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Fier vechi
pentru 

of dar iile
patriei

Entuziaste acțiuni 
în întreaga țară

Mii de cetățeni tineri «i vîrst- 
nicl din orașele și satele patriei 
noastre participă cu entuziasm 
la ac(iunea de aprovizionare a 
oțelăriilor cu fier vechi. Antre
nați de organizațiile de partid, 
de organizațiile U T.M. și de de- 
putați ai sfaturilor populare, sute 
de cetățeni din Orașul Stalin au 
partiJpai duminica la acțiunea 
pentru stringerea fierului vechi, 
colectind și tritnițînd oțelăriilor 
120 tone de metal. Numeroși 
muncitori, elevi și pionieri din 
orașul lași și din diferite sate și 
comune ale reg'unii ca, de pil
dă. Costulem. Blăgești. Vetri- 
șoara, Pocreaca și altele au 
strins în ultimele două duminici 
120 tone de metal. Asemenea ac. 
‘.iuiij au întreprins și brigăzile 
de muncă patriotică ale mineri
lor din Valea Jiului care au pre
dat. de la începutul anului și 
pînâ acum, mai mult de 200 tone 
metal.

(Agerpres)

In regiunea Oradea ,
Mai multă atenție 

expedierii 
fierului vechi

ORADEA (prin telefon). — 
In Întreaga regiune Oradea, la 
chemarea comitetului regional 
U.T.M., tineretul participa cu În
suflețire la aefunea patriotică 
da colectare a fierului vechi ne
cesar oteUriilor patriei.

Daeâ tineretul iși aduce contri
buția sa entuziasta la aceasta 
importanta acțiune, trebuie sâ 
spunem că l-C.M.-urile nu se a- 
chită de sarcinile pe care le au.

tocă tn luna noiembrie delega, 
tului I.C.M. pentru raioanele 
Beiuș și Lunca Vașcăului i s-a 
sezisat că la centrele de comună 
din raionul Beiuș se găsesc adu- 
nate mari cantități de fier vechi. 
Deși s-a mai sezisat aceasta si
tuație de mai multe ori, nu s-au 
luat nici un fel de măsuri. Șt !n 
prezent la centrele de comune 
din acest raion se găsesc aproa- 
pe 20 tone fier vechi„ fără să 
mat vorbim de cantitățile adu
nate In ultima vreme și care se 
găsesc in curțile școlilor. 
1.C.M.-U1 raional a fost sezisat 
in nenumărate rlnduri să ia mă- 
suri să ridice și cele aproape 
5.000 kg fier vechi ce se găsesc 
in comuna Ținea, adunat de către 
tineri, dar și acum această can. 
titate de fier continuă să zacă 
fără a fi ridicată. Mari cantități 
de Har vechi neridieat se găsesc 
și In raionul Salonta, Șimleu, 
Secueni și altele.

întreprinderea regională de co
lectarea metalelor trebuie să ia 
de urgență măsuri pentru trans
portarea și. expedierea fierului 
vechi adunat de către tinerii din 
regiunea Oradea către oțelării, 
care au aida nevoie de el.

D. GIȚA

„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat44

Ce economii pot realiza 
tinerii

din transporturi-auto
Tn ultimii ani, datorită grijii 

partidului și guvernului, parcul 
auto (prin însușirea fabricării in 
țară a autocamioanelor) a cres
cut inir-un ritm rapid ajungind 
ca in 1959 să fie de 13 ori mai 
mare decil in anul 1950. i r vo
lumul mărfurilor transportate cu 
autovehicule să fie în 1959 de 30 
de ori mai mare decit in anul 
1950.

Planul de stat pe anul acesta 
prevede — așa cum s a arătat la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 — o creștere 
importantă a producției indus
triale și agricole. Pentru ca 
transporturile auto să-și poată 
îndeplini dm plin rolul pe 
care îl au în cadrul economiei 
naționale, partidul pune In fața 
muncitorilor dm acest sector sar
cini importante privind reduce
rea prețului de cost și realizarea 
de cit maj multe economii.

In această privință trebuie să 
spunem că există încă mari re
zerve nefolosite în măsură su
ficientă. La valorificarea acestor 
rezerve tineretul, care are o mare 
pondere in acest sector poate a- 
duce o contribuție deosebit de 
importantă.

Principala sarcină care stă în 
fața tinerilor din transporturile 
auto este aceea a măririi coefi
cientului de utilizare a parcului 
auto. Cum se poate realiza acea
sta? |n primul rind dacă tinerii 
conducători auto vor întreține bi
ne mașinile ce le-au fost încredin
țate, dacă vor evita defectările, 
d că vor mări durata funcțio
nării autovehiculelor între repa
rații (mișcarea multisutamiistâ), 
dacă cei ce lucrează in ateliere 
vor îmbunătăți calitatea și vor 
reduce durata reparațiilor etc.

O altă sarcină la fel de im
portantă care stă în fața tineri
lor din sectorul auto o consti
tuie îmbunătățirea coeficientu-

Ing. Mihail Baier 
director în Ministerul Transpor

turilor și Telecomunicațiilor

lui de utilizare a capacității 
autovehiculelor. La aceasta ti
nerii pol contribui printr.o serie 
de măsuri organizatorice cum ar 
fi: repartizarea pentru transport 
a unor autovehicule corespunză
toare ca tonaj și dimensiuni, așe- 
z rea corectă a mărfurilor in au
tovehicule, reducerea parcursului 
în gol. etc. Este important ca ti
nerii să cunoască că la o utilizare 
a autocamioanelor cu încărcătură 
în amindouă sensurile cheltuie
lile de întreținere și exploatare 
cresc cu numai 10 la sută față 
de încărcarea camioanelor numai

Intr-un sens. In schimb venitu
rile cresc cu 100 la sută.

După cum se știe, in transpor. 
turile auto o cale foarte impor
tantă in reducerea prețului 
de cost și realizarea de eco
nomii o prezintă reducerea con
sumului de combustibil. Aceasta 
reprezintă ponderea cea mai mare 
din totalul cheltuielilor de ex
ploatare. întreținere și reparație 
necesare unui autovehicul.

Deoarece re lizarea de econo. 
rr.h de combustibil depinde în 
primul rind de conducătorul au- 
t-^vehiculului și de modul în 
care el iși in’reține și repară ma- 
șina, cred că ar fi bine ca or
ganizat ile l’.T.M. să combată 
cu tărie unele practici vechi, 
unele atitudini greșite care se 
manifestă la unii tineri șoferi ca:

Brigada de tineret nr. 8 finisaj, de Ia Ir d-istria 
din București, brigadă fruntașă, dă z’inic peste 
imprimeuri, lată în fotografie cițiva membri c 

țînd despre noile modele de primăvară ic oare
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Ciclu de conferințe

La Institutul agronomic 
colae Bâlcescu*4 din Capitală au 
început joi dimineață lucrările 
sesiunii anuale de referate de 
sinteză a institutelor de învăță- 
mînt și a stațiunilor experimen
tale din agricultură din zona 
sud-estică a țării.

Sînt prezentate referate cu pri
vire la noile rezultate obținute 
de stațiunile de cercetări care 
pot fi aplicate încă din primă
vara aceasta in practica agri
colă în domeniu! culturii șl pro
tecției plantelor, creșterii anima
lelor, mecanizării lucrărilor agri
cole.

Clasa de mondoline a Școlii 
populare de artă din Craio
va este frecventată de nu
meroși tineri elevi. Printre ei, 
cei mei asidui sînt pionierii 
Mrtrache M'hci, Ion Pî-vu- 
iescu și Marks na Co j ocara.

„Sa cunoaștem 
viața și lupta 

eroilor uteciștiu
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Au început 
împăduririle 

de primăvară
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rea perdelei forestiere oe prăte:- 
țîe din jurul Iacului de 
al hidrocentralei .V. L Let:-* 
de la Bicaz.

Pentru dezvoltarea și tatreT- 
nerea fondului forestier, ana 
marile bogății natu-ale ale , 
silvicultorii intensifici acțîăale 
de îngrjire a draSVMț execu- 
tînd asemenea lucrâri re o 
prafață de aproape 5OOJ0CC 
pădure.

Lucrările de dezvoltare și 
treținere a fondului silvic al 
triei noastre sînt sprf-z::e 
deaproape de oamenii muram 
la orașe și sate, ir.deosebi de 
neri. Anul acesta tinerii s-aa HB-i 
gajat ’ca prin ~ : i
să împădurească o suprafață de 
Șp.000 ha., să îngrijească cultu
rile tinere pe o suprafață de 
50.000. ha., să recolteze lJOdOOQ 
kg. de semințe forestiere etc.

(Agerprss)

ședință de comitet, to- 
Olteanu Ion, secretarul

lntr-o 
varășul 
organizației de bază U.T.M. de 
la fabrica de piele și încălțămin
te „Tudor Vladimirescuu Pitești, 
a propus celorlalți membri ai 
comitetului, ca in cadrul „joilor 
tineretului" să se desfășoare M 
ciclu de conferințe cu tema: ,.S4 
cunoaștem viața și lupta eroilor 
uteciști**.

Utemistul Moisescu Gheorghe. 
a pregătit cu multă atenție re
cenzia pe marginea cărții ^Zbo
rul Șoimului" care tratează vie ța 
fi lupta uiecislului Constantin 
Godeanu. La această manifestare 
au luai parte toți tinerii din fa
brică. Expunerea a fost ascultată 
cu mult interes de către tineri.

VARAȘANU NICOLAE 
croitor piele

azul pe care l-a pus în 
discuția cititorilor „Scîn- 
teia tineretului44 prin arti-

Sentimentul

de Constant'n Chirițâ

colul „Egoismul44 mi se pore ex
trem
tiv. Relatind acest caz, ziarul se 
adresează și altor tineri la 
care asemenea trăsături morale 
se manifestă mai mult sau mai 
puțin evident In școli, in uni
versități. in fabrici mai sînt
unii tineri - firește puțini la
număr — care nu s-au atașat 
și nu-și dăruie întreaga lor 
energie și pricepere colectivului 
din care foc parte. Discutarea 
deschisă și amplă a acestei 
probleme nu poate decit să 
ajute unor astfel de tineri și 
poete, în primul rind, celor care 
se ocupă de educarea lor în 
spirit comunist Eu înclin să 
erad că dacă tinăr<j elevă din 
Craiova a ajuns la asemenea 
manifestări de egoism, vina prin- 
:’gcâ revine colectivului in care 
mrată — colegi pe

dagogi. orge-uzației 
UIM.

Ccecirui s-ar pă
rea. s-a mulțumit 
doar sâ -’eg streze 
nc*ec 
lentă 
Mo 
d ntra

de important și de educa-

i'axzrâ eize- 
c elevei. In 

contra d'-cției 
elev și o<n a

oaptataL
Societoiea -ocstră 

ere de oc-
rnfcegl ier oca*erwî 

si-at cșc. joc -etăț ’ în-
scț.'- Ac. ~-cve*^ voie să între- 
b. “ti* u- ton petete. sent- 
weiMBÎ Ase-*-ee tiaeri ego-iști 
traosie să —I'tr.pede. câ 
tei ceecce ce ei frumos, nobil, 
se dcfioresSe • prierui rind unei 
zș t -_-<?«e ocțnmi so- 
taie. leă perx.t sâ citez d:n-

-xnc-, sr ocragraL ccra 
zrad că se pet* »ește In acest 
:cz :

^Siat x'tacne de oc*e*’i— ta 
? Căoaraue cărara ar trebui sâ 
*. Trâesc demn și 
dw-esc Foc ho ->e, naș
teri. grieve, p^ne. t>pă-
mjc câ-ri. Dcwcri străr:, în
veți coc sâ sc~e cc' “d lu- 
- r. .c ce “-r- ioc sânii, era
te. locatnes^ pregra-se artfs- 
t«ce_ s’_jesc rida cu puterea 
taft C- Tot ce-i pe
-W. tet ee-i in fie se datorește 
x. taco inc me de a ieși in 

prin ce. ce te-cu zămislit, 
c ‘ost dorart aceste» societăți, 
aceste coJecf-v uman. Fiecare 
z»zs c too. de c primul pe cere 
-a făcut pe podea, pină ta 

ce. ccra îe-c uract pe catedră, 
t -a fost wri'nut de oceste mi

zera de oo"rani_ Omul nu 
I Me|>- "u poate trăi singur. 
Cvta' oocă ar vrea, i-ar fi cu 
rapuf-ță. Numai cînd ar ne- 
rnrțo de a fi om. Mersul, vor- 
b'raa. aî“dî-ec. sentimentul, 
toate s» ie însușește la modul 
de f rtc ue'a.nâ numai trăind 
colecfv. Ajunge om pentru că 
in jurul sâu co’ecthrtatea își 
lafie dcte'a fețo de v»cțo- El are 
detario sâ se alăture colectivi
tății. Aftm nteri e un parazit, ia 
fără sâ dea..."

E un adevăr prea limoede 
pe-^ra a nu fi pătruns și însu
șit

Cum a intrat o... nuntă
în gospodăria colectivă

loarea stătea cu privirea în 
pămînt, tăcută. I se urcase 
toi singele în obraz, frun

tea ii ardea viscolită de ginduri. 
Prea pe neașteptate o întrebase.

— Floarea, nu-mi răspunzi ? 
V rei sau nu ?

Dinu aștepta, mutîndu-se de 
pe un picior pe altul, cu obrajii 
urzind de emoție.

— Si mă mai gindesc, îngâimă 
ea încet.

In gîndul ei, însă. Floarea îi 
dăduse răspunsul dinainte. Cum 
să nu vrea >ă fie nevasta lui, 
decă-i iubește ? Parcă nu visase 
ea de mult clipa asta frumoasă ?

Era o seară senină și liniștită 
pie vară. Cei doi mergeau pe 
drum încet, ținindu-se de mină. 
S-au oprii în fața casei ei,

— Zestre de la tine nu-mi tre
buie. Vii cu mine în colectivi ți 
muncim împreună, îi spuse Dinu, 
conîinuind parcă discuția. In co
lectivi o sâ ne facem noi destulă

zestre. Vii cu mine în colectivă, 
da?

— Vin, a răspuns ea, privin- 
du-l în ochi. Dar ce-or să zică ai 
mei ? îl întrebă ea 
apoi îngrijorată.

— Nici ai. mei 
nu s-au înscris, știi 
bine. Eu mi-am 
luat partea mea de 
năr.^.it și m-arn în
scris. Faci și tu la 
fd.

Floarea știa asta. 
Știa tot satul că 
părinții lui Dinu 
Stancu nu s-au îm
potrivit atunci cînd 
acesta și-a cerut pă- 
mintul ce i se cu
vine și s-a înscris 
in colectivă.

— Noi o să mai așteptăm, măi 
băiete, i-au spus ei. Să mai trea
că măcar un an, să vedem cum 
merg treburile acolo și pe urmă

ne înscriem și noi. Dacă tu vrei 
neapărat să te duci, nu ne punem 
in calea ta.

Dar părinții ei, gindea Floarea 
or sâ zici oare la 
fel? Taică-su era 
mai arțăgos, o să se 
-apere pe ea că nu 
vrea sâ-l asculte, că 
vrea să facă ce-i 
trece prin cap... Și 
pe urmă, dacă ea 
nu vrea să-l urme
ze, ce o să 
Dinu ? Ea ar 
vrut să vină cu el 
in colectivă, ar fi 
vrut din toată ini
ma. Văzuse și ea că 
așa e bine.
vorbesc cu ai mei, îi

zică
/»

— Am să
spuse ea mai hotărîtă. Să vedem 
dacă vor să-mi dea partea mea 

’ de pămînt.
La despărțire, Dinu era îngîn-

Să presupuneri» un caz. Un tî- 
năr cu înclinații 
a 
tor 
trial, 
să i 
gregat și se află în 
cu colectivele din 
schimburi. E ultima zi 
cheie o perioadă de 
Colectivul nostru 
întrecerii. Dacă va munci nor
mal în cele 8 ore,' colectivul va 
cuceri gloria de învingător. Co
lectivul e hotărît insă să se în
treacă pe sine. Astfel și-a în
ceput munca. După numai 2 
ore, insă, conducătorul colecti
vului observă o defecțiune 
agregat. Defecțiunea ou 
gravă. Agregatul mai poate 
zista 6-8 ore. Aceste ore de 
cru ar agrava însă defectul 
csemenea măsură îneît agre
gatul va ieși din producție pe 
o perioadă îndelungată. De

fecțiunea e ascunsa. 
Singurul care a re
marcat-o — cu ochi dl 
său de specialist - e 
conducătorul colecti
vului. In fața sa se 
deschid două alter
native. Continuarea 
lucrului și cucerirea 
gloriei și ieșirea din 
uz pentru citeva zile 
a agregatului; sau 
oprirea lucrului, re- 

defecțiunii și, normal, 
întrecerii, pentru că 
ar necesita exact 

rămas co- 
6 ore.
asemenea

ajuns inginer, 
al unui colectiv 

Colectivul are 
deservească un

Să discutăm 
despre 

tinerețe, 
educație, 

răspunderi
întregi pcna-ec 

pierderea 
reparația

individualiste 
conducă- 

indus- 
sarcina 

uriaș a- 
întrecere 
celelalte 
care în- 

în trece re. 
e în fruntea

la
e 

re- 
lu-
•n

necesita 
timpul care i-a mai 
lectorului sâ lucreze :

Ce or face un 
tinăr în acest caz ?

O brigadă de 
Uzinele „Republica* 
tclâ, unde s-a 
fapt, a ales, la 
ducătorului, ca 
cea de a doua 
cprit lucrul și a 
Brigcda n-a câștigat 
In schimb și-a cucerit stima șl 
P'ețuirea întregii fabrici.

Societatea noastră are ne
voie asemenea oameni ca 
tinerii de la „Republica44. Unde 
ar fi dus în acest caz egoismul, 
dorința searbădă de strălucire, 
de glorie ? La necinste, la dis
trugerea bunurilor

Dacă vrem să 
meni ale căror 
societatea noastră 
șoare in cea mai deplină armo
nie - după mine aceasta e 
sarcina principală a educatorilor 
— atunci nici un efort nu e prea 
mare. Mai ales profesorii cu au
toritatea și prestigiul lor, cu vîrsta 
și experiența lor de viață tre
buie să intervină eficace și 
prompt in educarea tinerilor.

Am întîlnit la Uzinele meta
lurgice din Tirgoviște un tinăr, 
Tocbe Aurel, care din cauza 
egoismului, individualismului, în
fumurării, devenise nesuferit în 
secție. Cițiva maiștri care 
au încercat să-l schimbe, în- 
furiați de rezistența tînărului, 
au. căutat să scape cit mai re-

tineret de la 
i“ din Capi- 
petrecut acest 

chemarea con- 
un singur om, 
alternativa, A 

făcut reparația, 
întrecerea.

sociale, 
creștem oa

ra port uri cu 
să se desfă-

A focul cițiva poți, apoi 
»-« hilari.

— Floarea. ftu oe? Nu, nu la 
rpuac eâ erei dea partea ta
de piminl Mo, bine si-i convin
gem ți pe ai tăi și pe ai mei să 
vini și ei in colectivă. Mai dis
cutăm noi fi mîine seară despre 
asta.

Ls citeva zile după asta. Dinu, 
care era ți secretarul organizați
ei din gospodărie, a ve
nit la fată și i-a spus:

— Siptămina asta s-a organi
zat o vizită la colectiviștii din 
satul vecin, Gheriseni. Colectiva 
de-acolo e mai veche și mult 
mai bogată decit a noastră, care-i 
abia înființată. Avem ce vedea. 
Convinge-i tu pe ai tăi ți eu pe 
ai mei, să mergem cu toții.

Dinu i-a convins pe părinții lui 
să meargă.

— Ain sînt gospodari buni,

A. I. ZAINESCU

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)

Utemista Cornelia Botoroagă, 
de la întreprinderea „Tînăra 
Gardă" din Capitală, este frun
tașă în producție, 
șește zilnic planul

cu 8-12 la

Ea își depâ- 
de producție 
sută.

Foto : AGERPRES
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Vedere de ansamblu a noilor clădiri din Piața Republicii» Foto : AGERPRES



Va dărui știința 
vederea tuturor orbilor?
Numeroși savanți din dife

rite țări au făcut timp de 
decenii vaste studii și cerce
tări pentru a rezolva o pro
blemă pe cît de importantă 
și umană, pe atît de dificilă 
din punct de vedere științi
fic : cum s-ar putea reda ve
derea cel puțin parțial, ce
lor care au pierdut-o pentru 
totdeauna ?

Folosind cele mai noi cu
ceriri ale științei, specialiștii 
au obținut în ultimii ani une
le rezultate promițătoare dar 
nici o soluție definitivă și pe 
deplin satisfăcătoare. Iată însă 
că de curînd, Radio-Moscova 
a anunțat că un om de știin
ță sovietic a pornit pe o cale 
cu totul nouă, deosebit de 
interesantă și care ar putea 
conduce la rezultate de-a 
dreptul uluitoare.

Este vorba de opticianul 
Nikolai V alius, doctor în 
științe tehnice, care și-a pro
pus să redea vederea orbilor^ 
dar nu cu ajutorul ochilor, 
ci prin intermediul... pielii I 
La prima vedere, o asemenea 
încercare pare desigur cu
rioasă, Ar putea oare pielea 
omului îndeplini funcțiunile 
ochiului ?

Da, ar putea 1, este de pă
rere savantul. Să nu uităm 
că în piele se află numeroase 
fascicole nervoase, destul de 
sensibile. Este adevărat, că 
acești nervi deservesc doar 
organele tactile și pielea per
cepe numai „atingerea*1. Cum 
am putea reuși ca pielea să 
reacționeze la lumină și să 
transmită spre scoarța cere
brală semnale optice? Această 
problema a fost amănunțit 
studiată de savantul sovietic 
care și-a elaborat invenția ba- 
zîndu-se pe excepționalele 
realizări ale electronicii mo
derne.

în principiu, ideea este Ies* 
ne de urmărit. Ochiul este, 
precum se știe, în primul rîndj 
un minuscul aparat de foto
grafiat deosebit de sensibil. 
Aici, în acest aparat optic 
începe transformarea radia
țiilor luminoase în imagini 
vizuale. Deosebit de impor
tantă este in special retina 
care are proprietatea de « 
transforma radiațiile lumi
noase in impulsuri nervoase 
ce aleargă eu mare aiteză 
spre creier. Prima concluzie 
se impune de la sine : acolo 
unde a cazul, retina trebuie 
înlocuită. Dar cu ce anume f

Tocmai în acest punct în
cepe rolul electronicii. Sa
vantul sovietic a avut ideea 
de a folosi în locul retinei 
elemente foto-electriee mi
nuscule, avînd forma unor 
faguri de miere, oare au ,ga
lantul** deosebit de prețios 
de a transforma semnalele 
luminoase în impulsuri elec
trice. Cu alte cuvinte, pă- 
trunzînd în aceste elemente 
foto-elecirice, razele de lu
mină de diferite lungimi de

Pe lingă catedra de chimie-fizicâ de la Facultatea de chimie 
a Universității „C. I. Parhan" funcționează un laborator de izo
topi și radio-chimie înzestrat cu aparataj științific modern, in
clusiv mijloacele cele mai modeme de protecție, lată, în foto
grafia noastră, studenți făcind practică în acest laborator, 
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0 navă din laminate de sticlă
Inginerii întreprin

derii de navigație pe 
Dunăre. în colaborare 
cu Institutul de cer
cetări în domeniul 
sudurii din Bratis
lava lucrează la con
strucția unui vas 
ynic cu mate». Vasul 

undă și intensitate, produc 
un curent electric pulsatoriu 
care reprezintă traducerea 
în limbaj electric a imaginii 
optice cu toate detaliile ei ; 
în impulsurile curentului e- 
lectric generat de minusculele 
elemente este tăinuită imagi
nea luminoasă.

Dar acesta este doar pri
mul pas. Se înțelege câ mai 
trebuie învinsă o altă difi
cultate deosebit de importan
tă, datorită faptului că cen
trii vizuali din creier nu sînt 
capabili să recepționeze di
rect semnalele generate de 
foto-elemente. Să au uităm

Cronica 
științifică 

că în cele mai dese cazuri, 
nervul optic se atrofiază în 
cazul pierderii vederii, după 
numai citeva săptămini. Ce 
se poate face în acest caz ? 
Există oare o cale de ieșire 
din acest impas ?

Această problemă l-a fră- 
mintal multa vreme pe omul 
de știință sovietic care a ară
tat de curînd că a reușit să 
găsească o cale cu totul nouă, 
folosind nervii din piele. A- 
dică, nervii sensibili din pie
lea omului pot asigura trans
miterea semnalelor electrice 
spre centri vizuali ai cre
ierului. Pornind de la această 
constatare mai rămîne de rea
lizat o ultimă verigă în acest 
mecanism, adică un element 
care să transforme curenții 
electrici pulsatori emiși de 
„ochiul electronic" în sem
nale sezisate de piele. Acea
stă problemă nu este prea 
dificilă, deoarece se cunoaște 
deosebita sensibilitate a pie
lii față de curenții electrici» 
lată așa dar noua cale des
chisă imaginilor luminoase 
în absența ochiului t lumina 
este transformată de ochiul 
electronic în impulsuri elec
trice, acești curenți tint sezi* 
tați de nervii din piele prin 
intermediul unui alt dispo
zitiv fi, in sfir fit, nervii din 
piele tranșau t semnalele spre 
centru vizual: m czaendai.

Perspectivele deschise de 
aceste lucrări tint deosebii 
de promițătoare. Receppr 
mnd î* acest fel ndiațitiă 
luminoase, necăzătorii vor 
putea obține • imagine dea- 
tul de fidelă « lumii încon
jurătoare.

Este îftei lesne de înțeles 
că acest proces nu se va pu
tea săvîrși dintir-o dată, ei 
treptat, pe măsura — centrii 
creierului se vor deprinde să 
„citească** semnalele vizuale. 
Este deci vorba de un adevă
rat proces de reeducare. Dar 
odată deprinderea terminată, 
orbul se va putea orienta pe 
stradă chiar seara, deoarece 
ceața ți întunericul nu con
stituie elemente invizibile 

are lungimea de 12 
metri și este asam
blat în întregime din 
laminate de sticlă. 
Acesta este primul 
prototip al unei nave 
de astfel de dimen
siuni, executat din- 
țr-un material sinte

tic. Vasul va fi de 
cel puțin 5 ori mai 
ușor decît un vas de 
aceleași dimensiuni 
construit din mate
riale tradiționale și 
va fi înzestrat cu un 
motor de 135 Cp.

pentru ochiul electronic care 
poate capta pînă și cele mai 
slabe licăriri luminoase.

Mai mult chiar, cu ajuto
rul ochiului electronic, orbul 
va ajunge să vadă, în anu
mite condițiuni, mai bine 
decît un om cu vedere ageră, 
intr-adevăr, se știe ci ochiul 
normal are defecte. Astfel 
noi nu putem percepe razele 
infraroșii și nici cele ultra
violete. In ochiul electronic 
vor putea fi însă folosite 
elemente foto-electrice capa
bile nu numai să capteze a- 
ceste radiații. dar si le ți 
amplifice. Orbii se vor putea 
orienta prin urmare chiar în 
bezna neagră • nopții, cu a- 
juiorul razelor invizibile pen
tru nai, dar perfect vizibile 
pentru ochiul electronic.

Știința sovietici este pe 
cale si înfăptuiască unul din 
cele mai îndrăznețe visuri 
ale omenirii.

Ing. I. IO\ES€U

Există ființe raționale
Și

.Viața aub formeie ic care 
există pe pâmta: poete exteU 
numai intr-un cadru destui oe 
limitat de condițiile exter.care — 
arată profesorul biolog VLadiutr 
Alpatov. Să cerceitempe
ratura : numai microb:. In sta
diu de spori pot rezista ia va
riații de temperatura de la m:n_s 
272 grade piuă la aproumatv 
plus 100 grade. Drept cocxzpe 
necesară pentru viața trebure «e 
asemenea considerată ți ex-s- 
tența apei in mediul Înconjură
tor. Oxigenul nu este obligatoriu 
și viața poate con':n..a ți 
fără el.

Doua planete sînt mai apro
piate, după condițiile fizice, de 
Pămîntul nostru. Este vorba de 
Venus și Marte. Din punct de 
vedere al evoluției, Venus 
este mai tînăr decît Pămîn
tul cu multe milioane de ani. 
Și s-ar putea ca viața acolo 
de abia să se nasca. Pe Marte 
condițiile sînt de așa natu'ră in
cit se pare că Marte depășește 
Pămîntul cu citeva milioane de 
ani. Printre altele, atmosfera de 
pe Marte a pierdut de acum oxi
genul. Acolo viața e pe cale de 
a se stinge, fiind probabil re
prezentată numai prin organisme 
de ordin inferior.

Nu se poate uita totuși fap
tul că în Cosmos exista planete 
și în alte sisteme astrale asemă
nătoare cu cel solar. Astfel de 
sisteme sînt infinit de multe atlt 
în galaxia noastră, cit și în alte 
galaxii. Calcule aproximative a- 
rată că numărul planetelor este 
de 100 de milioane. Esste foarte 
probabil că o parte din aceste 
planete se găsesc în stadiul de 
dezvoltare corespunzător dezvol
tării de pe Pămînt și se poate 
presupune că pe aceste planete 
înflorește viața similară cu cea 
de pe Pămînt“.

Pe nenumărate planete 
— fiinje rationale

„In Univers numărul planete, 
lor cu ființe raționale trebuie 
să fie infinit de mare" — iată 
punctul de vedere al astronomu
lui sovietic Boris Voronțov-Ve- 
liaminov.

„Pentru a putea raționa des
pre viața în alte lumi — arată 
B. Voronțov-Veliaminov — noi 
avem cunoștințe vaste cu privire 
la formele vieții în diverse locuri 
de pe Pămînt și despre istoria 
vieții pe planeta noastră. Da
tele acestea dovedesc imensa a- 
daptabilitate a vieții fn general.

Meteoriții
și radiocomunicațiile

Printre multele realizări gle 
tehnicii moGerne se află și 
utilizarea meteoriților, a „stele
lor căzătoare1’, pentru radio-co- 
municații. După cum arată 
academicianul sovietic Alexandr 
Minț, specialist în domeniul ra- 
diotehnicii, meteoriții au început 
să (ie folosiți pentru radiocomu- 
nicații la distanțe de ordinul a 
1.000 2 000 km. Marele avantaj 
al acestui sistem constă in faptul 
că se folosesc unde ultrascurte, 
cu ajutorul cărora se pot face co
municații la distanțe foarte mari 
cu cheltuieli mici de energie. 
Aceste unde nu puteau fi insa 
folosite piuă acum, deoarece ele 
nu 9Înt reflectate de către iono«- 
ferâ. Din acest motiv, comuni
cațiile cu unde ultrascurte nu 
puteau depăși orizontul emițăto
rului, ceea ce limita ra*a de ac
țiune la 100-1S0 km

S-a descoperit insă ei meteo
riții care pătrund in 
creeaxă o zonă de gaze puternic 
ionizate, eu diametrul de câteva 
zeci de metri și ctj lungimea de 
câțiva kilometri, care persistă câ
teva minute. Aceste re
flecta puternic nadele radio 
ultrascurte. Deoarece urmele me
teoriților se află la înălțimea de 
tiran IM kra. ei pM fi intre- 
buăațați ca ^glzat* pentru ra-

dirtanță.
Faptul eă urmele muiate ale 

meteoriților persistă numai câteva 
minute nu constituie ua obstacol.

pe alte planete?
Maree adaptaba^ak a cege- 

assoekx ne perrmte al »fc:5a 
existeEța celor xa: vrrpie torrae 
de viață * barter:: $a_ 
aperi — pe planete «re aa 
condiții fizee morte aspre 
cum sfert de biidă Juprter 
ți Saturn- Totuși arse ne se pare 
pasibil « afi— ci, in sbtemcl 
solar, este pufia probai** « 
foroA. de mță ca o organiza
re superioară u fi oufc-t apare 
dear ți pe Marte. Ne patern aș. 
tepta ia acestea numai intr-un 
procent reiatrr orc dintre pla
netele care înconjoară neuumă- 
rafii Ser.. Dar faknctt Univer
sul esk neseirțit și numărul de 
Sori infinit, amnarul de pla
nete cu ființe raționale, va fi 
nesfirțit de mare*.

Revista sovietică „Tehniko Molodioji* a tateepieu recent o 
anchetă in rindurite oamenilor do țtnntă pe tew : „Poete sau 
nu să existe viață pe ofie planete ? Doco do, atunci sub ce 
formă t

Reproducem răspunsurile unor oameni de ftarață mirări io 
cadrul acestei anchete 1

Se ridică întrebarea: oare, 
dacă există ființe raționale pe 
alte planete ele sini asemănă
toare omului ?

„Mare și puternic este omul: 
el a pătruns m Univers și cu
noaște lumea in toată diversita
tea ei, spune G. Tihov, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Ne putem 
gîndi, însă câ dezvoltarea vieții 
a ajuns pe Pămfnt în stadiul cel 
mai înalt și s-a oprit? Pentru tre
cerea de la o specie animală la 
alta a fost nevoie de zeci și sute 
de milioane de ani, dar omul s-a 
ivit pe Pămînt relativ recent. 
De aceea vor mai trece încă ci
teva milioane de ani și omul de 
pe Pămînt va evolua într-o ființă 
mai desăvîrșită atit din punct de 
vedere fizic oît și intelectual.

In alte lumi din Univers, 
după virsta și starea lor fizică, 
sînt posibile aspecte mai mult 
sau mai puțin dezvoltate ale 
vieții decît pe Pămint sj în spe
cial în ceea ce privește viața 
rațională".

In ce fel de atmosferă în afară 
de cea de pe Pămînt se pot dez
volta ființele vii ? Cum stau 'lu
crurile de pildă pe Marte ?

Cum respiră marfienii?

„Faptul că regiunile cele mai 
calde de pe Marte au o tempera
tură medie anuală în mod con

deoarece în atmosfera terestră 
pătrund pînă la 10 miliarde de 
meteoriți în 24 de ore, ceea ce 
face ca în medie circa 10 la sută 
din timp stațiile să dispună de 
urme ionizate

Din acest motiv se aplică o 
tehnică de transmisie speeială. 
Mesa ele sînt înregistrate pe 
benzi magnetice și „așteaptă" a- 
pariția unei urme. Aceasta este 
detectată în mod automat și tot 
in mod automat se declanșează 
raiio-transmițătorul care transmi
te mesajele cu mare viteză circa 
1M.MM de cuvinte pe minut, 
care se înregistrează automat la 
recepție.

Un „medicament** universal 
pentru plante

Oamenu de știință din Uzbe- 
kisian au elaborat o nouă me
todă eficientă de distrugere a 
•genților bolilor la plantele a- 
gricole.

E-. au propus să se folosească 
i« crcrt scop oxigenul și azotul 

-:t. din care se obține bio
xid de azot. Acest gaz, curios- 
i.: de mult, poate deveni un 
■Kesi <sment" universal pentru

La o concentrație de bioxid 
de azot in proporție de 50—100 
ș- pe m.e. de semințe, în 3—5 
w moare întreaga floră mi-
rrobiani.

aaetad aa. eobcrU ăec* nea 
de pe oe persk M a-
firmaoz d fijpde vS 3 ktțe 
caid de oe aesartl plasetl tre- 
kăe sa aci țr a Kigerarzră 
atai ooteaEâ a «prpam: deci 
eele ir — răsocnde
N. Arw. ancăcr t țtaațe dx. 
mice. Fv.ei kmezuri
aă presițunem eâ ocsd de pe 
Pidât s-a sikuz se regiuni 
trop cate. Marțmm-i sa rațiune 
trefcce de atecenea să se fi 
născut la reglatele cete mai 
calde to eastern da cad de pe 
planeta Mark. Iu aedk. tempe
ratura acesanr reguza este intre 
10-15 țrii fața de 20-25 de 
grade sa reg-xxte troprcale de 
pe Parafat.

In afaretera de pe Marte pot

ți trebuie să preacnpfaoască 
gazele noime cete om grele. O 
confirmare indirectă a acestei 
presupuneri este adusă de dota 
fapte : larga râspici re in at
mosfera de pe Marte a furtunilor 
de praf ți precipitarea îndelun
gată a prafului ridkat de aces
tea.

In prezent este răsphidită pă. 
rerea ca atmosfera de pe Marte 
este extrem de rarefiată și ca 
densitatea ei corespunde apro
ximativ cu densitatea atmosfe
rei Pâmîntului la Înălțimea de 
aproximativ 20 de kilometri.

Totuși noțiunile despre o astfel 
de rarefiere nu se împacă deloc 
cu depunerea îndelungată a pra
fului din furtunile de praf. Ob
servațiile arată că norii galbeni 
cu praf rămîn asupra aceluiași 
punct destul de limitat în 
decursul a citeva saptămîni. O 
depunere atît de înceată la o 
rarefiere a atmosferei atit de 
mare, pare ciudată. Dar dacă in 
atmosfera de pe Marte predo
mină gazele grele, atunci într-o 
atmosferă atît de densă depune
rea particulelor in păturile cele 
mai apropiate de suprafață va fi 
desigur înceată.

La ce concluzii se poate ajunge 
presupunînd de pildă că atmos
fera de pe Marte constă dintr-un 
amestec de kripton și' xenon (cu 
predominarea celui dinții) și cu 
un procent nu prea mare de ar-

„Cantonier" 
automat

La încrucișări de drumuri, pe 
căile ferate poloneze, vor fi in
stalați curînd așa-numiții „can
tonieri automați*4. Cînd trenul se 
va apropia de o intersecție, la 
canton se va aprinde o lumină 
roșie și barierele se vor lăsa au
tomat. După trecerea trenului, 
lumina se va stinge, iar barie
rele se vor ridica de asemenea 
automat.

Secretul acestui agregat con
stă în așezarea sub linii, la o 
anumită distanță de intersecție, 
a unor „prize" speciale, care sub 
greutatea trenului, deschid^ sau 
frichid un circuit electric. Cu a- 
jutorul unui cablu, agregatul este 
legat cu „creierul automat" al 
„cantonierului",

Tratarea cu bioxid de azot nu 
reduce puterea germinativă și 
energia de creștere a semințelor 
de porumb și bumbac. Acest 
lucru a fost confirmat de expe
riențele efectuate la Institutul 
agricol al R.S.S. Uzbece.

Oamenii de știință au stabilit 
de asemenea că în decurs de 15 
minute bioxidul de azot omoară 
sporii microorganismelor care 
provoacă boli la animale.

în viitorul apropiat, bioxidul 
de azot își va găsi o largă apli
care în agricultura U.R.S.S.

■ca x te alte gara, ui u«e«rt ? 
_ MM fa abzcaferr ar în 
srat-'-âe ăe pe Pămint oel px- 
»■«;■«: ori mai sensi teeft 
«T-qetarrz pamfcteană Dar triad 
i coatitonți* forța gravitației 
pe Mane, densitatea atmasfezei 
azi ar fi numai cu ceva ma: mare 
ăecit a aimcsferei pâminteoe- De 
aceea regimul respiratoriu pentru 
ua locuitor de pe .Marte ar fi 
apropiat cu cei al pamînteanu.

In viitorul apropiat: 
date precise despre 
viața pe alte planete
Da : cum putem noi afia des

pre existența formelor vieții de 
pe alte planeta?

La această întrebare a răs
puns directorul Institutului de 
—crtcic-kg'e. membru cores- 
pendent ai Academiei de Științe 
a U. R.S5„ A. Imșenețki:

Jr.săe nevoie de instrumente 
care să tie in stare să determine 
prezența sau lipsa vieții. Una 
ten sarcinile excepțional de im
portante care se ridică in fața 
■errobiniugki in legătură cu cer
cetarea Cosmosului, este de a 
clarifica dacă exista o limită au. 
perioarâ a biosferei Parafatului, 
.tavanul vieții*. Doar microor- 
ganismele au fost descoperite și 
in ocec la adincimi de 11 kilo
metri I Există ți astfel de micro- 
oeganisme care trăiesc la o adîn- 
cirne de 2.000 de metri sub pă. 
mint, in apa care însoțește ză
cămintele de petrol.

Cu ajutorul stratostatelor au 
fes: descoperite microorganisme 
și la înălțimi de 22 de kilome
tri. Există ele oare și mai sus? 
La ce fel de doze de radiații cos
mice pot oare ele rezista ?

Construcția de aparate pentru 
descoperirea organismelor infe
rioare, pentru luarea de probe și 
studierea prafului cosmic din 
punct de vedere microbiologic, 
cercetarea influenței variațiilor 
de temperatură și a radiațiilor 
asupra vieții microorganismelor, 
— iată sarcinile care stau în 
fața microbiologilor. Este a- 
proape ziua cînd ei vor putea 
obține probe de pe Lună și cred 
că cu ritmul actual de dezvol
tare a cercetărilor științifice de
vine reală obținerea intr-un 
viitor apropiat a unor date pre
cise cu privire la existența vie
ții pe alte planete".

Singe 
artificial

lmaginați-vă un spital mo
dern dintr-un rngre ora^- o 
instituție sanitară de primă ur
gență. Pătrundeți într-una din 
sălile de operație. Veți vedea 
că aci este aproape continuu 
nevoie de nișțe fiole neobiș
nuite, care pe drept cuvînt au 
fost denumite „fiolele vieții". In 
afară de cei care au suferit ac
cidente diverse, de aceste fiole 
au nevoie toți bolnavii care tre
buie operați. Orice accident, 
orice intervenție chirurgicală 
mai importantă, este însoțită de 
pierdere de sînge. Pentru bunul 
mers al operației, pentru refq- 
cerea bo'lnavului, acest sînge 
trebuie înlocuit, „Fiolele vieții" 
conțin tocmai acest ,,înlocuitor" 
al sîngelui naturqi, care constg 
din sînge provenit de la dona
torii voluntari, sau acum, în 
urmă, din „sînge artificial".

Putină istorie
Rolul sîngelui in organismul 

omenesc a fost interpretat greșit 
în vechime. Renumitul medic 
din Grecia antică, Hippocrat, 
trata bolnavii mintali cu șînge 
scurs de la oamenii sănătoși, 
deoarece după teoria lui, acest 
sînge conține șî un „suflet să
nătos".

Multă vreme s-q crezut că bă- 
tnînețea s-ar datora în primul 
rînd învechirii sîngelui, de a- 
ceea medicii vechi își închipuiau 
că un sînge tînăr și fierbinte 
turnat în vene ar putea reda 
vlaga tinereții chiar și bătrîni- 
lor neputincioși.

lată pentru ce s-au făcut în 
urmă cu multe sute de ani pri
mele încercări de „injecții cu 
sînge" cunoscute astăzi sub 
numele de transfuzii. Ele se $ă- 
vîrșeau în mare taină - fiind 
considerate drept vrăjitorii și 
numai întîmplător se afla des
pre ele. Așa a ajuns de pildă, 
cunoscyță pățania papei Ipo- 
cențiu al Vlll-lea, care a trgiț la 
sfîrșitul secolului al XV-leq. în
tristat de bătrînețea sa neputin
cioasă, papa a dat ordin să i 
se înlocuiască sîngele cu sînge 
tînăr. Și i s-a dat papei sîngele 
de la trei tineri, dar operația 
aceasta a avut un sfîrșit tragic- 
Cei trei tineri au murit în timpul 
transfuziei și, imediat după a- 
ceea le-a urmat și papa ino- 
cențiu al Vlll-lea.

Cu timpul, oamenii au renun
țat la visul de redobîndire a ti
nereții cu ajutorul sîngelui și au 
trecut la scopuri mult mai prac
tice. Unii s-au gîndit, astfel, că 

1 dacă unui rănit slăbit in urma 
pie-derii mari de singe, i s-qr 
do proospăt de om sau de
a “■•mo?, el s-or simți bine. Me- 

ras Socolov, a făcut prima 
tre^s^ure de acest fel, unui bol
nav, in 1847, folosind singe de 
v-țek Singele de anknal, ny dă
dea inso rezultatele cele mai 
bune. S-a trecut de aceea, pe 
io începutul veacului nostru, la 
primele transfuzii de sînge de la 
om la om. Un progres însemnat 
în această direcție s-a fâcyt 
prin descoperirea mijloacelor de 
a conserva sîngele și de a-1 a- 
vea astfel, oricînd la indemînâ. 
Aeeortă descoperire a fost fă
cuta de savantul rus D. N. Be- 
lenschi.

TacnsturiUo cu singe conser
vat. «nt folosite pe scară largă 
ți ortăF. dor ele prezintă o șe
rif de ^conveniențe. Cantitatea 
de singe obținută de la dona

Centrale hidroelectrice... în rucsac
Specialistul sovietic 

Boris Blinov a făcut 
recent o descoperire 
interesanti. realizând 
o adevărată hidrocen
trală portativă.

La piriu cu lă
țimea de numai 60 
cm., cu adîncimea de 
numai 25 cm. poate 
acționa numeroase a* 
semenea microcen* 
trale, fiecare în 
parte fiind sufi
cient de puternică 
pentru iluminarea e- 
lectrică a 10 locuin
țe, inclusiv încălzirea 
bucătăriilor.

O asemenea cen
trală poate fi con
struită în minimum 
de timp chiar în cel 

mai primitiv atelier 
sătesc. Pentru acea
sta nu este nevoie 
decît de o foaie de 
tablă din care se con
fecționează doi semi- 
cilindri cu diametrul 
de 10 cm. și lungi
mea de 15 cm.,
care se fixează po
un ax. Nu mai
rămîne decît să se 
facă legătura insta
lației cu un gene
rator electric cu tu
rație redusă și micu
ța centrală electrică 
poate intra în func
țiune.

Cu un asemenea 
generator se pot ob
ține și puteri electri
ce însemnate. In a- 
cest caz se întinde

Fotografia noastră reprezintă pe unul din lucrătorii noului ma
gazin moscovit „Izotop", inginera Serafima Sobolevskaia, pre
gătind o demonstrație cu o haina de pro! ție folosită în mun

ca cu izotopi radioactivi.
Foto : TASS

tori, nu poațe face față întot
deauna nevoilor chirurgiei mo
derne. Individualitatea sîngelui 
natural este foarte profundă, 
sîngele fiecărei persoane avînd 
caracteristici proprii. Există ast
fel, pațfu mari grupuri sanguine 
dar ținînd seamq de toate sub
grupele, se pot deosebi astăzi 
18.232 țipuri sanguine diferite- 
Transfuziile trebuie, de aceea, să 
țină seamă de potrivirea grupu
lui de sînge al donatorului cu 
cel al primitorului.

Sînge din *«• 
gumă arabică

Cele relatate mai sus și alte 
multe dificultăți produse de fo
losirea sings'lui natpral, au făcut 
pe medici să caute alte sub
stanțe care sq-l poată înlocui, 
lată cum s-a nășcut ideea „sîn
gelui artificial". S-a încercat să 
se înjocuiascg sîngele prin di
verse substanțe. Acestea trebu
iau să aibă molecula suficient 
de mare pentru a nu părăsi va
sele sanguine, o viscozitate ase
mănătoare sîngelui și să nu fie 
dăunătoare organismului. S-au 
utilizat cu acest scop „acacia" 
(guma arabică), gelatina sau 
colaizi de sinteză ca po|ivinilpi- 
rolidonul etc. Niqi una din a- 
ceste soluții, nu a dat însă me
dicilor satisfacții depline.

Biochimiștii se preocupau în 
același timp, de un microorga- 
nismj leuconostoc mesenterpides, 
care producea mucegqirea vi
nurilor și preparatelor din fructe 
și legume. In mucozitățile elimi
nate de acest microb a fost 
descoperiță o substanță enig
matică - dextranul - un poli
mer al glucozei.

Enigma 
dextr anului

Echipa de savanți sovietici de 
la Institutul de transfuzii san
guine din Leningrad, a pornit, 
de curînd, la dezlegarea enig
mei dextranului. Microbioloaista 
institutului A. Krotova, a plecat 
la vînarea microbilor producă
tori de mucus, în uzinele ali- 
mentqre. Ei au fost apoi „acli
matizați" în laborator și dupâ 
numeroase „tratamente", du 
început să producă „în serie" 
mucusu.l bogqt în dextran.

Analiza dextranului purificat, 
a arătat câ el întrunește toate 
condițiile necesare qnqi „sînge 
artificial". Savqnții I. Petrov și 
V. Bondina, au preparat P» 
baza lui, numeroase tipuri de 
substituente sanguine artificiale, 
cu proprietăți remarcabile. Ast
fel au fost realizate : poligeu- 
cina — un produs foarte util în 
tratamentul stărilor de șoc, sîn- 
colul — eficace în anemii, ca 
stimulator al refacqrii sîngelui 
pierdut de organism, soluția 
L 103 - un veritabil sînge- 
aliment, folosit în cazurile care 
necesită alimentație artificială— 
și muhe afte tipuri de sînge sin
tetic, deosebit de prețioase în 
tratamentul unor boli de rinichi, 
boli de sînge, hlpotenslune ar
terială etc.

„Sîngele artificial*, adaugă 
astfel arsenalului de luptă îm
potriva bolilor, o armă cu cali
tăți excepționale.

E. ROȘ1ĂNU

de-a latul unui rîu o 
„ghirlandă", adică un 
șir de mai multe ro
toare de acest fel; o 
asemenea „ghirlandă" 
poate furniza ener
gia electrică nece
sară unei mici loca** 
lități.

Din calculele în
tocmite de specialiști 
rezultă cg prețul de 
cost al unei hidrocen
trale construite pe 
acest principiu s-ar 
ridica la sume foarte 
reduse. Și să nu ui
tăm avantajul princi
pal : o asemenea cen
trală poate fi cu ușu-’ 
rință mutată din loc 
în loc sau transpor
tată într-un simplu 
rucsac.



Colaborarea — 
condiție a organizării 

cu succes a activității
culturale în întreprindere

Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine, 

ION GHEORGHE MAURER
București

Guvernul șî poporul Indiei 
mi se alătură pentru a mulțumi 
Excelenței Voastre pentru ama- 
bilul dv. mesaj de felicitări și 
urări cu ocazia celei de-a 10-a 
aniversări a Republicii India.

Dr. RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

Acum citeva zile a avut loc 
la întreprinderea „Meta
lurgica" din orașul Pitești 

idunarca de alegeri a comitetu- 
ui sindical pe întreprindere, 
-ura era și firesc, în cadrul 
lezbateriior 
>e marginea dării de seamă 
entată, un loc 
icupat problemele de producție. 
)ar în adunare au fost dezbă- 
ute cu multă profunzime Și pro- 
ilemele muncii culturale,

Atit în darea de seamă cit și 
n discuțiile participanților a fost 
ipreciat faptul câ in perioada a- 
lalizată succesele obținute în 
tunca culturală s-au datorat în- 
-o mare măsură activității co- 

uune a organizației 
irganizației sindicale 
ucerea organizației 
'rimestrial, comitetul 
irindere și comitetul 
ocrneau planuri comune de coor- 
lonare a activității culturale, 
îcest lucru — s-a subliniat în 
idunare — a dat posibilitatea ca 
a activitatea culturală să fie 
intrenat un număr mai mare de 
ineri și vîrstnici, să fie folosite 

d mai multilateral con- 
. . ..teriale existente.

Popularizarea cărții a consti- 
uit o problemă care a stat în 
tenția atît a comitetului sin- 
fîcal cît și a comitetului U.T.M. 
Comitetul de întreprindere s-a 
ngrijit Ca acele cărți care erau 
irevăzute în bibliografia con- 
ursului „Iubiți cartea” să fie 
umpărate și puse la dispoziția 
inerilor.

Dar nu în toate părțile lucru- 
ile au mers bine. Avlnd o dis- 
rație cu responsabilii grupelor 
indicale și cu bibliotecara Ma
ia Tufeanu s-a tras concluzia că 
inerii din unele grupe cum este 
le pildă cea de la secția turnă, 
orie, nu vin la bibliotecă, nu 
au cărți și nu citesc.

In urma acestei sezisări, se- 
iretarul U.T.M. tovarășul Alexan. 
iru lonescu împreună cu res
ponsabilul grupei sindicale au 
irganizat o ședință in care s-a 
inal?zat în mod special felul în 
care tinerii din secția turnătorie 
:itesc și participă la concursul 
.Iubiți cartea”. După aceasta 
jedințâ s-au ținut de asemenea 
a turnătorie două recenzii la 
:ărțile prevăzute în concurs. Pe 
>aza experienței căpătate la tur
nătorie (toți tinerii au devenit 
jarticipanți la concurs), s-au ți- 
lut ședințe asemănătoare de 
grupă sindicală șj fa celelalte 
secții.

Astfel s-a ajuns ca din cei 
peste 100 de tineri care sînt 
cititori permanenți ai bibliotecii, 
peste 70 să fie purtători ai 
insignei „Prieten al cărții". Re
cenziile cărților .Așa s-a călit 
oțelul" pregătită de tinărul Ion

firesc, în cadrul 
care au avut loc 

leamă pre- 
important 1-au

U.T.M. și 
sub con- 

de partid, 
de între. 

U.Ț.M. în-

Petre, „Mama" 
tă de lăcătușul 
fost mult apreciate de tineri și 
vîrstnici. Tot pe marginea aces
tor cărți, comitetul sindichl în 
colaborare cu comitetul U.T.M. 
au organizat și două seri lite
rare.

De fiecare dată cînd sînt cum
părate cărți noi, acestea sînt 
popularizate cu ajutorul respon
sabililor de grupe sindicale și 
al propagandiștilor U.T.M. Pa
nourile în care sînt expuse co- 
perțile false cit și gazeta de pe
rete constituie de asemenea mij
loace importante în populariza
rea cărților.

Organizarea tot mai plăcută 
și educativă a timpului liber al

nai bine 
Lițiile mate

—
SPECTACOLE

Patria, I. C. Frimu, N. Băl- 
cescu, B. Delavnancea : Ultima 
noapte pe ,,Titanic"; Republica, 
iBucurești, înfrățirea între po
poare, 1 Mai, Libertății : Enrico 
Caruso; Vasițe Alecsandri: La 
răscruce de drumuri; Elena Pa
vel : Tamango; Miagheru, Lu
mina : Ea te iubește; Victoria, 
Gheorghe Doja, Alexandru Sahia, 
Miorița. Drumul Serii : Secretul 
cifrului; 13 Septembrie : Lady 
Hamilton ; Maxim Gorki : Mai 
tare ca moartea; G. Coșbuc: 
Balada voinicului; Timpuri Noi: 
De. partea cealaltă a Ecuatoru
lui, Tabu, Negrul Ho-Ho; Ti
neretului : Teodora; 8 Martie,
M. Eminescu: Avalanșa; Al. 
Popov : Andreika; Grivița : 
Zboară cocorii; Cultural: O 
îniîmplare extraordinară (seria 
I și II) ; V. Roaită, 16 Februa
rie, . 30 Decembrie : Singe alb ; 
Unirea, Boleslaw Bierut: Abuz 
de încredere; C. David : Undele 
eterne ; Flacăra : Voci în insulă; 
Munca : Revolta peonilor ; Arta : 
Ceasul s-a oprit la miezul nopții; 
Tudor Vladimiresou : Jucătoarea 
de baschet; Central, Moșilor, 
Floreasca : N-a fost în zadar; 
23 August: Artiștii circului sovie
tic; Donca Si-mo: Ștrengarii; 
Ilie Pmtilie, Aurel Vladcu: 
Despre prietenul meu.

Lite miște le Măndica Bizîioc și 
Mana Matache de la atelierul 
de covoare ol Cooperativei meș- 
teș-gârești „Munca și Produc- 

din Slobozia sînt fruntașe în 
c-oducție. latâ-le în fotografie 
^-eocupate de notll model de 
tcyar kj care vor începe lucrul.

pregătită și ținti-
Ion Rotaru au

Pe marginea adunării 
de alegeri sindicale 
din întreprinderea 

„Metalurgica** Pitești

muncitorilor tineri și vîrstnici. a 
fost de asemenea cu seriozitate 
dezbătută în adunarea sindicală. 
In cuvîntul lor, tov. Voicu AAa- 
rin, lonescu Alexandru, Dan Fio- 
rica, Nicolescu Floarea au arătat 
că în organizarea timpului liber 
„Joile tineretului" au o impor
tanță deosebită. Expunerile care 
s-au ținut în cadrul acestor 
reuniuni, conferințele, întîlnirile 
organizate între tineri și munci
tori vîrstnici i-au ajutat să cu
noască mai bine politica partidu
lui nostru, le-au îmbogățit cuno
ștințele. In adunare s-a apre
ciat de asemenea faptul câ la 
club sînt organizate concursuri 
la diferite jocuri ca șah, șubah, 
tenis de masă și altele.

De multe ori tinerii și vîrstni- 
cii din grupele sindicale merg 
împreună și vizionează filme, or. 
ganizînd după aceea discuții 
c’are-i ajută să înțeleagă mai 
bine mesajul social-politic trans
mis de filmul vizionat. Comi
tetul sindical. îri colaborare cu 
organizația U.T.M., a ereat un 
cerc de sculptură, dind astfel 
posibilitatea muncitorilor tineri 
și vîrstnici să-și valorifice apti
tudinile.

Dar la adunarea de alegeri 
participanții nu s-au mulțumit 
numai eu relatarea realizărilor 
obținute, ci au scos la iveală și 
o seamă de lipsuri care se mai 
manifestă încă în munca cultu
rală.

Una din problemele serios cri
ticate in adunare a fost lipsa a- 
proape totală a activității artis. 
tice de amatori. In întreprindere 
există într-adevăr o brigadă ar
tistică de agitație și o echipă de 
dansuri populare. Dar activitatea 
acestora este cu totul sporadică. 
De cîteva luni, brigada artistică 
de agitație nu și-a reînnoit re
pertoriul, iar echipa de dansuri 
și-a încetat pînă și repetițiile.

De ce oare? In întreprindere 
au fost doar angajați doi to. 
varăși care nu aveau nimic alt
ceva de făcut decit să îndrume 
aceste formațiuni.

— Este nevoie oare de oameni 
din afară care să ne organizeze 
activitatea noastră artistică ? — 
au întrebat în ședință mai mulți 
vorbitori. Nu este asta oare o 
subapreciere a oamenilor talen- 
tați existenți în întreprindere, o 
risipă de fonduri ?

Intr-adevăr, de ce este nevoie 
să se dea un salariu unui om 
numai pentru a scrie un text 
pentru brigada artistică și acela 
de o calitate discutabilă, țînd in 
întreprindere sînt tineri și vlrst- 
nici talentați ca Puiu Ion, Petre 
Ipn, Gîtejanu Constantin etc., 
capabili să întocmească texte pen
tru brigadă cu un conținut mull 
mai bogat ? Mulți dintre cei care 
au luat cuvîntul la adunare au 
cerut de asemenea ca viitorul 
comitet sindical să treacă la re
crutarea tinerilor pentru forma- 
rea unei puternice echipe teatra
le. S-a propus de asemenea ca 
în cercul de sculptură să fie a- 
trași în special tineri turnători.

Pe baza observațiilor critice 
și a propunerilor făcute de către 
participanții la adunarea sindi
cală, s-a întocmit un program 
bogat de activitate. Rămine 
acum ca, sub conducerea organi. 
zației de partid, comitetul 
sindical și comitetul U.T.M. să 
treacă de indată la traducerea 
lui in viață.

realizărilor

D. DAN

Excelenței Sale 
Președintelui 

Consiliului de Miniștri 
ol Republicii Populare Romine, 

CHIVU STOICA
București

Guvernul și poporul Indiei mi 
se alătură pentru a mulțumi Ex
celenței Voastre pentru amabilul 
dv. mesaj de felicitări și urări 
cu ocazia celei de-a 10-a ani
versări a zilei Republicii. îm
părtășesc pe deplin speranța Ex
celenței Voastre că relațiile de 
prietenie dintre țările noastre se 
vor întări din ce în ce mai mult 
în anii viitori.

JAWAHARLAL NEHRU 
Prim-Ministru al Republicii India

Excelenței Sale 
Ministrului Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romine, 

AVRAM BUNACIU
București

In numele guvernului Indiei și 
al meu personal doresc să ex
prim Excelenței Voastre sincere 
mulțumiri pentru amabilul dv. 
mesaj de felicitări și urări cu 
ocazia celei de-a 10-a aniversări 
a Republicii India,

JAWAHARLAL NEHRU 
Prim-Ministru și ministru 

de Externe al Republicii India

Fotbal

Cum a intrat 
o... nuntă 

în gospodăria 
colectivă

(Urmare din pag. l-a)

La Vatra Dome!, pe îîngă 
școala sportivă, funcționează 
un centru de antrenament 
de schi. Zi de zi, elevii șco
lilor din oraș profitînd de a- 
ceste zile... cu zăpadă, se 

antrenează pe pîrtiile din 
pădure și la trambulină. In 
fotografie : un grup de elevi 
în drum spre trambulina.

Foto î I. ȘERBU

Pînă în prezent, în turneul in
ternațional de fotbal pentru ju
niori de la Viareggio se cunosc 
două echipe calificate în semi
finale: AS. Milan și F.C. Bolog
na. Prima echipă a terminat la 
egalitate 1-1 cu Partizan Belgrad 
dar s-a calificat prin tragere la 
sorți in timp ce Bologna a în
vins cu scorul de 1-0 pe AS. To
rino. în celelalte două jocuri ale 
sferturilor de finală urmează să 
se înlîlnească Dukla Praga cu 
Sampdoria și Fiorentina cu Udi- 
nese.

★
Stadionul Dinamo din Capi

tală a găzduit joi dupa-ami.iză 
întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele C.C.A. și

Wisla Cracovia. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate : 2-2. Fotbaliștii polonezi au 
jucat foarte bine reușind să con. 
ducă pînă în minutul 55 cu sco
rul de 2-0 prin punctele reali
zate de Smauek și Mahowski. In 
ultima parte a jocului, echipa 
bucureșteană s-a regăsit in a- 
tac înscriind două goluri prin 
Raksi și Tătaru.

*
Pe terenul II al clubului Di

namo, într-un joc amical de fot
bal echipa Dinamo Bacău a ifi- 
trecut cu scorul de 1-0 
Dinamo Obor.

formația

Schi

economii 
pot realiza tinerii 

din transporturi-auto

Scena in insuladin filmul Voci

Au început finalele 
natelor republicane de 
care reunesc la startul 
ce se desfășoară pe valea lalo- 
rr.icioarei (Peștera) pe cei mai 
buni specialiști din țară repre- 
zentînd cluburile C.C.A., Dina
mo, Știința, Voința și altele. In 
proba de 15 km., victoria a re
venit dinamovistului Dinu Petre 
cu timpul de 55’17”. Cursa de 
5 km. temei a fost ciștigată de 
Mioara Simion (Voința) crono
metrată în 27’56” 2/10. Astăzi 
campionatele programează pro
bele de 30 km. seniori și 10 km. 
senioare.

campio- 
schi-fond 
probelor

Tonic de mată
In orașul Haelsingborg (Sue

dia meridională) s-a dispu
tat miercuri seara întîlnirea in- 
temațioaală de tenis de masă 
dintre echipele selecționate mas
culine ale Suediei și Iugosla
viei. Jucătorii suedez: au repur
ta: victoria cu scorul de 5-2. 
Iată rezultatele tehnice înregis
trate: Melsstroem-Markovic 2-0, 
Aiser—Harangozo 2-0, Vogr.nc 
—Larsson 2-1, Meisatroem—Ha
ra ngozo 2-1. Larsson—Marko- 
vic 2-1, Vogrinc—Aiser 2-0, 
Larsson—Harangczo 2-0.

(Age.-p-es)

(tmare din pag. l-a) 

spălarea miinilor sau a unor pie
se cu benzină, manipularea negli
jentă a combustibilului, neingri- 
jirea mașinilor etc. Probabil 
că pentru unii acestea vor părea 
lucruri mărunte, neesențiale. 
Dar dacă ar face doar citeva sim
ple calcule in legătură cu aseme
nea probleme „minore" la scara 
intregii economii naționale, *- 
tunci vor constata că problema 
capătă cu totul alt aspect. O ast
fel de problemă „fără importan
ță* pare la prima vedere turna
rea neglijentă a combustibilului 
în rezervor. Dar, dacă socotim 
nutnai 0.5 litri risipiți la fiecare 
alimentare, atunci la un număr 
de 1.000 autovehicule risipa se 
ridică la aproape 1.000 tone com
bustibil anual.

Aș mai vrea să mai arăt doar 
încă două-trei căi la fel 
de „mărunte" privind posibili
tățile tinerilor conducători de a 
realiza importante economii de 
combustibil. Să luăm de pildă 
umflarea cauciucurilor. Circula- 
rea cu cauciucurile umftate ne
reglementar duce în afară de o 
uzură mai mare a acestora și la 
un consum mărit de combustibil. 
De exemplu dacă camionul 
„GAZ-51" circulă cu cauciucu
rile umflate normal (3,5 atm.) 
el consumă la viteză economică 
(30-45 km) 21 litri pe oră ; la o 
presiune in cauciucuri de 2 atm. 
consumul crește pentru aceeași 
viteză, la 26 litri pe oră.

O altă cale este circu
la rea cu viteză economică. 
La autocamioane această viteză 
este de 30-45 kilometri pe oră. 
Ca cit ne abatem de ta aceste 
viteze, pe lingă alte dezavantaje, 
crește și consumul de combusti
bil. De exemplu un autocamion 
„ZIS S* consumă mergind cu 70 
km. pe ară cu 40 la aată mai 
mult combustibil decit atunci 
dnd drcuU ca viteza de 40 de 
kilometri pe oră. La fel te poate 
reduce cooaumul mseșorind 
timpul de mers in goi. Deci de 
exemplu fa 1.000 autocamioane 
s-ar reduce timpul de mers in 
goi ea numai o jumătate oră zii-
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Sărbătorirea grof
Jo: după-amiază. in aula Aca

demie: R. P. Romine a avut Ioc 
o ședință consacrată sărbătoririi 
proiesorului dr. Ion Nicolau, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romine, cu 
împlinirii virstei de 75

Despre activitatea rodnică a 
sărbătoritului în domeniul pe
diatriei au vorbit acad. dr. 
Șt. S. Nicolau, președintele sec
ției de științe medicale a Acade
miei R. P. Romîne și acad. dr. 
hi. Gh. Lupu, membri ai Prez:-

O insulă pierdută pe întinsul 
mării, Se apropie de mal
a navă cu excursioniști, 

acostează, vizitatorii urcă scările 
de piatră și se plimbă printre 
clădirile vechi, printre garduri, 
stînci și dune de nisip. Doi în
drăgostiți își fac confidențe. La 
un moment dat dialogul lor în
cetează a fi doar al lor și devine 
parcă un ecou al vieții de ieri și 
de. azi a insulei, dialogul dintre 
excursioniști și pămîntul insulei, 
o părticică din pămîntul patriei. 
Și acest dialog redă ideea că tre
buie iubit fiecare colțișor al 
insulei ca și fiecare bucată de 
pămînt a patriei care a fost uda
tă de sîngele luptătorilor pentru 
o viață mai bună a poporului. 
Nava care a acostaț și pe 
excursioniști nu-i vedem, le 
auzim doar zgomot&le și vocile 
și, din contrastul acesta între ve
selia și exuberanța vizitatorilor 
și sobrietatea peisajului insulei, 
se creează o undă dramatică ce va 
învălui întregul film. Iar dacă 
nu-i vedem pe excursioniști, e 
pentru că regizorul Ranghel Vil- 
ceanov și scenaristul Valeri Pe
trov ne sugerează astfel că nu 
e vorba de un grup sau altul de 
turiști, ci de tot poporul care se 
bucură azi de libertate și soare, 
pentru că în urmă cu ani s-au 
sacrificat în luptă fii dintre cei 
mai buni ai poporului muncitor.- 
în acest fel, insula apare nu ca 
un refugiu pentru turiștii înse
tați de peisaj sălbatec, ci ca un 
adevărat monument nl 
trecut a poporului in 
comuniștii pentru n 
bună.

intr-adevăr, în urmă

luptei din 
frunte cu 
viata mai

cu ani au

t9tă, au gospodărie vestită- Vino 
să vezi cum o să arătăm și noi 
peste cîț-iva ani. Acuma sînlem 
de-abia după înființare,

Bătrînul era curios să vadă 
toate astea și nu s-a împotrivit,

A mers apoi și pe la nea llie, 
viitorul lui socru. Aici, Floarea 
era în plină „muncă de agitație". 
Taică-su o ținea morțiș că nu 
prea are timp, că trebuie să 
meargă cu treburi pe la tîrg.

— Hai, bre nea Ilie, i-a sput 
Dinu. Uite, merg și ai mei.

Bătrînul avea încredere în ce-i 
spunea Dinu. Era băiat bun, har
nic, serios. Și apoi știa că nu-și 
face el drum de pomană în fier 
care seară pe la poarta lui, și 
nu-i părea rău de asta de loc. 
A acceptat să meargă la Gherăr 
seni.

De cum au intrat în Gherăseni 
pe o parte și pe alta a drumului 
frumos pietruit, i-au întim-pinat 
pline de prospețime casele noi, 
luminoase, îngrijite ale colectiviș
tilor. Se cunoștea cît de colo că 
sînt case de oameni gospodari.

La gospodărie au vizitat mai 
întîi construcțiile: maternitatea 
pentru scroafele de rasă, grajdu
rile noi unde vacile, pe care toc* 
mai atunci le mulgeau îngriji
torii, dădeau cîte 15-20 de 
litri de lapte pe zi și altele. Au 
discutat ceasuri în șir cu colec
tiviștii, au fost pe la ei pe acasă, 
le-au văzut mobila, radio-urile 
și toate celelalte, au mers pe 
cîmp ca să vadă culturile. Apoi 
au făcut socoteli, au discutat 
între ei.

— Așa o jă fie și la noi, tată, 
nu se putu stăpîni Dinu Stancu 
să-i spună bătrînului. Tatăl a 
dat doar din cap gînditor.

La cîtva timp după această vi
zită, bătrînul l-a chemat pe 
Dinu, să discute.

— Tu ești mai tinăr și mai 
deștept, l-a luat el de la început. 
Că nu degeaba te-or fi ales ti
nerii secretarul lor. Hai să vor
bim despre toate pe care le-am 
văzut...

Și-au vorbit îndelung, pînă 
seara tîrziu. li plăcuseră mult bă
trînului cele văzute la Gherăseni.

— Măi, și la noi putem să fa
cem la fel, să creștem animale 
multe, c-avem pășuni bune, vor 
bea el înflăcărîndu-se singur.

— Pămîntul nostru e la fel do 
bun ca al lor. Dacă-l lucrăm așa, 
după știință.

La urmă, Dinu l-a întrebat ca 
intr-o doară :

— Ei, ce faci cu cererea ?
— Păi, fă-o tu.
— Nu, scrie-o cu mîna matale. 
...Acasă, la Floarea, lucrurile 

se petreceau cam la fel. Numai 
că aici era ceva mai greut

Bătrînul cam tăcea, nu prea 
răspundea la tot ce-i spunea 
Floarea. A fost însă de acord 
ca fata să meargă dacă vrea 
după Dinu la colectivă.

La puțină vreme după asta, așa 
cum e obiceiul, părinții se duc 
unii pe la alții, discută cînd să 
aibă loc nunta și despre multe 
altele.

Ilie Drimboceanu, tatăl fetei, 
l-a privit lung pe Dinu și pe 
taică-su, care veniseră la el acasă 
să discute treburile astea. Se fră. 
mintase mult în săptămînile din 
urma.

— Am auzit c-ai făcut cerere, 
îl întrebă el pe Stancu.

— Am făcut, i-a răspuns scurt 
bătrînul, privindu-l curios.

— Eu.,, să știi că nu-i dau fe
tei nimic. Nu vreau să-mi fărâ
mițez pămîntul. Dacă Dinu vrea, 
s-o ia așa...

— Nu pentru pămînt o iau eu 
pe Floarea, i-a răspuns Dinu.

Floarea se uită întristată spre 
batrîn. Discutase otita vreme cu 
el ; într-un timp părea că a în" 
țeles și el că e bine să meargă 
cu toții în colectivă, și acum,..

— Nu vreau să-mi fărîmițez 
pămîntul, a repetat din nou Ilie 
Drimboceanu, serios și gînditor. 
După care îi făcu misterios cu 
ochiul viitorului cuscru și puse o 
hîrtie pe masă.

— Eu am hotărît că-i mai bine 
să intrăm cu toată nunta în gos
podărie, rosti el tare, și începu 
să rida din toată inima, mulțu
mit de tot ce spusese pînă atunci 
Cusqru-său, n 
rîdă și el.

Dinu și 
mîinile pe

nic, in numai un an s-ar realiza 
o economie de 40 vagoane ben. 
zmă.

O reducere importantă a con
sumului de combustibil pe tonă- 
kilometru de marfă transportată 
poate fi obținută și prin folosi
rea remorcilor.

In cadrul sectorului auto 
există numeroase întreprinderi 
regionale de transporturi auto 
ca de pildă la Timișoara, Cluj, 
Constanta care obțin rezultate 
însemnate in lupta pentru redu. 
cerea prețului de cost, de rea
lizare de cit mai multe econo
mii. Există în aceste întreprin
deri o atmosferă permanentă de 
bună gospodărire, de atenție 
deosebită pentru fiecare mașină 
irr parte. Despre metodele de 
muncă ale tinerilor de la aceste 
întreprinderi, despre felul cum 
reușesc ei să prelungească viața 
mașinilor, să realizeze economii 
de combustibil, ar fi bine să se in
tereseze și tinerii de la I.R.T.A. 
Ploești și Orașul Statin unde lu
crurile nu merg prea bine, unde 
se mai face risipă de combus
tibil, unde indicii de utilizare a 
capacității autovehiculelor sînt 
încă scăzuți.

In sectorul auto organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi. 
zațiilor de partid antrenează ti
nerii conducători auto în mișca
rea sutamiistă. Mișcarea aceasta 
trebuie larg dezvoltată de
oarece sporirea numărului de 
kilometri parcurși peste sarcinile 
de plan fără reparații contribuie 
la realizarea de importante eco
nomii bănești.

Recent a apărut Hotărirea 
Consiliului de Miniștri care pre
vede că pentru îmbunătățirea re
parațiilor capitale la autovehi
cule, pentra reducerea prețului 
de cost, precum și pentru o mai 
justă folosire a suprafețelor de 
reparare, acestea să fie necu
tate de Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor in mari 
unități de reparații. Tineretul, 
care in cadrul atelierelor de re
parații reprezintă un procent în
semnat, trebuie să-și mobilizeze 
toate forțele, să-și pună în prac
tică toate cunoștințele pentru a 
realiza micșorarea timpului 
imobilizare a vehiculelor în 
parație.

lată dar numai citeva
numeroasele posibilități pe care 
tinerii din sectorul transporturi 
auto mobilizați de către organi
zațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid le au 
pentru reducerea prețului de 
cost, pentru realizarea unor im
portante economii.

de
re-dr. Ion Nicolau 

diulu: Academiei R. P. Romîne, 
prof. dr. Q. Frânte, rectorii In
stitutului de medicină din lași, 
conf. dr. Comaa Petrescu și dr 
N. Ghiță.

A răspuns prof. dr. Ion Nico. 
Iau.

In încheiere, acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romine, a felicitat pe săr
bătorit în numele Prezidiului A- 
cademiei, urlndu-i noi succese în 
muncă.

din

Stanca, începu să
mină de 
în uștep-

deportați aici o 
luptători revoluționari 
tarea execuției sau a condamnă
rii la închisoare. Dar spiritul de 
luptă n-a pierit în ciuda terorii 
la care erau supuși și ei au în
cercat de numeroase ori să eva
deze spre a putea să se încadre
ze din nou în bătălia împotriva 
odiosului regim burghezo-moșie- 
resc, Prezentînd diferitele încer
cări de evadare, filmul realizează 
admirabile portrete ale revolu
ționarilor deportați, atît de deo
sebiți ca fel de a fi, caractere, 
temperamente și totuși atît de

Cronica 
cinematografică
apropiați ca ideal comun de via
ță. în același timp, „Voci în 
insulă" creează o antiteză grăiioa. 
re între frumusețea morală a de- 
portaților și răutatea temniceri
lor burghezi în frunte cu imbe
cilul căpitan Stanev.

Iată-l de pildă pe pescarul po
reclit Costa Rica. Om călătorit, 
inteligent, cu umor, Costa Rica 
a început să se gîndească la eva
dare de cînd a pus piciorul pe 
insulă. încercarea lui este insă 
surprinsă de către paznici și Costa 
Rica este împușcat cu bestialita
te și cinism de către căpitanul 
Stanev. Autorii filmului creează 
după moartea fiecărui luptător 
un tulburător dialog imaginar 
între acesta și tovarășii lui, din 
care reiese faptul că cel dispărut 
țrunsmite ca pe un mesaj scump

ideea evadării, speranțele lui cele 
mai dragi celor rămași în viață. 
Așa pier și Liceanul și dulghe
rul Jeco. în persoana acestuia 
din urmă, realizatorii filmului 
au făurit figura unui admirabil 
om din popor, de un umanism, 
un optimism și o abnegație im
presionante, Jeco falsifică trage
rea la sorți și pleacă el pe mare 
pentru a pregăti bărcile necesa
re evadării, spre a cruța viața 
Doctorului pe care o socotea mai 
prețioasă și mai necesară tovară
șilor săi. Iar Doctorul organizea
ză intr-adevăr evadarea dar, ră- 
nindu-se într-un accident, se sa
crifică in folosul tovarășilor săi 
pentru a nu le împiedica fuga- 
Fiecare tip din film este foarte 
bine conturat, iar regia a știut 
să îndrume excelent pe artiștii 
Ivan Kondov (Doctorul), Stepan 
Peicev (Kosta Rica), Constantin 
Koțev (Jeco), Ivan Andonov 
(Liceanul) și alții care au expri
mat cu plasticitate și veridicitate 
spiritul de luptă, abnegația 
luptătorilor. în opoziție cu 
prostia și cruzimea temnicerilor 
burghezi, în speță figura odioasă 
și plină de ridicol a căpitanului 
Stanev (interpretat cu mult 
umor de Naicio Petrov). Această 
producție a studiourilor din R.P. 
Bulgaria este un film care slă
vește lupta revoluționară a po
porului, îndemnînd la o pioasă 
aducere aminte a jertfei eroilor, 
educînd tineretul în spiritul tra
dițiilor de luptă ale partidului, 
în spiritul dragostei față de ma
rile cuceriri prezente ale celor 
ce muncesc.

B. DUMITRESCU

(Agerpres)

Sentimentul 
solidarității colective

(Urmare din pag. l-a) 

pe de de el. S-a găsit însă un 
maistru comunist care a reac
ționat altfel : „E tinăr, e ager 
la minte, are iscusință în mun
că și mai ales e ambițios, li 
place să se fălească în fața 
celorlalți din păcate cu lucruri 
de nimic. Nu e nici pe departe 
pierdut. Dacă izbutim sâ-I în
dreptăm, facem din el muncitor, 
nu glumă". Maistrul Pitiș a avut 
mult de furcă cu tinărul. Mo
mentul cel mai important din
acțiunea lui este acela cînd l-a
invitat pe tatăl tinărului în
fabrică și l-a dus la mașina 
fiului său pentru a-i arăta felul 
în care lucrează și a-i relata 
comportarea lui.

Zguduit, tatăl s-a uitat la 
fiul său și apoi la maistru :

— Și mi se lăuda că nu-i ni
meni ca el în secție...

— Nu-i nimeni ca el — i-a 
replicat maistrul - pentru că-i 
ultimul...

Ajutat de comuniști colectivul 
a înțeles însă că e de datoria 
lui să-l ajute pe Tache și a 
reușit

Am întîlnit multe cazuri care 
ilustrează cu cîtă perseverență 
și răspundere se ocupă de trans
formarea și educarea tinerilor, 
in uzină, comuniștii. Cîtă diver
sitate de mijlooce folosesc în 
munca lor I Și nimeni, în afară 
de conștiința lor de comuniști și 
cetățeni, nu îi obligă la lucrul 
acesta.

Dau aceste exemple tocmai 
pentru a arăta că un colectiv 
atunci cînd pornește în mod 
responsabil și organizat o ac
țiune de educare, nu se poate 
să nu învingă. Mie mi se pare 
că tocmai aceste aspecte ale 
muncii de educare au lipsit co
lectivului în cazul semnalat de 
ziar. Egoismul, chiar dacă nu e 
defectul cel mai grav al omului, 
deschide o poartă largă altor 
vicii mult mai periculoase. 
Nedreptatea, necinstea, cu toate 
implicațiile și urmările |or, aude 
cele mai multe ori la bază 
acest blestemat egoism. A 
lovi în el, a-l sfărîma, a-l în
locui cu sentimentul solidarității 
colective, e o lege elementară 
a societății noastre.

Floarea își stTÎnseră 
furiș, fericiți.

Marți 1 martie
la cinematograful Pafria

PREMIERA
noului film romînesc

cu

Gr. Vasiliu-Birlic, Car. 
men Stănescu, Jules 
Cazaban, Niki Atana- 
siu. Costache Antoniu, 
Remus Gomăneanu, Al. 
Giugaru, Ștefan Ciubo. 
tărașu, Neamțu Otto. 

nel. Al. Lungu.

S0ENARIUL: Mir. 
cea Ștefănescu, după 
schița „Telegrame" de 
I. L. Saragiale.

REGIA: Gh. Nagy 
și Aurel Miheles.

IMAGINEA: Ion
Cosma și Jean Pierre 
Lazar.

MUZ16A: Mircea
Chiriac.

DECORURI : Arh. 
Liviu Popa.



Vizita lui N. S. HrușciovStudenții 
vest-germani 

demască nazismul
BERLIN. — In Berlinul Oc

cidental s-.a deschis o expozi
ție consacrată demascării ju- 
decătorilor naziști care ocu- 
pă astăzi funcții de răspun
dere în organele de justiție 
a’e R.F.G. Astăzi ei își pun 
din nou semnătura pe sen
tințe pronunțate în Germania 
Occidentală îm.potr:va pa trio, 
tilor ca^e se pronunță pentru 
crearea unei Germanii demo
crate, împotriva înarmării a- 
tomice a R.F.G.

Expoziția este organizată 
de Uniunea studenților socia
liști din Germania Occiden
tală, de Uniunea studenților 
liberali și de alte organiza, 
ții studențești din Berlin-u. 
Occidental

Luînd cuvîntuî în cadrul u- 
nei conferințe de presă 
R. Strecker, reprezentant al 
Uniunii socialiste a studenti- 
lor germani, a subliniat că 
autoritățile vest-berlineze eu 
încercat să împiedice organi
zarea expoziției. EL a comu
nicat de asemenea că orga, 
nizatorii expoziției au primit 
scrisori anonime, pline de a- 
menințări, trimise desigur 
fasciști.

în Indonezia
Marea serbare populară dată în cinstea 

lui N. S. Hrușciov pe insula Bali

Ajutorul acordat Cubei 
de (J.R.S.S. va fi folosit 

pentru industrializare
HAVANA 25 (Agerpres). — 

Intr-un discurs televizat pronun
țat la 24 februarie în fața a 6000 
de activiști sindicali. Fidel Cas
tro, primul ministru ăl Cubei, a 
anunțat că creditul de 100.000,000 
dolari acordat de U.R.S.S. Cubei 
va fi folosit pentru industrializa
rea țării. „Nici represaliile 
economice, nici amenințarea 
S.L’A. de a opri cumpărarea za. 
harului din Cuba nu ne 
piedica de a pune în 
acest program**, a spus

vor îm1 
aplicare 
Castro.

Spectrul Iui McCarthy 
deasupra cinematografiei 

americane

Marțul da protest 
al unor copii 

englezi
LONDRA. — Ziarele engle

ze au relatat zilele acestea 
despre o impresionantă mani
festație populară in apărarec ! 
unei instituții de cultură: In I 
semn de protest impoiriva re. 
comandării consiliului regio
nal de a se închide școala ic. . 
care învață, un numeros grup : 
de elevi ai școlii din Caistor, i 
comitatul Lincolnshire, au or- ‘ 
ganizat un marș de proies: : 
pînă la Lincoln, rezidența co- I 
milatului. „Un grup de 28 de 
băieți și 25 de fete din cursul 
superior al școlii — relatează 
ziarul „The Guardian” — în
soțiți de citeva auiomobi e In 
care se aflau oărirzți și zia
riști, au plecat d.n Caistor la 
lăsarea nopții... Dorința de a 
protesta față de o profundă 
nedreptate La împins pe a- 
cești copii, din care unii aveau 
doar 15 ani, să mărșăluiasca 
în tot cursul nopții încolo, 
nați in ordine, prin furtuna 
de 2âpadă care a bîniud in 
partea de nord a comitatuiui 
53 de copii au plecai spore 
din Caistor, și 52 au pași: 
m\ndri prin poarta orașul a: 
Lincoln curind după ce *r 
luminase de c -iă. O singure 
fetită a trebuit să se ochea
scă. Cei olți. obosiți insă r-r 
torioși, au prezen al cc^s-- 
lui municipal o pe'-dze pt 
care ii cer să revizuiască i 
tărîrea de a l* înch-de pcozl

„Copiii au obțină: o rizro- 
rie frumoasă prin marțul lor 
de 26 de mi’e — scrie -The 
Guardian”. Consdiui flucaîca- 
pal a hotâr-t să auuue inebi- 
derea școlii.. 9.

N. 5- Hrușciov și președintele Indoneziei, Sukamo, sînt întîmpinați cu entuziasm de artiști ș 
spectatori după un spectacol de cîntece și dansuri indoneziene la ca.-e au participat

DENPASAR 25 (Agerpres). — 
La 25 februarie, pe insula Bali 
a avut loc o inare serbare popu
lară in cinstea delegației guver
namentale sovietice condusă de 
N.S. Hrușfciov, președintele Con
siliului de Miniștri al L.R.S.S. 
In piața principală din Denpa- 
sar. împodobita sărbătorește, 
s-au adunat mii de locuitori ai 
orașului, precum și ai sateior 
din vecinătate. Sosirea lui N. S. 
Hrușciov și a președintelui Su
karno in piața a fost intimpi- 
nată cu o furtună de ovații și 
d? urale- Timp d-î peste o oră 
prin fața tribunei in care se af
lau K. S- Htușcka, pn

N. S. Hrușciov a arătat că 
convorbirile prietenești pe care 
le-a avut cu președintele Sukar
no, vor fi fără îndciala, de mare 
folos atit poporului sovietic și 
poporului indonezian cit și cau
zei păcii în imreaga lume. îmi 
face o deosebita piacere a spus 
N. S. Hrușacv, sa mă aflu ia 
mijlocul vostru — al poporului 
indonezian care și-a versat sîn- 
gele său pentru independența sa 
națio.îalâ. Aș vrea sa va av 
tizez. însă, prietenește, a sui 
niat N. S. Hrușciov, ca victo 
pe care ați cucerit-o trebuie s 
fie consolidata,

mire, a spus et ați arătat pre
mierului hrușciov ca su£etiU po
porului indouezan este I 
și înflăcărat. El esu 1 
și inii acarul ic lupta pe 
bertatea sa, in lupta pem

Pacea-primejdie 
pentru Adenauer

BONN 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cancelarul 
R.F. Germane, Adenauer, a luat 
din nou atitudine împotriva des- 
tinderii încordării internaționale. 
La 25 februarie, buletinul oficial 
al Departamentului presei și in
formațiilor de pe lingă guvernul 
R.F. Germane a publicat un ar
ticol în care Adenauer califică 
destinderea încordării drept „un 
primejdios cuvint la rnedă**.

Ignorind complet deplasarea 
spre destinderea încordării care 
s-a conturat în relațiile interna
ți male, Adenauer încearcă în 
articolul său să creeze o atmos
feră de neîncredere între po- 
poare. .Trăim, — scrie el, 
pentru a intimida — în condi- 
; care seamănă doar a pace, 
sub presiunea groazei și fricii 
si trebuie să fim extrem de pre- 
cauți față de promisiuni".

in încheierea articolului Ade- 
nauzr își exprimă îngrijorarea 
" legătură cu succesul dezvol

tării economice a Uniunii Sovie- 
rce. In această privință el cere 
d? fapt Occidentului să pornea- 
s.î ^un război economic împo- 
*--..a Sovietelor".

Hollywood-ul ca și întreaga 
Americă a fost zguduit de 
drama scenaristului Pollok 

care dintr-o confuzie de nume 
cu un ...croitor din Los Ange
les a fost trecut pe o „listă nea
gră" de către faimoasa comisie 
pentru cercetarea activității an- 
tiamericane, scos de peste tot 
și aruncat pe drumuri. Astăzi 
este cerșetor. Există deci toate 
motivele ca această dramă să fi 
zguduit întreaga Americă și să 
producă vii proteste împotriva 
,.listelor negre".

Cu toate acestea, după cum re
latează ziarul american „New 
iork Times" din 15 februarie 
— „palidele spectre ale senato
rului Joseph Mc. Carthy par să 
mai planeze încă în mod ame
nințător asupra industriei cine
matografice". Deși politica reac
ționară a ciracilor spirituali ai 
lui Mc. Carthy s-a dovedit a fi 
o înșelăciune falimentară totuși, 
„gustul pentril acuzații și răzbu
nare, stimulat și încurajat de ei, 
continuă să inspire pe anumiți 
paznici autodesemnați ai purită
ții politice a ecranului ameri
can". Unul din acești paznici 
cunoscut de multă vreme prin 
actele sale de gîde spiritual, este 
și Martin B. McKneally, coman
dantul național al Legiunii Ame
ricane. Acesta, vexat de „drama 
Pollok" pe care o consideră 
„o întîmplare fără semnificație" 
a lansat un atac furibund împo
triva producătorului de cinema
tograf Stanley Kramer deoarece 
acesta a îndrăznit să i folosească

In pas cu vremea

Un apostol 
ratat 

al înarmării 
atomicepe talentatul scenarist american 

„interzis1* Nedrick Young sub 
pseudonimul de Nathan Douglas 
in realizarea unei viitoare pro
ducții ,»Afoltenejie vîntul". Este 
vorba de valorosul scenarist a- 
merican Young care în 1953 a 
refuzat să răspundă la o între
bare a comisiei Camerei repre
zentanților pentru activități anli- 
americane care în schimb, ulte
rior, după „interdicție'* a obți
nut din partea Academiei de 
Artă Cinematografică din Holly
wood. sub pseudonimul Douglas, 
premiul „Uscar" pentru filmul 
antirasist cu un titlu deosebit 
de semnificativ — „Cei ce nu-și 
înclină capetele". Ceea ce l a 
întărîlat pe paznicul spiritual 
nechemat a fost menținerea pre
miului „Oscar“, deși s-a aflat 
adevăratul nume al lui Douglas.

B. McKneally își numără prin
tre victimele atacurilor sale reac
ționare pe Otto Preminger și pe 
Kirk Douglas, pentru vina de 
a l fi folosit pe talentatul Dalton 
Trumbo- autor progresist de sce
narii, la realizarea filmelor 
ftExodu și „Spartacus". Un fe
nomen nou reprezintă însă po
ziția lui Preminger și Kramer 
care au declarat public că nu 
se vor lăsa intimidați de o pă
rere pe care o consideră „ne
democratică și nerealistă". în a- 
celași timp trebuie remarcat că 
spectrele sumbre ale senatorului 
Aic Carthy continuă să planeze 
asupra vieții cineuiatograiiei a- 
niencane întrucît nu a fost luată 
nici o poziție oficială de veșle- 
jire a „manifestului de la hote
lul Waldorf" din 1947 redactat 
de un grup de directori ai prin
cipalelor studiouri cinematogra- 
fice și îndreptat împotriva ele
mentelor progresiste. Semnifica
tiv e faptul ca Mc. Kneally, ori- 
decîte ori își profesează „acuza
țiile", încercînd să compromită 
și să suprime din cinematografie 
cetățeni cinstiți americani, drept 
supremă argumentație folosește 
formula : „Cetățeanul X cade 
sub restricțiile impuse de acor
dul de la hotelul tValdorf". Mai 
trebuie amintit că acest manifest 
retrograd nu a fost încă denun
țat de societățile de cinemato
graf care l-au acceptat. Referitor 
la acest manifest infain, în amin
titul articol publicat la 15 fe
bruarie în ziarul „New York 
Times", se remarcă caracterul 
riu „învechit ți caduc" manifes
tul fiind de asemenea calificat 
drept ipocrizie care a durat 
deja prea mult". Ceea ce repre
zinți purul adevăr ..

C. ROMAN

•jomes Brian Conant esi
/ „președinte de onoar 

J în retragere" al Univei 
sității Harvard Conant e cu 
născut însă prin altă funcți 
pe care a ocupat-o : aceea d 
comisar suprem al S.U.A. î 
Germania și apoi ambasade 
american în R. F. Germană 

Din vremea aceea Conor 
a deprins limbajul „războiuli 
rece". L-a învățat și nu l- 
uitat pînă astăzi. Memoria P 
este stimulată intens de fai 
tul că reprezintă — astăzi c 
și altădată — interesele trw. 
tului Morgan cu care se afi 
în legături de rudenie. Ac 
leași legături, ba ceva m. 
strinse, îl apropie de cancels 
rul de la Bonn Conant și / 
denauer sînt cumnați.

Acesta este deci Conan 
Luînd cuvintul la un banch* 
(nu știu cum se întîmplă d< 
limba belicoșilor se dezghe 
ță tot la vremi de chef). C 
nani a făcut apel la comese 
să „renunțe la liniștea loru 
să recunoască imediat neces 
tatea creării unui ...sistem ii 
failibil de arme termon 
deare".

In loc de dezarmare și dt 
tindere, cursă nebunească 
înarmărilor și încordare 1 
cesta este vechiul și comnr 
mlsul refren al adeptilor „ră 
bolului rece". Ca serv al l 
Morgan, interesat in indusir 
de armament atomic și cui 
nat al lui Adenauer, interes 
\n întreținerea încordării ; 
ternafionaie. fostul genei 
visează zile de apocalips 
tomic.

Faptul că opinia publică 
mericană. mai ales dună 
zita tovarășului Hrușciov 
dispusă toi mai puțin să cri 
dă în basmul cu „perico. 
comunist" și nu mai vrea 
dea chiar așa de lesne bc 
pentru înarmări, nu mai poi 
fi ascuns.

Și aceasta îl irită pe be 
coșul fost general: „Eu t 
călătorit recent prin toc 
țara — se vaită el — și 
mici excepții nu am simțit i 
țelegerea pericolului care 
amenință pe noi". Conant e. 
desumflat că opinia publi 
nu mai ascultă baliuerru 
belicoase ale atomiștilor și 
oamenii simpli doresc sine 
să se ajungă la un acord r. 
vînd dezarmarea generală 
totală. Iar acesîa este luc 
cel mai puțin dorit de avo 
tul lui Morgan și cumnat 
lui Adenauer. De aceea v 
tură pe la nasul comeseni 
tablouri apocaliptice, de acf. 
pledează pentru înarmare.

AL. G1RNEAȚA
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Incâ un pas al R.F. Germane 
care duce la complicații 

în Europa
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gătură cu tiz :a preși 
S LE A.. Eisenhv-zr _• 
Ha. Uniunu * - 
de/tților din Brazi ia și L*- 
unea Națională a Stud-' 
de ia instituțiile de inzd;: 
mim mediu de speciakta'e <■ 
dat publicității o declara':f 
in care cer so’uționarea pro
blemelor litigioase spi'- 
tul de la Camp David".

Studenții din BrazEta spri
jină cu căldură guvernul,Cu
bei condus de Fidel Caștro 
Ei subliniază in declarație ca 
orice agresiune împotriva Cu
bei trebuie considerată o a- 
gresiune împotriva întregii A- 
merlci Latine și va fi con
damnată în unanimitate de 
popoarele Americii Latine.

Sukarno, membru de<eg;
ver^amena.e sov •cuce ;
soanele c&ctale incionez
trecut îuir-un toreQt nei
și prtrresc da^sz tarr. d<
r< cvrsn și orAesire ;
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n—-e pe care o implica milita- 
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COLȚURILE LUMII

Manifestații 
antirasiste ale 

studenților 
de culoare 
din S. U. A.

NEW YORK. - Agenția 
Reuter transmite că t’ner<« și 
studenții de culoare din sta- 
‘ele Carolina de nord. Caro, 
lina de sud. Virginia. Terme, 
ssee și Florida au inițiat o 
serie de manifestații pașnice 
prin oare protestează împo
triva practicilor segregațio- 
niste din restaurantele unde 
patronii albi servesc 
lația de culoare numai 
cînd stă în picioare, 
neavînd 
mese.

La 23 
nit noi 
te® Chattanooga din 
Tennessee, cînd 30 de studenți 
de culoare au luat loc la me- 
sele unui restaurant, cerînd 
să fie serviți. în scurt timp 
și-au făcut apariția în res- 
taurant peste o sută de hu
ligani albi care. vociferînd 
sălbatec, au început să atace 
pe studenții de culoare a run- 
cînd hi e! cu diversele obiecte 
ce se găseau pe mesele res
taurantului. Studenții negri 
au ripostat. S-au produs cioc
niri care s-au soldat cu nu
meroși răniți. Poliția a inter, 
venit numai pentru a împrăș
tia Pe spectatori.

Referindu-se la amploarea 
ne care au luat-o manifesta
țiile organizate de studenți: 
de cu oare din statele din su
dul SU A., revista amerioană 
,.Time“ seri*» i „Revoluția e- 
galîtaristă din sud se ma ii- 
testă ca o revărsare de pri
măvară. trecînd peste baraje".

dreptu| să ia

popu- 
atunci 
negrii 
loc La

izbuc-februarie, au 
incidente în localita- 

statul

Li o ad--x'e geaerH 
nt-mbrilor cdhzisiaE jjc 
brie Roșu" treg.uaea f rev 
R S hb-X.) s-a H- 
v.iior.i 7—10 an; top meabr^ 
acestui artei să ffe <-
1305 de sate nuci in oț>: — z~ 
noi așezări de tip urban.

.Coihpzul „(Jciombrt€ Roșl*. 
pe care îl conduce de 3b de ar.: 
Fiotr Prozorov, de două ori Erou 
al Muncii ’ Socialiste, este unul 
din cele mai tnafi din U.R.S.S. 
Ei d.spune de 4d.0'4J ha. de te
ren, de peste 100 tractoare, de 
67 autovehicule, de multe com
bine și alte mașini.

După cum a declarat Piolr 
Prozo.ov unui corespondent al 
agenției TASS, planul de pers- 
p ctivă de co istru.re a aș.zari- 
lor de tip urban, adoptat de 
membrii- colhozului „Octombrie 
Roșu", prevede construirea de 
case cu parter și etaj sau par
ter și trei etaje, cu iot confor
tul modern. Fiecare familie va 
primi un apartament, numărul 
camerelor urmind să fie stabilit 
in funcție de numărul membrilor 
familie'. Colhoznicii vor benefi
cia fără plată de toate serviciile 
comunale. In așezări vor fi con
struite școli-internat. case de 
cultură, cinematografe, cantine, 
magazine, vor fi amenajate gră
dini și parcuri.

Orășelele colhoznice vor ti le
gate prin șosele p: care vor c r- 
cu'a autobuse aparținind colho
zului.

VESTITA CARNEGIE-HALL 
VA FI DARIMATA

Soarta Carnegie-Hall-ului, una 
din cele mai de seamă instituții 
culturale americane, a fost hetă- 
r‘tă. în luna mai după închi
derea stagiunii de concerte a- 
ceaslă clădire, care are 69 de 
ani de existență va fi durimată. 
Din anul 1891 cînd a fost 
construită de unul din cei mai 
mari industriași americani, An
drew Carnegie, această mare sală 
de concerte a fost arena a nume
roase triumfuri istorice în do
meniul muzicii. Aici a dirijat 
marele Ceaikovski orchestra ca- 
re-i interpreta operele. In sala

ndia Robert duM 
ejle j» ia presei 
oceslei. teu. Deocu» 
a anjr.țJi ce te re 
locul ei.

Is siiiaud timp. c-radi ue- 
nul că după ce Ucmegie-Has-ul 
ta fi dirimzt, locul, pe cere «- 
ceasXă clădire iți Irosește ullr 
juele zile, r« /* emenejet pentru 
parcarea automobilelor. Aședsr 
este foarte posibil ca pe locul 
unde au răsunat man opere mu
zicale cu renume mondial 
răsune in curmă clocsoanele 
tomobilelor.

Din momentul in cere za a- 
nu nț at dărîmarea renumitului 
Carnegie-Hall, amatorii de mu
zici au formulat re petele pro
teste categorice.

IN S.U.A.
NUMĂRUL ȘOMERILOR 
DEPĂȘEȘTE POPULApA 

NORVEGIEI
La 24 februarie comisia sena

torială pentru problemele șoma
jului a dat publicității o cule
gere cuprmzind rezultatele cer
cetărilor asupra șomajului in 
S.atele Unite, pregătită la cere
rea corn siei de către un grup 
de cercetători științifici,

Anunțîn'd apariția' acestei cu
legeri, senatorul Eugene Mc 
Carftiy, președintele co misiei, a 
declamat că în prezent - în_ Sta
tele Unite se numără 4.150.000 
de șomeri. ..Numărul șomerilor 
din S.atele Unite, a declarat el, 
depășrște astăzi populația unei 
țări ca Norvegia".

Un alt coautor al culegerii, 
Margaret Plankztt. funcționară 
a Ministerului Muncii, subli- 
n ază că *oma:ul lovește îndeo
sebi tineretul. As fol, în noiem
brie 1959 n au av.it de lucru 
13,5 la sută dintre muncitorii 
tineri.

La Friedrichshain, raionul Spremberg, se ridica prima uzina d’ 
tuburi catodice pentru televiziune din R. D. Germana- In foto

grafie : tineri muncitori de pe șantierul acestei uzine.

Foto : ZENTRALBILD

boaze
I»®»»-

In prezent există deja dovezi 
mai iiiu.1 dedt sufictenie ca de- 
du rațiile despre dragostea de 
pace Iacute cu durn.vie de gu
vernul .Adenauer in perioada na. 
berării acordurilor de la Paris 
și admiterii R. F. Germane in 
N.A.T.O. du au avut alt scop 
dîdt sa camufleze adevăratele 
piamm ale ger
mani și si liniștească op.nia pu- 
bl.ca a n țzrile occidentale. Con- 
docătarn R. F. Germane consi- 

ă că încuviințarea de către 
lerile occidentale a miiitar.za- 
R. F. Germane, includerea ei 
N^A.T.O^ numirea unor foști 
ierali hideriști în posturi de 

comandă în blocul Atlanticului 
de Nord înseamnă că ar fi fost 
dale uitării crimele săvirșite in 
trecut de militariștii germani, că 
s-ar acorda un fel de premiu de 
încurajare acmalei politici mili
tariste a guvernului R. F. Ger
mane și e.orturilor depuse de el 
în sprijinul „războiului rece".

De cîtva timp se observă că și 
cadrul N.A.T.O. a devenit prea în
gust pentru clica militarists vest- 
germană care are vaste planuri 
proprii lucru dovedit din nou de 
stabilirea^ colaborării militare 
in.re R. F. Germană și Spania.

Tratativele cu privire la co
laborarea militară între cele mai 
reacționare state din Europa do
vedește că guvernul R. H Ger
mane este nevoit să caute sprijin 
p^niru politica sa aflată în con
tradicție cu interesele păcii la 
un regim care este o progenitură 
a nazismului hitlensi și a fas
cismului italian. înțelegerea din 
culise între Germania Occiden
tala și Spania îranchistâ reinvie 
involuntar in memorie faimoasa 
axă „Berlin-Madrid**, alianța 
militară dintre Hitler și Franco. 
Lumea știe de partea cui a ac
ționat Spania lui Franco în cel 
de-al doilea război mondial. Tu
turor le sînt vii în memorie fă
rădelegile monstruoase săvirșite 
de trupele hitleriste, la care a 
participat și așa-numita „Divizie 
albastră" trimisă de dincolo de 
Pirinei pe cîmpul de luptă din 
Uniunea Sovietică.

Cîrdașia militară dintre R.F. 
Germană și Spania franchistă 
este considerata in Uniunea So
vietică ca o încercare a cercuri
lor vesteuropene dintre cele mai 
războinice și reacționare de a 
împiedica destinderea încordării 
internaționale, realizarea unui 
acord între Est și Vest, crearea 
bazelor unei păci trainice și 
securității popoarelor. Aceasta 
cîrdășie subliniază din nou ne
cesitatea imperioasă ca toți acei 
care sînt cu adevărat interesați 
în întărirea păcii să întreprindă 
acțiuni comune împotriva unelti
rilor militariștilor vestgermani 
și măsuri care să asigure reali
zarea unei înțelegeri cit mai 
grabnice în problema dezarmării 
generale și totale și a reglemen
tării pașnice cu Germania.
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Gangsterii din Chicagc 
și complicii lor...

A m fi nedrepți 
să nu
noaștam

recu- 
că 

urmașii intru gang
sterism ai vestitului 
Capone, s-ou mulțu
mit numai 
voluminosul 
de „experiența1 
sat 
Coponii 
răni 
l-au

să preia 
bagaj 

7“ Ia
de acesta. Al. 

contempo- 
din Chicago 
întrecut pe 

„maestru" cu mult 
Acest lucru reiese 
din relatările ziarelor 
și agențiilor de pre
să americane, rela
tări care au stîrnit 
un mare scanda! în 
rîndul opiniei publi
ce americane.

Semnalul nemai
pomenitului scandal 
a fost dat la 15 ia
nuarie 1960. Patru 
bandiți din Chicago 
întemnițați la States
ville, indignați de 
„nedreptatea4* ce li 
se face de a fi con- 
strînși la inactivitate, 
au căpătat mincă- 
rinril la limbă. Ban- 

și-au dat com- 
în vileag *n 
anchetatorilor, 
sînt aceștia ? 

cei care au
Cine 
înșiși 
datoria să curețe ora
șul Chicago de ban-

dele de hoți, adîca... 
organele polițienești, 
lată cum se desfășu
rau lucrurile, in zo
na unde bandiții o- 
perau, puteau fi vă
zute mașini cu poli
țiști patrulînd cu 
multă pasiune profe
sională. Imediat 
în această zonă 
părea 
străin, 
patrulare gonea 
locul operației și-i 

bandiți 
ce-i pă- 
a cea stă 
încrede- 

polițist 
re- 

1.000

un 
mușina

ce 
a- 

polițist 
de 
la

anunța pe 
de pericolul 
ștea. Pentru 
„misiune de 
re", fiecare 
primea cite o 
compensa de... 
de dolari și partea 
cuvenita din prada. 
Totul deci se petre
cea într-o deplina 
colaborare dintre po
liție și bandiți, care 
desigur în aceste 
condiții era deosebit 
de fructuoasa.

Mărturisirile au 
dezlănțuit o anchetă 
de mari proporții la 
Chicago. Poliția a 
fost prinsă cu... mița 
in sac. Primele re
zultate ale anchetei 
au dezvăluit compli
citatea unui mare

polițișt
număr de memb 
poliției — numă 
se cifrează la 
- cu bandele 
hoți din Chic 
Dintr-o corespon 
ță a ziarului , 
utsche Zeitung" 
flăm că în < 
scandal nu sk 
mestecați numai 
lițiști negradați, 
fel, conducătorul 
liției criminale 
suburbia Evanst< 
căutat să sc 
basma curată p 
gangster, cu nu 
Robert Morrison 
schimbul sumei 
2.500 dolari. K 
son a declarat i 
operațiile sale 
spargere era < 
cu mult zel și 
către 8 polițiști.

Scandalul izfc 
la Chicago se 
încă în prima 
fază. Intre t!<np, 
tele oficialități 
Chicago dau s 
de mare nervoz 
Au și de ce. A 
dat în vileag 
un aspect semn 
tiv al moravurile 
domnesc 
Unite ale

in St 
Ameri

R. LUCI?

AMSTERDAM. — Comitetul 
de prietenie Olanda—R.P. Ro-
mină a organizat in sala Muzeu
lui Municipal din Amsterdam o 

romîneascăseară de muzică 
populară și clasică.

Cu acest prilej au 
tate filmele „Valea 
„Scurtă istorie".

către Armata Sovietică, care 
împlinește la 15 august a.c. 
care a fost declarată sărbăt 
națională a poporului con

fost prezen-
Oltului11 și

februarie țn. TOKIO. — La 25 
parcul Hihia din’ Tokio a avut 
loc un mare miting al oameni
lor muncii din Capitală împo
triva noului „tratat de secu
ritate" japono.american.

PHENIAN. — După cum re
latează presa, prezidiul C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a 
adoptat hoturîrea de a sărbători 
pe scară largă cea de-a 15~a 
aniversare a eliberării Coreei de

ȘTAS 3452 52.

CAIRO. — Secretariatul 
niane.t al Consiliului de so 
ritate a țărilor Asiei și A 
a adresat tuturor comitetelor 
ț.onale de solidaritate afro-. 
tice o scrisoare în care le 
ca să dedare ziua de 2â i 
tie a anului curent „Zi a 
darității afro asiatice".

— La 23 febru 
un avion „neindentificat** a 
cat cu bombe cu fosfor o reg 
din apropierea i 
Clara, incendiind 
trestie de zahăr, 
lea bombardament 
o săptămină.

orașului S 
plantații 
Este al 
în decur


