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Vizitele membrilor
delegației 
sovietice

Tn cursul dimineții de marți, 
membrii delegației sovietice care 
participă la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice au de
pus coroane de flori la Monumen
tul Eroilor Sovietici și la Monu
mentul Eroilor Patriei.

Membrii delegației sovietice au 
fost însoțiți de I. S. Iliin, secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București și de I. Moraru, 
secretar adjunct al Consiliului 
General A.R.L.U.S,

Apoi oaspeții au vizitat Muzeul 
Militar Central, unde tov. colonel 
Ion Focșăneanu. directorul mu
zeului, le-a dat explicații.

La amiază, membri} , delegației 
sovietice au făcut o vizită la Con
siliul General A.R.L.U.S. La în- 
tîlnire au participat I. Pas. ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii și Ofelia Manole, 
și Octav Livezeanu, vicepreședinți 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
N. Pascu. membru în Prezidiul 
C.C.S., membru în Biroul Consi
liului General A.R.L.U.S,. și acti
viști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S,

A participat I. S. Iliin, aecretar 
al Ambasadei U.R.S.S.

Tov. Octav’ Livezeanu, după ce 
a urat bun sosit oaspeților, a fă
cut o amplă infomare asupra acti
vității A.R.L.U.S.-ului 
festărilor ce vor avea 
drul Lunii prieteniei 
vi etice.

și a mani- 
loc în ca- 
romîno-so-

★
în cursul dupA amiezii de 

marți, membrii delegației eovietice 
s-au întreținut cu reprezentanții 
presei și Radiodifuziunii.

Compozitorul O. V. Taktakișvili, 
secretar al Uniunii Compozitori
lor din U.RSS., a făcut apoi o 
vizită la Uniunea Compozitorilor 
din R. P- Romîna, unde s-a in. 
treținut cu compozitorii ți a ascul
tat înregistrări de muzică romî- 
nească ți sovietică.
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nil mai este InlănțDit
de planeta sa

DECLARAȚIA LUI FREDERIC 
JOLIOT-CURIE

Acolo unde
au căzut

eroi

Inițiativa tinerilor din Vladimirl a avut un 
puternic ecou în rîndurile tineretului 

din întreaga țară

ai muncitorimii
Stmbătă, ime

diat după ora 
prînzului, în fa
ța palatului na
vigației unde se 
află agenția 
NAVROM pu
tea fi văzut un 
grup de tineri 
muncitori al 
docurilor gălă- 
țene. La dorin
ța celor mai 
mulți dintre 
s-au adunat 
colo unde la 
Iunie 1916, 
prilejul unei 
uriașe demon
strații cu care s-au 
sute de mii de muncitori din în
treaga tară, au căzut secerați de 
gloanțele burghezo-moșierimii cei 
care au inscris o pagină de aur 
In Istoria mișcării muncitorești 
din patria noastră. In fața monu
mentului ridicat In memoria ce
lor care au căzut demonstrind 
pașnic pentru lozincile „Vrem 
piinei", „Jos războiul!". „Vrem 
neutralitate!", „Vrem pace!", 
„Jos cu ciocoii I", se adunaseră 
— pe lingă tinerii muncitori de 
port de la D.R.N.F. — un grup 
de pionieri de la Școala de 7 ani 
nr. 4, numeroși cetățeni și acti
viști ai comitetului orășenesc 
U.T.M. Galați.

★

...Slnf momente de autentică 
solemnitate. Bătrinul muncitor 
de port Eduard Coșa evocă emo
ționantele acte de eroism ale 
muncitorilor din Galați. E greu 
de descris înflăcărarea și pato
sul cu care omul încărunțit din 
fața noastră, el Însuși muncitor 
de port, participant in primele 
rinduri la demonstrația de acum 
41 de ani, vorbește In fața ati" 
tor tineri despre 13 Iunie 1916. 
Zeci de tineri 11 ascultă cu adin
ei emoție.

Monumentul, ridicat în memoria muncitori
lor gălățeni, uciți mișelește de gloanțele 

burghezo-moșierimii la 13 iunie 1916 

solidarizat „Dacă demonstrația șl Jertfa 
muncitorilor ia 13 iunie 1916 ar 
fi fost un lucru mărunt, s-ar fi 
șters de mult din amintirea noa
stră".

...1916.

gălățene
Muncitorii din Galați hotări- 

seră o mare Întrunire in sala ci
nematografului Trianon. Cu cî- 
teva zile înainte, ajutorul de 
primar Mitescu dăduse un răs
puns criminal unei delegații 
muncitorești: „Nu avem zahăr 
pentru derbedei 1“ întrunirea a 
fost zădărnicită cu ajutorul ar
matei și poliției. Cuvintul de or
dine s-a răspîndit insă ca fulge
rul. Muncitorii aveau să se rei*>- 
ttlnească a doua zi, 13 Iunie 
1916, tn fața Casei sindicatelor.

A doua zi, deși era luni, mii 
de muncitori se adunaseră Încă 
din primele ore ale dimineții. 
Apoi, o coloană imensă se puse 
in mișcare. In frunte flutura 
drapelul roșu. în fața palatului 
navigației, muncitorii au fost ln-

MIRCEA SPIRIDON

(Continuare în pag. 2-a)

PARIS 8 (Agerpres). — Zia
rul „Journal de Dimanche" a 
publicat declarația eminentului 
om de știință francez prof. Fre
deric Joliot-Curie în legătură cu 
lansarea satelitului artificial. In 
această declarație se spune: 
„Această mare biruință a omului 
este un punct de cotitură in is
toria civilizației. Omul nu mai 
este înlănțuit de planeta sa. Sa
telitul artificial permite să se 
afle multe lucruri care ne sint 
încă necunoscute și să se facă 
observații asupra razelor cosmi
ce cu o energie uriașă 
studieze de asemenea 
lor pe pămînt.

Folosirea în viitor a
era Imposibil de prevăzut. Acum 
cînd a devenit cunoscut că un 
asemenea lucru nu numai că este 
posibil ci și a fost aplicată in
practică, se deschide un larg 
cîmp de activitate pentru crea
ția oamenilor de știință...

acestora

și să se 
folosirea

Vă prezentăm astăzi ma
cheta unul satelit artifi
cial.

A. — emisfera transpa
rentă prelucrată în formă 
de lentile; B — generator 
de energie electrică -pe 
baza energiei solare; C — 
baterie de .acumulatoare; 
D — coroană dințată de în
registrare ; E — cap înre. 
gistrator ; F — motorul e- 
lectric de antrenare a co. 
roanel dințate prin inter, 
mediul pinionului G; H — 
emițător radio, 1 — ante
nă; J — magnetometru; 
K fl L - dispozitive de 
măsură a razelor X șl ul
traviolete ale soarelui; M 
— numărător raze gama : 
N — numărător de elec
troni ; O — numărător de 
raze cosmice.

Leagănul „Amintirilor 
din copilărie" va fi păstrat

Humujeștl. Acesta este numele 
satului în care s-a născut și a co
pilărit acum mal bine de o sută 
de ani marele rapsod al poporu
lui nostru. Ion Creangă. EI păs
trează și tn zilele noastre nume
roase mărturii ale vieții acestuia.

Mai deunăzi, în satul cu flăcăi 
chipeși șl fete harnice la fel ca 
cele descrise în „Amintiri din co
pilărie" a sosit ziarul care po
vestește despre acțiunea patrioti
că întreprinsă de tinerii din co
muna Vladimiri. Humuleștenii 
și-au propus să Ie urmeze exem
plul. Era seara destul de tîrzior, 
cînd In localul școlii s au adunat 
mai mulți tineri, băieți și fete. 
Invitaseră la sfatul lor pe Mihail 
Grigori, strănepot al marelui seri. 
Itor și pe bătrinul dascăl din sat, 
acum pensionar, Ion Săvinescu.

IATA ACOPERIȘUL 
REMIZEI PENTRU TRAC
TOARE

0BA61 CITITORI

■ ÎN viziTA noastră oe astâz! ne 
ÎNSOȚEȘTE UN PERSONAJ ILUSTRU, 

’Ei,M,N£lteore$£ și {TROPII RE(i DE PLOAIE (A- 
RE Aici,LA Ș.M.T. AR ADU -NOUiMNT MAI CU* 

BIND LACRIMILE CU CARE TOAMNA PLÎN6E blMILÂ I 

UNORsiTUAȚii NU TOCMAI FERICITE. 

DAR PERSONAJUL NOSTRU ESTE LU
AT LA ÎNTIMPLARE DINTRE CEI (ARE 
AlCĂTlifSC „FORURILE SUPERIOARE’ 
ALE S.M.T.-ULUÎ.

IATĂ-L AȘA CUM ARATĂ LA ÎN
CEPUTUL (A'LĂTOfiiEi,

VOM l'NCEPE ACUM orumul 
NOSTRU PRIN S.M.T.

Fapta celor din Vladimirl a fost 
lăudată, iar hotărîrea tinerilor hu- 
muleșteni de a porni pe aceeași 
cale i-a mișcat profund pe oas
peți. Cîndva, cu ani în urmă, mai 
mulți oameni din sat formaseră 
un comitet de inițiativă pentru 
păstrarea mărturiilor copilăriei 
mărci :i om. Moș Săvinescu fu
sese ales președinte. In condiții 
vitrege, fără sprijin, oamenii din 
sat s-au hotărît să întrețină casa 
memorială în care s-a născut Ion 
Creangă.

Prin Humulești a trecut urgia 
războiului. Totuși casa lui Crean
gă i-a supravețuit. Acum sînt alo
cate fonduri pentru restaurarea 
monumentului, care să dea vizi
tatorilor imaginea autentică a co
pilăriei lui Ion Creangă. Inițiati
va flăcăilor din sat de a lua asu
pra lor sarcina păstrării și con
servării acestui monument este 
frumoasă și necesară.

Tovarășii Grigori șl Săvinescu 
au arătat tinerilor ce au de făcut. 
Sprijinirea acțiunii de restaurare 
va fi o treabă grea, migăloasă

I. ȘINCA
(Continuare în pag. 2-a)
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Fără cuvinte 
desen de L. DARIAN

EN

DESPRE ZBORUL
INTERPLANETAR
* Cum putem învinge 
gravitatea * 50.000 de 
ani de călătorie * Ce 
sînt vitezele cosmice

BE!

Am făcut ieri după amiază o vi. 
zită la radio-clubul central 
A.V.Ș.A.P. Șeful stației de emisie, 
Sergiu Costin, cunoscut în zeci de 
țări sub indicativul de 'radio ama- 
tor Y 03 L M împreună cu un 
grup de tineri radio-amatori, sînt 
în așteptarea semnalelor satelitu
lui. Sînt curioși să le audă din 
nou, deoarece de dimineață de la 
orele 9,13 nu s-a mai recepționat 
nimic. Tovarășul Costin ne infor. 
mează zîmbfndu-ne nouă, ..profa- 
nilor“, cu înțelegere:

— N-aveti grijă 1 Satelitul e pe 
drumul său. Nu-1 recepționăm din 
cauza proastelor condiții atmosfe
rice de astăzi.

Intr-adevăr în seara zilei de 7 
octombrie semnalele satelitului au 
fost recepționate în foarte bune 
conditiuni între orele 21,42 — 
21,49, 23,10 — 23,15. Ieri la orele 
02,28 s-au recepționat din nou, 
foarte slab, dar au revenit puter
nic la 02,45, cînd satelitul se afla 
deja în cealaltă emisferă. A mai 
fost recepționat la orele 4,00, 5.45 
și între 9,00—9,13 cînd semnalele au

recepționam satelitul
încă din ziua de 5 octombrie. Pen
tru acest lucru a fost folosit cîm- 
pul de antene cu care este înzes
trat și în carp au căutat antena 
cea mai potrivită, deoarece nu ori
ce antenă este favorabilă. Antena 
dirijată înspre NE-E—SV-V s-a do- 
vedit a fi cea mai corespunzătoare. 

Observațiile cu privire la intensi
tatea semnalelor și condițiile de re- 
ceptie p.e benzile de 15 și 7,5 metri 
au fost pînă acum comunicate de 
două ori Radio-clubului central 
din Moscova.

Printre colaboratorii pretinși al 
radio-clubului nostru central, în a- 
ceste zile întîlnim pe Oleg Struski 
și tinerii Stănescu Ion, Giurgea 
Andrei și Partin Amalia, prima 
radio-amatoare a tării noastre cu. 
noscută sub indicativul Y 03 Y L. 

Se stă continuu pe recepție... 
Mai întîi slab apoi din ce în ce 

mai puternic apar semnalele sate- 
litului artificial al pămîntului. Toți 
ascultă cu încordare. Da 1 E acolo! 
Continuă să se rotească în jurul 
pămîntului cu aceeași viteză uria- 
““ Și de acolo, trimite lumii în- 

___  T.   --o- —  —-- ,~i sale, con- 
nare devenind nefavorabile. firmare a victoriei științei sovie-

Radio-clubul central a reușit să tice.

reapărut cu ecou puternic. Umile $1 de acolo, trimite 
legfhdu.se și condițiile de receptio- JreK> semnalul existenței

Kaciio-clubul central a reușit să
Irecepționeze semnalele satelitului GH. ANGELESCU

Cum sîut organizate
ȘCOLILE DE MESERII

de prof. Ing. Paul loanid
Candidat în științe tehnice

In momentul de față un corp construit de mîna omului, se mișcă 
la granița dintre atmosferă și spațiul interplanetar cu o viteză verti
ginoasă — cea mai mare viteză realizată în tehnică — străbătînd 
mări și oceane, țări și continente întregi, în cîteva minute.

In cîteva zile satelitul a parcurs milioane de km. devenind cea mai 
mare senzație a lumii științifice, cea mai îndrăzneață realizare a se
colului nostru.

Făurirea satelitului artificial, pune bazele realizării comunicațiilor 
interplanetare.

In ultimii cîțiva ani, problema zborului interplanetar a stârnit un 
interes foarte mare atât în nndurile tineretului cit și în rîndurile oa- 
menilor care se ocupă de realizările tehnicii moderne. Interesul nu 
mai este teoretic, ci deosebit de cpncret, avînd In vedere marile rea
lizări ale tehnicii contemporane.

Pentru a înțelege toate aceste lucruri este necesar să ninoaștem pe 
scurt ce înseamnă zborul interpla netar, care sînt principiile și ce fo
loase va aduce omenirii realizarea acestui zbor.

Constantin Eduardovici Țiolcov- 
ski, a pus bazele teoretice ale zbo
rului interplanetar, la începutul 
acestui secol, cînd știința aviației 
era foarte puțin dezvoltată și cînd 
nu exista deci posibilitatea de 
realizare a îndrăznețelor sale idei. 
Soarta sa se apropia de aceea a 
lui Jukovsclii, care fără să con
struiască nici un avion și fără să 
zboare niciodată a creat acrodi-

namica modernă, urmată apoi de 
dezvoltarea vijelioasă a aviației 
la care asistăm.

Să vedem, pe scurt, care sînt 
principiile mecanice ale zborului 
interplanetar :

Noi, locuitorii pămîntului, «in
tern legați de planeta noastră de 
o forță pe care nu sîntem în sta- 
re s-o desființăm — atracția gra»

(Continuare în pag. 3-a)

GHINION —I
pentru a cincea oară!

Rita A. a dat anul acesta 
pentru a cincea oară examen 
la medicină și — formidabil 
ghinion I — a căzut. Rita e 
consternată. Dracu* s-o ia de 
medicină / Parcă o să moară 
fără ea P

S-a așezat pe un divan și, 
cum stă așa ca o cloșcă, înve
lită cu un pled, cu părul blond 
spălăcit (s-a cam șters vop
seaua) aruncat peste o ureche, 
seamănă cu o pisică plouată 
care s-a oploșit pe vatră să se 
usuce. Mama și două mătuși 
cam tari de ureche, care-au avut 
pe la sfîrșitul secolului trecut 
aventuri de pomină la Paris și 
Monte Carlo, o ascultă duioa
se. Rita scapă din cînd în 
cînd din gîtlej hohote de ris 
isteric. O aiureală și medicina 
asta. Nu intră acolo decît niște 
mucoși care și-au uscat creierii 
de atâta toceală.

— Ce ți-a picat acuma, 
drăguțo ? întreabă una dintre 
mătuși în timp ce purică o 
pisică siameză care i s-a tolă
nit în poală.

Rita hohotește și în privire 
are niște sticliri demente.

— Inchipuieți, ma tante, fi
catul! Exact ca acum doi ani. 
Ce porcărie!

Cînd s-a trezit cu „ficatul" 
în față, Rita s-a îngălbenit de 
parcă-ar fi suferit de gălbi
oare. A încercat să zîmbească 
și a plasat o glumă cam stre
pezită care nu și-a prea făcut 
efe-r-i ui.

— Știți, a spus ea rîztnd 
mînzește — chiar yi eu sufăr 
de ficat.

Comisia, „încuiată, „n-a 
gustat acest „mot d'esprit" și-a 
trîntil-o.

In fața listelor 
dent, nu figura, 
în auzul tuturor, 
masă:

— Chiar dacă

.III

Rita — pe numele ei de bo
tez din buletin, Afrodita — 
n-a făcut altceva între 18 și 
23 de ani decît să încerce la 
medicină. Știa în fiecare an 
c-o să cadă — presimțea, cum 
zice ea — dar intra la exa
men numai așa, „de-a dracu
lui". Cineva i-a spus că dacă 
se înscrie și-a șasea oară la 
examen o s-o primească din 
oficiu. Gluma a jignit-o. Nu, 
a șasea oară nu mai dă. S-a 
hotărit să se mărite. De altfel 
nici n-avea de gînd să facă o 
carieră cu medicina. Ar fi vrut 
și ea să facă cîțiva ani de stu
denție așa, ca distracție și ca 
plăcere și poate pînă la urmă 
„pica" vreun doctor sau vreun 
inginer, pentru că, în definitiv, 
nu s-ar fi dus ea în Pîrliții din 
Vale să vindece copiii de an- 
ghină.

Acuma, insă, dacă nu s-a 
putut nici a cincea oară, Rita 
s-a hotărît să se dedice căs
niciei. O mătușă cu relații i-a 
adus ca jertfă un tînăr piper
nicit și cam fonf. Dar asta nu 
contează.

— Ce meserie are, ma tan
te ? a întrebat ea plictisită.

— E mic-negustor, dar...
— A, mic-negustor ? s-a 

mirat Rita ridieînau-și sprince- 
nele bine jumulite. Să știi că-i 
amuzant. Ce zici, să-l iau ?

S-a hotărît să-l ia. Fie ce-o 
fi. Parcă medicina-i vreo mare 
scofală P l

* Meserie ți profesie
La Început am întrebat: 

Care este deosebirea intre șco
lile de meserii, cele recent or
ganizate, și școlile profesionale?

RĂSPUNS: Ce-ar fi dacă am 
face mai întîi o mică parante
ză ? Să presupunem că întreba
rea ați pus-o și sub forma: 
„Care este deosebirea între me
serie și profesiune?"

Etimologicește, nu este nici o 
diferență. Nicolae Iorga, în „Is
toria industriei la romîni", spu
ne că cuvintul meserie vine de 
aiurea decît din principalul izvor 
al limbii noastre și că cea mai 
veche formă pe care a întîlnit-o 
e forma de „meserea", „mese- 
reale“ și pare să arate o prove
niență turcească.

Lazăr Șeineanu, tn Dicționa
rul limbii, romîne, arată: 
meserie = exercițiul unei arte 
manuale (cuvînt de origină ne
cunoscută). Aceeași Însemnare 
ne dă și pentru cuvintul „pro
fesiune".

In Dicționarul italian-francez 
și francez-italian al lui G. Dar-, 
chini, găsim: mestiere — profe-' 
ssione = meserie, profesiune.

Poporul albanez folosește de 
asemenea cuvintul mjeshteri = 
mestiere = meserie (Dicționarul 
italian-albanez și albanez-italian, 
vol. I), precum și profesion — 
profesiune.

Presupunerea că „meserie* 
sau „meserea" ar fi de origină 
turcească nu pare a fi reală, 
pentru că n-am găsit, sub nici 
o formă, acest cuvtnt, nici tn 
vechiul dicționar, țurco-francez

* 14 școli de meserii *

Mai mulți cititori ai ziaru- 
lui nostru ne-au cerut lămu
riri in legătură cu organiza
rea școlilor de meserii. In a- 
cest sens ne-arn adresat tovară
șului inginer VAN CHELI Ml- 
ȘICU, director general al învă
țământului profesional și teh
nic din Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii.

Ce perspective se deschid
că durata școlarizării fiind la 
cele mai multe de 4 ani, pregă
tirea se poate face mai temei-tirea se poate face mai 
nic.

Nu putem trece cu 
nici faptul esențial că 
din școlile de meserii, 
mai multe cazuri, nu-și 
săvîrși instruirea ___  ...
mediul întreprinderilor ci în a- 
teliere mai mici.

In conformitate cu noile dis
poziții legale, noi predăm sfa
turilor populare o serie de școli 
profesionale, care devin școli de 
meserii. Aceste școli de meserii 
sînt bine venite și pentru poli- 
tehnizarea învătămîntului de 
cultură generală.

Vă mulțumim atît pentru răs
punsul propriu zis — am replicat 
noi — cit și pentru interesanta 
paranteză. Acum, dacă doriți: 
unde funcționează școlile de me
serii și ce condiții se cer pentru 
intrare ?

RĂSPUNS: Subliniem că
n-am creat încă nici o școală 
nouă de meserii, ci un număr de 
14 școli profesionale ale Minis
terului Invățămîntului și Cultu
rii se transformă în școli de me
serii, în condițiunile și necesită
țile expuse. Experiența va arăta 
în ce măsură urmează să

vederea 
ucenicii 
tn cele 
vor de.- 

practică în I
(scris cu caractere arabe) al lui 
Ch. Samy-Bey Fraschery, și nici 
în noul dicționar (scris ,:‘—* 
latine) turco-francez 
Hamdi Varoglu.

Totuși avem școli dQ 
și școli profesionale, 
unele 
două au același scop. Organiza
rea este însă diferită. Școlile de 
meserii pregătesc cadre cu profil 
mai larg, pentru deservirea 
populației, au durata de 4 ani, 
sînt deci mai complexe și se 
autofinanțează. Școlile profe
sionale de pe lingă întreprin
deri au profil restrîns și sint 
finanțate dc stat.

Școlile de meserii sînt în pri
mul rînd o necesitate de netă
găduit pentru pregătirea cadre
lor de muncitori calificați, nece
sare atît pentru numeroasele 
întreprinderi ale sfaturilor popu
lare cît și pentru deservirea di
rectă a populației din mediul 
rural (prin meseriile de zidar, 
tîmplar, tinichigiu, lăcătuș, in
stalator, electrician etc.). Pe de 
altă parte, este lesne de înțelea

a
cu litere 
al lui
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o <oniegnta.au RĂMAS 
ÎNSM.T TRACTORBȚI „UNUI 
HUNUL”. El COLUTiO- 
NBAZÂ IMPORTANTE 
PROBLEME TEHNICE...

meserii 
. Ce sînt 

și ce sînt altele ? Amîn- 
Organiza-

pe care, evi- 
Rita a spus 

făcînd ogri-
i

reușeam, tot 
nu rămîneam aici. Să spintec 
cadavre șase ani și pe urmă 
să plec la țară P Mai bine mă 
fac taxatoare de tramvai J. MIHALACHȘ

legfhdu.se
oniegnta.au
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Trebuie «ă spun din capul lo
cului că «înt un iubitor al pe
trecerilor tinerești, al căror elan 
proaspăt și vioiciune, mă întorc 
cu ani in urmă, la vremea in care 
aceleași înaripări mă avîntau și 
pe mine... De aceea, am primit 
cu plăcere invitația pe care ami
cul meu mi-a făcut-o, pentru o 
reuniune organizată de tineretul 
întreprinderii în care lucrează.

Reuniunea noastră — îmi 
spuse el — începe cu un program 
artistic. Recitări, canto și o pie
să de teatru, în care... am și eu 
un rol... După aceea, ___
dans, bufet, tombolă... o să vă 
simțiți bine... Vă dau asigurarea 
mea.

...lată cum, așa dar, în seara 
hotărîtă — era într-o sîmbătă — 
m-am prezentat la clubul între
prinderii, luminat „a giorno**... 
Serbarea avea loc în grădina aia 
furată sălii, în care, o scenă des
tul de largă și rîndurile de scau
ne îți dădeau impresia unui tea
tru în toată regula. Am ocupat 
un loc cam spre mijlocul grădi
nii. Priveam în jurul meu... Nu 
eram singurul vîrstnic... Destule 
locuri erau ocupate de femei și 
bărbați în vîrstă, desigur fami
liile celor ce urmau să-și afirme 
talentele. Tinerii pătrunși de ro
lul lor de gazde forfoteaua gră
biți prin grădină, primindu-și șl 
co-nducîndu-și oaspeții.

Cînd cortina «-a ridicat și a 
început programul artistic, am 
încercat un sentiment de desfă
tare.... Producțiile celor ce se 
perindau pe scenă dovedeau ta
lent și slrguincioasă pregătire. 
Cei mai mulți din tinerii artiști 
amatori, recitau cu pasiune, cin- 
tau cu abilitate la acordeon ori 
făceau să răsune grădina cu vo* 
cea lor caldă. Lumea aplauda 
cu entuziasm sincer aceste pro 
ducții artistice, lipsite de pre
tenții, dar Izvorite din dorința de 
frumos a unor tineri înzestrați- 
De la o vreme însă mulțumirea 
începu a ne fi stingherită de niș 
te voci și rîsete stridente ce se 
auzeau tot mai des și mai tare 
din fundul grădinii... Privind in
tr-acolo am putut vedea un grup 
de tineri care intraseră cu cî
teva clipe mai înainte. Hohotele 
de rîs, glumele spuse cu glas ta
re, aplauzele și ovațiile bajocori- 
toare care izbucneau atunci cînd 
nu te-ai așteptat, toată această 
„galerie** strica pur și simplu 
farmecul unui spectacol pregătit 
cu atita slrg și cu atita gust...

In pauza care a urmat primei 
părți, cîțiva spectatori vîrstnici 
însoțiți de cîțiva tineri, au mers 
in fundul grădinii, atrăgindu-le 
atenția celor ce formau „gale- 
ria“ asupra comportării lor. Fără 
a se clinti de pe scaune, tolă
niți în poziții necivilizate, ei sfi
dau prin chicoteli observațiile ce 
li se făceau, căutînd a arăta că 
puțin le pasă și că nu sînt de
loc dispuși să renunțe la... „ne
vinovat» 1“ lor fel de a se dis
tra...

Purtarea lor putea fi taxată și 
ca impertinență și ca lipsă de 
bun simț. In orice caz ea l-a 
făcut pe amicul meu și tovarășii 
săi să roșească în fața invitați- 
lor din afara întreprinderii.

Cînd după pauză a începui pie
sa, am avut satisfacția de a con
stata că cei patru indezirabili din 
fundul grădinii dispăruseră, re- 
trăgîndu-se probabil pentru a se 
delecta la bufet... Am putut as- 
cuita astfel piesa In liniște. Cu 
puțin timp insă înainte de a se 
termina, liniștea ne-a lost din 
nou tulburată de alți tineri care 
au intrat gălăgioși în grădină și 
așezîndu-se ne scaune au înce
put a comenta spectacolul.

— Sînt cei pe care de obicei 
nu-i interesează programul artis-

urmează

tic, îmi spuse încet vecinul meu. 
Știind că piesa se termină cam 
după două ore, au venit acum, 
pentru dans. Nu e prea frumos 
desigur să arăți atîta indiferență 
față de cei care s-au străduit să 
realizeze un spectacol.

După ce partea artistică a pro
gramului s-a terminat, rîndurile 
de scaune au fost date de o par
te și în ritmul orhestrei de jaz 
instalată acum pe scenă, perechi, 
perechi de tineri au începui să 
danseze pe rondoul de mozaic 
din mijlocul grădinii. Stăm re
tras pe un scaun, privind acel 
spectacol odihnitor de tinerețe și 
grație. Perechile alunecau ca in
tr-o legănare de vis, în acordu
rile unui vals de Strauss Amicul 
meu veni lingă mine și amîndoi 
priveam acum perechile 
dansau. Una din ele

care 
mi-atrase

O
R
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atenția în mod deose
bit. Tineri și drăguți 
amîndoi partenerii. Fa
ta însă, cu părul blond 
revărsat pe umeri, 
gingașă, suplă, părea 
o nimfă cuprinsă în 
îmbrățișarea sălbatecă 
a unui faun... Drept, 
rigid, fără pic de su
plețe, cu mișcări brus- 
ce și sacadate, „vaj- 
nicul“ „cavaler** își 
tîra partenera in
tr-un iureș disperat, 
îmbrîncind și strivind 
bătăturile celorlalți 
dansatori... Biata fată 
se lăsa purtată de vîr- 
tej, ca o pradă dispe
rată care a pierdut 
orice speranță de a 
se ma' salva. Din 
fericire pentru ca 
valsul se termină cu
rind. Cavalerul, ame
țit el însuși, o depu
se intr-un fotoliu de 
răchită și se înclină 
în fața ei. zimbindii-i 
cu lin aer de mîndrie 
care ar fi vrut să ex
prime : „ori a fost 
dans, ori n-a mai 
fost“...

— lată un băiat cu tempera
ment — spuse amicul meu cu 
ironie...

— După mine, un astfel de 
partener, e o primejdie nu numai 
pentru fata cu care dansează, ci 
și pentru toți ceilalți dansatori...

— E și asta o necuviință desi
gur...

— Da, aș putea-o numi o necu
viință în ritm de vals... o necu
viință dansată..

Orchestra ataca acum un tan
go languros, cu înfiorări prelungi 
de acordeon $1 cu parfum meri
dional...

— Mă iertați o clipă — mi se 
adresă amicul meu — și * 
nîndu-se in fața unei tinere fete, 
o invită la dans... De la locul 
meu. studiam mișcările mlădioase 
ale partenerului. Apropiindu-și 
partenera intr-o înlănțuire strîn- 
să, obraz lingă obraz, aveam 
impresia că din clipă in ciipă va 
pecetlui buzele fetei cu un sărut, 
murind astfel fericit și tandru... 
Cind tangou! se termină, e! își 
reveni brusc și conducîndu-și 
partenera, veni după aceea Ungă 
mine.

— Nu știam că ești un dansa
tor atît de pasionat — îi spusei 
eu...

încli-

— Aveți ceva de obiectat poa
te ? — mă întrebă el foarte con
trariat...

— Da, dragul meu... Sîntem 
prea buni prieteni, pentru a-ți 
ascunde adevărul... Iți mărturi
sesc că nu mi-a plăcut atitudi
nea dumitale în timpul dansu
lui... Dansul cere și el oarecare 
decență... Renunță pe viitor ia 
astfel de efuziuni temperamenta
le și te asigur că-ți va sta mai 
bine... Cred că n-am fost prea 
dur în sinceritatea mea...

— Deloc... Vă mulțumesc chiar... 
...Jazul ataca acum o melo

die sălbatecă (aș putea spune... 
fără melodie), peste care predo
mina obsedant, ritmul contraba
sului și al bateriei... Perechile, 
una cîte una, se îndreptau spre 
ringul de dans.

— Nu dansezi ? — l-am între
bat pe amicul meu.

— Nu. Prefer să mă abțhi» 
îmi răspunse el... cu un ușor aer 
de reproș... Priveam așa dar, 
amîndoi cît erau de variate fe
lurile în care fiecare pereche se 
mișca în ritmul acestui dans 
sălbatec. Unele perechi dansau 
normal, 
așa cum ar fi dansat un foxtrot 
obișnuit... Altele, partenerii dan- 
sînd față în față la oarecare dis
tanță, își făceau tot felul de gri
mase și gesturi, ca doi copii ghi
duși, care se imită... Alții însă, 
la fel de distanțați unul de altul, 
făceau niște mișcări atît de de
zordonate, bălăbănindu-și capul, 
dînd ochii peste cap, agitîndu-și 
mîinile, picioarele si întregul 
corp în cutremurări de-a dreptul 
dezgustătoare, incit ai fi zis că 
sînt cuprinși de cine știe ce ac
ces de boală, ducă-se pe pustii...

— Privește-i numai... spuneam 
amicului meu... Asta se cheamă 
la ei dans... Eu l-aș numi mai 
curind „demență convulsivă**. Și 
totuși chiar și un astfel de dans, 
se poate dansa în chip decent, 
după cum poți observa la unii 
din parteneri... Asta depinde in 
mare măsură de bunul simț al 
acestora.

In timp ce discutam cu amicul 
meu. un scandal izbucni brusc 
într-o parte a grădinii. După ce 
lucrurile ae ’iniștiră am între
bat pe un tînăr care venea din- 
tr-acolo, ce s-a intîmplat ?

— Un individ ținea morțiș să 
danseze cu o fată — ne răs
punse el — și aceasta i-a refu
zat invitația. Tipul, insistind, a 
bruscat-o și a insultat-o. Un ast
fel de tînăr ne face pur și sim
plu de rîs.

Făcîndu-se tîrziu, mult după 
miezul nopții, am cerut amicului 
meu îngăduința de a mă retrage. 
Trecînd pe la bufet spre ieșire, 
am găsit aci o animație pe care 
n-aș fi bănuit-o. Erau acel pe 
care dansul îi interesa mai puțin 
sau deloc și care-și aflau mul
țumirea în desfătări... La o ma
să, un grup de tineri care păreau 
de altfel foarte bine dispuși, 
adunaseră cel puțin o duzină de 
sticle goale de bere. Alții, stăteau 
în picioare și goleau sticlele ri- 
dicindu-!e la gură, oferind privi’ 
rllor imaginea fidelă a acelor 
ursuleți dresați de circ, a căror 
specialitate este aceea de a-și 
goli sticlele cu lapte în acest fel. 
făcînd deliciul spectatorilor..

— Sînt tineri care au venit la 
această reuniune pentru a-și do
vedi talentele „sugative** — spu
se amicul meu.

— „Trofeele** îngrămădite pe 
masă, adăugai eu. nu-i cinstesc 
prin nimic. Sînt prea multe 
pentru tinerețea lor.

Despărțindu-mă de amicul meu 
și mergînd singur spre casă in 
noaptea tîrzle și răcoroasă, în
cercam un sentiment ciudat: a- 
ceîa de a fi trecut printr-o livadă 
îmbelșugată de rod, cu vlăstare 
tinere, însorite și pline de făgă
duieli... Și cit de minunat ar fi 

-fost totul, dacă pe ici, pe colo, 
n-aș fi observat și cîteva fructe 
găunoase.

păstrînd doar ritmul,

REGIUNEA AUTONOMĂ

MAGHIARA

Dansul miresii, executat de ansamblul secuiesc de stat din Tg. Mureș

N. POPA, comuna Bobicești 
— raionul Balț. Np spui că 
prietenul dumitale, Petre, lucrea
ză ca lăcătuș la fabrica „Electro- 
putere** din Craiova. Este un bă
iat harnic și stimat de tovarășii 
săi de muncă. El o iubește ne
spus de mult pe Tudora, fata din 
satul lui. Și gîndurile Tudorei 
sînt alături de el, ea dorește io 
fie împreună pentru totdeauna cu 
băiatul iubit. Tinerii și-au făurit 
vise minunate de a se căsători.

Părinții Tudorei însă nu sînt de 
acord cu această căsătorie, pentru 
simplul motiv că Petre nu este 
„destul de bogat**.

Firește, părinții Tudorei au con
cepții înapoiate despre ceea ce 
înseamnă să fi „avut**.

Tudora trebuie să lupte 
fericirea ei, cu concepțiile 
iute ale părinților.

Ajutați de utemiștii din 
explice părinților noul conținut al 
noțiunii de „avere**. Petre,
muncitor cu o înaltă 
va asigura bunăstarea
prin muncă cinstită.

O dragoste puternică, 
tă, întemeiată între doi 
cele mai nobile sentimente, pe sin
ceritate și cunoașterea reciprocă 
nu poate fi zdrobită de nici un 
(el de considerente meschine.

pentru 
înapo-

sat, să

ca 
calificare 

familiei

adevăra- 
tineri pe

SANDU DUMITRU, Manga
lia. Universitățile populare despre 
care ne cereți informații sfnt insti
tuții culturale de popularizare a 
științei ,i culturii in general. Sis
temul de organizare a universi
tăților populare diferă de institu-

tele învățămîntului superior și nu 
echivalează cu ele.

La univeristatea populară se țin 
conferințe interesante, se poartă 
discuții despre literatură, artă, 
istorie științe sociale etc.

Programul necesită prezența ac
tivă la manifestările universității 
populare la care poate participa 
orice iubitor de cultură care do
rește să-și îmbogățească cunoș
tințele.

BUGA
Măureni — Lugoj, 
nai GOSTAT din 
informează că, în 
noastre, ți se vor 
drepturile cuvenite 
tembrie și octombrie 1956, timp în 
care ai făcut practică la gospo
dărie ca elev al Școlii tehnice de 
maiștrii agricoli din Lugoj.

SOFIA KRANSZ, comuna Bu
za, raionul Reghin. Ești necăjită 
că fiica dumitale. Clara — ab
solventă a Școlii medii nr. 1 din 
Gherla — n-a reușit la concursul 
de admitere al Facultății de me
dicină 
fost o

Față 
Gherla 
a fost ____ ________ ..
gătită, cu un bogat bagaj de cu
noștințe. La concursul de la 
Cluj, însă, s-au prezentat sute 
de elevi din diferite colțuri ale 
țării. Cu aceștia, Clara n-a avut 
pînă acum prilejul să-și compa
re cunoștințele.

Ne întrebi unde să meargă a- 
cum fiica dumitale ca să urmeze 
medicina. Sigur că anul acesta nu 
mai are unde merge. Examenele

MARCEL, G. A. S. 
Trustul regio- 
Tlmișoara ne 

urma sezisării 
achita toate 
pe luna sep-

generală din Cluj, deși a 
elevă foarte bună.
de elevii Școlii medii din 
față de colegii ei, Clara 

desigur o elevă bine pre-

Dr. CONSTANTIN COLONAȘ

Acolo unde au căzut
,»■*»« a.»,*

(Urmare din pag. l-a)

LISSY — Patria, București, Gh. 
Doja, Libertății : VREAU SA C1NT
— Republica, I. C. Frimu : MI
KOLKA CEL VITEAZ - Magheru. 
Elena Pavel, înfrățirea între po- 
poare; FIII MUNȚILOR - V. 
Alecsandri, Lumina ; PĂIANJE
NUL DE AUR - Central ; GENE- 
RAȚIA ÎNVINGĂTOARE - Vie. 
toria ; FLOAREA DE PIATRA - 
Doina ; O TNTIMPLARE LA BEN- 
DERATH - Maxim Gorki. Cultu- 
ral ; ASPECTE DE LA FESTIVA. 
LUL DE LA MOSCOVA. MECIUL 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 
R. P. ROMTNA.IUGOSLAVIA - 
Timpuri Noi; POVESTEA UNUI 
OM ADEVĂRAT - Tineretului ; 
ECHIPAJUL VASULUI NADEJDA
— Alex. Popov, DRAGOSTE PIER. 
DUTA - Grivița ; NOAPTE DE 
CARNAVAL - Vasile Roaită : 
RUDE STRĂINE - Unirea ; FIUL
— Const. David ; PRIMĂVARA PE 
STRADA ZARECINAIA - Alex. 
Sahia, Popular; ALEKO — Fia- 
căra ; GHIMPELE - Arta, Miorița, 
Uie Pintilie ; EI IUBEAU VIAȚA— 
Munca; CĂPITANUL ȘI EROUL 
SAU — Moșilor. 1 Mai; 
VICTORII - 23 August; 
TORIE 
Simo, N.
DE MAMA — M. Eminescu ; FII- 
CA TIBETULUI - Volga ; MIȘTE.

RUL DIN VECHEA MINA - Coș- 
buc ; ÎNCOTRO ? - Olga Bancic ; 
DISCORDIA - Aurel Vlaicu ; 
VULTUR 101 - Alianța ; MUZICA 
CU BUCLUC - Boleslaw Bierut.

(TiMVaiL MWUABIl)

zile : 
caldă

DOUA
CALA-

MISTERIOASA — Donca 
Bălcescu; DRAGOSTE

Timpul probabil pentru regiunea 
București : vremea se menține fru- 
moașă și relativ călduroasă, cu ce. 
rul mai mult senin cu deosebire 
noaptea și dimineața. Vînt în ge- 
neral slab. Temperatura în crește, 
re: noaptea coboară între 5 la 7 
grade, iar ziua urcă între 19 la 21 
grade.

Pentru următoarele trei 
vreme mai mult însorită șl
în timpul zilei, dar nopțile rămîn 
relativ reci. Vînt slab. Temperatura 
în general staționară.

Pentru următoarele trei zile în 
țară : vreme mai mult însorită și 
caldă în timpul zilei, dar cu nopți 
reci, mai ales în partea de nord- 
est a țării. Tnnourări temporare și 
ploi parțiale însoțite de descărcări 
electrice se vor produce la sfîrși- 
tul intervalului în partea de sud- 
vest a țării.

♦ 
♦ 
♦ 
♦

f
♦
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de admitere în învățămîntul su
perior s-au terminat.

Dacă totuși dorește să nu stea 
acasă, ci să învețe, să se pregă
tească tot în această ramură, ar 
putea urma o școală tehnică sa
nitară, care primește absolvenți 
de școală medie, cu durata de 
doi și trei ani. Unele din ele a*u 
ținut deja examenul de admitere, 
dar mai sînt cîteva care l-au 
amînat pentru luna octombrie.

Aceste școli s-au organizat în : 
Constanța, Brăila, Galați, Iași, 
Botoșani, Buzău, București. Cra
iova, Oradea, Satu-Mare și Cluj. 
Ele pregătesc cadre de tehni
cieni care vor lucra în spitale, 
în ramura în care s-au specia
lizat : surori de ocrotire, surori 
pediatre etc...

Dacă doriți amănunte în plus, 
vă poate informa, la cerere, școa
la pe care se hotărăște Clara s-0 
urmeze. Noi îi dorim succes I

ION DUMITRESCU, Ploești. 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, Direcția generală a în 
vățămîntului ne comunică la se- 
zisarea dumitale că: potrivit ho- 
tărîrii C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri al R.P.R., nr. 
91/1955 și 1434/1956 în șco
lile tehnice de contabilitate agri
colă nu pot fi primiți decît ab
solvenții școlilor medii de cultu
ră generală. In școlile speciale 
G.A.C. de doi ani, potrivit preve
derilor Hotărîrii nr. 1404/1957, 
nu se primesc elevi în anul I.

ttmpinați de armată. înconjurat 
de polițiști și armată, sublocote
nentul criminal E-liade și-a des
cărcat pistolul în tînărul Spiri
don Vrînceanu. Cel care la 21 
de ani lupta cu înflăcărare jn 
rîndurile mișcării muncitorești, 
fu răpus pe loc. Acesta a fost 
semnalul masacrului. La ordinul 
criminalului Eliade a lost trasă 
o salvă în plin. Au căzut uciși 
Pascal Zaharia, bătrîn muncitor 
de port, precum și tovarășii lui 
de luptă și muncă Sferică lones- 
cu, llie Ravagiu și loan Cons- 
taintinescu. Alături de ei și-au 
dat viața Tonică Lazăr, Gheor
ghe lonescu, Enache Sandu, Sta
te Rene și Ioan Ciobotaru. Zeci 
și zeci de alți muncitori răniți au 
înroșit cu sîngele lor caldari- 
mul străzii Portului. Seara, pe 
ascuns, autoritățile au aruncat 
mor ții intr-o groapă comună. Era 
ultimul act al acestui „omor 
scuzabili** — cum îl calificaseră 
cei aflatî atunci la putere.

Tovarășul Eduard Coșa a în
cheiat astfel :

„Galațiul a fost șj el leagănul 
eroicei mișcări muncitorești din 
țara noastră. La 13 iunie 1916, 
conștiința muncitorească mani
festată în toată vigoarea ei și-a 
dat cele mai scumpe jertfe. Ele 
n-au lost zadarnice. Viața noa
stră de astăzi o dovedește cu 
prisosință. Să nu uităm — și 
mai ales voi, tinerii, să nu uitați 
— această sfinți jertfă. Să vă 
faceți o datorie de cinste din

păstrarea și îngrijirea acestui 
monument care cinstește memo
ria scumpilor noștri eroi. Culti
varea glorioasei tradiții de luptă 
a muncitorilor din docurile gă* 
lățene înseamnă nu numai cins
tirea memoriei nepieritoare a cr 
roilor noștri ci, în același timp 
un act de înaltă educație poli* 
tică și patriotică'*.

A luat cuvînfc :1 și utemistul 
Anton Pascal, muncitor la 
D.R.N.F.-Galați, care a vorbit in 
numele tinerilor de la această 
întreprindere. El a aratai ca ti
nerii de aci vor lua ân patronaj 
acest monument atit de drag 
muncitorilor gălățeni, că se vor 
preocupa îndeaproape, zi de zi, 
pentru păstrarea și îngrijirea lui, 
precum și a parcului de ocihnă 
în mijlocul căruia se află mo
numentul. In acest scop, a și 
fost ales un comitet din care fac 
parte utemiștii Elisabeta Bl j, 
Gheorghe Patrichi, Gheorghe 
Constant ine seu și Nicolae Bum” 
baru. Ca președinte de om. arc al 
comitetului a 
duard Coșa, 
participant la 
13 iunie 1916.

Tot atunci, 
ca, prin rotație, să vegheze 
curățenia parcului și la sesi a 
rea oricăror nevoi pe care le ri 
clamă întreținerea lui. De ase
menea, s-a stabilit ca în cadrai 
unei adunări generaie, tinerii să 
studieze posibilitatea de a in ru- 
museța parcul cu flori, cu pomi 
de ornamentație, de a se împrej- 
mul locul cu un gard de lemn 
sau gard vhi etc.

fost ales Tov E- 
muncitor de port» 
evenimentele din

tinerii au hot rit
ia

Leagănul „Amintiriior
din copilărie* || || păSlTSt

...de

(Urmare din pag. l-a)

dar frumoasă. Curtea va fi Îm
prejmuită cu nuiele împletite în 
cununi. La una ca asta se pricep 
cîțiva bătrîni meșteri. Tinerii pre
gătesc materialul, sapă gropile, 
dau ajutor meșterilor și bine-nțe- 
les vor să învețe de la ei.

Apoi casa va fi împrejmuită de 
un gard cu zăplaz. Flăcăii au și 
aici treburi de făcut. In curte va 
fi săpată o fîntînă cu cumpănă, 
ciutură și jgheab întocmai ca și 
cea din vremea lui Creangă. Ti
nerii din sat vor aduce piatră și-1 
vor ajuta pe un alt bătrîn. de 
astă dată însă meșter fîntînar. 
Fetele vor țese ștergare pentru 
ferestre așa cum țeseau odinioa
ră fetele care făceau să vuiască 
satul de vătale, dar știau să și 
învirtă hora. Plantarea cît și în
grijirea florilor în primăvară este 
tot o treabă pe care și-au asu
mat-o fetele. Iar pionierii vor în
treprinde o mare acțiune de iden-

tificare a unor obiecte casnice din 
vremea scriitorului.

Moș Săvinescu împreună cu alți 
cîțiva intelectuali au început mo
nografia satului. Tinerii, băieți r’ 
fete, îi vor sprijini îndeaproa 
prin găsirea unor noi mărturii, 
care să dea o și mai mare bogă
ție de fapte monografiei susamin- 
tite. Cîțiva tineri au primit sar
cina să cunoască îndeaproape 
viața lui Creangă, ca să poată 
servi drept ghid vizitatorilor a- 
cestui monument. în același timp, 
organizația de bază U.T.M. va 
organiza cîteva șezători în care 
să fie vorba despre opera și 
viața lui Ion Creangă.

Cînd s-au despărțit, în seara a- 
ceea tinerii au simțit răspunderea 
sarcinii pe care și-o luaseră și de 
aceea au pornit la acțiunea ce 
constituie prinosul de recunoștință 
adus de generația tînără a humii- 
leștenilor celui care a dăruit li
teraturii noastre admirabile mo
numente.

în dome- 
în perioa- 
decembrie 
plină de 

___ ... _ ce au fost 
atenți ia dezvoltarea impetuoasă 
pe care a luat-o cercetarea știin
țifică medicală in țara noastră. 

An de an, atît Academia R.P.R. 
cit și Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale publică un 
număr tot mai mare de tra
tate cu caracter științific și 
didactic, monografii și periodice 
cu lucrări originale în diferite 
domenii ale științelor medicale. 
Toate aceste lucrări vin în aju
torul întregului personal din re
țeaua sanitară. Dar pentru ca

lucrări științifice 
niul medicinii apărute 
da 23 august 1944—31 
1955 — iată o cifră 
semnificații pentru cel

un cercetător să poată lua 
noștință de realizările obținute 
în problemele ce-1 interesează, 
era necesar un index bibliografic 
în care să se găsească însemna
te lucrările originale.

lată că zilele acestea Editura 
Medicală a editat în limbile ro- 
mînă, franceză și rusă, un volu
minos index bibliografic al lucră
rilor științifice medicale prin care 
vor putea fl informați cercetă
torii din R.P.R. — cît și cei din 
străinătate — asupra numeroase
lor și interesantelor cercetări 
științifice medicale realizate în 
cea mai înfloritoare perioadă de 
dezvoltare a științelor în țara 
noastră.

Cum sint organizate
școlile de meserii
(Urrnare din pag. l-a) 

dezvolte și să sporească numă
rul acestor școli. Astfel, ■ socotim 
că trebuie să constituie o serioa
să preocupare reînvierea artei 
noastre populare, legată de ve
chile tradiții: sculptura în lemn 
și piatră, ceramica, dar mai ales 
covoarele noastre oltenești și al
tele, atît de apreciate peste ho
tare și în țară. îmi reamintesc 
cînd îndeplineam o funcție la

Noi films românești
Un autobus a pătruns mai zilele trecute 

pe poarta combinatului cinematografic de 
la Buftea, aducind niște oaspeți mult aș
teptați : cronicarii de filme. Se știe că nu 
întotdeauna creatorii de artă și cei care 
sînt chemați să le aprecieze operele se află 
în cele mai bune relații; uneori au loc în
tre ei adevărate războaie. Fiecare parte arc 
pretenții multiple și neașteptat de mari 
față de cealaltă. De data aceasta. însă, 
creatorii filmelor și „judecătorii" lor s-au 
intîlnit, ca să folosim o expresie uzitată, 
„în jurul acelorași mese*, la locurile de 
creație, pe platourile de turnare, în cabinele 
de sonorizare, in atelierele de recuzite etc. 
Exigenții gazetari au avut ocazia să vadă 
astfel excelentele condiții de muncă asigu
rate de regimul nostru lucrătorilor în tî- 
năra noastră industrie cinematografică 
(foarte puține cinematografii, chiar mai 
puțin tinere, au mijloace materiale atît de 
bune la dispoziție), și mai ales să constate 
că și în acest domeniu al creației se cec 
cheltuite multe eforturi, ingeniozitate, ex
periență, talent și... suflet. In felul acesta

el s-au convins că nu e chiar atît de ușor 
să faci un film și că deci producțiile noas
tre trebuie judecate cu chibzuință și înțe
legere.

Vizitatorii combinatului au văzut opera
țiile de construcție a decorurilor pentru 
anumite scene ale filmelor „Ciulinii Bără
ganului" și „Dincolo de brazi**, au asistat 
la turnarea unei secvențe din „Bijuterii de 
familie". La plecare unii din aceștia au 
luat ca amintire fotografii din filmele ro
mînești. Vă prezentăm și dumneavoastră 
cîteva din aceste fotografii care vorbesc 
despre avîntul pe care l-a luat în ultimii 
ani creația noastră cinematografică, des
pre numărul tot mai mare de filme de ca
litate pe care le vom vedea în viitorul a- 
propiat.

lată astfel in primul rînd o scenă din fil
mul „Bijuterii de familie* al cărui scena
riu se inspiră din nuvela cu același nume 
a scriitorului Petru Dumitriu, realizat în 
regia lui Marius Teodorescu, avînd ca in
terpret pe Tanți Cocea, Eliza Petrăchescu, 
Sabina Dumitriu, Colea Răutu etc. Foto
grafia următoare reprezintă un cadru din

filmul „Erupția* ce povestește despre viața 
petroliștilor noștri, și pe care-1 realizează 
regizorul Liviu Ciulei, după un scenariu 
de Petre Luscalov, împreună cu actorii 
Ștefan Ciubotărașu, Benedict Dabija, Lucia 
Mara Gheorghiu, Eva Crețoiu. Priviți-1 
acum pe Marcel Anghelescu interpretind 
rolul lui Andras Lakatos din filmul „O 
mică întîmplare** realizat de regizorul Gh. 
Turcu, după o povestire de Sfito Andrasz, 
și pe care-1 vom putea vedea foarte curind 
pe ecranele cinematografelor. Ultima foto
grafie aparține filmului „Cind se ridică 
ceața" al cărui scenariu inspirat de trei 
nuvele ale lui Alexandru Sahia a fost fău
rit de Iulian Mihu, Manole Marcus și Mir
cea Drăgan, primii doi fiind și regizorii 
filmului care constituie o hotărîtă și pate
tică condamnare a războiului imperialist.

De bună seamă că exprimăm și gîndurile 
publicului nostru, cind spunem că de abia 
așteptăm să vedem aceste filme ca și altele 
noi pe ecrane și că urăm mult spor la lu
cru cineaștilor noștri.

♦

1

Casa, muncii a C.F.R., cum am- 
. ' comandase 

producția de covoare pe doi ani 
a unei școli cu acest specific.

Școlile de meserii funcționea
ză azi în următoarele localități: 
Beiuș, Zalău, Dej, Blaj, Odorhei, 
Suceava, Focșani, Rîmnicul-Să- 
rat, Șimleul Silvaniei, București 
(Școala profesională nr. 3 de 
fete — confecții-textile), Toplița, 
Peștișani, Tulcea, Mediaș.

Condițiile de intrare sînt ace
leași ca și la toate școlile pro
fesionale — examen de admi
tere.

Dar, vă rugăm, să ne spuneți 
cu ce calificare ies absolvenții 
și ce pregătire a«u ?

RĂSPUNS: Ucenicii școlilor 
de meserii primesc la termina
rea școlarizării, diploma de ab* 
solvire cu aceeași calificare ca 
și absolvenții școlilor profesio 
nale de ucenici, ei urmînd a lu
cra în producție în atelierele sau 
întreprinderile pentru deservirea 
populației, cooperative etc. Ab
solvenții școlilor de meserii nu 
se repartizează în producție prin 
plan de stat. Ei fiind pregătiți 
anume pentru deservirea nevoi- 

rural, 
opcia 
a a-

basadorul Americii

plan de stat. Ei f__  r
anume pentru deservirea 
lor populației din mediul 
vor fi de un real folos în 
de transformare socialistă 
gricuiturii.

In ce ramuri — concret 
pregătesc acești tineri ?

RĂSPUNS: In școlile de me
serii tinerii pot învăța după do
rință : lăcătuș-mecanic, fierar 
tinichigiu, instalator, electrician 
rotar caretaș, tîmplar, dogar, 
zidar, dulgher, croitor, croitorea
să — lingereasă, cismar — cure- 
lar, cojocar — blănar, ceramist.

— se

mecanic morar, zugrav-vopsitor^ 
• Pentru nevoile sfaturilor populare 

se pot pregăti ucenici și în alte 
meserii

Și ce perspectivă de dezvol
tare au aceste școli ?

RĂSPUNS : Actualele școli de 
meserii trebuie considerate ca 
școli experimentale. Ele au bază 
materială bună pentru o func
ționare normală și pregătirea 
cadrelor de muncitori calificați 
destinați a face față nevoilor 
populației din localitățile respec
tive. Nu este mai puțin adevărat 
însă că sfaturile populare, ele 
înșile și cu sprijinul continuu al 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii, vor crea condiții ca a- 
ceste școli să se dezvolte si să 
devină model, iar acolo unde 
va simți nevoia, vom cere îi. 
ființarea si altor asemenea școli.
„ Direcțiunea generală a învă

țămîntului profesional și tehnic, 
care are sarcina controlului și 
coordonării întregului învăță- 
mînt profesional și tehnic, se va 
ocupa cu mai multă hotărîre de 
îmbunătățirea acestui învăță- 
mint, în care scop și-a întărit 
cadrele centrale corespunzăi 
toare.

In concluzie, să-i îndemnăm 
pe tineri să 
școli ?

RĂSPUNS:
I MA. ORICE

meargă ia

DE BUNA 
PĂRINTE

aceste

SEA-
L..r ____ _ CARE
VREA CA FIUL SAU SA FIE 
STAPIN PE O MESERIE. $1 
ORICE TINAR DORNIC SA 
AIBA IN MTINILE SALE UN 
MEȘTEȘUG — ÎNTOTDEAUNA 
DE FOLOS — POATE SA SE 
ÎNDREPTE ÎNCREDERE
SPRE ELE.
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In preajma alegerilororganelor conducătoare U.T.M.
in școli

Activitate susținută

\LUNA PRIETENIEI |

;romino-sovietice i
CLUJ, (de la corespondentul 

nostru).
„Să intilnpinăm cu cele mal 

frumoase rezultate din activita
tea școlii sărbătoarea alegerii or
ganelor conducătoare ll.T.M." — 
așa se incheie articolul intitulat: 
„Sărbătoarea școlii" apărut ieri 
la gazeta de perete a Școlii me
dii nr. 9 din Cluj. Chiar dacă 
am fi scăpat din vedere acest ar
ticol, sînt fapte și acțiuni nume
roase ce dovedesc oricui că ale
gerea organelor conducătoare 
U.T.M. polarizcaaă în jurul ei 
tot entuziasmul elevilor acestei 
școli.

— Despre ce acțiuni organizate 
tn intimpinarea acestui eveniment 
aveți cunoștință? — am între
bat-o pe directoarea școlii, pro
fesoara Elvira Morăreșcu.

— Despre toate, absolut des
pre toate.

Răspunsul mă surprinse... Di
rectoarea să cunoască toate ac
țiunile organizației ?

Se pare Insă că aceasta este 
realitatea.

— Cu ce să încep. Vă spun în 
Îirimul rînd că alegerile organe- 
or de conducere U.T.M. vor 

avea loc abia la 27 octombrie. 
Pînă atunci însă, se organizează 
numoroase acțiuni. Au început 
întrecerile tradiționale pentru cea 
mai frumoasă clasă și dormitor 
fruntaș, și oare se vor solda cu 
numeroase premii. Elevele Li
liana Foia și Iuliana Radu pre
gătesc lucrări pentru concursul 
de desen, lucru manual și lucrări 
literare; s-au organizat un fru-

Fruntași
TIMIȘOARA (de Ia corespon

dentul nostru). — In școlile'me
dii, odată cu începutul noului 
an școlar încep și pregătirile în 
vederea alegerii organelor con
ducătoare U.T.M. Pentru a vedea 
pregătirile ce se fac în școlile 
din orașul Timișoara am vizitat 
marți Școala medie nr. 1 „Nikos 
Beloiannis** și Școala medie nr. 7.

La Școala medie nr. 1, pentru 
ca alegerile să fie un eveniment 
deosebit pentru elevi și în spe
cial pentru utemiști, pregătirile 
s-au desfășurat multilateral. Au 
apărut gazetele de perete, pentru 
întărirea disciplinei în recreații, 
comitetul U.T.M. numește săptă- 
mînal cite doi elevi de serviciu 
pentru fiecare etaj, care veghea
ză nu numai la disciplină, ci și 
la păstrarea bunurilor școlii, iar 
activitatea sportivă și culturală 
•a fost reluata. Au fost de ase
menea mobilizați peste 300 de 
elevi la crosul „Să întirnpinăm 
7 Noiembrie**. Pentru populariza
rea alegerilor, au făcut un pa
nou mare cu portretele utemiști- 
lor fruntași la învățătură și ac
tivitatea obștească. Organizațiile 
de clasă a IX-a A și a IX-a B— 
care au peste cîteva zile alegeri— 
și-au întocmit din vreme dările 
de seamă.

Nu avem de adus însă, cuvinte 
de laudă despre pregătirea 'ale
gerilor la Școala medie nr. 7, 
întrucît pregătiri-le sînt aproape 
inexistente. Trei utemiste Rodica 
Popa, Minerva Stăm ari și Ma
ria Casap, membre supleante ale 
vechiului comitet descompleclat, 
fete cu dragoste de muncă, dar 
lipsite de experiență, duc — așa 
cum se pricep — întreaga muncă 
de organizație. Ele n-au întoc
mit încă un plan de întîmpinare

mos simpozion literar — sub în
drumarea profesoarelor de limbă 
romînă — și două serbări, din
tre care una pentru ajutorarea 
mamelor și copiilor algerieni.

Elevii clasei a X-a se pregă
tesc pentru un concurs „Drume
ții veseli" ce-1 vor disputa cu 
elevii aceleiași clase a Școlii me
dii nr. 8. S-a Intensificat munca 
de atragere a elevilor pentru a 
participa la concursul „Iubiți car
tea". Nu numai atît. In fiecare 
clasă s-au organizat colective cu 
prinzînd pe cei mai vrednici ute 
miști, cum sînt Maria Buluc, 
Victoria Liciu, Mihai Dora și Va- 
sile Băltan, pentru a sprijini pe 
elevii ce și-au manifestat dorința 
de a intra în rinduriJe organiza 
ției U.T.M. Pentru popularizarea 
alegerii organelor de conducere 
U.T.M. se folosește îndeaproape 
și gazeta de perete incă de la 
începerea anului de invățamînt. 
Ultimul număr a fost închinat 
in întregime acestui eveniment. 
Sub conducerea profesoarei Ma
ria Aldea vor lua ființă în preaj
ma acestui eveniment un cerc de 
radio și foto, la care de pe acum 
s-au anunțai numeroși amatori.

— Fără drept de tăgadă, apro
pierea alegerilor organelor con
ducătoare U.T.M., au impulsionai 
activitatea școlii, făcînd-o cît 
mai atractivă. Grija noastră este 
ca fiecare elev să se ocupe, fn 
afară de învățătură, de o pro
blemă care-1 atrage mai mult, ți- 
nînd bineînțels seama de aptitu
dinile personale — îmi spunea 
directoarea adjunctă a școlii, tov. 
prof. Marcela Hiescu.

și codași 
a alegerilor. Se simțea 
ca și Comitetul orășenesc 
să dea mai mult ajutor 
organizații. A fost pe aici
șa Ecaterina Giurgiuc. secretară a 
Comitetului orășenesc U.T.M., 
dar rezultate nu se văd. Această 
organizație trebuie mai mult -ju- 
tată, întrucît aici sînt și clase 
cu pu(in utemiști. Deși peste cî
teva zile se vor tine alegerile, n-a 
fost făcută încă darea de seamă, 
n-au fost popularizate alegerile, 
n-au fost întreprinse acțiuni ex 
tira școlare.

nevoia 
U.T.M. 
acestei 
tovară-

MEMBRII DELEGAȚIEI U. R. S. S.
Nikoiai Vasilievici 

Turbin
s-a născut în 1912 intr-o comu

nă din regiunea Riazan. După 
terminarea școlii medii se înscrie 
la Institutul agronomic din Vo- 
ronej. In 1938. N. V. Turbin 
susține disertația, obținind titlul 
de candidat in științe biologice, 
iar in 1942, titlul de doctor.

Pînă in 1945, N. V. Turbin lu
crează țn cadrul Academiei de 
Științe a U.R.S.S., iar apoi des
fășoară o prodigioasă activitate 
științifică și didactică ca profe
sor și decan al I acuității de bio
logie a Universității din Lenin
grad. Aici lucrează plnă in 1-j55, 
cind se mută la Minsk, ca direc
tor al institutului de biologie al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Bieloruse.

N. V. Turbin este membru al 
Academiei de Științe a Bieloru- 
siei. El a publicat numeroase lu
crări in domeniul geneticii. Unele 
lucrări au apărut in traducere 
într-o serie de alte țări, printre 
care și in Rominia.

publicul georgian cit șl cei mos
covit.

O. Taktakișvili este de două 
ori laureat al Premiului Stalin 
și laureat al recentului Festival 
de ia Moscova.

Bukeeva a fost distinsă cu titlu* 
de artistă a poporului din R.S.S. 
Kara hă.

Otar Vasilievici 
Taktakișvili

secretar al Uniunii Compozito
rilor Sovietici, s-a născut In 
1924 la Tbilisi.

După terminarea școlii medii 
se înscrie la Conservatorul din 
orașul natal, ale cărui cursuri 
le absolvă în 1947. încă din anii 
studenției, Otar Taktakișvili s-a 
manifestat ca un talent auten
tic. Creația sa muzicală este bo
gată și variată: ea numără două 
simfonii, un concert pentru pian 
șl unul pentru vioară, poeme 
simfonice, muzică scenică, uver
turi etc. Unele dintre acestea sînt 
cunoscute și publicului nostru.

Otar Vasilievici Taktakișvili 
este și un dirijor talentat a cărui 
înaltă măiestrie a ap!audat-o atît

EDUCATIV DISTRACTIVEtineretului

(9 ’ 10)
B PUNCTE

Boris Nikoiaevici 
Petrov

Piotr Leontievicl 
Kulbaka

Expoziția 
comemorativi 
Gh. Petrașcu

în seria marilor retrospective 
din acest an, Muzeul de artă al 
R.P. Romîne a deschis marți la 
amiază o expoziție comemorativă 
organizată cu prilejul împlinirii a 
85 de ani de la nașterea pictoru
lui Gheorghe Petrașcu.

Expoziția cuprinde aproape 260 
de lucrări ale pictorului Gh. Pe
trașcu, provenind din diverse mu
zee și colecții de artă.

s-a născut în 1913 Ia Smo
lensk, unde a urmat cursurile 
școiii elementare și medii. DuPa 
terminarea școlii, a lucrat timp 
de trei ani în uzină ca munci
tor. Apoi se înscrie la Institutul 
de energetică din Moscova. Din 
momentul absolvirii Institutului 
de energetică din Moscova ș« 
pîna în prezent lucrează la In
stitutul de Automatică și Tele- 
mecanică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., la început în funcția 
de colaborator științific, apoi ca 
șef de laborator.

Paralel cu activitatea științifi
că, B. N Petrov desfășoară o 
intensă activitatea didactică, c» 
profesor la Institutul de aviație 
din Moscova.

Boris Nikoiaevici Petrov este 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

s-a născut in satul Gluhov, U- 
craina apuseană, în anul 1902. 
Copilăria și tinerețea le petrece 
în orașul natal, îucrind la între
prinderi locale.

In anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei Piotr Leontie- 
vlci Kulbaka a fost comandantul 
uneia dintre cele mai mari uni
tăți de partizani din Ucraina 
care a provocat pagube uriașe 
armatelor fasciste.

După război, Piotr Leontievicl 
Kulbaka a lucrat ca președinte 
al comitetului executiv al sovie
tului orășenesc din Gluhov. 1" 
prezent e director al fabricii de 
prelucrare a cînepii și inului din 
Gluhov.

P. L. Kulbaka este Erou 
Uniunii Sovietice și decorat 
diferite ordine și medalii.

al 
cu

Hadișe Bukeeva
este una dintre cele mai ta

lentate actrițe ale Teatrului ca* 
zah de dramă din Alma-Ata.

După terminarea școlii medii, 
pleacă împreună cu un * ' 
colectiv de actori cazahi 
ningrad, unde urmează 
rile institutului de teatru. După 
absolvire se întoarce în capitala 
patriei sale și își începe cariera 
artistică.

Hadișe Bukeeva a creat neui
tate figuri de eroi din piesele 
scriitorilor kazahi, ca și din dra
maturgia universală și din cea 
rusă, clasică și contemporană. 
Pentru interpretarea roluiuii prin
cipal feminin din piesa „Abai" 
artista a fost distinsă cu Premiul 
Stalin.

Hadișe Bukeeva este și actriță 
de cinematograf, interpretînd ro
luri in filmul „Un mesteacăn 
în stepă**, Lr actualmente în 
noul film cazah care se turnează 
acum „Simpaticul nostru doctor**.

Pentru meritele sale în dome
niul creației artistice, Hadișe

întreg 
ia Le- 
cur su-

Ing. Paulina Ciocoiu, din colectivul >nstitutului de cercetări 
pentru prelucrarea și chimizarea petrolului (Petrochim), ana- 
lizînd indicii de refracție. Foto AGERPRES

Cinstirea memoriei lui Ady Endre

Alexandr
Victorovici

Bielîșev
este until din vitejii partici

pant la insurecția armată din 
octombrie 1917. Fiu al unor ță
rani săraci dintr-un sat din fos
ta gubernie Vladimirskaia, A. V* 
Bielîșev a cunoscut de mic mi
zeria și sărăcia. Evenimentele 
din octombrie 1917 11 găsesc in 
armată ca marinar. In această 
calitate a luat parte la luptă, 
fiind comisar pe crucișetorul 
„Aurora**.

După revoluție, puterea sovie
tică îi dă posibilitatea să-șl de- 
săvîrșească studiile. Alexandr 
Viktorovici Bielîșev se înscrie la 
Academia Industrială din Lenin
grad, ale cărei cursuri le absol
vă cu succes.

A. V. Bielîșev este membru de 
partid din anul 1917. Pentru me
rite deosebite a fost distins cu 
Ordinul Lenin și cu alte ordine 
și medalii.

Alexandr Viktorovici Bielîșev 
este actualmente mecanic șef al 

,Len-

Anul acesta se împlinesc 80 de 
ani de la nașterea marelui poet 
maghiar Ady Endre.

Cu acest prilej, Consiliul de 
Miniștri al R.P. Romîne a emis 
o hotărîre în care se prevăd o 
serie de măsuri pentru sărbători
rea nașterii lui Ady.

Astfel în orașele București, 
Cluj, Oradea, Tg. Mureș, Baia 
Mare, Satu Mare, Zalău, Cărei, 
Arad și Timișoara vor fi organi
zate întruniri festive.

La casele de cultură și cămine
le culturale din raioanele cu 
populație maghiară, ca și în șco
lile cu limba de predare maghiară, 
se vor organiza seri literare con
sacrate acestei aniversări.

Editura de stat pentru literatu
ră și artă va edita o culegere de 
articole intitulată : „Ady despre 
problema națională** și un volum 
de nuvele. De asemenea vor fi or
ganizate acțiuni de strîngere a do
cumentelor referitoare la viața și

activitatea poetului pa teritoriul 
țării noastre.

Studioul de filme documentare 
„Alexandru Sahia** va turna un 
jurnal documentar despre muzeul 
Ady din Oradea și despre satul 
Ady din regiunea Baia Mare, în 
care s-a născut poetul.

Cu același prilej va fi inaugurată 
într-un cadru festiv casa memoria- 
ală „Ady Endre** din satul Ady. 
în fața casei se va ridica un bust 
al poetului.

Un bust al poetului va fi ridi
cat de asemenea în orașul Ora
dea.

Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor va emite un tim
bru „80 de ani de la nașterea 
lui Ady Endre** cu portretul poe
tului.

La festivitățile organizate cu o- 
cazia aniversării nașterii lui Ady 
Endre vor fi invitați oameni de 
cultură din R. P. Ungară.

INFORMAȚII
Consiliul de Miniștri al R.P.R* 

a aprobat, printr-o hotărîre, exe
cutarea lucrărilor de studii și cer
cetări de teren pentru amenaja
rea complexă a Dunării în sectorul 
Porților de Fier.

*
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că 
miercuri la orele 18, cu prilejul 
celei de a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, va avea loc în sala din 
str. Biserica Amzei nr. 5—7 con
ferința : „Lenin și educația tine* 
retului" pe care o va ține cord, 
univ. Bernard Grigoriu. w

★
Marți după-amiază s-au înapoiat 

în Capitală basul Dumitru Cons
tantin și pianiștii Crimhilda Cri* 
tescu și Tom a Schwartz care au 
făcut parte din grupul de soliști 
voeali și instrumentiști, pârtiei- 
panți la cel de-al 13-lea Concur! 
internațional de interpretare mu
zicală de la Geneva.

Baritonul Konya Ladislau, de
ținătorul premiului I la canto băr
bați, împreună cu pianista acom
paniatoare Suzana Carusso, după 
un turneu de concerte pe care îl 
va face în cîteva orașe din Elve
ția și Franța, va pleca la Toulouse 
pentru a lua parte la concursul 
internațional de canto din acest 
oraș. Violoncelistul Vladimir Or
lov, distins cu premiul II, însoțit 
de pianistul Dagobert Bucholz, 
artist emerit al R.P.R., va parti
cipa la concursul internațional d® 
violoncel „Pablo Casals** de la 
Paris.
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•SPURT-SPORT-SPDRT-SPORT-
PAȘI I N A I N T E...

întreprinderii centrale 
energo".

Conferința de presă 
de la Ambasada R. P. D. Coreene

Marți seara a avut loc la sadiul 
Ambasadei R. P. D. Coreene o 
conferință de presă convocată de 
Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, în legătură 
cu recentul mesaj al ministrului 
Comerțului Interior și Exterior al 
R.P.D. Coreene, trimis ministrului 
Comerțului al Republicii Coreei 
de Sud. După cum se știe, acest 
mesaj propune restabilirea rela
țiilor comerciale între cele două 
părți ale Coreei.

La conferința de presă au luat 
parte reprezentanți ai presei cen
trale, ai radiodifuziunii, precum 
și corespondenți străini.

După ce a amintit despre nu
meroasele încercări făcute de 
R. P. D. Coreeană în vederea uni
ficării pașnice a Coreei, ambasa
dorul Kim Ben Dik a expus pro
punerile cuprinse în mesaj care 
prevăd : stabilirea unei localități 
ca punct de comerț și de schimb 
reciproc al mărfurilor și convoca
rea unei ședințe mixte pînă la 
sfîrșitul acestui an.

Ambasadorul Kim Ben Dik a 
răspuns apoi întrebărilor puse de 
ziariști.

(Agenpret).

Cu cîteva luni în urmă, a apă- 
rut în ziare Hotărîrea Biroului Po. 
litic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la reorganizarea mișcării de cui. 
tură fizică și sport din țara noas
tră.

Dovadă grăitoare a grijii perina- 
nente pe care o poartă partidul 
nostru mișcării sportive, Hotărîrea 
aceasta înseamnă un moment im- 
portant în antrenarea maselor Iar. 
gi de oameni ai muncii la prac. 
ticarea organizată a diferitelor dis. 
cipllne sportive. In anii puterii 
populare, tînăra noastră mișcare 
sportivă a obținut succese nebă. 
nuite. Dacă cu ani în urmă, spor, 
tul era un privilegiu al celor a- 
vuți, astăzi în țară avem aproape 
l.000.000 de sportivi.

La dispoziția sportivilor stau cele 
mai optime condiții pentru practi. 
carea disciplinelor sportive prefe- 
rate. Cele cîteva mii de baze spor, 
tive pentru antrenamente și con. 
cursuri sînt o dovadă elocventă a 
posibilităților de care dispun as. 
tăzi sportivii.

Aplicarea recentei hotărîri va 
ci ea cele mai prielnice condiții pen. 
tru cuprinderea masei largi de oa
meni al muncii și, în special a ti. 
neretului, în activitatea sportivă. 
Ori tocmai în această direcție — 
arată Hotărîrea — nu s-a făcut a. 
tît cît trebuia.

căror existență a dus la o centra
lizare excesivă ceea ce a frînat 
timp îndelungat dezvoltarea mișcă
rii sportive de masă. Noile măsuri 
au menirea să organizeze — mai 
bine și mal interesant — mișcarea 
sportivă la care să fie antrenate 
mase to’t mai largi.

Zilele acestea, aplicarea Hotărî, 
rii partidului privitoare la reorga. 
nizarea mișcării sportive a intrat 
într-o fază deosebit de impor. 
tantă. Și anume este vorba de ale. 
gerea organelor U.C.F.S., de în. 
scrierea membrilor și reorganizarea 
colectivelor sportive.

Punctul de pTecare este fără în. 
doială constituirea comitetelor de 
organizare U.C.F.S. Pentru această 
operație s-au stabilit deja date 
precise: 7—14 octombrie — con- 
stituirea comitetelor regionale; 
15—30 octombrie constituirea co
mitetelor raionale și orășenești.

Principala sarcină a acestor co- 
mitete nu este alta decît pregăti
rea și organizarea alegerilor pen- 
tru organele U.C.F.S. Tot în acea, 
stă perioadă, aceste comitete au în 
grija lor prezentarea unor dări de 
seamă care să reliefeze dezvolta
rea activității sportive în regiunea 
respectivă precum și lipsurile ce 
s-au manifestat pe acest tărîm.

In ceea ce privește reorganiza.

rea colectivelor sportive — trebuit 
menționat că în prima etapă se va 
trece la decomasarea colectivelor 
sportive. Acțiunea de reorganizare 
a colectivelor sportive va începe 
ia 15 octombrie.

Modalitatea și etapele prin car® 
cercurile sportive se vor transfor
ma în colective sportive, rămîn □ 
sarcină a actualelor consilii ale 
colectivelor sportive, care în prea- 
labil vor consulta comitetul raio. 
nai sau orășenesc de organizare a 
U.C.F.S. La începutul lunii decern- 
brie a acestui an, în întreaga țară 
vor începe adunările generale pen. 
tru alegerile organelor de condu
cere ale colectivului sportiv și a 
delegaților la conferința raion i!ă 
(orășenească) a U.C.F.S.

în vederea bunei desfășurări a 
acestor adunări, încă de la înce. 
putui acestei luni vor începe în. 
scrierile în U.C.F.S. (La adunările 
generale — pot participa numai cei 
înscriși la U.C.F.S.).

Organizațiile U.T.M. au datoria 
să sprijine măsurile de reorgani. 
zare a mișcării sportive. Prin a. 
ceasta, ele pot să contribuie la a. 
sigurarea unei mai largi participări 
a tineretului la viața sportivă, la 
dezvoltarea sportului de masă din 
țara noastră.

S. SPIREA

(Urmare din pag. l-a) 

vitațională care se manifestă sub 
formă de greutate a corpului 
nostru, a diferitelor obiecte. Cu 
ajutorul mușchilor săi. omul poate 
să se desprindă de pămînt și să 
sară ceva mai mult de doi metri. 
Acesta este recordul mondial de 
săritură în înălțime. „Omul va 
zbura bazîndu-se nu pe forța muș
chi lor săi, ci pe forța rațiunii sale** 
a spus savantul rus JUKOVSCIII. 
Astăzi avioanele au ajuns să zboa
re pînă la înălțimi de 20 km. iar 
fiecare km. în plus de înălțime se 
realizează cu greutăți foarte mari. 
Aerul devine din ce în ce mai ra
refiat, iar avionul zboară după 
cum se știe datorită inter-acțiunii 
dintre aer și aripile avionului. A- 
cești 20 km., înăîțime realizată de 
avion, înseamnă foarte puțin, dacă 
ne gîndim la distanța care des
parte pămînlul de cele mai apro
piate corpuri cerești. Distanța me
die care desparte pămînlul de 
lună este de aproximativ 385.000 
km. iar distanța dintre pămînt și 
soare este de aproximativ 150 mi
lioane kilometri. Dacă ținem seama 
de faptul că intre aceste corpuri 
cerești nu există atmosferă, ne 
putem da seama că principiul de 
zbor al avioanelor nu poate fi 
aplicat în realizarea zborului in
terplanetar.

ZBORUL INTERPLANETAR se 
deosebește deci foarte mult de 
zborul obișnuit și se caracterizea
ză prin : •

distanțele considerabile pe care 
le are de străbătut viitoarea navă 
cosmică ;

lipsa complectă a atmosferei in 
majoritatea călătoriei, deci lipsa 
complectă a oricărui mediu de 
sprijin pentru nava eosniic'ă ;

necesitatea de a străpunge atît 
la plecare, cit și la sosire cu vite
ze moderate atmosfera pentru a 
nu produce aprinderea navei. 
pricum și

existența în acest spațiu a forțe
lor gravitaționale ale soarelui și 
pl metelor.

Zborul interastral are o singură 
particularitate față de zborul in
terplanetar și anume necesitatea 
parcurgerii unei distanțe conside
rabil mai mari. Această particula
ritate este însă atît de importantă,

îneît zborul interastral iese din 
cadrul posibilităților de realizare 
ale tehnicii actuale și chiar ale 
tehnicii viitorului îndepărtat. Este 
suficient să arătăm pentru aceasta 
că timpul de parcurgere al distan
ței dintre pămînt și cea mai apro
piată stea — PROXIMA CEN
TAURULUI—cu viteza de 100.000 
km. pe oră, este de 50.000 ANI. 
Această cifră arată imposibilitatea 
acestui zbor cu mijloacele tehnice

mărește, calea de mișcare a a- 
cestui corp sau traiectoria cum se 
numește ea în astronomie, devine 
o f ipsă din ce în ce mai alun
gită. Această elipsă poate, de 
pildă, să înconjoare Luna. Calcu
lele unei astfel de traiectorii în 
jurul Lunci, cît și proiectul unei 
rachete care să realizeze acest 
zbor, au fost realizate în cursul 
acestui an și prezentate într-o co
municare de către profesorul so
vietic Ciubotarev, care a arătat

nurile uriașe ale lui Jules Verne, 
nu sînt decît cîteva exemple. Nici- 
una din aceste modalități nu se 
pot utiliza în practică. Viteza cos
mică nu poate fi imprimată in
stantaneu, căci aceasta ar duce la 
pieirea pasagerilor și distrugerea 
navei, în urma forțelor uriașe de 
inerție ce apar. Viteza cosmică 
nu se poate realiza la suprafața 
pămîntului în atmosfera densă, 
din cauza barierii termice. Vi
teza trebuie realizată treptat la

DESPRE ZBORUL
8NTERPLANE TAR

pe care le cunoaștem sau le între
vedem astăzi.

Pentru a realiza zborul interpla
netar trebuie învinsă forța de a- 
tracție a pămîntului. Modalitatea 
de rezolvare a acestei probleme 
ne este indicată de natura în
săși. Satelitul nostru natural, Luna, 
se găsește în sfera forței de atrac
ție a pămîntului, fără să „cadă** 
în înțelesul obișnuit al cuvîntului 
pe suprafața pămîntului. Aceasta 
înseamnă că forța de atracție a 
pămîntului a fost echilibrată de 
altă forță.

Această forță este tocmai forța 
de inerție centrifugală ce apare 
din cauza rotației Lunci în jurul 
pămîntului. Calculele matematice 
arată că, dacă reușim să impri
măm unui corp o viteză dp 7,9 
km. pe secundă (28.500 km. pe 
oră) și direcția vitezei este tan
gentă la suprafața pămîntului, 
cotpul va căpăta o mișcare de 
rotație în jurul pămîntului, deoa
rece va exista echilibrul dintre 
cele două forțe, de atracție și cen
trifugală, ca și în cazul Lunei. 
Dacă viteza este realizată la o 
înălțime de peste 1.000 km. atunci 
atmosfera nu mai poate frîna a- 
ceastă viteză, și corpul se va roti 
veșnic în jurul pămîntului ; UN 
ASTFEL DE CORP ESTE CEEA- 
CE SE NUMEȘTE SATELIT AR
TIFICIAL AL PĂMÎNTULUI. 
Dacă viteza imprimată inițial se

că o astfel de realizare este posi
bilă pe baza tehnicii actuale.

în cazul cînd viteza inițială se 
mărește peste 11,2 km. pe se
cundă, nava căreia i s-a imprimat 
această viteză, se eliberează de 
forța de atracție a pămîntului. 
Această eliberare trebuie înțeleasă, 
în sensul că nava se poale 
îndepărta indefinit de pămînt, 
dacă nu ar exista o altă forță de 
atracție. în realitate, înșă, nava, 
scăpînd de forța de atracție a pă
mîntului, intră din ce în ce mai 
mult în sfera de atracție a soare
lui. înccpînd să se rotească în 
jurul acestuia. Nava devine un 
satelit ai Soarelui sau planetă ar
tificială, traiectoria ei puțind ast
fel fi determinată inițial, îneît 
să întîlnească orice planetă sau 
corp ceresc din apropierea siste
mului nostru solar.

Drumul de întoarcere se face 
exact pe baza acelorași principii, 
necesitînd însă o uriașă cantitate 
de combust ibiL în cazul cînd com
bustibilul poate să fie hiat sau 
prelucrat chiar din materialele ce 
se găsesc pe planetă, rezolvarea 
zborului este considerabil simpli
ficată.

Multe proiecte fantastice au 
fost elaborate pentru a realiza vi
teza inițială cosmică necesară : 
tunuri electromagnetice, mașini 
centrifugale, explozii uriașe, tu

mare altitudine, de un motor ra
chetă care este singurul capabil 
să zboare în spațiul lipsit de 
atmosferă, deoarece are la bord 
atît combustibil cît și oxigenul 
necesar arderii.

C. E. Țiolcovschi. Condratiuc 
Țander, precum și Godart, Oberlh. 
Peltcri, au indicat diferite me
tode pentru realizarea vitezelor 
cosmice cu motorul rachetă și mo
dalitatea de a învinge obstacolul 
principal al zborului interplane
tar și anume cantitatea uriașă de 
carburant și oxigen, care echiva
lează considerabila energie ce tre
buie consumată pentru a smulge 
un corp din lanțul gravitațional 
terestru.

Metodele teoretice importante 
emise de acești savanți sînt :

utilizarea rachetei, compuse (în 
trepte) care permite economisirea 
combustibilului, prin aruncarea 
rachetelor intermediare, și deci 
micșorarea masei ce trebuie ac
celerată ;

satelitul gară cosnpcă, conceput 
ca un mijloc do înmagazinare a 
unei cantități de combustibil în 
spațiul interplanetar, pentru ca 
apoi nava ce atinge prima viteză 
cosmică aterizînd pe satelit, să-și 
poată mări această viteză prin în
cărcarea și consumarea combusti
bilului ce se găsește pe satelit ;

utilizarea energiei atomice cu a- 
jutorul căreia s-ar putea — dacă

progresele metalurgiei o vor per
mite (prin crearea de metale re
zistente la temperaturi foarte ri
dicate) — să se micșoreze canti
tatea de masă care, evacuată, să 
permită accelerarea rapidă a na
vei.

Prima problemă a cosmonauticii 
a constat în realizarea în cel mai 
scurt timp a satelitului artificial de 
dimensiuni mici cu ajuto-rul căruia 
să se cerceteze probleme legate de 
tehnica rachetelor, de principiile 
de lansare a navelor interplane
tare, în afară de scopurile legate 
de anul geofizic internațional.

Această problemă a fost desbă- 
tută pe larg în cadrul celui de al 
V 11-lea congres de astronautică ce 
a avut loc în cursul anului 1956 
la Roma.

După acest congres numai două 
dintre cele mai mari puteri avia
tice ale lumii—U.R.S.S. și S.U.A. 
— au anunțat în mod oficial ho- 
tărîrea de a lansa sateliți artifi
ciali în cursul anului geofizic in
ternațional.

Lansarea de către Uniunea So
vietică a primului satelit, numai 
după 3 luni de la începerea 
A.G.I. demonstrează uriașa forță 
a științei și tehnicii sovietice, 
pune un fundament solid pentru 
dezvoltarea în viitor a comunica
țiilor interplanetare.

Realizarea zborului interplane
tar va duce la dezvoltarea uriașă 
a civilizației umane, aviud în ve
dere că se va extinde mediul de 
viață și de cercetare a omenirii, 
ceea ce va duce la cunoaștere^ 
din ce în ce mai adîncă a legilor 
universului și la folosirea lor mul
tilaterală în practică.

Problema zborului interplanetar 
nu este a unei țări sau alteia, ea 
este a întregii umanități.

Cu cît omenirea ya realiza o 
colaborare mai sțrînsă în .studiile 
și realizarea tehnicii zborului in
terplanetar, cu atît comunicațiile 
interplanetare se vor realiza mai 
repede și omenirea va păși pe 
culmile cele mai înalte ale civi
lizației sale.

începutul a fost făcut. în jurul 
globului nostru, continuă să zboa
re mesagerul țării socialismului— 
satelitul artificial — care, prin 
prezența sa materială, demonstrea
ză lumii forța științei și tehnici» 
sovietice.

Mișcarea noastră sportivă nu 
are încă un satisfăcător caracter de 
masă. Tineretul nu ia parte, în 
măsura cuvenită, la activitatea 
sportivă. Iar activitatea sportivă la 
sate șchioapătă încă destul de se
rios. Tn rîndurile sportivilor se 
mai desfășoară încă o slabă mun. 
că ideologică, de educație cornii- 
nistă. Nu-i de mirare, așa dar, că 
se mai întîlnesc astăzi pe teren, 
sportivi înapoiați care nu-și res. 
pectă adversarul, ba mai mult îl 
lignesc și-l brutalizează.

Hotărîrea semnala. în acelaș 
timp, faptul că sistemul de orga, 
nizare al mișcării noastre sportive 
este depășit. Existența paralelă a 
mai multor organe și organizații 
sportive nu poate duce decît la o 
îndrumare și conducere greoaie și 
birocratică.

C.C.F.S. a scăpat din vedere o 
sarcină a sa esențială : conducerea 
mișcării sportive de masă, de care 
s-a îndepărtat mult. în ultima vre
me. Ori în acest sistem de orga- 
nizare, de mult depășit, activita. 
tea sportivă era condamnată la lîn- 
cezire.

Crearea U.C.F.S. ca largă orga, 
nizație obștească la baza căreia să 
stea principiul centralismului de
mocratic, devenise necesară și ac- 
tuală. Pe aceeași linie merge 
desființarea asociațiilor sportive a

Astăzi

pe stadionul „23 August"
Amatorii jocului de fotbal din 

Capitală vor avea prilejul să ur
mărească astăzi în program cu
plat pe stadionul „23 August** 
doiță meciuri importante ale cam
pionatului categoriei A. La ora 
13,15 echipa Progresul va în- 
tîlni formația Locomotivei Gri- 
vița Roșie.

Cu mare interes este așteptat 
„derbiul** etapei, întîlnirea din
tre echipele C.C.A. și Dinamo, 
care va începe la ora 15,15. Re
priza a doua a acestui meci va 
fi transmisă de stațiile noastre de 
radio în jurul orei 16,15. Trans
misia se va face pe programul 1.

In țară sînt programate urmă
toarele întîlniri : Energia-Ploești— 
Știința-Timișoara ; Flamura Roșie- 
Arad—Dinamo-Cluj; Energia Stea
gul Roșu-Orașul Stalin—Energia- 
Tg. Mureș; Energia-Petroșani—‘ 
Progiesul Oradea.

Turneul internațional de polo pe apă

Primele partide:
pasionante!

De la stingă : GERT SCHNEIDER (R.D.G.) OANȚA (R.P.R.)
MATOSIC1 (R.P.F. Iugoslavia) RUSAN II (R. P. Urtgară) și 
HANS ALBERT (Olanda) văzuți de Neagu Radulescu.

In sfîrșit, pentru iu
bitorii natafiei din 
Capitală, un nou pri
lej de bucurie. Ieri 
după amiază la ștran
dul ,,Dante Gher. 
man" arbitrul german 
Tzschentke Herman a 
fluierat începutul pri
mei partide din ca
drul turneului inter, 
național de polo pe 
apă dotat cu „Cupa 
București". Șase din- 
tre cele mai valoroase 
selecționate europene 
de tineret — Ungă, 
ria. Iugoslavia, Olan, 
da, Polonia, R. D. 
Germană și Rominia 
— au începui o pa. 
sionantă întrecere 
sportivă.

Partidele desfășu
rate ieri au fost deo. 
sebit de antrenante, 
unele chiar dramatl. 
ce; într.un cuvtnt, au 
plăcut.

Prima partidă a o. 
pus echipele Iug osla
viei și Polon :f>! Dat 
fiind valoarea mon

dială a jocului de 
polo practicat în Iu- 
goslavia, pronosticul 
le dădea cîștig de 
cauză. Așa s-a și în- 
timp lat. Tinerii iugo. 
slavi au cîștigat par. 
Uda cu 6—1 (3—1). In 
mod deosebit am re
marcat la învingători 
tehnica individuală. 
Polonezii deși n-au o 
experiență prea bo. 
gută de foc, ne.au 
plăcut prin dîrzenia 
cu care au luptat.

A doua partidă s.a 
desfășurat între echl. 
pa țării noastre și 
cea a R. D. Germa, 
ne. Prezentîndu.se, în 
ansamblu, la valoarea 
sa obișnuită — cu 
Zahan și Marinescu 
în vervă de joc — 
echipa spre satisfac
ția noastră și a spec, 
tutorilor a cîștigat fără 
prea multe emoții cu 
8—3 (3—1). După cele 
două recente întîlniri 
susținute în Bucu.

rești, tn primul meci 
al turneului pentru 
„Cupa București" e- 
chip a germană ni s.a 
părut mai omogenă, 
cu acțiuni mai clare 
și periculoase.
In sfîrșit ultima par. 

tidă Ungaria.O landa 
a dat cîștig de cauză 
primilor cu 3—1 
(1—0). Rezultatul nu 
indică însă cîtuși de 
puțin palpitanta des
fășurare a întîlnirii. 
Am avut surpriza să.i 
vedem pe tinerii jucă. 
tori olandezi în mare 
formă, și n.a lipsit 
mult ca și rezultatul 
întâlnirii să constituie 
o mare surpriză.

Cine știe dacă înttl- 
nirile de astăzi (Un
garia — R. D. Ger. 
mană. Olanda — Po
lonia, Romînla — Iu. 
goslavia), care încep 
la ora 17, nu ne vor 
da prilejul să asistăm 
la adevărate surprize!

Prezent%25c3%25aendu.se
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în atenția întregii omeniri• •

Știri despre satelit O realizare epocală
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

Postul de radio Moscova trans
mite: Din numeroase centre ale 
Uniunii Sovietice și din diferite 
țări sosesc știri despre observa- 
ții.’e vizuale și radioiehnice. De
părtarea la care se înregistrează 
semnalele satelitului a depășit 
considerabil așteptările. In anu
mite cazuri distanța de recepție 
pe frecvența de 20 megaherzi 
(lungimea de undă de 15 m.) a- 
tinge 10.000 km. Aceasta arată

că materialele rezultate In urma 
observațiilor pot preciza în mod 
esențial datele științifice legate 
de prob'emele raspind.rii unde
lor radiofonice și a structurii 
icnosferei.

La 8 octombrie, la ora 6 (ora 
Moscovei) satelitul făcuse încon
jurul pămîntului de 63 de ori. 
Pînă în prezent nu s-a constatat 
vreo modificare a distanței din
tre satelit și racheta care l-a 
lansat și care îl urmează în zber 
pe aceeași orbită.

Ziarul american „Daily 
Ne-am făcut de rîs cu zarva 

propagandistică

News“ 
noastră

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
întreaga viață politică a State

lor Unite se desfășoară practic 
la aceaslă oră sub semnul ur
mărilor pe care marele succes al 

‘ Uniunii Sovietice îl are asupra 
11 politicii interne și externe a 

Statelor Unite. La 8 octombrie 
s-a anunțat chiar convocarea 
consiliului de Securitate al S.U.A. 
— prezidat de președintele Ei
senhower — care va examina 
problemele ce decurg din lansa
rea satelitului.

In rlndul oamenilor de știință 
americani continuă să domnească 
o puternică animație.
Unii oameni de știință și In spe

cial aceia care iucrează tn di
verse instituții ale guvernului tji 
exprimă nemulțumirea în legă
tură cu faptul că nu Statele U- 
nite au fost acelea care au lan
sat satelitul artificial. Savantul 
american Fred Whiple a declarat 
că „ESTE DESTUL DE NEMUL
ȚUMITOR FAPTUL CA SOVIE
TICII NE-AU LUAT-O ÎNAIN
TE", Potrivit altor savanți ame
ricani, tn general S.U.A. mai au 
de rezolvat numeroase probleme 
pînă la lansarea unui satelit ar
tificial. Profesorul de fizică J. 
Kaplan de la Universitatea din 
California, președintele Comite
tului american al Anului Geofi- 
zic Internațional a declarat că 
„STATELE UNITE VOR LAN
SA UN SATELIT ARTIFICIAL 
IN URMĂTOARELE 15 LUNI". 
Aceasta face ca pronosticurile 
optimiste privind lansarea în
tr-un viitor mult mai apropiat de 
către S.U.A. a satelitului artifi
cial să fie privite cu toată rezerva 
ce se impune.

,, Din comentariile presei ameri
cane reiese că observatorii lucizi 

.din Statele Unite apreciază tan- 
sarea satelitului ca o dovadă in
contestabilă a superiorității U- 
niunii Sovietice tn domeniui pro
gresului tehnic-științific, ca o 
mare victorie a U.R.S.S. în în
trecerea pașnică cu Statele Uni
te. Acești observatori consideră 
ziua lansării satelitului ca data 
dispariției teoriilor privind 
„rămînerea tn urmă" pe plan 
tehnic a Uniunii Sovietice, teorii 
vinturate ani de-a rîndul de pro
paganda americană. „Sovietele 
s-au lăudat puțin dacă s-au lău
dat în general — a declarat cu
noscutul specialist american în 
domeniul rachetelor teleghidate. 
E. P. Mart Jr. — ei totuși au 
lansat un satelit mai mare șl

cel pe care îl

spre planele", în care descrie u- 
riașele perspective care s-au des
chis științei prin lansarea primu
lui satelit artificial al pămîntului.

Generalul de aviație Chassin 
publică un amplu articol in zia
rul „Aurore" in care scrie între 
altele că „oamenii de știință so
vietici au uimit lumea prin faptul 
că s-au dovedit a fi în stare să 
rezolve din punct de vedere prac
tic atît de repede această proble
mă extrem de complicată".

Comentatorul agenției France 
Presse subliniază că lansarea sate
litului artificial al pămîntului a 
provocat o senzație atît de puter
nică in întreaga lume științifică 
și politică franceză incit pentru 
citeva zile presa a lăsat pe planul 
al ■ " .....................

de înlăturare a puterii capitalist', 
lor și moșierilor și instaurarea re
gimului democrat-popular, care se 
sprijină pe alianța dintre mun
citori și țărani, ca și în mun
ca de construire a socialismu
lui, ne-a ajutat mult solidari
tatea morală și politică a clasei 
muncitoare din celelalte țări. O 
importanță hotărttoare pentru 
construirea socialismului o are u- 
nitatca țărilor socialiste, colabo
rarea lor tot mai strînsă, întraju
torarea lor tovărășească.

Pentru propășirea patriei noas
tre o deosebită însemnătate are a- 
jutorul multilateral și dezinteresat 
dat poporului romîn de Uniunea 
Sovietică, în vederea refacerii și 
dezvoltării economiei și construi
rii socialismului.

Am stabilit legături 
cu numeroase 

organizații sindicale
Tovarășe și tovarăși, 
Sindicatele noastre au stabilii 

în perioada scursă de la Congre
sul al III-lea noi legături cu nu
meroase organizații sindicale de 
afilieri și orientări diferite. In 
momentul de față noi întreținem 
relații frățești cu organizații sin
dicale de diferite orientări și a- 
filieri din aproape 70 de țări.

Este în preocuparea noastră să 
întărim și să lărgim și mai mult 
legăturile noastre cu organizațiile 
sindicale din țările capitaliste și 
coloniale, să realizăm în mod sis
tematic schimburi de experiență și 
de păreri tn problemele vitale de 
interes comun.

Cu un sentiment de profundă 
satisfacție putem vorbi despre le
găturile frățești tot mai strînse 

sindicatele dinjările socialiste.

Importanța 
Congresului

Oprindu-se asupra împrejură
rilor internaționale tn care are 
loc Congresul și relevînd unel
tirile reacțiunii imperialiste, tov. 
Gheorghe Apostol a spus mai 
departe;

Pe bună dreptate, se arată tn 
raportul prezentat de tov. Louis 
Saillant, că oamenii muncii tre
buie să răspundă la coaliția inter
națională a monopolurilor capita
liste printr-o coaliție internațio
nală largă a tuturor forțelor sin
dicale ale clasei muncitoare. Da 
aceea noi aprobăm tntrutotul pro
punerile făcute în raport și vedem 
în ele calea spre noi progrese 
fn realizarea unității de acțiune 
și sindicală atît pe scară națio
nală, cit și Internațională, pentru 
obținerea unor realizări trainice 
și simțitoare în îmbunătățirea si
tuației economice și sociale a ce
lor ce muncesc din toate țările.

Considerăm deosebit de impor
tantă propunerea ca Congresul să 
adreseze un apel în vederea orga
nizării unei largi discuții între 
toate organizațiile sindicale, indi
ferent de afilierea lor, pentru e- 
laborarea unui program minim de 
acțiuni unitare, care poate deveni 
cu succes „Carta" Uniunii Sindi
cale Internaționale.

Problema majoră a oamenilor 
muncii din Europa a fost și ră- 
mîne primejdia militarismului ger
man. Organizarea unei largi miș
cări solidare a tuturor oamenilor 
muncii și tuturor sindicatelor din 
Europa pentru a împiedica trans
formarea Germaniei occidentale 
într-o bază atomică de război con
tra popoarelor Europei, este o 
sarcină de cea mai mare impor
tanță.

Foștii SS-iștl s-au adunat Ia 
sfîrșitul lunii iulie în Bavaria la 
Karlsburg, unde au participat' cî- 
teva mii de incitați de aceeași 
teapă din Franța, Olanda, Norve
gia, Belgia la o întîlnire ațîțătoare 
ținută sub lozinca „Chemăm Eu
ropa". Clasa muncitoare din Eu- 
ropa e prima care trebuie să dea 
un răspuns la această chemare 
nerușinată a călăilor care au tn- 
sîngerat toate țările continentului 
nostru. Acest răspuns nu poate fi 
decît unul singur: unirea munci
torilor din toate țările Europei cu 
muncitorii din cele două Germa
nii, pentru a împiedica pe acești 
SS-iști, pe ceilalți militariști din 
Germania occidentală și pe toți 
confrații lor, de a-și pune în a- 
plicare planurile lor criminale.

Dragi tovarăși,

încheind expunerea delegației 
sindicale din R.P, Romînă permi- 
teți-mi să exprim aprobarea de
plină pe care sindicatele noastre 
o dau activității duse în ultimii 
patru ani de Federația Sindicală 
Mondială și organele sale condu
cătoare. Sîntem convinși că lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
Sindical Mondial vor însemna un 
nou pas pe drumul Întăririi unită
ții și solidarității muncitorești in
ternaționale, în lupta pentru ri
dicarea nivelului ^e trai al tutu
ror oamenilor muncii, pentru eli
berarea tuturor popoarelor de sub 
jugul capitalismului, pentru pace 
și progres social.

Trăiască unitatea și solidarita- 
tea internațională a celor ce mun
cesc !

Trăiască Federația Sindicală 
Mondială 1

Să pășim cu încredere pe dru
mul unității de acțiune și a uni
tății sindicale în interesul progre
sului social al omenirii șl al pă, 
cii între popoare 1

(Text prescurtat. Subtitlurile , 
aparțin redacției) •;)-

LEIPZIG 8 (Agerpres). — La cerea P.M.R., lichidează pas cu 
ședința din 6 octombrie a celui pas starea de înapoiere econom;- 
de-al IV-lea Congres Mondial al că și socială moștenită de la ca- 
Sindicatelor, tov. Gheorghe Apos- pitalism.
toi, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. Ro
mînă, a rostit o cuvîntare 
care se spune printre altele: 

Dragi tovarăși și prieteni 1 
In adunările și mitingurile care 

au fost consacrate în R.P. Romi- 
nă acestui congres, sute de mii 
de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari ne-au împuternicit 
să salutăm în numele lor cel 
de-al IV-lca Congres Mondial 
al Sindicatelor și să asigurăm 
Federația Sindicală Mondială de 
neclintitul lor atașament față 
de cauza unității sindicale inter
naționale, a păcii și progresului 
social al întregii omeniri munci
toare.

Raportul prezentat congresului 
de către secretarul nostru gene
ral, tov. Louis Saillant, cuprinde 
o analiză multilaterală a muncii 
depuse de organele conducătoare 
ale Federației Sindicale Mondia
le și de centralele internaționale 
pentru aplicarea în viață a im
portantelor hotărîri adoptate de 
către cel de-al treilea congres, 
care a avut loc la Viena In 1953, 
și un tablou amplu al situației 
oamenilor muncii și mișcării sin
dicale în lume.

Referindu-se la evenimentele 
care au avut loc în răstimpul 
scurt de la cel de-al III-lea Con
gres, tov. Gheorghe Apostol a 
spus:

Cu toate că în această perioa
dă forțele imperialiste au folo
sit un arsenal vast — de la pro
vocări politice și militare, acțiuni 
de spionaj și teroriste, pînă la a- 
gresiuni armate fățișe — atacul 
lor s-a soldat cu un eșec răsu
nător. Forțele antiimperialiste, 
antirăzboinice s-au dovedit a îi 
mai puternice. Popoarele au im
pus încetarea războiului colo
nial din Vietnam, Suezul a ră
mas al Egiptului. în Ungaria pu
terea a ramas în mîna oamenilor 
muncii, deslănțuirea unui nou 
război a fost împiedicată.

In acești patru ani am fost 
martorii creșterii forțelor munci
torești organizate în sindicatele 
din lumea întreagă, s-a întărit și 
s-a dezvoltat mult solidaritatea 
internațională a celor ce mun
cesc.

Clasa muncitoare din țara noa
stră va fi întotdeauna alături și 
va sprijini lupta curajoasă a oa
menilor muncii din țările capita
liste pentru revendicările lor eco
nomice și social-politice și lupta 
popoarelor oprimate de colonia
lism, pentru eliberarea lor națio
nală.

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Toate ziarele londoneze de sea
ră din 7 octombrie consacră prin
cipalele titluri știrilor privind 
observațiile asupra zborului sate
litului deasupra Angliei.

Ziarele anunță că postul de 
radiorecepție B.B.C. din Tat- 
sfieid a reușit să urmărească 
timp de 20 de minute prin radio 
traiectoria satelitului.

Ziarele discută importanța 
științifică a lansării primului sa
telit artificial al pămîntului. „Ti
mes" subliniază intr-un articol 
redacțional că „rușii au pătruns 
primii in spațiul cosmic... Această 
realizarea epocală în progresul 
științei merită admirație și re
cunoștință"...

Ziarul „Daily Sketch" publică 
un articol al comentatorului său 
care este de părere că aceasta 
realizarea a oamenilor de știință 
și a inginerilor sovietici a deve
nit posibilă datorită creării în 
U.R.S.S. a „unui sistem de învă- 
țămtnt tehnic la care noi nici

mai greu decît 
proiectăm noi".

Presa americană nu poate 
nu recunoască importanța isto
rică a acestui uriaș succes al 
Uniunii Sovietice. Ziar-u! „Daily 
Miror" scrie că „n-are nici un 
sens să ignorăm această dova
dă" a uriașului succes ai Uniu
nii Sovietice. Semnalele sale au 
fost auzite de milioane de oa
meni. Ele înconjoară pămîntul 
la fiecare 96,2 minute și aceasta 
produce o mare impresie asupra 
acestor milioane de oameni. In 
acest timp, remarcă cu ironie 
ziarul, „Avangarda" (denumirea 
satelitului pămîntului pe care 
urmează să-l lanseze S.U.A. n.r.) 
rămîne pe pămînt. Chiar și nu
mele lui și-a pierdut acum sen
sul". Corespondentul ziarului 
„Daily News" cunoscut pentru 
poziția sa net antisovietică, pu
blică un articol în care recunoaș
te că Statele Unite au suferit o 
înfringere în lansarea lunei ar
tificiale, tot așa după cum au 
pierdut în ceea ce privește crea
rea avionului cu reacție pentru 
pasageri. „Noi americanii, am 
vorbit muiți ani de aceste avioa
ne cu reacție de pasageri. Dar 
vor mai trece încă luni de zile 
pînă cînd marile noastre socie
tăți de transporturi aeriene Ie 
vor folosi in curse regulate. 
NE-AM FĂCUT DE RÎS CU 
ZARVA NOASTRA PROPAGAN
DISTICA AFIRMIND ÎN FA|A 
ÎNTREGII LUMI CA NU CRE
DEM DECLARAȚIILE RUȘILOR 
CA AU REUȘIT SA LANSEZE 
ÎNCĂRCĂTURĂ BALISTICA IN
TERCONTINENTALA.

Intr-un alt articol publicat în 
„New York Times", Schwartz, 
observatorul acestui ziar, binecu
noscut pentru propaganda anti
sovietică pe care o desfășoară, 
este nevoit să considere că lan
sarea cu succes a satelitului ar
tificial sovietic este o mărturie a 
faptului că „specialiștii americani 
în problemele ruse" au făcut o 
greșeală gravă în aprecierile lor 
privind posibilitățile tehnice ale 
U.R.S.S.

In încheierea articolului său, ______________  .
Schwarfz scrie că „ÎNCLINA- CEA MAI IMPORTANTĂ ETA- 
ȚÎA DE A SUBAPRECIA PO- --------------------
SIBILITAȚILE SOVIETICE", 
CARE SE OBSERVA ÎN S.U.A., 
SE EXPLICA PRIN ACEEA CA 
URA FAȚA DE UNIUNEA SO
VIETICA FACE PE UNELE 
PERSOANE SA CONFUNDE 
FAPTELE CU DORINȚELE
LOR".

Un dar minunat al științei sovietice 
oferit în cinstea

PEKIN 8 (Agerpres). — Ziarul 
„Guanminjibao“ din 7 octombrie 
a publicat declarația lui Go Mo
jo, președintele Academiei de 
Științe a R.P. Chineze, în legă
tură cu lansarea de către Uniu
nea Sovietică a primului satelit 
artificial al pămîntului.

După experimentarea rachetei 
balistice intercontinentale, lansa
rea de către Uniunea Sovietică 
a primului satelit atificial al 
pămîntului, • spus Go Mo
jo printre altele. reprezintă 
un dar minunat al științei sovie
tice oferit în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Acea
sta are o însemnătate deosebit de 
mare pentru asigurarea păcii în 
întreaga lume și pentru fericirea 
omenirii.

Consider, a continuat Go Mo-jo, 
că succesele Uniunii Sovietice ob
ținute în crearea 
ce și a satelitului

rachetei balisti- 
artificial al pă-

să

a publicat un articol al obser
vatorului său științific care sub
liniază importanța lansării de că
tre Uniunea Sovietică a satelitu
lui artificial al pămîntului. „A- 
ceasta. scrie observatorul, consti
tuie un mare contrast față de 
recenta stare de spirit a ingine
rilor din Occident, care studiază 
problemele rachetelor interplane
tare. Ei erau descurajați de di
ficultățile de care s-a lovit pro
iectul american. Recent memorii 
unui grup de oameni de știință 
au comunicat că „...crearea unui 
satelit întîmpină greutăți extra
ordinare. In pofida reducerii 
greutății de la 20 la 5 funți, ter
menul lansării primului satelit 
(american — n. r.) a fost ami- 
nat pină la primăvară".

„Yorkshire Post", scrie că rea
lizarea sovietică are „O IMPOR
TANȚA APROAPE ZGUDUITOA
RE". Ziarul declară că „oamenii 
de știință ruși merită și trebuie 
să primească felicitările noastre". 
Ei au distrus calmul nostru a-

doilea toate celelalte probleme.

Cel mai senzațional 
și cel mai pașnic 

eveniment din ultimul timp

în

„Rușii au pătruns primii în5 
^spațiul cosmic... Această reali-; 
^zare epocală în progresul ști-* 
5 inței merită admirație g 
!și recunoștință.

(„TIMES') -

y.

& „Trăim în zilele în care omul a 
i realizat visul milenar de a evada 
ș din granițele planetei noastre".

(„FIGARO”)
t - t B

„înclinația de a subaprecia posibilitățile sovietice,* 
care se observă în S.U.A, se explică prin aceea* 
■că ura față de Uniunea Sovietică face pe unele 
‘persoane să confunde faptele cu dorințele lor“ 
Ș („NEW YORK TIMES”)

BRUXELLES 8 (Agerpres).— 
Ziarele belgiene pubiică pe pri
mele pagini și sub titluri mari 
știri privind deplasarea satelitu
lui pămîntului.

Prof. Bourgeois, directorul Ob
servatorului din Bruxelles, luînd 
cuvîntul la posturile de radio bel
giene a caracterizat lansarea de 
către oamenii de știință sovietici 
a primului satelit artificial al pă
mîntului Ca „un eveniment excep
țional de important".

Ziarul catolic ,.Metropole" sub
liniază că lansarea primului sa
telit artificial al pămîntului este 
„UN PRELUDIU LA CĂLĂTO
RIILE INTERPLANETARE".

Ziarul „Peuple" a publicat un 
articol cu privire la lansarea în 
U.R.S.S. a satelitului pămîntului 
sub titlul: „Taina straturilor su
perioare ale atmosferei va *fi a- 
cum descoperită. Rușii au lansat 
satelitul artificial al pămîntului 
deschlzînd astfel drumul tn spa
țiul interplanetar".

Ziarul ,,Deraiere Heure" cali
fică camunicatul cu privire la 
lansarea în U.R.S.S. a primului 
satelit artificial al pămîntului ca 
fiind „CEL MAI SENZAȚIONAL 
ȘI CEL MAI PAȘNIC EVENI
MENT DIN ULTIMUL TIMP".

In anii primului nostru cinci
nal am realizat o puternică dez
voltare a industriei grele și în 
principal a industriei construc
toare de mașini. Astăzi acoperim 
din producția internă întregul 
necesar de instalații, mașini și 
utilaje pentru industria petroli
feră. industria minieră, precum 
și necesarul de mijloace de trans
port și utilaje de construcții și 
în același timp se exportă can 
tități din ce în ce mai însem
nate de mașini. Dezvoltarea in
dustriei a creat posibilitatea să 
producem și să punem la dispozi
ția agriculturii anual mii de 
tractoare și combine și întreaga 
gamă de unelte agricole, ceea ce 
duce la extinderea mecanizării în 
agricultură, la sporirea produc
ției de produse agroalimentare șj 
exercită o însemnată influență 
favorabilă asupra procesului de 
reorganizare socialistă a satului.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Apostol 

la Congresul Mondial 
al Sindicatelor

proape imperturbabil și înfumu
rarea noastră. Ei au arătat de 
ce minuni sînt în stare oamenii 
sovietici ruși. „Noul satelit arti
ficial al pămîntului, scrie ziarul, 
este un răspuns zdrobitor dat ce
lor care au fost dispuși să dea 
disprețuitori din umeri ca răspuns 
la afirmația de la sfîrșitul lunii 
august a rușilor cu privire la fap
tul că ei au experimentat cu suc
ces racheta balistică interconti
nentală. Aceasta dovedește din 

. nou că Occidentul a subapreciat 
posibilitățile și spiritul de iniția- 

PĂ A ISTORIEI El". tivă al oamenilor de știință so-
Ziarul „Manchester Guardian" vietici".

n-am visat..." El se plînge că in 
Anglia „se depun eforturi prea 
puține pentru a ridica nivelul 
invățămintului".

Ziarul „Birmingham Post" de
clară într-un articol redacțional: 
„TOATA LUMEA ESTE ENTU
ZIASMATĂ DE RUSIA. PRO
PORȚIILE REALIZĂRII SOVIE
TICE ÎNTREC LIMITELE PUR 
NAȚIONALE. EA ARE O IM
PORTANȚA COLOSALA PEN
TRU ÎNTREAGA OMENIRE 
CARE, PARE-SE, A INTRAT IN

La închiderea ediției

marii aniversări
mintalul reprezintă un bun mijloc 
de desmeticire pentru ațîțătorii la 
război.

Poporul chinez • șl oamenii de 
știință chinezi salută călduros 
succesele uriașe ale științei sovie
tice. Aceasta dovedește încăodată 
necesitatea studierii experienței 
sovietice înaintate și a strînsei 
colaborări cu oamenii de știință 
sovietici, ceea ce va contribui la 
dezvoltarea rapidă a științei în 
China.

Sperăm, a spus în încheiere 
Go Mo-jo, că oamenii de știință 
chinezi, folosindu-se de posibilită
țile lor’, vor urma exemplul oame
nilor de știinfă din Uniunea So
vietică.

La 7 octombrie ziarul „Jenmin- 
jibao“ a publicat articolul de fond 
intitulat Salutăm cu căldură ma
rea realizare științifică a Uniunii 
Sovietice'* consacrat lansării cu 
succes în Uniunea Sovietică a sa
telitului artificial al pămîntului.

Senzație în întreaga lume
CEASTA EXPERIENȚĂ ȘTIIN
ȚIFICĂ DENOTA DE ASEME
NEA SUPERIORITATEA IN DO
MENIUL RACHETELOR INTER
CONTINENTALE".

„VISURILE CELE MAI ÎN
DRĂZNEȚE DESPRE CĂLĂTO
RIILE INTERPLANETARE VOR 
DEVENI CURIND REALITATE", 
scrie ziarul „Le Parisien libere", 
și ziarul „Le Populaire" subliniază 
că ..lansarea în U.R.S.S. a sateli
tului are o importanță uriașă. 
Datorită acestui satelit vor putea 
fi dezlegate multe taine în legă
tură cu straturile superioare ale 
atmosferei, cu energia solară și 
razele cosmice".

Ziarul „Franc Tireur" publică 
o serie de articole intitulate : 
„Mica lună ne deschide drumul

PARIS. — Corespondentul spe
cial Agerpres transmite : Lansa
rea de către Uniunea Sovietică a 
satelitului artificial al pămîntului 
continuă să rămînă tema princi
pală a presei pariziene. O mare 
parte din ziare consacră acestei 
probleme cite 2—4 coloane pe 
prima pagină, publicînd numeroa
se articole ale specialiștilor teh
nici fi corespondenților din alte 
țări. tt

„Senzație în întreaga lume , 
scrie ziarul „Figaro", care publică 
un articol pe patru coloane. 
„Trăim în zilele în care omul a 
realizat visul milenar de a evada 
din granițele planetei noastre'*.

Ziarul „Figaro" publică de ase
menea declarațiile înaltului comi
sar pentru problemele energiei 
atomice, Francis Perrin, care a 
declarat între altele : „ACEST 
SUCCES ÎNSEAMNĂ SUPREMA
ȚIA IN NUMEROASE ALTE DO
MENII : ELECTRONICĂ, TEH
NICA RACHETELOR ETC. FĂRĂ 
IN DOI ALA CĂ ACEASTA ESTE 
O EXPERIENȚĂ CARE PRE
ZINTĂ UN FOARTE MARE IN
TERES Șl CARE PRESUPUNE 
O TEHNICĂ EXCELENTĂ.

Conferință cu caracter 
exceptional la Casa Albă
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

Agențiile de presă anunță că la 
8 octombrie a avut loc la Casa 
Albă o conferință la care au par
ticipat președintele Eisenhower, 
înalți funcționari aj guvernului 
și un grup de oameni de știință 
care lucrează la programul ame
rican al satelitului artificial. 
Printre participanții la conferin
ță se aflau Donald Quarles, sub
secretar de stat la Ministerul A- 
părării și dr. Allan Waterman, 
directorul Fundației naționale de 
știință care se ocupă de cons
truirea satelitului artificial ame
rican.

Potrivit agențiilor participanții 
la conferință au expus președin
telui concluziile care trebuie tra
se în urjna succesului sovietic 
în lansarea satelitului artificial.

Conferința a avut un caracter 
excepțional întrucît nu era pre
văzută în programul de lucru al 
președintelui. Agenția United 
Press aîirmă că această confe
rință se datorește cererii mem
brilor congresului S.U.A. privi
toare la „o revizuire totală" a 
politicii militare americane și la 
elaborarea unui program „extra
ordinar" care să permită Statelor 
Unite să ajungă din urmă Uni
unea Sovietică în domeniul zbo
rurilor cosmice.

Un bilanț rodnic

A-'

Tinerii locuitori 
ai Pekinului re

cepționează 
semnalele emise 
de pe satelitul 

artificial.

LEIPZIG. — Din Inițiativa delegației romlne la cel deusl IV-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor, a avut loc duminică seara o tn. 
tilnire tovărășească și o Inasă comună Intre delegațiile sindicale din 
țările balcanice. Au participat delegațiile bulgară, greacă, iugoslavi, 
albaneză și romînă. Tov. Gheorghe Apostol, conducătorul delegației 
romlne, a salutat pe cei prezenți șl a arătat că tmbunătăflrea reia, 
fiilor dintre aceste sindicate va contribui la o întărire și pe această 
cate a relațiilor de prietenie tntre popoarele noastre. Discuțiile și 
schimbul de păreri tntre membrii delegațiilor s.au desfășurat tntrM 
atmosferă caldă șl prietenească.

SOFIA. — La 7 octombrie Prezidiul Adunării Populare a Republi. 
cil Populare Bulgaria a emis un decret prin care a fixat alegerile 
pentru cea de.a treia Adunare Populară pentru ziua de 22 decembrie 
a. c„ dat fiind că la 20 decembrie 1957 expiră termenul împuternici, 
rilor celei de.a doua Adunări Populare.

BERLIN. — La 7 octombrie, tn cinstea celei de.a VIIl-a aniversări 
a Republicii Democrate Germane au început lucrările de construire a 
primei centrale atomo-electrlce tn partea de nord a Berlinului. Această 
centrală atomo.electrică va avea o capacitate de 70 megawați și se 
prevede ca tn I960 ea să asigure curentul 
publice.

electric necesar rețelei

F. Iugoslavia, în diml- 
Sovietice, G. K. Jukov,

ZADAR. — La Invitația guvernului R. P.
neața zilei de 8 octombrie mareșalul Uniunii 
ministrul Apărării al U.R.S.S., a sosit tn portul adriatic, Zadar.

Mareșalul G. K. Jukov, ministrul Apărării al U.R.S.S., a plecat cu 
un avion de la Zadar la Belgrad.

PHENIAN. — La 7 octombrie Din Ban Su, ministrul Comerțului 
Interior și Exterior al R. P. D. Coreene, a adresat ministrului Co. 
merțului șl Industriei al Republicii Coreea, Kim Ir Hvan, o scrisoare 
cu propuneri privind stabilirea de legături comerciale intre Coreea de 
nord și de sud.

TEL AVIV. — După cum relatează ziarul ..Jerusalim Post“. tn 
portul Iordanian Akaba continuă să sosească armament american.

PARIS. — Criza politică din Franța continuă.

NEW YORK. - Ședința de marți a Adunării Generale a O.N.U, a 
fost ultima ședință în cadrul dezbaterii generale.

Oamenii muncii din țările 
cialiste, clasa muncitoare din 
rile capitaliste și popoarele 
loniale au interese comune 
lupta împotriva politicii de război 
a imperialismului, pentru pace și 
progres social.

In apărarea, consolidarea și 
dezvoltarea cuceririlor oamenilor 
muncii din țările socialiste sînt 
direct interesați toți oamenii mun
cii, întreaga omenire progresistă, 
deoarece țările socialiste, prin 
forța lor uriașă pusă în slujba 
păcii și progresului social, re
prezintă principala stavilă în ca- 
iea planurilor războinice ale ini- 
perialismului. Succesele țărilor 
socialiste, în oare clasa munci
toare deține rolul conducător în 
stat, măresc încrederea clasei 
muncitoare din toate țările în 
forțele sale de luptă împotriva 
exploatării nemiloase a capitalu
lui monopolist. Orice atac îm
potriva țărilor socialiste, orice 
încercare de a submina cuceririle 
clasei muncitoare din aceste țări 
este în ultimă analiză un atac 
împotriva clasei muncitoare din 
toate țările, împotriva întregii 
omeniri progresiste. De aceea 
clasa muncitoare și sindicatele 
din țările capitaliste și coloniale 
iau o poziție combativă și de
mască politica de ațîțare și ca
lomnii imperialiste la adresa ță
rilor socialiste și a sindicatelor 
din aceste țări.

Federației Sindicale Mondiale 
îi revine misiunea de a întări ne
întrerupt legăturile frățești între 
oamenii muncii din țările socia
liste și cei din țările capitaliste 
și coloniale, de a face ca solida
ritatea lor să devină din te In ce 
mai puternică...

Activitatea 
sindicatelor din

so- 
tă- 
co- 
în

R.P.R

noastră
consec-

țara 
mod 

dezvoltare a 
naționale tn

Dragi tovarăși,
Sindicatele din 

și-au îndreptat în 
vent eforturile de 
economiei noastre
scopul îmbunătățirii neîntrerupte 
a condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc.

Economia Romîniei capitaliste se 
caracteriza printr-o dezvoltare 
extrem de slabă a industriei. 95 
la sută din mașinile-unelte nece
sare se importau din străinătate.

Ramurile principale ale eco
nomiei erau aproape în întregime 
în mîinile monopolurilor engle
ze, franceze, americane și germa
ne care storceau cîștiguri fabu
loase din exploatarea muncitori
lor și țăranilor și jefuirea bogă
țiilor țării.

Invingînd împotrivirea șl unel
tirile forțelor exploatatoare, po
porul romîn în frunte cu clasa 
noastră muncitoare, sub condu-

Sindicatele iau parte activă la 
progresul economic al țării. Prin 
sindicate clasa muncitoare din 
țara noastră participă la organi
zarea producției, la conducerea 
economiei.

In acest timp au fost perfec
ționate consfătuirile de produc
ție, care s-au dovedit în condi
țiile țării noastre forma cea mai 
eficace de participare a munci
torilor la conducerea producției, 
ca și alte forme, cum sînt adună
rile sindicale generale ale munci
torilor și funcționarilor, unde se 
discută încheierea contractelor 
colective, apoi modul în care pre
vederile lor se realizează, pre
cum și întrecerea socialistă.

Sindicatele din R.P. Romînă 
îmbină organizarea participării 
muncitorilor la perfecționarea și 
dezvoltarea producției cu satis
facerea intereselor materiale și 
culturale ale acestora.

Fiecare an care ne desparte de 
cel de-al treilea congres mon
dial a adus oamenilor muncii 
din Romînia o nouă sporire a po
sibilităților de satisfacere a ne
cesităților materiale și culturale. 
In primul an după congres, în 
1954, s-a realizat o sporire a sa
lariilor la muncitorii feroviari, 
metalurgiști, textiliști, la cei din 
industria alimentară și din agri
cultură și silvicultură.

In anul următor, în 1955, s-au 
mărit salariile muncitorilor din 
industria chimică, pielărie, poli
grafie, sticlărie și ceramică, pre
cum și ale personalului P.T.T., 

Anul 1956 a adus o nouă și 
însemnata creștere a venitului 
oamenilor muncii -. s-a îmbunătă
țit salarizarea personalului teh- 
nico-administrativ în întreprin
deri și instituții, s-a ridicat mi
nimul de salariu pentru toate ca
tegoriile de salariați, s-a introdus 
o alocație de stat pentru copii, 
s-au mărit pensiile mici, au fost 
ridicate salariile corpului didac
tic și cele ale lucrătorilor din co
merț, iar în cursul acestui an s-a 
îmbunătățit simțitor salarizarea 
personalului medico-sanitar.

In urma unui studiu amănunțit 
C.C.S. a prezentat guvenului Re
publicii Populare Romîne, la sftr- 
șitul anului trecut, propuneri pen
tru îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și normare a muncii, 
care vor duce la o nouă creștere 
a cîștigului mediu al muncitorilor 
cu 13—25 la sută și la corelații 
mai Juste Intre salariile din dife
rite ramuri de producție. Proiec
tele măsurilor propuse pentru fie
care ramură au fost puse tn dis
cuția muncitorilor din întreprin
deri, organiztndu-se de către sin
dicate o largă consultare a aces
tora.

In desfășurarea acestei mari ac
țiuni de masă organizată de sin
dicate se reflectă în mod nemij
locit importantele schimbări ce au 
avut Ioc în conștiința clasei noas
tre muncitoare, care înțelege tot 
mai bine că tn condițiile noastre 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost consti
tuie calea cea mai sigură pentru 
creșterea nivelului de trai al po
porului.

In țara noastră, ca șl tn cele
lalte țări socialiste, salariul nu re
prezintă decît o parte din ceea ce 
revine salariaților din venitul na
țional pentru satisfacerea cetințe- 
lor lor. Venitul național, la repar
tizarea căruia sindicatele parti
cipă direct, e folosit în proporție 
de 15 Ia sută pentru investiții și 
85 la sută pentru satisfacerea 
voilor oamenilor muncii. Din 
nitul național se alocă anual 
liarde de Iei pentru asistență
cială acordată complet gratuit, 
pentru construcții de locuințe 
muncitorești, învățămînt, pregă
tire profesională, asigurări socia
le, protecția muncii și pensii.

Trebuie să spunem, dragi tova
răși. că în lupta grea, complexă,

ne- 
ve- 
mi- 
so-
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