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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria II-anr. 3390

Manifestări consacrate 
aniversării lui Y.I. Lenin

In cadrul „Joii 
organizată la Uzi 
Gottwald” din Capitală, tînăra 
Elena Creangă Ivan de la Gara 
de cultură a tineretului din 
raionul Gh. Gheorghiu-Dej a vor
bit tinerilor muncitori despre 
figura lui Lenin oglindită în li
teratură. Tot cu acest prilej in
ginerul Adrian Sirbu, 
studiat în U.R.S.S., a 
tinerilor despre locurile 
activat și muncit Lenin 
ningrad.

4 PAGINI — 20 BANI

Numeroși tineri muncitori de la Uzinele „1 Mai"-Plcești urmeazâ cursurile de minim tehnic, 
latâ-l pe strungarul Gheorghe Gogan râspunzînd întrebărilor pentru verificarea cunoștințelor.

Foto : P. PAVEL

★
La căminele culturale 

giunea Constanța, în

In toiul campaniei agricole

Oameni de știință 
în mijlocul colectiviștilor

A fost o întilnire obișnuită în
tre cei ce lucrează pămintul și 
cai care-1 cercetează prin ochiul 
pătrunzător al științei pentru a-1 
s-ipune și a-l face sâ dea omului 
mai mult. Colectiviștii din Șol- 
danu i-au primit cu bucurie pe 
cei doi specialiști — profesorul 
Gh. Văluță, director de secție în 
l.C.A.R. șj doctorul E. Pălăma- 
ru, director de secție in i.C Z.

Oamenii de știință au venit in 
mijlocul colectiviștilor acum, in 

se 
lu- 
in- 
ca

toiul campaniei agricole, să 
sfătuiască ci ei, să-i ajute să 
creze mai bine pămintul, să 
grijească mai bine animalele 
să obțină producții mari.

Prelegere în plin cimp
Oaspeții împreună cu 

viștii au plecat pe cimp. 
hectare cuprind terenurile arabi
le ale colectiviștilor din comuna 
Șoldanu. De o parte și de alta 
a drumului se înșiră parcele în- 
tinse, unele îmbrăcate în haina 
verde a griului proaspăt, bine in- 
frățit, altele discuite și grăpate 
acum în primăvară. Intre profe
sorul Văluță și colectiviști s.a 
înfiripat în mod firesc o discu
ție despre starea de vegetație a 
culturilor, despre lucrările ce 
trebuie efectuate acum, în aceas
tă campanie și mai tîrziu, pentru 
obținerea unor producții sporite.

Ajunși la tarlaua de griu, pro
cesorul și colectiviștii s-au oprit, 
au intrat în lan, s-au aplecat a- 
supra firelor plăpînde, ]e-au cer
cetat, au calculat desimea pe 
metrul pătrat. Profesorul a apre
ciat strădaniile depuse de colec-

colecti-
1.30»

tiviști pentru aplicarea învă
țămintelor agrotehnice înaintate, 
pentru rotația științifică a cultu
rilor.

— Totuși — am fost 
ca pe o parcelă mică să 
griu după griu — spune 
rășuj Dumitru Mihăilă, 
dintele gospodăriei și am avut 
necaz cu el acum, în primăvară; 
ni l-a atacat zabrusul. L-am 
combătut cu Nitroxan.

— Să mergem la parcela a- 
ceea — a propus profesorul Vă
luță.

Ajunși aici profesorul și colec
tiviștii au scormonit la rădăci- 
ra cîtorva plante tinere și au 
descoperit larve de zabrus. Mi
rați oarecum și interesați („Doar 
noi l-am combătut4* !?), colecti
viștii s-au grăbit să pună între
bări profesorului șj acesta le.a 
explicat că din cauza timpului 
rece acest dăunător s-a băgat 
mai adine în pămint și n-a fost 
distrus. Este necesar să se mai 
împrăștie odată Nitroxan Pe a- 
ceastă suprafață, fără întîrziere.

Profesorul i-a întrebat apoi pe 
colectiviști despre planul lor de 
cultură la porumbul pentru siloz 
și îe-a dat indicații prețioase pe 
care colectiviștii s-au angajat să 
le respecte întocmai.

— Porumbul-siloz — a spus 
profesorul Văluță — trebuie să-1 
însămînțați la fel ca și porumbul 
pentru boabe. Aceeași distanță 
între rînduri, aceleași lucrări de 
întreținere. Ceea ce îl deosebeș
te de acesta din urmă este pe
rioada de recoltare, Porumbul- 
siloz se recoltează în faza de 
coacere lapte-ceară. Atunci el

nevoiți 
punem 
iova- 

preșe.

A intrat în funcțiune

Complexul de îngrășăminte chimice azotoase 
din cadrul Combinatului chimic Făgăraș
Complexul de îngrășăminte 

chimice azotoase construit în 
cadrul Combinatului chimic Fă
găraș a produs joi primele can
tități de azotat de amoniu gra
nulat.

Noul complex, cel mai mare 
de acest fel din țara noastră, 
prevăzut cu o capacitate de 
100.000 tone anual, este înzes
trat cu utilaj modern de mare 
productivitate. La cele trei fa
brici ale complexului — amo- 
niac, acid azotic și azotat de 
amoniu — procesul de producție 
este în cea mai mare parte au
tomatizat.

Prin intrarea în funcțiune a 
noului complex de la Făgăraș, 
producția de îngrășăminte chi-

------e-----

u-are cel mai mare conținut de 
nități nutritive despre care cred 
că ați auzit...

— Știm ce sînt unitățile nu
tritive — răspund cîțiva colecti
viști.

— ...așa, aceasta este perioada
ION BAIEȘU 

Ing N. SIM1ONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

din re- 
w , școdi se
fin conferințe pe teme ca „Ac
tualitatea mereu vie a lerwnis- 
mului”, „Previziunea lui Lenin 
se inifă'ptuiește" etc. In cadrul 
„joii tineretului4* au avut loc 
seri literare la care se vorbește 
despre opera marelui Lenin.

★
In centrul siderurgic Hune

doara s-a organizat o expozi
ție privind viața revoluționară a 
lui Lenin. Joi după-amiază la 
biblioteca regională din Deva a 
avut loc o seară literară cu te
ma „Figura lui Lenin oglindită 
în oreația lui Maiakovski4*.

★
oameni ai muncii 
raionul Pitești au 

acestea muzeul 
— I. V. Stalin” 
La întreprinderea 

Pitești, la că- 
" 1 raiioanele

Peste 600 
din orașul și 
vizitat zilele 
„V. I. Lenin 
din Capitală, 
textilă „11 Iunie" I 
minele culturale din 
Drăgășani și Cîm-pulung Mus
cel, în schela Poiana Lacului, 
au avut loc expuneri despre o- 
pera și viața lui Vladimir llici 
Lenin.

(Agerpres)

de amoniu a 
la Făgăraș va

mice de azotat 
Combinatului de 
spori considerabil,

(Agerpres)

Faza pe fără
în zilele de 8, 9 și 10 aprilie 

se va desfășura la București 
faza pe țară a trecerii în revista 
a formațiilor artistice studen
țești — ediția 1959-1960 la care 
vor participa aproape 50 de co
lective de artiști amatori din rîn- 
dul studenților: coruri, echipe de 
dansuri, formații de teatru, bri
găzi artistice de agitație, or
chestre semisimfonice, de mtfzică 
populară și ușoară, precum și 
soliști vocali și instrumentiști. 
Numai în această fază a con
cursului sînt antrenați peste 
1.400 de studenți din toate cen
trele universitare ale țării.

întrecerea se va desfășura în 
două săli: la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa” 
— unde vor prezenta spectacole 
echipele de teatru — șj la Pala
tul Pionierilor — unde vor evo
lua celelalte formații.

In perioada concursului stu- 
denții-artiști amatori vor prezen- 
ta spectacole și în marile între
prinderi bucureștene, precum și 

.la casele de cultură al tineretu
lui.

(Agerpres)

în sera de flori a G.A.S. Po4 
pești-Leordeni.

Foto : N. STELORIAN

îmbrăcate în costumele naționale lucrate chiar de ele, cîteva 
pioniere de la Palatul pionierilor din Oradea se pregătesc pen

tru spectacol.
Foto : P. POP

DINCĂ LAURENT1U, 
anul III vioara, Școala e- 
le men tar a de muzicâ 

Craiova.

HÎRSU VALENTIN, 
clasa a Vl-a violoncel, 
Școala de Muzicâ nr. 1 

București.

Vineri 8 aprilie 1960
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Doi ani consecutiv, 
fruntași pe ramură

Rxsnt, colectivului de inova
tori și raționalizatori din Atelie
rul de zonă C. F. R. Oradea i-a 
fost acordat, pentru a doua oară 
tidul de „Fruntaș pe ramură” 
in munca de inovații și raționa
lizări în cadrul Departamentu
lui Căilor Ferate, ramura va
goane.

Realizarea numărului mare 
de inovații și raționalizări se 
datorește muncii depuse de în
tregul nostru co'cetiv, care, sub 
conducerea organizației de 
partid, desfășoară o susținută 
activitate în vederea mecaniză
rii proceselor de producție.

Avind drept îndemn realiză
rile comuniștilor, tinerii mobili
zați de organizația de bază 
U.T.M., au adus o bună contri-

Concurs de 
pentru

Sf. Gheorghe, Reghin 
și Tg. Mureș, iar la 
individual s-au între
cut 26 concurenți a-

buție la mișcarea de inovații. 
Astfel, din rîndurile inovatorilor 
face parte și secretarul organi
zației de bază U.T.M., Victor 
Cuc, lăcătuș, care, in cursul ți
nui an a realizat trei inovații 
importante.

Inovații prețioase au realizat 
și utemiștii Pentea Florian și 
Vasile Prodan.

Recent, in sala de festivități 
a Atelierului, într-un cadru 
sărbă oresc, inovatorii unității 
au primit însemnate recompense 
pentru realizările lor. In viitor, 
colectivul unității noastre este 
hotărît să mențină locul de frun
taș pe care l-a cucerit.

GHEORGHE RUSU 
sudor

ceromode'e 
pionieri

Cercul de aeromo- 
dele de pe lingă 
Casa pionierilor din 
Tg. Mureș a organi
zat, de curind, un 
reușit concurs inter- 
orașe de aeromodele 
la categoria planoare 
A-l, rezervat pionie
rilor. La acest con
curs, care a devenit 
tradițional, pionierii 
au avut prilejul să 
treacă in revistă mi
găloasa lor muncă de 
lungă durată din 
timpul iernii. Au 
participat 5 echipe 
de pionieri din ora
șele Cluj, Odorhei,

lâswsănrw'îWl

eromodeliști, care au 
obținut rezultate teh
nice foarte bune, tim
pul fiind excelent 
pentru un astfel de 
concurs. Cele mai 
bune rezultate indivi
duale au fost obți-

nute de către frații 
Bălint Săndor și Ba- 
lipit Bela, care au 
ocupat primele două 
locuri in clasament. 
Rezultatul primului 
clasat constituie cel 
mai bun punctaj ob
ținut pină in prezent 
în țara noustră la 
categoria A-l.

O serie de pionieri 
s-au prezentat la 
concurs cu modele o- 
șiginale construite de 
ei, ca de exemplu 
Terro Lăszlo (Sf. 
Gheorghe) și alții.

IOAN PAUȘ 
funcționar

Au primit carnetul 
de utemist

Comitetul orășenesc U. T. M. 
Codlea a organizat, de curind, 
o adunare generală deschisă In 
cadrul căreia au fost inminate 
unui număr de 18 tineri frun
tași în producție carnetele de 
utermști.

Cei peste 800 de tineri, parti- 
cipanți la această adunare des
chisă, au urmărit cu un deose
bit interes expunerea tovarășu
lui Iosif Sekei, activist al Co
mitetului raional de partid Cod-

roșu

vorbit despre trad:-lea, care a
țiile glorioase de luptă ale parti
dului, despre munci însuflețiți 
a tineretului sub conducerea co
muniștilor pzntru construirea 
sociajis nului în țira noastră.

In Încheiere, tov. Iosif Sekei 
a vorbit tinerilor despre cins
tea de a fi membru al organiza
ției revo uționare a tineretului.

GH. CRISTEA 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T-Ji. Codlea

Pentru fruntașii în muncile agricole
în formațiile artis

tice ale Casei de cul
turi din 
regiunea 
activează 
tineri din 
Odată cu 
primăverii,

Z-mnicea, 
București, 
numeroși 

localitate, 
venirea 
ansam- 

blul artistic al Casei 
de culturi a pus in 
scenă un frumos spec
tacol muzical, intitu
lat ,,Cintăm cu pri
măvara**. Acesta cu-

prinde scenete, cu
plete, cin te ce și dan
suri, care vorbesc 
despre viața nouă a 
țărănimii muncitoare 
de pe meleagurila 
raionului.

Cu acest spectacol, 
ansamblul artistic fl 
casei de cultură din 
Zininicea a plecat in 
turneu prezentind 
numeroase spectacole 
pe scenele căminelor

culturale din satele 
raionului.

Zilele trecute, an
samblul artistic sa 
oprit și in satul Con- 
țești unde a dat un 
spectacol în cinstea 
colectiviștilor frun
tași în rhuncile agri
cole de primăvară.

IONEL T. TRIFU
profesor

Tînărul acesta este comunistul Gheorghe Bucelea, fierar beto-4 
nist la șantierul nr. 4 Onești. Inițiativa sa de a reduce consu
mul specific 

astăzi de
de materie prima cu 2 la sutâ este cunoscută 
către tinerii de pe toate șantierele din Onești.

Foto : P. POPESCU

ropotul ploii •••
aceea, întunericul1 In seara

s-a lăsat mai devreme. Nori 
negri, bolovănoși se învolbu
rau deasupra salului. Deodată 
se porni o ploaie torențială. 
Stropii reci, prinseră a fră- 
mintă pămintul, izbind cu 
putere in ferestre. Dînd per
deaua la o parte, tînărul 
Constantin Tănase, secretarul 
organizației U.T.M. din co
muna Țuțulești, raionul Cos
te fii, privi îngrijorat afară 
spre locul unde se înalță 
clădirea în construcție a noii 
școli. Primise din portea or
ganizației de partid sarcina 
de a mobiliza întregul tineret 
din comună la descărcarea 
materialelor de construcție. 
Trecuse de ora 10, iar cami
oanele care trebuiau să aducă 
ciment ți țiglă pentru școală, 
nu mai soseau. Afară, ploua 
cu găleata. Dacă mașinile au 
apucaț să plece și le-a prins 
furtuna pe drum ? Materiale
le, mai ales cimentul, sini în 
pericol, trebuie descărcate 
repede ! Fără să mai stea pe 
ginduri, se îmbrăcă și porni 
spre școală. Pe drum, zări 
prin întuneric două lumin te. 
Primul autocamion cu mate
riale, apoi încă patru

Constantin Tănase alergă 
din casă in casă la cei mai 
apr o pitiți utemiști și-i chemă 
la școală. In citeva minute

camioanele cu materiala s* 
opriră în fața școlii. In jiuul 
lor cei 12 tineri, discutau a- 
prins, căutând soluții pentru 
descărcarea cit mai urgentă 
a camioanelor. Printre ei 
aflau și utemiștii Ion Stoican, 
Niculina Chiznoiu. Constantin 
Dumitru și alții. Continua să 
plouă cu aceeași intensitate, 
iar viatul sufla parcă mai 
tare. In citeva clipe băieții 
dădură la o parte rogojinile 
ce acopereau camioanele și se 
apucară de lucru.

Mai întîi, au fost transpor
tate în magazia școlii țiglele 
ce se aflau deasupra, peste 
sacii de ciment. Așezați in șir 
pină la ușa magaziei, tinerii 
le-au dat iute din mină în 
mină, așezîndu-le cu grijă în 
stive. Apoi s-au apucat să des
carce sacii cu ciment.

...Trecuse de miezul nopții 
cind au terminat descărcatul 
celor peste 20 de saci cu ci
ment și circa 5.000 țigle. Lts 
lumina fulgerelor, li se ve
deau fețele ude de ploaie, 
obosite, dar strălucind da 
mulțumire. Entuziaștii ute- 
mișli din Țuțulești iși făcuse
ră pe deplin datoria solvind 
de la distrugere materialele 
atit de folositoare ridicării 
noii școli.

GH. IONESCU 
activist al Comitetului 
raional U.T.M. Costești

clntieeeietL
Iii icrele i talente

Timp de aproape o săptămînă, 
zeci de tinere talente din toate 
colțurile țării și-au disputat în- 
tîietatea în cadrul „Festivalului 
republican al școlilor și institu
telor de artă**. început modest 
acum cîțiva ani, cu singura do
rință de a trece în revistă mun
ca artistică și procesul de în- 
vățămînt, „Festivalul republican" 
a căpătat astăzi as
pectul unei întreceri 
naționale de prim or
din. cu obiective 
multiple.

Noi laureați au 
primit prima lor dis
tincție în ierarhia 
consacrării artistice 
Este un stimulent 
atîtea remarcabile talente ale 
muzicii noastre din trecut 
nu au avut parte. Este un 
semn al grijii regimului de 
democrație populară pentru 
ridicarea și încurajarea tuturor 
valorilor reale ale poporului. 
Dar mai presus de toate — 
prin numărul mare al la ureați- 
lor — întrecerea ne-a oferit ga
ranția că muzica, baletul și tea
trul romînesc contemporan dis
pun de un contingent remarcabil 
de talente care în scurtă vreme 
vor ridica pe o nouă treaptă 
arta noastră interpretativă.

Ce ne-a dovedit al IV-lea 
„Festival republican al școlilor 
și institutelor de artă- ? Fără 
îndoială că prima și cea mai 
îmbucurătoare constatare ră- 
mîne aceea a creșterii calitative 
a acestei competiții. Lupta pen
tru cantitate din trecut a căpă
tat acum o vădită cotitură spre 
calitate. Și dacă exigențele vor

însemnări pe marginea celui 
de al IV-lea Festival republican 
al școlilor și institutelor de artă

viitoare, 
de care

crește, la 
publican* 
vor fi și

O altă
— mai ales în domeniul muzicii
— ni s-a părut afluxul mai bo
gat al tinerilor talentați din pro
vincie. Lărgirea rețelei școlilor 
elementare 2e muzicâ în diverse 
centre muncitorești și localități 
de importanță regională sau ra
ională, a sporit simțitor capaci
tatea de descoperire a noilor 
valori. Surprinzătoarea apariție 
a micuțului violonist Dincă 
Laurențiu ain Craiova, remar
cabilele talente Sirtiu Mariana 
din Iași, Angela Gavrilă din

viitorul „Festival re- 
socotim că rezultatele 
mai îmbucurătoare, 

constatare prețioasă 
*s în domeniul muzicii

Timișoara, Pall Denes din Tir- 
gu Mureș ș.a. au produs o de
osebită impresie. S-a echilibrat 
simțitor raportul de forțe artis- 
tice între centrele cu veche tra
diție muzicală și noile orașe 
trezite la viața culturală în anii 
regimului democrat-popular.

Nu putem, de asemenea, să 
nu subliniem cu bucurie locul de 

cinste pe care l-a 
— ocupat în repertoriul 

actualei întreceri 
muzica romînească. 
Iar ceea ce ni se 
pare și mai semnifi
cativ rămine aten- 

J ția acordată crea
ției 

piesele 
multe probleme de teh- 
vor spori în viitorul

contemporane, 
mici, fărăDacă 

prea 
nică. ... .......... .
apropiat (și aici secția didac
tică a Uniunii Compozitorilor 
de comun acord cu celelalte sec
ții ar putea aduce o substanțială 
contribuție) sîntem siguri că 
vom avea rezultate șî mai bune.

Un hotărît succes pe drumul 
ancorării repertoriului cu carac
ter militant în actualitate, 1-ati 
obținut studenții Institutului de 
teatru „Î.L.Ca răgiale” din Bu-

VIOREL COSMA

(Continuare în pag. 3-a)

(Material primit în cadrul 
Concursului corespondenților 
voluntari).

La stația C.F.R. Chitila

O instalație 
modernă 

de centralizare 
electrodinamică

SIRBU MARIANA, 
anul IV vioara, Școala 

medie de muzicâ lași.

PALL DENES, 
flaut, Școala de muzicâ 

Tg. Mureș.

La stația C.F.R. Chitila a 
fost dată in exploatare o insta
lație moderna de centralizare 
electrodinair.ică, proiectată și 
construită în țară după docu- 
mentație sovietică.

Spre deosebire de celelalte in
stalații de centralizare realiza
te pină acum, la care fiecare 
macaz ,și semnal se acționează 
separat de la pupitrul de co
mandă, noua instalație prezintă 
un grad superior de automati
zare. Prin manipularea a numai 
două butoane — cel care indică 
direcția de ieșire din stație și 
cel al liniei pe care se află sau 
urmează să intre trenul — se 
execută automat manipularea 
tuturor macazelor și semnalelor 
aflate de a lungul parcursului, 
precum și controlul executării 
comenzilor. Toate aceste opera* 
ții se fac 
de, față 
durau în 
nuale.

în numai 10-12 secun. 
de 10-12 minute cit 
cazul executării ma.

(Agerpres)'

I



Fotoreporterul nostru a prins 
pe peliculă cîteva din apa
ratele stației de rontgeno- 
cinematografie cuplată cu o 
stație de televiziune ce func
ționează la clinica medicală 
a Spitalului „Vasile Roaită**. 

din Capitală

Mașina de calcul 
„Lea“

In Ianuarie I960, după o mun
că de un an și jumătate, la u- 
zina ..Gamira" din Budapesta a 
fost realizată prima mașină de 
calcul ungară ,,LEA".

,,LEA“ este o mașină „gîndi- 
toare** oare va ușura considera
bil munca omului. Ea are forma 
unei pianine, cîntărește 200 kg și 
conține sute de tuburi electro
nice și kilometri de fire electrice. 
Pentru a introduce o ecuație cu 
8 necunoscute sînt necesare exact 
11 minute, pentru rezolvarea ei 
— cîteva miimi dintr-o secundă, 
iiar pentru citirea soluției — 3 
minute.

„Ce au povestit 
pietrele"

Editura științifică a publi
cat traducerea din limba rusă 
a lucrării „Ce au povestit 
pietrele" de A. E. Fersman.

Acad. A. E. Fersman, en
tuziast cercetător al geochi- 
miei, a scris peste o mie de 
lucrări științifice, dintre care 
„Geochimia**, o operă clasică 
în patru volume, unde expu
ne bazele acestei noi științe.

îndrăgostit de mineralogie 
și geoehimie, A. E. Fersman 
— un „savant romantic", cum 
l-a denumit academicianul 
L. E. Scerbakov sau „poet

împotriva

ce

O hartă 
hidrogeologică 

a Uralului
Oamenii de știință din Ural 

studiază problema identificării 
substanțelor minerale utile prin 
analiza apelor subterane. Suie 
de probe de apă luate din trei 
zone relativ mici au permis oa
menilor de știință să scoată la 
iveală anomalii cu un conținut 
sporit de cupru și zinc- Acolo 
unde au fost descoperite aceste 
anomalii, sînt efectuate lucrări 
geofizice și de prospecțiuni care 
vor preciza rezervele de sub
stanțe minerale utile-

Actualmente, oamenii de știin
ță în colaborare cu geologii, ela
borează metodele și stabilesc 
criteriile de referință pentru des
coperirea substanțelor minerale 
utile prin analiza apelor subte
rane. Ei alcătuiesc de aseme
nea o hartă hidrogeologică a 
Uralului, iar ulterior va fi în
tocmită și o hartă hidrochimi- 
că. Aceste hărți vor permite 
geologilor să prospecteze pe 
baze strict științifice zăcămin
tele minerale din această regiu
ne extrem de bogată.

A in Iu
canceruk
au ocolit de astă dală pum 
nevralgic, „originea cancerul 
— și au mers pe altă cafe, 
nu s-au preocupat, de găsi 
unui medicament anticancero} 
de crearea în organism a r 
stări de rezistență față de can 

întărirea cooperării iniei 
ționale in acest domeniu, < 
tribuția savanților din. între 
lume, a dus astfel la prin 
succese spre descoperirea u 
vaccin anticanceros.

Institutul de terapeutica 
patologie- experimentală a < 
cerului de pe lingă Academia 
Medicină a U.R.S.S., a stw. 
posibilitatea vaccinării anim 
lor împotriva cancerului. E: 
riențele au arătat că la anim 
le sănătoase grefarea unei tun 
canceroase este aproape imp 
bilă. Țesutul canceros grefat 
repede absorbii sau elimi 
fără a produce îmbolnăv 
Dimpotrivă, la animalele bo. 
ve de 
crește și se

Trenurile viitorului
Expresul atomic transsiberian 

spinteca noaptea polari cu vite
za sa normală de 360 km oră. 
Așezat în fața tabloului electro
nic de comandă, inginerul-șef al 
trenului se gindi cu drag la cei 
20 000 de calatori „ai zii** care 
se distrau in va goanele-club pre
văzute cu aer condiționat sau pe 
platformele de sport scăldate în 
razele soarelui artificial, în cele 
3 săi: de cinematograf cu ecran 
lat sau la teatru.

Hotârit, primul expres atomic 
din lume, adevărat oraș ultra
modern pe roți, oferea călătorilor 
condiții de confort excepționale, 
identice cu cele ale unui trans
atlantic luxos...

Un fragment disdr-o povestire 
științifico ■ fantastici ? A u. Mai 
curind o previziune științifici 
certă care va fi realizată.

Case pe roti
în ultimele săptâmini. intre 

specialiștii sovietici se duc discu
ții extrem de interesante cu pri
vire la reconstrucția radicali a 
căilor ferate principale ele țiriL 

lată pe scurt despre ce este 
vorba.

în urma dezvoltării economice 
vertiginoase a regiunilor din Si
beria și Orientul îndepărtat, tra
ficul între părțile europene și 
cele de dincolo de Ural ale

Uniunii Sovietice crește într-un 
ritm de-a dreptul fantastic.

Ce e de făcut ?
Se pare că problema ar putea 

fi rezolvată în două feluri : să 
se construiască cel puțin zece li
nii paralele transsiberiene (!) 
sau si se lărgească de 
ori linia existentă.

De curind, A. Markov, 
rator al Institutului de v 
tică al Academiei de Științe a 
U.RSS. și-a expus punctul său 
de vedere in paginile revistei 
„Tehnika Molodioji". El este 
de părere ci ar fi mult mai ra
ționali construirea unei super-
m agist role avind lățimea de
circa 4,5 m față de 1,524 m cit 
au liniile sovietice în present. 
Pe asemenea căi ferate vor pu
tea circula trenuri gigantice, cu 
vagoane de mărimea unor case 
eu etaj, iar productivitatea tran
sporturilor va crește dintr-o dată 
de 50—60 de ori !

cîteva

colabo- 
energe-

Un proiect gigant
Se prevede o aeraa a«- 

pistruii m m mwî/irr. d»
raausri uergied prin L I— lurr 
spre Pekin, iar cealaltă in regi
unea Vledieortok, spre stalurile 
Oceanului Pacific,

Dacă va triumfa ți ideea pre
lungirii acestei gigantice magie

al pietrei**, cum i-a zis scrii- 
torul A. N. Tolstoi. — a scris 
pentru tineret și cartea „Ce 
au povestit pietrele".

Lucrarea cuprinde 19 isto
rioare despre diferite mine
rale, în care autorul poartă 
pe cititori prin Siberia, Craii, 
pe Volga etc., descriindu-i di
ferite peisaje interesante și 
diferite minerale.

„Ce au povestit pietrele" 
este o lectură plăcută și utilă 
oricărui tînăr dornic să cu
noască varietatea, bogăția și 
frumusețea lumii minerale.

A. BALTAREȚU

Vladimir Ilici Leniu a fost un ge
nial gînditor care a dezvoltat filozo
fia marxistă în condiții istorice noi și 
a exercitat o puternică influența asu
pra dezvoltării științei. Nu există lu
crare filozofică apărută în secolul 
nostru a cărei influență asupra știin
ței, să poată fi comparată cu cea e- 
xercitată de marea operă a lui V. I. 
Lenin, „Materialism și empiriocriti- 
cism".

In lucrările sale clasice „Anti Du
hring" și „Dialectica naturii", Fr. 
Engels a generalizat de pe pozițiile 
materialismului dialectic, realizările 
științelor naturii din secolul al XIX- 
lea, îmbogățind și comsolidînd filozo
fia materialistă și oferind oamenilor 
de știință o metodă generală de cer
cetare și interpretare a naturii. En- 
gels a criticat cu pătrundere concep
țiile idealiste și cele materialist-meoa- 
niciste care s-au dovedit inca 
pabile să dea o interpretare filozofică 
adecvată celor mai complexe fenomene 
din domeniul naturii, societății și 
gîndirii.

După elaborarea acestor lucrări, la., 
sfîrșitul sec.olului al XIX-lea și în
ceputul secolului al XX-lea, științele 
naturii —- mai ales fizica— au făcut 
noi descoperiri prin care știința pă
trunde tot mai adîqc în cunoașterea 
structurii și proprietăților materiei. 
Descoperirea radioactivității și a 
complexității structurii atomului cercau 
cu necesitate o sinteză și o interpre
tare filozofică la înălțimea cuceririlor 
științifice.

Necesitatea unei asemenea sinteze 
filozofice era cu atît mai mare cu 
cît filozofii burghezi căutau să dea o 
interpretare idealistă noilor cuceriri 
științifice.

Această recrudescență a idealismu
lui — ca rezultat al intensificării reac- 
țîunii ideologiei burgheze — era dău
nătoare deoarece prin propagarea 
scepticismului și agnosticismului, filo
zofii burghezi semănâu neîncrederea 
în știință, în capacitatea ei de a cu?

trale peste strîmtoarea Bering 
(lățimea 85 km, adincimea nu
mai 40 m) spre rețeaua de căi 
ferate a S.U.A., distanța pînă pe 
continentul american va putea 
fi străbătută în numai 30 de ore. 
Odată această lucrare înfăptuită, 
ta mai rămîne puțin de făcui 
pentru a lega de magistrală toate 
rețelele de câi ferate ale Europei.

lată așadar că înfăptuirea 
unei câi ferate mondiale (Lon- 
dra-Ptris. pe sub Canalul Mine- 
cii, Berlin-V arșovia-Moscova,
strîmtoarea Bering-San Fran- 
cisco-Netc York) nu mai consti
tuie o utopie.

O cale ferată 
suspendată

Pe lingă proiectele legate

La Leningrad s-au elaborat o serie de analizoare automate de 
gaze pentru măsurarea concentrației hidrogenului în diferite me
dii gazoase. Noile dispozitive, care permit controlul continuu 
și reglarea automată a proceselor de producție, vor cunoaște 
aplicații în industria chimică, de prelucrare a petrolului, și în 

alte ramuri ale industriei.

Foto : TASS

O interesantă instalație
de televiziune

dîspe- 
gari

Pe tabloul 
cerului, intr-o 
de triaj sovietică, va
goanele și locomoti
vele imobilizate pe 
diverse linii de ma
nevră apar pe ecra
nul luminos al tele
vizorului. Dispecerul, 
are inaintea lui ta

bloul de comandă 
legat cu o cameră 
de televiziune. Reg- 
lind televizorul ori
zontal și vertical, 
prin schimbarea o- 
biectivului, dispece
rul are posibilitatea 
să se apropie de sec
toarele ce-1 intere-

pă-sează, fără a-șî 
răsi postul.

Noua instalație de 
televiziune feroviară 
permite urmărirea 
regulată a deplasări
lor materialului ru
lant în gările de 
triaj, accelerind for
marea și complecta- 
rea garniturilor.

/n mii de laboratoare din în
treaga lume, zeci de mii de sa- 
vanți se străduiesc să afle solu
ția problemelor de care depind 
viitoarele metode de tratament 
anticanceros. Perseverența cu 
care se cercetează cancerul, te 
face să te gîndești la asediul for- 
tăreței unui dușman puternic. Pe 
zi ce trece, însă, pozițiile acestui 
inamic sînt din ce în ce mai 
zdruncinate. în ultimul timp, oa
menii de știință au pornit pe 
calea descoperirii unui „vaccin* 
care ne face să credem că se 
deschid noi perspective în do
meniul combaterii cancerului.

O IDEE VECHE 
CU PERSPECTIVE NOI

Dar mai întîi, să vedem
este un vaccin ? Medicii au ob
servat de multă vreme că unele 
boli contagioase nu ,«e pot repeta 
la același om. De pildă, cel care 
a suferit o dată de febră tifoidă, 
devine rezistent față de această 
boală și nu se mai îmbolnăvește 
a doua oară. Aceas 
tă rezistență, denu 
mită imunitate, a 
fost explicată. în 
timpul bolii, orga
nismul și-a creat
substanțe de apărare, anticorpi, 
capabili să omoare microbii. 
Substanțele de apărare, rămîn 
însă în organism și după vinde
care și-l apără de o altă îmbol
năvire.

Pe baza acestui fenomen, au 
fost produse vaccinurile. Aces
tea nu sînt altceva decît so
luții conținînd microbi atenuați. 
Prin introducerea lor în corp, se 
produc în organism substanțe de 
apărare (anticorpi), se creează 
deci imunitate. Vaccinarea a fă
cut să dispară multe boli grave 
din vechime cum ar fi variola 
(vărsatul negru), sau să micșo
reze procentul altora ca difteria, 
paralizia infantilă etc.

Iată deci cum a luat naștere 
un vis minunat! Să se descopere 
și împotriva cancerului un vac
cin care să ne ferească de îmbol
năvire. Fiecare om ar putea 
deveni astfel rezistent față de 
unul din cei mai mari dușmani 
ai

Pe lingă proiectele legate de 
realizarea transportului feroviar 
pe lungă distanți, specialiștii so
vietici se preocupă inlens de 
problema transportului orășe
nesc. In a ceartă privință treble 
subliniat faptul ci o serie de o» 
meni de Știiațâ și tehoicieai so
vietici eieboreazi ia prezeui peu- 

cu • hraf r de 15 cure «a 
Iepe suburbikla dus smd-eeztul 
Moscovei cu marele aeroport 
Vnukovo. Pe această cale feraei. 
trenurile vor putea ârvtUa cu a 
viteză jnnă la 160 km. pe ara.

Calea ferată suspendată va 
folosi ultimele cuceriri ale teh
nicii. Ea se va sprijini pe 
din beton armat ou o înălțime de 
10—12 m. Distanța intre 
ve fi de 30 a. Pe teoueti cale 
ferată ullra-modernă ror rireula 
tațoane de formă oerodinamiri, 
eu o lungime de 18—20 m. Fie
care vagon va mea cita 75 de 
locuri. Trenurile cor circula la 
înălțimea de 6 m. de »oj, ceea 
ce ca permite ca tub ele întrea
ga circulație tâ se desfășoare în 
voie.

tn manualele ți revistele de 
specialitate trenurile suspendata 
tint considerate drept vehicula 
ideale, adevărate trenuri ale vii
torului.

Ing. V. PATRAȘCU

săi.
SINGELE CONȚINE 
SUBSTANȚE ANTI- 

CANCEROĂSE

Cum e posibil acest lucruț însă, 
de vreme ce originea cancerului 
este încă necunoscută ? Savanții

grup de oo'^eni de știința din cadrul Laboratorului de energii înalte al Institutului unificat 
de coFoetdri nucleare de la Du bria, din care fac parte oameni de știință din diferite țări so- 
cxj ste, cj descoperit o nouă particulă pină acum necunoscută de știință - particula ,,Antr 
s g-c - --s - oeron I* In fotografie : (de la stingă la dreapta) M. Soloviov (U.R.S.S.), 
Ngyen D- Ti (R. D. VietnamJ.A. Mihul (R. P. Romino), V. I. Wexler (U.R.S.S.), Din. Da-țao 

(R. P. Chineză) și Kim Hi In (R.P.D. Coreeană).
Foto : TASS

V. 1. Lenin și dezvoltarea biologiei
noaste lumea, țipînd că „materia dis
pare", că „descoperirile științei" ar fi 
dus la „falimentul materialismului". In 

„Materialism și 
că

geniala sa lucrare 
empiriocriticism", Lenin a arătat 
nu materia dispare, ci dispar doar li
mitele de atunci ale cunoașterii ma
teriei. că materia este inepuizabilă.

Dezvoltarea ulterioară a fizicii, chi
miei, biochimiei etc.,au confirmat teza 
leninistă cu privire la inepulzabilita- 
tea materiei, la procesul de pătrundere 
tot mai adîncă a cunoașterii umane în 
esența, în structura intimă a materiei. 
Generalizînd — de pe pozițiile mate
rialismului dialectic — noile cuceriri 
ale științelor naturii, Lenin a arătat 
totodată rădăcinile gnoseologice și so
ciale ale idealismului. Marele dialec
tician a oferit oamenilor de știință o 
metodă de interpretare filozofică a 
celor mai complexe fenomene ale na
turii, ajutîndu-L- totodată să se ferea
scă de influența nefastă a idealis
mului și să-și întărească rezistența 
față de asalturile filozofilor burghezi 
reacționari.

Deși nu s-a ocupat de problemele 
filozofice ale biologiei în aceeași mă
sură în care s-a ocupat de cele ale 
fizicii, Lenin a lăsat indicații prețioase 
pentru înțelegerea dialectică a feno
menelor naturii, pentru combaterea 
concepțiilor idealiste și metafizice din 
biologie. El a arătat importanța știin 
țifică și filozofică a darwinismului care 
a răsturnat vechea concepție creațio- 
nistă și'fixistă asupra originii specii
lor. Lenin a atras totodată atenția 
asupra faptului că spre sfîrșitul seco
lului al XIX-lea ‘ mulți idealiști 
s-au declarat de acord cu principiul 
evoluției, dar pe care o concepeau în 
mod unilateral metafizic și idealist.

„In secolul al XX-lea, (ba chiar la 
sfîrșitul sec. al XIX-lea) — scrie Lenin

în «Caiete filozofice» — „toți sînt de 
acord" cu «principiul dezvoltării». 
Numai că, acest „acord" superficial, 
nechibzuit, întîmplător, filistin este un 
fel de acord prin care adevărul e înă
bușit și banalizat. Dacă totul se dez
voltă, înseamnă că totul trece din- 
tr-una într-alta, deoarece se știe că 
dezvoltarea nu este o simplă creștere, 
mărire, (respectiv micșorare) etc. 
universală și eternă".

Lenin a arătat că există două con
cepții opuse asupra dezvoltării: una 
metafizică și idealistă, care concepe 
dezvoltarea ca o simplă creștere can
titativă care pune izvorul mișcării pe 
seama unui factor misterios, interior 
(forța vitală), sau exterior (dumne
zeu) și alta dialectică și materialistă, 
care explică dezvoltarea prin luptă $i 
unitate a contrariilor — izvorul, torta 
motrice a automișcăril.

„Cele două concepții fundamentale... 
despre dezvoltare (evoluție) scria 
V. I. Lenin, sint: dezvoltarea ca miș
care și mărire, ca repetare, și dez
voltarea ca unitate a contrariilor (de
dublare a unicului în contrarii, ce se 
exclud reciproc și raporturile reciproce 
dintre acestea). Prima concepție des
pre mișcare Iasă in umbră „auto" miș
carea. forța ei motrice, izvorul ei, mo
tivul ei (sau acest izvor e transpus în 
exterior, — dumnezeu, subiectul etc.). 
In cadrul celei de a doua concepții, a- 
tenția principală se îndreaptă tocmai 
spre cunoașterea izvorului „auto” miș
cării. Prima concepție e moartă, să
racă, aridă. Cea de a doua e viabilă. 
Numai aceasta din urmă oferă cheia 
„auto mișcării" a tot ce există ; numai 
ea oferă cheia „salturilor", „întrerupe
rii de continuitate", „transformării tn 
contrar", distrugerii vechiului și apa
riției noului".

In lumina învățăturii leniniste des-

rpre dezvoltare, puteir. aprecia just 
caracterul numeroaselor concepții și 
curente evoluționiste ale savanților 
burghezi din secolul nostru. Teoria 
weissmanistă, cu misterioasa ei plas
mă germinativă eternă și neschimbă
toare, ne apare ca o teorie metafizică 
și idealistă, căci privește dezvoltarea 
ca o simplă creștere cantitativă ale 
cărei cauze sînt incognoscibile Același 
caracter idealist și metafizic are și mu- 
taționismul care absolutizează intîm- 
plarea și declară incognoscibile cauzele 
transformării speciilor — precum și 
ortogeneza care privește dezvoltarea 
rectilinară, unilaterală produsă 
cauze necunoscute, misterioase.

Toate aceste concepții, fără a mai 
vorbi de cele vitaliste — neaga in
fluența mediului asupra organismului, 
rup organismul de condițiile sale de 
existență, iar weissrnanismul creînd o 
prăpastie între plasma germinativă 
(gena) și restul corpului (soma) îm
pinge această tendință metafizică pînă 
la. extrem. Lenin ne învață că „princi
piul universal al dezvoltării trebuie 
unit, legat, împreunat cu principiul 
universal al unității lumii, naturii, 
mișcării materiei etc." El a făcut o 
critică zdrobitoare idealismului fizio
logic și teoriei hieroglifelor care se în
temeiază în esență pe negarea rolu
lui determinant al Influenței mediului 
asupra organismului. Conform concep
ției „energiei nervoase specifice* și a 
teoriei hieroglifelor, calitățile senzații
lor nu sînt determinate de natura exci
tantului ci de structura organelor de 
simț și In ultimă analiză de topogra
fia celulelor nervoase cerebrale care 
primesc impulsurile din afară Pe baza 
acestei concepții idealiste se ajunge 
la concluzia că senzațiile și reprezen
tările nu reflectă însușirile reale 
ale lucrurilor și fenomenelor ci sînt

de

simple simboluri care nu au nici 
asemănare cu obiectele.

Netemeinicia idealismului fiziologic 
a fost demonstrată de dezvoltarea fi
ziologiei. Pavlovismui aduce o strălu
cită confirmare teoriei leniniste a re
flectării. Fiziologia animală a demons
trat că mediul înconjurător este crea
torul tuturor funcțiilor și formelor or
ganelor de simț, că receptorii noi de 
energie fizică apar în urma unor ra
porturi strînse intre organism și me
diu în procesul adaptării.

Pornind ăe la Concepția darwinistă 
a evoluției și urmînd indicațiile cla
sicilor marxism-leninismului. școala 
miciurinistă sovietică a elaborat o 
coiKepție dialectică a dezvoltării na
turi» vii. Principala sursă a dezvoltării 
în biologia miciurinistă o constituie 
unitatea dialectică dintre organism și 
condițiile sale de viața, procesul con
tradictoriu de metabolism, de schimb 
de substanțe dintre organism și mediu.

In concepția miciurinistă variațiile 
și adaptarea organismelor au drept 
cauză influența mediului extern. 
Prin modificarea condițiilor de via
ță la care este adaptat orga
nismul — condiții fără de care nu se 
poate dezvolta normal — între orga
nism șl mediu ia naștere o contra
dicție externă. Neavînd condițiile ne
cesare, organismul ori piere, ori este 
forțat să asimileze condițiile noi. neo
bișnuite pentru el pînă atunci. In 
acest caz condițiile care înainte erau 
externe in raport cu organismul res
pectiv, devin condiții interne ale vieții 
sale. Aceasta determină apariția unei 
contradicții interne între noile condi
ții de' viată și vechea ereditate a or
ganismului. învingerea acestei con
tradicții, duce . la schimbarea vechii 
eredități, a vechilor cerințe a orga
nismului în conformitate cu noile con-

e

diții de viață. Prin învingerea aces
tor contradicții se produce dezvoltarea, 
trecerea de la vechea calitate a orga
nismului, la alta.

Reiese destul de olar că influența 
mediului in miciiirinism nu e concepu
tă in mod mecanic și simplist, ci în 
mod dialectic, prin transformarea con
trariilor unele în altele.

Datorită caracterului ei științific, 
concepția miciurinistă despre factorii 
și mecanismul evoluției a făcut posi
bilă transformarea dirijată a organis
melor, crearea unor numeroase varie
tăți și rase de plante și animale și a 
adus o mare contribuție ia dezvolta
rea economică a U.R.S.S. Toate aces
tea au făcut ca prestigiul miciurinis
mului pe plan internațional să creas
că, iar biologii dta țările occidentale 
să manifeste tot mai mult interes pen
tru miciurinism. Acest fapt a ieșit de 
altfel și mai mult în evidență cu oca
zia celui de al X-lea Congres inter
național de genetică.

In același timp, Tn rînsiul geneticie
nilor idealiști domnește deruta. Mulți 
naturaliști din Occident încep să se 
emancipeze de unele erori ale „neo- 
darwinismului", „ortogerezei" etc., și 
să adopte concepții mai realiste. Insă 
acest proces de emancipare a natura- 
liștilor progresiști de concepțiile idea
liste este frinat de puternica influen
tă 3 filozofiei burgheze. Lipsiți de că- 
lăuza materialismului dialectic, situ- 
tndu-se pe pozițiile materialismului 
spontan, naturaliștii nu vor putea 
lupta cu succes împotriva asalturilor 
filozofiei burgheze idealiste.

„Pentru a susține această luptă 
— scrie Lenin — Și a o duce Ia capăt 
cu deplin succes, naturalistul trebuie 
să fie un materialist modern, un adept 
conștient al materialismului reprezen
tat de Marx, adică un materialist dia
lectician".

S. GH1ȚA
Cercetător principal la Institutul 
de filozofie al Academiei R.P.R.

cancer, țesutul gr 
întinde foarte rept 

Cărui fenomen 
datorește acest e 
interesant ? Anal 
le biochimice și < 
menele cu ajtxh 
microscopului € 

tronic au descoperit că la ind 
zii sănătoși există substanțe 
apărare, care lipsesc la cancer 

Aceste constatări au deci 
șat în toată lumea o serie 
cercetări pentru identifica 
substanțelor de apărare.

Unele din aceste studii au 
în evidență, în singe, o subsla 
proteică, properdina, care J 
a juca un rol important în ț 
ducerea fenomenelor de im 
tate. Properdina, este prezente 
serul diferitelor specii de i 
male, în special în sîngele șt 
lanului și al vacii. Această i 
stanță controlează, în parte, < 
luția cancerului. Cind procei 
ei scade, cancerul uman grefa 
șobolan se poate adapta pe n 
„gazdă**, proliferind nestînjer

Properdina se comportă ca 
veritabil anticorp. In labora~ 
rele de medicină experiment 
se realizează scăderea antico 
lor pînă la dispariție, prin 
diere dozată. Același lucru se 
ține și în cazul properdinei.

Pe de altă parte injectarea 
travenoasă de properdina ag 
animalul de experiență împe 
va cancerului care se prod 
prin iradiere. Animalele as 
tratate supraviețuiesc mult ti] 
păstrindu-și tot timpul o st 
generală foarte bună.

S-a trecut astfel la injecta 
la oamenii supuși iradiațiilo 
properdinei, care s-a dow 
foarte activă, instalînd o r 
stență anticanceroasă de dur 
Alte cercetări au utilizat ș 
stanțe care să întărească „ 
terea" properdinei existente 
serul normal. S-a folosit s 
stanța „zimosan“ care are j 
prietaiea de a se combina 
properdina, mărind cantitatea 
de 2-3 ori peste cea norm 
Tot astfel, unele extrasa de 
crobi pot duce în anumite c 
diții la creșterea cantității 
bișnuite de properdina.

ANTICORPII VIRUSURILOR 
CANCERIGENE

Pe de altă parte, savanții 
descoperit ut multe cașuri 
rusuri cancerigene care de\ 
mină organismul să formeze a 
corpi. Profesorul A. Timofeev 
a reușit să cultive aceste virus 
în țesuturi și în învelișurile < 
brionului găinii, unde s-au ă 
voltat anticorpi. Pe această c 
a mers și savantul sovietic L. 
Ziiber, care a arătat că viru 
ce produce la găini un tip 
cancer denumit sarcomul 
Rous, inoculat în uterul de șo 
lan tratat cu anticorpi, nu p 
duce boala. Dimpotrivă, la t 
lalți, cancerul se dezvoltă. Cer 
tarile oamenilor de știință, s 
avansate în punerea la punct 
unui vaccin împotriva cance 
lui sîngelui — vaccinul anti! 
cemic.

In concluzie, este posibilă v 
cinarea împotriva cancerulu 
După cele mai noi date furnizt 
de oamenii de știință, se pare 
se poate răspunde afirmativ 
această întrebare. Esențial e. 
faptul că în lupta aceasta îm\ 
triva cancerului oamenii de ști 
ță obțin anumite succese ca 
vor duce cu siguranță în viii 
la deplina victorie a științei.

Dr. E. ROȘIANU
-----•------

La un spital din Praga funcții 
nează un nou aparat medio 
fabricat in R. Cehoslovaca, 
vorba de un cardio-tacometr 
cu tranzistori care înregistreaz 

ritmul bătăilor inimii.
Foto : CTK PRAGA
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Călăuză în lupta revoluționară 
a poporului nostru muncitor

Sfirțit. începutul in „Scinteia 
tinerelului" nr. 3389.

... i din 
și dreptul

ți dreptul

In preajma Congresului *1 
V-lea ai P.C.R., oind partidul era 
preocupat de rezolvarea unor 
probleme teoretice fundamentale 
privind revoluția din Romim'a, 
au fost editate de către P.C.R. în 
„Biblioteca leninistă" citeva bro
șuri cuprinzînd integral sau 
fragmentar mai multe opere ale 
lui Lenin. Este vorba de bro
șura „Chestia agrară" tn care 
s-a reprodus din „Socialismul 
mic burghez și socialismul pro
letar", „Programul agrar al so- 
cial-democrației în vremea revo- 
luției ruse din 1905-1907", „Ma
teriale ale Congresului al 11-iea 
al Internaționalei a lll-a“ ; bro. 
șura „Chestiuni organizatorice" 
însumînd fragmente din „Scri
soare către un tovarăș. Despre 
sarcinile noastre organizatorice", 
„Ce-i de făcut?", „Sttnglsmul 
— boala copilăriei comunismu
lui" ; broșura „Chestia naționa- 
Iă“ cuprinzînd fragmente din 
„Revoluția socialistă 
națiunilor la auto
determinare (Te
ze)", „Raportul co
misiei pentru pro
blema națională și 
problema colonia
lă" expus la Con
gresul al ll-lea al 
Internaționalei Co
muniste", „Prole
tariatul revoluționar , ....
națiunilor la autodeterminare".

In anii grei ai fascizării țării 
ți ai criminalului război antiso- 
vietic P. O. R. a răsptndit cu. 
vîntul lui Lenin, deși an de 
an condițiile de tipărire și 
răspindire a literaturii revoluțio- 
nare erau din ce în ce mai grele. 
Tinerii muncitori, țărani, studențl 
înaintați erau îndrumați de par- 
tid să-și însușească tot mai mult, 
mai temeinic învățătura lui 
Lenin. „Tînăru] leninist" scria 
aproape în fiecare număr despre 
Lenin și împărtășea tineretului 
pilda activității revoluționare a 
genialului conducător al pro
letariatului ; tot așa făceau și 
„Studentul leninist" și alte pu
blicații asemănătoare ilegala.

In anii războiului criminal an- 
tisovietic, numele lui Lenin era 
rostit la întruniri „zburătoare", 
era cuprins in manifestele, în 
foile ilegale care transmiteau 
cuvîntul Partidului Comunist.

Organizată și condusă de 
P.C.R., insurecția armată de la 
23 August 1944, înfăptuită în 
condițiile ofensivei victorioase a 
armatei sovietice eliberatoare, a 
marcat începutul revoluției popu
lare, ivirea zorilor vieții noi șl 
pe meleagurile țării noastre.

țn noile condiții, după elibera
rea patriei noastre, răspîndirea 
și însușirea marxism-ieninismu. 
lui a luat o amploare necunos
cută înainte. In raportul politic 
al C.C. al P.C.R., prezentat la 
Conferința națională din octom
brie 1945 s-a subliniat ca o sar
cină importantă munca de edi
tare a operelor clasic'lor mar- 
Xism-leninismului.

In primii ani de după elibera
rea patriei noastre au apărut, a- 
lâturi de operele lui Marx și En
gels, opere ale lui Lenin, mai 
ales dintre acele care se refe
reau direct la unele probleme ri
dicate de sarcinile revoluționare 
ce stăteau atunci în fața poporu
lui nostru. In 1945 au fost edi
tate „Despre impozitul fn na
tură", „Sarcinile proletariatului 
în revoluția noastră", „Imperia
lismul — stadiul cel mai Înalt al 
capitalismului" și altele. In 1945 
a fost editată, de astă dată în 
condiții de libertate, broșura 
„Sarcinile Uniunilor Tineretului", 
carte de căpătii în educarea co
inuniată a tineretului.

In anii care au urmat numă
rul operelor lui Lenin editate sau 
reeditate a crescut în 1946 au 
început să fie editate „Opere a- 
lese" ; au fost 
blicate lucrări 
ediții separate.

de asemenea pu- 
ale Iui Lenin în

(Urmare din pag. /-o) 

optimă pentru recoltarea po- 
rumbului-sitoz. Puteți începe re
coltarea chiar în momentul tre
cerii de la coacerea în lapte ta 
cea în lapte-ceară, pentru că 
pînă veți recolta întregul lan, 
porumbul va ajunge deja în faza 
de coacere lapte-ceară și încă 
nu se vor usca frunzele de la 
baza tulpinei. Dumneavoastră ați 
obținut anul trecut o producție 
mică, de numai 15.700 masă 
verde la hectar pentru că ați se
mănat porutnbul-siloz prea des, 
ta numai 40-50 cm. intre ripduri 
și din cauza aceasta nu l-ați pu
tut prăși decit de două ori. Dacă 
veți respecta regulile agrotehni
ce, veți putea obține anul acesta 
o producție de 30-40.000 kg la 
hectar, nu numai 29.000 kt. cit 
v-ați planificat. Nu neglijați po- 
rumbul-siloz care este furajul 
nr. I. Respectați indicațiile pe 
care ni le-a dat partidul in a- 
ceastă direcție.

Intr-adevăr, anul trecut colec
tiviștii din Șoldanu n-au dat a- 
tenția cuvenită porumbului-siloz. 
L-au insămințat pe un teren slab 
productiv, t-an pus prea des, nu 
l-au prășii, l-au recoltat tirziu. 
Consecințele: producții mici,
știuieți puțini, bază furajeră 
insuficientă, productivitate scă
zută la animale.

Trăgind invățăminfele cuve
nite din această situație, ei au 
hotărît să mărească anul aces
ta suprafața ocupată de porum

Un moment însemnat 1-a 
marcat începerea publicării, 
„Operelor" lui Lenîn pe baza 
hotăririi C-C. al P.M.R, din 
noiembrie 1949. De atunci 
și pînă acum au fost ti
părite în țara noastră 38 volume 
de Opere; totodată numeroase 
opere au fost publicate sepa
rat In broșuri. Amploarea 
răspîndirii operelor leniniste 
după 23 August 1944 este ilus
trată viu de tirajul de peste 
5.436.000 exemplare al celor 112 
titluri de lucrări ale lui Lenin.

Printre lucrările lui Lenin oare 
au fost editate în cele mai mari 
tiraje sint „Ce-i de făcut ?“ 
(trei ediții în 115.000 de exem
plare), „Un pas înainte, doi pași 
înajpoi" (în 50.000 de exemplare), 
„Două tactici ale social.democra
ției în revoluția democratică" 
(trei ediții în peste 100.000 de 
exemplare), „Materialism și em- 
piriocriticism" (două ediții în 
68.000 de exemplare), „Imperia
lismul — stadiul cel mai înalt 
al capitalismului" (patru ediții 
în peste 200.000 de exemplare),

Despre răspîndirea operelor 
lui V. I. Lenin în țara noastră 

(ii)

„Statul și revoluția" (patru edi
ții în 116.000 de exemplare), 
„Tezele din aprilie’1 (trei ediții 
în 150.000 de exemplare), „Stîn- 
gismul — boala copilăriei comu
nismului" (patru ediții în 190.000 
de exemplare), „Despre impozi
tul in natură" (patru ediții în 
195.000 de exemplare), „Despre 
cooperație" (trei ediții în peste 
200.000 de exemplare). Au fost 
editate, de asemenea, numeroase 
culegeri tematice din opera lui 
Lemn cum sînt: „Despre con
strucția de partid", „Despre u- 
nitatea partidului", „Partidul — 
forța conducătoare în statul so
cialist și în Construcția comu
nistă", „Despre dezvoltarea in
dustriei grele și electrificarea ță
rii", „Despre productivitatea 
muncii", „Despre alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime", 
„Despre problema națională și 
naționai-colonială", „Despre cul
tura proletară" și altele.

In afară de aceasta, in cei 15 
ani care au trecut de la elibera, 
rea patriei de sub jugul fascist, 
in presa de partid s-a scris un 
imens număr de articole menite 
să popularizeze tn rindurile oa
menilor muncii, în rfndurile tine
retului învățătura leninistă.

Noul magazin „Comoliment" eu «Httodwwvire din b-dul 6 Martie nr, 85 din Capitală. 
Foto ; AGERPRES

Oameni de știință în mijlocul colectiviștilor
bul siloz de Ia 15 la peste 30 
hectar* in cultură pură, alte ci
teva zeci de hectare în culturi 
duble și să-l insămtnțeze la fel 
ca pe porumbul pentru boabe. 
De aceea, sfaturile profesorului 
au fost bine venite și el le-au 
ascultat cu atenție.

— Dar ne ajunge oare numai 
porumbul siloz pentru hrana a- 
nimalelor ? — au întrebat unii 
colectiviști.

— El este nutrețul de bază a 
răspuns profesorul Văluță. Pe 
lingă el insă trebuie să mai a- 
sigurați și alte nutrețuri verzi 
și concentrate. Despre acesta vă 
va vorbi tovarășul doctor Pălă- 
maru care este specialist in a- 
limentația animalelor.

Așa cere șfiinta, 
așa trebuie făcut

Tovarășul doctor Eftimie Pa 
lămaru, a vizitat împreună cu 
brigadierul și îngrijitorii între
gul sector zootehnic, a avut cu 
ei o discuție amănunțită seri
oasă, despre tot ceea ce-i Inte
resa pe aceștia.

A mers infii la maternitatea 
de scroafe. Totul e cercetat cu 
atenție, in amănunțime. Oaspe
tele e mulțumit de rasa bună de 
scroafe — marele alb — pe care 
o are gospodăria. La materni
tate sint Insă multe neajunsuri, 
multe lipsuri — și oaspetele n-a 
trecut cu vederea peste nici u- 
nele.

In Întreaga sa activitate, sub 
conducerea partidului pentru e- 

ducarea comunistă a tinerei ge
nerații, Uniunea Tineretului 
Muncitor militează pentru înar
marea tinerei noastre generații 
cu învățătura leninistă — minu
nată călăuză in muncă și luptă.

,..Bucurindu-ne astăzi de cele 
mai largi posibilități de studiere 
a comorilor învățăturii leniniste, 
nu se poate să nu ne gîndim la 
vremurile întunecate ale orîn- 
duirii burghezo-moșierești clnd 
răspîndirea și studierea operelor 
leniniste era legată de uriașe 
greutăți, de nenumărate jertfe. 
Ne gîndim la casele conspirative, 
la pivnițele ascunse de lumina 
zilei unde, înfruntind teroarea 
poliției, comuniștii și uteciștii 
multiplicau cu șapirografele 
sau scriau ou rnîna opere ale 
lui Lenin. Ne gîndim la comu
niștii și uteciștii care au fost 
schingiuiți de zbirii poliției ex
ploatatorilor pentru că s-au în
cumetat să înfrunte teroarea 
burghezo-moșierească și să răs- 
pîndească operele leniniste. Ne 

gîndiir; la oame
nii muncii torturați 
în beciurile poliției 
burghezo-moșierești 
pentru că asupra 
lor s-a găsit vreo 
broșură cu lucrări
ale Iui Lenin.

Este o mare
fericire că astăzi

r.... ... tn libertate din co
moara învățăturii leniniste. Tre
buie să știm să tolosim din plin 
marile posibilități create pentru 
însușirea temeinică a învățăturii 
leniniste. Operele lui Lenin tipă
rite în tiraje de masă și exis
tente în toate librăriile și biblio
tecile, învățămintul politic de 
partid șl U.T.M., ciclurile de 
conferințe pe teme privind leni
nismul șj alte numeroase forme 
de cunoaștere a învățăturii leni
niste, ne stau la dispoziție pen
tru a ne ajuta să ne formăm ca 
tineri revoluționari Înaintați.

Să învățăm cu perseverență 
din tezaurul operei lui Lenin 
pentru că numai astfel vom iz
buti să devenim Ostași de nă- 
dejde a> Partidului, constructori 
pricepuți ai socialismului în pa
tria noastră.

Pentru tînărul strungar, trac, 
torist, țăran, elev ori student 
opera 
izvor 
rație, 
luptei 
xist-leninist pentru 
celei mai drepte și înaintate o- 
rînduiri — comunismul.

putem sorbi

lui Lenin este un nesecat 
de cunoștințe și de inspi- 
de educație în spiritul 
condusă de partidul mar- 

construirea

C. MOCANU

— E prea puțină lumină și 
soare aici, remarcă el de la în
ceput. De ce nu aveți padocuri 
cu Ieșire afară. Culoarul tre
buia făcut la mijloc șl nu în 
margini.

— Da, recunoaște brigadierul, 
acesta e de fapt un grajd pen
tru vite. Construim acum o ma
ternitate nouă.

Oaspetele a mers și la noua 
maternitate. Pe jos colectiviștii 
începuseră să pună ca pardosea
lă un rînd de cărămizi acoperite 
cu ciment. Doctorul Pălămaru 
le-a arătat că greșesc. Cimentul 
pe jos e cel mai mare dușman 
al porcilor. Există și o așa-zlsă 
„boală de ciment" la porci, un 
reumatism. Trebuie scos cimen
tul și lăsat pămint galben, bă
tut bine cu malul.

Oaspetele are de asemenea, 
obiecții serioasa în ceea ce pri
vește hrana care li se dă ani
malelor.

— De ce uruiți știuletele de 
porumb întreg cu ciocălău cu 
tot și nu numai boabe ? Ca să 
vă înșelați cu impresia că le 
dați scroafelor mai mult ? Lem
nul acesta n-are absolut nici o 
valoare nutritivă, animalele își 
obosesc stomacul degeaba. Pe 
urmă, lipsește albumina, vitami
nele și calciul din hrana scroa
felor. Dacă nu le dați albumine, 
vitamine și calciu, o să vă moa
ră mulți purcei, se îmbolnăvesc 
de rahitism. Trebuie să scoateți 
neapărat scroafele și purceii 
zilnic la aer, la soare, pentru că 

Noi baze și terenuri 
sportive 

in regiunea Pitești
In regiunea Pitești se desfă

șoară o largă acțiune pentru 
construcția și amenajarea de 
noi baze și terenuri sportive fo- 
Iosindu-se resursele locale și 
prin munca patriotică a tinere
tului. In orașul Pitești au În
ceput lucrările de construcție a 
unui complex sportiv care va 
cuprinde un mare stadion cu o 
capacitate de peste 20.000 de 
locuri, conceput după mode ut 
stadionului „23 August" din Ca
pitală. Pină acum s-au efectuat 
prin muncă patriotică săpătu
rile fundației in valoare de 
500.000 lei'.

Intr-uri stadiu avansat se află 
construcția bazei sportive din 
comuna Ștefănești situată in a- 
propiere de „Orășelul'1 metalur- 
giștilor de la Uzina „Vâsile 
Tudose'-Colibași. Această bază 
sportivă cuprinde terenuri de 
fotbal, volei, tenis de cimp, un 
bazin de înot in lungime de 50 
m., o popicărie modernă și al
tele. Valoarea construcției, in
clusiv tribunele se ridică la su
ma de 4 milioane lei. Lucrări
le de amenajare s-au efectuat 
numai prin munca voluntară a 
metalurgiștilor. Asemenea con
strucții sportive se execută in 
Întreaga regiune.

In Editura Politică 
AU APĂRUTi

Probleme 
internaționale 

Nr, 1*
Din cuprins : „Europa 

răscruce". „L, 
tratative importante", „l 
tribuția R. P. Rotnîne 
lupta pentru dezarmare", 
„Timpul lucrează in favoa
rea socialismului", „Cei 
șapte și mica Europă", 
„Vîntul schimbărilor". Pu- 

conține ru- 
lumea so- 

„Dtn lumea 
„Privind

la
,In jurul unor 

' " ,Con- 
la

blicația mai 
bricile: ,,Din 
cialismului", 
capitalismului", 
harța lumii", 
96 pag.,

W. Alphoeus Hunton t

Destinele Africii
324 pag-, 9 lei

Lucrarea lui W. Alphaeus 
Hunton, om de știință și 
publicist american, face un 
scurt istoric al cotropirii A- 
fricii, analizează metodele 
jafului colonialist, arată pe
netrația monopolurilor ame
ricane care caută să ia în 
Africa locul capitalului eu
ropean, descrie lupta de eli
berare dusă de popoarele a- 
frican».

razele soarelui ajută la produ
cerea vitaminelor în corpul ani
malului.

Unele observații sint destul 
de aspre. Brigadierul încearcă 
uneori să justifice lipsa de grijă 
care se manifestă față de buna 
îngrijite a scroafelor De pildă, 
în legătură cu Creta furajeră 
atît de necesară pentru dezvol
tarea normală a purceilor.

— Nu se prea găsește, tova
rășe doctor-

— înseamnă că n-ați căutat 
îndeajuns — duceți-vă la ecari
saj, la București și găsiți.

Gospodăria are 20 de vaci de 
rasă Swifz Producția de lapte 
a acestora pe anul trecut a fost 
însă slabă: 1.300 I lapte.

— Trebuie să obțineți o pro
ducție cel puțin dublă. E o rasă 
bună de vaci, dar sint hrănite 
slab, nerațional, le spune oas
petele deschis. Numai cu 20 kg. 
porumb siloz, ceva fin Și coceni 
nu puteți obține producții mari.

Unul dintre mulgători clatină 
din cap și zîmbește, dind de În
țeles că știu și ei asta.

— Dacă le dăm vacilor prea 
mult, ce facem cu caii ? între
bă el parcă supărat.

— Aveți foarte mulți cai — 
90. i-a spus oaspetele. Aceștia 
stau in mare parte degeaba și 
vă mănincă hrana vacilor. Nu 
vă supărați pe mine, dar ăsta e 
adevărul. Dați vacilor mai multă 
hrană, mal mult porumb siloz și 
concentrate Și ele vă vor răs
plăti, vă vor aduce venituri- Am

In clubul minerilor din Ghelar, 
regiunea Hunedoarei

Foto : AGERPRES
mv jw • a îl 17 ft Y„țăndărică in K. r. Germana
— Declarațiile directoarei Teatrului Țăndărică, 

Margareta Niculescu —
Directoarea Teatrului Țăndă

rică. Margareta Niculescu, a 
avut o convorbire cu un redac
tor al Agenției „Agerpres" în 
legătură cu turneul teatrului 
Țăndărică în R. F. Germană și 
cu participarea țării noastre la 
cel de-al VH-lea Gongres ai 
U.N.I.M-A.

In cadrul turneului pe care l-a 
întreprins în R. F. Germană cu 
prilejul celei de-a IlI-a Săptă- 
mini internaționale Maeștrii 
păpușari", colectivul teatrului 
Țăndărică s-a bucurat de o a- 
tenție deosebită. Faptul că ne-a 
fost repartizată una din cele mai 
mari săli din orașul Bochum, 
unde s-au desfășurat manifestă
rile acestei Săptămîni, că ni s-au 
creiat condiții pentru prezenta
rea de spectacole și în alte 
orașe, sînt dovezi ale prestigiu
lui de care s-a bucurat ansam- 
talul nostru. Reportajele și co
mentariile apărute în ziarele 
germane au făcut aprecieri elo
gioase la adresa spectacolelor 
„Mina cu cinci degete" și „Mi
cul Muck".

In aceeași perioadă a con- 
tinuat M. Niculescu — am par
ticipat ca delegată la cel de-al 
Vll-lea Congres al U.N.1M.A. 
care a avut Ioc în orașele Bo- 
churn și Braunschweig și unde 
att fost ptezenți 150 de delegați 
din 20 de țări. Congresul a a- 
vut ca obiectiv discutarea, pe 
baza Celor 8 referate prezentate, 
a unor probleme de creație și 
rezolvarea unor probleme orga

Seară tematică „Indonezia"
Joi seara a avut loc în Ca

pitală o seară tematică „Indo
nezia”, organizată de Societa
tea pentru răspîndirea științei 
și culturii.

Poetul Demostene Botez, vice
președinte al S R.S.C., a înfăți
șat aspecte din viața și lupta 
poporului indonezian pentru li
bertate, din activitatea lui în
chinată păcii și progresului.

De la Ministerul Imățămîntului și Culturii
Ca urmare a măsurilor luate 

pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid și guvern cu 
privire la continua dezvoltare a 
învățămîniului general, aproa
pe 90 la sută din copiii care au 
absolvit clasa a IV-a urmează 
în acest an școlar cursurile cla
sei a V-a S-au creat condiții 
ca în viitorul an școlar numărul 
absolvenților clasei a IV-a care 
vor fi școlarizați in clasa a V-a 
să crească.

Intrucît primele patru clase 
elementare fac parte integrantă 
din școala de 7 ani, care con
stituie o unitate pedagogică, iar 
promovarea clasei a IV-a nu 
mai reprezintă încheierea unui 

să viu in curînd să stabilim ra
țiile precise ale vacilor după 
producția pe care o pot da.

După ce s-a terminat vizita
rea tuturor sectoarelor de pro
ducție din gospodăria colectivă, 
cel doi oaspeți s-au Intîlnit cu 
colectiviștii și întovărășiți: din 
comună la sfatul popular. Aici, 
tov. profesor Văluță șl tov. dr. 
Pălămaru, și-au spus pe larg 
părerile despre situația în sec
toarele vizitate, au dat îndru
mări. Au urmat apoi întrebări. 
Acestea au fost numeroase. Co
lectiviștii și întovărășiți! au vrut 
să afle cit mal multe . cum tre
buie pregătit terenul pentru 
sfecla de zahăr, cite prașile tre
buie să i se dea, de ce e nevoie 
de calciu la hrana animalelor, 
cum trebuie apărate păsările de 
boli șl... de ce trebuie redus nu
mărul cailor.

Specialiștii le-au răspuns pe 
rind la fiecare, au dat sfaturi 
prețioase-

Ei s-au angajat să vină cit 
mai curînd pentru a-i ajuta pe 
colectiviști la Întocmirea unor 
planuri de perspectivă, a planu
lui conveierul verde, la luarea 
unor măsuri în ceea ce privește 
înlocuirea unor culturi compro
mise efc.

Această vizită a fost de un 
deosebit ajutor pentru colecti
viștii din Șoldanu, care le-au 
mulțumit călduros celor doi spe
cialiști. 

nizatorice. Referatul susținut de 
delegația noastră intitulat „Con. 
siderațiuni asupra vorbirii pă
pușii” a stîrnit un viu interes. 
In cadrul congresului s-a subli
niat ca deosebit de valoroasă 
tradiția stabilită la primul Fe
stival al teatrelor de păpuși și 
marionete de la București ca iu. 
crările congresului să se des
fășoare paralel cu festivalul, de
oarece în acest fel problemele 
de creație își găsesc o bază con. 
cretă de discuții. In general am 
remarcat că ecourile Festivalu
lui de la București și ospitali. 
tatea poporului romîn sînt încă 
vii în amintirea celor care au 
fost oaspeții țârii noastre cu 
prilejul acelei întllniri interna
ționale.

Alegerea poetului Marcel 
Brestașu ca membru de onoare 
al U.N.I.M.A., alături de alți 
binecunoscuți creatori în acea
stă artă printre care Jiri Trnka 
și ioshida Bungoro constituie O 
prețuire a artei noastre păpu- 
șerești. Totodată in noul prezi
diu al U.N.I.M.A. a fost rea
leasa reprezentanta R.P. Romine 
și s-a liotărît ca viitorul con
gres al acestei organizații să 
aibă Ioc la Varșovia. Atît din 
atmosfera congresului oît și din 
cuvintele vorbitorilor â reieșit 
clar că și prin intermediul a- 
cestei arte oamenii se pot cu
noaște mai bine, că astfel poate 
fi mal bine slujită ideea priete
niei și înțelegerii intre popoare.

(Agerpres)

Artistul poporului Costache 
Antoniu a citit apoi din opera 
scriitorului indonezian Pramu- 
dia Ananta Toer.

A fost prezentat, in continua
re, un program de muzică popu
lară indoneziana, precum și fil
mul documentar „Indonezia".

(Agerpres)

ciclu de învățâmint, ci trecerea 
de Ia o clasă la alta in cadrul 
învățămintului de 7 ani, Minis
terul Invățămintului și Culturii 
a stabilit ca, incepind cu acest 
an școlar, să nu se mai țină 
examen de absolvire a clasei a
IV- a.

In viitor, elevilor care vor 
promova clasa a IV-a în ca
drul unei școli cu clasele I-VII 
nu li se vor mai elibera certi
ficate de absolvire. înscrierea 
lor în clasa a V-a urtnînd să 
se facă numai pe baza situației 
încheiate la sfîrșitul anului șco
lar.

Elevilor care vor promova 
clasa a IV-a la o școală de 4 
ani li se vor elibera adeverințe 
în vederea înscrierii în clasa a
V- a la școala de 7 ani csa mai 
apropiată.

Meciuri de mare interes 
în programul concursului

PRONOSPORT
de duminică 10 aprilie 

cere intra în seria con* 
Cursurilor ce beneficiază 
de fondul suplimentar de

PREMII
a| lunii aprilie:

1 autoturism 
„M o s k v i c i“
150.000 lei
Angajăm ingineri construc
tori, ingineri electrotehnici, 

ingineri mecanici, ingineri 

instalatori, maiștri construc

tori și maiștri de montaj cu 

pregătire.

Solicilanții var trimlie oferte
le la întreprinderea de Con
strucții Siderurgice Hune

doara.

Întrecerea 
tinerelor talente

(Urmare din pag. l-a)

curești prin montarea spectaco
lului de anvergură „Poemul lui 
Octombrie" de Vladimir Maia- 
kovskt. A fost un act de curaj 
și de mare răspundere angaja
rea celor peste o sută de tineri 
studenți într-o montare scenică 
a poemului maiakovskian, am
plă frescă a Revoluției din Oc
tombrie, oare a solicitat o înaltă 
tensiune dramatică. Examenul 
a însemnat o biruință artistică 
de prestigiu a institutului bu- 
cureștean, pentru care toți stu
denții merită elegii, alături de 
regizorul Dinu Negreatiu.

în vădit progres față de tre
cut s-au prezentat școlile de co
regrafie din București și Oluj. 
Fragmentele din „Noaptea 
Valpurgiei" de Charles Gou
nod, „Pizzicato‘-ul de Leo 
Delibes și „Valsul" de Ghe- 
rase Dendrino au demons
trat grația, vioiciunea, sigu
ranța tehnică a unor talente 
promițătoare ca Turi Ștefan, 
Motpan Sasu, Gheorghiu Adrian, 
Bot Rose Marie. Mai puțină 
atenție s-a acordat insă dansu
lui popular romînesc. Socotim 
că rămine o datorie de onoare 
pentru școală să familiarizeze 
elevii cu arta coregrafică atît 
de bogată a jocului nostru 
popular.

Dacă facem un bilanț ăl „Fes- 
fivalutui republican" in privința 
muzicii ne apare anul acesta 
— mai pregnant ca în trecut -» 
superioritatea ce și-o dobindește 
cu tot rr.ai multă insistență vi
olonistica romînească. Maniera 
sigură, de vădit rafinament ar
tistic, în care Iîarion lonescu 
Galați (clasa profesor George 
Manaliu) a tălmăcit dificilul 
Concert pentru vioară și orches
tră de Șostakovici, siguranța și 
sobrietatea lui Daniel Pcdlov. 
schi (clasa profesor G. Ava- 
chian) in interpretarea Concer
tului în re major de Beethoven 
și a „Baladei" de Ci-prian Po- 
rumbescu, progresul simțitor 
spre o frazare nobilă a tinărului 
Agoston Andrei de ia Școala de 
muzică din Cluj ne-au afirmat 
cu tărie vizibilul progres al in. 
VățămfrituliH nostru violonistic.

O surpriză plăcută ne-a ofe- 
rit-o în actualul „Festival re
publican" producția clasei de 
operă a Conservatorului de mu
zică „Ciprian Porumbescu" din 
București. S-a muncit temeinic 
la această catedră (profesorii 
Jean Rînzescu și Jean Bobescu), 
cu rezultate îmbucurătoare.

Păcat că unele mărunți
șuri (de pildă în duetul actului 
întîi din fragmentul operei „Cio- 
Eio-San" soprana V. Gudzichie- 
vici a apărut pe scenă cu... 
ceasul la mină 1) scad din pres
tigiul acestor reușite producții.

Dar fiindcă ne aflăm la apre
cierea muncii unor colective, nu 
putem să trecem cu vederea fap
tul că la clasele de orchestră 
încă nu se muncește suficient. 
Sigur că aci există condiții mai 
grele de lucru, dar față de tre
cut ambele orchestre ale celor 
două conservatoare nu au mani
festat o creștere simțitoare, 

îmbucurătoare rămine consec
vența Conservatorului „George 
Dima" de a acorda interes mu
zicii de cameră. Așa cum ne-am

PREFERAȚI

BINE PARFUMATE », tt

Conferință de presă 
la ambasada 

R. P. Chineze
Joi după-amiază la ambasada 

R.P. Chineze a avut loc o con
ferință de presă cu privire la 
îndeplinirea planului pe 1959 și 
la proiectul plamilu1 pe 1960 al 
economiei națioriâle a R. P. Chi
neze.

Ambasadorul, Siu Gien-guo, a 
vorbit pe larg despre importan. 
tele succese obținute de R. P. 
Chineză în dezvoltarea econo, 
miei sale.

A fost prezentat apoi un film 
documentar consacrat succeselor 
obținute de poporul chinez în 
construcția socialistă.

(Agerpres) 
------»——

Sosirea ministrului 
Afganistanului 

în R. P. Romînă
La 7 aprilie a sosit la Bncpa 

rești, Abdul Hakim Shahalami, 
trimis extraordinar șl ministru 
plenipotențiar al Afganistanului 
in Republica Populară Romînă.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa dl. Abdul Hakim Shahala
mi a fost întimpinat de N. Șer- 
ban, director ad-interim al Pro- 
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe. (Agerpres) 

obișnuit în trecut, clujenii au 
interpretat Cvartetul de coarde 
îrt fa major de Haydn pe dina
fară, cu respectul total al stilu
lui, al nuanțelor etc. Meritorie 
a apărut anul acesta și preocu
parea mai atentă a școlilor me
dii de muzică față de ansarn* 
blurile de cameră („Trio"-ul de 
Vivaldi, la Școala nr. 1 din Bu
curești, „Cvartetul" de N. Bui- 
cliu, la Școala de muzică din 
Cluj, și ansamblul de violoniști 
de la Școala de muzică nr. 2 
din București care a interpretat 
lucrarea lui A.A.Sarvaș). Fami
liarizarea copiilor cu muzica de 
cameră le oferă o dezvoltare 
artistică armonioasă, le stimu
lează simțul armonic și orches
trai, le desăvîrșește auzul și 
muzicalitatea. De asemenea, fa
mine lăudabilă intenția de a 
realiza mici ansambluri vocal- 
instrumentale (Conservatorul 
din Cluj), menite să stimuleze 
lucrul în colectiv, cu toate că 
uneori repertoriul nu a fost 
prea fericit ales-

Aceasta se pare că rămine 
încă o problemă deschisă. Reper
toriul școlilor de muzică — in 
special lă ciclul elementar și 
mediu — trebuie chibzuit cu mai 
multă răbdare, spr* a nu împo
văra copiii cu piese peste puteri
le lor. Adeseori s-a manifestat 
tendința de a se lua la întrecere 
profesor» între ei, prin interme
diul discipolilor lor, obligați să 
abordeze lucrări de mare reper
toriu. Totodată, se simte încă 
tentația către piesele de ,,țăcă- 
rieală". de virtuozitate tehnică, 
care îl împiedică pe iinărul in
terpret să și dezvăluie sentimen
tele, ideile, sensibilitatea etc.

întrecerea tinetelor talente a 
constituit nu numai un s'ffjplu 
concurs sau un prilej de afir
mare a muncii unor școli ci și 
o prețioasă confruntare a meto
delor pedagogice folosite în 
învățămintul nostru artistic. 
Schimbul de experiență al pro- 
fesor'lor trebuie apreciat ca un 
ajutor nemijlocit acordat didac
ticii de către forurile noastre 
de stat pentru continua ridicare 
a artei rominești contemporane. 
Dacă totuși, un elemeni remar
cabil de pildă, ca micuța pianis" 
tă Pandelea Anca din Galați, 
nu a fost suficient îndrumată de 
către profesor, în ținuta sce
nică, poziția capulu' șj a mîini- 
lor etc., sperăm că pe viitor se 
vor trage învățămintele necesare 
pentru lichidarea tuturor defici
ențelor de ordin pedagogic.

Cel de al patrulea „Festival 
republican al școlilor și institu
telor de artă" a demonstrat fără 
putință de tăgadă înflorirea în 
masă a talentelor din țara noas
tră. Nume noi ca Dincă Lauren- 
țiu Sîrbu Mariana, Gavrilă An
gela, Simon Emil, Hîrsu Valen
tin, Turi Ștefan, Gheorghiu 
Adrian, llarion lonescu Galați, 
Viorica Dumitriu, Agata Dru. 
zescu, V. Gudzichievici, Cleo
patra Melidoneanu, Traian Stă- 
nescu etc. alături de cunoștințe 
mai vechi, tn plină ascensiune, 
ca Podlovschi Daniel, Agoston 
Andrei. Bogdan Mugurel (în 
prezent promovat de Teatrul de 
Operetă), au contribuit la reu
șita acestei întreceri pe plan na
țional. care s-a Impus in rfndul 
manifestărilor artistice de pres
tigiu ale țării.



„Vă rog să mă primiți 
la Universitatea 

prieteniei popoarelor"

Nici control fără dezarmare 
nici dezarmare fără control

GENEVA 7 (Agerpres). — 
Corespondență specială: Ședin
ța de joi a Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare a 
fost prezidată de șeful delegației 
romîne, EDUARD MEZINCES- 
CU.

Primul vorbitor — Al. NASZ- 
KOWSKI, șeful delegației polo- 
neze a demonstrat că propune
rile occidentale sînt de natură 
să creeze avantaje unilaterale 
puterilor apusene. Or, o aseme
nea atitudine arbitrară nu a 
fost și nu va fi niciodată ac
ceptată de țările socialiste.

Delegatul canadian, BURNS, 
a reluat declarațiile de ieri ale 
lui Jules Modi, care în esență 
se rezumă la următoarele punc
te : Occidentalii nu. pot accepta 
termene decît pentru „operații 
simple de dezarmare" și fără 
„obligații imperioase"; propune- 
rile sovietice nu sînt acceptabi
le pentru că sînt radicale, iar 
occidentalii nu pot renunța la 
organizațiile lor militare; occi
dentalii nu vor să -renunțe la 
folosirea armei nucleare-

Demn de remarcat este faptul 
că în ședința de azi, Burns a 
recunoscut că planul occidental 
nu'constituie un program de de
zarmare generală și totală. Mal 
mult, delegatul canadian a afir
mat că planul sovietic duce la 
dezarmarea generală și totală.

A luat apoi cuvîntul șeful de
legației sovietice, V. A. ZORlN.

V. A. Zorin a expus punctul 
de vedere al Uniunii Sovietice 
în ce privește planul occidental 
de dezarmare.

Este suficient să studiezi cu 
at^nțiș planul puterilor occiden
tale — a spus V. A. Zorin — ca 
să te convingi că deși el se inti
tulează plan de dezarmare gene
rală, el nu este un astfel de 
plan.

Primul capitol al acestui plan 
nu prevede în general nici un 
fel de măsuri de dezarmare, ci 
stabilește doar plafonurile efecw 
tivelor forțelor armate pentru 
UR-S.S. și S.U.A. la 2.5G1000,

Cuvîntul șefului delegației sovietice 
în Comitetul celor 10 state pentru dezarmare 
precum și unele „niveluri ce se 
vor stabili de comun acord ale 
efectivelor forțelor armate" pen
tru încă cîteva state nespecifi
cate in plan. Rezultă deci că pri
mul capitol nu se referă în ge
neral decît la U.R.S.S. și S.LLA. 
și nu cuprinde nici măcar state 
ca Anglia și Franța.

In capitolul al doilea al pla. 
nului occidental, paralel cu nu
meroasele și variatele măsuri de 
control pentru diferite state, se 
stabilește un nivel precis al for
țelor armate din nou 
aceleași două state — U 
și S.U.A. — la 2.100.000 de oa
meni. Cît privește 
clusiv Anglia și 
amintește decît în 
trebuie stabilite 
efectivelor forțelor 
toate statele care dispun de mij
loace militare considerabile".

Este adevărat că în cel de-al 
treilea capitol al planului occi
dental sînt menționate măsuri cu 
privire la reducerea forțelor ar- 
mate naționale și a înarmărilor; 
aceste măsuri se referă, pare-sc, 
la toate statele. Autorii planului 
occidental nu spun însă, și chiar 
mai mult decît atît, refuză în 
mod categoric să spună, cînd și 
cum vor putea fi realizate în 
mod practic aceste măsuri.

Planul puterilor occidentale, 
nefiind un plan de dezarmare 
generală, nu corespunde nici ce
rinței rezoluției Adunării Gene
rale ca dezarmarea să fie totală.

Ce ne propune planul occident 
tal. a spus în continuare V. A. 
Zorin, în domeniul 
nucleare? . _a
rezolvarea radicală a problemei 
dezarmării nucleare. El nu con
ține nici prevederi referitoare la 
lichidarea totală a forțelor ar
mate și a armamentelor clasice.

In continuare, V. A. Zorin a 
trecut la problema bazelor mili
tare aflate pe teritorii străine,

alte state, in- 
Franța, nu se 

mod vag că 
„plafonuri ale 
armate pentru

dezarmării
El nu propune nici

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov lui U Nu

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității mesajul a- 
dresat de N. S. Hrușciov lui 
U Nu cu prilejul instalării ace
stuia în funcția de prim-nrifstru 
al Uniunii Birn.ane. In mesaj 
se exprimă „felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de suc
ces primului ministru în activi
tatea sa rodnică pentru binele 
poporului birman".
p Poporul sovietic, se spune în 

mesaj, apreciază mult eforturile 
întreprinse de Birmania, împre
ună cu alte state iubitoare de

însă

arătînd că, după cit se vede, 
planul ^occidental pornește de la 
premisa că bazele militare străi
ne trebuie să rămînâ neatinse.

Planul occidental nu prevede 
nici lichidarea Ministerelor de 
Ra’zboi, a statelor majore, a in
stituțiilor militare de învâțămînt, 
încetarea Instrucției militare etc. 
El nu vorbește nimic nici de în
cetarea, sau cel puțin de redu
cerea cheltuielilor în scopuri 
militare. Este de la sine înțeles 
însă că fără aceasta nici un plan 
nu poate fi considerat drept un 
plan de dezarmare totală.

Din planul occidental • și din 
explicațiile date de delegațiile 

legătură cti a- 
:ă în afară de 

forțelor armate na- 
urmărește crearea și 
forțe armate interna, 
pretextul asigurării 
internaționale. Este

occidentale în 
cesta, rezultă că 
menținerea 
ționale se 
a unor noi 
ționale sub 
Securității 
vorba, după cît se pare, de for
marea unor forțe armate inter
naționale dotate destul de sub
stanțial. întrucît aceste forțe tre
buie să fie, conform intențiilor 
puterilor occidentale, mai puter
nice decît forțele armate ale di
feritelor state sau chiar grupuri 
de state.

Este cît se poate de clar însă 
că un plan care prevede ca în 
afară de armatele naționale să 
fie create și forțe armate inter
naționale, nu numai că nu poate 
fi denumit plan de dezarmare ge-, 
nerală și totală, dar nici în ge- 
neral plan de dezarmare

Reprezentantul U.R.S.S. a 
propus SA SE ELABOREZE UN 
PLAN DE LICHIDARE TOTA
LA A FORȚELOR ARMATE ȘI 
A ARMAMENTELOR TUTUROR 
STATELOR. AȘA CERE REZO
LUȚIA ADUNĂRII GENERALE 
O.N.U. CU PRIVIRE LA DE
ZARMAREA GENERALA Șl TO
TALA.

Planul 
continuare 
respunde 
Generale.

PLANUL SOVIETIC CORES
PUNDE REZOLUȚIEI ADUNĂ
RII GENERALE, TUTUROR 
PUNCTELOR EI. DEOARECE 
ACEST PLAN PREVEDE CU 
ADEVĂRAT ÎNFĂPTUIREA DE- 
ZARMAR11 GENERALE Șl TO

occidental, a spus în 
V. A. Zorin, rui co- 
rezoluției Adunării

TALE. Planul occidental 
are cu totul un alt caracter.

în planul occidental ies în 
evidență și prevederile prin care 
se urmărește crearea unor a- 
vantaje muitare unilaterale pen
tru unele state. Nu poate fi a- 
preciat altfel controlul prevă
zut de acest plan asupra rache
telor și asup-a cîtorva alte mij
loace moderne de transportare 
spre obiectiv a armei nucleare 
în condițiile menținerii conco
mitente a bazelor militare pe 
teritoriile altor țări și a stocu
rilor de arme nucleare. Se cre
ează impresia că ceea ce nu 
reușesc să obțină unele state cu 
ajutorul programelor lor milita
re naționale, ele speră să obți
nă prin înfăptuirea planului occi
dental de dezarmare.

In planul occidental, a arătat 
V. A. Zorin, măsurile de control 
nu sînt legate în mod direct de 
măsuri corespunzătoare de de- 
zarmare. Noi, a spus el, CON
SIDERAM NECESAR SA SE 
STABILEASCĂ UN CONTROL 
INTERNAȚIONAL SEVER ȘI 
EFICIENT ASUPRA DEZAR
MĂRII IN CONFORMITATE 
CU FORMULA CA NU TRE
BUIE SA EXISTE NICI CON- 
TROL FARA DEZARMARE, 
NICI DEZARMARE FARA CON
TROL. Dar in planul occidental 
se propun tocmai măsuri de 
control fără dezarmare, cu alte 
cuvinte măsuri de control asu
pra înarmărilor.

Delegația sovietică, ca și ce
lelalte delegații ale țărilor so
cialiste, nu pot pune planul oc
cidental la Daza tratativelor ul
terioare, deoarece a pune acest 
plan la baza tratativelor cu 
privire la dezarmare generală și 
totală ar însemna a condamna 
dinainte la eșec aceste tratative, 
a renunța dinainte la îndepli
nirea rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la de
zarmarea generală și totală.

Pentru a progresa, a spus 
V. A. Zorin, trebuie ca in eta
pa actuală a tratativelor să 
luăm drept punct de plecare re
zoluția Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la dezarma- 
rza generală și totală, să în
cercăm s-o dezvoltăm și să gă- 
s:rr. prevederi fundamentale ac
ceptabile care să rezulte direct 
din această bază comună pentru

CAIRO. — La ambasada 
U.R.S.S. din R.A.U. sosesc 
numeroase scrisori și cereri 
trimise de tineri muncitori, 
funcționari, țărani din regiu
nile egipteană și siriană ale 
R.A.U., din Kenya, Uganda, 
Zanzibar Etiopia și din 
multe alte țări ale Africii cu 
rugămintea de a fi primiți 
să studieze la Universitatea 
prieteniei popoarelor, care va 
lua ființă la Moscova.

„Mă numesc Muhammed 
Naghib Ibrahim Hasan, am 
19 ani. scrie în limba rusă, 
deocamdată cu stîngăcie, a- 
cest tinăr din regiunea egip
teană a R A.U. Am început 
să învăț limba rusă în anul 
1957.

Vă rog să
Universitatea prieteniei po
poarelor. Noi, tinerii, nu do
rim război. Noi dorim ca în 
țările noastre care s-au eli
berat. să lumineze soarele 
nostru".

„Africa va fi totdeauna re
cunoscătoare pentru aceasta 
poporului sovietic", scrie tî- 
nârul Ismail Abdul Rahman 
in virstă de 25 de ani din 
Etiopia care este student in 
anul II la Facultatea de me
dicină a Universității „Ein 
Șams“ din Cairo.

„Atunci cind noi. tinerii, 
am auzit știrea transmisă de 
postul de radio Moscova des
pre deschiderea la Moscova a 
Universității prieteniei po
poarelor — scrie tinărui su
danez Abubakr Ahmed Taha 
In virstă de 24 de ani — 
ne-am zis : Tocmai aceasta a 
așteptat Africa timp atît de 
îndelungat".

mă primiți la

ar

Vizita președintelui 
Sukarno in lugoilavia

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ta- 
niug, în seara zilei de 6 aprilie 
președintele Republicii Indone- 
z a, Sukarno, a sosit împreună 
cu președintele R.P.F. lugosla- 
v a. I. B. Tito, la Bled, unde au 
conFntiat convorbirile dintre cei 
doi oameni de stat.

în cursul vizitei sale preșe
dintele Sukarno a luat cuvîntul 
Ia un miting Ia Jessenice, cen. 
tru a! industriei metalurgice din 
Slovenia. Vineri, ultima zi a 
r’zitei sale, președintele Sukarno 
o va petrece Ia Zagreb, capitala 
Croației. I

350 de ani de stăpinire colo
nială olandeză în Indonezia au 
lăsat urme greu de șters. Econo
mie unilaterală și înapoiată, mi
lioane de oameni care nu au vă
zut un tractor.

Aceasta e drama fostelor co
lonii. Secole de-a rîndul i-au 
înavuțit pe stăpînii străini cu 
prețul propriei lor mizerii, iar 
locuitorii trăiau in cea mai crun- 
tă sărăcie pe pămînturi care as
cundeau bogății fabuloase.

Indoneziei nu-i lipsesc posibi
litățile pentru dezvoltarea indu
striei și agriculturii, pentru ridi
carea nivelului de trai al popu
lației. Rezervele de petrol ar fi 
după unele calcule provizorii de 
300 milioane tone, cele de cosi
tor de aproximativ 1.100.000 to
ne, de fier — peste un miliard 
de tone, de cărbune — 1,3 mi
liarde tone. în sfîrșit există 
cantități apreciabile de rezerve 
de bauxită, nichel, aur, argint și 
diamante.

Terenuri fertile și climatul 
ecuatorial permit extinderea di
feritelor ramuri ale agriculturii. 
Indoneziei îi revine, de pildă. 40 
la sută din producția mondială 
de cauciuc. In plus, ea e mare 
producătoare de arbore de chini
nă, de piper, ceai și orez.

In prezent în cadrul planului 
de dezvoltare economică pe anii 
1356—1980 guvernul indonezian 
depune strădanii pentru dezvol
tarea economiei. Printre proble
mele pe care guvernul le rezolvă 
se numără satisfacerea necesită
ților arzătoaxe ale țării. îngrădi, 
rea și limitarea pozițiilor capita-

DIN TOATE

o uzină de sodă și clor la Suri 
baya, o fabrică de ingrășămim 
minerale, o fabrică de hîrtie, ni 
meroase fabrici de ciment.

S-a elaborat un plan de de: 
chidere a numeroase porturi m 
in insulele arhipelagului indoni 
zian. Pe insula Ambon, situai 
la 2.500 km. est de Djakarta, i 
va construi cu ajutorul Uniun 
Sovietice un Institut tehnolog 
ce va pregăti cadre autohtor 
de constructori de vase, oceam 
graii, specialiști in pescuit. L 
Merak, o localitate liniștită, s 
tuată pe țărmul strimtorii < 
desparte lava de Sumatra, peis: 
j'il de asemenea va suîerj une 
modificări: aici va începe să i 
construiască tot cu ajutorul Un 
unii Sovietice o uzină metalu 
gicâ cu o capacitate de 100.01 
tone oțel pe an.

După cum se vede, ajutori 
sovietic, care, in urma creditul 
de 250.000.000 dolari oferit an 
acesta Indoneziei in timpul v 
zitei lui N. S. Hrușciov a dev 
nit și mai larg, contribuie 
dezvoltarea economiei naționa 
a „Țării celor <3.000 de insule 
lntre anii 1957-1959, peste 50 
sută din împrumuturile și cred 
tele contractate in străinătate < 
guvernul Djuanda provine d 
țările socialiste.

Pini la proclamarea indepe 
denței, aproape întreaga pop 
lație a Indoneziei (93 la șuti 
era analfabetă. Acum situația s 
schimbat. Numărul anallabețiî 
a scăzut cu 50 la sută. Pe timp 
dominației olandeze exista do 
o singură universitate care pr 
gătea cadre pentru administraț 
colonială Acum, în republii 
există șapte universități de st 
precum și academii de ziaristic 
da diplomație, comerț, cultură I 
zică. Pretutindeni se predă n 
mai in limba indoneziană.

Indonezia pașnică, scăldată 
soare, are preocupări construct 
ve. Sprijinită de prieteni since 
..Țara celor 3.000 de însuti 
merge cu pași siguri spre pr 
greș.

luiui străin în economia țării. 
Acum doi ani, parlamentul indo
nezian a purces la naționalizarea 
tuturor întreprinderilor olandeze. 
Pasul acesta a constituit un im
portant factor în calea spre for
marea sectorului de stat al in
dustriei. Cu toate că pozițiile al
tor monopoluri străine, în pri
mul rînd americane și engleze, 
îndeosebi, în industria petroliferă 
și a cauciucului continuă să ră- 
mînă puternice, totuși, acum a 
intervenit un fenomen nou. In
donezia dispune de o bază 
terială pentru dezvoltarea 
nomiei naționale.

Pe cerul Indoneziei nu 
zboară avioanele societății olan
deze ,.K.L.M.“ ci acelea pe ari
pile cărora sînt scrise însemnele 
companiei indoneziene de star 
„Garuda". Pe insula Kaliman
tan (Borneo) mai există unele 
plantații ce aparțin capitalului 
străin. Dar tot acolo a luat naș
tere o largă mișcare de valorifi
care a pămînturilor înțelenite : 
păduri virgine șj mlaștini cedea- 
ză locul proaspeților locuitori 
sosiți din lava. Aici, specialiștii 
sovietici ajută la construirea a 
700 km. de autostrăzi și a două 
gospodării mecanizate pentru 
cultivarea orezului, fiecare dintre 
ele înzestrate cu tractoare, cu 
un atelier de reparații și cu o 
centrală electrică. Ele vor valo
rifica 10.000 ha. de pămînt înțe- 
lenit și-i vor ajuta pe țărani la 
desțelenirea altor 100.000 ha. 
Uniunea Sovietică va construi 
de asemenea o fabrică de îngră
șăminte în lava centrală care va 
da o producție anuală de 100.0011 
tone de superfosfați atît de nece
sari agriculturii Indoneziei.

Harta industrială a Indoneziei 
devine tot mai bogată Deși a- 
ce a stă țară a trecut în ultimii 
ani prin serioase dificultăți pro
vocate de acțiunile contrarevolu- 
țonare 
mul de 
crescut, 
blective

ma-
eco-

mai

„Scaunul ministerial* ol luî Oberlânder
(desen de Me ABRAMOV din ziarul Pravda")

pace, pentru slăb-rea încordări 
intemiț onaie. N. Su Hn-șa 
își exprixi co 
lațîile de prie 
re“ stabilite 
țări prin sprijinul sciiv ai 
U Nu ^se vor întări și dezvo 
spre binele ; 
două țări și ic 
rii păcii in

N. S Hru 
toată inima 
nouluj guver 
lui ministru personal not succe
se în întărirea independenței 
Birmaniei. In dezvoltarea econo
miei și culturii naționale.

Vizita președintelui de Gaulle 
în Angiia a luat

COLȚURILE LUMII
INDICELE BIBLIOGRAFIC

AL U.N.E.S.GO.
DESPRE CULTURA TARILOR 

SOCIALISTE

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Pentru joi. ultima zi a vizitei 
președintelui de Gaulle în An
glia, nu au mai fost programa
te întrevederi și discuții oficia
le. în cursul acestei zile, pre
ședintele de Gaulle a rostit o 
cuvîntare în fața Camerelor re
unite ale Parlamentului în le
gătură cu relațiile franco-brita- 
nice $i cu diverse probleme le
gate de apropiata conferință la 
nivel înalt.

In dimineața zilei de 8 apri
lie președintele de Gaulle și so
ția părăsesc Londra pe calea 
aerului, plecînd la Paris.

Convorbirile dintre președin
tele Republicii Franceze și pri
mul ministru britanic au luat 
sfîrșît cu întrevederea de 
miercuri dimineața, la care au 
participat Si miniștrii Afacerilor 
Externe ai celor două puteri-

Agenția France Presse consi
deră că în cadrul acestor între-

vederi ..au fost desigur discu
tate principalele probleme ale 
actualității internaționale. Pri
mul ministru englez a ținut în
deosebi să fie informat asupra 
rezultatelor vizitei in Franța a 
lui N. S Hrușrov și asupra 
perspectivei conferinței la cel 
mai înalt nivel. La rîndul său, 
generalul de Gaulle a fost in
format asupra paterilor care 
predomină actualmente la Lon
dra și Washington cu privire la 
chestiunea încetării experiențe
lor nucleare",

La Paris a apărut cel de-al 
ll.lea indice bibliografic anual 
al U.N.E.S.C O. tn care sînt în
sumate datele statistice pe anul 
1958 cu privire la traducerea pu
blicațiilor dintr-o limbă în alta, 
primita de U.N E.S C O. din di- 
ferit? țări ale lumii. Potrivit 
datelor publicate de acest indi
ce. tn cursul unui șir de ani lu
crările Iul V. 1 Lemn stau în 
fruntea listei operek-r care sînt 

e cele mai deseori traduse în 
Ite limbi.
Alte materia’e ale acestui indi

ce atestă înflorirea culturii în 
țările lagăruldi socialist și în
tărirea legăturilor lor cultura'e 
cu străinătatea De exemplu, fi
nul acesta U.R.S.S ca și în anii 
precedențl. stă pe primul loc în 
ce privește numărul traducerilor 
din limbi străine.

Tn anul 1958 în Republica Popu- 
înră Romînă au apărut 1.116 tra
duceri. adică mai irult decît în 
S.U.A. și Anglia.

PREZENTE ROMINEȘTI

Asociaț'a de prietenie sovieto-t 
romînă a organizat la Casa prie
teniei o seară închinată artei ci-

De la o formulă ipocrită
la o baie de singe...

7 ntreaga
duită

BONN 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
aflat, la 18 martie a.c. ambasa
da U R.S.S In R. F. Germană 
a adresat Ministerului Afaceri
lor Externe al R. F. Germane o 
notă tn legătură cu arestarea în 
R, F. Germană a lui Kurt Zen. 
ner, fost general al trupelor S S, 
care poartă răspunderea pentru 
asasinarea în masă a unor cetă
țeni sovietici tn orașul Minsk, 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

In nota sa ambasada comuni
că că dispune de date amănun
țite tn legătură cu crimele co
mise de trunele hitleriste la 
Minsk și declară că este gata 
să remită autorităților de resort 
din R. F. Germană materialele 
de care dispune.

Atrage atentia faptul că au
toritățile din R. F Germană nu 
au cerut încă ambasadei remite
rea materialelor amintite.

lume a fost zgu- 
de crimele sin- 

geroase pe care le-a co
mis. mai cu seamă in ultima 
vreme, guvernul Uniunii Sud 
africane. Zeci de morți, sute de 
răniți, mii de deportați și in
ternați in lagăre de tip nazist. 
Aceasta este o realitate groaz
nică pe care au constatul-o cu 
ochii lor zeci de corespondenți 
de presă veniți din toate col
țurile lumii, 
scrie ziarul 
că bărbații 
și-au pierdut 
protestat împotriva unor repre
siuni rasiale care au revoltat în
treaga lume civilizată". La ria
dul său „Daily Miror" scrie că 
„întreaga lume civilizată este 
ofensată de cele întîmplate în 
Africa de sud. Africanii împo
triva cărora s a tras, demon
strau pentru dreptul lor de a 
fi tratați ca ființe omenești li
bere. Ei au vrut să scape de 
mizerie și de stigmatul înjo
sirii...".

Cu toate acestea, chiar recent, 
după reproșul pe care l-a formu
lat chiar și Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. la adresa politicii 
de discriminare rasistă desfășu
rată de către guvernul sudafri- 
can, continuă să se 
brutal rasiști 
care au chiar tupeul să tragă 
la răspundere.. opinia publică 
internațională pentru că s-a ri-

cum e 
in co- 
Louw. 
Africii 
in jos 
satir-

„Să ne amintim, 
„Daily Herald", 

fi femeile negre 
viața fiindcă au

manifeste 
de rang oficial

die at în apărarea drepturilor 
populației negre. Cel ce-și asu
mă ingrata sarcină de a ascun
de situația din „împărăția bi
ciului și a mitralierei", 
denumită Africa de sud 
Ioanele presei mondiale, 
ministrul de externe al 
de sud, in loc să lase 
ochii rușinat de crimele
șite de către guvernul din care 
face parte și el, s-a apucat să 
peroreze in spirit rasist la Jo
hannesburg, in fața unui audi
toriu diplomatic. Cică cele pe
trecute în Uniunea Sudafricană 
nu sînt lucruri chiar atit de 
grave. Iși închipuie domnul 
Louw, că oamenii cu mintea în
treagă ar putea să aplaude cri
mele rasiste, ar putea să încu
rajeze un guvern situat în mod 
practic pe o poziție ultraretro- 
gradă, ce acționează la nivelul 
spiritual al epocii sclavagiste și 
feudaliste ? Numai că toată „in
dignarea** unor persoane ca alde 
Louw nu valorează nici cît o 
ceapă degerată. Chiar la cîteva 
propozițiuni mai departe, în ca
drul aceluiași discurs, ministrul 
de externe rostește o frază cru
cială pentru orice rasist învete- 
rat : „Poziția omului alb și a 
descendențiior săi în Africa de 
sud nu poate fi primejduită", 
rrei nu vrei, trebuie să intri pu
țin mai atent în înțelesurile a- 
vestei fraze. Ce vrea el să spună?

„Poziția omului alb": dreptu-

rile colonialiștilor de a jefui 
nemilos imensele bogății ale 
Uniunii Sudafricane, 545.200 
kilograme de aur in 1955, pri
mul loc în lumea capitalistă. 
3 milioane carate de diamante 
anual, 32 milioane tone cărbune 
anuaL Mangan, platină, argint, 
cositor. însemnate zăcăminte de 
aur. tn plus : 15 la sulă din 
întreaga producție de lină a pro
ducției capitaliste, aici se pro
duce.

„Poziția omului alb“: dreptul 
de a exploata nemilos cele 11 
milioane de locuitori „de cu
loare** Muncă forțată, condiții 
de viață de infern, 
boli. Pămîntul aparține 
minorități formate 
sută din populație 
liștii.

„Poziția omului 
ploalarea La singe 
muncitoare. „Populația de cu
loare** nu poate avea sindicate, 
nu poate încheia contracte co
lective și în general nu are drep
tul să trăiască : media vîrstei
populației de culoare — 36 de 
ani, mortalitatea infantilă —
300 la mie.

Acesta este adevăratul înțeles 
al frazei ministrului de externe 
al Uniunii Sudafricane. Ceea ce 
și explică de ce se zbate el ca 
în fața opiniei publice interna
ționale să nu apară ca un is
pravnic, un călău, ci ca un „ci
vilizator*, Numai că guvernul

foamete, 
unei 

din 10 la 
— colonia-

alb": ex-
a maselor

sudafrican și în general toți co
lonialiștii simt pe propria piele 
că „poziția omului alb** le fuge 
de sub picioare. Astăzi peste 
întreaga Africă suflă cu putere 
vinlul de libertate. Populația a- 
fricană nu mai este cea pe care 
a supus-o în urmă cu zeci și 
zeci de ani înaintașii domnului 
Louw. Tot mai dese sînt acțiu
nile de luptă ale populației a- 
fricane împotriva colonialiștilor. 
Amintim boicotarea autobuselor 
in 1956—57, manifestațiile anti- 
rasiste de la Durban, lanțul de 
greve ale muncitorilor negri îm
potriva discriminării rasiale. Ca 
o încoronare a acestor manife
stații au fost recentele demon
strații de la Sharpville, Everton, 
Van Der Byl Park, Bophelong, 
Johannesburg care au cuprins 
întreaga Africă de sud. Zadarnic 
nu încercat mitralierele avioane
lor cu reacție, semănind moar
tea, să reducă la tăcere popu- 
luția Deși din rindurile ei 
căzut zeci de morți și sute 
răniți luptele au continuat 
continuă.

Oricît s-ar agita domnul 
Louw și colegii săi întru colo
nialism. soarta hărăzită lor de 
istorie iși croiește drum. Poporul 
african va obține independența, 
va scutura jugul colonialist.

au 
de
Și

CAROL ROMAN

nerratografice romîuești. în sală 
s.au aduna» numeroși oameni ai 
muncit și intelectuali.

I, Seredenko. colaboratoare ști
ințifică la Filmoteca de Stat a 
Uniunii Sovietice, a vorbit des
pre realizările cinematografiei 
romînești în ultimii ani. poves
tind despre cîteva filme care 
s-au bucurat de succes și pe e- 
cranele Moscovei.

La adunare a luat cuvîntul și 
Ion Avram, secretar al ambasa
dei R. P. Romîne.

★
La 5 aprilie s-au încheiat la 

Pragq lucrăriie sesiunii Consiliu. 
Iul Uniunii Internaționale a Co
misiilor petrolifere.

La lucrări au pjrtldpat repre
zentanții Belgiei, Marii Britanii, 
Cehoslovaciei. Danemarcei, Fran
ței. R. F. Germane. Italiei, O- 
landei României și Uniunii So. 
vietice Tn cadrul discuțiilor pri- 
vitoare lq reorganizarea uniunii, 
propunerile făcute de reprezentan
tul R. P. Romîne inginerul Ion 
Niculescu. director In Ministerul 
Industriei Petrolului șl Chimiei, 
au fost susținute de Uniunea So. 
vietică. Franța, Italia șl R. F, 
Germană.

UN ZBOR IN LOC DE ȘASE

în noaptea spre 6 aprilie, un 
avion turbopropulsor de trans
port ..An-iU" avî'id la bord o în-« 
cărcălură de S.5 tone pentru sta
țiunea „Polul Nord-8“ a aterizat 
pe banchiza în derivă care are 
lungime de 1.300 m Descărca
rea avionului a durat numai 15 
minute.

în cadrul unei conferințe de 
ftresă, care a avut loc la 6 apri- 
ie la Direcția aviației polare a 

Flotei aeriene civile a U.R S.S.. 
generalul-locotenent de aviație 
Șevelev. șeful Direcției, comen. 
tind aceste zboruri ale avionului 
..An-10" au arătat că pentru 
transportarea încărcăturilor p« 
care le a efectuat acest avion în- 
tr-o singură cursă, avioanele 
„II-14“. care deservesc în pre
zent stațiunile polare, ar fi avut 
nevoie de șase zboruri.

IN LEGĂTURĂ CU EXPLOZIA 
DIN SOARE

Ziarul ..Izvestia* publică un 
articol al astronomului sovietic 
Valeri Luțki tn car? acesta scrie 
că activitatea solară observată 
ia sfîrșitul lunii martie și începu
tul lunii aprilie a slăb't în in
tensitate în ultimele zile.

Savantul sov’etic scrie că la 
29 martie, ora 9.40 dimineața, ora 
Moscovei, observatoarele astro
nomice au înregistrat în Soare 
o aprindere violentă tn cromo- 
sferă - o explozie puternică.

După aceasta tn atmosfera Pă- 
mî'itului a început o puternică 
furtună magnetică șl ionosferi- 
că. La 31 martie seara tîrziu. în 
regiunea latitudinilor medii s-a 
observat o auroră polară lnten. 
să A doua zi s-a întrerupt timp 
de cîteva ore radiocomimicația 
pe unde scurte îo regiunea lati
tudinilor nordice, mijlocii șl su
dice.

Vaferf Luțki arată că. cu toate 
că act’vitafea «dară * slăbit în 
intensitate, totuși vor mat putea 
fi înregistrate întieruperi scurte 
ale red’ocomimicafiilor din cauza 
puternicelor fenomene care au 
loc în Soare^ ____ < .

1 REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața ..Șctoteli", Tel, (7.60,10, Tiparul J Combinatul Poligrafic „Casc Șctnteli'

ale rebelilor, totuși, rit- 
construcție economică a 
Au intrat în funcțiune o- 
industriale importante: VALENTIN URUM

Procesul intentat unui grup 
de dernocrați greci 

provoacă indignare
ATENA 7 (Agerpres). — Pro

cesul intentat in fața Tribuna
lului militar din Atena unui 
grup de 14 dernocrați greci a 
provocat indignare in rindurile 
opiniei publice grecești. Expri- 
m<nd protestul unor cercuri 
largi ale opiniei publice, Uniu
nea Democrată de Stînga 
(E.D.A.) a adresat Uniunii De
mocratice, partidelor liberal, 
progresist, social-populist. libe
ral-democrat șt unor organiza
ții politice, printre care „Noua 
mișcare politică'*, „Noua mișca
re agrară**. Partidul țăranilor și 
muncitorilor. Uniunea națională 
progresistă de centru — o notă 
în care se subliniază că însce
narea acestui proces în momen
tul în care pe plan internațional 
se conturează tot mai precis e- 
voluția spre destindere, iar pe 
plan intern guvernul grec trece 
printr-o perioadă grea, „trădea
ză scopurile exclusiv politice 
spre care tinde noua acțiune gu
vernamentală".

în relatările lor despre felul 
în care a fost înscenat proce
sul. ziarele democrate sublinia
ză că procurorul regal în acest 
proces este Nikitas Polihronopu- 
los, care a fost și președintele 
Tribunalului militar care l-a ju
decat pe Glezos și că secretarul 
tribunalului este K. Tsatsulis, 
care a ocupat aceeași funcție. în 
completul de judecată al proce
sului înscenat

In procesul 
erați martorii

lui Glezos.
celor 14 demo- 
acuzării au fost

recrutați din rîndul funcționai 
lor superiori ai poliției.

Presa democrată greacă sco 
te de asemenea în evidență fa 
tui că în timp ce criminalii ( 
război sint eliberați unul ci 
unul, autoritățile continuă să 
tină în închisoare pe marele p 
triot Manolis Glezos și pronu: 
ță sentințe împotriva celor ca: 
au rezistat ocupanților fasciș

★
PARIS 7 — Corespondent 

Agerpres transmite : Intr-o d 
claratie dată publicității în I 
gătură cu procesul tmpotrii 
celor 14 democrat! greci, ca 
se desfășoară în momentul < 
fată la Atena. Asociația Ajuți 
rului Popular Francez (Organ 
zație care luptă împotriva pe 
secutiilor politice) cheamă „o 
ganizatiile, personalitățile c 
seamă, pe toti oamenii cinsti 
din Franța ca. prin telegram 
scrisori, delegații, mesaje tr 
mise ambasadei Greciei la Pi 
Tis să ceaiă încetarea urmării 
acestor patriot; greci, anulare 
legii 375, care este o lege c 
stare excepțională menținută i 
vigoare în ciuda faptului c 
războiul civil a încetat de mul 
amnistia generală pentru tc 
deținuții1*.

în comentariile cu care însc 
fese știrile privitoare la desfi 
șurarea procesului de la Ateni 
ziarele progresiste franceze sul 
liniazâ netemeinicia acuzațiile 
formulate împotriva democrat 
lor greci.

MOSCOVA. — La 
Kremlin lui N. S. 
s-au înmînat diploma și insigna 
de miner emerit, precum și in
signa „Gloria minerului" gra
dul L

WASHINGTON. — Agenția 
France Presse anunță că în 
cursul următoarelor zece zile 
vor avea loc la Washington în- 
tîlniri ale miniștrilor de Externe 
occidentali în legătură cu confe
rința la nivel înalt care se 
deschide la Paris la 16 mai.

WASHINGTON. - La 6 apri
lie Fulbright, președintele Co
misiei senatoriale pentru rela
țiile externe, a declarat de la

ȘTA5 3452 53

7 aprilie la 
lirușciov i

tribuna Congresului american c 
dacă la conferința la nivel inal 
se va semna un acord cu pi 1 
vire la încetarea expenențelo 
nucleare senatul S.U.A. nu v. 
pune piedici ratificării acestuia

ANKARA. — Agenția Franc 
Presse relatează că un tribuna 
din Ankara a condamnat la cît( 
un an de Închisoare pe scriito 
rul turc Oktay Verel și pe di 
rectorul xiarului „Ulus", Beyhar 
Cenkci per.tru .delicte de pre 
să", Oktay Verel este autoru 
romanului ^Marionetele", romar 
considerat de tribunal ca „ur 
atentat *.3 prestigiul guvernului"


