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Anul trecut am criticat
Anul acesta evidențiem

Anul trecut conducerea fabricii 
de mobile „Libertatea" din Cluj 
a fost criticată de către ziar pen
tru tolerarea unor lipsuri serioase 
privind condițiile de muncă și de 
viață ale tineretului muncitor. Că
minul în care locuiau tinerii ne
căsătoriți era prost întreținut, 
exista o fluctuație exagerată, o 
„goană" pentru mutarea tineri
lor dintr-o secție în alta, de la o 
operație la alta, iar de aici de
curgea slaba preocupare pentru 
ridicarea nivelului profesional al 
tinerilor.

De curînd am vizitat din nou 
această fabrică. Multe lucruri 
s-au schimbat și se cade să vor
bim ^despre ele.

Măsurile luate vorbesc de la 
sine. In imediata apropiere a 
fabricii se ridică o clădire proas
păt construită, modernă, care 
domină împrejurimile. Este noul 
cămin al tinerilor muncitori de 
la „Libertatea44. In camerele a- 
menajate cu confortul necesar lo
cuiesc cîte 4 tineri. Mobilierul 
este și el nou, la ferestre — gla
stre cu flori, iar pe jos — co
voare. Curățenia domnește în 
fiecare din cele 32 de camere. 
Gaz metan, sobe de teracotă, in
firmerie, baie la fiecare etaj 
iată cum arată căminul dat ti
neretului în folosință.

La rîndul lor, tinerii se stră
duiesc să păstreze în cît 
bune conditiuni bunurile 
șteștî. Pentru coordonarea 
vității în cămin a fost ales 
colectiv al cărui responsabil

O altă lipsă aspru criticată ți
nea de calificarea tinerilor, de 
ridicarea calificării profesionale. 
Ca urmare, conducerea fabricii 
(director Iov. Bartha Iuliu și in. 
giner șef tov. Marton Ion) a 
organizat, cu sprijinul comitetu
lui U.T.M. un curs de ridicarea 
calificării profesionale pentru ti
neret. Trei luni, de cîte două ori 
pe săptămînă. 36 tineri au urmat 
acest curs, acumulînd cunoștin
țe tehnice. La absolvire, toți ti
nerii, potrivit pregătirii, au fost 
încadrați în categorii superioare 
de^ salarizare. Vasile Apahidean, 
Alădăraș Gh., Alex. Moldovan, 
Vasile Pop și alții au devenit

Preocuparea pentru 
condițiile de muncă 

și de viață ale 
tineretului la fabrica 

„Libertatea"- Cluj
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_ _ .... .-_r_____  este
loan Dogaru, membru în comite-, 
tul organizației U.T.M.

în scurtă vreme muncitori buni.
Conducerea fabricii și organi

zația U.T.M. au elaborat In con
tinuare un plan de acțiune în ve
derea ridicării calificării. Se pre
vedea ca maiștrii să sprijine e- 
fectiv ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor la locul lor de 
muncă acordîndu-se și premii ce
lor mai vrednici maiștri în acea
stă privință. De altfel maiștrii 
comuniști Balin Istvan și Sooa 
Beia au sprijinit 17 tineri In ri
dicarea nivelului lor profesional.

Fabrica nu avea tapițeri cu

pregătire profesională corespun
zătoare. Din această cauză și 
procesul de producție, mai ales 
calitatea mobilelor, suferea. A- 
cum. maistrul tapițer Asztalos 
Iozef a calificat 20 de tineri, și 
nu întîmplător curînd secția a 
ocupat loc printre cele fruntașe 
din fabrică.

Nu numai Ia atît se rezumă 
măsurile luate privind respecta
rea drepturilor legale ale tinere
tului.

Dacă anul trecut se practica 
mutarea tinerilor de la un loc 
de muncă la altul, astăzi acest 
lucru nu se mai întîmplă. De a- 
semenea, masa la cantină s-a îm
bunătățit simțitor. De cîteva 
luni, s-au pus bazele unei cres
cătorii de porci, și merită să fie 
subliniată strădania administra
torului cantinei, tov. Szekely I.

Ca urmare firească a preocu
pării conducerii fabricii față de 
nevoile tinerilor, aceștia 
cesc cu mal mult elan.

Numai 
ea Vaier 
șl Vasile 
cest an,
fruntașilor tn producție.

Directorul fabricii spune: 
neretul muncește acum cu 
sporit. Vom continua să ne
ocupăm mal mult ca toate drep
turile tinerilor muncitori să fie 
respectate. Aceasta-1 hotărlrea 
noastră I

M. MUNTEANU 
corespondentul „Sclnteil tine
retului" pentru regiunea Cluj

Delegația guvernamentală a R. P. Mongole
a părăsit Capitala

Marți 10 septembrie

Intre doi directori
o școală părăsită
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400 de anî de activitate

Vreți să știți unde 
este școala elementa
ră din satul Adunații 
Copăceni, raionul 
Vidra ? Foarte simplu 
și ușor de găsit. Să 
nu vă închipuiți o că 
după firma de dea
supra ușii — ghid 
general de altfel — 
sau după cine știe ce 
altfel de indicație 
grafică. Nu ! Asta ar 
presupune un ochi 
prea ager, prea multă 
atenție și n-are rost. 
Tovarășii directori — 
cel care a fost și cel 
care este numit acum 
— au avut grijă ca 
școala din satul lor să 
nu scape privirilor 
nici celui mai distrat 
trecător. N-au pus 
firma școlii, dar au 
găsit altă modalitate 
mult mai practică s-o 
facă recunoscută. în 
mijlocul curții mari, 
au ridicat o piramidă 
de bănci și două ca
tedre puse pe plat
forme. Indiciu sigur 
pentru oricine, și 
cînd, fie zi 
noapte, ploaie 
soare. Ploaia de 
tămîna trecută 
spălat de vopseaua 
care mai rămăsese.
Acum, în această du
minică călduroasă, se 
uscau, plesnind ușor 
de la încheieturi...

Da, asta-i școala, cu 
siguranță. Asta-i școa-

ori- 
sau 
sau 
săp- 
le-a

la unde peste o săptă
mînă va puși pentru 
prima dată băiețelul 
care a împlinit șapte 
ani. Asta-i școala, 
unde vor veni copiii 
din satul Adunații Co- 
păceni. Sînt sigură 
că abia așteaptă. Nu 
degeaba dau tîrcoale 
băncilor și se zben- 
guiesc de pe acum

Li Adunații 
Copăcei nimeni 
nu se îngrijește 

de pregătirea 
deschiderii școlii
prin curte /... Dar, 
oare așa îi așteaptă 
școala ?... Vedeți, la 
întrebarea aceasta nu 
pot răspunde decît 
cei care trebuie să 
aibă grijă de ea. Lu
crul acesta este însă 
mai greu. Dacă școala 
a fost atît de ușor de 
găsit, pe directorul ei 
nu-l poți descoperi 
cu una cu două.

Dacă-l întrebi pe 
tov. Petrișor, noul di
rector, numit de la 1 
septembrie, îți răs
punde : „Eu nu știu 
nimic, n-am luat încă 
în primire. Mergeți 
la tov. Teodorescu, 
vechiul director**.

Și de-abia de acum 
începe povestea : tov. 
Teodorescu, vechiul

director, te trimite 
bineînțeles la cel nou. 
„Mergeți la tov. Pe- 
trișor, el este acum 
în drept să vă spună'*.

După cîteva dru
muri în care parcurgi 
distanța între cei doi 
directori — cel nou și 
cel vechi — vămii la 
fel de nedumerit ca 
la început : cine tre
buia să aibă grijă de 
pregătirea școlii pen
tru deschiderea anu
lui școlar. Realitatea 
este că nici unul n-a 
avut grije. Nici tov. 
Teodorescu, nici tov. 
Petrișor și nici cei
lalți doi învățători 
care au stat toată va
canța în sat. Patru 
cadre didactice n-au 
putut rezolva proble
ma curățeniei I

în momentul de 
față, cînd este mai 
puțin de o săptămînă 
pînă la începerea 
cursurilor, la școala 
din Adunații Copă- 
ceni, curățenia abia 
„o să înceapă**. De 
ce ? Tov. directori au 
găsit o sumedenie de 
motive. „Nțarn avut 
var, ulei, lemnărie, 
n-am avut oameni la 
lucru, n-am avut cu 
ce să-i plătim, n-am 
avut... etc. etc.**.

Au uitat să adauge 
„n-am avut ini-

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Mongole, în 
frunte cu tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, care 
ne-a vizitat țara la invitația guver
nului R.P. Romîne.

Din delegație au făcut parte 
Samdan, secretar al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Sadnomin 
Avar zed, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
Afacerilor Externe, Șagdaryn Țe- 
veen, locțiitor al președintelui Co
misiei de Stat a Planificării, și 
Sandavin Ravdan, ambasadorul 
R. P. Mongole în R. P. Ronună.

Delegația a fost însoțită de con
silieri și experți.

Oaspeții au fost conduși la aero
portul Băneasa de tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș, Constantin Pîrvu- 
lescu, Grigore Preoteasa, Leonte 
Răutu, general-colonel Leontin Sa
lăjan, Ștefan Voitec, Janoș Faze- 
kaș, Vladimir Gheorghiu, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
I. Gh. Maurer, ministrul Afacerilor

Aspect de la plecarea delegației R.P. Mongole

CuYîntarea toYarășu/ui J. Țedenbal
Dragă tovarășe Chivu Stoica I 
Dragă tovarășe Gh. Gheorghiu- 

Dej 1
Dragi tovarăși și prieteni 1

Folosindu-mă de ultimele clipe 
ale vizitei noastre pe ospitalierul 
pămînt al Republicii Populare 
Romîne, în numele delegației gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Mongole vreau să mulțu
mesc încăodată călduros guver
nului Republicii Populare Roml- 
ne, Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și în
tregului popor romîn frățesc pen
tru atenția și primirea cordială 
făcută delegației noastre.

Am petrecut In țara dv. doar 
patru zile. Datorită grijii condu
cătorilor Republicii dv. și a scum
pilor noștri prieteni romîni am 
văzut în acest răstimp foarte mul
te lucruri și tot ceea ce am vă
zut mi-a lăsat o impresie de neui
tat.

In 
deni

cere de prietenie ți frăție. Calde 
sînt meleagurile de aici. însă căl
dura sentimentelor sincere ale 
prietenilor noștri romîni ne-a 
încălzit inimile mai puternic de- 
cît razșle soarelui.

Tratativele desfășurate cu suc
ces dintre delegațiile guverna
mentale ale Republicii Populare 
Mongole și Republicii Populare 
Romîne vor întări și vor adinei și 
mai mult prietenia și colaborarea 
dintre țările noastre.

Permiteți-mi să urez poporului 
frate romîn noi succese strălucite 
în dezvoltarea economiei și cul
turii, în lupta lui nobilă pentru 
construirea socialismului și pen
tru pace între popoare.

Trăiască prietenia veșnică, de 
nezdruncinat mongolo-romînă I

Trăiască puternicul lagăr al 
fiacii, democrației și socialismu- 
ui în frunte cu Uniunea Sovie

tică !
Trăiască pacea tn întreaga 

lume 1
Din toată Inima vă mulțumesc, 

la revedere dragi tovarăși l

Duminică și luni s-au sărbăto
rit la Tg. Mureș 400 de ani de 
activitate a Școlii medii Bolyai 
Farkas. înființată în 1557 sub 
denumirea de „Schola particula44. 
De-a lungul celor patru veacuri 
aceasta instituție de învățămînt 
a dat mulți oameni de cultură, 
printre care și pe marele mate
matician Bolyai, al cărui nume 
îl poartă astăzi școala.

Colectivul școlii a fost salutat 
de Gheorghe Borca, director ge-

neral adjunct în Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, dr. Takacs 
Lajos, rectorul universității 
„Bolyai44 din Cluj, scriitorul Metz 
Istvan, din partea comitetului de 
părinți, prof. univ. pensionar dr. 
Turnovszky Sandor, din partea 
promoției de absolvenți de acum 
50 de ani ai școlii șl alții.

S-a dat apoi citire telegrame
lor de salut adresate C.C. al 
P.M.R, și Consiliului de Miniștri.

Măsluitorii la lucru
Istoria consemnează totul. Ni

mic nu se pierde* nimic nu se 
uită.
• In iunie 1950 senatorul ameri
can Cabot Lodge-junior prezenta 
Congresului S.U.A. un proiect de 
lege prin care armata americană 
era autorizată să recruteze pînă 
la 10.000 de persoane străine care, 
așa cum relata ziarul „New York 
Times44, „după toate probabilită
țile trebuie să fie aruncate în 
luptă în apropierea și în dosul 
cortinei de fier4*. Cu acest prilej 
Dewey Short, membru al Congre
sului, a făcut o declarație care 
poate fi considerată o adevărată 
criză de sinceritate.

— „Să recunoaștem în mod cin
stit. Aceasta e o afacere murdară**.

Short nici nu bănuia întregul 
adevăr pe care-1 grăiește...

Au trecut 1 ani de atunci. A* 
tăzi delegatul S.U.A. la O.N.U; 
citește în fața Adunării generale; 
tot un proiect de rezoluție, în așa 
numita „problemă ungară4*. Punc
tul I : „Aprobă . raportul co* 
mitetului**. (Vrabia mălai vi
sează) Celelalte puncte: pro
fanarea sentimentelor naționale 
ale celor 9.000.000 unguri, pre
cum și o colecție ruginită de 
invective și calomnii antisovietice. 
Parcă-1 văd pe acest politician a- 
merican, candid ca un nevinovat* 
încercînd să demonstreze că este 
cel mai mare „patriot4* maghiar și 
poate chiar — cine știe! — urmaș 
direct al lui Petofi. îl va privi în 
ochi pe nobilul doâiri Halsig An
dersen, președintele tristei comisii; 
fost colaboraționist în Danemarca 
cu naziștii, îi va lăuda în cuvinte 
alese strădania minții.

Cine este oratorul? Același Ca
bot Lodge, astăzi reprezentantul 
oficial al politicii americane 
OJ'i.U., cel cu proiectul taxat 
un alt senator american drept 
afacere murdară44.

la 
de

Mărturiile a 111 fantome

Operația a durat cîteva luni. Cei 
.cinci' din comitet s-au străduit, au 
asudat și au întocmit un „raport41 
— conform indicațiilor. De volu
minos — slavă domnului ! —
150.000 de rînduri! Conținutul — 
după cele mai recente modele a- 
gresive conținute în arhiva Depar- 
tamenlului de Stat.

în chestiunea de bază, dacă e 
vorba sau nu de o contrarevoluție, 
în modul de prezentare a acestei 
probleme se recunoaște aproape 
cuvînt cu cuvînt faimoasa decla
rație a delegatului S.U.A. care s-a 
sforțat să demonstreze în toamna 
lui 1956 că ar fi „o mișcare eu 
totul spontană44, fără ca puterile 
imperialiste să fi intervenit nici 
măcar cu un singur deget. Rapor
tul răstoarnă faptele istorice prin 
minciuni odioase, deformări și is
torii abracadabrante, în așa fel în- 
cît teza principală americană să 
pară acceptabilă și calomniile an
tisovietice să fie crezute. _

„Adevărurile44 prezentate sînt 
bazate pe „mărturiile4* a 111 per
soane „sigure și demne de crezare4*. 
Comisia cu pricina, în dorința de 
zarvă a început prin a audia „mar
torii**, în fața publicului. Chiar 
primele ■ interogări au suferit un 
fiasco. Caracterul mincinos și ab
surd al „mărturiilor** era atît de 
evident îneît au produs atît indig
nare cît și rise te.

Kethly, de exemplu, a subliniat 
că este unica reprezentantă „legi
timă** a unui guvern măturat de 
popor care a încetat să existe de 
multe luni de zile și la ședințele 
căruia n-a participat niciodată. Cu
rat „legitimă**!

Kovago, un alt contrarevoluțio
nar înveterat s-a prezentat drept... 
„primarul legitim4* al Budapestei, 
deși nimeni nu l-a ales vreodată, 
iar el n-a călcat în primărie de 
cînd e.

Membrii „comitetului*4, sezisînd 
eșecul operației lor au interzis ac
cesul publicului. Porțile au fost 
închise, iar comitetul a pornit ușu
rat la lucru. în scenă au intrat 
cele 111 fantome — deoarece doar 
3 nume sînt publicate în întregul 
„raport4*. Cine a defilat în fața 
comitetului? Conținutul raportului 
lasă să se vadă că este vorba de 
participanți activi la putch-ul con
trarevoluționar, organizatori și 
participanți la torturi și asasinate 
sălbatice pe străzile Budapestei, 
care au fugit în străinătate. Rapor
tul „comitetului O.N.U. pentru 
Ungaria44 poate fi tot atît de cre
zut, pe cît de crezută poate fi opi
nia unui criminal asupra propriei 
sale crime.

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare
în pag. 2-a) (Continuare în pag. 2-a)

La cooperativa „Electrobo- 
binaj“ din Capitală se fabrică 
un nou tip de mașină univer
sală „Gospodina4*. Această 
mașină îndeplinește multiple 
operațiuni, ușurînd munca 
gospodinelor. Astfel mașina 
curăță cartofi, malaxează 
cocă, toacă carne, stoarce fruc
te, rade zarzavat, rîșnește ca
fea, zahăr și condimente, bate 
spumă, spală rufe și vase. 
Primul lot de mașini se vor 
pune In vinzare in trimestrul 
IV 1957.

In clișeu: tlnărul Ion Buta 
lucrînd la montarea primelor 
mașini universale „Gospo
dina4*,

țara dv. am simțit pretutin- 
sentimentele cele mai sin-

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Dragi tovarăși.
In numele Guvernului Repu

blicii Populare Romîne, al C.C. 
al P.M.R. și al întregului popor 
romîn vă mulțumim tovarășe Țe
denbal și dv. membri ai delega
ției guvernamentale a Republicii 
Populare Mongole pentru vizita 
prietenească pe care ați făcut-o 
în țara noastră.

Această vizită va rămîne vie 
tn amintirea poporului nostru ca 
o puternică manifestare a strîn- 
sei prietenii și colaborări care 
leagă popoarele noastre, prin țe
lurile și aspirațiile lor comune.

Vizita dv. în țara noastră și 
discuțiile care au avut loc între 
cele două delegații guvernamen
tale vor aduce o contribuție de 
seamă la dezvoltarea 
multilaterale între 
Populară Romînă și

relațiilor 
Republica 
Republica

Populară Mongolă, în interesul 
ambelor noastre popoare, în inte
resul păcii și colaborării interna
ționale.

In momentul în care părăsiți 
țara noastră, poporul romîn vă 
urează, dragi tovarăși, „drum 
bun44 și vă roagă să transmiteți 
poporului prieten mongol un fier
binte salut și sincerele sale urări 
de noi succese în muncă pentru 
dezvoltarea economiei și culturii, 
naționale pe drumul construcției 
socialiste, pentru înflorirea Mon
goliei populare.

Trăiască în veci prietenia de 
nezdruncinat între popoarele ro- 
mîn și mongol!

Trăiască marele și puternicul 
lagăr al păcii, democrației și so
cialismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică !

Trăiască pacea între popoare 1

Acad, prof. Eug. Macovski despre:
- .................*--- ----------------------------------------- <

Probleme noi în teoria apariției
Puține ilnt problemele care au preocupat mal mult cunoașterea 

umană in seculara șl prodigioasa ei Istorie, ca aceea a apariției 
vieții, a zămislirii primelor forme de viață pe bătrîna planetă pe 
care o locuim.

Savanțll Orientului antic șl Angliei moderne, luminați filozofi 
ai înțeleptei Elade și ai Renașterii europene, gînditorii celebrului 
6ecol XIX șl specialiștii contemporani în diferite ramuri ale știin
ței, au căutat să găsească răspunsul acestei pasionante probleme. 
După veacuri șl milenii de dispute, mintea luminată a oamenilor 
de știință a înlăturat si înlătură mistica. prejudecata, falsul, 
făcind loc răspunsurilor pe care le dă știința modernă pentru 
enigmatica întrebare : Cum a apărut viața pe pămînt ?

După o Interesantă dispută științifică care a avut ioc In urmă 
cu cîțiva ani la Bruxelles cîțiva dintre marii biochimiști ai ome
nirii au hotărît să se intilnească în august 1957 la Moscova pen
tru a continua discuția începută cu privire la originea vieții. Și 
iată că in zilele din urmă, sute de specialiști în biochimie, chimie, 
fizică, medicină, astronomie, biologie din 17 țări ale lumii, s-au în- 
tîlnit la invitația Academiei de Științe a U.R.S.S. și a Asociației 
internaționale a biochimiștilor pentru a participa la simpozionul 
dedicat problemelor apariției vieții pe pămînt.

După cîteva ore de la întoarcerea de la Simpozionul de la Mos
cova, acad. prof. EUG. MACOVSKI a avut amabilitatea de a 
răspunde la cîteva din întrebările noastre în legătură cu ultimele 
cercetări în privința apariției vieții pe pămînt și despre lucrările 
Simpozionului internațional de la Moscova.

— lertați-ne că vă deranjăm atît 
de curînd tovarășe profesor. Știrile 
pe care le-am auzit despre Simpo
zionul de la Moscova denotă o ac
tivitate interesantă și ne-am grăbit 
să transmitem cititorilor noștri cî
teva păreri în legătură cu simpozio
nul. tn primul rînd dacă ați vrea 
să ne consemnați cîteva din numele 
marilor savanți participanți la sim
pozion.

— Simpozionul s-a bucurat de o 
largă participare. Printre ei putem 
cita și cîțiva laureați ai Premiului 
Nobel.

în primul rînd știința sovietică 
a avut o delegație excepțională con
dusă de acad. prof. OPARIN, și 
din care au mai făcut parte printre 
alții FESENKOV, VINOGRADOV, 
BELOZEVSKI, DEBORIN etc. 

marile personalitățiPrintre
științifice de peste hotare au 
participat JOHN BERNAL (An- 
glia), L. PAULING, M. KAL- 
VIN, V. STANLEY (S.U.A.),V.

: REYDS (Canada), AKABORY (Ja- 
i ponia), E. AUBEL (Franța), prof.
■ FLORKIN, președintele asociației
• internaționale a biochimiștilor etc. 
I — Dacă vreți acum să ne spu

neți cîteva cuvinte despre proble-
■ mele discutate la simpozion.
i — în cadrul temei simpozionu- 
i lui s-au discutat în general proble-
• mele apariției primare a substan

țelor organice pe pămînt, a trans-
» formării substanțelor organice pri- 
i mare, apariția proteinelor, fermen- 
i ților și nucleoproteinelor, apariția 

metabolismului ș.a.
’ — Care a fost contribuția dele-
, gației noastre.
[ — Eu ani ținut o comunicare
i cu privire la „Relațiile dintre cua- 
( cervate și fermenți** iar prof. dr. S.

OERIU o comunicare despre 
„Transformarea metioninei 
cisteină în organismul animal 
vegetal44.

— Dacă vreți să ne anunțați
1 leva din problemele ridicate în co- 
> municarea D-voastră.

în
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vieții pe pămînt
Lucrările recentului 

Simpozion international 
de la Moscova

— Comunicarea mea a fost 
zultatul cercetărilor făcute în 
ordonare cu cercetările acad. A. I. 
Oparin în problema cuacervatelor. 
Pe cînd acad. Oparin a prezentat 
aspectele activității fermenților 
cuprinși în cuacervate, atît artifi
ciale cît și rezultate din degrada
rea materialului biologic viu, eu 
am prezentat aspecte din acțiunea 
cuacervatelor asupra reacțiilor fer
mentative din mediul înconjurător, 
acțiunea fermenților asupra pică
turilor de cuacervate și asupra în
globării în cuacervate a suspen
siilor și emulsiilor ce conțin fer
menți.

*— Acum, aș vrea să-mi spuneți 
cîteva din rezultatele generale ale 
simpozionului în ceea ce privește 
lămurirea problemei apariției vie
ții pe pămînt.

— Deși s-au înfruntat puncte de 
vedere diferite, toți oamenii de 
știință participanți la simpozion au 
ajuns la concluzia că viața a apă
rut pe pămînt în urma unui pro
ces evolutiv prin care a trecut 
materia lipsită de viață.

Interesant este faptul că majo
ritatea participanților la simpo
zion au considerat că transforma
rea materiei lipsite de viață în 
materie vie s-a făcut în principiu 
în cadrul următoarelor 4 etape.

1. Etapa apariției pe pămînt ■ 
primelor substanțe organice simple.

2. Etapa transformării acestor 
substanțe organice simple care au 
dus la apariția substanțelor orga
nice complicate.

re- 
co-

3. Etapa apariției unor sisteme 
alcătuite din diferite substanțe în 
special din substanțe organice.

4. Etapa trecerii acestor sisteme 
în materie vie.

— Care au fost însă problemele 
divergente ?

— Divergențele au apărut în 
primul rînd în ceea ce privește 
identificarea compoziției atmosfe
rei primare a pămîntului, atmos
feră în cadrul căreia s-a născut 
viața. în al doilea rînd în pro
blema dacă viața a apărut la mo
lecule izolate sau dacă primele 
manifestări ale vieții au apărut la 
anumite sisteme moleculare com
plexe și în al treilea rînd ce fel 
de sisteme ar fi putut da materie 
vie.

Aș vrea să subliniez faptul că 
deși au fost expuse multe puncte 
de vedere mulți dintre oamenii de 
știință prezenți atît sovietici cît și 
străini au acceptat punctul de ve
dere al acad. Oparin în problema 
cuacervatelor.

— Dacă vreți să ne explicați 
pe îndelete acest punct de vedere.

— Acad. Oparin consideră că 
diferite substanțe cu greutate mo
leculară 
proteice, 
evoluției 
mînt, ca 
zaharuri 
vidualizat la un moment dat de 
mediu sub formă de CUACERVA
TE: picături coloidale separate de 
mediul extern eventual printr-o 
suprafață lichidă și cu posibilități

Primirea de către tovarășul CHIVU STOICA 
a ministrului Finanțelor al Egiptului

La 9 septembrie tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri a primit pe 
dl. dr. Abdel Moneim El Kaisuni. 
ministrul Finanțelor al Egiptului.

La întrevedere au asistat tova
rășii: I. Gh. Maurer, ministrul 
Afacerilor Externe, Marcel Po-

pescu, ministrul Comerțului, A. 
Vijoli, ministrul Finanțelor.

A fost de față dl. dr. Hussein 
Chawky ambasadorul Egiptului 
în R.P. Romînă.

întrevederea care a durat mai 
mult de o oră, s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Recepție cu prilejul sărbătoririi 
eliberării Bulgariei

C.C. al P.M.R., conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori ai Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, ziariști romîni și 
străini.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

tn timpul recepției tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ți An- 
ghel Hubenov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P. Bulga
ria la București au închinat pen
tru prietenia romlno-bulgară, pen- 

' ’ ' între po-

Luni seara cu prilejul 
lei de 9 septembrie — 
de-a 13-a aniversare a _  .
berării Bulgariei, Anghel Hu- , 
benov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Bulgaria la Bucu
rești a oferit o recepție la restau
rantul „Pescăruș44.

La recepție au luat parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-DcJ, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Constantin Pîrvulescu, Leonte 
Răutu, general colonel Leonte Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Janos Faze- 
kaș, Vladimir Gheorghiu, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al prezi- ; 
diului Marii Adunări Naționale, țru pace și prietenie 
membri ai guvernului, membri ai poare.

zi- 
ceț 
eli-

mare, în special cele 
care au apărut în cursul 
materiei organice pe pă- 
primele proteine, primele 
complexe etc., s-au indi-

I.S. SAVA

Acad. proT. Eug. Ma covski la biroul de lucru
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Vedere din stațiunea balneo-climaterică din Olănești

MANIFESTĂRILE
„Săptămînii

Duminică au început în întrea
ga țară manifestările „Săptămînii 
Crucii Roșii", organizată de C.C. 
al Crucii Roșii a R. P. Romine 
în scopul popularizării realizări
lor obținute pe tărîm medico-sa- 
nitar și atragerii de noi membri 
în rîndurile organizațiilor de 
Cruce Roșie din întreprinderi, in
stituții și cartiere.

La București festivitatea des
chiderii „Săptămînii Crucii Roșii" 
a prilejuit o frumoasă manifes
tare a miilor de membri ai orga
nizațiilor de Cruce Roșie. Stadio-

Crucii Roșii'1
nul „Dinamo" — unde s-a desfă
șurat festivitatea — a găzduit 
peste 10.000 de cetățeni ai Capi
talei.

La ora 10, cind a început festi
vitatea pe stadion în fața tribu
nelor, se aflau membrii grupelor 
sanitare fruntașe din cele opt ra
ioane al» Capitalei, purtînd în 
mijlocul lor Steagul roșu de frun
tașe pe țară conferit de C.C. al 
Crucii Roșii organizațiilor de 
Cruce Roșie din orașul București 
pentru succesele obținute în 
munca educativ-sanitară.

Pro I> I e m e noi

în teoria apariției vieții pe pămînt
(Urmare din pag. l-a)
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IN LEGĂTURĂ CU EDITAREA
REPERTORIULUI DE TEATRU
in limbile minorităților naționale
Redacția „Cultura de masă" 

s-a format ca nucleu publicistic 
pentru sprijinul artiștilor ama
tori cu doi ani in urmă, in ca
drul Casei centrale a creației 
populare. Crearea unei redacții 
aparte, care să se ocupe exclusiv 
cu editarea de materiale de În
drumare, de lucrări metodologice 
șl de repertorii pentru uzul artiș
tilor și creatorilor amatori din 
țara noastră, răspunde unor ce
rințe acute. Tocmai de aceea, insti
tuția respectivă trebuie să-șl 
îndrepte atenția spre o inten
să activitate publicistică atit pen
tru artiștii amatori de limbă ro- 
mlnă cit și pentru eei aparțlnind 
minorităților naționale.

Statui nostru democrat-popu
lar a creat toate condițiile ne
cesare dezvoltării cu succes, în
floririi culturii și artei minorită
ților naționale. O grăitoare măr
turie a acestui fapt o constituie 
participarea numărului mare de 
tineri la activitatea și manifestă
rile artistice cu prilejul concursu
rilor republicane de artiști ama
tori, care abia recent au luat sfir- 
șit.

Activitatea editorială privind 
repertoriul acestor formații a fost 
de asemenea bogată: a crescut 
considerabil numărul lucrărilor 
muzicale, al cintecelor și piese
lor de teatru pentru activitatea 
artistică de masă — fie originale, 
fie traduse in limbile minorități
lor naționale. De amintit, că o 
bună parte dintre aceste lucrări a 
apărut in paginile unor reviste 
cum este „Munvelodes" — îndru
mătorul Cultural în limba ma
ghiară etc. Tot In acest scop, a 
mai apărut. sub auspiciile 
E.S.P.L.A., încă in anul trecut, o 
culegere de 15 piese de teatru in
tr-un act, in limba maghiară. 
Redacția „Cultura de masă" a 
publicat de asemenea un număr 
de citeva lucrări in limbile mi
norităților naționale.

Totuși, modul în care ișl des
fășoară această redacție activita
tea editorială — in această di
recție — este nesatisfăcător. Ne
cesitățile nu slnt nici pe departe 
acoperite, dacă ținem seama de

numărul formațiilor artistice a- 
matoare maghiare, germane, sîr- 
be etc., care desfășoară o activi
tate continuă, permanentă. Pu
blicarea pieselor de teatru intr- 
un act nu ține pas cu dezvolta
rea firească a mișcării artistice 
de amatori. Să luăm citeva ci
fre. Din 1955 pînă in prezent s-au 
tradus, din autori romîni actuali, 
abia 6 piese — in limba maghia
ră, 4 — in limba germană și 
3 — in limba sîrbă. Redacția nu 
a tipărit nici o lucrare din scri
itorii valoroși din trecut șl de azi 
maghiari, germani, șl sirbi, în 
limbile respective. Nu a Încheiat 
contracte cu scriitorii de limbă 
maghiară, germană etc. din R.P.R. 
care ar fi putut scrie fără îndoială 
lucrări dramatice valoroase, ca 
de pildă Nagy Istvan. Asztalos 
Istvan, Szabo Lajos, Kiss Jeno, 
Alfred Margul-Sperber, losef 
Oșanițky și alții. De ce ? Pentru 
că nu există o colaborare strinsă, 
in acest scop, între Casa Cen
trală a Creației Populare și re
dacția „Cultura de masă" de pe 
o parte, iar pe de altă parte, fi
indcă nici una, nici cealaltă nu 
se preocupă de atragerea acestor 
scriitori. Abia unui singur scri
itor de limbă maghiară din R.P.R. 
i s-a publicat, pînă acum, in cadrul 
redacției, o piesă : A hozomăny- 
vadâsz" — Vînătorul de zestre, 
de Ferenc Laszlo. Altceva ni
mic. Or, aceasta este cu totul in
suficient. Trebuie îndreptată a- 
ceastă situație cu atit mai mult 
cu cit — în ciuda faptului că 
există o bogată tradiție artistică 
în rindurile minorităților națio
nale din țara noastră — forma
țiile de teatru de amatori pre
gătesc foarte adesea piese înve
chite. depășite, ale unor scriitori 
ninorl, acestea neprezentind 
vreun interes pentru spectatorii 
zilelor noastre. Un caz conclu
dent, în acest sens, este acela al 
formațiilor de teatru din coope
rația meșteșugărească, din Re
giunea Autonomă Maghiară, care 
nu au putut fi selecționate pen

tru faza finală a concursului — 
ce a avut loc recent — tocmai 
datorită faptului că au îmbrăți
șat un repertoriu învechit ori 
inadecvat posibilităților lor de 
Interpretare.

Este evident că aceste lacune 
mari in activitatea editorială a 
redacției „Cultura de masă" tre
buie cit mai grabnic lichidate, 
deoarece este inadmisibil ca în 
condițiile actualei dezvoltări a 
revoluției noastre culturale să 
batem pasul pe loc in problema 
repertoriului, care trebuie să mi
liteze pentru educarea socialistă 
a oamenilor muncii maghiari, 
germani, sîrbi etc., din patria 
noastră.

Trebuie, deci, să se ia toate 
măsurile necesare șl organele su
perioare să dea întregul sprijin 
necesar redacției „Cultura de 
masă" pentru ca aceasta să-și 
îmbunătățească neintirziat acti
vitatea editorială privind reper
toriul dramatic necesar formații
lor artistice aparțlnind minori
tăților naționale din țara noas
tră.

I. M.

de apariție a unor structuri interne 
nestabile. Aceste cuacervate au po
sibilitatea de a absorbi din m ediul 
înconjurător diferite substanțe pe 
care le dizolvă în masa lor. Astfel 
ele pot să se dezvolte. La un mo
ment dat se perpetuează acele 
cuacervate care s-au putut adapta 
mediului înconjurător și în cadrul 
lor a apărut materia vie.

— Ținînd seama că și în cadrul 
Institutului de Biochimie din Bucu
rești se studiază problema cuacer- 
vatelor care a fost părerea delega
ției noastre ?

— Da. în cadrul cuvîntului meu 
la Simpozionul de Ia Moscova, am 
arătat faptul că aceste cuacervate 
puteau să apară în medii etero
gene ceea ce putea să contribuie 
fie la degradarea, fie la stabiliza
rea lor, iar în cazul stabilizării lor 
putea să fie accelerată apari-

— Simpozionul de la Moscova 
este în primul rînd prima întru
nire științifică internațională pe 
această temă. Multe dintre comu
nicările prezentate au adus 
material experimental total nou, 
care vine în sprijinul diferitelor 
ipoteze ce s-au făcut cu privire la 
origina vieții* și care n-aveau 
suport experimental. în cadrul 
simpozionului a triumfat punctul 
de vedere materialist ceea ce 
deschide largi perspective pentru 
dezvoltarea cercetărilor experi
mentale. Simpozionul a propus 
Asociației internaționale a biochi- 
miștilor de a organiza periodic 
asemenea întruniri pentru a dis
cuta problema originei vieții care 
nu va putea fi total elucidată 
decît pe baza eforturilor unite ale 
cercetătorilor ce lucrează în di
ferite domenii ale științelor 
naturii.

R.P.R. prezentă
la 11 tîrguri
internaționale

In luna septembrie Republica 
Populară Romină este prezentă 
la 11 mari tirguri internaționale 
de mostre care au fost organiza
te in această toamnă in diverse 
țări.

La tîrgurile internaționale de la 
Izmir, Salonic, Damasc și Za" 
greb țara noastră participă cu pa
vilioane națlonaie. La aceste tir
guri, pe o suprafață de circa 
6.000 m.p.. sînt expuse nume
roase produse ale industriei ncas-
tre pe care Romînia le oferă in 
exportul cu aceste țări: mașini- 
unelte, utilaj petrolifer, tractoare 
si mașini agricole, material ru
lant de cale «erată, agregate fri
gorifice, chimicale și medicamen
te, produse petrolifere, materiale 
de construcție, produse din lemn, 
plante medicinale, țesături și 
confecții, marochinărie. artizanat 
și alte mărfuri.

La Tîrgul de la Leipzig, care a 
avut loc intre 1 și 7 septembrie. 
Romînia a expus pe o suprafață 
de 500 m.p. produse de larg con 
sum pe care le exportăm : mobilă 
și instrumente muzicale, antibio
tice și alte medicamente țesături, 
confecții, sticlărie, precum și pro
duse agro-alimentare.

La 28 septembrie se va des
chide ia Koln, în Republica Fe
derală Germană, un tîrg interna
țional de mostre, unde întreprin
derile romînești pentru comerțul 
exterior „Prodexport" și „Agroex- 
port“ vor expune mărfuri speci
fice.

Tot în cursul acestei luni țara 
noastră participă cu birouri teh- 
nico-comerciale la tîrgurile inter
naționale de la Frankfurt am 
Main, Belgrad, Ljubliana, Novi* 
sad și Stockholm.

Biverb teatral
(8-9)

— 10 puncte —
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ția unor structuri interne. Am ară
tat de asemenea faptul că la Insti
tutul nostru din București s-a do
vedit că cuacervatele pot extrage 
din mediul extern fermenți. Așa dar 
dacă în cursul evoluției materiei 
pe pămînt fermenții sau mai pre
cis substanțele proteice dotate cu 
o activitate fermentativă s-au for
mat în afara cuacervatelor atunci 
ele puteau să pătrundă în cuacex- 
vatele primare.

— Care a fost părerea acad. 
Oparin din acest punct de vedere ?

— Acad. A. I. Oparin mi-a 
confirmat personal justețea unei 
asemenea ipoteze.

— In sfîrșit citeva cuvinte des
pre importanța recentei reuniuni 
științifice de la Moscova.

INFORMA ȚII
-h După un turneu de trei săptă- 

mîni în R.P. Ungară duminică s-a 
înapoiat în Capitală Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă.

Solii artei populare romînești au 
prezentat numeroase spectacole la 
Budapesta și în alte orașe din țara 

vecină și prietenă, care s-au bucu
rat de o caldă primire din partea 
publicului maghiar.

In urma succesului obținut tur
neul Ansamblului C.C.S. s-a prelun
git peste data stabilită inițial.

ir Duminică după-amiază 
s-a înapoiat in Capitală or
chestra de jazz simfonic 
„București'4 a Teatrului sati
ric muzical »»C. Tănase", care a 
întreprins un turneu în Uniunea 
Sovietică. Timp de trei luni orches
tra a prezentat peste 62 de specta
cole în orașele Moscova» Lenin
grad, Odesa, Lvov, Riga, Kiev și 
Chișinău.

PÎINE DIN NOUA RECOLTĂ

Colectivista Ntța Milea și fiica sa Aneta scot din cuptor pri
mele plini plămădite din griul noii recolte. Ca membre ale 
G.A.C. „Scinteia" din comuna însurăței, raionul Călărași, au 
primit un substanțial avane pen tru cele 400 zile-muncă pe care 
le-au făcut In gospodărie.

Delegația guvernamentală 
a R. P. Mongole 
a părăsit Capitala

(Urmare din pag. l-a)

Externe, miniștri, membri ai C.C. 
al P.M.R., conducători ai instituți
ilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiori 
ai forțelor armate ale R.P. Romine, 
ziariști romîni și străini.

Au fost de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Mii de locuitori ai capitalei au 
condus la aeroport pe solii poporu
lui mongol.

Pe aeroport era aliniată o com
panie de onoare. Fanfara a intonat 
imnurile de stat ale R.P. Mongole 
și R. P. Romine. Tovarășii J. Țe
denbal și Chivu Stoica au trecut 
în revistă compania de onoare.

Tovarășul J. Țedenbal și ceilalți 
membri ai delegației guvernamen
tale a R.P. Mongole își iau apoi 
rămas bun de la membrii corpului 
diplomatic și de la persoanele ofi
ciale aflate la aeroport. Apoi, tova
rășul ]. Țedenbal însoțit de condu

cătorii statului și partidului nostru 
trece prin fața miilor de cetățeni 
veniți la aeroportul Băneasa pen
tru a-și lua rămas bun de la solii 
poporului mongol.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, J. Țeden
bal, rostește apoi la microfon o 
scurtă cuvântare.

Ia apoi cuvintul tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori tovarășului J. Țe
denbal și celorlalți membri ai de
legației guvernamentale a R. P- 
Mongole.

Tovarășul Țedenbal și ceilalți 
membri ai delegației își iau apoi 
rămas bun de la tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și de 
la ceilalți conducători ai statului și 
partidului nostru.

La ora 9,45 avionul decolează, 
îndreptîndu-se spre Budapesta.

( A ger preș)

De pe bordul avionului
awawM— i * ............................ ..

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Părăsind meleagurile însoritei și ospitalierei Romînii noi trimi
tem Guvernului, în numele Delegației R. P. Mongole, Dumnea
voastră și întregului popor muncitor romîn cele mai călduroase 
mulțumiri pentru primirea cu adevărat frățească și vă dorim din 
toată inima noi și mărețe victorii în construirea socialismului în 
Republica Populară Romînă.

Să crească și să se întărească prietenia de'nezdruncinat mon- 
golo-romînă 1

ȚEDENBAL, AVARZED, SAMDAN, ȘAGDARYN
8 septembrie 1957

Intre doi directori, 
o școala părăsita

(Urmare 
din pag. l-a) 

țiativă, nu ne-am dat 
interesul*1...

La secția de învă
țământ raională, varul 
și uleiul au stat toată 
vara. Tov.Teodorescu 
n-a făcut însă nici o 
încercare să le ridice. 
S-a mulțumit doar să 
cumpere niște var și 
să văruiască — destul 
de impropriu spus — 
pereții claselor. Atît, 
timp de aproape trei 
luni de zile. în rest 
școala este intr-o sta
re cu totul inadmisi
bilă înainte cu citeva 
zile de începerea anu
lui școlar. Geamurile, 
toate sînt sparte și 
cu lemnăria stri
cată din anii tre- 
cuți. Și cite posibili
tăți n-ar fi existat ca 
școala să fie astăzi 
curățată, cu geamu
rile puse și mai bine 
înzestrată. în primul 
rînd, s-ar fi putut 
cere sprijinul părin
ților. Dar despre 
munca cu părinții co
piilor, despre comite
tul de părinți, nici 
vorbă nu poate fi în 
această școală. N-a

încercat niciodată ni
meni să stea de vorbă 
cu ei, să le spună ne
voile școlii. Cu sigu
ranță că părinții ar 
fi dat o mînă de aju
tor și totul ar fi fost 
de-acum gata !

Cum își pot închi
pui că în timpul a- 
cesta atît de scurt vor 
putea pune la punct 
școala ? Văruitul pe 
dinafară, frecatul po
delelor, reparatul gea
murilor, al băncilor 
lăsate de atîta timp 
în curte. în plus, mai 
sînt atîtea alte lucruri 
de făcut. Materialul 
didactic este neîndes
tulător, deteriorat, 
cărțile care au venit 
prin cooperativă sînt 
insuficiente pentru 
numărul copiilor. Nu 
s-a făcut însă pînă 
acum nici o listă pa 
care să o trimită sec
ției de învățământ 
pentru a le complecta 
materialul didactic și 
numărul manualelor.

Și școala va începe 
peste citeva zile... Va 
fi o tristă impresia 
pentru toți copiii, care 
vor vedea cum i-a 
așteptat școala, pen
tru toți oamenii din

sat care trec pe lîngă 
ea și privesc mirați 
la grămada de bănci 
și de cărbune de lin
gă ele.

De lucrul acesta 
sînt vinovați deopo
trivă fiecare din cele 
patru cadre didactice 
ale școlii, și vechiul 
și noul director, chiar 
și secția de învățămîrtt 
a Sfatului popular 
Vidra, care nu s-a in
teresat do felul cum 
merge munca în 
școală.

Acum cînd mai sînt 
‘doar citeva zile pînă 
la începerea cursuri
lor toți cei patru în
vățători ai școlii vor 
trebui să depună toa
te eforturile, vor tre
bui să găsească toate 
posibilitățile pentru a 
putea termina repara
țiile necesare. Școala 
din satul Adunații 
Copăceni va trebui 
să-și înceapă anul șco
lar în condiții bune, 
la fel ca celelalte 
școli. Și dacă va e- 
xista bunăvoință, da
că va exista interes 
din partea fiecăruia 
acest lucru va putea 
fi realizat.

Oamenii au cunoscut în toate 
timpurile sentimentul măreț ai 
prieteniei înțelepții vremurilor 
i-au căutat înțelesul adînc, poeții 
au slăvit-o în cîntece. Rămîn șî 
astăzi de neuitat legendele antice 
despre prietenie. Prin toate pă
trunde ideea, expusă clar de Ho
mer în „Odiseea” că „un prieten 
este tot așa de iubit ca și un 
frate”.

Toate epocile au cunoscut 
numeroase pilde de priete
nie. Dar nici una n-o întrece pe 
aceea dintre întemeietorii socia
lismului științific, K. Marx și 
F. Engels. Apreciind în cu
vinte înălțătoare această profun
dă prietenie Lenin scria : „Prole
tariatul european poate afirma că 
știința lui a fost creată de doi 
savanți și luptători ale căror le
gături întrec cele mai mișcătoare 
legende ale anticilor despre prie
tenia dintre oameni”.

Marx și Engels au purtat • 
anumită corespondență și au co
laborat chiar și înainte de întâl
nirea dintre ei, pe vremea cînd 
colaborau împreună la revista 
„Deutsch — Franzosiche Jahr- 
biicher”. In septembrie 1844 En
gels sosi pentru cîteva zile la 
Paris la Marx. La această întîl- 
nire memorabilă a ieșit la iveală 
complecta lor unitate de vederi 
în problemele fundamentale. De 
atunci se poate spune că datează 
și colaborarea deplină, creatoare 
dintre Marx și Engels și care nu 
a încetat decît odată cu moartea 
lui Marx.

Marx era mîndru de Engels. El 
admira la Engels extraordinara 
multilateralitate a cunoștințelor 
științifice, gîndirea sa adîncă și 
limpede, înaltele calități morale 
și spirituale pe care le enumera 
plin de satisfacție ori de cîte ori 
venea vorba de prietenul său.

Engels, la rîndul său' a găsit 
în Marx pe omul extraordinar de 
dotat, cu o cultură vastă, un pro
fund gînditor, un suflet mare, 
generos și devotat. Intr-o scri
soare adresată unui vechi prieten 
Engels scrie: „Marx era un 
geniu, noi ceilalți cel mult ta
lente. Fără el teoria nu ar fi fost 
nici pe departe ceea ce este as
tăzi. De aceea ea poartă pe bună 
dreptate numele lui”. Așa se ex
plică faptul că dragostea lui En
gels pentru Marx — iar după 

moarte pentru memoria acestuia 
nu a cunoscut margini.

Intre Marx și Engels s-a în
chegat o prietenie de neuitat 
pentru că amîndoi au avut o 
comunitate de vederi în pro
blemele principale și în primul 
rînd asupra scopului vieții lor. 
Amîndoi au considerat că nu e- 
xistă nimic mai presus, mai înăl
țător ca lupta pentru cauza pro
letariatului. Acestui scop i-au 
destinat și tot ce au avut mai 
bun tot timpul vieții lor. Amîn
doi au contopit în persoana lor 
tipul savantului și al luptătoru
lui revoluționar. Lenin scria că 
Marx și Engels au fost primii 
care, în lucrările lor științifice 
au lămurit că socialismul nu 
este născocirea unor visători, ci 
rezultatul necesar al dezvoltării 
forțelor de producție în societatea 
contemporană. Rodul colaborării 
lor pentru binele clasei munci
toare este neasemuit de mare, 
chiar dacă am avea în vedere nu
mai principalele lor opere : „Ma
nifestul Partidului Comunist”, 
„Capitalul”, „Anti-Duhring” și 
activitatea lor prodigioasă în si
nul Internaționalei Comuniste.

Prietenia dintre Marx și Engels 
a însemnat în primul rînd un i- 
mens ajutor reciproc în proble
mele științifice. Fiecare problemă 
era riguros discutată, în comun, 
din toate punctele de vedere. 
Aici ni se dezvăluie o altă latu
ră importantă a prieteniei lor. Ei 
nu au acceptat nici o idee din 
„simplă politeță” a unuia față de 
celălalt, fără puternice argumen
te științifice. Prietenia lor nu s-a 
transformat niciodată în admira
ție reciprocă stearpă, lipsită de 
conținut, în cocoloșirea lipsurilor 
din gîndirea fiecăruia.

Nevoia lor de a se consulta re
ciproc devenise atît de mare în
eît, atunci cînd' nu se aflau în a- 
ceeași localitate, își scriau aproaj 
pe zilnic. Bogata corespondență 
ce ne-a rămas de la Marx și En
gels ca și de la prietenii lor ne 
dezvăluie tocmai această minu
nată trăsătură caracteristică a 
colaborării lor. Iată cîteva exem
ple. Pregătind primul volum al 
„Capitalului” pentru tipar Marx 
revedea amănunțit fiecare șpalt 
și desigur introducea modificări. 
Apoi fiecare coală mergea la En
gels pentru a fi revăzută și de 

acesta. Contribuția lui Engels t 
fost astfel destul de însemnată. 
Terminînd primul volum K. Marx 
îi scrie lui F. Engels: „Așadar 
volumul acesta este gata. Numai 
mulțumită ție a fost cu putință 
acest lucru. Fără devotamentul 
tău față de mine mi-ar fi fest 
imposibil să realizez imensa 
muncă necesară pentru termina
rea celor 3 volume. Te îmbrăți
șez plin de recunoștință. Te sa
lut. scumpul și sincerul meu prie
ten 1” Tot așa Engels scriind ce
lebra sa carte „Anti Diihring” a 
primit un ajutor imens din par
tea lui Marx, atît în punerea a-

Pilda unei mari prietenii
(Despre prietenia dintre întemeietorii socialismului științific Marx și Engels)

numitor probleme cît și în ela
borarea lucrării.

Intr-un anumit sens se poate 
spune că colaborarea lor științi
fică a continuat și după moartea 
lui Marx. Este bine cunoscut că 
Engels și-a luat greaua sarcină 
de a pune la punct și publica vo
lumele II și III ale „Capitalului" 
(care în linii generale fuseseră 
pregătite de Marx dar care mai 
aveau nevoie de încă multă 
muncă pentru a putea fi trimise 
la tipar). De cîtă dragoste și de
votament . a dat dovadă Engels 
continuînd opera prietenului său 1 
Lenin menționează pe bună drep
tate în legătură cu aceasta: 
„Prin publicarea volumelor II și 
III ale „Capitalului", Engels i-a 
ridicat genialului său prieten un 
monument măreț pe care, fără 
să vrea, a încrustat cu litere 
neșterse propriul său nume. In 
adevăr, aceste două volume ale 
„Capitalului" sînt opera a doi 
oameni: Marx și Engels".

Puternica lor prietenie și devo
tamentul care a luat naștere s-a 
manifestat și în alte domenii de
cît în cele științifice. Se știe de 
pildă că viața de emigrație dusă 

de Marx nu a fost de loc ușoară. 
Mult timp principala sursă de 
cîștig a lui Marx a fost colabo
rarea sa la „Tribuna din New- 
York”. Odată cu războiul civil din 
America secase și această sursă. 
Munca la „Capitalul” mergea din 
această cauză foarte greu. „Marx 
și familia sa — nota Lenin — e- 
rau de-a dreptul gîtuiți de nevoi; 
fără sprijinul financiar continuu 
și devotat al lui Engels, Marx 
nu numai că n-ar fi putut să ter
mine „Capitalul” dar ar fi pie
rit inevitabil de mizerie”.

Ajutorul material dat de En
gels lui Marx nu a fost spri
jinul unui om care dispunînd 

de bani mulți nu știe ce să facă 
cu ei. Engels nu avea la dispo
ziție decît 150—200 lire pe an 
ca salariat la filatura din Man
chester, deși el reprezenta acolo 
pe unul din asociați, pe tatăl 
său. Din acești bani trebuia să 
trăiască, să-și cumpere cărți și 
o parte să-i trimită lui Marx_. 
Dar făcea acest lucru cu dragă 
inimă atît din considerente so
ciale cît și personale. Tntr-o scri
soare, adresîndu-se lui Marx, el 
scrie: „Nu trebuie ca acești cîini 
(— se referă la dușmanii lui 
Marx — n.n.) să aibă satisfac
ția să te pună în încurcătură fi
nanciară prin infamia lor".

Nu este rău să menționăm aici 
că jena financiară în care s-a a- 
flat Marx s-a datorat și faptului 
că, puțina avere pe care a avut-o, 
a întrebuințat-o pentru lupta po
litică, pentru răspîndirea ideilor 
comunismului. In 1851 Marx și-a 
sacrificat ultimele rezerve plătind 
singur datoriile ziarului „Neue 
Reinische Zeitung".

Numeroase scrisori ale lui 
Marx sînt pline de cuvinte de 
mulțumire pentru ajutorul finan
ciar al lui Engels. De cîteva ori 

însă î s-a ivit și lui prilejul să-l 
ajute cu bani pe Engels, cu a- 
ceeași dragoste cu care acesta, 
strîmtorat fiind, împărțea cu el 
frățește chiar și ultimii bani.

Cum este și firesc, pe lîngă mul
te calități comune, care îi uneau, 
Marx și Engels aveau multe tră
sături care îi deosebeau. Deși 
amîndoi erau tot așa de bine do
cumentați în ce privește isteria, 
filozofia, economia, politica, to
tuși fiecare se simțea mai mult 
atras și se specializase în di
recții diferite. De pildă Marx în: 
matematici, fizică, chimie; En
gels în: etnologie, științe natu
rale și militare. Amîndoi cunoș

teau multe limbi străine, erau 
în măsură chiar să scrie și să 
publice direct în aceste limbi. 
Dar unu! se descurca cu mai 
multă ușurință în limbile țărilor 
nordice, celălalt mai mult în cele 
ale țărilor latine și slave. Și în 
firea lor erau multe părți dis
tincte... Dar aceasta nu i-a îm
piedicat niciodată să colaboreze. 
Ba am putea spune că i-a ajutat 
complectîndu-se reciproc. Ii unea 
idealul comun, profunzimea și 
pasiunea cugetării lor, încrederea 
reciprocă.

Prietenia a unit atît de mult 
pe Marx și Engels, colaborarea 
lor a fost atît de strînsă, opera 
lor se întrepătrunde în aseme
nea măsură îneît ea formează un 
tot compact din care cu greu se 
poate spune, în multe părți, în 
ce măsură a contribuit fiecare 
la elaborarea ei. Se știe de pildă 
că unele idei de bază din lucra
rea lui Engels „Originea familiei, 
a proprietății private și a statului" 
aparțin lui Marx. Tot așa lucra
rea lui Marx „Revoluția și con
trarevoluția in Germania" cu
prinde idei ale lui Engels șl 
chiar o parte din capitole au fost 

acrise de Engels. „Manifestul 
Partidului Comunist”,, „Ideolo
gia germană" ca și alte studii și 
articole au fost pe de-a întregul 
scrise împreună. Pe bună drep
tate mișcarea muncitorească in
ternațională nu desparte cele 
două nume atît de cinstite astăzi 
în lumea întreagă.

După moartea lui Marx, a că
zut pe umerii lui Engels sarcina 
de mare răspundere de a duce 
mai departe teoria revoluționară 
și de a călăuzi pașii mișcării 
muncitorești internaționale. Con
știent de această măreață dato
rie și regretînd din tot sufletul 
pierderea bunului său prieten și 

colaborator Engels scrie: „Toa
tă viața mea am cîntat vioara 
doua și cred că am atins pe ea 
un anumit grad de virtuozitate. 
Am fost peste măsură de fericit 
că am avut alături de mine un 
prim violonist de calitatea lui 
Marx. Acum însă, cînd singur 
trebuie să etnt vioara întîia în 
reprezentarea teoriei, trebuie să 
bag bine de seamă să nu mă bla
mez" cîtă căldură sufletească și 
modestie cuprind aceste cuvinte 1 
Doar Engels a fost acela care, 
după moartea lui Marx a pus la 
punct publicarea volumelor doi 
și trei din „Capitalul"; în 1884 
a scris geniala lucrare „Originea 
familiei, a proprietății private și 
a statului"; în 1888 a publicat 
cartea „Ludwig Feuerbach și 
sfîrșitul filozofiei clasice germa
ne" atît de substanțială în con
ținut care, alături de „Anti- 
Duhring". a înarmat generații de 
marxiști cu bazele materialismu
lui dialectic și materialismul is
toric.

Cine a studiat cît de cît con
dițiile în care a fost elaborată 
învățătura marxistă nu poate să 
nu recunoască rolul uriaș al lui 

Engels atît în dezvoltarea aces
tei învățături cît și în apărarea 
ei împotriva revizionismului.

De multe ori Engels a trebuit 
să ia poziție față de dușmanii 
lui Marx. Apărind numele și o- 
pera lui Marx el apăra de fapt, 
totodată, prietenia lor. Iată un 
exemplu concludent.

Marx și Engels au participat 
împreună, din clipa în care s-au 
tntîlnit, la toate bucuriile și ne
cazurile lor. „Mereu tremur — îi 
spunea Marx lui Paul Lafargue 
cu privire la prietenul său, En
gels, — să nu i se întîmple vre» 
nenorocire în cursul uneia din vî. 
nătorile la care ia parte cu pasi
une, gaiopînd în goană neoună 
peste cîmpii și sărind peste toate 
obstacolele". Și aceasta n-o spu
nea din politeță sau dintr-un fals 
interes, dintr-o grijă artificială 
pe care ar afișa-o „de ochii lu
mii". Ar însemna că n-am înțe
les nimic din caracterul lui Marx. 
„Niciodată n-a existat un om mai 
sincer ca Marx — scria Wilhelm 
Liebknecht într-e scrisoare, — 
el era întruchiparea adevărului". 
Tot așa Engels, se interesa tot 
timpul de prietenul său, iar fiicele 
lui Marx îl numeau al doilea lor 
tată; necazurile lui Marx erau 
și necazurile lui Engels după 
cum acesta era un participant fi
del la bucuriile prietenului său.

Se știe că lucrările lui Marx 
au lovit din plin interesele cla
selor exploatatoare. Economiștii 
„de duzină", apărători ai intere
selor capitalului sau falși socia
liști au primit o lovitură puter
nică întrucît lucrările lui Marx 
au făcut ca ei să apară în fața 
clasei muncitoare în adevărata 
lumină. Plini de mînie, acești oa
meni meschini au recurs chiar și 
la calomnii în dorința de a mai 
„salva" fațada, „prestigiul" lor. 
Așa se face că încă din timpul 
vieții lui Marx a fost formulată 
timid, izolat, acuzația falsă că 
Marx l-ar fi plagiat pe Rober- 
tus. De unele acuzații Marx nu 
a avut cunoștință. Pe altele Marx 
le-a considerat atit de lipsite de 
însemnătate îneît nu a găsit că 
e necesar nici să răspundă la ele. 
Dar după moartea sa această a- 
cuzație a fost răspîndîtă de cei 
interesați ca un fapt incontesta

bil. Ii revine lui Engels meritul 
că, în prefață la „Capitalul" v»l. 
II, a nimicit calomniile și a 
demascat pe propovăduitorii lor 
care duceau în eroare opinia pu
blică. Engels a prezentat dovezi 
decisive care au pus la punct, 
odată pentru totdeauna, acuza
țiile neîntemeiate și a subliniat 
uriașa însemnătate a descoperiri
lor epocale ale lui Marx, caracte
rul lor științific. Cît privește 
Robertas, s-a dovedit că acesta 
nu cunoștea cum trebuie nici o- 
perele tai A. Smith șl D. Ricar
do... Acesta nu este, desigur, uni
cul caz in care Engels a avut de 
luptat, după moartea tai Marx. 
cu dușmanii acestuia. Dar el 
subliniază s importantă trăsătu
ră caracteristică a prieteniei: de
votamentul nemărginit și sinceri
tatea.

Prietenia face în general ea 
omul să devină mai bun, mai 
altruist, mai optimist, îi dă În
credere în viață, îl face să lupte 
cu mai multă vigoare simțind că 
în această luptă nu e singur, că 
are un sprijin de nădejde. Prie
tenia dintre Marx și Engels s-a 
soldat cu cele mai bogate roade 
pe care le-a primit vreodată •- 
menirea : cu crearea socialismu
lui științific. Nimeni nu-și poate 
dori un rezultat mai măreț. De 
aceea și prietenia lor va rămine 
în istorie ca o pilduitoare întru
chipare a sincerității și devota
mentului pentru lupta clasei mun
citoare.

Am în fața mea două cugetări 
la fel de profunde. Una aparține 
înțelepciunii poporului nostru 
care spune: „Cine a aflat în lu
me prieten adevărat, el o comoa
ră bogată în viață și-a cîștigat". 
Cealaltă aparține tai Cicero care, 
în lucrarea sa „De amiciția" 
scrie: „...în afară de înțelepciune, 
nimic nu le-a fost dat oamenilor 
mai de preț de către zeii nemu
ritori decît prietenia". Marx și 
Engels prin prietenia lor dove
desc tocmai profundul adevăr a! 
acestor cugetări. Ea arată tutu
ror că o prietenie just înțeleasă 
este izvor nesecat de realizări 
spre binele societății.

GH. P. APOSTOL



In legătură cu declarațiile războinice A 13-a aniversare a eliberării Bulgariei

ale unor generali și oameni de stat
Parada militară și manifestația 

oamenilor muncii de ia Sofia
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americani, englezi și vestgermani
INTREBARE: De mult timp, 

presa și posturile de radio din 
țările occidentale publică și dl’ 
fuzeaza declarații ale reprezen
tanților comandamentului S.U.A- 
și N.A.T.O. cu privire la faptul 
că Statele Unite și aliații lor ar 
fi în stare ca printr-un atac ae
rian „să distrugă Uniunea So

vietică** aproape in numai cîteva 
ore. Ce ați putea spune în legă
tură cu aceste declarații război
nice ?

RĂSPUNS: In primul rînd, 
trebuie să spun că aceste decla
rații sînt cu totuj lipsite de ra
țiune. In prezent, oamenii trebuie 
să-și concentreze atenția nu a- 
supra felului cum să distrugă o 
țară sau alta, ci cum să folo
sească rațional mijloacele pe 
care știința le-a oferit omenirii.

Toate aceste declarații arată 
că militarii din blocul Atlanticu
lui nu se gîndesc cîtuși de puțin 
la propășirea nu numai a celor
lalte popoare, ci nici a propriei 
lor țări.

Ar trebui să se pună capăt de
clarațiilor războinice care otră
vesc atmosfera internațională. 
In Uniunea Sovietică, această 
vobiemă este rezolvată cu suc
ces ; propaganda de război este 
interzisă la noi prin lege și acea
sta este o măsură justă.

Pe cît se vede însă. în unele 
state burgheze domnește altă 
morală.

ÎNTREBARE; Ați caracterizat 
aspectul morai-politic al acestei 
probleme. Cum apreciați însă din 
punct de vedere militar aceste 
afirmații ale generalilor S.U.A. 
și N.A.T.O.?

RĂSPUNS: Pe scurt aș spu
ne că ele sînt cu totul neînte
meiate. Pentru a răspunde mai 
preci6 la întrebarea dv. trebuie 
să subliniez că acestea nu sînt 
declarații întîmplătoare făcute de 
conducători militari americani izo
lați. Există o anumită „doctrină 
aviatică** care afirmă că ar fi po
sibilă nimicirea fulgerătoare din 
aer a Uniunii Sovietice.

Această „doctrină aviatică** a 
S.U.A. nu se distinge nici prin 
noutate, nici prin originalitate, ci 
are, după cum se spune „o bar
bă mare“ și, aș adăuga, destul 
de uzată. ASEMENEA AFIRMA
ȚII, CA ȘI ESENȚA „DOCTRI
NEI** ÎNSĂȘI, AMINTESC MULT 
DE FAIMOASA DOCTRINA HI- 
TLERISTA „A RĂZBOIULUI 
FULGER**. LA CE A DUS A- 
CEASTA DOCTRINA GERMA
NIA FASCISTA ȘTIE ORICINE. 
ACEEAȘI SOARTA ESTE HĂ
RĂZITĂ și EDIȚIEI- AMERI
CANE A DOCTRINEI RĂZBO
IULUI FULGER.

INȚREBARE : In majoritatea 
declarațiilor generalilor S.U.A. se 
pune accentul pe rolul deosebit 
al bazelor militare americane pe 
teritorii străine. Ce pericol pre
zintă această politică pentru cau
za păcii ?

RĂSPUNS: Pericolul deosebit 
al acestei politici constă în fap
tul că în condițiile mijloacelor 
moderne, de exterminare în masă 
se creează o primejdie nu numai 
pentru acele pături ale populației 
care în trecut erau trimise după 
placul agresorilor drept carne 
de tun direct pe teatrul de ope-

Răspunsurile mareșalului de aviație 
K. A. VERȘININ,

comandantul suprem al forțelor militare aeriene ale U.R.S.S.
la întrebările corespondentului “Pravdei“

rațiuni militare, ci PENTRU ÎN
TREAGA POPULAȚIE A ȚARII 
PE AL CĂRUI TERITORIU SE 
CONSTRUIESC ACESTE BAZE 
MILITARE.

Uniunea Sovietică a propus nu 
o dată lichidarea tuturor bazelor 
militare de pe teritorii străine.

Făcînd aceste propuneri repre
zentanții Uniunii Sovietice au a- 
rătat pe bună dreptate că exis
tența bazelor militare reprezintă 
o serioasă primejdie pentru cau
za păcii și securității popoarelor. 
Odată ce există baze militare, 
Înseamnă că există și arme, se 
desfășoară concentrarea de forțe 
armate la aceste baze. Acest ar“ 
mament este în permanență în
cărcat și la mai mic pas gre
șit el „începe să tragă4*.

Ca specialist militar, care are 
sarcina să apere patria sovietică 
împotriva atacurilor agresive, 
trebuie să vă spun că UNIUNEA 
SOVIETICA DISPUNE ÎN PRE
ZENT DE MIJLOACE PUTER
NICE DE APARARE ÎMPOTRI
VA UNOR ASTFEL DE A- 
TACURÎ Șl POATE DA AGRE
SORILOR LOVITURI ZDROBI
TOARE ATIT DE PUTERNICE 
Șl DE O AMPLOARE ATIT DE 
MARE, INCIT SA NIMICEAS
CĂ TOATE BAZELE MILITARE 
CU CARE ESTE ÎNCERCUITA 
UNIUNEA SOVIETICA.

Ctnd generalii americani decla
ră că forțele lor armate pot dis
truge Uniunea Sovietică de pe 
bazele lor militare aflate pe teri
torii străine, el pot fi asemuiți 
cu oameni incapabili de a apre
cia tn mod lucid situația reală. 
Nu ne poate decît uimi miopia 
acelora care nu țin seama de 
faptul că dacă bazele lor sînt 
aproape de noi, nici noi nu sîn- 
tem departe de ele.

în condițiile mijloacelor dis
tructive moderne de ducere a 
războiului nu este necesar ca a- 
vionul sau racheta să fie îndrep
tate exact asupra bazei militare. 
Bombardamentele și atacurile ae
riene teribile din trecut nici nu 
pot fi comparate cu ceea ce va 
aduce un viitor război, în cazul 
cînd un nebun îl va începe. A 
apărut arma atomică și cu hi
drogen, a apărut arma rachetă MIJLOACELE 
de diferite tipuri cu încărcătură 
atomică și cu hidrogen, inclusiv 
rachetele balistice intercontinen
tale. Aceasta este o armă de o 
forță îngrozitoare. _ ______________ ,

Nu este cazul să fac glume în‘ trebarea cu privire la bazele mi; 
legătură cu o problemă atît de 
gravă, dar mi-au povestit prie
teni care au vizitat Anglia că 
printre englezi circulă următoa
rea glumă : se spune ca în pre
zent în Anglia oamenii se îm
part în pesimiști și optimiști. 
Pesimiștii sînt cei care consideră 
că pe insulele britanice pentru 
a le scoate complet din func
țiune este suficient să explodeze 
trei bombe cu hidrogen. Optimiș-

tii afirmă insă că acest lucru nu 
este adevărat, că va trebui să 
explodeze nu trei ci șase bombe.

Aceasta este o glumă amară,, 
însă ea arată in mod grăitor În
grijorarea oamenilor.

In prezent, forțele principale 
ale țărilor N.A.T.O. se află în 
Germania Occidentală, Franța, 
Italia, Belgia. Danemarca. Nor
vegia și în alte state din Euro
pa occidentală. Dacă în aceste 
țări, după exemplul Angliei, s-ar 
isca o dispută intre pesimiști și 
optimiști, ei, probabil, că ar pre
ciza singuri cîte bombe atomice 
și cu hidrogen ar trebui pentru 
distrugerea bazelor militare din 
fiecare din aceste țări.

O dată cu apariția rachetelor 
cu rază mare de acțiune în ță
rile N.A.Ț.O. oamenii înțeleg 
că dacă aceste țâri au permis 
crearea de baze ale forțelor mi
litare americane pe teritoriile lor 
și aceste baze sînt îndreptate îm
potriva Uniunii Sovietice, firește 
că din partea U.R.S.S. trebuie 
să se aștepte contramăsuri dacă 
i se va impune un război. Pen
tru bombardarea bazelor militare 
din Europa occidentală, din 
Turcia, Iran și din alte țări nu 
este nevoie de rachete balistice. 
Ele se află în sfera de acțiune a 
armei-rachetă de tip obișnuit, fo
losită de pe sol, din aer și de pe 
submarine. Paralel cu baze
le militare terestre, Statele U- 
nite mizează de asemenea pe 
baze plutitoare — port-avioane, 
pentru a apropia cu ajutorul lor 
aviația de frontierele statelor pe 
care vor să le atace. Trebuie să 
spunem că în condițiile actuale 
aceste port-avioane vor fi ușor 
descoperite și vor constitui o țin
tă comodă pentru rachetele tele
ghidate și pentru alte mijloace 
de atac aerian.

In cazul izbucnirii unui nou 
război mondial, in care vor fi 
folosite arme atomice și cu hi
drogen, popoarele țărilor belige
rante vor suferi pierderi colosale. 
Trebuie să privim adevărul în 
față și să nu ignorăm primejdia. 
Iată de ce POPOARELE IUBI
TOARE DE PACE TREBUIE 
SA INTENSIFICE PRIN TOATE 
----- ----------- LUPTA ÎMPO
TRIVA ACESTEI PRIMEJDII, 
PENTRU CONSOLIDAREA 
CAUZEI PĂCII.

ÎNTREBARE: Tovarășe mare
șal, ați răspuns amănunțit Ia în-

litare situate in jurul Uniunii 
Sovietice pe teritoriile multor 
țări ale Europei occidentale și 
unor țări de pe alte continente. 
Dar cum apreciațl teza larg 
răspindită de generalii ameri
cani, după care Statele Unite ale 
Americii ar fi invulnerabile din 
punct de vedere militar, pentru 
că se află la o mare distanță de 
celelalte continente ?

RĂSPUNS: Sezisațl just fap-

tul că și într-un viitor război im
perialiștii americani mizează în 
calculele lor în primul rînd pe 
depărtarea geografică a S.U.A 
de alte continente ca pe un a- 
vantaj hotărîtor al lor

In prezent Insă, calculele după 
care distanta Ia care se află A- 
merica o va feri de lovituri mi
litare in cazul unui nou război 
mondial sint vădit lipsite de te
mei. Mijloacele moderne de atac 
aerian care au o viteza uriașă și o 
mare rază de acțiune sin; capa
bile să lovească in obiective mi
litare aflate in orice punct al 
globului. Mijloacele de transport 
ale armei cele mai teribile — 
arma cu hidrogen — sînt astăzi 
de așa natură, incit această 
armă poate ajunge intr-o clipă 
cu ajutorul rachetelor balistice 
intercontinentale in cele mai în
depărtate ccgiunl de pe orice 
continent al globului pămintesc.

In actualele condiții se cons
truiesc firește și bombardiere. 
S.U.A. pun un accent deosebit 
pe acest tip de arme. Astăzi însă, 
arma rachetă contestă utilitatea 
dezvoltării aviației de bambarda- 
ment pentru că arrna rachetă 
este mai sigură. Mijloacele mo
derne de apărare antiaeriană în 
lupta împotriva acestor rachete 
nu sînt eficace.

In prezent a devenit o armă 
teribilă și flota submarină care 
poate de asemenea să bombar
deze orașe de coastă și nu nu
mai cele de coastă, care poate 
să bombardeze alte obiective cu 
arma rachetă cu focos atomic și 
cu hidrogen. In prezent subma
rinele care înainte aveau rolul 
limitat de a distruge nave de 
război și de transport, vor avea 
un rol mai important în război.

Ni se poate spune insă că dacă 
Uniunea Sovietică posedă o armă 
sau alta, și adversarii noștri po
sedă sau vor poseda de aseme
nea această arma. Firește că 
dacă inamicul va folosi această 
armă, noi vom suferi pierderi. 
Aceste pierderi vor fi insă mai 
mici decît pierderile țărilor cu o 
popula(ie mai densă și cu o mal 
mare concentrare a industriei.

Aceasta se referă mai ales la 
țările vest-eurdpehe și la State
le Unite ale Americii.

Dacă în S.U.A. se consideră că 
teritoriul lor este inaccesibil lo
viturilor din aer, să ne fie per
mis să punem întrebarea : De ce 
atunci comandamentul american 
cheltuiește fonduri uriașe pentru 
apărarea antiaeriană a Statelor 
Unite ?

PRIN URMARE, DACA STA
TELE UNITE ALE AMERICII 
VOR DEZLĂNȚUI UN NOU 
RĂZBOI MONDIAL, ELE SE 
VOR GĂSI FIREȘTE IN RAZA 
DE ACȚIUNE A AVIAȚIEI DE 
BOMBARDAMENT Șl IN SPE
CIAL A ARMEI RACHETA CU 
FOCOS CU HIDROGEN. SPE-

RAM INSA CA POPORUL AME
RICAN ÎMPREUNA CU CELE
LALTE POPOARE IUBITOARE 
DE PACE VA PRE1NT1MPINA 
DEZLĂNȚUIREA UNUI RĂZ
BOI ATOMIC.

ÎNTREBARE: Care este, după 
părerea dv. calea reală spre pre- 
întimpinarea nenorocirilor îngro
zitoare care amenință omenirea 
în cazul izbucnirii unui război 
in care vor fi folosite mijloacele 
moderne de luptă atît de puter
nice ?

RĂSPUNS: Datoria mea de 
militar mă obligă să mă îngri
jesc de securitatea țării noastre 
și a țărilor lagărului socialist 

- care fac parte din Uniunea Tra-
■ latului de la Varșovia, a Chinei 

și a celorlalte țări socialiste. 
Noi pregătim armata noastră nu

. pentru un atac, ci pentru respin
gerea atacului agresorilor. Noi 
nu ne temen de întrecerea paș
nică a țărilor socialiste cu țările

■ capitaliste în domeniul economiei 
și nu intenționăm să impunem 
altor țări orîndulrea socialistă 
prin forfa armelor.

Sînt mîndru de faptul că gu
vernul sovietic luptă activ pen
tru lichidarea războiului 
pentru coexistența pașnică. Gu
vernul sovietic a propus și pro
pune interzicerea armelor atomi
ce și cu hidrogen, reducerea for
țelor armate și a armamentelor, 
lichidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine și instituirea 
unui control internațional eficace 
asupra realizării’acestor măsuri.
CUM SE POATE OBȚINE A- 

CEASTA? NUMAI INTR-UN 
SINGUR FEL: DE LA DISCU
ȚIILE STERILE PE TEMA DE
ZARMĂRII CARE SE DUC IN 
PREZENT DE CĂTRE PUTERI
LE OCCIDENTALE TREBUIE 
SA SE TREACA LA FAPTE. UN 
PRIM PAS PE CALEA REZOL
VĂRII ACESTEI PROBLEME 
L-AR PUTEA CONSTITUI UN 
ACORD CU PRIVIRE LA ÎNCE
TAREA EXPERIENȚELOR CU 
ARMELE ATOMICE ȘI CU HI
DROGEN. FARA REZERVE ȘI 
CONDIȚII. FARA A LEGA A- 
CEST ACORD DE REZOLVA
REA ALTOR PROBLEME POLI
TICE.

rece,

Măsluitorii la lucru
(Urmare din pag. l-a)

Minciunile transpiră din fiecare 
rînd al „raportului**. Falimentul 
strădaniei „celor cinci** apare de 
îndată ce calomniile „raportului** 
sînt puse în directă legătură cu 
faptele, cu viața. Acest „raport*4 a 
rezervat multe pagini . orașului 
Sztalinvaros. Autorii afirmă că 
luptele sîngeroase au făcut sute de 
morți și răniți în acest oraș, în 
toamna trecută, în timpul acțiunii 
contrarevoluționare și că orașul a 
fost distrus de bombardamente ale 
aviației tactice. Raportul vorbește 
de „martori oculari** fără să citeze 
măcar un singur nume. Pentru 
edificare e. interesant de reprodus 
un fragment din articolul cores
pondentul ziarului „Pravda**, care 
a stat de vorbă cu mai mulți lo
cuitori ai orașului, adevărați mar
tori oculari ai evenimentelor. Toți 
au respins în mod energic minciu
nile conținute în raportul „comi
tetului O.N.U. pentru Ungaria**- 
Iată ce scria: „La atelierul . fur
nalelor înalte a Combinatului Si
derurgic de pe Dunăre am stat de 
vorbă cu muncitori de la furnalul 
înalt nr. 1. Cu acest prilej am a- 
flat opinia lor referitor la cuprin
sul raportului și, la adevăratele 
evenimente din Sztalinvaros. Pri
mele cuvinte ale raportului, după 
care în „importantul centru indus
trial Dunapentele, numit înainte 
Sztalinvaros, muncitorii au rezis
tat în unanimitate trupelor sovie
tice** au provocat rîs și indignare. 
Le-am citit în continuare. „La 7 
noiembrie, în timpul unei bătălii 
care a durat toată ziua, ei au res
pins atacurile forțelor unite blin
date, ale artileriei motorizate și 
ale aviației tactice, care venea din 
trei direcții.“ Acest fragment « 
produs rîsul general.

— La noi nu a fost nici o luptă, 
spuseră muncitorii, cît despre „a- 
viația tactică**, noi n-am văzut-o.

— Aș fi curios să-i văd pe cei 
ce au compus aceste halucinații. 
Sînt fără îndoială mincinoși de 
prima mină, adăugă un muncitor.

Pasajul unde se spune că „240 
de persoane au căzut în bătălia 
pentru libertate** a provocat co
mentarii însuflețite.

Imre Nasta,

cuptoare au 
și Karoly

Imre Hagy- 
la furnalul

— Ce calomnie și minciună 
monstruoasă! Cum de se poate 
minți în acest hal! s-au indignat 
muncitorii. I-am întrebat dacă pu
tem publica în întregime această 
convorbire.

— Citați-ne numele, a spus un 
tînăr. Tot ceea ce am spus re
prezintă adevăruȚ Comitetul 
O.N.U. nu vrea să citeze numele 
„martorilor oculari**, și compune a- 
ceste fabule. Noi, din contră, spu
nem adevărul.

— Eu mă numesc 
zise tînărul.

— Noi muncim la 
spus David Farkaș 
Nagy.

— Eu mă numesc 
mas, sînt muncitor 
înalt.

— Mihaly Magyari, A go st on Ba
lazs, Jozsef Tordk, Ferenc Com
bos s-au prezentat ceilalți**.

Mai poate fi pus oare la îndo- 
ială care este adevărul? între 
minciunile celor 111 fantome 
transfugi și acești muncitori din 
Ungaria de bună seamă că adevă
rul aparține acestora din urmă. 
Cei ce cunosc situația din Unga
ria cu proprii lor ochi, și nu sînt 
de rea credință nu pot decît să 
respingă raportul „comitetului 
O.N.U. pentru Ungaria**. Recent, 
Ungaria a fost vizitată de deputa
tul laburist John Baird. Răspun- 
zînd la întrebările ziariștilor, de- 
putatul laburist a subliniat că o- 
pinia publică britanică este de a- 
cord că raportul este prea agresiv 
pentru a fi adevărat. „Nu cunosc 
acest raport — a adăugat Baird — 
dar cred că el este fals și că este 
folosit în scopuri de propagandă**.

Cînd hoțul strigă :
Săriți hoții I

Cunoscutul om de știință chinez. 
Go Mo Jo, fiind întrebat ce pă
rere are despre scopul real urmă
rit de comitetul special O.N.U, și 
de „raportul" său, el a răspuns că 
aceasta amintește de cazul cînd 
hoțul strigă „Săriți hoții!". Scopul 
urmărit este camuflarea activități
lor subversive ale imperialiștilor, 
îndreptate împotriva poporului 
ungar.

Acum după ce s-au scurs mai 
multe luni de la contrarevoluție, 
au fost făcute unele declarații edi
ficatoare, iar în presa din întrea
ga lume au apărut rînduri conclu
dente. S-a lămurit deplin mult a- 
gitata problemă: Cine a ațîțat fo
cul?

Ani de zile, în numeroase orașe 
din occident, și în cel mai înalt 
grad în S.U.A. s-au pus la cale tot 
soiul de planuri îndreptate împo
triva țărilor socialiste. Se prevedea 
organizarea de putch-uri contrare
voluționare, răscoale etc. La 6 au
gust 1951 un coleg al domnului Lod
ge definea politica externă ameri
cană astfel: „Sprijinirea maximă a 
grupurilor ilegale rebele pe terito
riile care stau sub control comu
nist, colaborarea deschisă și efica
ce cu refugiații din țările comu
niste... (din „Congressional Re
cords** — 6 august 1951). Această 
declarație de principiu a fost ur
mată de altele, cu caracter „orga- 
nizatoric“, cum e și cea a lui Da
vid Sarnov, președintele societății 
„Radio Corporation of America. 
„Trebuie formate detașamente ofi
țerești din emigranți. Aceste gru
puri să stea la dispoziție, în aș
teptarea împrejurărilor corespun
zătoare și a momentului oportun**- 
De educarea viitorilor contrarevo
luționari se ocupa așa zisa „uni
versitate Europa Liberă**, școală 
americană de spionaj. Conducăto
rul „universității**, Adolf Berle, 
membru în prezidiul comitetului 
„Europa liberă** este un fost func
ționar superior american, care la 
începutul anului 1940 a fost sub
secretar de stat la Externe. Aci au 
învățat pogromiștii fasciști „ine- 
todele** de luptă împotriva patrio- 
ților maghiari, împotriva comuni
știlor.

încă cu mult timp înaintea iz
bucnirii acțiunii contrarevoluțio
nare spionajul american a trimis 
în Ungaria baloane provocatoare 
cu manifeste, spioni prinși în fla
grant delict, arme pentru organiza
ții ilegale etc.

Dar pînă unde n-a mers inter
venția cercurilor agresive ameri
cane în pregătirea și desfășurarea 
evenimentelor din Ungaria ? Zia
rele americane au dezvăluit că bă-

trînul general american Donovan, 
fost șef al serviciului de spionaj 
american conducea, din Austria, 
așa zisul „Comitet internațional 
de salvare**. Conform unei știri 
publicate de ziarul „Washington 
Daily News**, Donovan s-a reîntors 
la Washington, din Ungaria, abia 
la sfîrșitul lui noiembrie. în tim
pul cît a stat în Austria a trecut 
de mai multe ori granița ungară, 
în fața corespondenților, Donovan 
a declarat că „ajutorul4* cel mai 
bun dat forțelor contrarevoluțio
nare maghiare este „aproviziona
rea cu arme a celor care mai lup- 
tă“. Fiind întrebat dacă „Statele 
Unite trebuie să sprijine continua
rea luptelor**, Donovan a răspuns 
scurt: „Bineînțeles**. Acest „bine- 
înțeles** explică clar declarația 
făcută de contrarevoluționarul Ek- 
ren (vezi „Cartea Albă“ maghiară, 
vol. II. pagina 114) care fiind 
somat să se predea a declarat u- 
nui maior de honvezi: „Noi conti
nuăm lupta și puteți comunica 
mandatarilor dumneavoastră că în 
seara acestei zile eu am fost asi
gurat de către... (aici textul origi
nal numește cîteva ambasade occi
dentale) că pe mîine vor sosi în
tăriri din Germania de Vest“. Ma
iorul povestește că a doua zi, la 
29 octombrie a observat că rebelii 
din Piața Szena, înarmați cu auto
mate germane și alte arme de fa
bricație occidentală și-au reocupat 
pozițiile de luptă..

Un rol principal în ațîțarea fo
cului l-a avut postul american de 
radio „Europa liberă**. Lucrurile 
sînt atît de cunoscute îneît despre 
acest post ațîțător au relatat a- 
proape toate ziarele din Occident, 
fără niciun ocol. Postul a devenit 
în zilele contrarevoluției un soi de 
conductor al vărsărilor de sînge 
care au avut loc în zilele teroarei. 
Mendelsson, expertul pentru pro
blemele Europei de est, a publi
cat în revista „New Statesman and 
Nation** un comentar amplu din 
care cităm ; „Radio „Europa li- 
beră“ s-a amestecat în mod activ 
în evenimentele din Ungaria; a- 
cest post a trimis o echipă în
treagă de propagandiști de radio 
în orașul Gyor. Paralel cu aceasta, 
a emis de la postul său din Miin- 
chen apeluri neîntrerupte, care a- 
țîțau la luptă; conform surselor 
germane demne de încredere, acest 
post de radio a promis în perma
nență trimiterea de ajutoare mi
litare din vest**.

Serviciul de spionaj american

SOFIA 9 (Agerpres). — ATB 
.transmite: La 9 septembrie, oa
menii muncii din orașele și satele 
Bulgariei au sărbătorit Ziua eli
berării. Capitala Bulgariei a îm
brăcat haine de sărbătoare. Pe 
fațadele clădirilor se puteau citi 
cuvinte de salut în cinstea parti
dului comunist, a prieteniei bul- 
garo-sovietice, chemări la pace.

La Sofia, centrul festivităților 
populare a fost Piața 9 Septem
brie.

In aplauzele prelungite ale a- 
sistenței, la tribuna mauzoleului 
lui Gheorghi Dimitrov au urcat 
tovarășii Gheorghi Damianov, To
dor Jivkov, Anton Iugov și alți

ai partidului și gu-conducători 
vernului.,

La ora 
litară.

Parada 
nifestație 
Prin fata 
ghi Dimitrov au trecut sute de 
mii de oameni ai muncii din So
fia, în coloane aliniate sărbăto
rește.

Sărbătorirea la Sofia a celei 
de-a 13-a aniversări a Zilei eli
berării Bulgariei s-a transformat 
într-o puternică demonstrație a u- 
nității și coeziunii poporului bul
gar în jurul Partidului Comunist 
Bulgar.

9 a Început parada

fost urmată de o 
oamenilor

mi

ma-a
a oamenilor muncii, 
mausoleului ,lui G’neor-

Delegația »ov etică 
la adunarea 

generală a O N U.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a numit dele
gația la cea de a 12-a sesiune a 
Adunării Generale a Organixațlei 
Națiunilor Unite, care se va des
chide la 17 septembrie la New 
York.

Delegația este alcătuită din : 
A. A. Gromiko, conducătorul de
legației, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.; locțiitorul con
ducătorului delegației — V. V. 
Kuznețov, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; membrii delegației — 
I. V. Peive. președintele Acade
miei de Științe a R.S.S. Letone ; 
G. N. Zarubin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A.; A. A. Sobolev, 
reprezentantul permanent al 

I U.R.S.S. la O.N.U.

Orice măsură practică pentru lichidarea 
scindării Germaniei este de neconceput 

fără participarea R. D. G.
Nota guvernului sovietic către guvernul R. F. G.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Republica Fe
derală Germană este astăzi pusă 
în situația de a alege fie să re
nunțe la politica N.A.T.O., la pre
gătirile în vederea unui război a- 
tomic și să pășească pe calea re
facerii pașnice treptate a unității 
Germaniei fie să continue actuala 
orientare politică care implică 
mari primejdii în primul rînd 
pentru populația Germaniei occi
dentale, și să-și asume răspunde
rea pentru menținerea și adînci- 
rea scindării Germaniei. A treia 
cale nu există, se arată în nota 
guvernului sovietic către guver
nul Republicii Federale Germane, 
remisă la 7 septembrie a.c. de mi
nistrul Afacerilor Externe al 

Gromîko, ambasa- 
în U.R.S.S. V.

Guvernul R.F.G. incearcă să 
prezinte lucrurile ca și cum reu- 
nificarea Germaniei poate fi în
făptuită de către puteri străine. 
IN REALITATE INSĂ NUMAI 
GERMANII ÎNȘIȘI POT CĂ
DEA DE ACORD ASUPRA MA
SURILOR POSIBILE DE RES
TABILIRE A UNITĂȚII STATU
LUI GERMAN. ACEASTĂ PRO
BLEMA NU POATE FI REZOL 
VATA 
ACORD _____
STATE GERMANE. ORICE MĂ
SURĂ PRACTICA PENTRU LI
CHIDAREA SCINDĂRII GER
MANIEI ESTE DE NECONCE
PUT FĂRĂ PARTICIPAREA R. 
D. GERMANE.

DECIT PR1NTR-UN 
INTRE CELE DOUĂ

In notă sînt citate propunerile 
guvernului R.D.G. din 27 iulie a.c. 
in care acesta s-a pronunțat în fa
voarea creării unei confederații 
germane, adică în favoarea unifi
cării celor două state germane su
verane pe baza unui tratat în in
teresul promovării unei politici 
comune în problemele cele mai 
importante și arzătoare pentru 
viata națională a poporului ger
man.

In încheierea notei, guvenul so
vietic își exprimă 
guvernul Republicii 
mane va studia cu 
nită considerentele 
ceastă notă.

speranța eă 
Federale Ger- 
atenția cuve- 
expuse în a-

U.R.S.S., A. A. 
dorului R.F.G. 
Haas.

Această notă 
sul guvernului 
riul g: 
rale Gi

reprezintă răspun- 
sovietic la memo- 

ptvernului Republicii Fede- 
iermane din 24 mai care, la 

rîndul său, a reprezentat răspun
sul la nota guvernului sovietic din 
22 octombrie 1956 în problema 
reunificării Germaniei.

Arătind repetatele propuneri ale 
guvernului sovietic menite să asi
gure menținerea unității de stat a 
Germaniei și încheierea unui tra
tat de pace cu aceasta, guvernul 
sovietic arată in nota sa că, după 
cum se știe, aceste propuneri ale 
Uniunii Sovietice s-au lovit de îm............................... ...... . ■■ vinuiin ouvictiLC j’du iovii uc ini- 

(Text prescurtat. Sublinierile | potrivirea indirjită a guvernelor 
aparțin redacției).............................> S.U.A., Angliei și Franței.

Plenara 0. C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

BELGRAD 9 (Agerpres).
TANIUG transmite : La 9 i_r 
tembrie a avut loc la Belgrad cea 
de-a 8-a plenară a Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, prezidată de losip 
Broz-Tito secretar general al 
U.C.I.

In cadrul plenarei a fost pre
zentată și adoptată propunerea de 
a se amina Congresul U.C.I. pen
tru luna aprilie 1958.

In cadrul plenarei a fost pre
zentat de asemenea un raport cu 
privire la tratativele care au avut 
Ioc în Romînia la 1 și 2 august 
curent, între delegația C. C. al 
Uniunii Comuniștilor și guvernu-

lui iugoslav și delegația C.C, al 
P.C.U.S. și guvernului sovietic.

După prezentarea raportului 
■ — plenara C.C. a aprobat activitatea 
sep- delegației, apreciind tratativele 

din Romfnia ca favorabile pen
tru dezvoltarea pe viitor a rela
țiilor dintre Iugoslavia și Uniu
nea Sovietică și în interesul socia
lismului și păcii în lumea în
treagă.

organiza grupuri de refugiați ma
ghiari pentru a fi transportați la 
graniță. Referitor la aceasta ziarul 
austriac „Salzburger Tagblatt** 
scria : „La gara din Salzburg sînt 
pregătiți sute de unguri după cum 
se spune pentru a fi aruncați în 
„acțiuni de muncă**. Dar despre ce 
fel de „loc de muncă** este vorba 
reiese și din faptul că domnii dare 
îi primesc la graniță pe acești așa- 
ziși „luptători pentru libertate** 
vorbesc englezește... „Aceeași lim
bă în care domnul Lodge ridică 
astăzi în slăvi raportul „comitetu
lui O.N.U.“1^

Există numeroase dovezi care 
indică drept înfăptuitori ai rebe
liunii armate pe agenții străini, 
pe emigranții hortiști instruiți și 
sub comanda directă a serviciului 
de spionaj american, precum și 
exponenții din țară ai vechiului 
regim care au căutat să folosească 
în scopul de a lovi cuceririle de- 
mocrat-populare unele nemulțumiri 
existente față de greșeli comise în 
Ungaria.

Toate acestea sînt fapte, rela
tări chiar ale presei occidentale. 
Despre nici unul dintre ele n-a po
menit „raportul**. De ce oare? 
Pentru simplul motiv că el nu și-a 
pus drept scop să prezinte lumii 
cine a ațîțat focul. Acest „raport** 
constituie reeditarea unor cunos
cute piese de propagandă din ar
hiva diplomatică a S.U.A., un nou 
focar al stimulării „războiului 
rece**.

O contribuției? La ce?

Conform Cartei O.N.U. o sesiune 
specială se convoacă numai a- 
tunci cînd survin probleme ce pun 
în primejdie pacea lumii. O pri
vire cît de sumară asupra hărții 
amintește locurile de pe glob unde 
în prezent se produc vărsări de 
sînge. atentate la independența na
țională, bombardamente continue: 
ALGERIA, OMAN, CIPRU.

Dacă conducătorii puterilor occi
dentale sînt atit de grijulii de 
soarta lumii, de ce n-au convocat 
o sesiune specială care să dezbată 
situația din punctele de foc ale lu
mii ? De ce în Consiliul de Secu
ritate au respins discutarea agre
siunii armate engleze în Oman? 
In schimb, s-au dat peste cap, au 
inventat „comitetul pentru Unga
ria", numai să întrețină în mod 
artificial o problemă internă a u- 
nui stat independent, pe care o

O delegație guvernamentală a R.P.R. 
a sosit la Damasc

DAMASC 9 (Agerpres). — La 
7 septembrie a s06it la Damasc 
delegația guvernametală a R.P.R. 
condusă de ing. Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului Comer
țului pentru a vizita la invitația 
guvernului sirian, cel de-al IV-lea 
Tîrg internațional de mostre.

In cursul zilei delegația con
dusă de tov. ing. V. Steriopol și 
însoțită de tov. Al. Steflea, a fost 
primită în audiență de Președin
tele Republicii Siriene, dl. Sukri 
Kuatli.

Succesul pavilionului R.P.R 
la tîrgul din Zagreb

ZAGREB 9 , (Agerpres). — 
Corespondență specială : In dimi
neața de 8 septembrie pavilionul 
R.P.R. la Tîrgul international de 
mostre din Zagreb a fost vizitat 
de Petar Stambolici, președintele 
Scupșcinei Populare Federative, 
înaltul oaspete a fost primit de 
tov. Radu Hristodorescu, directo
rul pavilionului, care a dat expli
cațiile necesare.

In cursul vizitei sale. Petar 
Stambolici a făcut aprecieri elo
gioase privind bogatul sortiment 
de mărfuri expuse, cît și modul 
reușit de prezentare, exprimîn-

O
HI

agită în scopuri propagandistice 
drept „problema ungară**.

Poate fi considerată o contribu
ție la pacea lumii, actuala sesiune 
specială a Adunării generale, în 
dezbaterile căreia se află o pro
blemă, născută moartă, de data a- 
ceasta în strînsă legătură cu rapor
tul așa zisului „comitet pentru 
Ungaria**? După cum se știe, Un
garia, poporul ungar, sînt antre
nate din plin într-un proces cons
tructiv. Se muncește cu îndîrjire, 
se vindecă rănile pricinuite de 
contrarevoluție. Se pășește mai de
parte spre țelurile cele mai, înalte 
ale poporului. Ungaria nouă nu 
are nimic comun cu „raportul** 
întocmit de către dușmanii săi de 
moarte. Așa se și explică puterni
cul val al opiniei publice ungare 
care în aceste zile protestează cu 
hotărîre împotriva amestecului în 
treburile sale interne, împotriva 
discutării „raportului** calomnios 
întocmit cu concursul unor uci
gași și asasini.

Contribuie oare actuala sesiune 
specială la menținerea și sporirea 
prestigiului O.N.U.? Nu, cîtuși de 
puțin. Ori de cîte ori adepții „răz
boiului rece“ folosesc O.N.U. drept 
trambulină pentru amestecul în 
treburile interne ale unui stat su
veran, prestigiul acestei organiza
ții internaționale nu are decît de 
suferit. Faptul că adunarea gene
rală O.N.U. poate servi interesele 
politicii agresive americane, nu 
constituie un motiv de laudă. Pe 
drept, S. Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului, spunea că 
„ar fi bine ca O.N.U. să nu ia 
deocamdată nici o măsură în pri
vința Ungariei, întrucît s-ar crea 
un sentiment de nemulțumire prin
tre țările membre și s-ar slăbi ast
fel organizația internațională**.

Se poate aștepta ca ordinea de 
zi a actualei sesiuni speciale să 
contribuie cît de cît la slăbirea în
cordării internaționale — sarcina 
fundamentală a O.N.U.? Nu, cate-

succesele 
romînească 
democrație

du-și bucuria față de 
repurtate de economia 
în anii regimului de 
populară.

In după amiaza aceleiași zile,
pavilionul R.P. Romine a primit 
vizita lui Edvard Kardelj, vice
președinte al Vecei Federative E- 
xecutive a R.P.F. Iugoslavia.

O barieră 
de netrecut.

Desen de BORIS EFIMOV 
goric nu. Amintitul „raport** cons
tituie un document tipic al „răz
boiului rece**. Discutarea acestui 
„document** fals nu poate duce de- 
cît la înveninarea situației inter
naționale, la îngreunarea rezolvă
rii principalelor probleme care 
stau astăzi în fața lumii. în ceea 
ce privește avalanșa de calomnii 
și minciuni cuprinse în „raport** 
la adresa țărilor socialiste este evi
dent că nu urmăresc dezvoltarea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și țările 
occidentale.

Atunci de ce a fost nevoie de a- 
ceastă sesiune, cui folosește ?

Cercurile conducătoare din 
S.U.A. speră să găsească o justifi
care a politicii sale de agravare a 
încordării internaționale. Tntrucît 
politica americană nu este văzută 
cu ochi buni de multe milioane și 
milioane de oameni, Departamen
tul de stat speră să capete o „in
jecție de prestigiu**, prin obține
rea binecuvîntării din partea se
siunii speciale. Aceasta în pofida 
prestigiului organizației 
ționale. Dar ceea ce r. 
S.U.A. consideră drept o manevră 
abilă, savantă, apare la 
tele mărimi și intenții în fața opi
niei publice. Chiar un deputat la
burist, Zilliacus, a declarat fără 
rezerve că „afacerea ungară serve
ște drept pretext pentru continua
rea războiului rece și cursa arme
lor atomice**. Se distinge faptul 
că în situația prezentă internațio
nală această manevră are drept 
scop să coordoneze acțiunile adep- 
ților politicii războiului rece, care 
încep să se alarmeze tot mai mult 
de falimentul lor. Ei se străduie 
să arunce în politica internațio
nală tensiune, chiar în interiorul 
O.N.U.

Ori cît s-ar strădui cercurile im
perialiste să agite „problema un- 
gară**, poporul ungar își va con
tinua cu succes munca sa construc
tivă și nu va ține seamă de actele 
măsluitorilor la lucru.

interna- 
politica

adevăra-

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
La 9 septembrie s-a deschis șe
dința Consiliului de Securitate 
consacrată examinării admiterii 
de noi membri în O.N.U Au fost 
prezentate spre examinare Consi
liului de Securitate două proiecta 
de rezoluție — proiectul de rezo
luție al Uniunii Sovietice, care 
propune admiterea Republicii Po
pulare Mongole în O.N.U., și re
zoluția unui grup de țări, în 
frițnte cu S.U.A., privind admi
terea în O.N.U. a Coreei de sud 
și a Vietnamului de sud.

Națiunea vietnameză 
reprezintă un tot 

unitar
HANOI 8 (Agerpres). — După 

cum anunță Agenția Vietnameză- 
de Informații ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, Fam 
Van Dong a adresat Consiliului 
de Securitate o telegramă de pro
test împotriva cererii autorităților 
sudvietnameze cu privire la admi
terea Vietnamului de Sud în 
O.N.U. și a cerut Consiliului de 
Securitate să respingă această de
clarație.

Națiunea vietnameză, a spus 
Fam Van Dong, reprezintă un tot 
unitar. Acordurile din 1954 de la 
Geneva cu privire la Indochina 
au recunoscut principiul unității 
și integrității teritoriale a Vietna
mului și au preconizat măsurile 
pentru înfăptuirea unificării. Prin 
urmare Vietnamul de Sud nu 
poate fi considerat un stat sepa
rat și administrația Vietnamului 
de Sud nu poate fi considerată ca 
reprezentantă legală a întregului 
Vietnam.

PE SCURT
MOSCOVA. — La 9 septembrie 

N. S. Hrușclov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. care se atlă la 
odihnă în Crimeea, a primit dele
gația Partidului republican al ra
dicalilor și radical-socialiștllor 
din Franța, in frunte cu Edouard 
Daladier, vicepreședinte al par
tidului și președinte al grupului 
parlamentar al radical-socialiști- 
lor. care se află tn vizită in Uniu
nea Sovietică.

BERLIN. — La 8 septembrie, 
Ziua memoriei victimelor fascis
mului, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., in 
frunte cu tov. Dumitru Collu, au 
cinstit memoria Iul Ernst Thăl- 
mann, conducător al muncitorilor 
germani. Ei au depus o coroană 
de flori la monumentul lui Ernst 
Thălmann de lingă Weimar.

*



In curînd 29 septembrie Jocurile Mondiale

Ramînem totuși neliniștiți
universitare Peste 4 zile la București

Fiecare etapă de fotbal odată consumată pune atît din partea 
selecționerilor, cronicarilor eît și din partea tuturor celor ce 
urmăresc cu pasiune sportul cu balonul rotund, numeroase în
trebări în legătură cu problema nr. 1 a fotbalului nostru în aceste 

zile : meciul cu Iugoslavia de la 29 septembrie. Ne mai despart 
exact 19 zile de acest eveniment, cînd fotbalul romîncsc va da un 
dificil examen, de al cărui succes depinde cîștigarea unui prestigiu 
pe plan mondial. Toată lumea este foarte conștientă de acest lucru. 
Ca o măsură urgentă, s-a hotărît în interesul echipei reprezentative, 
amînarea etapei din 15 septembrie. Vorba proverbului : ,,mai bine 
mai tîrziu, decît niciodată". Și, astfel putem spune că abia de-acum 
vor începe pregătirile propriu zise ale reprezentativei noastre.

Poate "mai mult ca altădată, după fiecare etapă s au ridicat noi 
probleme în legătură cu forma fotbaliștilor. Desfășurarea primelor 5 
etape din proaspătul campionat a produs suficiente dureri de cap, 
tuturor celor care au urmărit pe fotbaliști în lumina mult aștepta
tului meci de la 29 septembrie. Desigur că pentru selecționeri, cea 
mai dificilă etapă a rămas a IV-a, etapa marilor surprize, cînd echi
pele care înglobau un foarte mare număr de jucători pasibili de □ 
»i selecționați, au părăsit terenurile învinse, de către — de ce să n-o 
spunem — echipe categoric mai slabe.

Spre deosebire de cea precedentă, ultima etapă de duminică, a 
fost mai cuminte și s-a soldat cu rezultate scontate. Intîlnirile n-au 
prilejuit dispute prea dîrze, cu excepția celor de la Arad și Clnj. 
Flamura Roșio U.T.A. a fost nevoită să se mulțumească cu un re
zultat de egalitate (3—3) .Faptul că Dușan a înscris în ultimele mi- 
Jtute de joc în propria-i poartă, a privat echipa de o victorie pe care 
0 merita. La Cluj, s-a repetat figura pe care a făcut-o Energia— 
Steagul Roșu O. Stalin la București în meciul cu Locomotiva. De data 
«ceasta echipa noastră campioană a beneficiat de o victorie în ul
timele 5 minute. Condusă cu 1—0, C.C.A. a marcat două goluri în 
timnul „fatal". Celelalte întîlniri nu merită o subliniere deosebită, 
ta Petroșani, minerii i-au bătut fără drept de apel pe metalurgiștii 
do la Orașul Stalin (3—0). care după un început promițător se pare 
că nu mai țin pasul. Liniile de’atac ale dinamoviștilor bucureșteni 
și Energiei Ploești n-au reușit să-și dovedească eficacitatea, în con
secință scor alb : 0—0. Bucureștenii au avut parte de vizionarea a 
două meciuri anoste. Progresul București, avînd în Ozon un inteli-
gent creator și în mare vervă de joc a făcut un reușit antrenament 
la poarta colegilor lor de asociație, terminat cu 6 goluri. Locomotiva, 
fără să fie repusă încă pe picioare, a cîștigat la Energia Tg.^Mureș 
cu 2—0. Singurii care au „mers" ’

ucrurile despre etapa V-a 
fiind spuse să ne ocupăm 
puțin de situația existentă 

înaintea meciului cu Iugoslavia. 
Nu de mult a apărut într-un ziar 
de specialitate asigurarea că IU
BITORII FOTBALULUI POT FI 
LINIȘTIȚI: SE VA FACE TOT 
CE ESTE NECESAR PENTRU 
CA LA 29 SEPTEMBRIE, RE
PREZENTANȚII NOȘTRI SfA SE 
PREZINTE CIT MAI BINE". 
Care este însă situația reală ? 
Pînă în momentul de față lucrările 
de selecționare nu s-au 
Este cunoscut doar lotul

terminat, 
selecțio-

mai bine au fost Copil și Ene II, 

nabililor din Capitală, ceea ce este 
departe de a fi suficient. Chiar 
dacă aceste lucrări de selecționare 
vor lua sfîrșit astăzi-mîine, tot mal 
este necesar un timp pentru defi
nitivarea echipei și omogeniza
rea ei.

Sîntem da acord că nu trebuie 
să creăm din aceasta o stare de 
alarmă, de panică. Faptul însă, că 
nici măcar cu 3 săptămîni înaintea 
meciului, nu este cunoscut lotul de 
jucători care vor îmbrăca tricou
rile naționale în acest important 
meci, este totuși îngrijorător. Și 
poate nu atât acest lucru, cît faptul

Spectacolul zilei: „DANSEZ CU TINE* 
In rolul principal : Ozon.
Partener: Progresul—Oradea...

Desen de P. STOENESCU.

că fotbaliștii noștri 
cei mai buni nu se 
află încă în forma 
necesară pentru în
tâlnirea decisivă. E- 
chipa C.C.A., pe al 
cărui schelet — pro
babil — se va alcă
tui reprezentativa A 
și ai cărei jucători 
sînt aproape toți 
selecționabili, nu dă 
randamentul aștep
tat. (Vezi cronica 
meciului de mai 
jos). Ciți dintre ju
cătorii ei s-au re
marcat în ultima e- 
tapă ? Doar trei, 
Zavoda I, Bone și 
Zavoda II. In rest... 
Și trebuie ținut cont 
că atît Toma ctt și

"Voînescu s-au accidentat, ceea ce 
este regretabil, deoarece ar putea 
dăuna viitoarei reprezentative. Pu
tem să-i numărăm pe degete pe 
fotbaliștii bucureșteni, care la ora 
actuală „merg*: Ozon, Călinoiu, și 
încă vreo cîțiva care se prezintă 
însă de la un meci la altul foarte 
inconstant, ca de pildă Ene 1. Ni- 
cușor, Copil III» Ene II, Dinulescu, 
Mateianu.

Considerăm că într-o situație a- 
semănătoare se află și fotbaliștii 
din provincie.

Aceasta este situația fotbaliștilor 
noștri, pe care o cunoaștem cu 
toții. Pe bună dreptate ne între
băm — și nu numai noi — ce 
rămîne din asigurarea că vor fi 
luate toate măsurile necesare pen
tru meciul cu Iugoslavia ?

Este clar pentru toți că pentru 
a ne califica în turneul filial al 
campionatului mondial, meciul de 
la București este decisiv pentru 
reprezentativa noastră. Pentru ca 
să plecăm la Stockholm NE ESTE 
ABSOLUT NECESARĂ VICTO
RIA IN ACEST MECI. Ori pen
tru aceasta, echipa noastră trebuie 
să treacă printr-o pregătire temei
nică, amănunțită. Degeaba s-a al
cătuit — din timp ce-i drept — 
un colectiv impresionant de antre
nori, care să-i urmărească pe 
fotbaliști — dacă echipa care sr 
va alcătui — în ultimul moment 
— nu va reuși să fie bine sudată, 
să cunoască și să aplice schemele 
tactice care se impun în vederea 
meciului respectiv.

Trebuie ținut seamă că în tabă
ra adversă, pregătirile au început 
de mult iar echipa nu numai că a 
fost alcătuită, ci s-au făcut și retu
șurile necesare. De asemenea, me
ciurile pe care le va avea Iugo
slavia cu naționala Austriei și pu
ternica echipă bulgară Ț.D.N.A - 
Sofia vor însemna tot atâtea „exa
mene de admitere". Aceasta în
seamnă că reprezentativa Iugosla
viei, care va evolua la București, 
va fi trecută printr-o „sită deasă".

Avem o experiență bogată (din
tre care și una amară.— meciul cu 
Cehoslovacia din cadrul prelimina
riilor ultimului campionat mondial), 
avem antrenori buni, există și un 
plan în amănunțime alcătuit în 
vederea acestui meci. Apreciem 
așa cum se cuvine acest lucru. 
Fără să ne alarmăm, rămînem to
tuși neliniștiți.

R. LUCIAN

Voleibaliștii noștri 
pe primul loc

Jocurile mondiale universitare 
de la Paris au luat sfrtșit dumi
nică. Reprezentanții Uniunii So
vietice și ai țărilor de democrație 
populară au fost principalii ani
matori ai întrecerilor, obținînd un 
mare număr de victorii la toate 
sporturile prevăzute In program. 
Excelent s-a comportat echipa re
prezentativă masculină de volei a 
țării noastre, care a reușit să cu
cerească primul loc tn turneul fi
nal adăugind un nou titlu la cele 
două cucerite de atletele Maria 
Diți și Iolanda Balaș. Potrivit 
unui clasament neoficial întocmit 
de agenția „United Press", pe 
baza locurilor întîi cucerite în ca
drul Jocurilor mondiale universi
tare. R. P. Romînă ocupă locul 
cinci cu 3 titluri, în urma U.R.S.S. 
— 17 titluri; R. F. Germane -r 
9 titluri; R. P. 
luri și R.P.F. 
titluri.

Ultimul meci 
volei, desfășurat duminică tn fața 
unui mare număr de spectatori, 
a opus echipa R. P. Romîne se
lecționatei R. P. Polone, singu
rele formații neînvinse pînă a- 
tunci.

Rezultatul final a! meciului este 
3-1 (15-12, 15-8, 5—15„ 16— 
14) tn favoarea echipei R. P. Ro
mîne.

Clasamentul final >1 turneului 
masculin de volei este următorul;

1. R. P. Romînă. 2. R. P, Polo
nă, 3. R. P. Bulgaria, 4. R. Ceho
slovacă, 5. U.R.S.S., 6. Franța, 7. 
Brazilia, 8. Portugalia, 9. Liban. 
10. Belgia.

Turneul de basche^ s-a încheiat 
cu o remarcabilă victorie a stu
denților bulgari care tn meciul 
decisiv au învins cu 64—58 echi
pa R. P. Polone.

Ungară — 6 tit-
Iugoslavia — 4

al competiției de

O

Corespondentul nostru de la Clu} ne comunică:

Selecționabilii de la CCA« 
formănu sînt în

C.C.A. ■ învins la 
Cluj pe marea per
formeră a etapei an
terioare, De la bun 
inceput trebuie să 
subliniem că după 
cum au jucat tn de
cursul celor 90 de 
minute, militarii nu 
meritau victoria. Da 
ce? Pentru că dina- 
moviștilor clujeni le-a 
aparținut tn întregi
me prima repriză. In 
afșra golului Înscris 
de Dragoi, el au mai 
avut o „bară" și au 
ratat copilărește cel 
puțin două ocazii si
gure de a marca. In 
cea de a doua repri
ză, militarii au pus 
stăptnire pe joc, au 
dominat, dar a fost 
o dominare sterilă, 
ptnă în minutul 78, 
cînd handicapată de 
accidentarea inepui
zabilului Țtrcovnicu, 
apărarea dinamovis- 
ta a cedat, dtnd po
sibilitate lui Zavoda 
1 să înscrie de două 
ori. și astfel din în
vinși aproape siguri, 
militarii bucureșteni 
să. devină învingă-

torl. A fost o gre
șeală tactică de ne
iertat din partea di- 
namoviștilor clujeni, 
care n-au înțeles că 
cea mai bună apă
rare este atacul.

Și ceva despre for* 
ma selecționabililor > 
Știut este faptul că 
din echipa militară 
mai toți jucătorii sînt 
tn atenția selecțione
rilor In vederea me
ciurilor cu echipele 
reprezentative ale Iu
goslaviei. In acest 
meci au corespuns 
doar Zavoda II, 
Bone și Zavoda I. Za.; 
vodă II ni s-a părut 
același jucător masiv, 
sigur, greu de trecut, 
dar recidivist tn pri
vința comportărilor 
nesportive. Bone a 
fost de fapt stilpul 
apărării militare și 
de astă dată el a 
dovedit calitățile u- 
nui admirabil luptă
tor, activ și tn a- 
tac, ca și tn apărare, 
creator de faze peri
culoase. Zavoda I 
s-a dovedit creerul 
bucureștenilor; el a 
șutat de fiecare dată

periculos provocînd 
derută în tînăra a- 
părare a dinamoviști- 
lor clujeni. Apolzan 
în schimb ne-a dezi
luzionat : din jucăto
rul sobru și sigur de 
altă dată, Apolzan 
a devenit greoi, ușor 
depășit de Szakacs 
I. Alexandrescu ni 
a-a părut lipsit 
tocmai de calitățile 
care l-au consacrat: 
pătrundere, șut pu
ternic, creator al u- 
nor acțiuni In care 
angrena întregul a- 
tac. Constantin este 
departe de forma sa 
din anul trecut. Se 
pare că există lacu
ne în pregătirea sa, 
care sînt urmarea u- 
nei înfumurări vă
dite. Forma acestor 
jucători creează dis
cuții și greutăți ce
lor însărcinați cu 
alcătuirea echipei re
prezentative pentru 

că și despre Tătaru 
se pot spune cam a- 
celeași lucruri, ca și 
despre ceilalți 
cânți militari.

ata-

Premiera r u g b i s t â
Deși incomplectă, prima etapă 

a returului campionatului repu
blican de rugbi a oferit iubitori
lor acestui sport divertismentul 
unor întîlniri plăcute. Ne referim 
în special la întîlnirea dintre 
C.C.A. și Locomotiva P.T.T., în
cheiată cu rezultatul de 23—0 
(6-0).

Fără să se întrebuințeze prea 
mult, echipa militară s-a dovedit 
a fi bine pregătită, anunțîndu-se 
ca serioasă pretendentă la titlul de 
campioană. Scorul de 23—0 ilus
trează ' faptul că echipa a folosit

turcu stăruință răgazul dintre 
și retur.

S-au remarcat în mod special 
de la militari linia de trei sfer
turi și grămada. Locomotiva 
P.T.T. n-a reușit să ofere o ri
postă la nivelul militarilor.

In celelalte întîlniri s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Energia I.S.P.—Progresul F. B. 
28—0 (14—0); Energia Republi
ca—C.S.A. Ploești 9—0 (6—0).

Echipele Știința ’nstitutul de 
mine și Energia Petroșani nu au 
susținut întîlniri.

Atleții americani la sosire pe aeroport

Ira Murchison este optimist!

Atleții americani
au sosit în Capitala
~ ----------------- e.
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Rezultate 
scontate la box

Duminică s-au încheia! întîlnl- 
rile din cadrul fazei de zonă a 
campionatelor republicane de box. 
Timp de 3 zile amatorii de sport 
din Orașul Stalin, Ploești, Oradea 
și Craiova au urmărit întreceri 
palpitante Ia sfîrșitul cărora au 
fost desemnați cei 40 semifinaliști 
ce vor lupta între 18 și 22 septem
brie la București pentru obținerea 
tricourilor de campioni pe 1957. 
In general rezultatele înregistrate 
sînt cele scontate. Din cei 10 
campioni ai tării de anul trecut 
numai Gh. Fiat (C.C.A.) nu s-a 
calificat pentru finale deoarece 
fiind rănit a fost oprit de medic 
să boxeze cu Stan Bogoi. Ceilalți 
campioni, L. Ambruș, V. Schiopu, 
E. Cismaș, C. Dumitrescu, V. Ti
ta, A. Blank, Gh. Negrea și D. 
Ciobotaru vor avea de înfruntat 
în semifinale adversari puternici.

Cel mai mare eveniment 
atletic al anului

Avionul Societății „Sabena" sosit ieri după 
«miază de la Bruxelles a adus în Capitală cinci 
valoroși atleți americani parti apar, ți la cea de a 
10-a ediție jubiliară a campionatelor de atletism 
ale R.P.R. Iată-1 pe Ira Murchison, ca corecord- 
men al lumii la proba de 100 m. plat 10“ 1 10 . 
f»e aruncătoarea de greutate și disc atleta de cu- 
oare Earlie Brown, pe săritorul cu prăjina G- 

Welboume, pe Long Stanley 400 m. și 800 m pe 
fostul campion mondial la săritura în înălțime 
Ernie Shelton.

Dintre toți, Shelton privește parcă mai fami
liar împrejurimile; a mai fost aici și la campio
natele internaționale de anul trecut. Pentru cei
lalți însă Bucureștiul este nou și le va oferi de
sigur numeroase surprize plăcute, inclusiv între
cerile ce se anunță a fi la un nivel foarte înalt 
datorită numeroșilor participanți din acest an și 
a valorii acestora.

înconjurați îndată do ziariști și fotoreporteri 
atleții americani au povestit impresii de călă
torie, au dat cu multă bunăvoință relații despre 
fonna în care se găsesc. Așa de pildă studentul 
Ira Murchison de la academia comercială din

New Wester Michigan ne-a vorbit despre faptul

Duminică dimineață pe velodromul Dinamo s-au consumat ul
timele întreceri ale campionatelor Capitalei de ciclism pe pistă. 
Mii de spectatori au participat la aceste întreceri dîrze și pasio
nante la care au luat parte cei mai valoroși rutieri ai țării noa
stre. Proba de semi-fond masculin (75 ture) a fost cîștigată de o 
manieră categorică, de Constantin Dumitrescu.

In fotografie: Un moment din proba de semi-fond masculin.
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Intre 14—16 aeptembrie, «ta- 
dionul Republicii din București 
va găzdui cea de-a X-a ediție ju
biliară a campionatelor interna
ționale de atletism ale R.P.R.

Pentru a sărbători acest impor
tant eveniment din viața sportului 
internațional, peste 300 de atleți 
din 5 continente se vor întrece pe 
stadionul din Dealul Spirei.

Pentru a marca parcă impor
tanța acestei mari întîlniri o serie 
de federații care nu-și trimiseseră 
reprezentanți la precedentele e- 
diții au anunțat anul acesta so
sirea. Este vorba de atleții din 
Australia (4) — în paranteză nu
mărul componenților loturilor — 
R.P. Chineză (17), Egipt (4), Gre
cia, Iran (3) și Japonia (14) pe 
care îi vom aplauda cu toții în- 
treeîndu-se alături de oaspeții mai 
vechi ai internaționalelor, din Al
bania (12), Austria (8), Belgia 
(8), Bulgaria (20), Cehoslovacia 
(13), Danemarca (4), Finlanda
(7) , R.D. Germană (22), Islanda 
(4), Iugoslavia (14), Luxemburgul 
(3), Olanda (7), Polonia (6), Sta
tele Unite (6), Suedia (4), Turcia
(8) , Ungaria (16), U.R.S.S. (25), 
și bineînțeles cei din Republica 
Populară Romînă.

De la o asemenea confruntare 
internațională nu vor lipsi „numele 
mari“ ale atletismului mondial, 
campioni olimpici, recordmeni ai 
lumii și ai Europei care »e vot 
strădui desigur să adauge la pal
maresul lor laurii unor noi și re
marcabile performanțe pentru 
care s-au pregătit cu stăruință și 
seriozitate.

Comisia alcătuită în vederea or- 
ganizării acestor importante com
petiții și-a terminat lucrările pre
liminare, fiind abia acum în focul 
începutului activității, foc declan
șat de venirea primilor oaspeți 
din China, Australia și S.U.A. 
care au făcut deja cunoștință cu 
Bucureștiul în aceste zile.

Preparativele făcute pentru 
oaspeții noștri au îmbrățișat pe 
lingă obișnuita grijă pentru găz
duire și surprizele unor noutăți 
tehnice în organizarea concursu
lui.

Astfel, pentru înregistrarea so
sirilor ae va utiliza un ap&rat 
creat de inginerul T. Lazaride 
care îngăduie nu numai aprecie
rea justă a luptei de la finiș dar 
marchează și decalajul (în sutimi 
de secundă) între cei sosiți. Pe 
lingă aparatul Telesit cum este 
numită această inovație, o alta la 
fel de prețioasă își va face debu
tul la ediția jubiliară a „Inter
naționalelor. Este vorba de un 
semnalizator acustic și vizual pen- 
tru proba de triplu salt. Acest 
semnalizator declanșează semnale 
sonore și luminoase în momentul 
în care săritorul depășește pragul, 
•cutindu-1 astfel să-și mai iroseas
că în mod zadarnic efortul.

O serie de alte mici amănunte 
care fac plăcută activitatea atle- 
ților și... spectatorilor vor îngădui 
desfășurarea concursurilor în cele 
mai bune condiții.

Trebuie remarcat eă la aceste 
concursuri se anunță din străină
tate o afluență foarte puternică și 
de ziariști.

Din primele informații rezultă 
că peste 20 de reprezentanți ai 
presei, radioului și televiziunii de 
peste hotare și-au ales ca teren 
de activitate la sfîrșitul acestei 
săptămîni, Stadionul Republicii.

Printre numeroasele premii ce 
vor răsplăti pe cei mai buni din
tre cei buni, atrage atenția pla
cheta Stadionului Republicii, in
stituită în acest an de către Comi
tetul Olimpic Romîn, plachetă 
menită să răsplătească pe cei ce 
vor izbuti să doboare recordul 
atletic al acestui stadion.

De fapt recordurile stadionului 
au ajuns la un nivel, care cere o 
măiestrie deosebită pentru a fi în
trecute. Totuși noi sperăm că mul
te din aceste cifre vor fi spulbe
rate la 14, 15 și 16 septembrie.

Și în sfîrșit pentru a ilustra 
interesul uriaș stîrnit de ediția a 
X-a a Campionatelor internaționa
le de atletism, vă putem informa 
că pentru cele 3 zile de întreceri, 
au solicitat bilete peste 270.000 
de amatori. Din păcate însă capa
citatea tribunelor Stadionului Re
publicii nu va putea satisface a- 
ceasta cerere.

că anul acesta la campiona- 1 
tele universitare ale S. U. A. 
a reușit să „facă suta“ în 10“ r 
2/10, cel mai bun rezultat al < 
anului, dar că la Paris a fost 
bolnav și deci nu a putut aler- r 
ga la valoarea lui reală. Astăzi 
însă se simte bine, din ce în J 
ce mai în formă și speră într-un r 
rezultat valoros.

Earlie Brown, volubilă, ne-a I 
vorbit și dînsa despre locul IV £ 
la disc și locul VI la greutate £ 
obținute la Olimpiada de la r 
Melbourne, Tînăra profesoară I 
de educație fizică din Los An- f < 
geles deși are numai 22 de F 
ani ne mărturisește că face / 
sport de 11 ani. ț |

Ira Murchison, deși de cî- r / 
teva minute a pus piciorul pe F 
pămîntul țării noastre ne-a de- 
clarat cu candoare : „Sînt feri- F ; 
cit că am venit aici și sper că 
ne vom revedea și la campio- / 
natele din anul viitor". O do- e , 
vadă în plus că primul contact F b 
cu romînii i-a plăcut. F

Mai sînt patru zile pînă la F 
deschiderea oficială a campio- # J 
natelor, totuși putem spune că £ J 
deschiderea s-a .făcut: au so- 
sit sportivii chinezi și ameri- £ . 
câni, astăzi sosesc sovieticii. F '

G. ANGELESCU. f

4 noi recorduri 
ale R.P.R.

la atletism

primul educator al sportivilor
Cronicarului l< este greu să înmănun- 

cheze în câteva rînduri una sau alta din 
multiplele probleme ale activității fotbalis
tice. Complexitatea acestei discipline face 
ca și cei care trăiesc intens această acti
vitate, să ajungă la impas cînd își propun 
să trateze în amănunțime una din cele 
mai acute probleme ale fotbalului.

în totdeauna se pune întrebarea: care 
din probleme este mai importantă ? Că
reia să-i dăm prioritate ? Pregătirea fi
zică, tehnică, tactică, sau arbitrajul P 
Acestea sînt problemele la care se gîndesc 
majoritatea celor care au îndrăgit această 
activitate. Nu vrem să tratăm niciuna din 
problemele sus amintite. Nu vrem să fa
cem aprecieri asupra nivelului la care au 
ajuns jucătorii noștri după cinci etape. 
Vrem însă a trata cîteva din problemele 
educației jucătorilor noștri, sau mai pre
cis a arăta lipsurile constatate, atît în 
„Cupa Primăverii, cit și în primele etape 
ale campionatului categoriei A și B.

în anii ce au trecut Comisia Centrală 
de Fotbal și Direcția de Fotbal au orga
nizat cursuri de reîmprospătare, confe
rințe metodice pentru antrenori, fapte 
care au favorizat îmbunătățirea muncii 
educative în secțiile de fotbal ale colecti
velor sportive.

Colectivele sportive au fost îndrumate 
să organizeze ședințe educative cu 
fotbaliștii, unde fiecare antrenor avea sar
cina ca pe Ungă problemele tehnice să 
trateze aspectele moral-volitive legate de 
activitatea lor. O preocupare deosebită a 
fos acordată juniorilor — fotbaliștilor de 
mîine. Rezultatele au fost pozitive; mulți 
dintre foștii juniori, azi titulari ai echipe
lor de categoria A, sînt exemple de com
portare remarcabilă pe terenurile de 
sport: Ene II, Stancu, Bodo, Copil, 
Neamțu (Locomotiva), Dridea, . Dumi
trescu, G. Marin (Energia Ploești), Țîrcov- 
nicu, Cîmpeanu, Moarcăș (Dinamo Cluj),

Horja (Dinamo Baciu), Motelami.MihiG obțtesc, față de mișcarea noastră de cul- 
turi fizici fl spori. Ia conștiința lor tre-lescu (Progresul București), și alții.

Cu toate succesele obținute pînă tn . , , ,
prezent, munca de educare în cadrul buie dezvoltat sentimentul respectului 
secțiilor de fotbal nu se desfășowă însă d« adversarii de pe teren, prețuirea

conducătorilor tehnici, a antrenorilor și a 
coechipierilor.

Același respect trebuie acordat arbitri
lor, care au sarcina de a supraveghea 
desfășurarea jocului în condițiuni optima, 
de a aplica regulile jocului de fotbal.

Deși in educarea sportivilor s-au obți
nut importante succese, totuși tn acest 
domeniu mai răbufnesc încă manifestări

la nivelul corespunzător. Sînt multe lip
suri, care se constată aproape la fiecare 
partidă de fotbal. Adeseori avem ocazia 
să vedem atitudini cu totul străine ca
racterului pe care îl are cultura fizică și 
sportul din țara noastră, atitudini care 
vădesc în mod clar lipsa de preocupare 
a unor colective sportive față de educa
ția jucătorilor. Colectivele sportive tre
buie să tindă ca sportivii care le repre
zintă să aibă o com
portare demnă de un 
sportiv. Pentru aceas
ta colectivele spor
tive și antrenorii nu 
trebuie să tolereze 
nici un fel de abateri 
sportivă și în același 
muncă susținută de educare a jucătorilor, 
folosind pentru aceasta cele mai variate 
forme.

Munca de instruire sportivă, trebuie 
organic împletită cu munca educativă, 
cunoscînd că neglijarea uneia dintre a- 
cestea, va atrage după sine consecințe 
negative, care scad valoarea rezultatelor.

Fotbaliștii trebuiesc ajutați să înțeleagă 
și să prețuiască dragostea și aprecierea 
oamenilor muncii veniți pe stadioane să 

le admire măiestria.
Toți membrii consiliului colectivului 

sportiv și antrenorii care activează pe 
lingă secțiile de fotbal răspund direct de 

educarea jucătorilor. In primul rind tre
buie să educăm sportivii în spiritul dra
gostei față de colectiv, față de avutul

de la disciplina 
timp si duci o

răbufnesc încă manifestări 
nesănătoase. Aceste
manifestări servesc
ca exemple proaste 
pentru tineret, pert- 
tru spectatori și mai a- 
Ies pentru juniori. 

Alexandru Ene, Tudor Pa-Titus Ozon, __ _ ____ __ _ , __ __ .
rașchivd, Traian Ivănescu, I. Marosi, G. 
Pahonțu, L. Bădulescu, Szakâcs II, Dumi- 
tran și Sarlea etc. Unii din cauza lipsei 
de pregătire au prestat, un joc dur, iar 
alții au comentat deciziile arbitrilor, ma
nifestările lor depășind nota unei compor
tări permise de regulament..

Greșeala gravă constă în faptul- că de
seori conducătorii colectivelor sportive în 
loc să adopte o poziție fermă față de 
aceste abateri și să ajute antrenorul în 
munca sa de a educa sportivii în spiritul 
modestiei și a principialității în activita
tea lor, intervin cu fel și fel de șiretlicuri 
la forurile respective pentru a-i absolvi 
de pedepse pe cei vinovați.

Antrenorii trebuie să urmărească cu 
deosebită atenție aceste lucruri și atunci 
cînd se manifestă asemenea cazuri, să 
arate Colegiului Central de Antrenori, 
greutățile pe care le întâmpină din partea 
colectivului sportiv.

O altă formă a manifestării rămășițelor

educației burgheze este superstiția. De 
pildă, unii jucători încalță prima dată 
bocancul drept, alții pășesc pe teren cu 
piciorul stâng, sau înainte de alegerea te
renului trage mingea din fața arbitrului, 
susțirund, că unul dintre aceste gesturi 
îi asigură succesul. Locomotiva București, 
de pildă, intră pe terenul stadionului „23 
August" cu „conștiința" că nu poate cîștiga 
pe acest teren niciodată. Faptele însă au 
dovedit, că victoria se poate obține numai 
prin muncă asiduă și pregătire serioasă.

Cunoscînd stadiul de pregătire a jucă
torilor și lipsurile existente in domeniul 
educației, se pune imperios reorganiza
rea’ muncii educative în secțiile de fotbal. 
Această muncă cade în sarcina colectivu
lui sportiv, însă cel care îndeplinește 
practic .această muncă, este ANTRENO
RUL.. Acesta fiind in contact permanent 
cu sportivii, cunoscînd în amănunțime 
toate aspectele vieții lor, totodată fiind 
și conducător apropiat al acestora, AN
TRENORUL TREBUIE SĂ A1BA CEA 
MAT IMPORTANTĂ INFLUENȚĂ IN 
EDUCAREA JUCĂTORILOR. Trebuie 
să fie clar penru toți, că munca educa
tivă nu trebuie privită ca o preocupare 
aparte. Procesul de educare al sportivi
lor este o activitate foarte vastă. In țara 
noastră activitatea sportivă este un mij
loc important de educație comunistă a 
oamenilor muncii, deci nu se poate con
cepe un proces de instruire sportivă fără 
să fie strîns împletit cu munca educativă. 
Conducătorii colectivelor sportive sînt 
obligați să dea tot sprijinul solicitat de 
antrenori pentru desfășurarea unei munci 
fructuoase, și în acest domeniu.

Este de neconceput însă, ca antrenorul 
sau conducătorul să poată educa, dacă el 
însuși nu se preocupă de ridicarea necon-
tenită a nivelului său profesional, cultu- |A 
ral și politic.
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Pregătirile tn vederea apropia-: 
telor campionate internaționale 
de atletism ale R.P.R. dovedesc 
forma bună în care se află atleții 
noștri în aceste zile de intens an
trenament. Duminică în cadrul 
unui concurs desfășurat pe sta
dionul Dinamo, atleții noștri frun
tași au obținut o serie de perfor- ’• 
manțe de valoare, printre care șl • 
patru noi recorduri republicane.; 
O frumoasă victorie a fost reali-' 1 
cată de tînărul Virgil Manolescu 
care cu o performanță de 49,85 
metri a îmbunătățit cu 42 cm. ve
chiul record deținut de Mihail 
Raica la aruncarea discului. Un 
rezultat valoros a fost înregistrat 
și în proba de 1500. m. plat în care 
Constantin Grecescu a obținut o 
victorie încheiată cu un nou re
cord al R.P.R. la această probă : 
3’46”7/10. Alte două noi recorduri 
au fost stabilite în probele de 
ștafetă băieți (8 + 4+2+100 m.) 
cu timpul de 3’15”9/10. Și In pro
ba feminină de 3+2+100 m. CU 
rezultatul de 2'15”3/10.
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țină o serie de rezultate de certă 
i valoare. La loc de frunte se situea
ză noul record republican realizat 
de sportiva Heidi Rotsching (Fla
mura Roșie), care a parcurs dis
tanța de 100 m liber în 1’10“. în 
real progres sportiva Elisabeta 
Bratu (Progresul) a corectat 
cordul republican îji cursa de 
m delfin fiind cronometrată 
1’24”.

• HAGA După 5 ture în 
ma grupă a campionatului mon-: 
dial feminin de șah conduce echi
pa U.R.S.S. cu 71/2 puncte din 
8 posibile urmată de R.P.R. cu 
4’/3 puncte (o partidă întrerup
tă) din 8 posibile și Olanda cu 
4 puncte.

In cea de-a doua grupă pe pri-: 
mul loc se află echipa Bulgariei 
cu â’/a puncte, iar în grupa IlI-a 
Anglia 672 puncte.

• Luni duj>ă-amlază itadionu! 
Giulești a găzduit revanșa întîl. 
nirii internaționale de volei dintre 
echipele masculine de tineret ale 
R.P. Romîne și R.P. Polone. De 
data aceasta voleibaliștii oaspeți' 
au obținut victoria cu scorul de 
3-2 (15-13; 14—16; 11-15: 
15—9; 18—16).

• Ultima zi a campionatelor 
republicane de notație de la ștran. 
dul „Dante Gherman" a prilejuit
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