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COMISARUL
DE PE „AURORA"♦♦♦

Pe scara de lemn coboară un bă. 
trtnel uscățiv. Lîngă mine, cineva 
șoptești cu voce stinsă:

— Este cel ce a comandat salva 
de pe „Aurora-...

Bătrînelul acesta nu seamănă cu 
eroii legendelor ce ne-au populat 
adolescența. Nud prea înalt. Re. 
mărci ușor că anii t.au brăzdat 
chipul, l-au argintat

... i . ----------------ț 0
ttmplele dar 
vioiciune ce

i-uu UI 
ochii tșl păstrează 
sfidează oboseala.

— Bielîșev...
1-am strlns mi

na. Urechea per
cepea cu atenție 
fiecare sunet al 
vocii sale. Cînd. 
va glasul acesta 
a ordonat „foc" 
șl încăperile Palatului de Iarnă 
s-au cutremurat. Cîndva...

Sînt 40 de ani șl actul pe care 
l-a comandat Bielîșev a intrat în 
istorie. Ești dispus la reflecții. Ai 
impresia că prin intermediul lui 
Bielîșev conversezi cu istoria șl, 
fără voia ta, te transporți într.o 
epocă pe care al cunoscut-o doar 
tn pagini de cărți sau pe ecrane de 
cinematograf.

întrebări ? E dificil. Nu-l un in. 
terviu oarecare. Si totuși...

— Cum ați devenii marinar 
„Aurora" ?

Ascultăm o poveste minunată. 
N.a creat-o fantezia unui scriitor ci 
viața, cu frămîntările ei. Ascultăm 
și notăm.

— In 1913 am.Intrat în flota mi- 
litară baltică. Eram tînăr (o lică. 
rire descifrez tn privirea lui Bie. 
lișev). Aveam doar 21 de ani. Pînă 
atunci fusesem strungar. Viața 
grea îmi devenise o obișnuință. In 
fabrică munceam 11-12 ore pe zi. Pe 
vas am întîlnlt aceeași viață. In 
această asemănare a existenței tre- 
buie căutate începuturile mele re
voluționare. Se îmbinau experiența

muncitorului exploatat cu cea a 
marinarului asuprit.

Bleltșev ne poartă prin anU a. 
ceia. „Aurora" era un vas mo- 
dern. Insă folosirea lui excesivă a 
dus la uzarea mașinilor. In 1916, 
crucișătorul se găsea pe șantierele 
navale franco-ruse din Petrograd 
tn reparație capitală. Mecanicii de 
pe crucișător au fost trimiși șl ei 
pe șantier să participe la efectua, 
rea reparațiilor. Matrozii i.au cu. 
noscut astfel direct pe muncitorii 
revoluționari.

Zilele erau agitate. In fabrici, 
grevele se tnlănțuiau. Situația de 
pe front neliniștea poporul. Foa- 
mea tșl făcea sălaș tn casele mun. 
citorilor. E cert că țarismul avea 
zilele numărate.

— La 1 februarie 1917 a început 
greva generală. Comandantul va. 
sulul a încercat să ne izoleze de 
muncitori. Ce trebuia noi să fa. 
cern într-un asemenea moment ? 
Tradiția revoluționară a marinari, 
lor ruși ne-a fost sfătuitor. La 27 
februarie am hotărît să punem mî- 
na pe crucișător. La capela de pe 
vas, la ora 21, avea loc zilnic ru
găciunea de seară. Am vrut să pro. 
fităm de ocazie și, tăind firele elec- 
trice, să atacăm pe ofițeri și să 
capturăm armamentul. Cineva ne-a 
trădat. Rugăciunea nu s-a mai ți
nut. Atunci am năvălit pe covertă 
vreo 200-300 de marinari strigînd 
„ura". Ofițerii au deschis focul. A 

doua zi, vasul 
însă era în mîi. 
nile noastre. De 
pe țărm, munci, 
torii din ora? 
care aflaseră de 
răscoală ne în. 

ziua cînd țarismul
Bielîșev. Pare tn. 
strălucesc iar gla.

Tovarășul Bielîșev, Iodul comisar de pe crucișătorul .Aurora", 
povestește gazetarilor bucure?temi momente din vremea Revo

luției Socialiste.

pe

curajau. Era în 
s-a prăbușit...

II privesc pe 
tinerit. Ochii ti 
sul a căpătat o vigoare neaștep. 
tată. Observ lesne că amintirile au 
pus stăpînire pe ființa lui. Notez 
cuvintele lui dar încerc în același 
timp să mi-l imaginez pe Bielîșev 
în fruntea detașamentului de ma. 
trozi cucerind stația de telegraf și 
telefon din Petrograd, gonindu-i 
pe iuncheri șl capturîndu.le mașina 
blindată.

Filmul acelor zile ne este ru
lat pe un ecran nevăzut. Minunat 
povestitor este bătrînelul acesta 
uscățiv. Dar de ce vocea a căpătat 
intonații deosebite ? De ce? Ciu- 
dați oameni mai sînt și ziariștii. 
Iși risipesc prea grabnic emoțiile...

Bielîșev pomenește de Lenin. La 
aprilie cînd a sosit în Gara Fin.

EDGARD OBERST
3

York Times" scrie că i 
de seară sau de di- i 
pe care o vor observa . 
Statele Unite oa fii

;,steaua 
l mineață 
i cei din -------  - ---- __ .. _
; steaua fabricată la Moscova", i 
; Im Departamentul de Stat au • 
; fost camuflate ferestrele. Lipsa i
• de legătură cu „cerul" explică, i 
i probabil, atitudinea vorbăreți- •
• lor purtători de cuvînt ai unor • 
i trusturi interesate.
•
; în urma apariției 
•satelitului lansat de
•

j

pe cer a •
Moscova, j

• •
s McCarthy a cerut să fie tran- •
; fferat.. Și tn cer sînt Roșii. •

Kurier" din Viena | 
,Vocea Moscovei a ?

ș „Neuer
'. torte i „____ _______
ț foit auzită pe această cale (a • 
: satelitului NM.) tn tntreaga • 
J Americă, ea se aude In tot u- J
• nioersur. Te pomenești ci nu î
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La strînsul recoltelor de toamnă

Mii de tineri voluntari
sprijină gospodăriile de stat

Voluntari — mii de tineri 
muncitori, elevi, funcționari 
au ieșit în zilele acestea pe 
ogoare să sprijine gospodăriile 
de stat la strînsul recoltelor 
de toamnă. Zeci de mii de ki
lograme de produse agricole au 
luat calea magaziilor ți a de
pozitelor cu multe zile înainte 
de termenele planificate. Sute 
de hectare au fost pregătite 
pentru arăturile ți însămînță- 
rile de toamnă. Cîți bani s-au 
economisit ? Pînă acum nu s-a 
făcut nici un calcul. Fără în
doială că s-au făcut însemnate 
economii bănești. Semnificativ 
este de asemenea elanul patrio
tic cu care tinerii din patria 
noastră răspund apelului Uniu
nii Tineretului Muncitor de a 
sprijini recoltările.

Ieri, comitetele regionale 
U.T.M. ne-au comunicat t

* In regiunea Pitești — o inițiativă intere
santă * Pînă acum gospodâriile de stat 
din Baia Mare au fost ajutate de peste 
7.000 tineri volunta-i * In bilanțul tinerilor 

clujeni cantitățile realizate sînt exprimate 
în vagoane * Dobrogenii au o slabă* Dobrogenii au o slabă 

mobilizare
acțiune 
muncii

Protecția muncii
tinerilor muncitori

Cu flecare al crește grija pe 
care o acordă statul asigurării 
unor condiții cit mal bune de 
muncă. Pentru prima oară In 
anii puterii populare s-au stabi
lit reguli precise pentru protec
ția muncii. Ingineri ,1 tehnicieni 
au ca atribuție anume asigura
rea securității muncii. Statul pu
ne la dispoziția întreprinderilor 
materiale șl echipament de pro
tecție.

Este știut că printre îndatori
rile pe care le au noii muncitori 
tind te angajează Intr-o uzină 
este și aceea de a participa la 
instruirea lor de către serviciul 
protecția muncii cu normele de 
tehnica securității muncii. Aici 
noii lucrători lnva|ă cum trebuie 
preintimphiate accidentele, cum 
să procedeze atunci etnd în sec
ția in care lucrează se intimplă 
un accident etc. Apoi maistrul 
sau inginerul din secția in care 
sint repartizat! să lucreze ii In- 
cunoștinjează care sint normele 
de tehnica securității muncii . ‘ 
locul respectiv. Instructajul la 
locui de muncă se face lunar f 
baza unei fișe.

Așa ar trebui să se intimple.
Cum se procedează insă in u- 

nele întreprinderi ?
De la început trebuie să spu

nem, că deși problemele de pro
tecția muncii nu sint egale, uni
forme, in toate Întreprinderile, 
ele nu se tratează diterentiat. Se 
mai folosesc, din păcate, la unele 
întreprinderi metode cu totul ne- 
permise. Unii dintre tehnicieni, a- 
flind insă că muncitorul căruia 
trebuiau să-l facă instructajul a 
mai lucrat lntr-o uzină, i se adre
sează cam in felul acesta: „Vezi 
mașina; ai grijă să nu te acci
dentezi i“ Și cu asta instructajul 
se termină.

Așa cum prevăd normele de 
protecția muncii, maiștrii au obli
gația să instruiască pe muncitori 
lunar șl să treacă In fișa special 
Întocmită pentru acest lucru data 
cind s-a făcut instructajul. Ade
sea insă instructajul se face in 
mod formal. Maistrul cheamă pe 
muncitori șl le spune Iarăși: „Ve
deți, noi am mal discutat despre

Cum se face instructajul

pe

pe

modul cum trebuie să lucrați. 
Aveți grijă cum umblafl cu ma
șina, să nu vă accidentați șl a- 
cum semnați aici".

Șl ce se Intimplă?
Tlnărul Petru Nuță de la uzi

na cocso-chimică din Hunedoara 
a fost grav accidentat, deoarece 
fiind instruit in mod formal nu 
știa că n-are voie să părăsească 
locul de muncă și să se urce pe 
mașina de șarjare. Petru Nuță 
era dat în grija maistrului Con
stantin Duda?, care obișnuia să 
tacă Instructaj într-o lună și să-l 
înregistreze pentru două și trei 
luni, fără a mai supraveghea in 
acest timp pe muncitori. Se pare 
că membrii comitetului organiza
ției de bază U.T.M. nici n-au 
știut despre acest lucru.

Se intimplă încă adesea șl ca 
tinerii să fie mutați fără rost de 
la un loc de muncă la altul, 
fără să se țină seama de cali
ficarea lor. Presupunind că uneori 
acest lucru a fost necesar din 
cauze obiective, tot ar fi normal 
să se acorde acestor tineri cel 
puțin grija în vederea instruirii 
cu privire la normele de tehnica 
securității muncii. Din păcate 
însă acest lucru adesea nu se 
face. Cine răspunde pentru cele 
intimplate tinărului Gh. Brezea
nu la uzinele „Progresul“-Brăila 
pe cind îndeplinea funcția de ma- 
nipulant la tabloul de comanda 
de la 
tînăr, 
a fost 
locuri 
tor în 
ti» 
pune și Întrebarea : biroul orga
nizației de secție U.T.M. știa 
cest lucru ? Dacă da, de ce 
s-a sezisat că in acest caz se 
încalcă pe de o parte, regulile 
organizare a muncii, iar pe 
altă parte se împiedică progre
sul calificării și instruirii tineri
lor ?

Spuneam mai la început că, 
deși problemele de protecția muo-

cli sînt multiple și variate ade
sea încă ele nu se tratează dife
rențiat, după specificul fiecărui 
loc de muncă. Așa cum a. reieșit 
și dintr-o ședință de colegiu ți
nută la Ministerul Industriei 
Grele, în întreprinderi instructa
jele se fac m>ai mult cantitativ, 
fără a se pune accent pe calitate, 
uîtînd adeseori că cei înstruiți 
sînt tineri și că au nevoie să în
vețe. Astfel instructajele au de
venit foarte generale, șablon 
neinteresante. De acest lucru 
Și-au dat seama însăși responsa
bilii serviciilor de protecția mun
cii. Dar, culmea — unii, ca to
varășul inginer Tornaș, șeful ser
viciului de protecția muncii de |a 
uzinele „23 August44, in loc
vină cu propuneri de îmbunătă-

C. BANCILA

să

PITEȘTI: S-a Inițiat o 
Interesantă: împletirea 
voluntare de sprijinire a strîn- 
gerii recoltei cu preocuparea 
față de politehnizarea învățămîn- 
tului. In acest scop, 350 elevi de 
la școlile medii din oraș s-au de
plasat în cîteva gospodării de 
stat din regiune unde, pe lîngă 
faptul că au căpătat cunoștințe 
agrotehnice noi, au ajutat și la 
strînsul recoltei. In patru zile 
el au recoltat porumbul de pe 
o suprafață de 150 hectare șl au 
tăiat cocenii de pe 50 hectare. 
La gospodăria de stat Rătești au 
fost organizate alte tabere cu 
aproximativ 280 tineri care au 
cules porumbul de pe 100 hec
tare.

Alți 200 de tineri din Instituți
ile orașului Pitești și 100 elevi 
ai școlilor profesionale din oraș 
au plecat să sprijine gospodă
riile de stat din raioanele Cos- 
tești și Drăgăneștl-Olt. La gos
podăria de stat Clucereasa, 100 
elevi ai școlii profesionale de pe 
lîngă uzinele „Vasile Tudose“ 
din Colibași au recoltat porum
bul de pe 100 hectare.

BAIA MARE. In săptămîna tre, 
cută au participat la sprijinirea 
strîngerii recoltelor 
din gospodăriile de 
3200 tineri. In total, 
în întreaga regiune 
au muncit voluntar 
tineri, care au recolta’t 
600 tone cartofi și peste 
porumb.

CLUJ. în ultimele zile 
treaga regiune 2180 tineri 
la recoltat în 
stat. Bilanțul activității lor 
bun ; porumbul de pe 21 hectare, 
cocenii de pe 5 hectare, sfecla de 
zahăr pe 1 hectar, 3 vagoane și 
jumătate de roșii, 1 vagon ți ju
mătate de cartofi. Fruntașe au fost 
raioanele Cluj, Turda, Bistrița ți 
Zalău care au mobilizat cea mai 
mare parte din cei 2180 tineri vo
luntari.

kg. prune și au cu- 
de pe o suprafață 
In raionul Brăila 
recoltat o cantitate 
zarzavaturi.

un cuptor electric ? Deși 
fără experiență, Brezeanu 
mutat în șase luni la trei 
de muncă diferite : turnă- 
formare, bobinator la sec- 

mecanlcă și electrician. Se

nu 
se 
de 
de

Bac du — satelit 
legătura directă

BACAU (de la corespondentul 
nostruj. — Bacăul mi ze bucuri 
nici pe departe de renumele unor 
localități vestite tn activitatea 
lor da cercetare a cosmosului 
Și totuși tn orașul Bacău au fost 
ascultate semnalele trimise da 
noul locuitor al cosmosului,. 
„Minunea" s-a petrecut tn seara 
zilei de 7 octombrie. Radio ama4 
torii clubului regional A.V.S.A.Pa 
au descoperit în puzderia de șu-î 
nete și transmisii radio-telefonice 
semnalele de pe satelit. La orei* 
18,05, ora locală, Murărescu N« 
a identificat semnalele. Cîteva 
clipe nu i-a venit să creadă. Timp 
de 4 minute radio amatorul e as< 
cultat „glasul" satelitului. Sem. 
nalele satelitului au fost auzita 
pînă în ziua de 9 octombrie, orela 
14. Camera stației are tn flecara 
după amiază • mulțime de oan 
peți. Aici au loc dezbateri aprinsa 
despre satelit și despre semna, 
lele sale. Iată cum Bacăul a doî 
venit unul dintre localitățila 
care au „convorbiri cu curiosul 
musafir ai astrelor".

etanșat al satelitului este execu
tat din aliaje de aluminiu. Sate
litul este umplut cu azot în sta
re gazoasă.

★ Pe suprafața exterioară a 
corpului sînt instalate antene 
sub formă de patru bare în lun
gime de 2,4—2,9 metri. în tim
pul ieșirii satelitului în orbită 
barele antenelor sînt lipite de 
corpul rachetei. După desprinde
rea satelitului, antenele se ro
tesc în raport cu axele lor.

★ Programul măsurătorilor 
științifice pe sateliții artificiali 
ai pămîntului este foarte vast și 
înglobează studierea stării ionos- 
ferei, a structurii ei chimice, mă
surarea presiunii și densității, 
măsurători magnetice, studierea 
naturii radiației corpusculare a 
soarelui, a compoziției primare 
și a variațiilor razelor cosmice, 
sectoarelor ultraviolet și Roent
gen ale spectrului solar, precum 
și a cîmpurilor electrostatice ale 
păturilor superioare ale atmos
ferei și a microparticulelor.

(din ziarul „Pravda")

it Satelitul are formă sferică. 
El a fost adăpostit în partea din 
față a rachetei purtătoare și a- 
coperit cu un con protector. Ra
cheta cu satelitul a fost lansată 
vertical. La scurt timp după lan
sarea rachetei, cu ajutorul unui 
dispozitiv de comandă pe bază 
de program, axa rachetei a în
ceput să se abată treptat de la 
vertical. La capătul sectorului de 
ieșire în orbită racheta se afla 
la o altitudine de cîteva sute de 
kilometri și se deplasa paralel 
cu suprafața pămîntului cu o vi
teză de aproximativ 8.000 m. pe 
secundă. După ce motorul rache
tei s-a oprit, conul protector a 
fost detașat, satelitul s-a desj 
prins de rachetă și a început să 
se miște de sine stătător.

ic In prezent, în jurul pă
mîntului se rotesc satelitul uti
lat cu aparataj, precum și rache
ta purtătoare și conul protector. 
Cele trei corpuri s-au despărțit 
și în mișcarea lor ulterioară în 
aceeași fracțiune de timp, ele se 
pot afla în puncte cu totul 
rite ale suprafeței pă- 
mîntului.

★ Orbita satelitului. 
Orbita satelitului re
prezintă în primă o- 
proximație o elipsă, 
unul din focarele că
reia se află in centrul 
pămîntului. înălțimea 
de zbor « satelitului 
deasupra pămîntului 
nu este constantă, ei 
variază periodic, ațin- 
gind punctul cel m<n 
înalt de aproximativ 
1.000 km. în prezent 
perigeul orbitei (punc
tul ei cel mai jos) se 
află in emisfera nordi
că a globului pămîn- 
tesc, iar apogeul (punc
tul cel mai înalt al 
orbitei) în emisfera 
sudică.

★ In prezent în 
U.R.S.S. observațiile 
asupra satelitului sînt 
efectuate în mod sis
tematic de 66 stațiuni 
de observații optice 
și 26 cluburi ale 
D.O.S.A.A.F. (Asocia
ția voluntară pentru 
sprijinirea armatei, 
aviației și flotei), do
tate cu un mare nu
măr de mijloace de 
observație. In afară 
de aceasta, observații
le asupra satelitului 
se efectuează în mod 
individual de mii de 
radioamatori.

★ După cum s-« 
mai arătat, satelitul 
este în formă de sfe
ră, diametrul Iui este 
de 58 cm., greutatea 
— de 83.6 kg. Corpul

dife-

i Orbita satelitului

GALAȚI. Organizați în 7 brigăzi, 
350 tineri din raionul Tecuci au 
recoltat 7.000 
Ies porumbul 
de 7 hectare.
650 elevi au 
de 5 vagoane

CONSTANȚA. De aici nu ne-au 
mai sosit vețti bune. Intr-o singu
ră zi au prestat muncă voluntară 
cîțiva tineri din raionul Fetești. 
Atît. în întreaga regiune s-a re
coltat porumbul în proporție de 
7,09 la sută, iar în gospodăriile 
de stat doar 4,6 la sută. Recolta 
așteaptă să fie strînsă. Se pare 
însă că preocuparea față de a- 
ceasta treabă care se cere grabnic 
înfăptuită nu se bucură de aten
ția cuvenită din partea organelor 
agricole ale regiunii ți, după cum 
am arătat mai sus, nici din par
tea comitetului regional U.TM. 
Gospodăriile n-au asigurat uneltele 
trebuincioase pentru recoltatul 
porumbului iar utemițtii n-au 
fost mobilizați la munca volun
tară pentru strînsul recoltei.

★

Timpul nu îngăduie tărăgănarea 
acestei acțiuni. Recoltarea la vre
me a porumbului înseamnă nu

' v de
boabe din anul acesta, ci ți asigu
rarea pîinii anului viitor.

Comitetele regionale și raionale 
U.T.M. și organizațile de bază 
trebuie să lupte pentru antrena
rea unui număr cit mai mare de 
tineri la acțiunea patriotică de 
sprijinire a gospodăriilor de stat 
la strînsul recoltelor de toamnă.

de toamnă numai asigurarea belșugului 
stat peste 
pînă actim
Baia Mare 
peste 7.000 

aproape 
80’ tone

în
au

fn- 
ieșit 

gospodăriile de 
este TINERI ȘI TINERE! 

INTRAȚI TOT MAI 
MULȚI IN RINDU- 
RILE VOLUNTARILOR 
CARE MERG PE 0- 
GOARE!

Pietre reprezenttnd scene din viața romanilor fl dacilor, expuse la Bucurejt!,

(eta iile dacice
MĂRTURII ALE UNUI TRECUT

(Urmare din nr. 2616)

„Dar din țara lor nu-i 
scoase

Nici potop și nici fur
tună"

(G. Coșbuc)

de
meniul nulim.tr»

glorie
cu milimetru 

clădind, peste ceea ce a supraviețuit 
*'“*’? o pătură 

Ca o mamă
monu-

suma «schi dacic da localități —i 
Poroluum, Potaua, Napoca.

Deipr» . civiliaațU dacici, fit 
sensul real al cuvtntului, desigur, 
nu se mai poale vorbi. Centrele 
urbanistice, creatoare ,i purtătoare 
de cultură au fost prefăcute in 
ruine, iar pe fondul vechilor așe- 
sări, a căror înflorire a fost 
curmată eu cruzime. au apărut 
centre noi, o nouă Sarmisegetuză 
— Colonia Ulpia Traiaua — un 
nou mod de organizare socială.

Poporul Insă a rămas acolo 
unde l-a ancorat istoria.

furiei învingătorilor, 
groasă, protectoare. < 
bună, natura a conservat 
mentele zidite de Burebista ți De- 
cebal pentru ca, după optsprezece 
secole, să ni le transmită drept 
mărturie a unui trecut de glorie.

O teorie, una dintre multele 
căzute în desuetudine, în legătură 
cu originea limbii ți poporului 
romîn, cercînd să dea o explica
ție fenomentului de miraculoasă 
romanizare a populației dacice, 
ajunge să afirme înrudirea de 
sînge dintre daci ți romani. Limba 
dacilor era privită ca o protola- 
tină. Au fost puse în circulație 
ți ipoteza dispariției totale, prin 
exterminare, a poporului dac ți 
emigrarea maselor autohtone în 
afara granițelor Daciei, devenită 
provincie imperială. Era propriu 
Imperiului Romei nu crearea de 
vacuumuri în teritoriile cucerite, ci 
tendința, împinsă la limite extre
me, de asimilare a populațiilor 
subjugate.

Pămîntul, martor al trecutului 
ți nepărtinitor păstrător de docu
mente, răsplătește truda arheolo- 

i de netăgăduit în

Au fost, 
optsprezece 
de cînd în i:tr -,r , - ___
te sub Capitoliu, - - -
moniae, s-a 1 
sa „Rupe Tarpia“ capul celui mai 
temerar dintre regii care au cu
tezat să înfrunte puterea Romei. 
„Decibalis Caput... In Scalis Ge- 
moniis Expositum", s-a încrustat 
atunci în atenția generațiilor vii
toare, pe o placă (descoperită la 
Ostia). Evenimentul avea să fie 
imortalizat apoi în basoreliefurile 
de pe Columna Traiana. Despre 
aceasta s-a vorbit, apoteozîndu-se 
victoria - — —
Dacico, mulți 
T raian 
Dar, deși capul regelui Decebal 
a îndeplinit, lunecînd spre pră
pastia i de pe latura de miazăzi a 
Capitolului, acel ritual căruia au 
plătit tribut atîția și atîția învinși 
ai imperiului, treptele de piatră 
ale Scării Gemoniae nu s-au în
roșit de sînge. Acel cap cu trăsă- 
luri .even n-a fo,l daprin, rfe giior‘cu~ahri‘ 
trup de mțna călăului. Ca un ut- ,prijinul adevărului. La Poperli

Ir toamna trecută, 
veacuri fi jumătate 

fața mulțimii aduna- 
itoliu, pe Scările Ce- 
rostogolit spre faimoa-

dobîndilă în De Bello 
ani după aceea, 

s-a intitulat „Dacicus*.

tim jurammt de credința poporu- în Cimpia Dunării, în Dobrogea, 
lui ți țarii sale, Decebal ți-a ta CațOlț și Calbor în sudul Tran- 
curmat m ceasul celei mai cum- ,Hvanieit pe Mureș la Soparul de 
plite restriști, cu mina : proprie, Cîmpie, daco-geții au fost desco- 
vlafa- periți în necropole și așezări din

Au trecut de atunci optsprezece secolele II și III, ca un popor co 
veacuri ți jumătate. Peste zidurile n-a plecat cu ușurință capul, 
cetăților de la Sarmisegetuza ți IIistoria Augusta ți multe docu- 
Piatra Roție de la Costești și Bli- mente epigrafice vorbesc despre 
daru, timpul ți-a așternut patina, răscoale ale poporului din Dacia. 
Blocurile de piatră, canelate cu Civitas Ausdecensium este ocupa- 
grijă, ale turnurilor de pază ți tă prin forță de populația dacă 
palatelor, coloanele de calcar alb din Dobrogea. Documentele relevă 
și stîlpii de andezit ai majestuoa- ți altă latură a persistenței po- 
selor sanctuare sacre, construcții- porului dac : soldați ți căpetenii 
le de înaltă 
fost spălate 
de vînturi.
j Praful fi

de o,ti, cu nume dacice sînt în- 
tilniți in armata romană ; un anu
me Ziais, face parte din consiliul 
Coloniei Ulpiei Traiane. In topo- 

aluviunile i-ou redi- nimia Daciei Felix itnt păstrat»

ținută urbanistică au 
de ploi și mîngîiate

„Au cine-i zeul cărui plecăm 
a noastre inemi?" 

(M. Eminescu)
Cînd, cu cîteva decenii tn ur» 

mă, au fost dezvelite în incinta 
cetății de pe înălțimea de la Cos» 
tețti cele două sanctuare patrula
tere cu coloane, știrile transmisa 
de Herodot despre credința în 
cerul senin, a dacilor, n-a mai pă» 
rut o simplă supoziție. Este, în 
zilele frumoase de vară, deasupra 
munților Orăștiei, un cer de un 
albastru adine, care îndeamnă la 
meditație. Culmile line ale plat
formei Luncanilor, vîrfurile mun* 
ți lor Grădiștei ți masivul Go- 
deanului se contopesc cu adîncul 
văzduhului într-un tablou unic, 
măreț și sobru. Se știe că dacii 
adorau, sub forma cerului senin, 
pe Zamolxis, iar ceremoniile sa
cre, le săvîrțeau pe înălțimi. Ne» 
murirea sufletului era esența spi
rituală a crezului lor. Acestei e- 
sențe spirituale i-au ridicat pe 
vîrfurile de la Costești ți Grădiș
tea mărețe sanctuare sacre.

înainte de a părăsi Egiptul, pe 
care-l cucerise prin luptă, Ale-

N. POPESCU—BOGDANEȘTI



CADRELE „LEGEA
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f An de an părăsesc băncile fa- 
eulfăților pentru a se înrola in 
activitatea diferitelor sectoare 
economice, științifice și culturale 
rtiii de absolvenți, ingineri, pro
fesori, medici și alți specialiști 
pregătiți pe băncile facultăților. 
Dragostea de muncă, simțul da
toriei pentru activitatea produc
tivă se înfiripă in anii de școală 
Care alături de organizație for
mează trăsăturile morale, poli
tice, cetățenești, concepția și ca
racterul tinărului intelectual. 
Țara noastră are nevoie de inte
lectualii care să-și înțeleagă ro
lul jn societate, datoria srintă 
față de poporul muncitor, inte
lectuali care alături și jmpreuna 
cu clasa muncitoare, însuflețiți 
de aceeași forță și energie crea
toare, să-și pună toată capaci
tatea lor în slujba construirii so
cietății noi, socialiste.

Formarea unor asemenea inte
lectuali depinde in mare măsură 
de modul în care sub conducerea 
organizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M. muncesc in făcui- 
tăți, de felul în care utemiștii se 
simt mobilizați și infiuențați de or
ganizație și participă la viața și 
activitatea acesteia. Realizarea 
acestei sarcini impune ca munca 
organizațiilor U.T.M. să fie vie. 
antrenantă, eu un adine conținui 
de idei, mobilizatoare pentru în
treaga masă de utemiști șj stu
denți.

Organizarea unor asemenea 
activități, care sa antreneze masa 
studențtilor noștri la lupta pen- 

-țru făurirea unei vieți noi alături 
de* [ntrețgul popor muncitor de
pind? în mare măsură de cei 
care conduc și îndrumă organi
zațiile biază U.T.M., de price
perea și .pregătirea acestora.

Iată de*4 ce alegerile organelor 
conducătoare U.T.M. care vor 
începe să se desfășoare in cu- 
rînd, constituie un eveniment 
deosebit de important pentru 
munca organizațiilor U.T.M. din 
f acuități In anul universitar 
1957—1958.

La sfîrșitul alegerilor organe
lor conducătoare U.T.M., în frun
tea organizațiilor U.T.M. trebuie 
să avem birouri și comitete pu
ternice, combative, cu multă ini
țiativă și operativitate,

Alegerea unor astfel de organe 
conducătoare depinde în primul 
rind de modul în care se pregă
tesc și se desfășoară adunările 
de dări de seamă și alegeri. In 
•ceste adunări este necesar să

Ștefan Bîrlea
membru în Biroul C.C. al U.T.M.

se asigure dezbaterea largă a ac
tivității organizațiilor respective, 
să se arate membrilor U.LM. 
problemele organizației noastre, 
să se stabilească in urma aces
tor dezbateri cele mai eficace 
măsu-ri și hotăriri pentru îmbu
nătățirea muncii U.T.M.

Pregătirea și desfășurarea a- __ ______ ___ ___  r. r._
donărilor și conferințelor de dări 'blemele care preocupă studenții 
de seamă și alegeri trebuie să organizației respective, măsurile

prindă analiza temeinică a ac
tivității organizațiilor U.T.M. și 
a asociațiilor studențești în anul 
precedent. La întocmirea lor tre* 
buie consultate cadre.e U.T.M. și 
ale asociațiilor studenților, ceru
te păreri și sugestii ale masei de 
utemiști si studenți. Ele trebuie 
să reflecte frămîntarile și pro-

î

In preajma alegerilor organelor 
conducătoare ale U. T. M. 

am facultăți

constituie în același 
prilej de sprijinire a 
asociațiilor studenților, 
re a combativității revoluționari 
a organizațiilor U.T.M. și a răs* 
punderii față de calitatea de ute- 
mist, de mobilizare nemijlocită a 
studenților în munca de folos 
obștesc, in activitatea cultural” 
sportivă.

La baza muncii de pregătire a 
alegerilor la grupe și ani trebuie 
să stea o serioasa muncă de con
vingere și lămurire a fiecărui 
utemist asupra sarcinilor ce-i re
vin ca membru U.T.M.

De pildă, una din sarcinile im
portante pe care și le propune 
organizația U.T.M. pentru întă
rirea muncii politico-ideologice in 
rînduil studenților, este organi
zarea ciclurilor de conferințe pe 
diferite teme. In adunările de 
dări de seamă și alegeri trebuie 
să realizăm ca fiecare utemist 
să cunoască conținutul și scopul 
acestei acțiuni, lămurindu-le ca
racterul organizat al ciclului de 
conferințe.

Asemenea lămuriri sînt necesa
re și cu privire la organizarea in
formărilor politice, a concursului 
„In pas cu viața4*, a organizării 
muncii de folos obștesc ș.a.

O preocupare de seamă a or
ganizațiilor U.T.M. in această 
perioadă trebuie să o constituie 
și sprijinirea alegerilor asociații
lor studenților. Ar fi o greșală 
să se considere că alegerile or
ganelor conducătoare ale asocia
țiilor studenților sînt numai o 
problemă „internă44 a asociațiilor,

timp un 
activității 
de spori*

ei
i

conservării energiei"

sau o „chestiu
ne de importan
ță minimă44 pen
tru organizația 
U.T.M. In adu
nările și confe
rințele asocia
țiilor studenți
lor cadrele de 
U.T.M., utemiș- 
tii trebuie să fie 
primii care să 
dezbată activi
tatea asociații
lor, să le ajute 
să întărească 
munca de edu
care mo ra [-ce
tățenească a 
studenților, să 
dezvolte la a- 
ceștia dragostea 
față de patrie 
și poporul mun
citor.

Baza 
cufie a 
rilor de 
sînt dările 
seamă. Tocmai 
de aceea ele 
trebuie să cu-

ce trebuiesc luate de organizație 
pentru lămurirea lor, propuneri 
pentru îmbunătățirea activității 
de viitor.

Pină in prezent s-a reușit ca 
pe baza pregătirii unei părți în
semnate a activului ll.T.M. și al 
asociațiilor studenților de către 
C.C. U.T.M. comitetele regiona
le și orășenești U.T.M., să se 
asigure pregătirea majorității ca
drelor U.T.M. din institute și fa
cultăți, cu problemele esențiale, 
privind deschiderea anului uni
versitar și alegerile organelor con
ducătoare. Este insă o datorie de 
cea mai mare însemnătate pentru 
fiecare cadru U.T.M. ca aceasta 
acțiune de pregătire să contlnuie 
pină la informarea fiecărui ute- 
mist.

In cel mai scurt timp In fie
care institut trebuie să fie defi
nitivate și să se treacă Ia aplica
rea planurilor comune de mă
suri ale rectoratelor, organizații
lor U.T.M. și asociațiilor studen
ților în așa fel incit problemele 
cuprinse fn aceste planuri să se 
poată dezbate in adunările de 
dări de seamă și alegeri.

Desfășurarea in bune condl- 
țiuni a alegerilor U.T.M. și aso
ciațiilor studenților, controlul șt 
Îndrumarea permanentă a aces
tora presupune antrenarea unui 
activ larg de muncă pe lingă 
fiecare comitet de institut, comi
tet orășenesc, care, împreună cu 
organele respective, sub conduce
rea organizațiilor de partid, să 
sprijine efectiv acțiunea de ale
geri. De asemenea, membrii bi
rourilor comitetelor regionale, 
orășenești și activiștii cei mai 
bine pregătiți trebuie să sprijine 
efectiv activitatea organizațiilor 
U.T.M. din institutele de Învăță- 
mînt superior pe tot timpul des
fășurării alegerilor.

Numai alegerea unor organe 
conducătoare corespunzătoare nu 
rezolvă însă problemele legate 
de îmbunătățirea muncii organi
zațiilor U.T.M. în facultăți și in
stitute. Este necesar ca imediat 
după alegeri, cei aleși să condu
că organizațiile de bază U.LM. 
din facultăți și asociațiile stu
denților, să fie pregătiți temeinic 
in ședințe periodice de instruire, 
iar sprijinul, controlul și îndru’ 
marea continuă a celor aleși să 
constituie pe mai departe o pre
ocupare însemnată.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, cerînd sprijinul și a- 
jutorul acestora ori de cite ori va 
fi nevoie, cadrele U.T.M., 
utemiștii trebuie să se simtă 
punzători de rezolvarea cu 
ces a sarcinilor deosebite 
stau în fața lor în acest an 
versitar, să lupte și să se consi
dere mobilizați pentru îndeplini
rea lor.

I
X ■ Fițe pentru o biografie

de dis- 
adună- 
alegeri 

de

tOți 
răs- 
suc- 
caire 
uni-

Nu mi-a plăcut niciodată fi
zica. o spun sincer. O singură 
lege a ei am salutat-o respec
tuos și mi-arit insușit-o cu con
vingere.

Legea conservării energiei!— 
Odată însușită de subsemnatul, 
am acordat legii o nouă cali
tate : principiu de viață !

In consecință, după toate 
prescripțiile științei, mă con
serv ! Vreau să trăiesc mult, 
să mă bucur de toate și, pre
caut, mă conserv !’

Am ales studenția ca fiind 
foarte propice principiului 
meu.,

Funcționar sau altceva să fi 
fost, la un an de muncă mă 
bucuram de două săptămîni, 
concediu.

Ca student, pentru nouă luni

Concursul de matematică și fizică
rVz *Xv ZX> <X^ <X/ X /Xj <X> 'X/ <Xj 'X X <X>/X/ *X

Tineretul studios s-a mani
festat întotdeauna dornic să 
cunoască și să producă, să ducă 
mai departe făclia pe care ge
nerațiile anterioare au aprins-o. 
Timp de zeci de ani în urmă, 
„Gazeta matematică" a antre
nat elevi și studenți la lărgirea 
orizontului lor științific, a pu
blicat primele încercări ale 
matematicienilor noștri de va
loare.

O nouă formă de stimulare 
a acestei activități a fost ini
țiată în acest an de Societatea 
de științe matematice și fizice, 
în colaborare cu Uniunea A- 
sociațiilor Studenților. Un con
curs de matematică-fizică, sub 
forma unor lucrări care se re
zolvă de fiecare participant în 
timpul său liber, a început în 
luna aprilie. „Scînteia tinere
tului” și-a informat cititorii în 
acest sens. Subiectele difuzate 
în facultăți și publicate apoi 
în „Gazeta matematică și fi
zică" seria A nr. 6, 7 din a- 
cest an, sînt de cîteva luni la 
îndemîna tuturor celor intere
sați.

Subiectele propuse au ur
mărit să se adapteze diferitelor 
nivele de pregătire ale studen
ților (în funcție de anul de 
studii și de programa facultă- 

+ ții). Pentru studenții din anii 
illl, IV ai secțiilor de mate

matică sau fizică s-au propus 
teme ce necesitau studiul unei 
bibliografii suplimentare, cu* 
noașterea unor studii ale spe
cialiștilor romîni.

t Desigur că fiecare student 
I care și-a manifestat interesul

!

de a participa la concura a 
văzut în el o întrecere tovă
rășească cu colegi din toată 
țara, în condiții deosebit de 
favorabile : cinci luni de ră- 
?az pentru a studia bibliogra- 
ia, pentru a cere consultații, 

a reflecta asupra soluțiilor ce
lor mai indicate. Cei mai buni 
rezolvitori vor participa la eta
pa finală din București, în 
luna noiembrie, unde vor în- 
tîlni pe cei mai distinși ma
tematicieni și fizicieni romîni, 
maturi, odată cu fruntașii ti
nerii generații ; vor putea a- 
vea un fructuos schimb de pă
reri cu colegii din țară ; vor 
vizita laboratoare, institute de 
cercetări, biblioteci de specia
litate ; vor avea ocazia să a- 
siste la spectacole oferite de 
organizatorii concursului ; vor 
fi printre premiații și eviden- 
țiații acestei etape. |

Ne exprimăm convingerea ♦ 
că încheierea primei etape a f 
concursului — prilej de trece- I 
re în revistă a unor rezultate I 
frumoase — va determina o 4 
participare numeroasă a stu- I 
denților noștri fruntași, că se f 
vor obține succese : soluții ele- f 
gante, originale, generalizări 1 
interesante, observații juste și ♦ 
că, totodată, un nou conțin- T 
gent de studenți va fi atras și I 
pe această cale, spre munca i 
științifică, de specialitate.

♦

Una cite una cărțile ari început să fie scoase din dulapurile 
bibliotecilor, fișierele au Început să fie consultate de zeci de 
ochi. Sălile de lectură nu mai au locuri libere. Toate s-au ocu
pat de studenții reintorși pentru inceputul noului an.

Fotografia noastră reprezintă un aspect dintr-o sală de lec
tură a studenților de la i.S.E.P.

de conservară mi se cuvin 
două luni rotunde de vacanță 
(oficiat) cărora (personal) le 
adaug suplimentar încă 40—50 
de zile.

Mă gîndesc uneori că aș pu
tea fi exigent cu mine. Ce 
prostie ! Cine să mă menajeze 
dacă nu eu ? 1

...De fapt, este un non sens, 
o nejustificată grabă, să fii stu
dent bun, silitor, din prima zi 
a noului an.

Școlărisme ! Numai școlarii, 
într-a întîia sau a doua, fac

Cînd duci în spate povara a 
73—14 ani de învățătură (pun 
la socoteală și anii „bisați") 
nu-ți mai stau bine școlăris- 
mele. Pari ridicol !...

-Astăzi am numărat a opta 
zi din noul an școlar. O sap- \ 
tămînă de cursuri a fost mai 

f sublimă decît 60 de zile ale 
vacanței. Ah ! Bucureștiul in-

( seamnă... Capitală. Provincia— j 
j provincie... Provincia ? ! Cînd ! 

mă gîndesc la ea mă învăluie o j 
cumplită tristețe.

Simt nevoia să fac, pe loc. j 
o confesiune. îmi plac cursu- \ 
rile comune, în amfiteatre 

l mari... Am constatat-o abia anul 
[ acesta. Ieri, de pildă, am savu 
( rat privilegiile cursului comun 
( (adică ale cursului unde nu se j 
f prea pun absențe) la „Vrăji- J 
( toareal*.
( Reușita de ieri m-a hotărît j 
[• pentru o constantă : zi de curs j 
I comun — zi de cinema. j 
l Se cuvine să depun în viitor ! 
'' o serioasă muncă de convinge- j 

re... Mi-e greu să suport sin- J 
gurătatea la două ore de film... j 

..Apropo ! Am trecut azi pe j 
la primul seminar. Eram curios j 
să mă conving dacă mi s-a J 
schimbat asistentul. Intr-adevăr, j 
l-am făcut cunoștința. Nimic j 
deosebit. L-am părăsit după J 
pauză. Personal, la seminarii. j 
răspund numai în preajma se- j 
siunii. E bine să fii proaspăt in J 
memoria asistentului.

Țin la ultima și nu la pri- j 
ma impresie. Prima, oricum, J 
se mai uită cu timpul. Ultima, j 
e... ultima!

VALERIU LAZAROV ■

I
I

I
I
I

J

Peste bucuria începutului
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Conf. univ.
TIBERIU ROMAN 

Secretar General al So
cietății de științe mate
matice și fizice din R.P.R.

*♦
♦

CURSURI FARA PROFESORI, 
FĂRĂ STUDENJI, FĂRĂ ORARE

Despre acest început de an uni
versitar s-ar putea spune multe lu
cruri. Fiecare centru universitar, 
fie care institut, fiecare facultate, 
an, secție sau grupă, trăiește în 
felul sau primele săptămîni ale 
anului. Unii îl încep chiar din

S în clinlcile Facultății de me- 
| dicină veterinară din Bucu- 
| cești, studenții au început lu- 
8 crările Încă din primele zile 
8 de cursuri.
| In clișeu: în cadrul orelor | 
| de clinică la patologie medi-8 
8 cală, medicul Eugen Piei, în-1 
§ drumă pe studenți cum să g 
8 efectuieze consultarea unui 8 
8 animal bolnav.
Rooooooooooooot»ooooooooooooooooooooooooor

Obrazțov
în mijlocul studenților

Cînd a plecat din Moscova spre 
patria noastră, spre a-și petrece 
concediul pe plaiurile romînești 
care după destăinuirile-i „confi
dențiale” (făcute în fața a sute 
de spectatori) l-au îneîntat nespus, 
maestrul Obrazțov și-a luat și 
păpușile cu el. Era firesc ca după 
o „conviețuire44 de zeci de ani să 
nu se poată despărți de ele o cli
pă. Dar să nu credeți că le-a adus 
și pe ele la odihnă. Scopul sosirii 
păpușilor în Romînia a fost înde
plinirea unei solemne promisiuni 
pe care maestrul a făcut-o (tot 
o mărturisire „confidențială") stu
denților din capitală cu prilejul 
turneului întreprins în primăvară 
în .fruntea unei formații de artiști 
(și de păpuși) de la Teatrul de 
păpuși din Moscova

Și iată că — Obrazțov — s-a 
ținut de cuvînt. Spectacolul pro
mis a avut loc. De fupt n-a fost 
un simplu spectacol, ci mai mult 
o lecție despre dramaturgia cu 
păpuși — în care numerele spec
taculoase au ținut locul unor „de
monstrații" practice a celor spuse 
de maestrul care astfel, a deschis 
studeuților-spectatori o portiță, și 
nu numai una, spre viața tainică, 
dar plină de frămîntări a păpuși
lor. Căci, după cum a dovedit 
Obrazțov, păpușile, ca și oamenii, 
au și ele viața lor. Dar „lecția" 
n-a fost numai o lecție de drama
turgie, ci și un spectacol de înaltă 
ținută artistică. Și sînt sigur că 
cei care au umplut pînă la refuz 
sala de festivități a Casei de cul
tură a studenților — unde a avut 
loc spectacolul — nu numai că 
nu vor uita niciodată imaginea 
acestui om stăpînitor al unei cu
ceritoare verve și forțe artistice, 
dar vor retrăi oricînd își vor 
aminti de ele, emoțiile produse de 
păpușile lui Obrazțov.

I, FLORESCU 
student

„SA FACEM
din munca voluntara
o acțiune tradițională"

Cluj (de la corespondentul nostru).
In inima Clujului se află construcția Casei universitarilor, 

nicicând sala n-a cunoscut atîta freamăt tineresc ca în această 
seară. Știți de ce ? Pentru că sîmbătă, 5 octombrie și-au dat întîl- 
nire aici toți studenții—brigadieri, cei care înfruntînd arșița dogori
toare a soarelui au muncit cu entuziasm în vara acestui an pe 
ogoarele gospodăriilor de stat, la strângerea recoltei.

Vă dați seama cum se poate desfășura o festivitate a entuziaș
tilor ? Intr-un entuziasm molipsitor. Așa a fost și în seara aceea.

După ce tov. Pavel Marian, secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., a subliniat munca celor 1240 studenți clujeni plecați la 
strîngerea recoltei, i-a chemat pe toți studenții să le urmeze exem
plul.

„Să facem din munca voluntară o acțiune tradițională” —- a 
spus în încheiere vorbitorul.

Despre romantismul zilelor de campanie au vorbit mai mulți 
studenți. „Juristul" Sofronie Tuliță a vorbit în numele celor care 
au muncit la G.A.S. Sînpaul — raionul Luduș, Peter Gyorgy a 
adus consfătuirii salutul brigadierilor de la Universitatea Bolyai, 
Mugur Iureș salutul mediciniștilor...

Un moment emoționant. Are cuvîntul muncitorul LUDOVIC 
BANOI — responsabilul unei brigăzi de tineret de la uzinele „Ia- 
nos Herbak".

„Prin brigadă noi înțelegem o familie gata oricînd să lupte cu 
forțele unite pentru înlăturarea greutăților. Brigadă înseamnă îna
inte de toate victoria muncii colective asupra celei individuale. 
Iată de ce dragi prieteni noi am primit cu bucurie vestea că ați 
hotărît să formați brigăzi permanente pentru munca obștească. 
Noi vă dorim succese și vom fi alături de voi la inițiativele pe 
care ați hotărît să le realizați: înfrumusețarea Clujului, construc
ția parcului, sprijinirea muncilor în gospodării de stat”.

Aplauze, avalanșe de aplauze.
Studenții se angajează să se împrietenească și mai mult cu ti

nerii muncitori: să Ie facă vizite, să le cunoască munca, viața de 
organizație, activitatea culturală.

Ca la orice bilanț al muncii, cei mai vrednici sînt răsplătiți. 
Steagul comitetului orășenesc U.T.M. și titlul de brigadă studen
țească fruntașă pe centrul universitar Cluj se decerne studenților 
de Ia Facultatea de științe juridice. II primește responsabilul bri
găzii, studentul fruntaș la învățătură Sofronie Tuliță.

Apoi, tovarășul Teodor Moldovan, secretar al comitetului regi
onal U.T.M., înmînează celor mai vrednici studenți și asistenți 
Diploma de onoare a comitetului regional U.T.M.

Florian Murg... Kathi Fodor... Viorel Ghiran... Magyari Tiberiu... 
asistentul Drașoveanu V. își primesc răsplata muncii.

...S a înserat. Clujul, bătrînul centru universitar, pare adormit. 
La Casa Universitarilor se petrece. Petrec studenții ce astă vară 
au muncit cu elan într-o acțiune patriotică...

După faptă și răsplată... grăiește o veche zicală. După muncă 
ei primesc acum răsplata...

prima zi, se acomodează din pri
ma zi cu cursurile, seminariile, cu 
frecvența, alții...

Institutul politehnic din Orașul 
Stalin se numără, din păcate, anul 
acesta, printre acelea care și-au 
amînat începerea cursurilor cu a' 
devorat, pe mai tîrziu...

Dacă anii trecuți institutul a 
început cursurile în condiții bune, 
în sensul că din prima zi au exis
tat profesori, cursuri, seminarii, 
frecvență regulată, au fost întoc
mite orare, anul acesta nu se 
poate vorbi despre aceste lucruri. 
Rectoratul institutului, decanatele 
facultăților, secretariatele și ser
viciul administrativ nu au avut 
grijă în perioada de vacanță să 
creeze posibilități — atît de învă
țătură cit și de trai — pentru în
ceperea normală a cursurilor.

program, totul merge în puterea 
inerției.

IN CĂMINE y CANTINE...

CIND VOR EXISTA 
PROFESORI ?

La cinci zile după deschiderea 
anului universitar, Institutul poli
tehnic din Orașul Stalin nu are 
definitivată situația cadrelor di
dactice. Faptul acesta nu alarmea
ză prea mult pe nimeni. Fiecare 
cadru didactic așteaptă 
mească într-o zi numirea, 
fi acea zi...

Conducerea institutului 
tat de cîteva ori pe la minister, 
la sfîrșitul lunii septembrie să re
zolve situația încadrărilor, însă 
dacă a văzut că n-are nici un re
zultat pozitiv au renunțat. Acum 
nici măcar profesorii care mai sînt 
în institut nu se prezintă la ore. 
In situația aceasta la cele două 
facultăți — Mecanică și Silvicul
tură — se ține doar din când în 
cînd cîte un curs. O zi de curs 
are maximum 2 sau 4 ore, iar 
seminariile &nt inexistente. Ceva 
mai bine stă situația la Faculta
tea de mecanică, unde s-au ținut 
și cîteva ore de laborator și 
proiecte. In rest... studenții au 
ber.

să pri-
Cînd va

a inși.'

de
li-

DACĂ NUS ORARE, NUS
NICI CURSURI

Adaptîndu-se situației generale, 
secretariatele facultăților au amî- 
nat întocmirea orarelor cu cîteva 
zile bune. S-au gîndit că n-avea 
sens să se afișeze orarul studen
ților pînă nu se știu profesorii.

Au hotărît deci ca studenții să 
vină la facultate, și vor vedea Pe 
loc, în ziua respectivă, ce au de 
făcut. Cei din anul I se descurcă 
mai greu, dar se vor învăța și ei. 
Așa-i la început, gîndesc cei de la 
secretariat t nu-s profesori, jw»

Și aici se poate vedea că ser
viciul administrativ a muncit în 
strînsă legătură cu rectoratul insti
tutului.

La căminul „Eminescu" repa
rațiile au început abia după 1 oc
tombrie. Acum se văruiește, se re
pară paturile, ușile, dulapurile, 
se freacă parchetele. Locatarii lui 
— care s-au grăbit să vină din 
primele zile fără să știe că nu 
vor avea unde sta — se mută 
dintr-un loc în altul. Cu cele trei 
cantine, aceeași poveste. Folosită, 
poate fi numai una. Acolo mănîn- 
că în fiecare zi peste 1.000 de 
studenți deși capacitatea ei, este 
doar de 200 de locuri.

IAR STUDENȚII-

La 
acest 
chiar 
nuit. 
tors acasă să-și mai prelungească 
vacanța, ia ceilalți... fac ascensiuni 
pe munți.

Pentru ce să vină la facultate 
dacă nu sînt condici de frecven
ță, nu sînt profesori, nici program 
și nici...

Nu-i de loc de mirare, în aceste 
condiții,~ că la Facultatea de Sil
vicultură, la un curs de exploa
tări forestiere — care din intim- 
plare s-a ținut — au fost prezenți 
din 90 de studenți, doar 17.

Toate aceste constatări făcute 
la un institut ca cel din Orașul 
Stalin — în care există o bună 
tradiție de muncă — după cîteva 
zile de la începutul cursurilor, 
trebuie să dea de gîndit celor 
care îl conduc. Nu în felul acesta 
trebuiau să fie primiți studenții, 
Rectoratul trebuia să-și asigure 
din vreme cadrele, orarul trebuia 
întocmit cu mult înainte, trebuiau 
fixate grupele, împărțite condicile. 
Serviciul administrativ, în loc să 
se ocupe toată vara numai de pro
curarea unui aparat de proiecții 
— necesar și el —, trebuia să se 
îngrijească mai mult de repara
rea căminelor și cantinelor.

Rămîne ca în cel mai scurt 
timp situația aceasta să fie schim
bată. ** *' ’ *‘
U.T.M.
munca 
pentru 
frecvența 
astfel ahul universitar va începe 
și în Insitutul 
roșul Stalin, în 
al cuvîntului.

început au fost surprinși de 
nou început de an, poate 
mîhniți... Acum s-au obiș- 

Unii pur și simplu s-au în-

De 
va 
în 
ca

asemenea, comitetul 
trebui să-și intensifice 
rîndurile studenților, 

să se îmbunătățească 
și disciplina. Numai

politehnic din O- 
adevăratul înțeles

l
M. VERDEȘ 1

La mai bine de o sap- 
tămînă de la începerea 
cursurilor am putea scrie 
încă multe pagini despre 
emoțiile și entuziasmul 
revederii după o vacanță 
îndelungată, sau al pri
mului contact cu faculta
tea al noilor intrați în 
viața de studenție. Dar, 
socotind că la timpul po
trivit lucrul acesta a fost 
făcut cu prisosință de 
către reportajele festive, 
ne propunem de data a- 
neasta să vă relatăm câ
teva „necazuri studen
țești” care au umbrit bu
curia începutului unui 
nou an universitar.

O TRISTA TRA
DIȚIE..

Pentru studenții de 
Universitate fiecare înce
put de an aduce cu sine 
aceeași întrebare : „In ce 
cămin vom locui acum", 
deoarece aici au devenit 
o tradiție (tristă tradi
ție I), desele mutări ale 
studenților dintr-un că
min în altul. Așa au 
stat lucrurile și anul a- 
cesta. Studenții de la 
secția ziaristică (anii IV 
și V) a Facultății de fi- 
losofie locuiesc acum în 
al treilea cămin, iar zi
lele trecute se vorbea de 
o

1«

constituie tradiția tristă 
a universității din Bucu
rești. Să admitem (la ab
surd) că mutarea dintr- 
un cămin în altul este 
aici o lege a firii și face 
parte din particularitățile 
fiecărui început de an u- 
njversitar. Poți deveni 
însă „peregrin”, fie și 
numai pentru trei zile 
(petrecând fiecare noapte 
în alt cămin) dacă faci 
cumva „greșala“ să vii la 
facultate cu cîteva zile 
mai de vreme. Normal 
ar fi ca odată sosit în 
București primul popas 
să-l faci la căminul de 
unde ai- plecat în vacan
ță. Aici, pe baza unor ta
bele trimise din vreme de 
facultate sau de serviciul 
social al Universității, să 
fii pus în posesia dreptu
lui de a te bucura de 
confortul căminului. Așa 
ar trebui să fie. Dar nu 
e așa... Conducerea servi
ciului social-administrativ 
socotește că este mai bi
ne să te prezinți mai 
întîi (și ține mult la asta) 
la unul din ghișeele sale 
pentru a primi o reparti
zare... provizorie. Provi
zorie, pentru că reparti
zarea definitivă pe anul 
în curs a căminelor pe 
facultăți se face abia în 
ceasul al 12-lea. Adică 
în ultima zi de vacanță

cînd studenții care so
sesc cu sutele sînt ne- 
voiți să aștepte ore în 
șir, în cozi intermina
bile pentru primirea re
partițiilor în cămine. 
Așa se întîmplă cu 
bursierii. Cei care 
plătesc căminul însă — 
solvenții — o pățesc și 
mai și... Un solvent tre
buie să facă mai întîi o 
cerere. Cu cererea să 
meargă la decanat pen
tru aviz. Apoi, tot pen
tru aviz trebuie să se a- 
dreseze Asociației studen
țești pe facultate și Con
siliului Asociațiilor stu
dențești pe universitate 
și în sfîrșit, să achite la 
casă taxa pentru cămin.

CĂMINE STUDEN
ȚEȘTI NEAMENA

JATE
Da, ați citit bine : „Că

mine studențești neame
najate". în prima săptă- 
mînă de cursuri, după o 
vacanță de 3 luni, două 
asemenea cămine neame
najate se. află în plin 
centrul Capitalei: unul pe 
strada Doamnei, celălalt 
pe strada 30 Decembrie. 
Am consemnat faptul și 
am încercat să aflăm 
cauzele existenței lor în 
starea în care se 
lata ce am aflat.

mas disponibile îa 
urma transferării la 
Petroșani a Institutului 
de mine din București. 
Luînd cunoștință de a- 
cest eveniment conduce
rea institutului respectiv 
nu s-a mai interesat de 
îngrijirea lor, lăsîndu-le 
în voia soartei. Mai bine 
zis au rămas la dispoziția 
Ministerului învățământu
lui și Culturii, care urma 
să le repartizeze spre fo
losință altor institute d 
învățămînt superior, luci 
pe care l-a răcut cu o 
încetineală foarte mare. 
Și pentru că anul univer
sitar se apropia cu pași 
vertiginoși, soarta cămi
nelor a foșt totuși hotă- 
tarîta în ultima jumătate 
a lunii septembrie. Prea 
tîrziu însă : amploarea 
lucrărilor de. renovare și 
curățenie necesita un 
timp mult mai îndelun
gat.

La capătul acestor re
latări se cuvine o între
bare : Cine este vinovat 
pentru istoria jalnică a 
celor două cămine ?

Sperăm că cineva se 
va găsi să răspundă. Și 
nu numai atît, ci să și 
răsplătească după merit 
pe^vinovați, căci aceștia 
fără îndoială există.

nouă mutare.
Dar nu numai aceasta I. StMNICEANU

CĂMINUL N?fl
NUM

NOTA REDACȚIE!: din lipsă de spațiu caricatura se termină aici, dar povestea... continuă pînă se 
vor lua măsuri.
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TINE R E T E-EDUCAȚIE-RĂSPUNDERI

Care frumusețe e mai... frumoasă
Și «1 tac parte dintre tinerii 

care urmirMc cu interes discu
țiile purtate ta „Sctateia tineretu
lui" in cadrul rubricii „Tinerețe, 
educație, răspunderi". Aprob sau 
dezaprob felul unora din tovarășii 
mei, de a se purta ta viață. Mă 

virstnicl lai., vu ,
Îndrumă tineretul pe drumul cel 
bun.

Cu • 
mi-am dat «am» că șl cazul 
meu ir putea constitui subiectul 
unui articol; credeam 
problema e prea intimă și de- 
aceea am aminat pină acum.

Stat o tată veselă, optimistă, 
visătoare — cum sint de altfel 
majoritatea fetelor la 19 ani. A- 
cum 2 ani, tacă elevă fiind, 
mi-am făcut prieten un coleg: 
Învățam, discutam diferite pro
bleme de viață, cărți, filme etc. 
Ne potriveam atît de bine In 
idei și prietenia aceasta mă mul
țumea atît de mult I Fiind mai 
mare decît mine, am avut multe 
de În vățat de ia el.

Intrm seară, — tocmai ne în
torceam, spre casă — el s-a oprit 
din discuția pe care o abordasem 
și cu o emoție pe care numai cei 
care au iubit o cunosc, mi-a de
clarat „te iubesc".

De obicei fetele se simt fericite 
in astfel de momente; eu Insă 
m-am întristat. Simțeam că am 
pierdut tot ceea ce aveam mai 
frumos: o prietenie sinceră, de*' 
interesată, fără nici o legătură 
cu iubirea. Lui mă destăinuiam 
ca unui frate, surori, mame care 
îmi erau departe, alături de el 
trăiam atit bucuriile cît și micile 
necazuri... N-am putut răspunde 
privirilor care așteptau. Știu doar 
că tristețea mea l-a durut, pen
tru că nu-1 iubeam pe el, întreg, 
ci doar sufletul lui. ta imagina
ția mea, iubitul era altul, mai 
frumos dar cu același caracter. 
Ca fizic nu ne potriveam; mi-o 
spuneau toți colegii și eu o ve
deam dac el mi-o spunea, scu- 
zindu-se. A renunța la prietenia 
aceasta prin a nu răspunde unei 
dragoste adevărate n-am putut. 
Mă străduiam să răspund ta ace
eași măsură sentimentelor 
— la început numai pentru 
tmi era milă — și de el și 
mine, care rămîneam singură 
mijlocul unei lumi străine, 
multe nopți plîngeam, după

amabilitatea celor mai 
care, cu experiența lor,

faină de zile

însă că

lui 
că 
de 
în 
In

.. „ ,
cu o oră înainte păream mulțu
mită de iubirea noastră. Zilele 
treceau și mă îngrozeam Ia gîn- 
dul că voi deveni soția lui. Avea 
tot ce-l mai bun la un om, dar 
eu eram necăjită că nu aveam 
un iubit frumos, așa cum visa
sem.

S-a sfîrșit și școala și ne-am

despărțit, plecînd fiecare Ia lo
cul Iui de producție după ce ho
tărîsem să ne căsătorim peste 2 
luni. Despărțirea aceasta m-a bu
curat pentru moment; îl voi ui
ta îmi spuneam. M-am înșelat. 
Departe de el îi simțeam lipsa, 
plîngeam și îl chemapi așa cum 
mă revoltam pe firea lucruri
lor care au lăsat ca oamenii să 
se împartă în frumoși și mai pu
țin frumoși. Erau situații că-mi 
venea să țip să m-audă toți, că 
nu fizicul ci sufletul ales te poa
te face mulțumit în viață.

La servici eram foarte retrasă 
și posomorită ceea ce nu era *n 
firea mea. Poate tocmai acest lu
cru <a atras atenția unui inginer 
din întreprinderea noastră. Cî- 
teva complimente și o întîlnire. 
Mi-a fost greu să mă decid sâ-1 
mint pe acela care în fiecare zi 
mă chema prin scrisori să vin 
să-i fiu soție.

Cel cu care trebuia să mă în- 
tihnesc era așa cum îmi dorisem 
în imaginația mea: frumos, ele
gant, dar deosebit de prietenul 
meu cu care mă obișnuisem să 
ascult cuvinte frumoase, calde !...

Cîtă deosebire! Cu unul dis
cutam atît de firesc, sincer, cu 
celălalt numai ce mi se părea 
permis. Unul mă iubea din su
flet, mă apăra, mă mîngîia, celă
lalt mi se adresa de pe o treaptă 
mai ridicată, crezînd că fizicul 
și titlul lui îmi impun. Era fru
mos, nimic de zis, am vrut să-I 
cunosc, însă nici la celălalt nu 
aveam curaj să renunț. M-am îm
bolnăvit și în cele 3 săptămîni 
cît am stat în spital m-a vizitat 
o singură dată la început, scu- 
zîndu-se mereu la telefon că are 
chestiuni de producție care nu-i 
dau răgaz să mai vină. Era sin
gurul care m-ar fi putut mîngîiia. 
Am scris apoi prietenului meu, 
i-am spus că sînt bolnavă. M-am 
însănătoșit și inginerul a conti
nuat să-mi facă „curte“ ca și 
cum nimic nu s-a întîmplat. Pes
te cîteva zile mi-a spus chiar că 
e hotărît să se căsătorească și 
așteaptă răspunsul meu. In seara 
în care trebuia să dau răspunsul, 
a sosit foarte agitat și îngrijorat 
prietenul meu din Ploești. Pri
mise scrisoarea mea și venea să 
mă ajute. Ce era să fac ? Unul 
voia răspunsul, celălalt voia să 
mă ia imediat la Ploești și să 
ne căsătorim (părinții mei și ai 
lui ne cunoșteau prietenia și ac
ceptaseră). Am promis că am să 
vin peste o lună sau două. In
ginerului nu i-am dat încă răs
punsul, mă întîlnesc cu el, îmi 
place să fim împreună dar sînt 
atîtea care nu-mi plac — e în- 
gîmfatî întotdeauna atotștiutor și 
cu atitudini de dictator. Veșnic

sintem în contradicție, eu Îmi 
susțin părerile și el pe ale lui, 
nici unul nu cedează, iar dragos
tea lui mi se pare mai mult o 
pasiune de scurtă durată. Cu 
cine să mă căsătoresc ? O să răs
pundeți : cu cel pe care-l iubești. 
Sufletul, caracterul, iată frumuse
țile unui om — dar cîți sint cei 
care se pot hotărî intre acestea și 
un chip perfect care te face să 
tresari cind te privește ?

Poate mai sint ca mine mulți ti
neri care nu știu ce să prefere in 
dragoste: un suflet nobil sau 
un chip de invidiat. Aștept de 
la cei mai cu experiență sfatul 
care mă va face mulțumită, fe
ricită ta căsnicie.

L. ZAMFIRESCU
Constanța

Tehnica modernă in industria noastră

clar decît arata scorulmai
Dinamo a întrecut C.C.A.

La uzinele din Ploești a-a terminat fabricarea și
instalarea noului tip de instalație de foraj rapid cu toate co
menzile automatizate. Aceasta instalație forează la o adînclme 
intre 3.200—3.500 m. și are o turlă de 47 m.

Luna prieteniei romîno-sovietice
Vizitele oaspeților noștri

Membrii delegației sovietice 
care se află în țara noastră cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice și-au continuat miercuri 
vizitele în Capitală.

N. V. Turbin, membru al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Bielo
ruse, directorul Institutului de 
biologie al acestei academii, a fost 
oaspetele cercetătorilor de la In
stitutul de cercetări agronomice 
al Academiei R.P. Romîne.

B. N. Petrov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a Uniunii Sovietice, șef de labo
rator la Institutul de automati-

,zare și telemecanică al Academiei 
de Științe a Uniunii Sovietice, a 
făcut în cursul dimineții o vizită 
la Institutul Politehnic din Bucu
rești.

H. Bukeeva, artistă a poporului 
a R.S.S. Kazahe, și O. V. Takta- 
kișvili, compozitor, secretar al 
Uniunii Compozitorilor din 
U.R.S.S., deputat în Sovietul Su
prem al Uniunii Sovietice, au 
făcut o vizită la Ministerul lnvă- 
țămîntului și Culturii.

P. L. Knlbaka, Erou al Uniu
nii Sovietice, fost comandant al 
unității de partizani din Gluhov,

director al uzinelor de prelucrare 
a cînepei și inului din Gluhov și 
A. V. Bielîșev, fost comisar pe 
crucișătorul ,,Aurora“, mecanic șef 
la întreprinderea centrală „Len- 
energo“, au făcut o vizită la 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie".

O interesantă
expoziție germană

Comisarul
directorul expoziției 

„Și aparatul măsoară 
la textile, paie, mate- 
construcție, lemn, ce- 
Silozurile R.D. Germa-

La Filatura Romînă de Bumbac, ta cadrul Întrecerii ta cinstea 
zilei de 7 Noiembrie, utemista Maria Andrei, care lucrează la trei 
părți de ring, obține o producție peste plan.

de pe „AURORA"... 
tombrie, la ora trei și jumătate, am 
ancorat lîngă pod. Vasul era pre- 
gătit de luptă.

25 octombrie 1917... Matrozii au 
fost anunțați că la ora 21 se va da 
un ultimatum guvernului provizo
riu. Dacă ultimatumul nu era ac- 
ceptat, trebuia deschis focul. Un 
semftal roșu pornit de la fortărea. 
ța ..Petru și Pavel" trebuia să a. 
nunțe. Clipele se scurgeau greu. 
Priveau ceasurile și scrutau ori. 
zontul.

Ora 21. Inimile se zbăteau în 
piept. Nimănui nu-i era frică. Toți 
erau însă emoționați. Ca-n cea mai 
importantă zi a vieții lor. Ințele. 
cercări ? Dar ce-i cu semnalul de 
la fortăreață ? De ce întârzie ?

Ora 21 și zece minute. Tensiunea 
a crescut. De la fortăreață nici un 
semn. S-o fi întîmplat ceva ?

Ora 21 și douăzeci de minute. 
Viața parcă s-a oprit în loc. Pe/ 
bordul vasului matrozii au împie. 
trit așteptând. Doar gîndurile alear. 
gă nebunatice...

Ora 21 și patruzeci și cinci de 
minute. O luminiță roșie străpunge 
întunericul nopții. P.e puntea de co. 
mandă Bielîșev, fără să ezite, stri. 
gă cu toate puterile lui: „Foc!" 
Văzduhul se cutremură...

— Două ore mai tîrziu, guvernul 
provizoriu era arestat, ~ rostește 
simplu Bielîșev.

Ce liniștită mi se pare vocea ce 
a comandat acum patru decenii is. 
torica salvă...

(Urmare din pag. l-a)

landezd din Petrograd l-a purtat pe 
brațe împreună cu detașamentul 
său. Ii privesc brațele. Ce fericit 
om! A simțit aproape de el bă
tăile inimii lui Vladimir Ilici, i-a 
auzit glasul, poate i-a strîns chiar 
mina. Bielîșev n-a uitat nimic. Par. 
că și acum îl vede pe Lenin suit în 
automobilul blindat, chemînd la 
revoluția socialistă. In ziua aceea 
Bielîșev a intrat în marele partid 
al bolșevicilor.

— Oamenii înțelegeau adevărul. 
Pricepeau că numai bolșevicii a. 
veau dreptate. Pînă în iunie corni- - •<----------

ales un nou comitet. Numai din 
bolșevici. Președinte mă aleseseră 
pe mine. Guvernul burghez era în. 
grijorat de starea de spirit revolu. 
fionară de pe ,,Aurora". Ni s-a or
donat să plecăm în Finlanda. Un 
colonel se suise pe bordul vasului 
spre a ne aduce la cunoștință dis
poziția. L-am gonit și l-am aver, 
tizat: „Ne supunem numai ordine, 
lor bolșevicilor".

Timpul nu stătea. Evenimentele 
se succedau într-o neașteptată vL 
teză. La 23 octombrie Bielîșev a 
fost chemat la Smolnîi la Sverd
lov. Conducătorul bolșevic l-a în
vestit cu mandatul de comisar. O 
zi mai tlrziu, reprezentantul corni, 
tetului militar revoluționar Anto. 
nov Ovsenko îi transmitea un me. 
saj prin care-i cerea să se pregă. 
tească în vederea luptelor nemij. 
tocite.

— Am hotărît să apropiem vasul 
de podul Nicolaievsk. Aceasta pre
supunea să navigăm pe Neva. Co
mandantul s-a opus categoric afir- 
mînd că un crucișător nu poate 
naviga. O șalupă cu vîslași a fost 
trimisă să măsoare adîncimea apei. 
Nî s-a semnalizat că putem înain. 
ta. In noaptea de 24 spre 25 oe-

Amabil, 
explică : 
umiditatea 
riale de 
reale etc.
ne, în care se depozitează cerea
lele, sînt înzestrate cu astfel de 
aparate portative".

O casetă micuță, un cadran, cî
teva butoane, un cablu electric 
și o curea care ajută ca aparatul să 
fie purtat mai ușor. Simplu ! Dar 
cîtă încordare, cîtă energie cere
brală, a fost cheltuită pentru a 
se aduna intr-o casetă micuță pie
se complicate care execută o trea
bă complicată.

Să luăm un exemplu. în mod 
obișnuit la cereale umiditatea se 
află astfel : o anumită cantitate, 
de grîu, de pildă, este cîntărită, 
uscată și apoi din nou cîntărită, 
operații care cer muncă și timp. 
Cu aparatul, o simplă apăsare de 
buton și pe cadran se indică umi
ditatea. Deci, simplificare.

Alături, pe un stand, diverse 
manometre, aparate cu gradații 
de termometre. între temperatură 
și umiditate există o corelație care 
dacă în hala de țesătorie — să 
zicem — nu-i justă, prielnică pen
tru o activitate normală a munci
torilor, aparatele semnalizează 
prin ochii lor. Deci, grija față de 
lucrătorii din industrie.

Fiindcă spațiul nu ne permite 
să vă vorbim mai mult, vă invi
tăm să vizitați expoziția cu ast
fel de aparate, din b-dul Magheru 
nr. 42. Această expoziție a 
R.D. Germane se numește „Teh
nica măsurării și a reglajului", 
dar ar trebui să i se spună : 
„Tehnica în slujba nevoilor mun
citorului1.

Tradiționala întîlnire dintre fot
baliștii echipelor Dinamo-Bucu- 
rești și C.C.A. nu s-a desmințit 
nici de data aceasta. Cei peste 
50.000 de spectatori caTe au ur
mărit pe stadionul „23 August" 
din Capitală derbiul celei de a 
9-a etape a campionatului divizio
nar „A“, au avut posibilitatea să vi
zioneze un spectacol fotbalistic foar
te frumos cum nu s-a mai văzut de 
mult în București. Meritul îl are 
în primul rînd Dinamo-București 
unde se vede că Baratki n-a stat 
cu mîinile la piept de cînd a pre
luat echipa. Scorul de 3—2 cu 
care s-a încheiat partida nu reu
șește să ilustreze pe deplin supe
rioritatea dinamoviștilor.

Ne-a fost dat să constatăm din 
nou că formația fotbaliștilor de la 
C.C.A., deși este la ora actuală 
cea mai bună echipă din țara 
noastră, nu reușește să se des
curce în fața unui adversar care 
nu-i permite să-și desfășoare jocul 
ei specific.

Ieri după-amiază în partida cu 
Dinamo-București, aproape că s-a 
reeditat jocul făcut de Știința- 
Timișoara cu C.CjA. Fotbaliștii 
antrenați de Ilie Savu au un joc, 
caracteristic prin viteză și pase în 
adîncime, dar acest lucru nu este 
suficient. Tactica unei echipe per
fecte trebuie să varieze de la caz 
\a caz, în funcție de adversar. 
Dinamoviștii n-au permis adversa
rilor lor să-și facă jocul; apăra
rea acestora a jucat „la zonă'' 
nu „la om". ~ 
pierii Casei 
și-au pierdut 
ar trebui să 
antrenorului 
fiindcă în Cupa campionilor eu
ropeni, 
noastre îi va merge jocul,

....Descumpăniți, echi- 
Centrale a Armatei 
busola. Lucrul acesta 
dea serios de gîndit 
de la C.C.A., dat

nu se știe dacă echipei 
putem

spune chiar șablon, pe care l-a în
vățat, intr-adevăr excelent.

Partida de ieri după-amiază a 
fost de bună calitate, uneori fiind 
extrem de spectaculoasă, cu des
tule șuturi pe poartă și cu cîte
va „bare" care au mărit puterea 
de atracție a jocului. Chiar în 
primele minute, Alexandrescu a 
expediat o „bombă" în buturile 
lui Uțu, Aceasta este de altfel 
singura ocazie cînd putem pomeni 
de Alexandrescu care a continuat 
pînă la sfîrșitul partidei să fie 
doar un „turist" pe teren.

Pe aripa dreaptă, incursiunile 
lui V. Anghel au provocat dese
ori derută.

In minutul 15 de joc, fundașul 
dreapta dinamovist luftează și Tă
tara deschide scorul. A fost un 
gol destul de gratuit. Călinoiu se 
„remarcă" apoi prin faulturi în 
apropierea careului de 16 m.,
dar C.C.A. ratează. Pește 14 mi
nute, Suru care a făcut o partidă 
remarcabilă expediază o „bombă" 
cu efect spre poarta lui Toma, 
dar scorul rămîne neschimbat. în 
continuare, Suru face un joc de 
toată frumusețea, bine inspirat, 
ceea ce ne face să credem că a- 
Cesta candidează serios la locul 
vacant de pe extrema stingă a na
ționalei. Tătara schimbă postul cu 
Cacoveanu și jocul e din ce în ce 
mai frumos. Arbitrul aduce și el 
o contribuție importantă în acest 
meci prin ținuta exemplară cu 
care conduce partida. în minutul 
36, Sura aduce egalarea pentru 
echipa sa; de notat că acest gol 
el l-a marcat de pe postul de in
ter dreapta. Apoi din nou Suru 
trimite spre poartă, balonul întâl
nește bara, și revine la Nicușor. 
Acesta trage, Toma respinge și a-

cela, Nicușor introduce balonul ta 
poartă.

După pauză, Călinoiu care se 
resimte de pe urma unei ciocniți, 
este trecut pe extremă. De aici 
încolo partida va scădea în spec
taculozitate, mai ales că și sto
perul de la C.C.A., lovit în urma 
unui „dud" cu Ene I, devine un 
figurant, apoi e nevoit să pără
sească terenul. In timp ce Ivănee- 
cu primea primele îngrijiri ale 
medicului, înaintarea dinamovistă 
speculînd acest lucru mărește 
presiunea la poarta lui Toms. Re
zultatul : 3—1 1 Vasile Zavoda 
preia atribuțiile colegului său de 
echipă care nu-1 mai poate păzi 
pe Ene I.

Spre sfîrșittd partidei 
aflat singur în fața porții I 
cazie clară de a reduce 
dar Uțu respinge.

Dinamoviștii mai au la 
lor cîteva ocazii clare de 
jora scorul, dar Anghel și 
ratează.

Cu 4 minute înainte de 
tul partidei. Constantin execută o 
lovitură liberă de la 16 m. și 
Uțu complect mascat, nu mai poa
te decît să scoată balonul din 
plasă. 3—2.

De la învingători l-am reținut 
în primul rină pe Suru — cel 
mai bun om al echipei sale, apoi 
pe V. Anghel (cu rezerve pentru 
egoismul de care dă dovadă), Ni
cușor, FI. Anghel, Remui Lazăr 
și Uțu.

De Ia C.C.A. Zavoda I, Onisie 
și Cacoveanu în prima repriză și 
oarecum Constantin 
deasupra celorlalți.

Bun, foarte bun 
C. Mitran 1

Tătaru
are o o- 
•corul,

rindul 
a ma- 
Ene I

rfîrși-

s-au ridicat

arbitrajul lui

M. ZONIS

Un meci obișnuit în „deschidere44
bucu-Confruntarea echipelor 

reștene „Locomotiva" și „Progre
sul" a dat ciftig de cauză ultimei 
echipe. Partida desfășurată ieri 
pe stadionul „23 August", ca 
„deschidere" nu a avut un istoric 
prea deosebit. Fără să se ridice 
la un nivel tehnic corespunzător 
pentru numeroasele „stele" pe 
care le cuprind cele două forma
ții, meciul nu a însemnat altceva 
decit lupta pentru cîștigarea ce
lor două puncte.

Prima repriză a fost in general 
egală. Ceferiștii reușesc Insă in 
minutul 22 sd deschidă scorul prin 
Seredai.
Ocazii de gol au avui în con

tinuare ambele echipe, insă Oaidă, 
Banciu, Ene II ratează goluri gata 
făcute în careul mic. Astfel, re
priza se termină în favoarea „Lo
comotivei".

Așa cum ne-am așteptat, re
priza a 11-a a însemnat un puter
nic. reviriment al jucătorilor de la 
„Progresul" care sînt hotăriți să

Cetățile dacice
MĂRTURII ALE UNUI TRECUT

(Urmare din pag. l-a)
xandru cel Mare s-a dus în oaza 
Siva la oracolul zeului Amon. I 
s-a îngăduit să intre în „sfînta 
sfintelor" și de atunci regele ma
cedonean și-a zis fiul lui Jupiter- 
Amon. In jurul acestui amănunt, 

, s-au țesut numeroase legende. Dar 
oricare va fi fost adevăratul în
demn al acestei închinăciuni, ple- 
cîndu-se zeului pămîntean, 
xandru Macedon a ciștigat 
porul Egiptului. Sanctuarele pa
trulatere cu coloane, sanctuarele 
rotunde, împrejmuite cu stil pi de 
andezit și calcar șlefuit cu mi
gală, nu s-au bucurat, asemeni 
templului lui Amon, de cinstirea 
și respectul învingătorului.

Stîlpii de andezit, cei una sută 
patru stîlpi ai sanctuarului mare 
rotund, dispuși în enigmatice gru
pe de cite șase alcătuind un imens 
cerc perfect de treizeci de metri 
în diametru, au fost mutilați cu 
furie. Coloanele din templul cu 
aliniament pe imense postamente 
cilindrice au luat calea materia
lelor de zidărie în construirea ca
zărmilor romane.

Astfel, capodopere ale inte
ligenței și spiritului s-au prefă
cut în ruine.

Cultura materială și spirituală 
a unui popor se raportează de 
obicei la a celorlalte popoare, 
pentru a stabili analogii, interfe
rențe, filiații, îngemănări. E greu 
însă a opune cultura dacică vre
unei alte culturi. Există aici o 
originalitate rezultată dintr-o pre
lucrare proprie, o sinteză în care 
cu greu poți desluși izvoarele. 
Popor cu afinități polivalente, cu 
o mare putere de asimilare, dacii 
au absorbit, prin acele porți ale 
penetrației elenice — polisurile 
grecești de la Mare — valorile 
unei, civilizații care-i depășea. Cu 
aceeași aviditate au absorbit ele-

de glorie
romane. Dar

Ale- 
po-

mentele civilizației
— o atestă documentele de cultu
ră materială — 
ci prelucrează, 
la monede, de la 
doabă la tehnica 
arhitectură, totul , 
manieră proprie. Cunosc mortarul 
dar nu-l folosesc în tehnica mari
lor construcții ; acel murus da- 
cicum, însă, din două rînduri de 
blocuri masive cu ligaturi de 
bîrne și balast, a înfruntat mile
niile. Chipurile și amforele dacice 
sînt mai stilizate, obiectele de uz 
casnic și podoabele din aur și 
argint, lucrate cu multă grijă. 
Cunoșteau alfabetul, fără a fi lă
sat însă o literatură scrisă sau do
cumente epigrafice edificatoare ; 
mitologia lor s-a perpetuat, fără 

•îndoială, în obiceiurile de necon
testată vechime milenară, în . le
gendele poporului nostru. Și nu 
se poate ști dacă această civiliza
ție a pietrei și metalului în țara 
lemnului, n-ar fi dus la sinteze 
de neegalat de nu era curmată în 
ascensiunea-i abia înfiripată.

Privești sanctuarele sacre de la 
Grădiștea de Munte și Costești ! 
Nu sînt opere arhitectonice în 
adevăratul sens. Antichitatea 
greacă și romană a înălțat în cin
stea zeilor construcții masive în 
care nu știi ce precumpănește : 
arta sau tehnica. Templele daci
lor, sub caelo, sînt de esență pur 
spirituală. Fiecare element ele 
construcție, fiece amănunt în dis
punerea aliniamentelor sau m al
cătuirea circomferințelor este sub
ordonată unei idei și îndeplinește 
o funcție sacră.

Au cărui zeu plecau dacii a

dacii nu imită, 
De la ceramică 
obiectele de po- 
construcțiilor fi 
este făcut intr-o

lor inemi dacă Zamolxis «r« 
cerul ?

Trebuie puse sub sticlă
Te întoarce gîndul la târnă

copul arheologului. Acestui târnă
cop, unealtă rămasă în forma-i 
primitivă, datorăm cunoașterea u- 
nor civilizații de demult, reconsti
tuirea unor orînduiri din epoci 
îndepărtate, , desfășurarea din 
treaptă în treaptă a evoluției u- 
mane. Nu poate fi cinstire mai 
mare dată acestei munci cu târnă
copul decît grija pentru ceea ce a 
scos la lumină. Un vizitator străin 
al așezărilor dacice din munții 
Oraștiei, extaziat în fața comple
xității de construcții și monumen
te, afirma cu toată convingerea : 
„Trebuie puse sub sticlă". Exage
rare ? Poate. Dar atari monumen
te, unice în lume prin originalita
te și concepție, se cer păstrate cu 
sfințenie. Ele fac parte din patri
moniul culturii omenești iar pen
tru noi sînt un bun de neprețuit 
pentru că sînt ale noastre. Și dacă 
aproape două milenii singurul 
protector le-a fost pămîntul sedi
mentat deasupra, milimetru cu 
milimetru, astăzi ele au intrat 
sub ocrotirea omului. O decizie 
a Consiliului de Miniștri pune la 
îndemîna specialiștilor mijloacele 
materiale prin care monumentele 
dacice — cetăți și rămășițe de a- 
șezări civile, sanctuare și apeduc
te — vor fi consolidate în forma 
lor actuală și apărate. Se vor ri
dica în preajma lor cabane, se 
vor construi drumuri de acces și 
peisajul turistic al țării se va lărgi 
cu încă un punct, de o îndoită va
loare.

AMOCURIORIZONTAL:
1. Arene moder
ne ; 2. Rodnic — 
Atletă rontîncă 
recordmană p» 
800 m. — Atin
gea hocheiștilorț
3. Participant 
activ la viața 
stadioanelor — 
Gol... fără cap— 
Campion; 4. 
Floare de primă- 
vară — Stoper 
romta a cărui 
faimă a trecut 
granița; 5. In 
orice meci e do
rim apărată — 
Centru atacant 
masiv — Stope
rul juniorilor 
noștri; 6. Con
juncție (arh. și 
pop.) — Fluviu 
în U.R.S.S. — 
Vechi interna
țional sîrb a- 
mintit în cartea

„Unsprezece" 
de Eug. Bar
bu; 7. Săritor 
cu prăjina ro- 
mîn — Instan
ță — Există și 
în sport — Bi
let; 8. Făcea 
scrimă — Por
ție — Cămașă
— Oficiul Națio
nal de Turism;
9. Arme albe
— Soare egip
tean — Poarta
10. La nevoie vezi meciul și pe 
el — înscria gol — Conjuncție;
11. împreună — Sportul călători
lor — început de rîs; 12. Atacant 
la Progresul Oradea — învechite; 
13. O fază în competiții — Locui
tor al Estoniei; 14. Concurs spor
tiv din cinci probe — Sandu Mi
hai — Interjecție; 15. Oraș în
Franța — Echipă de fotbal italia
nă ; 16. Oraș în Franța avînd o 
echipă de fotbal în prima Ligă — 
Sport cu arma ; 17. Despic — 
Fire; 18. Cunoaște.

VERTICAL : 1. Zeno Dragomir;
2. Anexă la motocicletă și turis
me — La table ; 3. Apărător al 
porții naționalei noastre de fotbal;
4. Diminutivul „Domnișoarei Nas- 
tasia" — Fabricant de oale — 
Apără cdnținutul sticlei; 5. Jocul 
de față — Infracțiune cornișă pe 
terenul de sport; 6. Fotbal, atle
tism, volei, oină fiecare tn part»
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basketbaliștilor; — Lipsită de omenie ; 7. Sportivi 
specifici Spaniei — Atacant la Di
namo Cluj; 8. Pictura, sculptura 
sau sportul ajuns la desăvîrșire — 
Unitate de timp — Nu ție — Fi
xat pe un an ; 9. ENE 1 — Pre
vestitor de mari furtuni — Partea 
din fată a fuselajului unui avion ; 
10. Fotbalist timișorean — Nume 
încurcat’— Desfigurat; 11. Șme
cher — Nume de bărbat — Girant; 
12. începutul aeroplanului — Spe
tează — Protagonist al pistelor 
de pe hipodrom — Mijlocaș în 
echipa C.C.A.; 13. Nicoiae Linca—

Instrument muzica! antic — 
pe cel sportiv îl dorim bun; 
„Kopa al romînilor" l-au nu

Și
14. 

„Kopa al romînilor" l-au numit 
belgienii — Pronume — Manife
stări de veselie; 15. Plutire cu 
ajutorul aerului — Un soi de peș
te ; 16. Exclamații de durere — 
...Dumbadze — Interjecție (popu
lar) — Sere 1; 17. Termen de 
comparație — Vechea denumire a 
orașului Tibur — Diftong; 18. 
Pahar sau cană mare — Partici
pant la probe cu arcul; 19. Ma
nual care vorbește despre trecutul 
popoarelor.
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reducă din handicap. Intr-adevăr, Dungu. In ultimele minute de foc 
în minutul 55, Știrbei pornește de același Banciu trage peste poartă 
unul singur de la centrul terenu- de la 2—3 metri. Și Copil la ria

dul lui are o mare ocazie de a 
aduce egalarea pentru echipa sa, 
însă întârzie să șuteze.

Desigur că acest meci a ridi
cat noi probleme pentru selecțio
neri, deoarece jucătorii care au 
evoluat ieri nu s-au ridicat la un 
nivel satisfăcător. Este greu să 
putem sublinia în mod deosebit 
vreun jucător, în afară de Carir 
caș. Ozon nu s-a ridicat prea 
mult peste nivelul celorlalți, însă 
l-am admirat pentru faptul că a 
muncit mult, pentru cîștigarea ba
lonului. Ceea ce se întâmplă 

destul de rar cu rutinatul nostru 
internațional.

„Locomotiva** care cuprinde 
„nume" sonore ale „speranțelor* 
fotbalului nostru nu reușește să 
fie omogenă; nu există o sudură 
bună între jucători, care luați în 
parte sînt individualități recu
noscute. Credem că antrenorii au 
de muncit mult tocmai în acest 
domeniu, pentru a asigura în vii
tor echipei obținerea unor suc
cese.

lui spre poarta lui Dungu. El 
trece foarte ușor de adversari, 
care sînt oarecum mirați de cursa 
pe care o face mijlocașul „Pro
gresului". Știrbei ajunge în careu 
și acolo pasează precis lui Ozon. 
Acesta din urmă într-o poziție 
foarte favorabilă de gol vrea însă să 
treacă și de Dungu. Portarul fe
roviar plonjează la picioarele lui 
ozon și respinge... la Banciu care 
înscrie în poarta goală. Este 1-1.

Ceferiștii tși dau seama că le 
scapă meciul printre degete. A- 
sistăm în continuare la un asalt 
al porții apărată de Birtașu. Ata- 
canții de la „Locomotiva" se pierd 
însă în combinații inutile pe un 
spațiu mic în centrul terenului și 
în careul de 16 metri. Acest lucru 
convine de minune apărătorilor de 
la „Progresul" și în special r lui 
Caricâș, care respinge cu sigu
ranță toate aceste acțiuni ofensive. 
O singură dată a fost panică la 
poarta „Progresului", însă Ene II 
ratează de hi dțiva metri.

Fotbaliștii „Progresului" mai 
calmi, încheagă acțiuni pericu
loase, bine conduse de către Ozon. 
In minutul 65, o pasă splendidă 
a lui Ozon, de pe dreapta, îl gă
sește complect liber pe Banciu 
în careu. Acesta trage plasat, cu 
efect, făcînd inutilă intervenția 
lui Dungu. A fost un gol de toată 
frumusețea. Scorul a devenit ast- 
fel. 2—1 în favoarea „Progresu
lui'. Meciul este de-acum jucat. 
Mai menționam o lovitură puter
nică a fundașului Soare, care a 
zguduit bara porții apărată da

In optimile de finală a „Capei campionilor europeni“

R. LUCIAN
★

In țară s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Energia 
Ploești — Știința Timișoara 
2—0 (1—0); Energia Petro
șani — Progresul Oradea 1-0 
(0—0); Energia Orașul Sta

lin — Energia Tg. Mureș 
1—2 (1—2). ta clasament 
conduce Energia Petroșani 
cu 12 puncte urmată de 
C.C.A. cu 11 puncte șl Ener
gia Ploești cu 10 puncte.

C.C.A. va întîlni Borussia-Dortmund
La 9 octombrie s a întrunit la 

Madrid comisia de organizare a 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal. Cu acest prilej s-a procedat 
la tragerea la sorți a meciurilor din 
cadrul optimilor de finală ale com
petiției. Campioana țării noastre 
Casa Centrală a Armatei București 
urmează să susțină primele sale 
meciuri din „Cupa campionilor 
europeni" în compania echipei 
campioane a R. F. Germane, Bo
russia Dortmund. Programul com
plect al optimilor de finală este 
următorul: Borussia Dortmund — 
C.C.A.; Young Boys (Elveția) — 
Vasas Budapesta (R. P. Ungară); 
Manchester United (Anglia) — 
Dukla Praga (R. Cehoslovacă); 
Glasgow Rangers (Scoția) — F. C. 
Milano (Italia) sau Rapid Viena 
(Austria); Sevilla (Spania) — 
Aarhus (Danemarca); Norkopping

(Suedia) — Steaua Roșie Belgrad 
R. P. F. Iugoslavia); Ajax Ams
terdam (Olanda) — S. C. Wismut 
Karl Marxstadt (R. D. Germană) 
sau Gwardia (R. P. Polonă) ; Ro
yal Antwerp (Belgia) — Real Ma
drid (Spania) ;

Comisia de organizare a stabilit 
ca toate meciurile din cadrul opti
milor de finală tur și retur să se 
dispute pînă la data de 1 decem
brie. De asemenea s a hotărît ca 
întîlnirea retur contînd pentru pre
liminarii dintre echipele Wismut 
Karl Marxstadt și Gwardia Varșo
via să aibă loc la data de 24 oc
tombrie la Berlin. In cazul că for
mația germană nu va putea dispu
ta meciul la data fixată, Gwardia 
(oare de altfel a cîștigat și primul 
joc cu 3—1) se va califica auto
mat pentru optimile de finală.

Protecția muncii tinerilor muncitori
(Urmare din pag. l-a)

țire a acestei munci, fac propu
neri tinzind să desființeze in
struirea. Astfel tov. Tornaș a pro
pus, in cadrul amintitei ședințe, 
să se procure întreprinderilor... 
magnetofoane, iar instructajul 
să fie imprimat pe bandă. Vezi, 
dragă doamne, dacă pină acum 
ne plîngeam că Instructajul se 
face formal, neinteresant, poate 
că dacă o să-l punem pe bandă, 
cu acompaniament muzical, o să 
fie mai bine și totodată o să-i 
scutească pe cei obligați ta acest 
sens, de orice efort...

Nu mai încape nici o Îndoială 
că situațiile amintite mai sus au

fost posibile 
atît o serie 
nistrative, cit și comitete sindi
cale și comitete ale organizații
lor U.T.M. s-au mulțumit une
ori numai să constate modul de
fectuos în care se face instruirea 
muncitorilor cu normele de teh
nica securității muncii, iar alte
ori pur și simplu nici nu s-au 
* ‘ ’ aceste lucruri. Or,

de bază U.T.M. au 
se ocupa și de mo- 
satisfac necesitățile 
tineretului.

datorită faptului ci 
de conduceri admi-

interesat de 
organizațiile 
datoria de a 
dul cum se 
materiale ale

Despre felul cum sint puse Ia 
punct instalațiile de protecție a 
utilajelor — intr-un alt articol. .



Satelitul artificial
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Marea invenție Declarații ale oamenilor
de știință sovieticiare o uriașă însemnătate în 

evoluția problemei dezarmării
DESCOPERIRE A ȘTIINȚEI SO
VIETICE CA UN NOU SUCCES 
AL POLITICII SALE DE PACE.

Ca dovadă în acest sens poate 
servi faptul că potrivit a nume
roase declarații, în rindul diploma- 
ților occidentali domnește impre
sia că după lansarea satelitului ar
tificial și după noile experiențe cu 
arma termo-nucleară care au loc 
recent în U.R.S.S. „sînt iminente 
noi propuneri importante din par
tea U.R.S.S. în vederea unui tratat 
de dezarmare între est și vest" (A- 
ssociated Press). Această afirmație, 
desigur speculativă, este importan
tă prin legătura pe care o stabilesc 
chiar cercurile ostile Uniunii So
vietice între lansarea satelitului ar
tificial și implicit posedarea de că
tre U.R.S.S. a rachetelor balistice 
intercontinentale și inițiativele de 
pace ale Uniunii Sovietice.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
In cercurile diplomatice din Sta
tele Unite, Anglia ca șl în rindul 
delegațiilor care participă la se
siunea O.N.U. lansarea de către 
U.R.S.S. a satelitului artificial al 
pămîntului este examinată sub priz- 
ma implicațiilor pe care acest eve
niment le va avea asupra proble
mei dezarmării. Din numeroase 
surse provin știri potrivit cărora 
între principalele delegații occiden
tale au loc consultări intense in 
legătură cu poziția comună pe 
care ele ar urma s-o adopte față 
de marele succes al științei sovie
tice. In același timp un purtător 
do cuvînt al delegației S.U.A. la 
O.N.U. a declarat că „S.U.A. exa
minează repercusiunile pe care le 
poate avea satelitul lansat de so
vietici asupra dezarmării mondia
le". Corespondentul agenției Fran
ce Presse anunță că la Washing
ton va avea loo o îutîlnire între 
președintele Eisenhower, secreta
rul de stat Dulles și Harold 
Stassen.

Se fao de asemenea în rindul 
delegațiilor occidentale numeroase 
speculații privind „noile propuneri 
de dezarmare" pe care Statele U- 
rsite ar urma să le facă în ca
drai Adunării Generale și care 
s-ar referi și la necesitatea stabi
lirii unui control internațional 
asupra lansării sateliților".

Făcînd abstracție de toate aceste 
speculații, apare cert faptul că sa
telitul artificial lansat de U.R.S.S. 
are o uriașă însemnătate asupra 
moluțîei problemei dezarmării. 
Lucrul acesta trebuie examinat în 
sensul că prin lansarea satelitului 
artificial apare evident faptul că 
U.R.S.S. dispune de tehnica prac
tică necesară lansării rachetelor 
balistice intercontinentale a căror 
existență a fost pusă la îndoială de 
unii reprezentanți ai cercurilor o- 
ficiale occidentale.

Numeroase ziare occidentale 
arată că atracția omenirii spre de
zarmare va fi mult mai puternică 
după ce s-a anunțat noua descope
rire a Uniunii Sovietice. Corespon
dentul Agenției United Press arată 
că „schimbarea raportului de forțe. 
pe plan internațional" trebuie în
țeleasă și în sensul că un număr tot 
mai mare de națiuni mai slabe 
vor prefera să aleagă neutralitatea. 
Corespondentul aceleiași agenții 
scrie că în urma acestui eveniment 
„aspirația spre colaborarea politică 
internațională va deveni și mai 
puternică... Țările mici alo lumii 
caro aspiră spre progresul econo
mic vor urma acele puteri care vor 
reuși să demonstreze în mod mai 
convingător țeluri pașnice ferme".

OPINIA PUBLICĂ DIN OCCI
DENT APRECIAZĂ ACEASTA

♦
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ALEKSANDR PALLADIN, președintele Academiei de Știin
țe a R.S.S. Ucrainene, declară că realizarea oamenilor de știință 
sovietici are o importanță colosală pentru cunoașterea însușiri
lor spațiilor cosmice, pentru studierea pămîntului, ca o planetă 
a sistemului solar, deschide calea spre călătorii interplanetare. 
PROF. FEODOROV, dr. în științe tehnice, relevă că lansa

rea satelitului artificial este pr'mul pas real spre victoria asrpra 
gravității pămîntului, cheia spre porțile cosmosului.

STERNFELD, laureat al Premiului Internațional de stimu
lare pentru astronautics, scrie că observațiile asupra zborului 
satelitului, mai ales asupra măsurii în care zborul său va fi 
frînat de mediul exterior, va permite să se stabilească exact 
densitatea atmosferei și «aite caracteristici ale ei precum și du
rata vieții viitorilor sateliți artificiali ai pămîntului.

SERGHEI VERNOV, membru corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., conducătorul grupului pentru studierea raze, 

lor cosmice din Comitetul sovietic de organizare a Anului Geofi. 
zic Internațional, scrie că este neîndoielnic că crearea satelitului 
artificial va duce la nașterea unor noi ramuri ale științei.

Acad. VLADIMIR LINNIK, cunoscut fizician sovietic, construe, 
torul celor mai noi aparate astrocosmice declară: $

„Luna sovietică" are o viteză care depășește de opt ori viteza 
mișcării lunii adevărate și o viteză numai cu 25 la sută mai mică 
decît cea necesară pentru a trimite un corp în spațiul cosmic pe 
alte planete",
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Manif estații 
împotriva 

lui Speidel
COPENHAGA 9 (Agerpres).— 

La Copenhaga a avut loc marți 
o manifestație de protest împo
triva sosirii generalului nazist 
Speidel în capitala Danemarcei. 
Manifestanții s-au adunat în fața 
hotelului în care locuiește Speidel 
și au reușit să ridice drapelul 
nazist cu zvastica pe acoperișul 
clădirii.

In cadrul mitingului de pro
test care a avut loc, vorbitorii 
a>u subliniat că sosirea lui 
Speidel în Danemarca este o 
provocare. Participanții la mi
ting au adoptat o rezoluție în 
care își exprimă protestul îm
potriva profanării memoriei celor 
căzuți în lupta împotriva hitle- 
rismului.

Pe numeroase străzi din Co
penhaga au fost lipite afișe cu lo
zinci de protest împotriva sosirii 
lui Speidel și împotriva remili- 
tarizării Germaniei occidentale.

„Felicitam pe oamenii de știința sovietici 
pentru lansarea satelitului artificial"

— Conferința de
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: Conferința de 
presă din 9 octombrie a președinte- 
iul Elsenhower a fost consacrată 
îndeosebi lansării de către Uniunea 
Sovietică a satelitului artificial al 
pămîntului.

La Începutul conferinței de presă 
a fost distribuită corespondenților 
declarația pregătită dinainte a pre. 
ședintelui, Intitulată „Trecerea In 
revistă a unor fapte importante re. 
ferltoare la crearea de către Statele 
Unite a unul 
pămîntului".

In declarație 
rile americane
„mici satelit! artificiali al pămtn. 
fulul, nedlrljațl, tn cadrul parti- 
cipărll Statelor Unite la Anul Geo. 
fizic Internațional".

★

OSLO 9 (Agerpres). — Gene
ralul Hans Speidel, comandantul 
șef al forțelor terestre ale NATO 
din sectorul Europei Centrale, a 
sosit miercuri la Oslo. Potrit J 
agenției United Press, sosirea ge
neralului nazist în capitala Nor
vegiei a provocat cea mai mare 
manifestație de ostilitate cu care 
a fost întîmpinat Speidel într-o 
țară europeană de la numirea sa 
în această funcție.

Tineretul 
gariei noi mun
cește cu Însu
flețire pentru 
viitorul său lu
minos. In foto
grafie: o grupă 
de tractoriști 
de la S.M.T. 
Kavama după 
orele de muncă-

satelit artificial al

stnt expuse planu- 
de lansare a uiioi

presă a președintelui Eisenhower —
Conducătorii programului lucră, drul unei competiții cu alte țări*, 

rilor asupra satelitului artificial, 
se arată în declarație, „au hotărît 
că mici sateliți artificiali de formă 
sferică vor fi lansați în calitate de 
construcții de probă în anul 1957 
pentru verificarea tehnicii rachete, 
lor, a aparatelor și stațiunilor te. 
restre și că primul satelit artificial 
complet utilat va fi lansat tn mar. 
tie 1958“.

„In ce privește satelitul artifi
cial sovietic, se spune tn continuare 
tn declarația președintelui, feliei, 
tăm pe oamenii de știință sovietici 
pentru lansai ea tn orbită a sateli. 
tulul artificial".

Președintele a declarat că pro. 
gramul american de lansare a sate, 
litului artificial al pămîntului „nu 
a fost înfăptuit nici odată în

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

ca.

Tratativele 
sovieto-franceze în pro

blemele relafiilor 
culturale și științifice 
PARIS. — Intre 30 septembrie 

șt 9 octombrie 1957 au avut loc 
la Paris tratative sovieto-franceze 
tn problemele relațiilor culturale 
și științifice. Delegația sovietică 
a fost condusă de G. A. Jukov, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru legăturile culturale cu 
străinătatea de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. Delegația 
franceză a fost condusă de Roger 
Saydou. șeful secției cultural-teh- 
nice din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței.

In cursul tratativelor au fost 
stabilite o serie de acțiuni menite 
să ducă Ia dezvoltarea relațiilor 
culturale și științifice între cele 
două țări.

Apreciind activitatea Subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare ca nesatisfăcătoare, Me
non a declarat că delegația Indiei 
propune crearea unei comisii spe
ciale mal reprezentative, capa
bilă să scoată din impas proble
ma dezarmării și a interzicerii ar
mei nucleare.

In încheierea cuvlntăril sale, 
Menon a subliniat că omenirea a 
realizat descoperiri științifice șl 
tehnice mărețe. Lansarea de către 
Uniunea Sovietică la 4 octombrie 
a primului satelit artiîicial al pă
mîntului constituie o mărturie a 
dezvoltării rapide a științei și teh
nicii. Delegatul Indiei a caracteri
zat realizările Uniunii Sovietice în 
acest domeniu ca începutul unei 
noi epoci în istoria omenirii.

Apoi vor fi examinate conflictul 
rasial din Africa de sud, situația 
persoanelor de origină indiană 
din Uniunea Sud-Africană, ajuto- 
rarea refugiaților palestinieni, ex
tinderea reprezentării în organele 
O.N.U., printre care și mărirea nu
mărului membrilor nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate.
CUVINTAREA LUI KRISHNA 

MENON
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat în Șe
dința de marți a Adunării Gene
rale a O. N. U. a luat cuvîntul 
Krishna Menon, șeful delegației 
indiene.

In dezvoltarea sa politică și e- 
conomică, a spus el, India promo- 
vează și va promova o politică 
externă bazată pe prietenia cu 
toate țările din lume și în primul 
rînd cu vecinii săi.

Problema lichidării definitive a 
colonialismului a ocupat un loc de 
frunte în cuvîntarea delegatului 
indiei.

Referindu-se Ia Siria reprezen
tantul Indiei și-a exprimat încre
derea că această țară năzuiește 
spre pace și spre o existență in
dependentă și nu intenționează 
să participe la războiul rece.

Trecînd la problema dezarmă
rii delegatul Indiei a subliniat în
deosebi necesitatea încetării ime
diate a experiențelor cu arma a- 
tomică și cu hidrogen ca prim 
pas pentru încetarea cursei înar
mărilor și încheierea unui acord 
de dezarmare.

REPREZENTANTUL R0MINIE1 
— RAPORTOR AL COMITETU

LUI POLITIC SPECIAL
NEW YORK 9 corespondentul 

Agerpres transmite: La 8 octom
brie a avut loc ședința Comitetu
lui Politic Special în cadrul că
reia reprezentantul Etiopiei, Mas- 
kal Kifle Egzi, a fost ales vicepre
ședinte al Comitetului IAR RE
PREZENTANTUL ROMINIEI, 
MIHAI MAGHERU, RAPORTOR 
AL COMITETULUI și a fost a- 
probată ordinea examinării pro
blemelor care figurează pe ordi
nea de zi. La 10 octombrie va 
începe examinarea problemei ad
miterii de noi membri în O.N.U.

Tot odată el a justificat rămînerea 
în urmă a S.u.A. în acest dome, 
niu prin aceea că pregătirea unei 
rachete pentru lansarea satelitului 
a fost „despărțită în mod inten
ționat" de eforturile în domeniul 
creării de proiectile balistice diri
jate „care sînt cele mai urgente".

Se știe însă că S.U.A. nu au rea
lizat succese nici în domeniul lu
crărilor asupra proiectilelor balis
tice dirijate ; ultima lansare a unui 
astfel de proectil s-a încheiat fără 
succes.

Răspunzînd Ia întrebările cores- 
pondenților președintele a declarat 
că S.U.A. Intenționează să lanseze 
primul lor satelit de probă în de. 
cembrie a.c. Președintele a anunțat 
că primul satelit american nu va a- 
vea „aparate complicate" el va fi 
lansat numai cu scopul de a ajun, 
ge în orbită. înainte ca S.U.A. să 
lanseze un satelit artificial al pă- 
mîntului cu aparataj complicat, a 
declarat Eisenhower, ele vor fi ne. 
voite „să lariseze cîțiva sateliți 
mal simpli".

Răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent Eisenhower a decla
rat că după părerea sa satelitul 
sovietic nu constituie o amenințare 
pentru securitatea S.U.A., dacă se 
face abstracție de faptul că acesta 
a fost lansat cu ajutorul unei ra. 
chete puternice.

In ce privește racheta sovietică, 
a continuat el, noi pînă în prezent 
nu cunoaștem gradul ei de preci
zie. Cu toate acestea, a adăugat 
președintele, însăși faptul că ra
cheta a fost lansată șl că ea a 
ajuns în regiunea prevăzută dina
inte, constituie un mare succes.

Lucrările celui de-al 4-lea 
Congres Mondial 
al Sindicatelor Energia atomică să fie utilizată 

spre folosul omenirii
—O declarajie a academicianului Horia Hulubei —

VIENA 9 (Agerpres). — Co
respondență specială. Un cores
pondent al postului de radio 
U.N.E.S.C.O. a cerut academicia
nului Horia Hulubei, membru al 
delegației romîne la conferința ge. 
nerală a Agenției internaționale 
pentru energia atomică, o decla
rație.

După ce a subliniat că delegația 
romînă participă la această con-

Telegrama
Academiei de științe din Serbia

bia, se spune în telegramă, salută 
cu o uriașă bucurie și satisfacție 
Academia de Științe a U.R.S.S. 
cu prilejul uriașului succes care 
este rezultatul unei activități știin
țifice multilaterale îndelungate. 
Acest succes a deschis largi ori
zonturi în domeniul cercetării uni
versului și crează posibilitatea for
mării unor noi concepții asupra 
relațiilor internaționale.

Președintele Academiei 
de Științe din Serbia, 

Belici".

BELGRAD 9 (Agerpres). — 
Ziarul „Borba" publică telegrama 
adresată de Aeademia de Științe 
din Serbia Academiei de Științe a 
U.R.S.S. cu, prilejul lansării în 
Uniunea Sovietică a satelitului ar
tificial al pămîntului

„Academia de Științe din Ser-

niment constituie o contribuție de 
cea mai mare importanță la gtn- 
direa științifică a lumii.

Din punct de vedere al alter
nativei război sau pace, a subli
niat Tito, această nouă descope
rire, după apariția bombelor ato
mică și cu hidrogen, arată de 
asemenea că este greu si ne pu
tem înehiput că un război n-ar 
însemna o uriașă catastrofă pen
tru omenire. Iată de ce crea că 
ne apropiem tot mai mult de 
convingerea ci IN PREZENT 
RĂZBOIUL ESTE IMPOSIBIL 
si că creațiile geniului uman tre
buie să fie folosite exclusiv în 
scopuri pașnice și pentru binele 
omenirii.

DINTR-UN CARNET
......... > 

dimineață scria că „trăim în • 
umbra satelitului sovietic**. • 
Precum se vede în numai 40 • 
de ani „colosul cu picioarele • 
de lut** a ajuns să facă umbră • 
Londrei.

LEIPZIG 9 (Agerpres). — Co
respondență specială.

In ședința din dimineața zilei 
de 9 octombrie a celui de-al 4-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor 
Zanzul Salan, vicepreședinte al 
Federației Sindicatelor din Siria, 
a relevat solidaritatea sindicală 
manifestată în țările arabe cu pri
lejul agresiunii imperialiste îm
potriva Egiptului.

Un amplu expozeu a făcut apoi 
Giuseppe Di Vittorio, președintele 
Federației Sindicale Mondiale și 
secretar general al Confederației 
Generale Italiene a Muncii.

Problema de bază căreia el i-a 
consacrat cea mai mare parte a 
intervenției sale, a fost aceea a 
unității oamenilor muncii.

Congresul de la Leipzig — a 
spus Di Vittorio — constituie un 
pas înainte pe linia realizării uni
tății.

In cursul după-amiezii ședința 
a fost prezidată de Frantișek Zup- 
ka, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Cehoslo
vacia.

A urmat Ia cuvînt Elena Teo- 
dorescu, secretara Federației Sin
dicale Mondialei, care a analizat 
pe larg situația femeii muncitoare 
în lume.

Imitații dupâ
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Presa americană continuă să rela
teze despre noi fărădelegi comise 
de rasiștii din Statele Unite.

Organizația teroristă Ku Klux 
Klan a pus la oale o mare mani
festație cu caracter provocator în 
fața casei unui locuitor din ora
șul Memphis, statul Tennessee, 
care își exprimase în public deza
probarea față de uneltirile rasiste.

Președintele TITO afirmă: 
In prezent războiul este imposibil

BELGRAD 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Tanlue, 
Iosif Broz Tito, președintele 
R.PF. Iugoslavia, a declarat la 
8 octombrie unor reprezentanți ai 
agenției Taniug și ai ziarului 
„Borba” că LANSAREA SATE
LITULUI ARTIFICIAL AL PA- 
MÎNTULUI IN SPAȚIUL IN
TERPLANETAR DE CĂTRE 
OAMENII DE ȘTIINȚĂ SOVIE
TICI CONSTITUIE UN TRI
UMF AL ȘTIINȚEI SOVIETICE 
ȘI VA AVEA O URIAȘA IM
PORTANȚA PENTRU CERCE
TĂRILE VIITOARE ȘI CUCE
RIREA SPAȚIILOR INTERPLA
NETARE. Din punct de vedere 
științific, a adăugat el, acest eve-

Academia de științe din Anglia 
felicită pe savanții sovietici 
LONDRA 9 (Agerpres). —

TASS transmite:
La 8 octombrie la Societatea 

regală (Academia de Știinfe) 1 
avut loc o conferință de presă 
cu prilejul lansării în Uniunea 
Sovietică > primului satelit arti
ficial al pămîntului.

Toți oamenii de știință au sub
liniat uriașa importanță pe oare 
o are pentru știința mondială 
lansarea de către Uniunea Sovie
tică a satelitului artificial ai pă
mîntului. „LUNA ARTIFICIALA 
RUSEASCĂ a declarat de pildă- 
prof. H. Jones doctor In științe 
astronomice, fost astronom șef 
al Societății Regale, CONSTI
TUIE O REALIZARE UIMITOA
RE, O CONTRIBUȚIE DE NE
PREȚUIT LA ANUL GEOFIZIC 
INTERNAȚIONAL ȘI LA ȘTIIN
ȚA IN GENERAL".

Dr. Ratcliffe care a arătat de

asemenea importanța acestui e- 
veniment, a subliniat că lansa
rea satelitului artificial al pă
mîntului constituie o chestiune 
foarte grea care cere o precizie 
extraordinari, calcule și posibili
tăți tehnice colosale. El a arătat 
de pildă că oamenii de știință 
din Statele Unite nu au rezolvat 
incă această problemă și și-a ex
primat părerea că S.U.A. 
lansa satelitul artificial al pă- 
mintulul cel mai devreme in pri
măvara anului viitor.

Dr. Ratcliffe a anunțat că Cy- 
ral Heenshelwood, președintele 
Societății Regale, a adresat pre
ședintelui Academiei de Științe a 
U.R.S.S. A. N. Nesmeianov o te
legramă în care îl felicită căl
duros cu prilejul rezolvării de 

................... a unei 
ca 
al

vor

r--............
• (Urmare din pag. l-a)

Imai e loc pentru „Vocea Ame- 
Iricii**. Tocmai se pregătea di
fuzarea unui „speech? despre 
i superioritatea științei ameri-
; cane. r
> •
• Tot din „Neuer Kurier*: • 
•„...luna sovietică gonește cu 8 • 
•kilometri pe secundă tn jurul • 
^pămîntului**. Cîteva ziare en- •
• gleze printre care „Daily Ex- • 
; press*1 și „Daily Mirror re- • 
ferindu-se la „Luna sovietică** • 
^revarsă cîteva din calomniile • 
^cotidiene privind țările din ră- • 
îsărit. De unde se vede că nu • 
țnumai clinii latră la lună. •

; In urmă cu cîțiva ani un a- 
inume William Lawrence scria:
• „Bomba atomică sovietică ar 
f putea fi denumită o bicicletă 
î veche, pe cînd cea americană

— un automobil de tipul cel 
mai modern". ...Și bicicleta 
cea veche a întrecut automobi
lul cel modern, (vezi rezultatele 
cursei în comunicatul privind

• fabricarea de către U.R.S.S. a
• rachetelor intercontinentale și 
: lansarea cu ajutorul unor ra-

chele a satelitului artificial).
• :
: Un ziar american compara :
; lansarea satelitului artificial;
• cu explozia primei bombe ato- 
: mice. Satelitul, simbol al erei 
î comunicațiilor jnterplanețare, a 
i pornit de la Moscova. Bomba
• atomică, a cărui simbol nu mai 
î este nevoie să-l precizăm, a 
: fost aruncată pentru primă
i oară de un ■ avion american.’,
• Fiecare cu specialitatea lui. •
• •
• B.B.C.-ul intr-un reportaj -* 
î care relata reacția omului de : 
Ipe stradă la știrea lansării sa- 
î telitului spunea că rriulți lon-
• donezi îl numesc „surîsul Mos-
• covet. Oare cum o fi fost nu- j
? mită bomba atomică aruncată ; 
; la Hiroșima ? •
• „News Chronicle" de luni ?

I

Echipajul unui
a văzut

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: După currî 
anunță Agenția United Press, la 
8 octombrie, echipajul avionului 
aparținînd societății „Pan-Amerl- 
can World Airway i** de pe linia 
Paris—New York a văzut sateli
tul artificial al pămîntului, lansat 
de Uniunea Sovietică. Potrivit ce
lor declarate de pilot, satelitul a 
fost observat la ora 7,5 dimineața

către savanții sovietici 
sarcini atît de grandioase 
lansarea satelitului artificial 
pămîntului.

avion american
satelitul
(ora 11,5 Greenwich), cînd avio
nul se afla la o distanță de apro
ximativ 25 mile la sud-vest de 
Boston (Massachusetts) la o înăl
țime de 14.000 picioare.

„Ne-a uimit sclipirea lui, 
spus pilotul. Era cam la 10 
nule după răsărit și soarele 
afla exact în spatele avionului 
ceea ce a făcut ca satelitul să 
strălucească foarte viu

Pe litoralul Mării Adrlatlce, la 22 
kilometri sud-est de Rimini șl la 
225 km nord de Roma se află Re. 
publica San Marino. Această mică 
republică independentă are o în. 
tindere de 61 kilometri pătrați și 
o populație de 12.500 locuitori.

Legenda spune că tn anul 301 
zidarul Marino, originar din Dai. 
mația, a fost nevoit să fugă din 
țara sa din cauza persecuțiilor la 
care a fost supus de autoritățile 
italiene. Refugiul și l-a găsit pe 
muntele Titano din Apenini; unde 
a înființat o breaslă a zidarilor. In 
cinstea Iul, satul a luat numele 
San Marino. In 851, episcopul de 
Rimini a recunoscut. San Marino 
ca stat independent, iar în 1295 re. 
publica și-a făurit prima constitu
ție, care a fost aplicată abia în 
1599.

San Marino are o veche și glo. 
rloasă tradiție revoluționară. Cu 
mai bine de 100 de ani în urmă, 
mica republică independentă l-a 
adăpostit pe Garibaldi și pe tova. 
rășll săi de luptă, De asemenea, 
pe vremea cfnd tn ' Iț'alia „făceau 
ordine" fasciile lui Mussolini, tot

a
mi

se

1 la San Marino s-au adăpostit pa. 
; irioții și revoluționarii italieni.

Drapelul republicii este format 
: din două benzi orizontale cea de 
. sus-albă, cea de jos-albastră.

Mica republică nu este o țară 
bogată. Ocupația de căpetenie a 
populației o constituie agricultura, 
creșterea animalelor și mal ales, 
cultura viței de vie. In subsol San 
Marino posedă cariere de piatră 
și mine de sulf.

Venitul principal al țării este tu. 
rlsmul, vînzarea timbrelor, suvenl. 
rurile și ilustratele. Orașele mai 
importante ale țării sînt: San Ma- 
rino — capitala '■ (2.000 locuitori) și 
Bor go Maggiore.

Străzile înguste, casele înalte, 
mențin farmecul de oraș vechi. Din 
oraș se vede vlrful muntelui Titano 
(750 tn) și împrejurimile sale minu. 
nate, un rîu micuț și stîncile albe, 
pustii, iar foarte aproape Marea 
de Azur, care nu departe pare că 
se unește cu bolta albastră a ce- 
riilui.

Evoluția vieții politice a republi
cii San Marino prezintă interes. 
Din 1946 s-a format în parlament, 
o majoritate politică alcătuită din 
reprezentanți ai partidelor socialist 
și comunist, majoritate care și-a 
întărit pozițiile de fiecare dată cînd 
s-au ținut noi alegeri. De atunci în 
fruntea guvernului se află doi căpi. 
tani-regenți aleși, reprezentanți 
ai celor două partide. Ei sînt 
desemnați de șase luni de către 
Marele Consiliu parlamentar căruia 
îl aparține șl puterea legislativă. 
Puterea se află în mîinile celor doi 
căpitani regenți împreună cu Micul 
Consiliu, (Consiliul de Miniștri) 
executiv, alcătuit din 12 membri. 
Armata este formată dintr.o miliție . 
de 38 ofițeri și 950 soldați. De curînd, ' 
guvernul ales al Republicii San ' 
Marino alcătuit din comuniști și

. socialiști a dizolvat tnalnt, de ter. 
men Marele Cbnslllu (parlamentul)

1 șl a fixat alegerile pentru noul 
consiliu la data de 3 noiembrie. 
Marele consiliu a fost dizolvat de.

! oarece din el s-a retras peste jumă- 
; tate din numărul total al metnbri- 

lor săi, iar potrivit câhstituției Re
publicii San Marino, Marele Consi- 

. liu se realege în întregime dacă 
: din el lipsește peste jumătate din 

membri. Noul consiliu urmează să 
. aleagă guvernul.

Ce s-a îniîmplat însă? Democra. 
ții creștini au dat o lovitură de 

; stat și după „consultări" cu condu. 
• cerea partidului democrat creștin 

din Italia au format în mod ilegal 
un guvern al lor. Partidul demo- 
crat creștin din Italia a sprijinit 
acest act ilegal iar guvernanții de 
la Roma s.au grăbit să recunoas. 
că guvernul din San Marino for. 
mat în chip samavolnic. Este sem
nificativ că la rindul lor, S.U.A. 
n-au întîrziat să recunoască „gu- 
vernul provizoriu" din San Marino.

In mica republică situația e în- 
cordatăf Prin demonstrații de for. 
ță, prin amenințări cu înfometarea 
autoritățile italiene încearcă să for. 
țeze guvernul legal al republicii să 
capituleze. Totodată, sprijiniți de 
trupele de carabinei și poliție ma. 
sate la granița dintre San Marino 
și provinciile italiene, rebelii, care 
au format așazisul guvern provi. 
zoriu, au trecut la recrutarea de 
grupe înarmate pentru a răsturna 
prin forță guvernul legal. In fața 
acestei situtații guvernul legal din 
San Marino, sprijinit de populație, 
a hotărît să ia măsuri pentru men. 
ținerea or dinei; în țară au și in. 
ceput să ia ființă detașamente in. 
armate ale poporului.

Indiferent de evoluția evenimen. 
telor, ceea ce s-a petrecut zilele 
trecute în San Marino, constituie 
o nouă dovada de samavolnicie, de 
nerespectare din partea Italiei, a 
dreptului la independență și liber, 
tate.

ibtnitel MtriM „C*M »eUt< L T. ȘUMa",

In orașul Birmingham, statul 
Alabama, șase albi au mutilat un 
negru ca un „avertisment" 
părinților copiilor negri care 
dori să-și înscrie -copiii la școlile 
„rezervate** albilor.

La Matoaka, statul Virginia de 
vest, rasiștii au bătut șase copii 
negri care au încercat să intre în 
localul școlii secundare din loca
litate.

Senatorul John Long, din sta
tul Carolina de sud, a anunțat 
că autoritățile din districtul U- 
nion au comandat puști mitraliere 
și muniții pentru a respinge o 
eventuală „invazie* a trupelor fe
derale chemate să aplice legea 
integrării rasiale în școli.

Potrivit agenției United Press 
acțiunile agresive din ultimul 
timp îndreptate împotriva negri
lor „sînt un ecou** al evenimente
lor dela Little Rock.

dat
ar

ferință în mod activ și în spiritul 
unei înțelegeri cit mai largi tntre 
participanți pe baza deplinei ega. 
lități în drepturi, acad. H. Hut 
lubei a spus între altele:

Agenția are desigur greutăți în 
funcționarea ei, dat fiind că sta
tutul său se resimte de pe urma 
faptului că ea e menită să func
ționeze în condițiile absenței unei 
înțelegeri cu privire la suprimarea 
armelor atomice.

Noi sperăm totuși — a spus în 
continuare acad. H. Hulubei — că 
dorința de colaborare a tuturor 
statelor participante va înlesni 
Agenției să-și îndeplinească me
nirea și anume de a ajuta ca 
energia atomică să fie utilizată 
spre folosul omenirii contribuind 
prin aceasta la pacea între po< 
poare.

Prin intermediul agenției, cola
borarea noastră cu alte țări și in-i 
stituții specializate va fi mult lăr- 
gită, schimburile de informați! 
vor fi mai rapide, legăturile per-f 
sonale mult ușurate. Reactorul no, 
atru va fi pus la dispoziția sa-' 
vanților altor țări, dacă ei vor 
dori acest lucru. Incepînd din 1960 
vom fi în situația de a pune la 
dispoziție o parte din izotopii 
produși de noi. Vom continua a 
contribui pe larg la activitatea de 
informații și cercetări tn comun 
programate de agenție. In sensul 
celor de mai sus, dorim un succes 
tot mai mare acestei noi instituții, 
internaționale.

' — — 1 11 ■ -1     '■ f — '
NEW YORK. — In îtgătură cu propunerea făcută de delegația R.Bi 

Romînă la O.N.U. cu privire la adoptarea de către Adunarea Gena 
rală O. N. U. a principiilor de bază ale colaborării economice inter* 
naționale, corespondentul radiodifuziunii romîne a șollcitat pe Bazll. 
Șerb an, membru al delegației R. P. R. la O.N.U., să răspundă la 4 
serie de întrebări.

CAIRO. — După cum anunță agenția Meri, dr. Muhammed Fathi
Taha, șeful direcției serviciului meteorologie din Egipt, și secretarul 
Comitetului Internațional pentru desfășurarea „Anului Geofizic ln+ 
ter național" a declarat că Statele Unite au încălcat acordul inter na* 
țional semnat de reprezentanții a 66 de țări, potrivit căruia S.U.A* 
și-au asumat obligația de a livra Egiptului utilajele necesare pentrd 
desfășurarea lucrărilor din cadrul programului Anului Geofizic.

BONN. — Potrivit unor date oficiale, mult inferioare celor reals* 
numărul șomerilor înregistrați luna trecută tn Germania occidental^ 
a fost de 367.477.

Aceste cifre nud includ pe șomerii din Berlinul occidental.
ROMA. — Ziarul „Unita" anunță că la Triest și în orașul învecinat 

Muggia au fost în grevă la 7 octombrie aproximativ 6.000 de salai 
riați ai întreprinderilor societății de construcții navale „Oantierj 
riuniti dell Adriatico". Greviștii cer majorarea salariilor.

CAIRO. — După cum anunță postul de radio Cairo, trupele eh* 
gleze continuă operațiunile armate împotriva Yemenului. Tn zilele d<4 
6 și 7 octombrie trupele engleze au atacat regiunea Damra.

ROMA. — La 8 octombrie s.a deschis la Roma o conferi nță-întll* 
nire Intre poeții sovietici șl italieni pe tema poezia și societatea. Cu. 
vîntul de deschidere a fost rostit de cunoscutul poet italian Giuseppe 
Ungaretti.

PRAG A. — La 10 octombrie cunoscutul organist romîn Helmut 
Plattner va da un concert la Praga. Programul va cuprinde muzică 
de Bach.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Autoritățile americane iau măsuri 
represive împotriva studenților americani care au plecai tn China 
populară In ciuda interdicției Departamentului de Stat.
Autoritățile americane au trimis instrucțiuni in toate țările tn c '.re 

au misiuni diplomatice de a nu se elibera permise pentru rămlne, a 
temporară a studenților tn aceste țări.
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