd oa
menii au început să-i atace cu săgeți, spre 
a le putea răspunde în mod corespunzător. 
Cît despre balene, ele sînt în stare să tra
verseze oceanele, dar mii de generații de 
balene au apărut și-au dispărut, fără ca 
vreuna din ele să fi construit un port sau 
un far. Toate speciile se duc de pe fața 
pâmîntului, neputind lăsa altă amintire 
decît propriul schelet, uneori friabil, alteori 
rezistent și uriaș ca acela al mamuților.

Doar omul - ei singur - lasă în urma 
lui ceva mai mult decit o mînă de oase. El 
lasă un acoperiș și o vatră in care și alții 
piai pot face focul. El lasă livezi de pruni

Geo Bogza

sau de portocali, pentru al căror rod il 
binecuvînteazâ urmașii. El lasă gînduri aș
ternute pe hîrtie, care strinse la un loc alcă
tuiesc o zestre neprețuită a întregii omeniri.

Această frumusețe a vieții omenești a în
ceput cu multe mii de ani in urmă și la fla
căra ei s-a încălzit inima multor generații.

Intre timp, cu fiecare rind de oameni, pă- 
mintui n-a mai fost același. De la defrișările 
de păduri și pinâ la canalele care au legat 
între ele mări despărțite de un intreg con
tinent, geografia lumii a luat mereu altă 
înfățișare. Față de ceea ce au îndrăznit 
— de ceea ce n-au îndrăznit - celelalte 
spețe, față de ordinea naturii de dinainte 
ca omul să-și înceapă activitatea, opera lui 
este, în mod evident, uriașă. Dar fața do 
dimensiunile planetei, față de vastitatea 
oceanelor și de volumul lanțurilor de munți, 
abia zgîriați ici și colo, ea poate părea 
infinitesimală.

Totuși, de acum înainte, odată cu Inima
ginabila cantitate de energie pe care ne-o 
pune la îndemină stăpînirea atomului, noi 
putem începe cu adevărat lucrări gigantice. 
Lucrări care, raportate chiar la volumul glo-

biriuî pămîntesc, vor fi mai mult decît niște 
simple zgirieturi pe fața lui. Pustiurile - ori- 
cît de întinse - vor fi irigate și prefăcute în 
livezi. Oceanele vor fi îndiguite, schimbin- 
du-se clima unor vaste teritorii. Și, dacă se 
va găsi necesar, din motive economice sau 
chiar numai estetice, vor putea fi - așa cum 
e vorba in basmele poporului - mutați și 
munții din loc.

Dar pentru aceasta - parafrazînd pe un 
ilustru cuceritor care spunea că pentru du
cerea războiului este nevoie de trei lucruri : 
bani, bani și iarăși bani - eu îmi îngădui 
să spun că e nevoie de dezarmare, de de
zarmare și iarăși de dezarmare.
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Știință
cu titlul:

CÎND PLANETĂ NOASTRĂ 
VA ÎNTINERI...

Pregătiri în vederea 
Intîlnirii tineretului 

și studenților din tarile 
regiunii Balcanilor 
si Marii

Bucureștiul se pregătește să 
găzduiască un important eveni
ment pentru tînăra generație din 
țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice — Intîlnirea ti
neretului și studenților din aceste 
fări. Inițiată în urma propunerii 
făcute de Uniunea Tinerelului 
Muncitor și L\A.S.R^ întîlnirea 
are drept scop să contribuie Ia 
întărirea legături
lor de prietenie și 
colaborare ale ti
nerelului, la dez
voltarea relațiilor 
de bună înțelegere, 
vecinătate șl cola
borare, si sprijine 
năzuințele popoa
relor lor pent^i 
tr a nafonoarea 
ceste: regiuni 
xor.1 a păci.

In înttmp:narea «cărui impo.’ 
tant cveoiment au loc iounae 
pregătiri. Ia toate țările care 
și-au anunțat participarea e-au 
coast: ti«t organhme ce coordo
nează pregătinle pe ?*ao ni;* 
nai și organizează participarea 
tmeretuiui la In^kurea de la 
București.

Tineretul albanez oe pregătește 
Intens. In R. P, Aâbonu, la Ti« 
raaa, Elbasaa, Korzea, Durres, 
Vlora, Siikodra, Gpookaster și 
tn alte orașe și la sale au avat 
loc aumeroase adun ari, la care 
tinprii au vorbit despre țelurile 
întilnirii. Cu ocazia conferințe
lor raionale ale tioerelor tete au 
fost dezbătute problemele ioptei 
unite a tinerei generații din Bal
cani și regiunea Mării Adria
tice. In organizațiile de bază ale 
UniuQii Tineretului Mundi din 
R. P. Albania, au loc manifes
tări în dastea Intîlnirii, cu pri
lejul cărora se fac expuneri asu
pra acestui important eveniment 
și se supune spre aprobare me
sajul pe care tineretul albanez 
11 adresează intîlnirii. Spre Ti
rana au pornit din numeroase lo
calități ale țârii ștafete, purtind 
mesajul de pace și bună înțele
gere al tinerei generații din Al
bania.

In R. P. Bulgaria au loc adu
nări și conferințe consacrate in- 
tîlmriî. 50 de. tineri fruntași în 
muncă, la învățătură și în ach'- 
vilatea obșteasca au fost aleși 
pentru a iace parte din delegația 
tineretului bulgar. Printre mem
brii delegației se găsesc Ivan 
Gaenev, : muncitor fruntaș la 
Combinatul chimic „Stalin'* din 
Dimitrovgrad, Radi Tașev, me;n. 
bru al brigăzii de tineri trac
toriști din satul Antimovo, re
giunea Burgas, Pavel Ivanov, 
miner de la exploatarea Spoluka, 
regiunea Smolia, Mircîo Iacobov, 
tînăr pictor, Gheorghi Gheor- 
ghiev. student din Sofia, și alții. 
Vor face parte din delegație re
prezentanți ai organizațiilor 
sportive și turistice, ai secțiilor 
de tineret ale uniunilor de crea
ție etc.
. Peste cîteva zile va porni din

Adriatic©
mai multe orașe ale Bulgariei o 
ștafetă a păcii și prieteniei. Ea 
se organizează sub formă de 
stea. Purtătorii ștafetei vor porni 
din diferite colțuri ale țârii și, 
după ce vor străbate 30 de orașe 
și șute de sate, vor ajunge la 
Sofia. Aici ștafeta va fi primită 
în cadrul unui m 
avea loc

Utemista Pitrop Ortanța, mais
tru zootehnist la G.A.S.-Urleas- 
ca, regiunea Galați se ocupă 
cu multă grijă de sectorul avicol 

al gospodăriei.
------e------

IN VEDEREA FESTIVALULUI 
INTERNATIONAL AL TEATRELOR 

DE PĂPUȘI Șl MARIONETE
Miercuri la amiază a avut loc 

la Ministerul Invățămlntului și 
Culturii ședința de constituire a 
Comitetului de organizare a ce. 
lui de-al doilea Festival interna, 
ționai ai teatrelor de păpuși fi 
marionete.

Din comitet fac parte directori 
fi artiști minuhorl al unor tea. 
tre de păpuși, scriitori, compozi. 
tori, pictori scenografi, critici 
teatrali, reprezentanți al unor 
instituții culturale și ai unor or. 
ganizatii obștești, publiciști. Pre. 
ședințele comitetului este acad. 
Cezar Petrescu.

Cel de-al doilea Festival Inter, 
national al teatrelor de păpuși 
și marionete Va avea loc la 
București Intre 15 și 30 septem. 
b'ie Cu acest prilej colec. 
: ce teatrale șl artiști individuali 
din țară și de peste hotare vor 
prezenta spectacole și recitaluri 
pentru copii și adulți, In toaie 
genuri:e acestei arte : păpuși, 
mar iote :e . teatru de umbre.

ng care va 
ziua de 27 ianuarie.

In Grecia, repre
zentanții mai mul
tor organizații de ti
neret au inițiat tn 
comun acțiuni me- 
nite sa popularize
ze țelurile Intîlnirii 
de la București. 
Cercuri largi ale o- 
pirziei publice și-au 
«primit «cordul 
idee* participării 

delegații c!t mai re

in

prezenta ti ve a tineretului grec la 
fntîkîire. După cum a a anunțat.
din Grecia vor veni 30 de tineri. 
Ei sînt membri a numeroase 
organizații de tineret de ceh 
mii diferite orientări politice. 
PersocaHtăți de seim! ale vieții 
p-Aiice grecești, ca meni de 
științi. artă și culturi au salu
tat tattlnirea. Printre acestea se 
află deputății Nicolae lutzes. A- 
lecos Kalidopoulos, Vas Tis 
Bnkstsoulas, Leon Maccas. fost 
ministru ele In presa

Brigada de tractoare numărul 2 de la S.M.T. Hărman regiuni 
Stalin, condusă de Reiip Willi, este una din brigăzile fruntaș, 

pe stațiune.
_ Foto : AGERPREȘ

Dumi.ru


C1NE) PLANETA NOASTRĂ
VA ÎNTINERI...

Despre proiectele unor savanți pentru transformarea planetei
Uscatul accesibil exis

tenței oamenilor repre
zintă mai puțin de 30 la 
sută din suprafața tota
li a planetei ; doar 10 
la sută din suprafața us
catului este cultivată ; 
deserturile ocupă apro
ximativ 15 la sută din 
suprafața totală a pâ- 
mîntului ; un strat de 
gheață acoperă veșnic 
16,3 milioane km^ de 
uscat, frigul și căldura

nu sînt uniform reparti
zate pe suprafața globu
lui, o serie de culmi 
muntoase nu sint „ridi
cate" în locurile cele 
mai potrivite - iatâ nu
mai cîteva imagini ale 
deficiențelor planetei 
noastre.

Marile biruinți ale 
științei și tehnicii con
temporane, victoria pe o 
buna parte a globului a

orînduirii socialiste, lin
gura orînduire care per
mite concentrarea unor 
uriașe forțe necesare 
traducerii în viața a ce
lor mai grandioase pro
iecte menite să ducă la 
înfrumusețarea vieții oa
menilor, pune în fața 
savanților, paralel cu 
problemele cuceririi Cos
mosului, problemele 

„transformării* pe scară

largă a planetei noa
stre.

Trăim epoca cină 
știința și tehnica dau 
puteri fantastice omeni
rii. Inepuizabile resurse 
energetice vor sta la dis
poziția noastră.

Deceniul care a în
ceput va însemna cu si
guranță, in condițiile in 
care propunerile sovietf-

începuturile...
Bătălia omului pentru transformarea na- 

iurii e veche ca omul însuși.
O minunată mărturie este construcția, în 

îndepărtata antichitate a vestitului „Canal 
al Recoltelor- din China, rămas pină astăzi 
cel mai lung din lume Acum mai bine de 
cinci milenii, egiptenii au realizat mari în
diguiri ale fluviului rodniciei — Nilul, care 
serveau la crearea-unor rezervoare gigantice 
de apă, distribuite apoi în perioadele de 
secetă, printr-un sistem complex de canale. 
Tot egiptenii, au construit, acum 4.000 do 
ani, vestitul baraj Moeris, creind un uriaș 
lac pentru regularizarea apelor Nilului.

Dintre marile lucrări realizate de romani, 
neîntrecuți constructori ai antichității, este 
interesantă de amintit secarea lacului Fu- 
cino din Italia.

Mii de kilometri pătrați au smuls olan
dezii mării, prin construirea unui vast sis
tem de diguri, care opresc năvala apelor.

Dintre mările opere de adaptare a natu
rii la nevoile omului nu trebuie omise tăie
rea istmului de Panama (81 km.) și a ist
mului de Suez (164 kilometri), care au 
scurtat cu multe mii de kilometri marile 
căi ale navigației oceanice.

Forța transformatoare a socialismului a 
creat, în U.R.S.S., centrala de la Kuibîșev 
cea mai puternică din lume, -vlăstar demn 
al comunismului. Pe harta Uniunii Sovie
tice au apărut mări artificiale, ca Marea 
Țimlean&kaia și Marea Kuibîșev. Prin con
struirea unei rețele de canale navigabile 
de înaltă tehnicitate, cinci mări (Baltica, 
Marea Albă, Caspica, Marea Azov și Ma
rea Neagră) au fost legate între ele. S-au 
plantat întinse perdele forestiere și s-au 
desțelenit milioane de hectare de pămin- 
turi.

Irigarea teritoriilor pustii, construirea 
tunelurilor, tăierea canalelor ridicarea ma
rilor baraje și a întinselor diguri, crearea 
lacurilor artificiale reprezintă un rod demn 
al cutezanței omenești.

Dar toate aceste acțiuni, oricit de impre
sionante, reprezintă abia un început.

Omul epoch ooaftre. epoca făuririi co
munismului. nu se poate mulțumi cu muixe 
din inconvenientele planetei ncas^e. Descă
tușarea nelimitatei energii nucleare dă o- 
mului putința să acționeze Ia o scară cu 
adevărat planetară, rezolvînd in mod crea
tor gigantice probleme pe care le ridică 
gospodărirea rațională a planetei.

1. M. ȘTEFAN

Poduri între continente

geograficăcorectură

ce de dezarmare vor fi 
traduse in viață de toa
te statele lumii, croind 
condiții pentru o trai
nică colaborare știin
țifică internațională, în
ceputul epocii in care, 
paralel cu plecarea 
navelor astrale făcute 
de mina omului, vor 
prinde viață și noi ac
țiuni de transformare a 
planetei noastre.

DEȘERTURILE 
GRĂDINI RODITOARE

Cele mai multe pustiuri ar putea deveni 
deosebit de fertile dacă ar fi irigate, acest 
lucru este bine cunoscut. In Sahara, de 
pildă, ploile sînt extrem de rare. In schimb, 
după fiecare aversă apare o vegetație ex
trem de bogată, d^r din păcate trecătoare. 
Cel mai mic izvor creează în juruljui.o 
oază de toată fMmusețeă. Specialiștii sînt 
convinși că avînd suficientă apă. aceste 
regiuni ar putea produce cî.teva recolte pe 
an. Dar să nu uităm : pentru recoltarea 
unei singure tone de grîu, trebuie o mie 
cinci sute tone de apă ! De unde s-o luăm?

De fapt, spun geologii, pe Păm»nt nu lip-

tor. Peste tot se vor zări culturi bogate d’ 
legume, pășuni grase și veșnic verzi c.. 
nenumărate turme. Acesta esde tabloul de 
viitor al Saharei. Pe aripile puternice a 
energiei atomice, acest vis i nd razne; 
omenirii se va putea realiza.

★ ■
Una din cele mai șimple și eficace 

crări de transformare a feței pâmfntultti c 
constituie devierea cursului fluviilor.

Această operație este cu mult mi: sku 
plă decît toate celelalte lucrări, ceea ce 
va face ca devierea fluviilor să fie una din 
primele mari lucrări de transformare a na
turii pe care Ie vor îrtfsptto geografi vf'to- 
rului — care vor deveni arhitecții planetei 
noastre.

Una din regiunile de pe glob indicate 
pentru efectuarea unor uriașe lucrări hi
drotehnice de deviere a fluviilor este zoai 
din vecinătatea izvoarelor fluviilor Ob. sa 
Ienisei.

Pe cind aceste man ihwto cu hirgimea 
de 5.200 și 3.800 km transporta spre Nor- 
dul îndepărtai și umed uriașe cantiUti de 
apă care nu aduc nki un avantaj regtua - 

. lor respective, in apropierea izvoare or tor. 
spre sud; se întind regiuni lipsite de aoâ. 
Solul acestor regiun: este fertil, iar -13a- 
rea sa ar aduce o înflorire nebânuită.

In mijlocul deșerturitor ar apare așeză- 
înfloritoare, mări de verdeața și pian : 
ar înlocui nisipurile.

Planul acestei amenajări uriașe 
tehnice a fost propus de tog. David 
comportă două baraje pe Huriile Ob 

L daci nd la formarea a doua 
ri de acumulare. Am toc a. este

ase.

sește nicăieri apa. Problema; este doar la 
ce adlncime se găsește ? De ^altfel. în um- 
mii ani. in Sahara au fost descoperite 11 
mari aiîDdm: numeroase lacuri si diîar 
rhir: s-ubterane Nu ma* înd“ a!£
în Sahara s-ar gâs s&fk.evtâ apa daca 
s-ar fora ta a dine'mi deaîal de mari.

Rea Liza-ea taor Aș*2 de r»-
pare șj a ane: vaste e^ete *• ir?ga; e ca 
a jeton? eseroe* wmeare as e
proMemi redere tefcsie

cafea hanane oăsHoe. tranda
firi. garoafe și crește din abun-

to Sahara ide deocsods'J
nd va tor nSto do

_Atlantrapa“. .Așa a fost intitulat, prin 
deceniul al treilea al veacului nostru, pro- 
ectu. unu specialist, care prevedea scăde
rea nivelului mării Mediterane. Iată un 
proiect gigant care poate să schimbe fața 
ane bune bucăți a globului.

Dar pentru ce trebuie scăzut nivelul Me- 
d teranei ? Pentru un simplu capriciu ? Nu. 
Prn «ceasta operație putem pune la dis- 
poz;ț^ oonlui milioane de hectare de 
■Lat fertil intr-o regiune cu clima pe 
pLb favorabilă

neavertizat, citind aceste 
crede că se află !n fața, i 

•ce. plăsmui!
3vea?rF2 a unui scriitor 

De aceea se im 
: proterta! i 
•eriec: reel:

•Wa asa^ra Im. ca să 
rea I* aportanță ia

pă- 
de-

L lONESCl 
L NEGREAMJ

rin- 
_________ jnor 

te de imaginația 
de anticipație 

rxune avertizarea 
acesta ne este fan- 

St ne oprim 
î paten m’.e'.ege ma- 

:r ir. ?•'?-- 
mzre a aatsry de către om.

Se șue că marea Med:teranâ pierde prin 
evaporare nai multi apă decît primește 
de la fluviile Europe: și AfrxeL Nivelul ei 
esT.e insă menținut prin aoa primita din 
Oceanul Atlantic și Marea Neagră. Ce s-ar 
inumpla daca aceste doua câi de acces ar 
fi stăvilite, prin ridicarea unor baraje la 
Gibraltar și la Dardanele ? S-ar realiza 
proiectul mai sus amintit I Barajul de la 
Gibraltar trebuie să fie lung de 14 km. 
ar cel de la Dardanele de 1,4 km.

Este interesant să aruncăm o privire a- 
upr* acestei „corecturi geografice**, care 
chnnbă o parte din fața lumii.
Barajele de la Gibraltar și Dardanele 

or da posibilitatea să se instaleze mari 
.entrale hidroelectrice. Centrala de te Gi
braltar. prin care ar trece în fiecare se
cundă cantități uriașe de apă (azi trec din 
Oceanul Atlantic în Marea Mediterană «rea 
88.000 m. cub: de apă pe secundă I). ar 
putea avea • putere înstelată de 67,6 mi-

lioane C.P. Știți ce reprezintă această ci
fră ? Cantitatea de energie electrică pro
dusă în anul 1948 în lumea întreagă !

Energia electrică ieftină și suficientă ar 
permite efectuarea economică a procesului 
de desalinizare a apei de mare. Apa dulce 
ar putea fi apoi pompata în depresiunile A- 
fricei de Nord, care din deșert ar deveni o 
oază înfloritoare.

Dar asta încă nu-i nimic. Consecințele 
geografice ale aplicării acestui proiect ar 
fi și mai grandioase.

Italia n-ar mai avea binecunoscuta for
mă de cizmă, ci ar deveni o punte între 
Europa și Africa : vîrful „cizmei*4 italiene 
s-*r uni cu Sicilia și. în continuare, cu 
Tunisul. Orașul gondolelor — Veneția — 
n-ar mai avea nevoie de tradiționalele lui 
îmbarcați!; ar deveni un oraș ca oricare 
alHiL așezat la o mare distanță de apă. 
Tineri: locuitori ai Triestuhii, Salonicului, 
N:se. Valenciei, Port Saidului și Alexan
drie: iși vor aminti din istorie că. pe vre
muri. orașele lor erau porturi la 
diteranâ

Cînd Mediterana va pierde o 
apa sa, și se va transforma în 
interioare, clar delimitate, dar .. ................
ele, transporturile pe uscat vor suferi și 
ele modificări. Pentru a ajunge din Europa

1. Cheiuri de trensbordare de mărfuri
2. Gară de mărfuri și de produse in
dustriale ; 3. Centru de triaj ; 4. Taxi
metre aeriene ; 5. Gară de călători
6. Cale ferată rapidă pentru trafic lo
cal ; 7. Cale ferată transcontinentală
8. Centrală atomoelectrică ; 9. Hote
luri pe malul mării ; 10. Port de călă
tori ; 11. Dig, 12. Ecluze ; 13. Stații d< 
pompare ; 14. Șosea pentru automo 
bile ; 15. Cale ferată; 1â Post de radio 
(Reprodus din volumul „Atomul — ut 

gițaiil")

însorite...

marea Me-

treime din 
patru mări 
unite î-ntre

îndulcirea climei polare
Baraț la Behring

In U.R.S.S., S.U-A., Canada, vor dispare 
masive întinderi cu ghețuri... întinse livezi 
vor răsări în lacuția și alte regiuni nor
dice...

îndrăznețul proiect al inginerului Borisov 
care preconizează construirea unui gigantic 
baraj în strimtoarea Behring, lung de 74 
km. și adine în medie de 50 m-, care să 
permită dezghețarea regiunilor arctice ale 
Asiei și Americii, dă contur acestor visuri.

lată pe baza unui articol apărut. în „Li
tera turnai-a Gazeta", cîteva din detaliile con
strucției barajului preconizat, cîteva din 
efectele pe care le-ar .avea construcția unui 
asemenea gigant asupra climei globului.

Cine sint autorii imenșilor ghețari din 
Oceanul înghețat de Nord ? Aceasta este 
prima întrebare pe care o pune Borisov. 
Cercetările ne dovedesc că ghețurile oceanu
lui nu sînt determinate de ocean ci de flu
viile care se varsă în ocean. Apele dulci sînt 
mai ușoare decit apa sărată a oceanului. 
Ajungînd in ocean ele formează un strat 
superior de apă dulce care îngheață formînd • 
un înveliș de gheață.. Acest înveliș blochează 
căldura apelor de la adîncime care ar fi 
trebuit să încălzească aerul rece din Arctica.

Cum pot fi topite aceste imense ghețuri ? 
Acest lucru ne spune Borisov I ar putea 
face curentul cald al Golfstreamolui dacă 
ar ajunge în Arctica. Aici este însă nodul 
problemei. Spre Oceanul înghețat vin cu- 
rsnți reci (intre care cei mai importanți 
sint Labrador și cel al Groenlandei de est) 
care intîmpmă Golfstrea-mul și îl răcesc atît 
de mult îneît acesta trece sub stratul de 
gheață tara să-1 distrugă

lată anume ce propune îndrăznețul om de 
știință sovietic. Să se construiască între 
Ciukotka și Alaska un baraj cu pompe care 
să pompeze apa din Oceanul înghețat de' 
Nord in Pacific. Curen-ților reci paralizați, 
nu li s-ar mai permite să se întâlnească ou 
Golfstreamul și să se amestece cu el. In 
același timp aceste pompe vor forța și 
afluxul apelor calde ale Golfstreamului. 
Gol:streamul eliberat și păstrindu-și căldura 
va trece direct fără obstacole prin Oceanul

înghețat. îraMsy.iTîadu-i căldura. Ghe.jriJe 
•e vor topi.

$i încă ceva.
Se știe că gneMa refractă 90 la suta din 

căldură solară D»eă s-«r topi ghețurile 
Oceanului Înghețat voiuauil de căldură 
absorbit de aceste ape ar depăși de aproxi
mativ 150 de ori volumul de căldură con- 
ținut în cârt>unele, țițeiul și gazele ex
trase in prezent anuai pe ioireaga planetă.

In urma realizării barajului propus de 
inginerul Borisov, aproape întreaga dimă 
a globului se va îmbunătăți Oamenii vor 
dobindi posibilitatea de a desfășura o acti
vitate normali în cele mai nordice loeri.

In sfcîrșit este interesant să subliniem 
faptul că la redacția „Literaturnaia Gazeta" 
a avut loc acum oîtva timp. în legătură cu 
proiectul ing. Borisov o amplă discuție. Au 
existat și rezerve față de acest proiect dar 
mulți l-au îmbrățișat cu interes.

B. Alexandrov membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. a arătat că 
din punct de vedere tehnic construirea unui 
bara j în'strimtoarea Be aring este fără în
doială un lucru posibil, dar destul de greu. 
El a declarat că inginerii nu au putut inca 
calcula în mod precis mijloacele care vor 
fi necesare realizării unei astfel de con
strucții dar dacă se iau în considerație 
avânta jele enorme pe care aceasta le va. 
aduce, cheltuielile sînt justificate.

VO.

Cum ne poate ajuta 
Kuro-Șivo

Un alt proiect:
Curentul cald K-uro-Șivo s-ar puteaCurentul cald K-Uro-Șivo s-ar putea îte- 

toarce spre Marea’ Ohotsk care este rece I 
O idee pe deplin realizabilă.

Conform propunerii ing. N. Romanov, este 
vorba de o lucrări/complexă, de folosire a 
apei calde a curentului Kuro-Șivo din nor
dul Oceanului Pacific pentru încălzirea cli
mei coastei Pacificului, a U.R.S.S., a marii 
insule japoneze Hok-kaido și a Chinei di 
Nord,

Pentru ico.usu.'ea oxrectului caid
•pre coastele aceri ea. va fi io»os»ta... Luna.

Propunerea au coaWie totuși nimic :ieo- 
bișnuit dcca ecs telosirea Luau se va face 
pr.n intermediul mareelor care sfot provo
cate de a: a ei. .Astfel, io atrkntoarea
Nevdsko: lată de 8 km ș: care constituie 
partea cea mari^ngustă a rtrîmtorii Tatare 
dintre :asula Sa hai m șt continentul asiatic, 
fluxul și refluxul se alternează la intervale 
regulate, de 6 ore-

Dacă in strimtoarea Nevelskoi $a fi con
struit un baraj cu porți, fluxul și refluxul 
din strimtoare pot fi tăcute să lucreze ca 
pistonul unei pompe ale cărei supape ar fi 
porțile barajului, iar motorul pompei va fi... 
Luna, a cărei forță de atracție, va face să 
lucreze pistonul. Aceste porți se vor deschide 
numai înspre nord. în direcția marii Ohotsk 
astfel incit uriașa pompa, al cărei piston 
va face două cicluri complete pe zi (o cursă 
la fiecare 6 ore), va regulariza scurgerea 
apelor calde ale curentuim Kuro-Șivo, spre 
nord, oprind trecerea apelor reci spre sud.

In timp de un an, uriașa „pompa** va in
troduce in marea Ohotsk un trilion optzeci 
de miliarde kilometri cubi de apă calda.

După părerile unor specialiști traducerea 
in viață a acestui proiect va face ca în 
viitorii 30 de ani temperatura medie anuală 
a Marii Ohotsk să crească cu aproximativ 
10 grade. Ghețurile vor deveni o raritate. 
După câțiva ani de la ridicarea noii con
strucții, în insulele japoneze nu va mai 
ninge. Clima ar deveni mai dulce, mai stai 
t>ila, mai binefăcătoare oamenilor.

Innegrirea polilor
■Iată și un alt proiect de dezghețare 

polilor.
Diversele regiuni de. pe glob reflectă ra

diațiile în mod diferit/1 Pentru a mări can
titatea de radiații care rărnîn pe Păimînț 
și a le putea folosi pentru întreținerea și 
dezvoltarea naturii vii pu,tem mări puterea 
de absorbție a suprafeței terestre. „Candi- 
dații“ la asemenea modifi^ăpi ale capacității 
de absorbție sînt deșerturile care reprezintă 
•am o zecime din suprafața totală a uMr

tului și auri a tos albele oalote da ghiață po
lare care reflecta cea mai mare parte a 
radiațiilor.

I-negrirea ăeșertonior și a calotelor po
lare va duce la marirea cantității de energie 
solară reținuta de pămînt.

Proiectul preconizează râspindirea in 
regiunile deșertice șl polare a unui strat 
de praf de cărbune care să micșoreze re
flecți vita tea.

. Grosimea necesară a stratului de cărbune 
este destul de mică, o zecime de milimetru. 
Totuși, uriașa auprafațâ a regiunilor care 
urmează a fi înegrite atrage necesitatea 
unor cantități impresionante de pulbere de 
cărbune.

Astfel, peoteu a acoperi banchiza arctică 
și dropiile inzapezite învecinate — o supra
față de 8,5 milioane kilometri pâtrați 
sînt necesare 500 milioane tone de praf fin 
de cărbuoe.

Problemele care se ridică sint multiple în- 
ce>pînd de la mijloacele de zMprndire a pra. 
fului și pină la menținerea stratului în con
dițiile de ninsoare, viscole și furtuni.

Posibilitățile vaste ale tehnicii viitorului 
ar putea asigura totuși rezolvarea acestor 
probleme, prin descoperirea eventuală a 
unor substanțe mai eficace decît pulberea 
de cărbune din care ar fi necesare canti
tăți mai mici și care ar adera mai bine.

Inegrirea deșerturilor ar reduce reflecți- 
vitatea lor la jumătate mărind cantitatea de 
energie absorbită de suprafața terestră cu 
10.000 de calorii pe metru pătrat pe zi. 
Această cantitate de căldură depășește c& 
mult investiția de energie și de mijloace 
necesare pentru formarea stratului absor
bant.

Prima consecință a înegririi calotelor 
polare va fi o topire mai rapidă și mai in* 
tensă a ghețurilor, astfel incit în cîțiva ani 
suprafața banchizei arctice va scădea mult 
permițînid ca navigația să răniînă deschisa 
în tot timpul anului și deschizând noi căi 
de navigație mult mai 3curte. Clima reț 
giunilor polare se va încălzit mult.

Un viitor tunel subteran.

în___ _____ _______ -T. ut
mașina va fi suficientă. Autostrăzi 
gante vor străbate fosta Mediterană, prin 
locurile unde azi trec... cîrduri mari 
lacherde.

Agricultura va fi înzestrată cu noi 
minturi de cultură, pămînturi fertile 
care sămința va da rod bogat.

Mari lucrări edilitare vor da un aspect 
nou, unor pămînturi care zac din negura 
mileniilor sub valurile înspumate ale Me- 
diteranei. Omul va învinge trufia lui Po
seidon, făcindu-1 să dea înapoi în fata 
științei și tehnicii moderne.

Africa nu va mai fi nevoie de vapor, 
ele-

de

pă- 
în

A. BALTAREȚU

Lupta împotriva întunericului, crea 
unui astru ai tLiciai, iluminarea nopților 
ajutorul unui soare artificial — iată un 
sionant domeniu de proiecte științifice. 
tivele sînt lesne de înțeies: bezna nopț 
constituie o piedică însemnată în calea n 
tor activități omenești și un factor de p 
ordin in mecanismul climateric al plan 
noastre.

Cum vom putea învinge nopțile Păn 
tului ? De pe acum, există cîteva proii 
deosebit de ingenioase.

Celebrul om de știință sovietic G. I. Ba 
a ajuns la concluzia că se poate rea 
pe cer un soare artificial. Nu este exc 
ca peste cîteva decenii, un asemenea a: 
să scalde în razele sale feerice regiuni 
tinse ale Pămîntului. In acest scop voi 
folosite probabil puteri electrice imense, 
lioane de kilowați. Razele electromagne 
trimise spre cer cu ajutorul unor ogl; 
uriașe, de la numeroase centrale de în; 
frecvență de pe Pămint, se vor inters? 
la înălțimea de 20—30 km., făcînd să 
vină incandescente molecule de azot și 
oxigen.

Recent, tânărul inginer sovietic V. Cei 
kov a elaborat un alt proiect pentru moc 
area climei pe o vastă porțiune a plan 

noastre și pentru transformarea nopților 
„zile1* luminate de soare. In acest scop 
torul propune să se creeze în jurul ^lc 
lui terestru un inel asemănător celui din 
rul planetei Saturn și care să fie corni 
din particule materiale deosebit de rr 
Marginea inferioară a inelului urmează 
fie plasată la înălțimea de 1500 km.

Ge se va întknpla în acest caz?
Particulele deosebit de fine care vor a 

pune inelul (diametrul lor trebuie să fie i 
mic de o miime de milimetru) vor dispe 
energia solară care se irosește în Sadar, 1 
cînd deasupra atmosferei planetei noastrt 

Gu alte cuvinte, prin realizarea ineli 
din jurul globului terestru omenirea va < 
pune de o gigantică oglindă pe cer care 
reflecta pe Pămînt acea energie a Soe 
lui ce nu ajunge deocamdată pe plan 
noastră și se răspîndește fără folos 
Cosmos.

Perspectivele sînt de-a dreptul uluitoi 
Dacă inelul va avea o lățime de numai 
km., el va avea o putere de radiație 
aproximativ 270 miliarde Kw. I Ace^ 
energie imensă pe care nu o poate iurn 
decît Soarele, va servi pentru îmbunătăți 
radicală a climei planetei noastre. Mai m 
așa după cum ‘Soarele continuă să mai 
mineze vîrfurile munților chiar după 
apune, la fel se va întitnpla și după crea 
inelului. Pe o vastă porțiune a globului 
restru, cerul va fi iluminat șj după apu 
soaței ui.

Poate realiza omenirea o asemenea 
nune tehnică ?

Potrivit calculelor, pentru crearea inc 
lui ar fi suficient să se expedieze 5OO.( 
tone de praf în Cosmos, cu ajutorul ui 
r-achete foarte puternice, țp acest fel fiec 
grăunte de praf va deveni un minuscul 
telit artificial care se va roti timp în 
lungat în jurul Pămîntului și toate parti 
lele de praf la un loc vor forma inelul : 
de prețios. Deocamdată .această sare 
pare încă dificilă. Dar să nu uităm că c 
mai uimitoare visuri ale oamenilor de știi 
se transformă în proiecte și că ceie mai 
drăznețe proiecte devin realitate, mai curi 
decît ne așteptăm.

Ing. V. PATRAȘCl

Ing. F. VIȘ1NESCU 
lag. A BUTOI

Știință-
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COMUNISTUL UI

Cine n-a fost în Valea Rea, 
această comună de munte tocmai 
din fundul raionului Buzău, 
cine nu i-a văzut măcar o oră 
la muncă voluntară pe harnicii 
flăcăi de aici, cine n-a schimbat 
măcar cîteva cuvinte cu comu
nistul Gheorghe Dobrescu, a 
pierdut o pildă de puternică 
conștiință comunistă. Comuniștii 
au știut să-și pună în slujba 
educării tineretului toate calită
țile, exemplul lor personal, 
în tovarășul Gh. Dobrescu se
cretarul organizației comunale 
de partid tinerii din Valea Rea 
au găiS'it omul care știe să-i însu
flețească și să se apropie de ei. Ca 
om care a trăit aici în mijlocul 
lor, tinerii știu în ce cruntă mi~ 

zbătut tovarășul 
în copilăria lui. 

părinți, că a

zer ie s-a
Gheorghiță,
Știu că n-a avut 
slugărit și-a îndurat umilințe pe 

tnt. hmratmt.. comună.la toți bogătanii din _______
La rîndul său,' tovarășul Dobre
scu îl cunoaște pe fiecare de-a 
fir a păr .Cîțiva ani la rind el 
a fost secretarul organizației 
U. T, M. din comună. Ajutat 
de comuniști el a căutat să 
pătrundă zi de zi în tainele 
muncii cu oamenii. La acțiunile 
întreprinse de utemiști a fost 
totdeauna în mijlocul lor cu 
sfatul și cu fapta. A reușit să 
închege activitatea organizațiilor 
U. T. M. Anul trecut cînd co
muniștii l-ay ales secretarul 
comitetului de partid, comunis
tul Gheorghe Dobrescu a simțit 
că pe umerii lui apasă o mare 
răspundere. Și printre gîndurile 
care-l frămîntau era și 
„cum să facă din tineri 
tot mai vie, mai activă, 
tuziastă".

...Se constituiau în 
brigăzile utemiste de 
patriotică. Gheorghe 
era printre tineri. Toți se sfătu
iau pe cine să aleagă responsa
bil la brigada din satul 
Caprii. La un moment 
Gheorghe Dobrescu

acesta : 
o forță 

moi en-

comună 
muncă 

Dobrescu

Valea 
dat 

le-a vorbit :

Lucrările
a 

ai

celei de-a 9-a sesiuni 
Sfatuiui popular 
regiunii

Joi au avut loc lucrările celei 
de-a 9-a sesiuni a Sfatului popu
lar al regiunii București jn care 
s-a analizat executarea bugetului 
și a planului de stai io.cal pe 
anul. 1959 și s-a aprobat bugetul 
și sarcinile de plan pe anul în 
curs.

Raportul Comitetului executiv 
prezentat 
Mateescu, r , ______
popular regional, a scos in evi
dență realizările obținute ca ur= 
mare a unei mai bune conduceri 
de către sfaturile populare a e-r 
conomiei locale și gospodăriri a 
mijloacelor bănești. A crescut și 
s-a consolidat sectorul socialist 
al agriculturii; in 12 raioane a- 
gri cultura a fost cooperați vizată. 
Față de a nud 1958 s.a. dezvoltat 
sectorul zootehnic și s-a înre
gistrat o îmbunătățire simțitoare 
în munca S.M.T.-urilor care și-au 
depășit planul anual de produc
ție și au obținut, prin reducerea 
prețului de cost, o economie de 
peste 23.000.00 lei.

Sume importante *u fo®t alo. 
oaie anul trecut pentru acțiunile 
social-culturaile.

In cadrul sesiunii au ioat M- 
oute observații critice privind 
nercalizarea plaiurilor de pro
ducție și a sarcinilor de redu
cere a prețului de cost de către 
unele iatreprinderi ale industriei 
locale, cheltuirea aeeconomicoasă 
a unor fonduri, producerea unor 
8ortime>n!te nerentabile și insufi
cienta atenție acordata valorifi
cării resurselor locale. De ase
menea unele unități comer,ci ale 
nu s-au îngrijit de reducerea 
cheltuielilor de circulație și de 
îmbunătățirea deservirii popu-, 
lației. Deputății au criticat și au 
făcut propuneri pentru îmbună
tățirea activității trustului regio. 
nai de construcții mai ales în 
ce privește mai buna organizare 
a muncii pentru executarea lu
crărilor de calitate, în termenele 
stabilite și la un preț de cost

■ cit- mai scăzut.
Deputății au discutat și apro

bat bugetul pe anul în curs,

de deputatul Vasde 
președintele Statului

(Agenpres)

■— Tovarăși, dacă nu aveți 
nimic împotrivă, îmi voi lua eu 
această sarcină. Și să pornim 
o întrecere între brigăzi.

Tinerii au primit cu bucurie 
și comunistul Dobrescu a fost 
ales în unanimitate.

Principala acțiune în comună 
era aceea a întreținerii pepinie
relor model și a refacerii pădu
rilor. S-a întocmit un plan de 
măsuri, s-a stabilit prima zi de 
muncă patriotică. Dar în ziua 
respectivă la locul cuvenit n-a 
venit nimeni. S-a întors acasă 
abătut. S-a sfătuit cu nevasta și, 
după cîteva ore tinerii l-au în- 
tîlnit pe drum. Apoi, unii l-au 
văzut alături de soția lui lu- 
crînd la pepiniere.

Joița Neagu, o prietenă a so
ției lui Gheorghe Dobrescu, a 
dat fuga la Eugenia Avram. 
Ghiță Tăuase s-a dus la Ion 
Stoicescu, Costică Preda, la se
cretarul organizației U. T. M.

Peste cîteva ore, un grup de 
douăzeci de tineri, în frunte cu 
secretarul organizației 7J. T. M., 
era prezent hz pepinieră. Au 
lucrat tăcuți, rușinați, pînă spre 
seară, cînd Dobrescu a înfipt caz
maua în pămînt și le-a grăit 
calm :

— Haideți, inimoșilor. Destul 
pentru azi 1

Pe drum, nevasta secretarului 
de partid a început să îngîne 
un cînt. Joița Neagu, Eugenia 
Avram și celelalte fete au imi
tat-o. Așa au ajuns la căminul 
cultural. A doua zi, Joița a venit 
la pepinieră cu încă cinci fete, 
secretarul organizației U. T. M. 
cu încă opt flăcăi. Erau prezenți 
peste 50. A treia zi., 
zi... Peste cîteva luni., 
pădurarul, nu mai

a cincea 
Vlăgioiu, 

„ ... prididea
cu indicațiile tehnica. Așa s-au 
născut în satul Valea Caprii en
tuziasmul muncii voluntare, re
uniunile tovărășești, joile tine
retului, șezătorile.

în satul de jos, la Valea Rea 
însă, puieții din pepinieră stă-

București
f-ixînd în lumina plenarei G.G. 
al P.M-R. din 3-5 decembrie 
1959, sarcinile ce revin sfaturilor 
populare pentru îmbunătățirea 
conducerii economiei locale, buna 
gospodărire a fondurilor, mări
rea surselor proprii de venituri. 
Fondurile alocate in 1960 cre
ează posibilități regiunii Bucu
rești pentru creșterea mai de
parte a. producției industriale și 
agricole. Vor fi date în folosința 
noi obiective industriale și so- 
cial-culturale. La acestea se a- 
da ugă numeroase alte* .'construe-... 
ții ce. urmează 
contribuția și 
a cetățenilor.

a se ridica prin 
munca voluntară

BARBUNICOLAE

O scenă din fwn

meci neobișnuit
lației electrice în timpul balului 
ele. S-ar părea că Odarka este 
condamnată să se tot plîngă pre
ședintelui colhozului de greută
țile care le întîmpină, nereușind 
să le învingă, lată însă că fata 
primește un neașteptat ajutor în 
persoana lui Danila, un tînăr care 
se întoarce acasă după ce și-a 
terminat stagiul militar și care 
folosește în activitatea de orga
nizație bogata experiență însușită

FILME NOI
in munca de comsomol din ar
mată.

înțelegînd că lușca și priete
nii să: nu silit băieți răi și că 
trebuie numai să li se scoată 
fumurile din cap, Danila știe să 
se apropie de ei, să-i cu
noască și să-i atragă în ac
tivitate potrivit eu dorințele și 
aspirațiile fiecăruia. Pe grăsunul 
de Jurba, Danila îl uimește, pu- 
nîndu-l la punct cu ajutorul unor 
complicate figuri de jiu-jitsu și 
apoi, fără supărare, ii promite 
că-i va destăinui secretul puterii 
sale, unirertîndu-l în activitatea 
sportivă. Dîndu-și seama că 
lușca este foarte orgolios. Danila

cu echipa colhozului „Zarea" 
lușca trece in locul portarului 
adversarilor și echipa din satul 
lui este învinsă. Tinerii din Ko 
han.vka sint supurați pe lușca 
pentru trădarea lui dar pînă la 

. urmă flăcăul cure căpătase o mare 
măiestrie în jocul cu mingea, îi 
ajută să-și ia revanșa. Sportul 
este acum, alături de activitatea 
culturală, la loc de .cinste în col
hoz. lușca s-a dovedit a fi pînă 
la urmă un băiat de treabă și 
este demn de dragostea Odarkăi.

Meritul regizorului Ș, Pared' 
junov este de a fi povestit toată 
această întîmplare plină de tilc 
in filmul „Un meci neobișnuit**^

teau neclintiți, locurile 
buiau împădurite, pustii.

Mar într-o dimineață brigada 
de muncă patriotică condusă de 
comunistul Dobrescu și-a schim
bat direcția stabilită mai dina
inte. în loc să meargă pe coli
nele dealurilor golașe, brigada a 
coborît la Valea Rea, la pepini
era care constituia obiectivul de 
muncă patriotică al brigăzii con
dusă de utemistul Nicolae Bucur 
și au început munca.

Mai întîi i-a văzut un ține, 
Apoi cîțiva tineri au sosit.

Peste o oră cei 30 de tineri 
din brigada lui Bucur lucrau 
alături de ceilalți, așa cum fă
cuseră prietenii 
Caprii în 
patriotică

lor din Valea 
prima zi de muncă 
la împădurire.

★
au fost la început.

următoarele :
puteți — 20.000

dăunători pe două

cu lupin... 
tei - 14

stejar și 
condiții silvice

Acestea .
Comunistul Gheorghe Dobrescu 
și le amintește surîzînd. Dar le 
uită repede, privindu-i pe prie
tenii lui dragi, cu insignele de 
brigadieri ai muncii patriotice 
pe piept, pierzîndu-se în vîrte- 
jul dansului organizat la cămi
nul cultural după o zi de muncă. 
De curînd a pus mina pe condei 
și a scris simplu înir-o scrisoare: 

„Către C.C. al U.T.M.
Eu, subsemnatul Dobrescu 

Gheorghe, secretar al comitetu
lui comunal P. M. R. Valea Rea, 
satul Caprii, raionul Buzău, re
giunea Ploiești, responsabilul 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică din sat, am realizat cu 
brigada condusă de mine, in 
anul 1959

Plantat 
bucăți.

Combătut 
hectare...

Semănat un hectar
Recoltat floare de 

kg...
Scos puieți de 

alte specii, in 
— 300.000 bucăți...* 1

închipuiți-vă un sat ucrainean 
oarecare, Kohanivka. Colhozul a 
adus și aici sătenilor o viață fru
moasă și îmbelșugată de care se 
bucură deopotrivă vîrștnicii și 
tinerii. Numai că tinerii, cărora 
munca pe ogoarele colhozului le 
dă mari bucurii și satisfacții, ar 
voi- să-și petreacă frumos și plă
cut și timpul liber. Dar acvst lu
cru nu se intimplă. Conducerea 
colhozului a dovedit grijă față 
de tineret, a construit un club, un 
stadion. Tinerii însă nu știu cum 
să folosească aceste condiții ce 
le-au fost oferite. Vrednica Odar- 
kax activistă comsomolistă de nă
dejde încearcă să organizeze viața 
culturală și sportivă a tinerilor 
din sat dar se loveșie de inerția 
unora, de apucăturile înapoiate 
ale altora. Printre aceștia din ur
mă este și frumosul mecanic luș
ca, flăcău isteț dar ingîmfat, in- 
disciplinat, cu ieșiri anarhice. De 
cite ori încearcă Odarka să or
ganizeze activitatea sportivă sau 
culturală, lușca, minai și de ge
lozie, nepufînd să sufere a o ve
dea pe Odarka la un loc cu cei
lalți tineri, pune bețe-n roate 
muncii, îi convinge pe băieți să 
se ducă nu la o cursă cicliști, 
ți ța restaurant, taie firele insta-

în dreptul celor 25 de puncte 
sînt multe cifre, care adunate 
dă un rezultat de peste 15.000 
lei economii la acțiunea de îm
păduriri la care a luat parte 
brigada condusă de utemistul j 
Gheorghe Dobrescu. Scrisoarea . 
însă nu vorbește și despne alte 
lucruri : despre repararea și în
treținerea șoselelor și podețelor, 
despre șanțurile de protecție în 
jurul pădurilor, despre cei peste 
70.000 puieți scoși în această 
lună, despre atîfca și atîtea ac
țiuni al căror suflet a fost \el, 
comunistul Gheorghe Dobrescu. 
în scrisoare nu se spune nici I 
despre faptul că brigada con
dusă de el e fruntașă pe raion 
și printre primele din regiunea 
Ploiești în acțiunea de împădu
rire, ci, scrisoarea se încheie tot 
atît de simplu cum a început : 
„Acesta e micul meu raport pe 
care îl dau în fața 
raport scris de aici, 
sat îndepărtat...“

partidului, 
din acest

îi pune acestuia mîndria la în
cercare, dovedindu-i că nu este 
un bun portar pentru echipa de 
fotbal. a colhozului. f

Acțiunile lui Danila încep să 
dea roade. Tot mai mulți tineri 
vin la exercițiile sportive de pe 
stadion, clica de cheflii a lui 
lușca se destramă. însuși lușca 
începe, înciudat de insuccesul lui 
la fotbal, să se antreneze pe as
cuns. Așa se face că la un meci

Turneu internațional de liochd
în Capitală

Surse de reducere
a consumului 

de metal
(Urmare din pag. l-a)

producție, pentru evitarea unor 
neajunsuri. Albu Florea. de pil
dă, este un tînăr care a mers 
cu regularitate La cursurile de 
minim tehnic și care citește 
foarte mult. Gă toate acestea 
i-au ajutat foarte mult, a dove
dit-o faptul că a făcut o propu
nere foarte importantă.

— Se consuma totuși mult 
metal — a spus el — și din cau
za deplasărilor la formare și a 
adausurilor mari de prelucrare. 
Și acestea toate din cauză că 
modelele de formare sînt vechi și 
oarecum deteriorate. Pentru a 
înlătura pierderile provocate 
din această cauză, va trebui să 
facem o revizie generală a a- 
cestor modele și să le punem 
la punct.

Recuperarea scursorilor de 
metal topit — a arătat Păun 
Pirlog, secretarul organizației 
de bază U.T.M. de la turnăto
rie — constituie pentru noi 
încă o sursă de economisire a 
metalului. Pînă nu de mult ni
meni nu dădea atenția acestor 
resturi de metal care se risi
peau prin secție și erau arun
cate odată cu pămîntul de for
mare. Viad‘Petre. Dobrescu 
Ștefan, Simionescu Anton și alții 
erau atenți să nu dea rebuturi.

cu multă vervă și umor. Sub :n- 
drumarea lui, aparatul de filmat 
din mîinile operatorului Reven
ko, devine ghiduș și năzdrăvan 
ca și eroii filmului ; vedem 
prin obiectivul acestui aparat 
cum se topește caraghios în cite- 
va secunde un om de zăpadă, sau 
cum se ascund singure merele 
din livadă sub cămașa unui 
băiețaș mîncăcios. Paradjanov 
este îndrăgostit de natura ucrai
neană dar și de noul aspect al 
satului colhoznic, de clădirile 
frumoase, de străzile străbătute 
în du-te vino de mașini, motoci
clete, biciclete, de înfățișarea 
sărbătorească a expozițiilor a- 
gricole raionale. El glumește a- 
rătîndu-ne aparatul ingenios ca- 
re-i aruncă mingea lui lușca la 
poartă pentru antrenament, bri
gada de femei care și-a agățat 
căruțele de tractor și merge „mo
torizată" la culesul vișinilor, cre- 
șa „volantă" a colhozului.

„Un meci neobișnuit" este, 
dptorită tinerilor și talentaților 
interpreți G. Karpov, L. Sosiura, 
Satarov, V. Kovalenko, și o foar 
te reușită comedie muzicală.

B. DUMITRESCU

in 
lei

dar nu făceau nimic pentru în
lăturarea acestei risipe.

Acum, însă, în timpul liber, 
vom aduna acest metal și vom 
turna din el piese noi Și pe a- 
cea-stă cale ne angajăm să e- 
conomisim în 1960, 20.000 kg. 
metal.

Posibilități însemnate de eco
nomisire a metalului au și ti
nerii de la sectorul mecanic șef 
— a spus tov. Ion Diaconu, secre
tarul organizației de bază P.M.R. 
Dar aici sînt încă tineri care 
nu văd aceste posibilități și 
care nu și-au dobîndit nici de
prinderea de a le căuta. Iată 
de pildă Victor Stroie, Gheor
ghe Stanciu și alții nu caută 
să folosească la reparații piese 
vechi dar bune rămase de la 
alte mașini și sînt tentați să 
ceară de la- magazie altele noi. 
Pentru educarea lor și a tutu
ror acelora care fac ca ei, or
ganizația U.T.iM trebuie să fo
losească din plin adunările ge
nerale, consfătuirile de brigadă, 
posturile utemiste de control, 
să formeze o opinie combativă 
împotriva risipitorilor, căci 
numai în felul acesta va reuși 
să facă din fiecare tînăr un bun 
gospodar la locul său de 
muncă.

Dacă tinerii din sectorul me
canic-șef a a ratat în continua
re tovarășul Ion Diaconu ar e- 
conomisi piese de schimb 
valoare de numai 10.000 
economia lor de metal s-ar ri
dica la peste 3.000 kg. metal.

Si rind pe rind in cadrul 
consfătuirii secretari ai organi
zațiilor de baza L.T.M.. res
ponsabili de brigăzi, muncitori 
și ingineri s-au angeiat ca prin 
munca lor sa economisească in 
total 650 tone metaL

Dar nu numai metal vor t- 
conomisi knerii de h ..Semănă
toarea*. Brigada kii Tudor Ba
lan de la scuierie va face o 
economie de materiale de o este 
55U0 let. Tinerii de ia sectorul 
Hi montaj vor ecoaonusi elec
trozi in valoare de 7-000 iei, 
piasă de sirtnă in valoare de 
4.000 iei. carbid și oxigen in 
valoare de 3BOO lei, lubrefianți 
de 3.000 lei etc. Iar la turna
torie. prin economisirea ames
tecurilor de turnare, a pămîn- 
tulu: de iormare, a auielor fi a 
altor matenale. tăierii vor e- 
conomfci 500 000 lei. In afară 
de aceasta, tinerii din uzina 
vor colecta 315.000 kg fier vechi, 
vor presta 100.000 ore muncă 
patriotică.

Rezervele de metal și de alte 
materiale sînt încă mari. Tine
retul uzine: s-a angajat să eco
nomisească in anul acesta 650 
tone metal și 10.000.000 lei din 
alte surse, din sarcina de redu
cere a prețului de cost. -Așa cum 
a reieșit din consfătuire tinere
tul are posibilitatea ca și de 
acum înainte să descopere încă 
multe căi de economisire și bună 
gospodărire a metalului și a 
altor materiale.

Pentru ca posibilitățile și for
țele tineretului să fie pe deplin 
folosite, considerăm că este ne
cesar ca direcția întreprinderii 
să renunțe la unele rezerve ne
justificate pe care le are în le- 
?ătură cu aceste angajamente 
uate de tineret. De fiecare dată 

tineretul uzinei a dus la înde
plinire cu seriozitate angajamen
tele pe care și le-a luat. Și de 
data aceasta, așa cum au sub
liniat participanții la consfătuire, 
tineretul este hotărît ca sub con
ducerea organizației de partid, 
mobilizat de organizația de 
U.T.M. să depună toate efortu
rile pentru îndeplinirea sarcini
lor pe care și le-a asumat. Iar 
conducerea ifzinei este da
toare să sprijine și să îndrume 
în permanență activitatea tine
retului.

Și în afară de aceasta mai 
este nevoie și de o muncă susți
nută de continuă căutare a tutu- 
ror căilor care duc la economi^ 
Organizația U.T.M. are datoria 
de a antrena toate forțele tinere
tului din uzină pentru îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
luate sub lozinca : „NIGI UN 
LEU RISIPIT, FIECARE LEU 
FRUCTIFICAT", 

In pauza as prînz la Colțul Ro

șu al sectorului I al Șantierelor 

Navale Galați.

Foto : P. PAVBL ,

In atenția tovarășilor 
diriginți, profesori, 

instructori de pionieri
Revista „Cravata roșie" 

lansează în numărul din ia
nuarie 1960 „CONCURSUL 
ISTEȚILOR".

Pot participa elevii din 
olasale V-VII. Concursul are 
scopul de a stimula interesul 
copiilor pentru limba și lite
ratura romînă, istoria și geo
grafia patriei, matematică, 
științele naturii, fizică și alte 
obiecte de învățămînt.

Primii 
face în 
excursie 
tică.

Dat fiind scopul educativ 
al acestui concurs, îndrumați 
cîți mai mulți copii să parti
cipe la el, sfătuindu-i totoda
tă cum să se pregătească 
pentru a da răspunsuri co
recte și frumos exprimate.

10 câștigători vor 
vacanța de vară o 
in Uniunea Sovie-

Ineepînd cu numărul din 1 
ianuarie 1960, Pevista ..Luceafă
rul" apare intr-un nou format, 
in 12 pagini mari, la 1 și 15 ale 
fiecărei luni.

Iubitorii de literatură pot citi 
in coloanele revistei poezii, schi
țe. povestiri, reportaje literare. 
La pagina intitulctă „Dintre sute 
de catarge" se răspunde scriso
rilor primite la redacție, anali- 
ându-se 
cepători. Cele mai bune dintre 
ele sînt publicate la rubrica 
„Steaua fără nume".

De mai multă vreme revista 
g deschis o discuție despre pro
blemele predării literaturii ro
mi ne în școli. In cadrul acestei 
pagini scriu articol profesori, 
învățători, elevi, studenți. cadre 
didactice din invâțâmintul supe
rior.

Literaturii străine contempo
rane îi este rezervat de asemenea 
un spațiu important. In fiecare 
număr apare pagina prezentăm 
revista" în cadrul căreia cititorii 
au prilejul să cunoască cele mai 
interesante povestiri, poezii, 
schițe ți articole din publicațiile 
literare de peste hotare.

Mențiunile critice, cronicile li' 
terare 
despre 
noastre 
liPerară.
foind revistele", cuvinte potrivite 
fi încrucișate, vin să completeze 
profilul revistei.

lucrările trimis* de m-

și dramatice. articolele 
problemele literaturii 

actuale sau de istorie 
recenziile, rubrica ,,Răs-

EMANOlL PETRU! 
GEO MAIGAN
MIHAI MEREUȚA 
SANDU RADULESGl 
ANGELA 6HIUARU 
STAMATE POPESGl 
GEORGE MĂRUȚĂ 
CH1RIL ECONOMU

Scenariul: Dumitru C 
rabăț. Teodor Gonstanli

I
Regla: Lucian Bratu

Imaginea: Constantin
•iubotaru

Muzica: Sergiu Sarchl- 
iov

Decoruri: Ștefan Mari-
4»n<---------

Iubitorilor hocheiului din Ca
pitală li se oferă, la numai cite- 
va zile după încheierea primei 
părți a campionatului republi
can, meciuri și mai „tari“ : în 
organizarea clubului „Știința" 
București, pe patinoarul artificial 
,,23 August" se va disputa timp 
de trei zile un pasionant turneu 
internațional cu participarea e- 
chi.pei cehoslovace „Spartak** 
Brno. Meciurile se anunță foarte 
interesante, atit prin prisma va
lorii oaspeților cit și a formei 
bune manifestată de jucătorii no
ștri. Turul campionatului repu
blican a oferit un bun prilej de 
verificare a pregătirii fiecărui ju
cător și a omogenității fiecărei 
linii de atac sau apărare ; con
statările ne îndreptățesc să aș
teptăm de la reprezentanții no
ștri un joc de oalitate, la înălți
mea partenerilor.

„Spartak" Brno, a fost, în ul
timii ani, angajată de fiecare 
dată în lupta pentru titlul de 
campioană a Cehoslovaciei. Anul 
acesta, ea a întrecut cu 5-2 cea
laltă echipă cehoslovacă ce ne-a 
vizitat țara, Dukla Jhlava — al

PE SCURT
Prima reuniune de box rezer

vată pugiliștilor din categoria 
mijlocie mică va avea loc dumi
nică dimineața de la ora 10 în 
sala sporturilor de la Floreasoa. 
Programul cuprinde 10 întâlniri 
care se anunță atractive dat 
fiind că în, rîndul protagoniștilor 
se află elemente talentate. In 
fruntea programului se situează 
meciurile 
Constantin, 
Iaci și O.

dintre V. Bogoi-N. 
N. Stoenescu-D. Ba- 
Silber-man-N. Pădu.

grădina botanică din Bucu- 
ești își sărbătorește in acest an 
centenarul. O vizită prin serele 
ei oferă o surpriză plăcută atît 
cercetătorilor cit și amatorilor.

Foto : AGERPRES

Patria. București. Flacăra: 
vofta peonilor; Lumina. înfrăți, 
rea torre popoare, Floreasca (în 
incinta liceului „C. A. Rosetti*. 
Cert. Floreasca), Olga Bancic: 
Un meci neobișnuit; Republica: 
Sln^e alb; I. C Frimu. 8 Martie 
I .MBl: Ceasul s^a oprit la mie. 
zw’ riopții; Magheru, 13 Sep tem. 
brie Do nea Simo: Sabie și zar; 
V. Alecsandri, Elena Pavel. Gh. 
Doja: Lili; Central: Bravul sol. 
dat S^ejk (ambeie serii): Victo. 
ria. Coșbuc: M'imu; Maxim 
Gorki. Miorița: Ștrengarii; Tim. 
puri Xoi (rulează în continuare

Cum va fi
Pentru următoarele trei zile !n 

țară. vremea se menține schiin. 
bătoare, cu cerul temporal noros. 
Precipitații slabe locale, sub 
formă de ninsoare vor cădea 
mai ales în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit din sectorul 

o PKOcucnr a sruo/outui cwEMAmcxAnr

BUCUREȘTI

cărei joc spectaculos a fost muSt 
apreciat de publicul nostru. Mtti 
adăugăm că oaspeții posedă o for
mație foarte omogenă, cu linii 
de schimb de aceeași valoartit 
ceea ce asigură echipei un ran
dament uniform. Iată acum pro
gramul jocurilor :

Sîmbătă 23 ianuarie, ora 17 i 
Știința București — Victoria- 
București ; ora 19, Spartak Brno 
— Selecționata Capitalei.

Duminică 24 ianuarie, ora 17 t 
Demonstrație de patinaj artistic; 
ora 18, Spartak Brîno — Selec
ționata Știința**,

Marți 26 ianuarie, ora 17 g 
Constructorul — C.C A. (ju
niori); ora 19 : Spartak Brno — 
Selecționata divizionară.

De reținut că „Știința" va o- 
pare întărită în compartimentul 
deficitar — apărarea— ceea ce 
va permite studenților să se com
porte la un nivel superior meciu
rilor din campionat.

Pe tot timpul turneului, în 
pauzele dintre meciuri și dintre 
reprize, vor avea loc demonstra
ții de patinaj artistic.

lată alte întîlmTi mai import 
tante : Al. Moise-V. Badea, I. Pi- 
țigoi-L. Gavrilă, V. Lăzăreanu- 
Gh. Constantin, I. Astaloș-G. 
Stănescu, Gh. Buzatu-L. Kakușî 
și Marin GonstantinrN. Ghibu.

★
Gampionatul internațional fe

minin feroviar de volei se va 
desfășura între 10 și 14 februa
rie în sala sporturilor de la Fio- 
reasca. In cursul zilei de joi 
clubul Rapid, organizatorul com
petiției a anunțat că la întreceri 
vor participa echipe feroviare 
din U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. 
Cehoslovacă și R. P. Romînă. 
Spectatorii bucureșteni vor avea 
posibilitatea să urmărească cu 
acest prilej valoroasa echipă so
vietică Lokomotiv Moscova, 
campioana U.R.S.S.

In Editura politică
au apărut:

V. I. LENIN : KARL MARX 
(Ediția a ll-a), (Scurtă schiță 
biografică și expunere a 
marxismului), (Colecția „Bi
blioteca marxist-leninistă"), 
64 pag., 80 bani.

F. ENGELS : Ludwig Fauer* 
bach și sfirșitul filozofiei cla
sice germane. Ediția a JV-a, 
56 pag., 85 bani. (Colecția 
„Biblioteca marxist-leninistă")

Roiul și însemnătatea agi
tației politice de masă (Co
lecția „In ajutorul propagan
distului și agitatorului"), 52 
pag., 70 bani.

Despre arta agitatorului de 
a vorbi cu masele (Colecția 
„In ajutorul propagandistu
lui și agitatorului"), 68 pag., 
85 bani.

de La 10-21): Program de filme 
documentare și de desene ani
mate; Tineretului: Submarinul 
„Vulturul"; Alex. Popov (rulează 
în continuare de la 10-21): De
sigur, Nelly; Gri vița; Soarta 
unui om; V. Roaită, Volga, Li
bertății: Avalanșa: Unirea, Dra. 
mul Serii- Părinți și copii; C. 
David, M. Eirinescu: Lady Ha. 
milton; Alex. Sahia: Agent secret 
la Canion; Munca, 8 Mai: 0 ia- 
tîmplare extraordinară, 
serii); Aure! Vlaicu: 
mării.

(ambele 
Poemul

zremea ?
generalvestic. Temperatura în <,____

staționară. Minimele var fi cu. 
prinse între plus 2 la minus 12 
grade, looal mai coborîte în 
Transilvania și nordul Moldovei, 
iar maximele între plus 5 la mi
nus 5 grade.
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O delegație de oameni de stal

sovietici va pleca în S. U. /

îndeplinirea cu succes a prevederilor

unionale și

Adriatice> Un aspect al Varșoviei renăscute.

(Urmare din pag. la)

în 
re
de 

sub

suta, 
considerabil 
de creștere 

septenal pe

primului an al septenalului
MOSCOVA 21 (Agerpres). - 

TAȘS : Direcția Cîntrală de Sta
tistică a U.R.S.S. a anunțat că în 
anul 1959 volumul producției 
industriale a U.R.S.S. a sporit 
cu peste 11 la sută în compara
ție cu anul 1958 (planul preve
dea un spor de 7,7 la 
Aceasta depășește 
ritmul mediu anual 
prevăzut în planul 
anii 1959-1965).

Toate republicile 
toate consiliile economiei națio-

nale au depășit planul anual al 
producției globale și al majori
tății celor mai importanta pro
duse, printre care și al majori
tății mărfurilor de consum 
popular.

Potrivit datelor prealabile în 
anul 1959 au fost recoltate 7,6 
miliarde puduri (124,8 milioane 
tone) de cereale, ceea ce satis
face cerințele populației și ce
lelalte nevoi ale statului în anul 
curent. S-au produs 4,7 milioane 
tone de bumbac brut - cea mai

Un raport semnificativ al Comisiei 
senatului american 

pentru Afacerile Externe
WASHINGTON 2t (Ager- 

pres), — TASS: Comisia sena
tului american pentru Afacerile 
Externe a dat publicității un nou 
raport întocmit dm însărcinarea 
ei de către „Centrul de cercetări 
internaționale** al Universității 
din Harward. Raportul este in
titulat : „ideologia șl politica ex- 
ternă“.

în acest raport se recunoaște 
prin formulări prudente că po
poarele din țările coloniale șt 
semicoloniale din Orient nu vor 
să mai accepte situația lor de 
subordonare.

In aceste țări, scriu autorii 
raportului, există un teren favo
rabil pentru mișcările politice, 
„al căror succes depinde de am
ploarea sprijinului pe care-l au 
oin partea maselor populare”. 
In legătură cu aceasta, in ra
port se subliniază că popoarele 
din țările coloniale, ca șt cefe 
din țările Astei și Afnca care 
au obținut deja independența de 
stat, in căut rea celor mai bane 
sisteme politice și economice, im 
vor să ia exemplul țărilor capi
taliste din Occident, a se adre
sează tot mai mult tdeiLor so
cialismului.

Interpreted în mod ca total 
denaturat dezvoltarea și 
ționarea continuă a ornz- 
politice și soctafe so.;e:»ce h 
dezvoltarea eco.noanei soeiecxe 
după Congresul al XX tea al 
P.C.U.S.. autorii rapcrailm 
comandă totuși sena:ona.
ricani să nu uite că „pusitek.ă- 
țile economice nui larg;" oe 
care dispune in prezent Ln:_--ei 
Sovietică, o transformă 
adversar mat de temut d 
înainte**.

„Hrușciov — scrin antorii ra
portului — a reușit să re;-r-

teze succese mult mai mari de- 
cit Stalin, in a sădi in societa
tea rusă dorința de a triumfa 
asupra lumii occidentale și 
mobilizarea poporului rus 1a 
zolvarea ' “ 
partidul 
lozinca 
rate” a 
autorii raportului, confirmă acest 
lucru și prevestește o nouă fază 
de transformări revoluționare in 
Uniunea Sovietică-, adică de nai 
succese in construirea comunis
mului.

sarcinilor trasate 
sâu. „Noul impuls 
„Construcției desfășu 
comunismului, continuă

more cantitate din întreaga is
toria a cultivării bumbacului.

După ce, în producția globală 
de lapte, U.R.S.S. a ajuns din 
urmă S.U.A. incă din anul 1958. 
Uniunea Sovietică a depășit Sta
tele Unite ale Americii în 1959 și 
în ce privește producția de unt pe 
cap de locuitor (in U.R.S.S. - 
cite 4 kg, in S.U.A. — cite 3.9 
kg.).

Volumul global al investițiilor 
organizațiilor de stat și coope
ratiste (in afara investițiilor fă
cute de colhozuri) a depășit cu 
12 la sută nivelul anului 1958. 
Au fost puse în funcțiune peste 
1.000 de mari întreprinderi in
dustriale de stat.

Venitul național al U.R.S.S. a 
crescut în comparație cu anul 
1958 cu 8 la sută, adică cu 100 
miliarde ruble.

In decurs de un an populația 
U.R.S.S. o sporit cu 3.660 000 lo
cuitori, cifrindu-se la începutul 
anului 1960 la peste 212.000.000 
locuitori. Numărul muncitorilor 
și funcționarilor din economia 
națională a crescut cu 1.700.000. 
Toate formele de învățâmint cu
prind peste 50 milioane persoa
ne. In decurs oe un an ou fast 
pregătiți 860.000 tineri specia-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La sfirșitul lunii ianuarie va 
pleca în S.U.A. pe calea aerului 
o delegație de oameni de stat so. 
vietici. Delegația a fost invitată 
de Comitetul executiv al Confe
rinței guvernatorilor din statele 
S.U.A. Călătoria constituie răs
punsul la vizita in Uniunea So 
vietică a unui grup de guverna, 
tori din statele S.U.A. in iunie- 
iulie 1959.

Din delegație fac parte: Dmi
tri Po’.eanski, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R.

(conducătorul delegației), D 
muhammed Kunaev, membru 
Prezidiului Sovietului Suprem 
R.S.S. Kazahe, Nikifor Kalcen 
președintele Consiliului de 1 
niștri al R.S.S. Ucrainene, Gli 
Djavahișvili, președintele Cor 
liului de Miniștri al R.S.S. G 
zine, Mamcd Iskenderov, p 
ședințele Consiliului de Mim: 
al R.S.S. Azerbaidjene, prec 
și președinții' Comitetelor e 
cutive ale unor Soviete reg 
nale de deputați ai oameni 
muncii.

Pregătiri în vederea 
întâlnirii tineretului

®e-

ecil

RIO DE JANEIRO. După cM 
anunță agenția United Press In
ternational. La 20 ianuarie 
ședinte.e Mexicului, care iatrfe- 
prinde o căătorie In mei salte 
țări din America Latini, a sosâ 
în Brazilia. La Kw de Jaaeiro el 
a vizitat Congrese. z~iz. uz 
unde a ținut o cuvîntare.

LONDRA. In Mia .JUbart. 
Ha 11“ dm Londra « !r.cep_: 
turneul cunoscutului viotoa st 
sovietic, David Oistrah

Criticii muzicali ai principi4. 
lor ziare engleze publică reoenzii 
elogioase despre concer.x dac 
de D. Oistreh, subliniind îna 
măiestrie de interpretate a «rus- 
tului sovietic. Ziarul „Ture»’ 
scrie cg Oistrah este „1®-. d 
cei mai mari, dacă nu ce- rrai 
mare violonist al z.leiot noas
tre**.

CAIRO Intre 25 ai 29 ianuarie 
va avea loc Ia Tunis cea de-a 
doua conferință a popoare-or 
Africii.

în cadrul conferinței vor fi dis. 
cutate probleme deosebit de im
portante ca independența Africii, 
unitatea Africii, neoco Ion ia Es- 
mul. dezvoltarea economică și 
socială a continentului african, 
precum și alte probleme care 
preocupă popoarele d.n acest 
continent, dornice de a se eliber* 
de sub jugul colonial.

și studenților din țările
regiunii Balcanilor 
și Mării

exterior 
afliarde 

n z o -npc- 
H D-etcn

Puternicul ecou stlrnlt 
de lansarea rachetei 

balistice sovietice
/. Mrazek: O nouă etapă a astronauficii

Ea preves'.ește Lansarea 
iac-ca viitor aprobat a unor 
DX zi3T. sateliți ș. răcnete cos- 
■rioe, înzestra!’ ni an mare 
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Rajendra Prasad 

banchet in cinstea

DELHI 21 
TASS : La 20 
dintele Indiei, 
a oferit 
bi K E Vorofiiov. președintele
Preridiuhu Sovietului Suprem 
al L J5S.. La banchet au par
ticipat din partea Lniunii Sovi
etice FTL Kjoalnv. prim vice- 
pre^d.nte al Consiliului de 
Mnu*in al L RSS., E.A. Furie
ra. depo’ată în Sovietul Suprem 
al L R^.S^ și ceilalți membriși ceilalți 
ai delegație; sovietice. Din partea 
Indiei la banchet ao participat 
premierul Jawaharlal Nehru, 
miniștrii Swaran Singh, Mo radi 
Desai. Krishna Menon. Dc.-h- 
mukh. Malaviya. Patil. Jagjivan 
Ram. Indira Gandhi și alții.

Președintele Rajendra Prasad 
«i K E. Voroșilov au rostit cu
vin țâri.

In ruvîtarea sa președintele 
Prasad a declarat că poporal 
indian a întimpinat cu o deose
bită satisfacție noua reducere 
marivâ a forțelor armate ale 
U R-S S. Cele docâ guverne ale 
noastre, a sț>os el. recunosc că 
dezarzzarea este cheia păcii ge
amie.

Frasad a neon in evidența co- 
arzs iaiea de interese intre Lui- 
asea Snvleîieâ și India in lupta 
peatrs instaurarea păcii generale 
și înțeiererii intre țâri. Ca ți 
cmmducăsoru 4r-, a spus el, no< 
cans^derâna ci toate eforturile 
treime au fie îndreptate spre 
rW-sn-en unei pici trainice in 
comdții'c căreia va dispare 
âeaann de ** război catastrofal, 
iar pneeperee ți inventivitatea 
•■■.ar vor fi consacrate unor 
scopuri nobile.

Referindu-te la relațiile sovi
ete indxeae. Prasad a arătat că 
pr.etesja dintre poporul sovie- 
tie r indian se dezvolta și se 
întărește necontenit. Relațiile 
nanstre, a «pus el, cuprind dife

ri ale industriei, tehni
cii. culturii și economiei. Sin tem 
recunoscători pentru ajutorul 
economic ți tehnic oferit de 
Uniunea Sovietică fi recunoațtem 
întreaga valoare a acestui ajutor 
in planurile noastre de făurire 
a anai Indii mai bune ți mai

rite

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
OPERE ALE LUI EM'NESCU 

IN INDONEZIA

tineretului 
lumii
RECORDUL 

UNOR COMSOMOLIȘTI

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția Associated 
Press, la 21 ianuarie de la 
Wallop Island (statul Virginia) 
a fost lansată o rachetă in care, 
intr-un conteiner special, a fost 
plasată o maimuță. Contejnerul 
cu maimuța a coborit cu parașu
ta în ocean.

WASHINGTON. Un purtător 
de cuvînt al Casei Albe a comu. 
nicat la 20 ianuarie că D. Eisen, 
hower, președintele _ Statelor 
Unite va vizita Japonia după 20 
iunie a c. adică după vizita sa 
în Uniunea Sovietică.

LONDRA. La 20 ianuarie re. 
prezentanții populației africane 
din Kenya In frunte cu R. Ngala 
și T. Mboya au boicotat din noii 
conferința de la Londra în pro. 
blema constituției Kenyei, în 
urma cărui fapt ședința de di. 
m:neață n-a avut loc.

Delegația africană boicotează 
de trei zile conferința în semn 
de protest împotriva încercări
lor autorităților engleze de a nu 
permite 
rință a 
nyei

Intr-o 
tății la 
freani _________ ..
reprezentăm 6.000 000 de oameni, 
adică majoritate? coVirșîtoare $ 
populației Kenyei. sînteir const- 
derați mai prejos decît Teprezen. 
tanții colonialiștilor".

Qi prilejul cefei de-a 110-1 
aniversar: a nașterii Ini Miail 
En: nescu, presa isdoaez^ană a 
publicat artcae elopoase ded-- 
cate marelui poet romix

Ziarele l.idoaesia" |i
^Merdeka ĂLnggu” au scos in 
evidența aprecierea și gn a șu
tului denucrat-popular pentru 
rasptnd rea cpere:or lin Emine*- 
cu.

Ziarul .Harian RaVaf a pu
blicat un articol semnat de A- 
nantaguna șt Wurjante in care 
se a*ata că măreția lui Emtnesr 
cu se datorește legitim poetu
lui cu poporul, cu suferințele și 
aspirațiile sale naționale. Arti
colul este insolit de fragme:.te 
traduse in limba indoneziaai din 
„împărat și Proletar".

Ziarele .Bintang Tiorar", .Pe- 
muda" și ^Sin Po" au publicat 
de asemenea articole privind 
viața și opera lui Eminescu.

STADION LA DJAKARTA
PROIECTAT DE U.R.S.S.

de coc

țesuturilor moi din organismul 
omului.

Aparatul funcționează pe un 
pr.ic-.piu asemănător cu acela al 
sarfhliffr'M /» țesutul exami
nat sint trimise impulsuri ale 
eoalațiilor ultrasonice. Tumoa
rea malignă reflectă mai multe 
semnale iar cea benignă mai 
pnține decit țesutul sănătos. In 
cazul unor tumori canceroase pe 
ecranul tubului de radiații e- 
lectronice apar pete luminoase 
albastre, iar in alte cazuri 
pete mai puțin luminoase. Situa
ție ți dimensiunea acestor pete 
permite stabilirea locului în care, 
țesutul este bolnav. Metoda de 
stabilire a diagnosticului cu a- 
juiorul ultrasunetului permită 
descoperirea tumorilor atunci 
dnd ele iau națtere, la dimensi
unea de 2-3 mm ți la o adinci-i 
me de 7 cm.

fericite. Sîntem bucuroși că con
strucții ca cea de la Bhilai și 
multe altele dau posibilitate 
popoarelor din cele două țări 
să se apropie, să se cunoască și 
să se înțeleagă mai bine.

In cuvîntul său de răspuns 
K E. Voroșilov a mulțumit pre
ședintelui Indiei, Prasad, pentru 
primirea călduroasă făcută oas
peților sovietici.

Relevînd că prietenia dintre 
Lmunea Sovietică și India are 
rădăcini adinei în trecutul înde
părtat. K. E. Voroșilov a subli
niat că poporul sovietic aprecia
ză mult eforturile poporului in
dian și îndeosebi ale lui Jawa
harlal Nehru, primul ministru al 
Republ icii India, îndreptate spre 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie sovieto indiene care cores- 
pond intereselor vitale ale po
poarelor indian și sovietic.

Vizita delegației noastre în In
dia la invitația d-Iui Prasad și 
a guvernului Indiei, a declarat 
K E. V oroșilov, dovedește do
rința comună a statelor noastre 
de a dezvolta «i mai mult rela
țiile prietenești și de colaborare 
devenite tradiționale.

Există perspective bune și cla
re pentru aceasta, a spus K. E. 
Voroșilov Relațiile economice, 
tehnico-ftiințifice fi culturale 
dintre L .R.S.S. ți India se dez
voltă. Poz:țiile Uniunii Sovietice 
ți Indiei in multe probleme ale 
vieții internaționale ți in primul 
rind în problemele păcii ți co
existenței pațnice coincid ți con
stituie o bază de nădejde pent’it 
colaborarea țărilor noastre pe 
urena internațională. PRIETE
NIA TRAINICA DINTRE UNI
UNEA SOVIETICA ȘI INDIA 
A CAPATAT O MARE IMPOR
TANȚA INTERNAȚIONALA. 
Sprijinul reciproc pe care gu
vernele țărilor noastre și l-au a- 
cordat și și-l acordă într-o serie 
de probleme internaționale a 
contribuit fără îndoială la rezol
varea acestor probleme în inte
resul păcii și securității tuturor 
popoarelor.

Uniunea Sovietici dorește si 
dezvolte prietenia cu toate țările 
lumii considerind ci prietenia 
dintre popoare este singura cale 
justi de dezvoltare a omenirii. 
PRIETENIA CARE EXISTA ÎN
TRE POPOARELE NOASTRE, 
a spus K. E. Voroșilov, TRE
BUIE PĂZITĂ CA LUMINA 
OCHILOR 
FERICIRII 
VIITOARE

Comsomoliștii Mihail Po- 
dobed și Anatoli Cerkașin - 
colaboratori ai expediției 
geofizice din regiunea Mării 
Arai - au străbătut pe un 
tractor cu șenile „S-80“ 
pustiul Kara-Kum și platoul 
pustiu Ustiurt. Trenul de trac
toare condus de aceștia a 
străbătut regiunile pustii din 
Turkmenia, Kazahstanul de 
vest și din R.S.S.A. Kara-Ka-I- 
pacă, parcurgînd 2.000 km.

Tinerii curajoși au străbă
tut zilnic cîte 80 km. în me
die. Călătoria lor a durat 25 
de zile. încărcătura a ajuns 
la timp la destinație.

KONO IN CONFLICT 
CU STUDENȚII JAPONEZI

Partidul liberal-democrat 
din Japonia, partid de gu- 
vernămînt, ic măsuri pentru 
a lichida Federația naționa
lă a asociațiilor pentru con
ducerea autonomă a studen
ților, deoarece această fede
rație, care grupează peste 
300.000 de studenți in spe
cial de la facultăți de știin
țe umanistice, se pronunță 
activ împotriva intensificării 
alianței militare japono-ame- 
ricane și a ramilitarizârîi Ja
poniei.

După cum anunță ziarul 
„Asohi“, Kono, vicepreședin
te al partidului guvernant, 
s-a p-onunțot pentru lichida
rea tuturor facultăților de 
științe umanistice din uni
versitățile de stat și pentru 
transformarea acestor facul
tăți în instituții particulare 
de învâțămînt superior în 
care să poată învăța numai 
copiii familiilor avute. Nu se 
mai poate tolera, a declarat 
el, ca studenții care fac par
te din Federația națională a 
asociațiilor pentru conduce
rea autonomă 
să studieze pe 
celor puse la 
stat.

apărut articole în legătură cu 
întilnirea, subliniind caracterul 
constructiv al acestei manifes
tări a tinerei generații.

In Italia ecoul întâlnirii a fost 
puternic.' Tineri din mai multe 
orașe italiene, întruniți la Roma, 
au transmis călduroasa lor apro
bare față de convocarea întîl- 
nirii. Numeroase personalități, 
printre care Ferdinando Targetti, 
vicepreședinte al Camerei Depu- 
taților, Ugo Bartesaghi, depu
tat catolic, Ettare De Giovanni, 
senator social democrat, Nicola 
Badaloni, primarul orașului Li
vorno, Mario Mazzacurati, pro
fesor la Academia de Arte Fru
moase din Roma, Tominas© 
Fiore, profesor la Universitatea 
din Bari, Armando Pizzinato, 
profesor la Academia de Arte 
Frumo-ise din Veneția, parlamen
tarii socialiști Adelio Albarel’.o, 
Franco Concas, Renzo P;gni, 
Luigi Passoni. precum și întrea
ga redacție a revistei de tineret 
radical-socialista „Paradosso" 
își afirmă sprijinul lor pentru 
întâlnire.

Ziarul socialist de tineret „La 
Conquista** a dedicat o pagină 
întreagă pregătirilor în vederea 
întâlnirii de la București. Un 
buletin special a fost editat pen
tru a pune la dispoziția tinere
tului italian date privitoare la 
întâlnire. In acest buletin este 
reprodusă scrisoarea tinerelor 
fete din Biri către președintele 
Gronchi, în care acestea iau ati
tudine împotriva primejdiei tran
sformării Italiei într o bază 
pentru, rampele de rachete ato
mice și cheamă guvernul italian 
să contribuie la realizarea unei 
zone a păcii in regiunea Balca
nilor și Mării Adriatice.

în R.P.F. Iugoslavia se des
fășoară o acțiune de popularizare 
a intiinirii Presa și îndeosebi 
ziarul de tineret „Mia dost" au 
consacrat articole Intiinirii de la 
București și problemei colabo-

rării în această regiune a lui 
In același timp se pregătește 
legația ce va veni la intiln 

.Ea va fi compusă din 50 de 
neri, incluzi ud un j, J ‘ 
viști ai organizației 
o grupă ,Â ■*

grup de a 
rganizației de tine 

0 Erupa cultural și o gr 
sportivă. Totodată se fac pre 
tiri pentru participarea la El 
ziția inter naționala de la Bi 
rești care va ilustra aspecte 
viața și munca tineretului și 
denților din țările balcano .d 
tice.

In țara noastră pregătirile 
desfășoară cu multă mtenșit 
Ideile păcii, prieteniei și col: 
rarii intrp tinerii din regin 
Balcanilor și Mâni Adriatice 
raspindite in masele laigi 
tineretului romin prin co..feri 
simpozioane, adunari. reun 
etc

Tinerii noștri lucrează in 
la amenajarea expoziției into 
ționale. Un moment deosebii 
interesant in progr-mul inlil 
îl va reprezenta simpozionul 
viild folosirea pașnica a e 
giei nucleare Ia care vor lua 
vintul cunoscuți oameni de știi 
Pentru oaspeții de peste tic 
s-au pregătit o serie de m 
festări culturale și sportive, 
samblul artistic al U.T.M. [ 
gătește un spectacol de. gala 
zilele intiinirii se vor desfâ: 
întreceri prietenești de șah, 1 
de masă și baschet.

în aceste zile, teritoriul 
este străbătut de o ștafeta 
aduce intiinirii mesajul tir 
tului rontin. Cu prilejul tre 
ștafetei prin diferite orașe ai 
adunări ale tinerilor consac 
evenimentului pe care urnu 
să I găzduiască Bucureștiul.

Tin.retul romin saluta cu 
dură întilnirea fiind dornic 
discute cu tinerii dm cele 
țâri problemele luptei con 
pentru pace și bună ințelej 
pentru transformarea regi 
Balcanilor și Mării Adriatice 
tr-o zonă â păcii, denucleari:

(Ager pre:

EA ESTE BAZA 
GENERAȚIILOR

★
(Agerpres).DELHI 21 ... ....

TASS : în prima jumătate a zi
lei de 21 ianuarie, primul mi
nistru al Indiei, Nehru, s-a în- 
tîlnit cu F. R. Kozlov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

întilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

a studenților 
baza mijloa- 
dispoziție de

DE COPIIUN MILION 
IN AFARA ȘCOLII 

IN COLUMBIA

După cum relatează agen
ția China Nouă, peste un mi
lion de copil din Columbia 
nu pot frecventa școlile din 
cauza sărăciei.

După date oficiale publi
cate de Ministerul Educației 
din Columbia, 37,8 la sută 
dn totalul elevilor clasei a 
l-a nu pot urma cursurile. 
Astfel, mulți dintre cei care 
figurează ca fiind înscriși la 
școli rămîn de fapt analfa- 
beți. In Columbia analfa- 
beții reprezintă aproape ju
mătate din totalul populații!.

guvernante
BONN 21 (Agerpres). — 

TASS: Străduindu-se să scape 
de răspunderea pe care o au 
pentru dezmățul fascist din Ger. 
mania Occidentală, cercurile gu
vernante de la Bonn au recurs 
la o grosolană provocare. Pur
tătorul de cuvînt oficial al gu
vernului, care a luat cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă 
la Bonn, a declarat că în ca- 
drul ședinței din 20 ianuarie ca
binetul de la Bonn a ajuns la 
concluzia că instigatorii provo
cărilor fasciste și antisemite din 
R.F.G. sînt... comuniștii.

Această afirmație calominioa- 
să a purtătorului de cuvînt al 
guvernului vest-german a fost 
precedată de ■ evenimente foarte 
grăitoare. După cum s-a mai a- 
nunțat, inițiativa a pornit de la 
ministrul de Război al Bonn-ului, 
Strauss. La indicația acestuia, 
unui cerc restrîns de ziariști, 
special selecționați, i s-a prezen.

participarea la confe. 
unuj reprezentant el Ke. 

declanație dată publici. 
20 ianuarie, delegații a. 
subîiniază : „Deși noi

Se apropie de sfirșit lucrării» 
de proiectare a celui mai mare 
stadion din Asia care va fi con
struit la Djakarta, capitala Re
publicii Indonezia. Proiectul a- 
cestui stadion, care va avea 
10U.000 de locuri, este elaborat 
de Institutul „Mosproekt" din 
Moscova.

Macheta viitorului stadion a 
și fost trimisă în Indonezia. 
Președintele Sukarno a aprobat 
schița de proiect.

INCENDIU CATASTROFAL 
LA BUENOS-AIRES

După cum anunță agenția
Reuter, la 20 ianuarie ,Jn car-

Situația critică a guvernului guatemalez
GUATEMALA CITY (21 (A. 

gerpres). — Dupâ cum relatează 
agenția Reuter, in piața Palatu
lui Național din capitala Guate- 
maîei au avut loc la 2U ianuarie 
mari demonstrații împotriva gu
vernului. Manifestanții, in nu
măr de 10.000, au protestat îm
potriva masurilor de represiune 
aplicate de autorttâti salanaților 
Institutului de asigurări sociale 
care, fiind iu greva foamei de o 
săptăminj pentru apărarea re
vendicărilor, au fost brutalizați 
de poliție și scoși cu forța din 
institut.

i Guvernul a mobilizat unități 
militare și polițienești care au 
atacat pe demonstranți cu gaze 
lacrimogene. Această acțiune a

guvernului a creat adinei ne- 
mulțumiri în rindufile popu
lației. Salariații municipali și 
studenții aj declarat o grevă de 
solidaritate cu greviștii de la 
asigurările sociale. De aseme
nea,.feroviarii și lucrătorii de la 
uzinele electrice au anunțat că; 
vor.organiza greve de protest 
de scurtă durată. Universitatea 
San Carlos și majoritatea școli
lor și au închis porțile, iar Par
tidul Revoluționar a chemat pe 
membrii săi la grevă generală.

Agenția Reuter Iransmite că 
situația guvernului, destul de 
critică după alegerile din decem
brie dnd a fost acuzat de fraude, 
sa agravat și mai mult

Poliția vest-berlineză reprimă cu brutalitate o manifestație studențească de protest împotriva 
provocărilor fasciste ți antisemite.

tat tin document fals, ticlui 
centrul de spionaj al genera' 
Gehlen.

In același timP Strauss l 
cuvîntul în cadrul ședinței l 
țiunii parlamentare a U.C. 
U.C.S., a chemat la „apâ 
psihologica” și la trecerea d 
„defensivă la ofensivă*. Ci 
tele lui Strauss nu au rl 
fără răspuns. După primul 
a urmat un al doilea. Cu: 
din orașul Lehrte au sosit 
că poliția ar ti arestat „la 
cui” unde s-a încercat să 
sorie lozinci fasciste trei 
soane, dintre care două a 
„legături* cu Răsăritul.

La Bonn s-a făcut cuno 
de asemenea, că autorit 
vest-germane intenționează 
transforme procesul de la F 
intentat împotriva a doi me 
ai „partidului german al Rei 
lui“, (partid fascist) care în 
cembrie anul trecut au prol 
sinagoga din Koln, într-un 
ces... anticomunist. La ace 
face aluzii destul de tratisp: 
te ziarul ..Rheinische Post”, 
ganul Partidului de guve 
mint — (J.C.D. — în nutr 
din 2I ianuarie.

încercările guvernului de 
Bonn de a ascunde urmele 
țiunilor fasciste din R.F.G. ; 
a le atribui comuniștilor sini 
hement criticate.

Chiar șț ziarul „General 
zeiger” apropiat dc cercurile 
vernamentale, subliniază 
„noua teză a guvernului fe< 
cu privire la comuniști nu 
bucurat de aprobare unat 
nici chiar în cercurile U.C 
„Opoziția — declară ziaru 
respinge în mod categoric t 
stă teză șj o consideră lipsit 
seriozitate și periculoasa”. I 
cum subliniază ziarul, în ziu 
care guvernul a adoptat t 
rîrea sa, Kiesinger (U.C.D.) 
mul ministru al guvernului 
dului Baden-Wfirttenbzrg, a 
publicității un comunicat cu 
vire la cercetări făcute de < 
autorități asupra a I00 de ci 
de provocări fasciste care 
avut loc în Germania Occi 
tală în ultimele săptămîni. 
nici unul din aceste cazuri, 
tă ziarul, nu figurează v 
comunist. Ziarul „Neue R 
Zeitung” relevă totala lipsă 
dovezi a afirmațiilor guvernt
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