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Pentru păstrarea și îngrijirea
monumentelor patriei
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Proletari din toate țările, unlțl-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Vineri 11 octombrie 1957
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romîno - sovietice
Ca răspuns la inițiativa tinerilor din Vladimiri

Mii de sunete loveso astăzi 
bătăi de tobă sau tun 
timpanele mele.
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Veniți vijelii șl taifunuri 
umpleți-mi pieptul I 
Simt nevoia unui suflu puternic 
simt nevoia unui suflu nemaiîntîlnit de puternic, 
atotcuprinzător,
să dau glas tuturor goarnelor lumii 
să mișc Timbile tuturor clopotelor universului 
să-mi străbată glasul, pătrunzător, 
prin ghețuri albastre 
și sahare cu nisipuri călătoare 
să ajungă printre locuitorii peșterilor 
și ai zgîrie norilor 
în nord și soare-răsare 
în apus și sud 
căci el vestește astăzi 
Marea Victorie.

Din cele patru decenii ale istoriei 
și-a luat zborul 
într-o uluitoare traiectorie 
Bolidul de aur.
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Opriți-vă nori — corăbii cu velele umflate 
pe oceanul cerului I
Torențiale ploi să împinzească văzduhull 
Căci eu
cîntăreț neîndemînatec în laude
îmi voi face o gigantică harfă 
din razele ploii
și voi înstruna astăzi pe corzile ei 
osaftele și ode.
Astăzi au început să viseze
și cei ce n-au visat vreodată.
Astăzi fantezia a fulgerat 
și cele mai telurice minți. 
Victorie ! Victorie ! Victorie I

Astăzi ochii mei sînt roșii de nesomn.
Timpanele mele sînt întinse ca niște tobe. „__ ____...___
Văd convoaie de oameni desculți și uscați de foame.ș, vuietul oceanului 
sfirtecați de geruri și gloanțe, 
arși de vii, ■’ ,
îngropați de vii, 
oameni cu umbrele topite pe pietre, 
trecind intr-un galop nebun 
prin codrii și oceanele preistorieL 
Văd convoaie de oameni 
urcind intr-un galop nebun S
treptele Anului Unu.
Astăzi ochii mei sint roșii de nesomn 
Timpanele mele sînt întinse ca niște tobe. 
Milioane de tobe bat in timpleîe mele. 
Aud scrișnetul pietrelor de închisori, 
Geamătul dalelor udate do sînge.
Aud troznetul rugurilor.
Giordano Bruno, Galilei, Uluk-Bek... 
Mii de imagini trec astăzi prin fața ochilor mei.

Astăzi timpanele mele sînt întinse ca niște tobe. 
Aud vuietul majestuos al valurilor 
spărgîndu-se de stînci.
Aud artileria grea a tunetelor 
și glasul de argint al fulgerelor. 
Aud furtunile rătăcite prin codri 
și bubuitul de oțel al șarjelor, 
trilurile mezzosopranei 
și izbucnirile patetice ale Simfoniei a IX-a. 
Dar mai mult 
neasemuit și fără comparații mai muh 
iubesc și-ascult 
scurtele țiuituri de argint 
sunetele monotone 
metalice și simple 
— de o uluitoare simplitate 
venite sonor și solemn 
de undeva din nemărginirea cosmosului. 
Ele trec atotcuprinzător fluid magnetic 
prin scoarța creierului meu, 
prin clocotul sîngelui meu, 
prin trupul meu.
Iubesc mai mult aceste sunete simple 
metalice și monotone

' căci aud în ele •
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și rotația planetelor
și glasul de argint al fulgerelor 
și bubuitul de oțel al șarjelor 
și izbucnirile patetice ale Simfoniei a IX-a. 
Victorie ! Victorie ! Victorie 1

Meteoriți incandescenți și stele călăuzitoare, 
comete și bolizi 
opriți-vă goana I
Priviți-vă noua soră!
Nu fiica Naturii
ci a inteligenței descătușate.
Opriți-vă goana astro ale spațiului sideral! 
E zi de sărbătoare pe firamament: 
bolidul de aur
vă vestește astăzi, 
prima, universala, Victorie Cosmică I 
El vă aduce salutul incandescent 
de pe plaiurile Comunei!
Victorie ! Victorie I Victorie!

1

s
X

i 

i

(Continuare în pag. 3-a)

♦

Zbori mai repede ca mine, darPORUMBELUL: Recunosc 11 menire* noastră e aceeași I

Deten de N. CLAVD1V

Ochii mei au astăzi
puterea tuturor lentilelor și telescoapelor lumii. 
Ei văd astăzi trecînd intr-un vuiet asurzitor 
prin traiectoria timpului 
trenuri aeriene

la MOSCOVA
MOSCOVA 10 (Agerpres) — Corespondență specială:
La 8 octombrie, In sala Palatului de Cultură „Gorki" din Leningrad a avut loc deschiderea 

festivă a Lunii prieteniei romîno-sovietice în U.R.S.S.
In prezidiul Adunării au luat ioc reprezentanții organizațiilor sociale, ai vieții culturale și știin

țifice și membrii delegației A.R-L.U.S., în frunte cu acad. prof. P. Constantinescu-lași.
Adunarea festivă a fost deschisă de prof. I. Zverev, membru corespondent al Academiei de științe 

a U.R.S.S., director adjunct al Observatorului Astronomic Pulkovo. Au luat cuvîntul reprezen
tanți ai oamenilor muncii din L eningrad.

Din partea delegației A.R.L.U.S. acad. P. Constantinescu-lași a rostit un cuvlnt de salut și a 
infățlșat adunării programul desfășurării Lunii prieteniei romîno-sovietice in R.P. Romînă.

A urmat apoi un bogat program artistic in interpretarea unor artiști de seamă din Leningrad 
și a unul grup de studenți rom ini.

Festivitatea care s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie a fost televizată.

Cum funcționează
ȘCOLILE TINERETULUI MUNCITORESC?
* Repartizarea elevilor muncitori in schimburi potrivite * Orașe 
fără școli speciale * Organizațiile U. T. M. trebuie să-i îndemne pe tineri 

spre învățătură
Tu tinere lăcătuș, sau tîmplar, rîndul clasei muncitoare și a 

sau tractorist n-ai vrea să te faci rănimii muncitoare, 
inginer ? Azi se poate 1

Pentru a da posibilitate oa
menilor muncii de la orașe și 
sate — și în special . tineretu
lui muncitoresc șl țărănesc — 
să-și continue studiile fără scoa
terea lor din producție sau în
treruperea muncilor agricole, s-au 
organizat, pe baza unei hotă- 
rîri a Consiliului de Miniștri, 
încă din anul școlar 1954-1955, 
școli serale ale întreprinderilor și 
secții serale pe Iîngă școlile de 
șapte ani sau medii. La această 
formă de învățămînt se pot în
scrie toți oamenii muncii care do
resc să-și continue studiile. Ele
vii acestor școli sînt scutiți de 
taxe școlare, iar întreprinderile 
au datoria să le asigure condi
țiile necesare pentru frecventarea 
regulată a cursurilor și pentru 
prezentarea la examene. In acest 
scop, conform hotărîrii Consi
liului de Miniștri ÎNTREPRIN
DERILE SINT OBLIGATE SA 
ÎNCADREZE MUNCITORI1-ELE- 
VI IN SCHIMBURI DE PRO- ■ 
DUCȚIE CARE SA LE PERMITĂ 
FRECVENTAREA REGULATA A 1 
CURSURILOR, SA NU-1 FOLO- ] 
SEASCA LA MUNCI SUPLI- 1 
MENTARE IN ZILELE DE 1 
ȘCOALA, SA NU-I TRIMITĂ IN „ v ,- --------
DEPLASĂRI CARE LE-AR CAU- Pile de baza U.T.M. nu și-au pus 
ZA ABSENȚE DE LA CURSURI. ” ’’

Mulți tineri au aflat despre în
lesnirile care se fac celor care 
doresc să învețe, de la colegii lor 
care au urmat anul trecut și s-au 
pregătit din timp pentru a se în
scrie și ei la școală. Altora le-au 
trezit gustul de a învăța organi
zațiile de bază U.T.M., maiștrii din 
producție, care le-au vorbit des
pre largile posibilități pe care le 
au astăzi tinerii pentru a-și con
tinua studiile, în vederea formării 
unei intelectualități noi, ieșite din

Dar posibilitățile 
nu sînt folosite 

peste tot

tă.

Sînt numeroase centre munci
torești unde s-au înființat școli 
serale de cultură generală. La u- 
zinele „23 August" din Capitală, 
de pildă, s-a construit un local 
modern, utilat cu tot ce trebuie 
pentru ca învățămîntul seral să 
s% desfășoare în bune condițiuni. 
Pe Iîngă uzinele „Timpuri noi" 
și „7 Noiembrie" s-au amenajat 
localuri și s-au construit săli de 
clasă noi. A fost îmbunătățită 
simțitor starea localurilor în care 
funcționează școli serale pe lingă 
întreprinderile „Mao Țze-dun“, „E- 
nergo-Trust" etc.

Preocuparea care a existat aici 
pentru amenajarea și lărgirea șco
lilor serale nu o găsim însă peste 
tot. Este rău că într-un cen
tru _mare ca orașul Cluj nu e- 
xistă nici o școală muncitorească. 
Deși aici există un tineret nu
meros, la „Carbochim", „Ianoș 
Herbak", „Tehnofrig", „Unirea" 
etc. și deși întreprinderile sînt 
destui de apropiate, nici conduce
rile administrative, nici organiza- 
I’" *: c. ’ -- - --— j
problema înființării unei școli se
rale de cultură generală. Fiecare 
s-a declarat mulțumit numai cu 
secțiile existente pe Iîngă școlile 
medii de 7 ani, care sînt însă 
insuficiente.

O situație asemănătoare există 
Ia Reșița și Hunedoara. In aceste 
centre muncitorești funcționează 
secții serale care au numai 4-5 
clase. La Hunedoara clasele exis
tente funcționează într-un local 
murdar, cu mobilier deteriorat, 
fără material didactic.

Dacă pui față-n față condițiile 
în care au învățat tinerii de la

Combinatul poligrafic „Casa Scîn
teii" în anul școlar trecut și si
tuația creată acum este imposi
bil să nu remarci eforturile de
puse pentru amenajarea și repara
rea localului și a mobilierului. 
Dar, deși școala a început, aici 
nu au existat suficiente becuri, iar 
într-una din clase lipsește — pur 
și simplu — mobilierul. Din a- 
ceastă pricină tinerii erau nevoiți 
să facă unele ore de curs în la
borator. sau, cînd acesta era o- 
cupat, să funcționeze două grupe 
de elevi în aceeași clasă.

Cînd ideea 
„mai înHi planul*1 
e înțeleasă rigid

Experiența anilor trecuți ne-a 
dovedit că mulți tineri, deși se 
înscriau cu mult entuziasm la 
școala serală, se „pierd" pe drum. 
Sînt toți aceștia oare chiar atît

C. BANCILA
(Continuare in pag. 3-a)
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I Conferință ; 
8 8 
I Societatea pentru răspindlrea? 
8 științei și culturii Filiala Bu-a 
8 curești și Consiliul orășenesc» 
I A.R.L.U.S. organizează în ziua§ 
8 de 11 octombrie a.c. ora 18, in j 
8 Aula Facultății de Științe Ju-8 
g ridice, conferința: „Satelitul | 
8 artificial sovietic deschide era 8 
8 comunicațiilor interplanetare", 8 
8 pe care o va ține prof. ing.S 
8 PAUL IOAN1D — candidat in g 
| științe tehnice.
8 Conferința va fi urmată de 8 
8 film. 8
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Plecarea unor oaspeți

In comuna Mînăstirea s-a deschis 
Muzeul „Alexandru Sahia“

Nu pot să calific acțiunea 
tineretului de a lua sub patronaj 
monumentele istorice, decît ca 
emoționantă. Priveam grupul acela 
de băieți și fete, ascultam discu
țiile lor aprinse, și îi admiram. 
A fost suficient o seînteie ca să-i 
aprindă.

La început au deschis ochii 
mari, au clipit des, iar la urmă, 
lovindu-se cu palma peste frunte 
au exclamat: „Cum de nu ne-am 
gîndit pînă acum ?“

Cei mai în vîrstă își aduceau a- 
minte de băiatul acela slăbuț, fi
rav, cu ochelari rotunzi „veșnic 
aburiți". Ceilalți auziseră despre 
el de la părinți, de la ,.nea Fane" 
fratele lui și trecuseră de zeci, 
sute sau poate de mii de ori prin 
fata casei lui. O casă ca multe 
altele din comuna Mînăstirea. 
Gard rar, din șipci, grajd în fun
dul curții, iar la dreapta casa cu 
streașină aplecată ca o pleoapă 
peste ochiul obosit de vreme/ Ori 
cit de curios ar fi. pentru mulți 
din sat. pînă acum, casa aceasta 
era în primul rînd, casa lui „nea 
Fane" și apoi... da într-adevăr 
aici a trăit și a murit Alexandru 
Sahia.

Din cînd în cînd, cîte un grup 
de vizitatori, cîte un ziarist, mai 
tulburau mersul cotidian ai vie
ții. Ari, semeni, culegi, vinzi, 
cumperi ; trăiești. Și atunci cic
lul acesta era întrerupt pentru o 
oră sau două, iar nea Fane des
chidea ușa unei camere ce da cu 
o fereastră spre stradă și... „iată 
patul în care a murit, biblioteca, 
masa lui de lucru, fotografii..." 

Atunci, casa devenea locașul în 
care a trăit și a murit Sahia.

Ușa se închidea, și, în casa aceea 
din Mînăstirea, viața, așa cum era 
firesc, mergea mai departe.

Observația aceasta nu am fă
cut-o pentru a învinui pe cineva. 
Poate că era firesc să fie așa. 
Casa era locuită. Dar totuși... a- 
proape în toate localitățile patriei 
noastre sînt astfel de monumente 
pe Iîngă care trecem întoreînd sau 
nu capul. Multe din ele, aproape 
toate, sînt purtătoare a cîte unei 
pagini scumpe istoriei noastre. 
Ele trebuie îngrijite, trebuie cu
noscute. Și iată că tinerii s-au 
oprit, le-au privit mai cu atenție 
și s-au apucat cu dragoste să le 
scoată la lumină să le transforme 
în centre de educare patriotică.

Inițiativa tineretului din comu
na Mînăstirea a fost îmbrățișată

cu căldură de toți oamenii din 
comună, de toate organele locale.

...Discutau cu aprindere, se con
traziceau, cîntăreau posibilitățile. 
Au format astfel comitetul de în
grijire al casei din cinci tovarăși 
în care a intrat și Ștefan Stă- 
nescu. fratele lui Sahia. Au ame
najat camera și au hotărît deschi
derea muzeului printr-o adunare 
generală U.T.M. deschisă care să 
se țină în curtea casei lui Sahia.

Un portret mare, în creion de
senat de cine știe cine. a fost a- 
șezat cu grijă în față. La masă, 
alături de secretarul U.T.M. pe co
mună tov. Nae, a luat loc, Iîngă 
alți oameni din sat și Gheorghe 
Stănescu — tatăl lui Sahia.

Se vorbea cînd cu tonul adu
cerilor aminte, cînd înflăcărat.

...Și treptat, a reînviat din nou 
povestea băiatului acela firav, 
însetat de dreptate și adevăr, cu 
anii lui de școală la Craiova, cu 
călătoriile lui, a reînviat povestea 
omului care a avut curajul în tim
pul unui regim cumplit să spună 
în gura mare adevărul despre 
prima țară socialistă din lume, 
despre mizeria cruntă în care tră
iau muncitorii în țara noastră...

In comuna Mînăstirea s-a des
chis Muzeul „Alexandru Sahia". 
Participanții la adunare au fost 
primii lui vizitatori.

Și încă din după amiaza aceeia 
grupuri de săteni, au început să 
viziteze „casa lui Sahia“. „Mu
zeul".

P. ISPAS
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■fr TINERII DIN COMUNA 
MÎNĂSTIREA ȘI-AU PROPUS 
SA AMENAJEZE Șl SA ÎN
GRIJEASCĂ MORMINTUL 
LUI ALEXANDRU SAHIA.

☆ COMITETUL DE CON
DUCERE AL MUZEULUI „A- 
LEXANDRU SAHIA" VA 
STRÎNGE DATE DE LA FA
MILIE, OAMENI DIN COMU
NĂ. ETC., PENTRU A RE
DACTA O MONOGRAFIE. 
COM1TSUL Șl A PRO
PUS DE ASEMENEA SA 
PUNA ORDINE Șl SĂ IN- 
VENTARIEZE OBIECTELE 
DIN CAMERA-MUZEU, CĂR
ȚILE DIN BIBLIOTECA 
SCRIITORULUI, SA STRIN- 
GA SCRISORILE Șl UNELE 
DOCUMENTE ÎMPRĂȘTIATE 
PE LA DIVERȘI OAMENI 
DIN COMUNA ȘI DIN A- 
FARA COMUNEI.

SALONUL
INTERNATIONAL

DE Kil FOTOattanCĂ AL R.P J
După mărturiile unor oameni în 

vîrstă, în portul dunărean Giurgiu, 
forfotea în timpul regimului tre
cut o bogată lume de vagabonzi, 
huligani, bătăuși și hoți. In port 
acostau vase străine și în jurul lor 
mișunau afaceriști de tot felul, be
țivi, femei decăzute. înaintea celui 
de al doilea război mondial erau 
frecvente scandalurile monstruoase, 
zilnic se petreceau jafuri și omoru
ri, cuțitașii bîntuiau la tot pasul, 
împinși de foame, tinerii satelor din 
preajma Giurgiului, Ingroșau an 
de an rîndurile borfașilor, în goana 
după o bucată de pîine. Sub regi
mul lui Antonescu, aceștia se con- 
slituiscră sub formă de bande ata- 
cînd la.drumul mare cetățenii.

Gîndindu-mă la ceea ce a fost mai 
înainte în această lume a portului 
dunărean, nu mică mi-a fost sur
prinderea celor văzute cînd cu cî* 
teva zile în urmă, întâmplarea a 
făcut ca pașii să mă poarte din 
nou prin Giurgiu. Viata și atitudi
nea tineretului de aici au suferit 
transformări radicale. In lupta, cu 
influența nefastă a trecutului, a 
vechilor moravuri, concepția nouă 
despre viată a tineretului triumfă.

Dorind să aflu care sînt factorii 
care au dus la această înnoire, am 
consultat cîțiva dintre reprezentan
ții forurilor care poartă răspunde
rea educației tineretului.

Am stat de vorbă cu tovarășul 
Ștefan Soloiu, prim secretar al co
mitetului orășenesc U. T. M. 
Giurgiu.

— Ce a determinat schimbarea 
în bine a tineretului din orașul

nostru ? De la început trebuie să 
spun că rolul hotărîtor în educarea 
tineretului l-a avut organizația 
U. T. M. An de an organizația 
noastră a luptat împotriva menta
lităților învechite, a căutat să in
sufle tinerilor spiritul educației 
comuniste. Cum era și firesc, noul 
a biruit. Lupta n-a fost ușoară. 
Formele de influențare a tineretu
lui au fost variate. Am căutat să-i 
îmbogățim timpul liber. Numai în 
ultimii doi ani, noi am organizat

fabricii „Popa Șapcă", peste 30 
de conferințe cu caracter educativ, 
am sprijinit organele de miliție în 
acțiunile lor, Sînt încă multe, 
multe de spus. E adevărat însă că 
în această direcție comitetul oră
șenesc U.T.M. inai are unele lip
suri. De pildă, dintre toți tinerii 
orașului abia 157 au primit insig
na de „Prieten al cărții". Casa de 
cultură a orașului stă goală. In 
școlile din oraș, organizațiile 
U.T.M. nu se ocupă suficient de

■

Ce este acolo ?
Fotografie de ED. T0M0R1 (RJ>. Ungară)^

Joi dimineața a părăsit Capi
tala, înapoindu-se în patrie, de
legația orașului și regiunii Sverd
lovsk, condusă de F. M. Mors- 
ceakov, șeful secției industriale a 
Comitetului regional de partid 
Sverdlovsk, care a făcut o vizită 
prietenească în țara noastră la 
invitația Sfatului Popular al ora
șului Timișoara și Consiliului re
gional A.R.L.U.S. Timișoara.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspeții sovietici au fost conduși 
de reprezentanți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., și Comitetu
lui Orășenesc București al 
P.M.R. și ai unor organizații de 
masă.

Au fost de față A. F. Kaba
nov, însărcinat cu afaceri ad-in- 
teri-m, Iliin, secretar al am
basadei U.R.S.S. la București.

sau precum și plutonierul Constan
tin Gheorghiță, ne-au ajutat foarte 
mult în depistarea unor vagabonzi. 
Un puternic efect educativ a avut 
procesul tinerei Aurica Macovei, 
prostituată, fără ocupație. La pro
ces au participat o mulțime de ti
neri# Toți au aprobat hotărîrea tri
bunalului popular, care a condam
nat-o la 3 ani închisoare corecțio- 
nală. Pe luna octombrie ne-am 
propus ca toți seotoriștii să țină 
întruniri cu tinerii în cadrul că
rora să dea exemple de tineri care 
3>rijină acțiunile noastre, cum este 

e pildă tînărul Haralambie Pene, 
Acesta a adus imediat la cunoș
tința sectoristului cazul unui furt. 
Cu ajutorul lui, hoțul a fost prins 
repede. Noi luptăm acum pentru 
formarea unei opinii de masă con
tra celor ce mai încearcă să încal
ce morala, ordinea și legalitatea 

tul orășenesc U.T.M. si cu alte or- noastră populară. In colaborare cu 
ganizații de masă din oraș. Am organizațiile 
format lin fel de comandament, 
mixt pentru depistarea și comba
terea cazurilor de huliganism. Pe 
baza datelor culese de echipele 
mixte am alcătuit un ciclu de con
ferințe pe care le-am ținut în în
treprinderi și cartiere cu mulți 
tineri. La cinematografe, în centrul 
orașului etc. am afișat texte din 
codul penal.

Am ținut ședințe la Șantierul Na
val, „Popa Șapcă" și „Fructonil". 
Utemiștu noștri milițieni, și în 
special secretarul organizației de

duc&rii tineretului. Aid mai stn- 
tem datori încă.

Ofițerul Vasile Lazăr, locțiitor 
al comandantului miliției orașului 
Giurgiu mi-a spus :

— încă din anii trecuți ne-am 
pus problema luării unor măsuri 
de combatere și stîrpire a huliga
nismului, care se mai manifesta 
și în rîndul tineretului din 
orașul nostru. In acest sens, 
am luat legătura cu comite-

Educația tineretului
INTR-UN PORT DUNĂREAN
20 de excursii pe Dunăre, 12 în- ■'lllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIH"  
tîlniri cu prietenii bulgari. In ast
fel de acțiuni am căutat să atra
gem tineri din toate domeniile de 
activitate. Peste 4.000 de tineri au 
fost atrași în acțiuni de muncă vo
luntară. Au fost prestate astfel cir
ca 80.000 ore de muncă voluntară. 
Tinerii orașului au amenajat anul 
acesta ștrandul „Dunărea", au 
muncit la amenajarea unui parc, 
la înfrumusețarea străzilor și car
tierelor. Organizațiile U. T. M. de 
cartier au atras la întrunirile lor 
tovărășești tineri diferiți. La înce
put mai erau unii care căutau să 
provoace scandaluri. Am avut însă 
răbdare și tact. Am ținut la clubul

Scurtă anchetă
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educația elevilor, iar anul trecut, 
din cele 35 cursuri de învățămînt 
politic doar vreo 14 au funcționat. 
Noi ne-am propus să inițiem în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie două 
concursuri. Unul literar-muzical și 
unul asemănător cu „Drumeții ve
seli". Dar desigur că acestea nu 
sînt suficiente. Activiștii noștri, 
printre care mă număr, vor trebui 
să facă mari eforturi în privința f bază U.T.M., ofițerul Simion Su-

U.T.M., în primul 
rînd, și cu celelalte foruri, cu spri
jinul opiniei publice cred că vom 
face cu toții din tineretul orașului 
Giurgiu o generație demnă de zi
lele noastre.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru 
regiunea București

—• —

Posturi sanitare 
în școli

C.C. al Crucii Roșii a R.P. Ro- 
mîne, în colaborare cu Ministe
rul Invățămîntului și Culturii și 
C.C. al U.T.M., au luat măsuri 
ca în anul școlar 1957—1958 să 
se organizeze posturi sanitare 
ale Crucii Roșii în școli, inter
nate școlare și ateliere școlare. 
Aceste posturi sanitare școlare 
au ca scop antrenarea tineretu
lui școlar la ocrotirea și întări
rea sănătății, mobilizarea elevi
lor din școli în munca de edu
cație sanitară. •
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AMINTIRI ALE FOȘTILOR PARTICIPANT!
LA MAREA REVOLUȚIE SOCIALISTĂ
DIN OCTOMBRIE CU KOTOVSKI

Oamenii muncii din țara noastră an salutat cu o imensă bucurie | 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, deschizătoare a unei g 
ere noi în istorie.

Și atunci cînd împotriva tinerei republici sovietice au fost în- ț 
dreptate toate forțele lumii vechi — dușmanii interni și externi g 

— proletariatul din patria noastră, alături de proletariatul interna- 8 
țional, s-a ridicat la luptă pentru apărarea măreței realizări a 
muncitorilor și țăranilor din Rusia. Prin acțiuni de masă împotriva g 
burgheziei și moșierimii interne, prin participarea directă a voiun- | 
tarilor în unitățile Armatei Roșii în timpul intervenției și al răz- | 
boiului civil, poporul romin și-a adus aportul său in lupta pentru g 
apărarea Revoluției proletare.

Poporul nostru se mindrește cu fiii săi care au luptat cu arma | 
în mină alături de proletariatul rus, condus de marele Lenin, g 

Mulți dintre ei au avut marea cinste de a lupta în unitățile ai 8 
căror comandanți au fost eroi legendari ca Frunze și Kuibîșev, g 
Șciors, Kotovski, Ceapaev.

Poporul romin cinstește memoria fiilor săi care au căzut pe 8 
meleagurile Rusiei în lupta cu dușmanii revoluției pecetluind fra- g 
ția dintre proletariatul romin și proletariatul sovietic. Astăzi ei 
dorm acolo pe pămîntul sovietic, așa cum pe pămîntul patriei 
noastre dorm eroicii soldați ai Armatei Roșii căzuți pentru elibe
rarea poporului romin. _

Mulți dintre foștii voluntari după ce și-au făcut datoria pînă 
la victoria finală a Revoluției, s-au întors în țară și au continuat, g 
in noile condiții, să țină sus steagul Marelui Octombrie. 8

Redăm mai jos citeva fragmente din amintirile unor foști voiun- 8 
tari romîni în Armata Roșie din timpul Marii Revoluții Socialiste g 
din Octombrie și al războiului civil.
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tarile, uniti-v»!"
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In cavaleria 
lui Budionnîi...

Eram incorporat in regi
mentul 6 „Mihai Viteazul”, 
Care după retragerea ia Mol
dova iși stabilise centrul la 
Dorohoi.

Cînd s-a declanșat revolu
ția burghezo-democratică din 
februarie mi-am dat seama că 
poporul rus merge pe o cale 
nouă. La această concluzie 
am ajuns mai ales după per
manentul contact avut pe 
frontul din Moldova cu osta
șii ruși, care — ca și noi — 
se săturaseră de război și ple
cau acasă.

In iarna 1917—1918, am 
dezertat din armată, am tre
cut in Basarabia iar apoi din
colo de Nistru și m-am dus 
la Odesa. Ajuns aici, am a* 
Hat că s-a format un bata
lion revoluționar romin șl că 
acest batalion hiase deja 
parte la luptele de la Ben
der. Am luat contact cu unii 
tovarăși pe care-i cunoșteam 
încă din mișcarea muncito
rească și am aflat de la ei că 
fratele meu Ștefan Panai- 
tescu e internat Intr-un »pi- 
tal fiind rănit in timpul lup
telor de la Bender. Am cerut 
să fiu și eu Înrolat in bata
lion. împreună cu Întregul 
batalion, am luat parte la 
luptele de la Slobodka, după 
care sub presiunea trupelor 
intervențlonlste ne-am re
tras la Odesa, ne-am Îmbar
cat și am plecat la Feodosia.

La Țarițin m-am Înrolat, 
împreună cu Androne Tomes- 
cu și cu Pândele Griparis |n 
al treilea regiment interna
țional. In octombrie 19k 
am plecat in regiunea Mării 
Caspice, la Petrovsk, unde 
am luptat pînă spre sfîrșitui 
anului 1919, cînd Întreaga di
vizie a treia a primit ordin 
să se reîntoarcă la Țarițin. 
La Țarițin, am intrat in 
componența Armatei de cava
lerie a lui Budlonnii și am 
plecat pe frontul ucrainian 
Împotriva Iul Wranghel.

împotriva lui Wranghel am 
purtat lupte grele, dar cine 
putea să stea in fața cavale
riei de elită a Iul Budionnîi ? 
Atacam în iureș nebun și 
ne făceam drum cu sabia 
printre rindurile îngrozite a e 
cadețllor lui Wranghel, care 
se retrăgeau Înspre Crimeea- 
Zile și nopți stăteam călare 
și-i urmăream. Cînd am ajuns 
la Perecop, la intrarea in 
Crimeea ne-am izbit de apă
rarea bine organizată și pusă 
la punct de wrangheliștl. Am 
început un război de poziț e 
care nu ne prea convenea 
nouă, cavaleriștilor. Dar după 
citeva săptămîni, după o pre
gătire de artilerie care a fă
cut ravagii In cazematele și 
tranșeele blindate ale wran- 
gheliștilor, am început ata
cul. Infanteriștii au atacat e- 
roic prin Marea Putredă și 
au căzut în spatele liniilor 
inamice, iar noi, cavaleriștii 
am atacat in Iureș și am 
spulberat apărarea dispera ă 
a cadețllor. N am să uit nici
odată eu cită dragoste ne 
primea populația, oamenii 
simpli scăpați de sub teroa
rea albilor.

După ce s-a 
Wranghel, .~.m 
pe căi oco ite, . 
și Iugoslavia, de i 
fost expulzat și dai 
siguranței romîne.

ALEXANDRU 
PANAITESCU

IN IUREȘUL LUPTEI 
gătit cu forțe mult superioare. Am 
fost nevoiți să renunțăm și am 
pornit în direcția Kievului. Pe 
tot acest drum am avut mult de 
furcă cu albii. Luptam cînd în 
apărare, cînd în ofensivă. După 
lupte grele am ajuns la 120 km. 
nord de Kiev. Acolo aproape de 
linia frontului, tovarășul Kotovski 
ne-a adunat din nou și ne-a arătat 
că soarta brigăzii va fi hotărîtă 
de lupta pe care aveam s-o dăm 
pentru a străpunge linia frontului 
inamic și a face legătura cu uni
tățile Armatei Roșii. Nu era deloc 
ușor să luptăm călări pe cai, îm
potriva trenurilor blindate ale lui 
Denikin. Lupta a fost pe viață și 
pe moarte. Acolo au căzut mulți 
de-ai noștri. Numai o brigadă de 
cavalerie ca cea a lui Kotovski 
putea să lupte cu atâta vitejie. Cu 
toate pierderile pe care le-am 
avut, am reușit să facem jonc
țiunea cu unitățile Armatei Roșii. 
Pentru un timp însă am fost tri
miși în spatele frontului, la Vias- 
ma, în refacere. Aici am fost îm- 
brăcați în uniformele de ostași 
roșii, ni s-au dat arme noi și am 
făcut o vreme instrucție. Eu am 
făcut instrucție la artilerie.

Era prin octombrie 1919. Se 
răspîndise zvonul că Iudenici 
„vrea să bea ceai pe Alexandrov- 
ski Prospect" în Petrograd. Insă 
după cum se știe, el rt-a ajuns 
pînă acolo. Brigada lui Kotovski 
a primit dispoziție să se îmbarce 
imediat și să plece pe frontul de 
la Petrograd. Ne-am îmbarcat în 
trenuri și după 4 zile am coborît 
la Krasnoe-Delo. Muncitorii Re
trogradului au sărit cu toții în 
apărarea orașului. In șase zile de 
lupte, praful s-a ales din armata 
lui Iudenici.

Am mai stat acolo pentru pază 
pînă după crăciun cînd, pericolul 
fiind îndepărtat, brigada noastră 
s-a deplasat înspre Poltava.

De acolo, în cadrul diviziei a 
40-a a Armatei Roșii, brigada lui 
Kotovski avea să înceapă lupta 
de lichidare definitivă a trupelor 
albe denikiniste din Ucraina.

In ianuarie șl februarie 1920 
într-un iureș formidabil am pus 
pe fugă unitățile armatei albe eli- 
berînd numeroase orașe din Ucrai
na. Cînd am ajuns la Zaporojie 
brigada noastră a primit dispozi
ție să treacă pe partea dreaptă a 
Niprului. Acolo, în operațiile de 
trecere eu m-am îmbolnăvit. Co
mandantul m-a urcat într-o tră
sură și m-a trimis la Tiraspol unde 
am fost internat într-un spital...

Cînd armata Romîniei burghezo- 
moșierești a ocupat Basarabia în 
1918 eu am fost nevoit să fug 
dincolo de Nistru. Am trecut apa 
călare pe o birnă. Pe atunci re
giuni întinse ale Ucrainei se aflau 
sub ocupația armatelor albe ale 
lui Denikin, Krasnov, Petliura etc. 
In spatele frontului, pe teritoriul 
ocupat de albi activau însă puter
nice detașamente de partizani 
conduse de eroi legendari ca 
Sciors și Kotovski. In brigada 
lui Kotovski m-am înrolat și eu. 
Eram peste 7.000 de oameni. 
Cînd am intrat eu, țin minte că 
problema principală era să facem 
legătura — spărgînd linia frontu
lui — cu unitățile Armatei Roșii.

In marșul nostru înspre nord 
am ajuns la o gară aproape de 
Jmerinca, un orășel, important 
nod de cale ferată ocupat atunci 
de gărzile albe ale lui Petliura. 
Tovarășul Kotovski ne-a adunat 
pe toți la un fel de miting și 
ne-a spus că trebuie să ocupăm 
Jmerinca cu orice preț. Am în
ceput o luptă crincenă. Dar se 
vede treaba ci albii au cunoscut 
intențiile noastre de a face legă
tura cu Armata Roșie și s-au pre-
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Grupurile comuniste romîne au editat în perioada ce a urmat revoluției din Octombrie nume
roase broșuri, publicații, ziare care chemau la solidaritate cu revoluția rusă. Iată facsimilul a trei 
asemenea ziare;

în divizia lui Ceapaev DE LA 1RCUȚK
în anul 1918 eram în 

orașul Samara, azi Kui
bîșev, într-un lagăr de 
prizonieri. în luna oc
tombrie unitățile Ar
matei Roșii au eliberat 
orașul și au instaurat 
puterea sovietică. în la
gărul nostru a apărut 
un apel prin care foștii 
prizonieri ai armatei ța
riste erau chemați să se 
înroleze în Armata Ro
șie pentru a apăra re
voluția proletară. Atunci 
ne-am strîns vreo 400 
de feciori de diferite na
ționalități și ne-am în
scris voluntari. Erau a- 
colo unitățile grupului 
de armate de sub co
manda lui M. V. Frun
ze și V.V. Kuibîșev că
rora li se încredințase 
misiunea de o zdrobi ar
mata albă a lui Kolceac 
care siăpînea în Siberia.

Pînă în aprilie 1919 
eu am slujit la paza co
mandamentului militar 
care se afla instalat în 
Samara. în timp ce 
Kolceac era în plină o- 
fensivă ocupînd o serie 
de orașe și amenințînd 
și Samara, a venit Cea
paev și a organizat o di
vizie specială, divizia 
25-a. Noi, cei din paza 
„Stab-ului“ ne-am în
scris voluntari în acea
stă divizie.

Am plecat imediat pe 
front. Prima ciocnire cu 
armata lui Kolceac a a-

vut loc pe rîul Kinel, 
în apropierea Samarei. 
Lovitura pe care am da
t-o din două părți a for
țat unitățile gardiștilor 
albi să se retragă. Divi
zia noastră a început ur
mărirea lor. într-o lună 
și jumătate am ajuns la 
orașul Ufa. Cele mai 
crîncene lupte le-am dat 
pentru orașele Buzuluk, 
Buguruslan și Bugulma.

Trupele lui Kolceac 
se concentraseră în ju
rul orașului Ufa, pe ma
lul rîului Belaia. într-o 
noapte, Ceapaev cu o 
brigadă de cavalerie a 
trecut rîul pentru a o- 
cupa poziția care să a- 
sigure trecerea întregii 
divizii. Țin minte că în 
luptele dare s-au dat a- 
tunci pentru forțarea rî- 
ului Ceapaev a fost ră
nit la cap. Gardiștii albi 
întreprinseseră citeva 
contraatacuri puternice 
care, ce-i 
vocaseră 
dar am 
pingem.

După 
orașul 
venit ordin ca 
noastră să fie înlocuită 
cu divizia a 111-a și să 
plecăm imediat pe fron
tul din Urali. Acolo se 
ducea lupta împotriva 
cazacilor albi. Orașul U- 
ralsk era încercuit iar 
cei 3000 de soldați ro
șii care luptau eroic să

i drept ne pro- 
multe pierderi, 
reușit să-i res-

mențina orașul nu mai 
aveau hrană și munițiile 
necesare. Se spunea a- 
tunci că numai divizia 
lui Ceapaev va putea să 
spargă încercuirea și să 
salveze orașul de cotro
pirea albilor.

ÎVe-ant îmbarcat în tre
nuri și am plecat la V- 
ralsk. Printr-o lovitură 
fulgerătoare, am spart 
încercuirea, i-am pus pe 
fugă pe albi și ani în
ceput să-i urmărim că
tre Marea Caspică.

Pe la începutul lunii 
septembrie 1919 ajunse
sem, fugărind pe cazacii 
albi, la localitatea Lbis- 
censk pe malul rîului U- 
ral. Păzind că nu ne 
pol sta in cale, într-o 
noapte, albii au strecu
rat în spatele nostru ci
teva escadroane de cava
lerie care au reușit să 
înconjoare „Stab-ul“ no
stru instalat în Lbișcensk. 
Ceapaev, după ce a 
rezistai un timp trăgînd 
cu mitraliera în dușman,

fiind rănit grav s-a a- 
runcat în Ural vrînd să 
treacă dincolo. Dar se
cerat de mitralierele al
bilor de pe mal, s-a îne
cat.

...A urmat apoi o pe
rioadă de lupte grele. A 
trebuit să facem față 
multor atacuri dușmane 
date prin surprindere. 
Dar, cu toate greutățile 
întâmpinate, noi am con
tinuat lupta urmărind 
și nimicind unitățile ca
zacilor albi pînă la Ma
rea Caspică.

în luptele pentru ora
șul Guriev de pe malul 
Mării Caspice în patru 
zile am dezarmat vreo 
64 de mii de cazaci albi 
și am făcut prizonieri 
peste o mie de ofițeri.

După ce a fost desă- 
vîrșită înfrîngerea lui 
Kolceac, divizia noastră 
al cărei comandant fu
sese eroul ~ 
trecut pe 
nez.

VASILE

Ceapaev, a 
frontul polo-

MIHAIL ANTOHIE
ce am curățat 
Ufa de albi a 

divizia

La Cherson
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SI SINGELE MEU

CHINDR1Ș

A CURS Batalionul revoluționar romînesc pe străzile Odesei.
Am porniit la drum cu Vanea în spinare. Mer-

Din noianul de amintiri scumpe din anii de 
luptă pe fronturile revoluției am desprins și vă 
voi povesti un episod de grea încrîncenare.

...Pe la sfîrșitul lui aprilie 1918 mă găseam 
împreună cu tovarășii mei ruși Vanea și Petea 
și împreună cu alți ostași de gardă la hotelul 
„Europa” din Cherson. Intr-o seară cînd tocmai 
eram la ceai sună alarma ; atacau albii I In mai 
puțin de zece minute eram plasați la colțul 
străzii de unde începe Suvorovskaia cu bulevar
dul gării, lîngă teatru. Pregătiți pentru atac, aș
teptam culcați lîngă mitralieră scrutînd întune
ricul cu toată atenția încordată. Se îngîna ziua 
cu noaptea cînd inamicul apăru. Contra noastră 
venea în goana mare a cailor, □ sotnie de cazaci 
albi. Vanea începu să tragă cu mitraliera. 
Aproape de noi încă o mitralieră îi împroșca pe 
cazaci. Erau muncitorii din gărzile roșii.

0 bubuitură și apoi alta se auzi pe aproape 
și o canonadă de artilerie incepu în toată re
gula. Deși Vanea era foarte ocupat cu mitraliera 
lui, l-am rugat să-mi explice. îmi spuse că duș-lui, l-am rugat sa-mi explice. Îmi spuse ca duș- 
manii atacă cu artileria vaporul ,,Potemkin” 
iar cei de pe vapor ripostează cu artileria de 
bord.

întreg orașul vuia de zgomotul împușcături
lor. Se făcuse ziuă de mult. Prin picla ușoară a 
dimineții se zăreau cei care ne atacau; pînă și 
căștile germane le puteam vedea. Vanea tră
gea fără să privească în lături. Mitraliera se 
încălzise atît de tare că apa din rezervoarele ei 
fierbea în clocot. Trăgeam și noi cu armele, 
trăgeau și gardiștii roșii din jurul nostru. Era
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ceva măreț să privești cum proletarii nu-și dră
muiesc viața în luptă. Cei din apropierea noa
stră au început să cînte „Internaționala”, cîntam 
și noi. Chersonul devenise un iad de gloanțe și 
pîrjol.

— Trage Vanea... Trage Vanea... Dar muniția 
se termină.

— Patroane... scarei... davai patraone... scarei... 
(cartușe, repede, dați cartușe I).

— Ai puțină răbdare Vanea frate, voi procura 
de la tovarășii noștri de alături. Și fără a mai 
lungi vorba, am fugit la vecini după cartușe. 
Aceștia îmi dădură două benzi.

— Vanea... cartușe... am adus cartușe...
Mitraliera noastră începu să țăcăne din nou, 

dar cele două benzi se consumară repede. Vanea 
lăsă mitraliera și începu să tragă cu arma.

— Nu te lăsa Victor 1 (Viotor era numele pe 
care și-l luase autorul acestor rînduri în Rusia 
N. R.) îmi striga el rîzînd.

Deodată l-am văzut pe Vanea sîngerînd la 
umărul drept. Eu am găsit o bandă nouă și i-am 
luat locul la mitralieră. Petea căzu și el apoi 
lovit de moarte. Ne găseam într-o situație cri
tică. M-am hotărît să tr-ag toate cartușele. Prin 
apropiere un tovarăș, din garda roșie cerea mu
niție.

— Ce facem, Vanea, muniția s-a terminat iar 
ei vin puhoi.

— Ne retragem spre port Victor. Deși rănit, 
se ridică. împreună, trăgînd mitraliera după noi, 
am pornit repede pe Suvorovskaia ca apoi să co- 
borîm spre port.

r- Haide frate, încă puțin — am spus eu — 
sîntem salvați.

în beciurile „Siguranței"
Am recrutat în anul 1913, la 

regimentul 12 Honvezi și în 1914 
ne-am dus la război. Am luptat 
vreo patru săptămîni și am că
zut prizonier la ruși. Rușii ne-au 
transportat în Siberia, pînă a- 
proape de Krasnoiarsk.

In 1915 ne-au dus la Ircuțk. 
Pe mine m-au trimis la o fabri
că unde am lucrat pîtyi în 1918. 
Cînd a venit revoluția m-am în
scris în garda roșie. In 1919, 
am fost repartizat într-o divizie 
internațională cu care am lup
tat împotriva albilor.

După un an, am plecat către 
casă împreună cu alți voluntari 
romîni. Am trecut prin Germania, 
pe la Stettin și Oldenburg, prin 
Cehoslovacia și am ajuns la Că
rei. Aici ne-au luat in primire 
autoritățile burghezo-moșierești 
din Romînia. Ne-au confiscat to
tul. Nu ne-au lăsat dectt ce a- 
veam pe noi; ne-au pus în va
goane și... direcția Oradea-Mare. 
De acolo, direcția Brașov unde 
ne-au trecut pe o „linie moartă”. 
Am stat aci vreo citeva zile. 
De mîncare, nimic. După ce a tre
cut ceva timp, ne-au dus la Fă
găraș în lagăr. Acolo ne-au în
trebat dacă am fost bolșevici.

— Păi, le-am spus eu, acolo 
toată tomea-i bolșevică.

In lagăr, am fost aleși, care 
cum să fie închiși și ținuți 25 
de zile, după oare ne-au dat dru
mul. Lupta mea în divizia inter
naționala, cele ce-am văzut tn 
Rusia m-au învățat să nu cruț 
nici o osteneală și să nu mă spe
rii de nici o greutate cînd e vor
ba de lovit în exploatatori.

Cînd am ajuns la Baia Mare, 
am luat legătura cu tovarășul 
Covaci Nicolae și am început să 
facem propagandă printre munci
tori și țărani. Tovarășul Covaci, 
umbla pe la Qluj, pe la Satu Ma
re și aducea manifeste. Eu îi du-

ceam lapte și luam manifestele 
în desagă : cele romînești dina
inte, cele ungurești dinapoi. Le 
puneam așa ca să nu le încurc 
cînd le-oi împărți, că nu prea 
știam a citi. Noaptea mă duce»rn 
și le împărțeam. Eu eram cio
ban la oi, dar m-am băgat prin
tre muncitorii de la păduri să 
fac propagandă.

In 1925 m->am împrietenit și 
cu minerii de la Herja. Acolo lu
crau mineri, săracii, cite 12 cea
suri. Am făcut propagandă aco
lo, le-.am adus manifeste și au 
început a lupta altfel, mai or
ganizat. Dar pe mine n-au vrut 
domnii să mă mai primească la 
Herja, le mine. Or zis că mai 
bine închid minele decît să mă 
primească. Atunci m-am dus iar 
la păduri, dar după o vreme 
m-au dat afară și de-acolo. Și de 
atunci, unde mă duceam să ca
păt de lucru mă țipau afară, 
ceau că au destui bolșevici, 
mă mar primesc și pe mine 
sucesc capetele muncitorilor, 
așa m-am făcut iar cioban la 
da’ de împărțit manifeste și

Zi- 
nu 
să 
Și 
oi, 

. , ------------ „ de
făcut propagandă tot nu m-am 
lăsat.

In 1929, ne-o vîndut unul de 
la Baia Sprie. Ne-o vîndut 
miercuri seara, da’ pînă-n ziuă, 
m-am dus la tovarășul Covaci— 
care era șofer la direcția mine
lor — și i-am spus:

— Iute tovarășe, că focu-i pe 
noi 1

— Hai și tu cu mine.
— Eu, zic, nu mă duc. Rămîn 

aici, la foc. Da dumneata te du, 
că dacă ne prinde pe amîndoi 
baiu-i mare 1

No, el și-o luat pruncul și mu
ierea, o trecut cum o putut gra
nița și de la nemți, de la Olden
burg a luat aeroplanul și s-a 
dus la Moscova.

Pe mine m-au prins duminică 
și m-au dus la Baia Mire, la

poliție. Acolo, vine un ofițer și 
întreabă :

— Unde-i bolșevicul acela ?
— lacă-s 1
Și-mi trage două palme, că am 

văzut roșu și fel de fel.
— Tu vrei să strici Ardealul 

nostr’ mă ? Și de ciudă îi sare 
chipiul.

De luni dimineață și pînă 
miercuri m-au bătut și m-.au chi* 
nuit. Miercuri m-au luat să mă 
ducă la Baia-Sprie. Treizeci și 
doi de jandarmi mă păzeau I Trei 
zeci și doi de jandarmi pentru 
Zoicaș-baci! Eu er.am în mijlo
cul lor și mergeam mîndru, cu 
pipa-n gură.

Acolo, la Baia-Sprie, m-au ti- 
nut pînă sîmbătă seara. M-au 
legat de mîini, și cu încă 12 ță
rani am fost dus pe un frig gro
zav la Baia Mare înapoi, ca să 
mergem de-acolo la S.atu Mare. 
De bună seamă că pe drum nu 
ne-au cruțat. Ne-au bătut în- 
tr-una. Acolo, cînd am ajuns, 
m-au băgat într-o ladă, toată 
plină cu cuie, de nu mă puteam 
mișca. Duminică m-au scos de- 
acolo ciumpăvU tot și iar m-au 
bătut. Luni am fost dus la tri
bunal și băgat într-un beci, de 
unde nu știam cînd îi ziuă. Și 
era un frig acolo, că tot eram 
o bură. De-acolo, mă scoteau în 
fiecare zi la „instrucție".

Eu nu le-am spus nimic. Nu 
era să-mi vînd tovarășii.

Apoi am fost judecat și con
damnat trei ani și jumătate de 
temniță.

După ce-am gătat cu temnița, 
feri-t-a sfîntu’ să treacă vreo 
sărbătoare de-a noastră și să 
nu mă închidă, ori la Satu Mare, 
ori La Baia Mare. Așa mi-am dus 
viața pînă s-o eliberat țara. Acu’ 
sărbătoresc și eu, așa cum se cu
vine, ziua mare de 7 Noiembrie.

GH ZOICAȘ

terminat și cu 
venit In țară, 
prin Bulgaria 
de unde am 

t pe mina

_Dar Vanea se 
lăsă în genun
chi, spunîndu- 
mi să-l las, iar 
eu să fug mai 
departe cu mi
traliera. Cum 
era să procdez
astfel î

manilor revoluției. Plecînd de la Cherson am 
luptat pe frontul siberian contra armatelor po
loneze și a armatelor lui Kolceak, iar ca ostaș 
în regimentul internațional de fier, am luat parte 
la lupte In Ucraina Împotriva bandelor mahno- 
viste, a grupărilor de armate albe, a armatei 
verzi și împotriva panilor polonezi.

...Odată terminat războiul civil regimentul in
ternațional în care luptasem s-a desființat. Pe 
mine mă cuprinsese dorul de țară.

In prima noapte a anului 1923 am trecut gra-
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Soldați, muncitori si tarani romîni!
rri

ț.tâa! mi-

gînd așa, o fereastră se deschise peste drum nița Romînte’. După citeva zile flămînd și"în-
de noi și cineva trase un foc de arma, uwnțiu ghețat de frig dar fericit că-mi reușise trecerea

peste graniță ședeam în vagon cu teama să 
nu fiu prins de conductorii C. F. R. călătorind 
fraudulos. Se apropia Bucureștiul. In același va
gon cu mine, pe banca din fața mea, un cetă
țean dormea. Nu bănuiam că acest cetățean era 
chiar unul din cei mai periculoși copoi ai sigu
ranței burghezo-moșierești. Cînd trenul opri la 
peronul gării, individul, se sculă într-o frac
țiune de secundă făcînd pe călătorii din vagon 
să privească înmărmuriți la scena care se pe
trecea.

îmi puse țeava revolverului între coaste și cu 
voce tare îmi ordonă să întind mîinile pe care 
mi le prinse într-o brățară de oțel. Căzusem în 
ghiarele lupilor. Agentul, după ce se asigură că 
nu voi scăpa îmi spuse cu un rîs care nu pre
vestea nimic bun.

— Boilșevicule I dumnezeii mătii I Mult mi-ai 
dat de lucru.

Au urmat torturile, m-au chinuit zile și nopți 
de-a rîndul timp de două săptămîni, Apoi legat 
cu lanțuri de mîini și de picioare, escortat de 
doi jandarmi și un polițist, am fost transportat 
la Galați și predat unității militare din care fu
gisem în Rusia la izbucnirea revoluției.

Ofițerii și oamenii lor mă sțhingiuiră în bă
taie. Apoi sub escortă puternică, cu lanțuri grele 
de mîini și picioare, am fost încarcerat la se. 
creț în temnița orașului pînă la Judecarea pro
cesului fiind inculpat de crimă de înaltă trădare 
ți dezertare la bolșevici.

NICULAE I. MANEA
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mă nimerise. Am mai mers o bucată cu Vanea 
în spate. Apoi am căzut în nesimțire.

Cînd mi-am revenit nu ne mai găseam pe 
stradă. Simțeam o vibrație puternică și auzeam 
clipocitul apei. Lîngă noi, matrozi și soldați din 
detașamentul nostru și gardiști roșii cu chipuri 
crispate priveau spre oraș, iar eu, Vanea și alți 
tovarăși eram întinși pe punte.

Am luat mina lui Vanea crezînd că doarme.
— Vanea! Trezește-te, sîntem salvațil Dar 

Vanea murise.
Văzînd chipurile mohorîte ale celor din jurul 

meu am început să strig.
— Mitea, Pavlușa, Serghei, Grigore, voi... 

unde sînteți? De ce mă lăsați ? Sînteți frații 
mei, veniți lîngă mine.

Grișa care-mi cunoștea glasul veni numai de- 
cît spunîndu-mi :

— Victor, cei pe care-i chemi, nu mai sînt în 
viață, sîngele lor e încă cald, iar trupurile sfîr- 
tecate de bandiții albi. Au tras pînă la ultimul 
cartuș, băieții. Privește în jurul tău, la acești 
tovarăși care stau triști. Toți au terminat muni
țiile luptînd. Nici unul nu și-a precupețit viața 
dar dușmanii erau prea mulți la număr și de 
aceea ne-au răzbit.

Pierdusem Chersonul. Dar tn marile bătălii 
care au urmat i-am zdrobit pe albi.

Au urmat ani grei de lupte împotriva duș- .

Soldați, muncitori si tarani!
a»> ♦ Ust )>»z-« t4*

.Vwu JJI totți hi primuț MjpifoR revuhirhwr l-oman. 
Soldați, Wt6iWrsi tarani ! " '
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Jos războiul! Jos reg«Î8 si oligarhia! 
Tralasca Revoluția!
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Unul dintre sutele de manifeste care chemau poporul nostru la 
luptă revoluționară.
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„Zilele științei 
și tehnicii 
sovietice"

• •

Joi a avut loc in întreaga țară, 
In cadrul Lunii prieteniei romî
no-sovietice, deschiderea „Zilelor 
științei șl tehnicii sovietice".

In Capitală s-a ținut cu acest 
prilej, la Casa prieteniei romî
no-sovietice A.R.L.U.S., o adu 
nare festivă

Au tost de
ai Ambasadei 
la București.

In prezidiul 
loc acad. I. S.

față reprezentanți 
Uniunii Sovietice

adunării au luat
____ .. Gheorghiu, mem

bru fn Prezidiul Academiei R.P. 
Romîne, acad. St. Milcu, secretar 
prim al Academiei R.P. Rbmine. 
N. V. Turbin, membru al Acade
miei de Științe a R.S.S. Bielo
ruse, directorul Institutului de 
biologie al acestei academii, doc
tor în științe biologice, prof. B. 
N. Petrov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., șef de laborator Ia In
stitutul de automatizare și tele- 
mecanică al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., doctor In științe 
tehnice, proî. N. Sălăgeans, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romine, I. Morațu. 
secretar adjunct al A.R.L.U.S.- 
ului.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de acad. Șt. Mi'lcu, secre
tar prim al Academiei R.P.R., 
care a subliniat că Zilele știin
ței și tehnicii sovietice consti
tuie un nou prilej pentru cercu
rile largi de cercetători, ingi
neri, tehnicieni și muncitori din 
țara noastră, de a dobindi noi 
cunoștințe din bogatul tezaur 
al științei și tehnicii sovietice.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul N. V. Turbin, care 
vorbind despre realizările științei 
sovietice, a spus intre altele:

Crearea satelitului artificial al 
pămintului este rezultatul victo
riei socialismului în țara noas
tră, al condițiilor extrem de fa
vorabile Create la noi pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii.

Proî. B. N. Petrov, a prezentat 
apoi comunicarea științifică inti
tulată: „Dezvoltarea automati
zării proceselor de producție in 
Uniunea Sovietică".

★

Cu prilejul deschiderii Zilelor 
științei și tehnicii sovietice, la 
Casa Universitarilor din Cluj a 
avut loc un simpozion cu tema : 
„Noi succese ale științei și teh
nicii sovietice", organizat de 
Consiliul regional A.R.L.U.S. și 
Filiala din Cluj a Academiei R.P. 
Romîne.

Întîlniri CRONICĂ
EMOȚIONANTE
Joi dimineața, P. L. Kulbaka, 

Erou al Uniunii Sovietice, fost 
comandant al unității de parti
zani din Gluhov, director al uzi
nelor de prelucrarea cinepei din 
Gluhov, și A. V. Bielîșev, fost 
comisar pe crucișătorul „Aurora", 
mecanic șef la întreprinderea cen
trală „Lenenergo", membri ai de
legației sovietice care participă 
la Luna prieteniei romîno-sovie- 
tice, au avut o întîlnire la Insti
tutul de istorie a partidului de pe 
lîngă C. C. al P.M.R. cu vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
tara noastră, tovarăși care au luat 
parte la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, foști comba
tanți în rîndurile Armatei Roșii, 
foști membri ai batalioanelor re
voluționare romîne de la Odesa, 
potemkiniști. vechi membri de 
partid.

In numele celor prezențl, tov. 
M. Gh. Bujor, președintele Aso
ciației [oștilor deținuți și internați 
politici antifasciști, a salutat cu 
căldură pe oaspeți. El a vorbit 
apoi despre felul cum. tn anul 
1917, și după aceea, elementele ro. 
mînești grupate în jurul centrului 
revoluționar romîn de la Odesa 
și apoi al celui de la Moscova, ba
talioanele revoluționare romînești, 
voluntarii romîni din Armata Ro
șie. au contribuit la apărarea re
voluției.

A luat apoi cuvîntul A. V. Bie
lîșev, care a adus un salut tovă
rășesc. ca sol al orașului-erou Le- 
nigrad' și al întregului popor so
vietic. Ascultat cu deosebită aten
ție și dragoste de cei prezenți, 
A. V. Bielîșev a împărtășit din 
amintirile sale ca participant, «lă
turi de matrozii de pe crucișăto
rul „Aurora", la evenimentele ma
relui Octombrie. Cu emoție, A. V. 
Bielîșev a vorbit despre clipele 
de la începutul lui aprilie 1917 
cînd marele Lenin a sosit la Le
ningrad unde matrozii, soldații și 
muncitorii i-au făcut o primire en
tuziastă purtîndu-1 pe brațe; des
pre evenimentele istorice din oc
tombrie 1917 cînd Sverdlov i-a în
credințat sarcina de a fi comisar 
politic al crucișetorului și de a 
pregăti insurecția armată; despre 
clipele cînd de pe cruclșetorul 
„Aurora" au pornit primele salve 
asupra Palatului de lamă.

P. L. Kulbaka șl-a exprimat bu
curia de a vizita Republica Popu
lară Romînă, de a vedea că ea

este o țară frumoasă, bogată, în 
care știința, arta, cultura, se dez-1 
voltă pe zi ce trece. In continuare,; 
oaspetele sovietic a arătat greu-, 
tățile pe care poporul sovietic le-a 
întîmpinat după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și apoi 
după războiul de' agresiune por
nit de Germania fascistă. Toate 
aceste greutăți au putut șă fie în
vinse datorită eroismului poporu
lui sovietic, datorită conducerii lui 
de către gloriosul partid comunist.

P. L. Kulbaka a povestit apoi 
despre luptele pe care le-a dus în 
fruntea detașamentului de parti
zani din Gluhov,

P: L. Kulbaka a încheiat cu 
cuvintele: Să luptăm pentru pace 
în lumea întreagă 1

★
A. V. Bielîșev s-a întîlniț după 

amiază cu cadrele didactice, as
piranții și studenții Institului de 
știinfe sociale de pe lingă C.C. al 
P.M.R. și cei ai Școlii superioare 
de partid „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lingă C.C. al P.M.R.

A. V. Blelîșev a evocat amin
tiri din luptele eroice ale matro
zilor de pe crucișătorul ..Aurora" 
în zilele istorice din octombrie 
1917.

In încheierea întîlnirii, N. Gold, 
berger, rectorul Institutului dc 
științe sociale a mulțumit oaspete
lui pentru expunerea sa și l-a ru
gat să transmită locuitorilor eroi
cului Leningrad mesajul de recu
noștință și prietenie al poporu
lui nostru. ,

★
Lunii prieteniei ro- 
prilejuiește nume- 
prietenești între

Sărbătorirea 
mîno-sovietice 
roase întîlniri 
oameni ai muncii din R.P. Romi- 
nă și U.RJS.S. în regiunile de 
frontieră.

Sosirea violonistului
Eduard Graci

In cadrul manifestărilor ar
tistice prilejuite de Luna priete
niei romîno-sovietice, zilele aces
tea a sosit în Capitală violonistul 
sovietic Eduard Graci, laureat al 
Festivalului Mondial de la Buda
pesta și al concursului internatio
nal „Jacques Thibaud".

Violonistul sovietic va da 
taluri la București, Lugoj, 
iova, Sinaia și va fi solistul
concerte simfonice la Arad și Ti
mișoara.

reci-
Cra-
unor

t i I
Joi a început în regiunea Bucu

rești festivalul cultural-artistic în 
cinstea R.S.S. Bieloruse, organizat 
cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mînosovietice de către Consiliul 
regional A.R.L.U.S. Festivalul are 
loc între 10 și 15 octombrie.

La Urziceni, deschiderea festi
valului s-a făcut printr-o adunare 
ținută în sala cinematografului 
„Pacea", unde inspectorul școlar 
Gh. Gheorghiu, membru în Con
siliul raional A.R.L.U.S. — Urzi-

ceni, a vorbit despre „înflori
toare# Republică Sovietică So
cialistă Bielorusa4. Conferința a 
fost viu aplaudată de cei aproape 
300 participanți. A urmat filmul 
sovietic „Al 41-lea" și documenta
rul „Noul Minsk".

Adunări de deschidere a festi
valului R.S.S. Bieloruse au mai 
avut loc la Zimnicea, Răcari, Ar- 
mășești și alte localități din regiu
nea București.

(Agerpres}.

bucureșteană
Generații întregi, de.poeți ne-au 

obișnuit să vedem în lunile de 
toamnă numai și numai lungi și 
plicticoase prilejuri de meditații 
triste. Ploi, vînturi, frunze veș
tede și încă o Întreagă serie de 
argumente din arsenalul lor ima
gistic, au reușit multă vreme să 
răpească acestui anotimp frumu
sețea sa specifică, cu nespusa 
ei varietate de nuanțe. Priviți 
străzile Capitalei și veți întîlni 
destul de rar prilejuri de tris-

rit, toate de calitate excepțională. 
O umbră de amărăciune lasă doar 
sectorul de cravate, unde diversi
tatea modelelor 
culorilor nu 
de

și componența 
împrospătat cam

Recepția oferită de I. 6. Maurei1 
ministrul Afacerilor Externe a! R.P.R.

MULTĂ lume 
și la „Rom ar
ta". Acum, cînd 
toamnei a trecut 
binișor pragul j 

meleagurilor 
noastre, maga- 

bine aprovi
zionat ca niciodată. Stofe, mătă
suri, confecții, tricotaje — pe a- 
Iese ! De remarcat sînt mai cu 
seamă combinațiile de pardesie și 
costume, croite din gabardin, nes
pus de elegante, care asigură o ți
nută ireproșabilă purtătorului. Pă
cat însă că majoritatea dintre ele 
sînt de culori prea... văratice, pre- 
dominînd nuanțele de bej, 
deschis, ș.a.

Foarte „la sezon** sînt și 
riile bărbătești. Mai ales 
dintre modele : „compus**, 
pe o parte, pe cea dinăuntru, dill 
fetru, iar pe cealaltă, dinafară, 
din material de balonseid, cusut 
cu tigheluri dese.

Demnă de remarcat este și buna 
aprovizionare a resortului de tri
cotaje, de unde poți foarte ușor 
să alegi o vestă, un flanel, sau un 
frumos pulover, sortimentele fiind 
foarte variate ca modele și colo-

multișor.
s-a

care le-a

me, cu ar fi „Lux-, o țigară su
perioară și aromatizată... „Hipo
drom" și „Actor", țigări mai tari, 
foarte apreciate de cunoscători 
— a mai pus în vînzare experi
mental țigareta superioară „Ex
tra". Deoarece multi înclină să 
creadă că unele dintre afecțiu
nile organismului provenite din 
fumat, stnt cauzate nu din pri
cina tutunului ci din aceea a... 
îoiței, noul sortiment „Extra" țn

LA MAGA
ZINUL „Trei 
ursuleți" Îmbul
zeala e mai ma
re ca niciodată. _______  „____
Abia scăpațl de loc de foița subțirică de hirtie. 
epuizarea uni
formelor școfa- 

provocat nenumăratere,
emoții, vinzătorii sint aglomerați 
cu noi cereri: pulovărașe, parde- 
sie, paltoane, costume groase... 
Trebuie să găsești măsura șl cu
loarea preferată, modelul și asor- 
tajul potrivit la fular, costum, sau 
rochiță I...

Sc vind mal ales paltonașele 
coniecționate la fabrica „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ — și anume pal
tonașele „mixte": au butoniere 
pentru nasturi și pe partea stln-
gă și pe partea dreaptă, astfel 
că pot fi purtate și de băiețași
și de fetite.

lui, așa cum

DESPRE TU
TUN s-a discu
tat nespus de 
mult, mul)i me
dici și specia
liști dîndu-și 
părerea pro și 
contra fumatu- 

și ștă bine unei 
adevărate discuții. Fumătorii 
însă preferă să se gîndească și 
să dezbată acest lucru cu... pipa 
sau țigara î-n gură.

O.C.L. Tutunul, pe lîngă spe
cialitățile apărute în ultima vre-

I v OK □ Ui? 1
Ce pot face tinerii

pentru satul lor
Dacă în urmă cu cîțiva ani tre

ceai prin satul nostru, nu puteai 
să spui decit :

— Un sat obișnuit.
Pe atunci nu căpătase încă o 

înfățișare care să-ți atragă ochiul. 
N-aveam nici ulițe drepte, netede, 
nici cămin cultural arătos. Nici 
preocupări nu prea existau în a- 
ceasta privință. Desigur și în vre
mea aceea în sat erau tineri har
nici și inimoși, flăcăi destoinici 
și buni gospodari. Dar toate a- 
cestea, rămîneau nefructificate. O 
mare vină purta pentru această 
situație, organizația de bază U.T.M.

De curînd însă, un grup de ute- 
miști au pus la cale o acțiune : 
„Să înfrumusețăm satul**.

La început, chemării 
utemiști, i-a răspuns un 
mic de tineri. Mulți își 
preocupări pe lîngă ,
personală. Insă, cînd au văzut că 
utemiștii pietruiesc ulița princi
pală, care folosește tuturor, cînd 
pe marginile uliței din mijlocul 
satului au apărut gropi în care 
s-au plantat pomi fructiferi, ac
țiunea obștească a stîrnit interes. 
Apoi a început construcția cămi
nului cultural, cea mai frumoasă 
clădire care se ridică în mijlocul 
satului. La ridicarea lui tineretul 
a adus o mare contribuție.

Pe ulițele satului au apărut 
apoi șanțuri de scurgere a apei, 
podulețe noi, garduri frumos vă
ruite.

Înfrumusețarea satului a deve
nit una dintre preocupările obiș
nuite ale tinerilor. Dar important 
e faptul că această preocupare a

acestor 
număr 
găseau 

gospodăria

tineretului a pătruns și în rîndul 
vîrstnicilor. Sfatul popular al co
munei a inițiat astfel renovarea 
unui vechi conac boieresc pentru 
folosință obștească. Inițiativa a 
găsit un sprijin puternic în rîn
dul tineretuRii. Zilele acestea, în 
cele 32 de camere, în care se lă- 
făiau pe vremuri moșierul Dașu 
Gabroveanu și familia lui, a luat 
ființă un spital sătesc. Spre bucu
ria sătenilor din Negoi și a celor 
de prin împrejurimi, noua insti
tuție a și intrat în funcție. Ea a 
fost dotată de secția Sănătate a 
raionului Băilești cu 35 de paturi, 
2 laboratoare, o secție de chirur
gie și una de boli contagioase.

Pe lîngă spital funcționează o 
farmacie. Personalul acestei uni
tăți medicale e condus și deser
vit numai de tineri, proaspăt ab
solvenți ai școlilor de specialitate. 
Și în măsura în care ne bucurăm 
noi de această realizare, se bucură 
și aceștia de primele succese ale 
muncii lor.

în prezent tinerii lucrează la 
• nouă construcție. Ei vor da în 
curînd în folosință „Uzina elec
trică a satului Negoi** din raionul 
Băileșți.

C. N1CHITA 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. din întovără
șirea agricolă „7 Noiem- 

brie“, satul Negoi

...Și pentru

are o foiță Ja fel de subțirică 
dar de...tutun! Țigara este aro- 
matizată și după cum mărturi
sesc debitanții deocamdată se 
vinde ,,destul de bine“.

NEW YORK. — Coresponden
tul Agerpres transmite .-

Miercuri, 9 octombrie în loca
lul misiunii permanente a R.P. 
Romîne la O.N.U., I. G. Maurer, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.R., conducătorul delegației 
romîne la cea de-a 12-a sesiune 
a Adunării Generale a Q.N.U. a 
oferit o recepție. La recepție au 
participat Leslie AAunro, preșe
dintele Adunării Generale, A. A. 
Gromîko, ministrul de Externe 
al U.R.S.S., Krishna Menon, mi
nistrul Apărării al Indiei, Salah 
Bitar, ministrul de Externe al Si- 
riei^ Cocea Popovici, secretar de 
stat pentru Afacerile Externe al 
Iugoslaviei, Adam Rapacki, mi
nistrul de Externe al Poloniei, 
Vaclav David, ministru de Exter
ne al Cehoslovaciei, Imre Hor
vath, ministru de Externe al Un
gariei, Behar Shtyla, ministru de

Externe al Albaniei, șefii delega
țiilor Franței, Iranului, Nepalului, 
Pakistanului, Spaniei, Tailandel, 
Argentinei, Italiei, Guatemalei, 
Austriei, Turciei, Greciei, Vene- 
zuelei, Cambodgiei, Ceylonului, 
precum și conducători și membri 
ai altor delegații participante' la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U.

La recepție a participat de a- 
semenea delegația comercială 
Romînă condusă de Mihail Flo- 
rescu. ministrul Industriei Chimi
ce și Petrolului al R.P.R. care 
se află în S.U.A. Au participat 
de asemenea reprezentanți ai vie. 
ții sociale, culturale și economice 
din Statele Unite precum și nu
meroși ziariști americani șl 
străini.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.DEȘI din pri

cina frigului și 
a ploilor, din 
ce in ce mai 
reci, pînă chiar 
Și o plimbare 
prin oraș devl-

x ne tot mai mult
o chestiune de sportivitate, la Ofi
ciul Național de Turism „Carpați" 
se înregistrează o vie activitate. 
Numai in cîteva din zilele tre
cute au sosit citeva grupuri de 
turiști sovietici, cehoslovaci, bui* 
gări și polonezi, fie spre a ne 
vizita țara, fie în trecere spre 
patrie, venind din alte locuri.

De curind a sosit și un grup 
de 10 turiști din S.U.A. dornici 
să cunoască frumoasa noastră 
Capitală, precum și minunatele 
peisaje șl localități de pe Valea 
Prahovei, cărora nici chiar toam
na n-a reușit să le știrbească 
din strălucire.

Nici pe amatorii romini ai a- 
cestui sport: turismul, nu l-a 
speriat intemperiile toamnei. In 
planul de sezon al O.N.T.-ulul 
sint prevăzute patru excursii. Tu
riștii noștri vor avea din nou 
prilejul să admire cele mai de 
seamă orașe ale Uniunii Sovie
tici în două excursii programate 
pe traseul obișnuit. De aseme
nea, cei ce doresc să cunoască 
Cehoslovacia vor putea pleca in 
curind, O.N.T.-ul avind planifi
cate alte două excursii in țara 
prietenă... Drum bun și petrece
re frumoasă 1

♦
lată, așa dar, că numai după 

Jumătate de oră de plimbare, ori
cine poate constata că toamna 
nu e vitregă cum o încondeiau 
generații întregi ' 
rezervînd bucurii 
pentru fiecare tn

Rasiștii americani din nou la lucru
— Ministrul de Finanțe al statului Ghana 

dat afară dintr-un restaurant —
mite să ia masa in acest local**. 
Deși Gbedemah a prezentat bu* 
letinul său de identitate arătînd 
că este o persoană oficială străi
nă, directorul restaurantului a 
spus că aceasta nu are nici o im
portanță și i-a cerut să pără
sească imediat localul. Gbedemah 
și-a exprimat indignarea față de 
acest incident. Cînd am sosit in 
S.U.A., a arătat el, mi s-a spus 
că incidentele de la Little Rocă 
— statul Arkansas — sînt doar 
o excepție și că în restul State
lor Unite nu se întimplă aseme
nea lucruri.

NEW YORK 10 (Agerpres).— 
Rasiștii americani și-au dat din 
nou arama pe față. Ministrul de 
Finanțe ai statului african Gha
na, Gbedemah, care face o vi
zită oficială în Statele Unite, a 
fost obiectul unui grav afront în 
orașul Dover, statul Delaware. 
Pe cînd trecea cu atomobilul prin 
orașul Dover, Gbedemah a vrut 
să ia masa într-un restaurant din 
localitate împreună cu șoferul 
său care este de asemenea ne
gru. Chelnărița a refuzat însă 
să-i servească spumînd că „oa
menilor de culoare nu li se per-

•SPORT-SPORT
Turneul internațional de polo 

pe apă „Cupa București'1

Cum funcționează
ȘCOLILE TINERETULUI MUNCITORESC?

(Urmare din pag. l-a)

de neserioși, atît de nehotărîțȚ? 
Fără îndoială că nu. Nu făgă
duim faptul că sînt și unii care 
se entuziasmează la început, iar 
apoi, din superficialitate și favo
rizați de nepăsarea unor organi
zații ale U.T.M. abandonează.

Ceea ce face ca o serie de 
tineri să se retragă pe parcurs 
de la cursuri este însă și 
faptul că în unele întreprin
deri nu se crează condiții 
ța locul de muncă, încâlciți- 
du-se prevederile hotărîrii Consi
liului de Miniștri. Firește că nu-i 
de loc ușor să repartizezi anu- 
miți oameni să lucreze numai în
tr-un singur schimb. Dar nici nu-i 
cu neputință. Acolo unde organi
zațiile de bază U.T.'M. colaborea
ză cu organele sindicale, cu 
maiștrii și șefii de secții, proble
ma lucrului în schimburi s-a re
zolvat.

La o serie de intreprinderi, ca 
„Electromagnetica" din Capitală, 
de pildă, organizațiile de bază 
U.T.M. încă nu și-au propus 
să se ocupe de această problemă. 
De altfel aici există multe pre
judecăți în problema învățămtntu- 
lui. Dacă tinerii se adresează 
conducerii sînt apostrofați: „mai 
înlîi planul și apoi învățămîn- 
țul“. Niși președintele comita
tului de întreprindere nu este 
înțelegător. El le spune sim
plu tinerilor: ,.nu se poate răs
turna planul de producție pen
tru voi". E clar pentru oricine 
că nimeni nu cere acestor con
ducători să neglijeze îndeplinirea

planului, însă cu mal multă bună 
voință lucrurile care de fapt 
sînt puse, în perspectivă, tot în 
slujba îndeplinirii planului—se poț 
aranja. Această stare de lucruri 
este cu atît mai îngrijorătoare cu 
cît persistă de anul trecut. Totuși 
organizația dc bază U.T.M. nu s-a 
gîndit să analizeze problema în- 
vățămîntului tinerilor muncitori, 
după cum nu s-a ocupat nici de 
urmărirea modului cum tinerii în
vață, de greutățile pe care le au. 
Așa stînd lucrurile, nu mai con
stituie un mister de ce anul tre
cut 30 la sută din numărul mun- 
citorilor-elevi s-au retras.

Situații asemănătoare se întîl- 
nesc și în alte locuri. De ce con
ducerile de întreprinderi, care 
cheltuiesc bani pentru aceste școli, 
și organizațiile de bază U.T.M. 
au admis ca în anul școlar tre
cut unii muncitori-elevi de Ia 
uzinele „Steagul Roșu“-Orașul 
Stalin și Rafinăria nr. 10 Telea- 
jen să fie folosiți, contrar preve
derilor hotărîrii; în timpul ore
lor de curs la 
suplimentare ?

diferite munci

Cadrele didactice
după 8 ore de 
încă 4—5 ore la

Nu-i ușor ca 
muncă să înveți 
școala serală. Acest lucru presu
pune voință. Și tinerii, chiar 
și vîrstnicii, care au venit aici, au 
dovedit-o. însă pentru a învăța 
bine este necesar să ai și profe
sori bine pregătiți.

Profesorii acestor școli trebui» 
să aibă multă putere de sinteti-

lire, si predea cît mai captivant 
pentru a-i face atenți pe elevi.

Se pare că secția de învăță- 
mînt a sfatului popular al raio
nului Stalin, de pildă, nu s-a 
sezisat că ia școala serală a Com
binatului poligrafic „Casa Scîn- 
teii" lipsesc profesorii de fizică 
și chimie, după' cum n-a dat sufi
cientă atenție nici repartizării 
profesorilor de franceză la a- 
ceasta școală.

★
Sîntem la început de an școlar. 

Se mai pot aduce încă multe 
îmbunătățiri atît în crearea de 
condiții, cît și în îmbunătă
țirea metodelor pedagogice. Pen. 
tru aceasta însă CO.”.",'r' 
TELE ORGANIZAȚIILOR 
BAZA U.Ț.M. au datoria să 
sidere ca una din problemele 
trale sprijinirea tinerilor 
doresc să-și complecteze 
diile. I ' . ' '
BUIE gA . ȚINĂ O EVI
DENȚA ȘI O LEGĂTURA PER
MANENTĂ CU MUNCITORII- 
ELEV1, PENTRU A CUNOAȘTE 
GREUTĂȚILE PE CARE LE AU. 
PENTRU A-I AJUTA SĂ 
FRECVENTEZE REGULAT, SA 
AIBĂ CONTACT IN ACEASTA 
CHESTIUNE CU "
RILE 
CARE
A LE CREA ACESTORA CON
DIȚII ȘI CU CONDUCERILE 
ȘCOLILOR UNDE ÎNVAȚĂ TI
NERETUL. Numai așa vom con
tribui la formarea unui tineret 
muncitoresc cult și bine pre
gătit din punct de vedere teore
tic și profesional.

COMITE- 
DE 

con- 
cen- 
care 
stu- 

In acest scop ele TRE-

DE
AU

_ CONDUCE- 
întreprinderi, 

DATORIA DE

După surpriza din ziua a doua 
a turneului cînd selecționata 
R. D. Germane a învins puter
nica reprezentativă a Ungariei, 
ieri, partidele au avut o desfășu
rare oarecum normală. Echipele 
favorite au cîștigat fără prea 
multe emoții. Asta nu presupune 
insă cîtuși de puțin că partidele 
au fost la discreția învingătorilor. 
Nu. Ba din contră, am putea 
spune că germanii, dar mai ales 
olandezii, au fost pentru iugo
slavi și respectiv jucătorii ro- 
mîni adversari de temut, care au 
luptat fără să precupețească nici 
un efort. Așa se și explică de alt
fel nivelul tehnic ridicat al parti
delor disputate, lupta deseori ne
obișnuit de palpitantă.

Prima partidă s-a desfășurat în
tre tinerii noștri jucători și cei 
olandezi. Partida a avut o des- 

Mai 
ro-

o r a ș u l

Educația tineretului 
într-un port dunărean

(Urman din pag. l-a)

Iată și părerea tovarășului Marcel 
Matei, președintele tribunalului 
popular Giurgiu.

— In ultima vreme cazurile de 
huliganism aproape au dispărut. 
De cîteva săptămtni noi n-am 
mai Judecat asemenea ca
zuri privind pe tineri. Este 
insă tot atît de adevărat că pe hu
ligani nu-i poți da repede pe 
brazdă. In ce mă ——*- " “ 
fiOțjwifcț -yr .tr -w
U.T.M. să inițieze cît mai multe 
competiții sportive. Avem Dună
rea la doi pași și se pot organiza 
întreceri nautice de amploare. In 
felul acesta ar fi antrenați mulți 
tineri și s-ar întări prietenia din
tre ei.

Iată ce mi-a spus tînărul deputat 
de cartier, Gheorghe Stoinescu.

— Șînt deputat în circumscripția 
electorală nr. 42. Pe tinerii din car
tierul meu îi cunosc bine, fiindcă 
trăiesc în mijlocul lor. Pe zi ce 
trece ei devin tot mai harnici. In 
ultimul timp cu ei și cu alții din 
oraș, am făcut multe lucruri fru
moase. In locul unor ruini din stra
da PJcii am făcut un parc pentru 
copii. Am atras un foarte mare nu
măr de băieți și fete în grupele 
noastre de Cruce Roșie. Echipa 
utemistei Maria Rontea a ieșit 
prima pe regiune la concursul or 
ganizat de Crucea Roșie. In va
canță tînărul inginer Nlihai Hosu 
din cartierul nostru, proaspăt ab
solvent repartizat la Reșița, a or
ganizat multe întâlniri cu tinerii 
pe teme de educație. In ce mă pri
vește, am înscris pînă acum 20 de 
tineri ia Universitatea Populară 
organizată anul acesta pentru 
prima dată în orașul nostru. Aș mai 
putea arăta uică multe alte reali
zări. Vreau sa subliniez un lucru, 
după părerea mea esențial. Tinerii 
trebuie atrași în cît mai multe ao- 
țiuni obștești. Aceasta este un mi-

privește aș re- 
comitetului orășenesc

prilej oferit tinerilor de a fi fo
lositori societății.

!
 înarmați ca răspunsurile de 

mai sus» am colindat prin în
treprinderile» pe străzile și prin 
cartierele portului dunărean. 
Pretutindeni am întâlnit tineri.

Orașul Giurgiu are peste 8.000 
de tineri dintre care numai vreo 
3.000 sînt utemiști. Sigur că 
numărul celor din armă e mic 
fată de cifra de 8,000 și una 

i dintre sarcinile principale ale
organizațiilor U. T. M. din 
este aceea de a și lărgi rî 
rile cu cei i ............

activi tineri, atît pentru întă
rirea organizațiilor cît și pentru 
mai buna organizare a muncii 
de educație a acestor tineri. O 
altă latură de stringentă ac
tualitate. Anul acesta au termi
nat diferite școli sute de tineri. 
Mulți dintre ei însă rămîn „pe 
lîngă casă" nemai rămînîndu-le 

& altceva de făcut decît să bată 
2 străzile. Or tocmai aici ar tre- 
m bui să intervină comitetul oră- 
J șenesc U.T.M. Cu ajutorul di- 
2 rectorilor de întreprinderi în g colaborare cu părinții, acești ti- 
o nei pot și trebuie încadrați de 
2 urgență în cîmpul muncii, 
g Iată doar cîteva cerințe im- 
g portante de care trebuie să 
2 țină seama în activitatea sa co- 
M miletul orășenesc al U. T. M. 
8 Giurgiu. Pașii făcuți pînă în 
2 prezent pe calea educării tine* 
g retuhii din orașul Giurgiu pe 
g calea combaterii huiiganismu- 
2 lui, a deprinderilor urîte, sînt 
g lăudabili. Se cere pe mai de- 
g parte o mai strînsă legătură, o 
5 adevărată unitate de acțiune a 
2 tuturor organelor și organiza- 
g țiilor din orașul Giurgiu în 
g atingerea mărețului țel al edu

cării comuniste a tineretului.

w. oraș
„și lărgi rîndu- 

mai merituoși și

de poeți — ea 
din bogăția ei 

parte.
P. AIOANE1

olandezi. Partida a avut 
fășurare oarecum normală, 
bine zis așteptată. Jucătorii 
mini au dștigai întîlnirea cu 6-3 
(2-0). Nu se poale spune însă, așa 
cum am mai amintit, că aceștia 
au avut partida la discreție. Tinerii 
olandezi le-au opus o dirză rezii- 
tenfă ji numai lipsa unei mai în
delungate experiențe de ioc i-au 
împiedicat și de această dată să 
obțină un rezultat mai bun. Sza
bo, Zahan fi Samoilă au fost cei 
mai buni dintre jucătorii noștri.

In partida cu jucătorii polo
nezi, tinerii componenți <ti repre
zentativei ungare și-au dovedit din 
plin măiestria. La fluierul final al 
arbitrului, tabela de marcaj in
dica scorul de 10-2 în favoarea 
reprezentativei R.P. Ungare.

După victoria asupra selecțio
natei maghiare, am fi așteptat ieri 
o comportare mai bună din par
tea tinerilor germani. Se pare însă 
ci efortul depus în aceste zile 
începe si se resimtă. Ieri, în în- 
tîlnirea cu reprezentativa Iugosla
viei, tinerii jucători germani, deși 
au opus o rezistență dirză, au ju
cat totuși mai slab decit tn in- 
tîlnirea precedentă. De altfel tre
buie spus că reprezentativa iugo
slavă e un adversar deosebit de 
puternic pentru orice echipă din 
lume. (In toate clasamentele jocu
lui de polo pe apă din ultimii 
ani, iugoslavii ocupă după ma
ghiari locul secund in ierarhia 
mondiali). Rezultatul tntilnirii 
8-3 (4-3) pentru iugoslavi.

In urma jocurilor disputate teri, 
în fruntea clasamentului conduc 
echipele Iugoslaviei fi Rominiei 
cu cite 5 puncte. Pe locul 3 se 
află reprezentativa Ungariei ou 4 
puncte.

a. a

Pentru înfrumusețarea orașu
lui lor drag, tinerii craioveni mj-și 
cruță eforturile. Acolo uijde se 
construiește un lăcaș al culturii, o 
Stradă pouă sau se amenajează 
vreun parc, ei sînt în frunte. O 
realizare recentă a tinerilor din 
orașul Craiova este și autostrada 
23 August, pe care v-o prezentăm 
în această fotografie.

Foto-textu 
Corespondent 

GEORGE STOICA

-fr Pupă cum anunță presa belgia
nă cu prilejul expoziției interna
ționale care va avea loc în anul 
1958 la Bruxelles se va organiza 
și un mare turneu internațional 
de rugbi. Pînă în prezent și-au 
anunțat participarea echipele se
lecționate ale R.P. Romîne, Ita
liei, Spaniei, R.F. Germane și 
Olandei. De asemenea au mai 
fost invitate echipele Franței, R. 
Cehoslovace, Uniunii Sovietice și 
R.P. Polone.
* In preliminariile competiției 

de fotbal „Cupa campionilor euro- 
pepi“ la 9 octombrie s-a disputat

la Viena returul meciului dintre 
echipele Rapid Viena și F. C. Mi
lano. Fotbaliștii austrieci au făcut 
dovada unei pregătiri foarte bune, 
termtnînd învingători cu scorul de 
5-2 (2-1). Deoarece primul meci în
tre cele două echipe djșputat la 
Milano a revenit echipei italiene 
cu 4.1 și acum cele două formații 
se găsesc la egalitate în ce pri. 
veșfe golaverajul: 6.6 ele vor tre. 
bui să susțină un meci suplimentar 
pe un teren neutru. Echipa tnvin. 
găioare se va califica tn optimile 
de finală unde va avea ca adver. 
sară formația scoțiană Glasgow 
Rangers.
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ODĂ COSMICĂ
(Urmare din pag.

oprindu se prin gările interplanetare.
Ochii mei an astăzi
puterea tuturor lentilelor fi telescoepelor lumii.
Ei văd
prin imensele grădini semiramidice
ale noilor așezări, 
înăltîndu-se nemaiintîlnite Templuri ale Cerului 
și Centrale Atomice
Taj-Mahaluri, Reghistane
foruri și agore.
Văd lungi coloane de oameni 
cîntînd sub răsăritul sorilor 
imnuri de laudă-
Imnuri de laudă 
primilor Oameni Liberi

de pe Terra.
Victorie ! Victorie ! Victorie !

Opreșțe-ți prietene pașii! 
încremenească-se pe o clipă orice mișcare! 
Laudă deschizătorilor de drumuri.
Slavă comuniștilor 
deschizătorii drumului spre fericire.
Slavă comuniștilor 
deschizătorii drumului spre astre. 
Majestuos, sobru și solemn ca niciodată 
răsună țiuiturile de argint 
metalice și simple.
Semnale
de o uluitoare simplitate:
Victorie, Victorie ! Victorie !

<r,iyEMAT<MH!AFE (T IMI»WL PIHWABIL)

VASILE ROAITA; Rude străine - 
UNIREA ; Fiul - CONST. DAVID; 
Primăvara pe strada Zarecinaia 
- ALEX. SAHIA, POPULAR; 
Aleko — FLACARA ; Ghimpele — 
ARTA, MIORIȚA, ILIE PINTILIE;

Lissy - PATRIA, BUCUREȘTI.
GH. DOJA. LIBERTĂȚII ; Vreau 
să cînt - REPUBLICA. I. C. FRI
MU : Mikolka cel viteaz — MA. 
GHERU, ELENA PAVEL, ÎNFRA.
ȚIREA INTRE POPOARE; Fiii .
munților - V. ALECSANDRI, LU. El Iubeau viața - MUNCA: Că. din 
MINA; Păianjenul de aur — pitanjd și^eroul său — MOȘILOR. . ,
CENTRAL ; Generația învingătoare .1 MAI ; Două v
- VICTORIA ; Floarea de piatră- GUST ; Călătorie 
DOINA; O întîmplare la Bende- 
raht - MAXIM GORKI, CULTU- 
RAL ; Aspecte de la Festivalul de 
la Moscova, Meciul internațional 
de fotbal R. P. Romînă-Iugoslavia
— TIMPURI NOI ; Povestea unui 
om adevărat - TINERETULUI ; 
Echipajul vasului Nadejda t- AL. 
POPOV; Dragoste pierdută — 
GRIVIȚA; Noapte de carnaval —

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE ÎN ȚARA : vremea se va 
menține în general frumoasă și us. 
cată, exceptând sud.vestul țării, 
unde se vor produce slabe î'nou. 
r^ri parțjplp. Vîntul va sufla slab 
„..i sectorul sudic. Temperatura 

victorii - 23 AU- staționara Ia început, apoi in ereș. 
_ .3 misterioasă — tere. Minimele vor oscila între 2 și

DONCA SIMO, N. BALCESCU ; io grade în afară de răsăritul țării. 
Dragoste de mamă — M. EMI- „i * » x iNESCU; Fiica Tibetului - VOL. undejocal . vor coborî pînă la mi. 
GA; Misterul din vechea mină — 
COȘBUC ; încotro ? OLGA BAN-
CIC ; Discordia - AUREL VLAI. 
CU ; Vultur 101 - ALIANȚA ; Mu. 
zică cu bucluc — BOLESLAW 
BIERUT.

nus 2 grade. Maximele vor fi cu. 
prinse între 15 și 25 grade. Uimi, 
neața ceață în Ardeal, Banat și 
Oltenia, iar pe alocuri, în Moldova, 
Muntenia și Dobrogea se va forma 
brumă.



Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările Iui J. Reston 

corespondent diplomatic principal al ziarului american „New York Times"

Primul satelit artificial
dovadă a progresului și puterii

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite răspunsurile lui
S. Hrușciov la întrebările lui J. Reston, corespondent diploma

tic principal al ziarului american „New York Times" :
J. Reston, corespondent diplomatic principal al ziarului american 

„New York Times", l-a rugat pe N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., să-l primească pentru a avea cu el o convorbire. 
La 7 octombrie N. S. Hrușciov 1-a primit pe J. Reslon și a avut 
cu el o convorbire.

Publicăm mai jos întrebările corespondentului american și răs
punsurile lui N. 3. Hrușciov.

J. RESTON: Problema coexis
tenței pașnice și, îndeosebi, ceea 
ce înțelegeți dv. și noi prin schimb 
liber de idei și informații.

N. S. HRUȘCIOV: Poziția noa
stră în această problemă este bine 
cunoscută. Am fost și sîntem pen
tru coexistența pașnică a statplor 
care aparțin, diferitelor sisteme 
sociale, pentru coexistența pașnică 
a țărilor socialiste și capitaliste. 
Lupta pentru pace este temelia 
temeliilor politicii noastre externe. 
De ce ? Pentru că la noi nu exis
tă clase interesate în acapararea 
de teritorii străine și în înfeuda- 
rea altor popoare, interesate în 
realizarea de profituri de pe ur
ma cursei înarmărilor. Pentru că 
avem nevoie de pace pentru cons
truirea cu succes a comunismului, 
pentru a crea un belșug de bunuri 
materiale tuturor membrilor so- 
cietății sovietice.

Sîntem pentru coexistență paș
nică nu fiindcă sîntem slabi, nu 
fiindcă ne temem de imperialiști, 
ci pentru că un nou război, în 
condițiile existenței tipurilor de 
arme moderne aducătoare de 
moarte, de felul bombelor termo
nucleare și a mijloacelor de trans
port a acestora, de felul rachetei 
balistice intercontinentale, va în. 
semna pieirea multor milioane de 
oameni, distrugerea unor valori 
materiale imense create prin mun
ca multor generații.

Sîntem comuniști, iar ideologia 
comunistă este cea mai umanitară 
ideologie din lume. NOI CONSI
DERAM CA NU EXISTA NIMIC 
MAI PREȚIOS DECÎT OMUL Șl 
DE ACEEA NU VOM PRECU
PEȚI NICI UN FEL DE EFOR
TURI PENTRU A FERI OME
NIREA DE PERICOLUL UNUI 
NOU RĂZBOI MONDIAL.

Sînt de părere că puterile ca
pitaliste trebuie să fie interesate 
nu mai puțin decît Uniunea So
vietică în coexistența pașnică. Se 
știe că, drept rgzultat al războa
ielor precedente, din sistemul ca
pitalist s-au desprins numeroase 
țări care alcătuiesc in prezent sis
temul mondial al socialismului. 
Un al treilea război mondial nu 
se poate termina decît prin pră
bușirea capitalismului.

Trăim împreună cu dv. pe o- 
ceeași planeta, unde este loc sufi
cient pentru toți, dar ale cărei 
distanțe s-au redus considerabil 
pentru generația noastră datorită 
avioanelor moderne cu viteze foar
te mari, dezvoltării rachetelor in
tercontinentale și altor succese ale 
științei și tehnicii. De aceea, mai 
mult decît oricînd în trecut, tre
buie să fim rezonabili și să învă
țăm să trăim împreună ca buni 
vecini.

Bineînțeles că între lumea so
cialismului și lumea capitalismu
lui există și vor exista contradic
ții, care sint rezultatul acțiunii 
legilor obiective ale dezvoltării 
sociale. Dacă însă oamenii din în
treaga lume își vor consacra în 
mod conștient toate forțele pen
tru preîntimpinarea unui nou răz
boi, ei vor putea să dea luptei 
dintre sistemul socialist și siste
mul capitalist forma întrecerii 
pașnice, in primul rînd a întrece
rii economice, adică a întrecerii 
în domeniul producției pașnice, 
al ridicării nivelului de trai al în
tregii populații. Pentru aceasta 
trebuie înlăturat pericolul răz
boiului, trebuie interzise armele 
atomică și cu hidrogen și distruse 
stocurile existente de aceste arme, 
trebuie reduse subsanțial arma
mentele clasice precum și forțele 
armate și bugetele militare, tre
buie stabilite relații de încredere 
între state, trebuie înlăturate toa
te piedicile artificiale în calea 
dezvoltării comerțului și a rela
țiilor culturale internaționale, tre
buie respectată independența al
tor țări și renunțat La ames
tecul în afacerile lor interne.

In ce privește schimbul de idei 
și informații, acesta trebuie să 
servească tocmai unor astfel de 
scopuri, trebuie să servească în
tăririi înțelegerii și prieteniei in
tre popoare iar nu să-și propună 
drept scop să semene între ele 
sămința veninoasă a neîncrederii 
și dușmăniei. Schimbul de idei și 
informații trebuie să întărească 
coexistența pașnică a statelor cu 
sisteme diferite, iar nu să o sub
mineze. Noi sîntem pentru un ast
fel de schimb.

J. RESTON:. Credeți d-le prim 
secretar, că în urma unui nou răz
boi vor fi distruse numai statele 
capitaliste, iar comunismul va 
triumfa ?

N. S. HRUȘCIOV : Spunînd că 
un nou război mondial va însem
na prăbușirea capitalismului, nu 
vrem cît uși de puțin să spunem 
că țările socialiste nu ar suferi 
pierderi intr-un asemenea război. 
Ținînd seama de mijloacele mo
derne de exterminare, firește că 
pierderile ar fi uriașe. SÎNTEM 
INSA CONVINȘI CA SOCIALIS
MUL VA TRAI, IN TIMP CE 
CAPITALISMUL NU VA SUPRA
VIEȚUI. In ciuda marilor pier
deri, omenirea nu numai că va 
continua să existe ci va continua 
să se și dezvolte. Popoarele vor 
trage concluzia că nu se mai poa
te tolera un sistem care generea
ză războaie șj aduce oamenilor 
atîtea chinuri și suferințe. Numai 
imperialiștii pot dezlănțui răz

boiul. Și dacă războiul va izbucni, 
popoarele vor voi să pună odată 
pentru totdeauna capăt orinduirii 
sociale care generează războaie șt 
vor instaura în țările lor orândui
rea socialistă.

S-ar putea crede că comuniștii 
sînt interesați in război, dacă 
acesta va aduce victoria socialis
mului. Numai dușmanii noștri pot 
insă prezenta lucrurile în acest 
fel. Noi sîntem împotriva unei 
asemenea neomenii. Noi, comu
niștii, nu am căutat și nu vom 
căuta niciodată să ne atingem țe
lul prin mijloace atît de îngrozi
toare. Noi pornim de la premiza 
că pentru victoria socialismului 
nu este nevoie de război. Sîntem 
convinși că în întrecerea pașnică 
a socialismului cu capitalismul, 
victoria va reveni socialismului 
iar capitalismul va dispărea ine
vitabil de pe arena istoriei, la fel 
cum s-a întîmplat la timpul său 
cu feudalismul, care a cedat lo
cul capitalismului.

Este foarte important să înțe
legeți punctul nostru de vedere in 
această problemă.

J. RESTON. Enumerînd diferi
tele tipuri de arme moderne nu 
ați amintit faptul că ultimele rea
lizări în domeniul comunicațiilor 
interplanetare pot constitui de a- 
semenca un pericol militar. Con
siderați oare că este posibil un 
control asupra acestor ultime rea
lizări, astfel îneît ele să servească 
numai scopurilor pașnice ?

N. S. HRUȘCIOV. Dacă vom 
reuși să realizăm un acord în pro
blemele dezarmării — iar lucrul 
principal este ca cele două țări 
ale noastre să ajungă la un acord 
— dacă ne vom călăuzi de dorința 
nobilă de a întări pacea, se va 
putea ajunge la o astfel de situa
ție în care aceste mijloace să ser
vească exclusiv scopurilor pașnice. 
Eu nu le-am enumerat, pentru că 
acest lucru se știe, pentru că a- 
ceasta este o etapă depășită iar 
știința va putea face descoperiri 
nbi și mai importante, inclusiv în 
ceea ce privește mijloacele de ex
terminare.

In prezent se produce un fel 
de cotitură. Specialiștii militari 
sînt de părere că avioanele, atît 
bombardierele cit și cele de vină- 
toare, sînt la apusul existenței lor. 
Bombardierele au o asemenea vi
teză și zboară la o asemenea înăl
țime incit pot fi lovite de rache
tele moderne. Avioanele de vînă- 
toare, dimpotrivă, au o viteză atît 
de mare îneît folosirea lor împo
triva altor avioane de vînătoare 
este dificilă, iar folosirea lor îm
potriva bombardierelor nu este, de 
asemenea, suficient de eficace. In 
afară de aceasta în avioane se află 
oameni pe care desigur nu vrem 
să-i pierdem.

Nu spun că aceasta se referă 
numai la țara noastră. Dacă astazi 
S.U.A. nu au rachetă, o veți 
avea și dv. deoarece știința se 
dezvoltă neîncetat. Același lucru 
se referă și la Uniunea Sovietică! 
dacă noi nu dispunem astăzi de 
vreo realizare pe care o aveți dv, 
o vom avea și noi. Și aceasta este 
o formă de întrecere. NOI ÎNSĂ 
NU VREM O ASEMENEA ÎN
TRECERE, VREM RELAȚII 
PAȘNICE Șl NU ACUMULAREA 
DE MIJLOACE DE DISTRUGE
RE. Cred că nu voi trăda niciun 
secret militar dacă vă voi spune 
că avem în prezent toate rache
tele necesare : rachete cu rază 
mare de acțiune, rachete cu rază 
mijlocie de acțiune și rachete cu 
rază mică de acțiune. Firește că 
acestea nu sînt realizări maxime, 
deoarece tehnica nu stă pe loc ; 
aceste mijloace asigură insă pe 
deplin apărarea noastră.

Vreau să fiu bine înțeles. Tot 
ce am spus nu urmărește să in
timideze pe cineva sau să exercite 
presiuni politice asupra opiniei 
publice. Toate aceste lucruri re
prezintă realitatea. Cînd am a- 
nunțat experimentarea cu succes a 
rachetei intercontinentale, unii 
oameni de stat din S.U.A. nu 
ne-au crezut : Uniunea Sovietică, 
au zis ei, prezintă drept realitate 
ceea ce nu posedă. în prezent 
însă, cînd am efectuat cu succes 
lansarea satelitului pămîntului, 
numai profanii în domeniul teh
nicii se mai pot îndoi de * acest 
lucru. S.UA. nu au rachetă ba
listică intercontinentală, deoarece 
dacă ar avea-o ele ar lansa, de 
asemenea, fără greutate, satelitul 
lor. Noi însă putem lansa sateliți 
deoarece avem racheta purtătoare 
pentru acești sateliți și anume ra
cheta balistică.

Acestea sînt fapte reale. Nu 
trebuie să ne înșelăm nici pe noi 
înșine, nici pe oameni. în calita
tea noastră de oameni de stat tre
buie să facem tot posibilul pentru 
a nu admite războiul și pentru a 
ajunge la un acord asupra tuturor 
problemelor internaționale impor-, 
tante, inclusiv asupra problemei 
dezarmării. SÎNTEM GATA SA 
REALIZAM CHIAR Șl ACUM A- 
CORDURI REZONABILE ASU
PRA ÎNTREGII PROBLEME A 
DEZARMĂRII, SA REDUCEM 
CONSIDERABIL FORȚELE AR
MATE SAU CIltAR SA RENUN
ȚAM DE TOT LA ARMATA, SA 
LASAM NUMAI MILIȚIA PEN
TRU OCROTIREA OAMENILOR 
CINSTIȚI DE HOȚI ȘI EX- 
CROCI, CARE DIN PACATE

MAI EXISTA. RĂZBOI INSA NU 
NE TREBUIE.

J. RESTON: Sînt de acord cu dv. 
că în prezent sîntem la un fel de 
punct de cotitură. Noi, în Statele 
Unite, ne aflăm la un punct «le 
cotitură de un fel deosebit. Pro
blema este că aproximativ peste 
doi ani puterea executivă din țara 
noastră va trece de la oameni 
născuți în secolul al XIX-lea la 
oameni născuți în secolul al 
XX-lea. Acest proces va începe 
deja în 1960. Oare nu va dura 
prea mult timp piuă cînd acești 
oameni noi vor cîștiga suficient 
prestigiu politic pentru a ajunge 
la un acord cu Uniunea Sovietică 
măcar în aceeași măsură în care 
a ajuns președintele Eisenhower? 
N-ar trebui oare să considerăm că 
este necesar să se realizeze un 
acord în următoarea perioadă de 
un an și jumătate — doi ani, pen
tru a nu-1 amîna pentru șase sau 
poate chiar pentru zece ani? Ți
neți oare dv. scama de acest fac
tor?

N. S. HRUȘCIOV. Noi apreciem 
altfel viitorul, avem alte criterii 
în aprecierea politicii unei țări 
sau alteia. Știu despre ce vorbiți 
deoarece am citit despre acest 
punct de vedere în presa ameri
cană. Cred însă că acest punct de 
vedere nu este just.

Considerăm că oamenii adulți 
ai generației noastre sînt inleli- 
genți, insă oamenii generației vii- 
toare probabil că vor fi și mai 
inteligenți. Dar aceasta, dealtfel, 
este o comparație cam grosolană. 
Desigur aici nu este vorba cînd 
s-a născut un anumit om de stal, 
în secolul al XIX-lea, al XX-lea 
sau chiar in al XXI-lea. In secolul 
al XXI-lea societatea se va ridica 
pe o treaptă considerabil mai 
înaltă a dezvoltării sale.

Independent de aceasta, sîntem 
gata chiar astăzi să semnăm cu 
președintele S.UA., Eisenhower, 
un acord acceptabil pentru am
bele părți și în interesul păcii în 
lumea întreagă. Dar S.U.A. nu vor 
acest lucru. Ele pun condiții care 
sînt vădit inacceptabile pentru 
U.R.S.S. Acestea sint condițiile co
lor puternici față de cei slabi, în
tr-o anumită măsură ele seamănă 
cu un ultimatum, noi însă nu sîn
tem un stat al S.U.A., sîntem un 
stat socialist suveran cu o altă 
filozofie, care se deosebește radi
cal de filozofia capitalistă, fiind, 
mai ales, incomparabil mai uma
nitară decît cea capitalistă. Tre
buie căutate astfel de acorduri în
eît nici una din părți să nu su
fere un prejudiciu politic.

Știu că dv. ca ziarist, vă bucu
rați de respectul cititorilor dum
neavoastră și de aceea v-aș ruga 
să transmiteți opiniei publice din 
țara dv. că poporul nostru, statul 
nostru, vor pace, vor să ajungă la 
o înțelegere cu S.U.A., dar numai 
în condiții de egalitate, fără dic
tat și discriminări. Guvernul so
vietic nu poate accepta propuneri 
care pun Uniunea Sovietică într-o 
situație de inegalitate. Uneori se 
crează impresia că unii oameni da 
stat de la dumneavoastră nu yor 
pur și simplu să ajungă la vreo 
înțelegere cu Uniunea Sovietică. 
Uneori ei vorbesc despre succese
le tratativelor cu privire la de
zarmare, dar aceste succese nici 
nu există. Eu cred însă că pre
ședintele Eisenhower și dl. Stas
sen vor să găsească căi de înțele
gere. In țara dumneavoastră sini 
însă forțe care se opun acestui lu
cru. De pildă, credem că Secreta
rul dv. de Stat nu dorește același 
lucru pe care caută să-l obțină 
dl. Eisenhower. îl cunosc pe dl. 
Dulles de la Geneva fi îmi amin
tesc că am avut cu el o convor
bire sinceră la prînzul pe care 
președintele Eisenhower l-a oferit 
în cinstea delegației sovietice.

Probabil că unii oameni de stat 
din S.Ujî. sînt de părere că în 
prezent nu există încă condiții 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-americane, pentru stabili
rea unei mai bune înțelegeri în
tre țările noastre, pentru realiza
rea unui acord pe calea unor tra
tative rezonabile.

Recent, președintele S.U.A. a 
declarat că Statele Unite nu pot 
renunța la efectuarea experiențe
lor cu arma nucleară. Aceasta în
seamnă că nici președintele S.U.A. 
nu dorește un acord în problema 
respectivă, considerînd probabil 
că experiențele cu arma nucleară 
vor da anumite avantaje Statelor 
Unite. Dar fi noi facem experien
țe. La 8 octombrie vom anunța 
că am efectuat încă o experiență 
cu bomba cu hidrogen. Aceasta 
ne dă și nouă anumite avantaje. 
Dar acestea sînt doar mijloace de 
distrugere și scopul nostru nu con
stă în sporirea lor la infinit. Este 
pur și simplu îngrozitor dacă și 
această problemă este abordată 
din punct de vedere mercantil, 
din punct de vedere al obținerii 
de profituri de către monopoliști. 
In orice caz acest lucru ne este 
străin nouă, comuniștilor.

Ce-i de făcut? Trebuie să tin
dem spre dezarmare. Dar odată 
cu progresul tehnicii se schimbă 
Îi condițiile pentru dezarmare. 
)e pildă, în declarațiile noastre 

am propus pe vremuri drept una 
din măsurile de control, Organi
zarea unor posturi de control pe 
aerodromuri.

Acum condițiile s-au schimbat și 
dacă veți studia ultimele noastre 
propuneri nu veți mai găsi men
ționate posturile de control pe ae
rodromuri, pentru că ultimele 
mijloace, și anume rachetele, nu 
au nevoie de aerodromuri iar a 
crea posturi de control care să 
supravegheze avioane învechite 
este inutil.

După cum vedeți, s-au schimbat 
condițiile, s-au schimbat și propu
nerile. SÎNTEM ÎNSĂ FERMI 
PENTRU DEZARMARE. IN LU
ME MAI EXISTĂ ÎNCĂ FORȚE 
MI LIT A RIȘTE REACȚIONARE, 
CARE PREGĂTESC RĂZBOIUL 
Șl NU VOR DEZARMARE DE 
TEAMĂ SA NU-Șl Pl ARD A VE- 
NITURILE. Oamenii simpli nu 
au de ce să se teamă în această 
privință. Capitaliștilor însă le este 
teamă pentru profiturile lor și 
storc aur din sudoarea și sîngele 
oamenilor muncii. Iar cum fac ei 
acest lucru, cunoașteți singur.

J. RESTON: Vorbind despre 
satelitul artificial al pămîntului 
aș vrea să vă întreb, d-le Hrușciov, 
dacă ați asistat la lansarea lui și 
dacă ați văzut vreodată, spre deo
sebire de președintele Eisenhower, 
experimentarea armei nucleare ?

N. S. HRUȘCIOV : Răspund 
la cele două întrebări odată : nu* 
nu am văzut. După lansarea sate
litului mi s-a telefonat și mi s-a 
adus la cunoștință că racheta a 
urmat rula trasată și că satelitul 
se învîrle deja în jurul pămîn- 
ului. Am felicitat întregul colectiv 
de ingineri și tehnicieni pentru 
această realizare remarcabilă și 
m-am culcat liniștit.

J. RESTON: Ingăduiți-mt *ă 
vă întreb de ce lansarea satelitului 
a fost ținută în secret. Credeam 
că s-a ajuns la un acord cu pri
vire la anunțarea din timp a lan
sării satelitului. Oamenii de știin
ță din întreaga lume și-ar fi pu
tut pregăti aparatele pentru ob
servarea lui.

N. S. HRUȘCIOV: Un astfel de 
acord nu există. Dacă am fi anun
țat din timp lansarea satelitului, 
am fi fost din nou acuzați că pur 
și simplu flecărim pentru a in
fluența din punct de vedere psi
hologic popoarele din țările ca
pitaliste, că pur și simplu ne lău
dăm. De aceea am hotărît : să 
lansăm în tăcere, modest, satelitul 
nostru și să anunțăm numai după 
ce se va roti în jurul pămîntului.

După cum știți, cînd am expe
rimentat racheta balistică inter
continentală, unii nu ne-au cre
zut. In ce privește satelitul, în 
unele regiuni de pe glob el a fost 
văzut chiar cu ochiul liber. Con
siderăm că așa este mai bine, mai 
convingător. Ce-i drept și acum 
un militar american „inteligent'* 
a declarat că „satelitul sovietic al 
pămîntului este o bucată de fier pe 
care o poate lansa oricine**.

J. RESTON; Cum crede dl. 
Hrușciov că va arăta Uniunea So
vietică și lumea, în ansamblu, 
peste încă 40 de ani ?

N. S. HRUȘCIOV: Vreți să 
știți părerea mea despre cum va 
arăta Uniunea Sovietică și lumea 
în ansamblu peste 40 de ani. In 
lumea noastră în continuă schim
bare 40 de ani este o perioadă 
destul de mare. Desigur, sînt greu 
de prevăzut toate zigzagurile is
toriei, dar despre linia generală 
de dezvoltare se poate spune că, 
IN CONDIȚII DE PACE, UNI
UNEA SOVIETICĂ, pornind de 
la deosebirile în ritmul de dez
voltare a țărilor noastre, VA LA
ȘA CU MULT ÎN URMA ÎNTR U 
PERIOADA MAI SCURTA DE- 
CIT 40 DE ANI, STATELE U- 
NITE ALE AMERICII DIN 
PUNCT DE VEDERE AL NIVE
LULUI PRODUCȚIEI INDUS
TRIALE Șl AGRICOLE PE CAP 
DE LOCUITOR, în cazul în care 
S.U.A. se vor dezvolta pe drumul 
capitalismului. In țara noastră, 
nivelul forțelor de producție va 
fi incomparabil mai ridicat decît 
în prezent, vor fi create toate 
condițiile pentru producția unui 
belșug de diferite mărfuri și pro
duse, ziua de lucru va fi redusă 
la minimum pentru că știința și 
tehnica vor căpăta o dezvoltare 
considerabilă. Pe scurt, va fi asi
gurată dezvoltarea țării noastre 
în conformitate cu învățătura 
marxist-leninistă cu privire la con
struirea societății comuniste.

In ce privește transformările 
care vor avea loc în această peri
oadă în lume, se poate spune cu 
toată siguranța că, dacă popoarele 
vor reuși să pună frîu forțelor a- 
gresiunii și lumea va scăpa de 
grozăviile războiului termbnuclear, 
în toate domeniile de dezvoltare 
omenirea va păși înainte cu pași 
uriași pe calea progresului. Trans
formările în lume vor avea loc în 
direcția despre care au vorbit atît 
de bine în operele lor teoretice 
Marx, Engels, Lenin. Noi, comu
niștii, sîntem profund încrezători 
în triumful învățăturii marxist- 
leniniste. Cred că pentru majori
tatea omenirii devine acum tot 
mai limpede marea forță vitală a 
acestei învățături.

J. RESTON. Prevedeți oare că 
actuala politică de acordare a 
unui grad mai mare de libertate 
politică în țara dumneavoastră va 
continua și pe viitor, în cursul 
vieții următoarelor două genera
ții ? Vedeți oare în viitor un mai 
mare grad de coexistență pașnică 
a ideilor în interiorul țării dum
neavoastră, o mai mare libertate 
a opiniilor diferite ? Astfel vă 
imaginați drumul Uniunii Sovie
tice în cursul viitoarelor două ge
nerații?

N. S. HRUȘCIOV. Aceste în
trebări dovedesc că cunoașteți 
foarte prost teoria marxist-l&ii- 
nistă. Or. dumneavoastră luptați 
împotriva acestei teorii. Studiați-o 
deci mai bine. Atunci, poate că 
veți înceta să mai luptați sau, în 
orice caz, veți fi mai bine pregă
tiți în această luptă.

Conform învățăturii marxist-le- 
niniste, odată cu dezvoltarea so
cietății socialiste și a instituțiilor

ei, odată cu dezvoltarea omului 
acestei societăți, cu creșterea nive
lului său cultural, cu educarea 
unor noi însușiri morale ale oa
menilor, dispare necesitatea unei 
serii întregi de organe de stat, 
necesare acum pentru reprimareu 
încercărilor dușmanilor socialis
mului de a răpi oamenilor mun
cii mărețele lor cuceriri sau de a 
introduce în viața țării noastre 
diferite fenomene anormale. Cînd 
societatea noastră va ajunge în 
stadiul comunismului vor rămîne 
numai acele instituții care vor fi 
necesare pentru organizarea vieții 
normale a societății, de pildă, pen
tru dezvoltarea continuă a indus
triei, agriculturii, culturii și nive
lului de trai etc. Nici acum la 
noi nu există clase exploatatoare. 
Atunci însă nu vor exista niciun 
fel de clase, nu vor exista niciun 
fel de deosebiri de clasă. In co
munism va exista o deplină liber
tate, frăție și egalitate între toți 
oamenii societății. Nu-i așa că 
avem păreri deosebite despre li
bertate? ,

Fiindcă veni vorba, domnule 
Reston, cîți ani aveți?

J. RESTON. 48 de ani.
N. S. HRUȘCIOV. Cred că veți 

mai ajunge acele vremuri cînd va 
fi construită societatea comunistă 
și veți regreta atunci că ați înțe
les atît de tîrziu avantajele so
cialismului. Probabil că pîhă 
atunci vă veți transforma din ad
versar al socialismului într-un 
adept fervent al lui și veți re
greta foarte mult că n-ați reușit 
să înțelegeți mai înainte impor
tanța binefăcătoare a ideilor mar- 
xist-leniniste.

Sper că nu v-ați supărat pe 
mine pentru că am spus că nu vă 
orientați bine în marxism? Sau 
considerați această ca o laudă ?

J. RESTON. Nu. mă supăr cî
tuși de puțin, domnule Hrușciov, 
dar nici nu o consider ca o laudă 
deoarece s-ar cuveni, firește, să 
știu mai mult despre această în
vățătură. Aș vrea însă să spun că 
noi na putem înțelege deloc, mai 
ales ținînd seama de ferma dum
neavoastră convingere în ce pri
vește viitorul, de ce după 40 de 
ani de putere sovietică, 'cînd în 
țara dumneavoastră oamenii au 
atins un asemenea progres mate
rial, nu vreți să admiteți o mai 
mare libertate în țară. De ce de 
pildă poeții, scriitoru și muzicie
nii din țara dumneavoastră tre
buie să urmeze o singură linie 
îngustă în creația lor?
Nu înțelegem de uce, de exemplu, 

eu pot să cumpăr la New York 
ziarul „Pravda" iar colegii mei 
nu pot cumpăra aici ziarul „New 
York Times" ? Repet că acest lu
cru este cu atît mai greu de în
țeles cu cît sînteți absolut sigur 
de viitor.

N. S. HRUȘCIOV: In primul 
rînd în S.UjI. lucrurile nu stau 
nici pe departe așa cum le pre
zentați dumneavoastră. Presa pro
gresistă din S.U.A. este supusă la 
diferite persecuții. In al doilea 
rînd, dacă este să vorbim de cfi 
oamenii sovietici nu cumpără zia
rele voastre,' se știe dwgz că omul 
cumpără ceea ce are nevoie. Oa
menii .noștri nu simt nevoia să 
citească ziare americane. După 
cum mi s-a spus, numărul abona- 
ților din Uniunea Sovietică la zia
rele voastre este doar de cițiva 
zeci. Și acest lucru este de înțe
les. Oamenii sovietici vor să știe 
adevărul, să aibă o bună hrană 
spirituală care să-i ajute să-și ar 
ranjeze mai bine viața, să înțe
leagă mai bine evenimentele car» 
se produc în lume. Or, ziarele 
voastre ’ publică multe neadevăruri 
și dezinformează pe cititori. De 
ce să impunem aceasta cititorilor 
noștri ?

Noi vrem să dăm poporului no
stru o producție de bună calitate 
inclusiv ziare și reviste, pentru ca 
aceste ziare și reviste să ajute pe 
oameni să se orienteze mai bine 
in situația internă și internaționa
lă și nu să-i inducă în eroare pe 
oameni.

Cît privește scriitorii și poeții 
sovieticij se vede că aveți o pă
rere complect greșită despre acti
vitatea lor creatoare.

J. RESTON: Considerați oare 
că situația din Polonia a ajuns 
prea departe ? Acest lucra vă în
grijorează ?

N. S. HRUȘCIOV: Polonia este 
un stat suveran și independent și 
are un guvern al său, oameni ae 
stat și politici, puși de popor să 
conducă țara și construcția socia
listă.

Noi îi salutăm și le trimitem 
urările noastre de bine. Lupta p& 
care o duce guvernul polonez îm
potriva anumitor persoane c®re 
încearcă să schimbe orînduirea 
instaurată de poporul polonez 
este lupta pentru întărirea baze
lor democratice ale țării. Această 
luptă se bucură de sprijinul ma
jorității covîrșitoare a oamenilor 
muncii din Polonia. Acei care o- 
pun rezistență acestei lupte sînt 
de fapt agenți ai burgheziei reac
ționare și nu reprezintă interesele 
poporului polonez. Guvernul po
lonez și Partidul Muncitoresc U- 
nit Polonez au destul curaj și pri
cepere pentru a face față situa
ției și a obține noi succese în 
dezvoltarea ..statului lor socialist. 
Cît privește simpatia noastră ea 
este în întregime de partea po
porului polonez, a Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, care 
construiesc socialismul în țara lor. 
Noi avem încredere în poporul 
muncitor al Poloniei care nu va 
ceda nimănui cuceririle sale so
cialiste.

(Continuarea în numărul viitor. 
Sublinierile aparția redacției)

UNIUNII SOVIETICE
Satelitul artificial 

își va continua zborul 
încă un timp îndelungat

MOSCOVA 10 Agerpres). — din partea unui mare număr 
radioamatori.

Prelucrarea datelor rezultate din 
măsurătorile pe traiectorie dove-

Decanul 
de Canterbury 
felicita poporul 

sovietic
de

TASS transmite: Pînă Ia 10 oc
tombrie ora 8 (ora Moscovei) sate
litul a zburat de 78 de ori în
jurai pămîntului parcurgînd o dese că perioada de rotație a sa
cale de aproximativ 3.500.000 telituluî în jurul pămîntului scade 
km. La stațiunile științifice 
și de radiolocație din Uniu
nea Sovietică continuă sa se des
fășoare cu succes observațiile asu
pra satelitului și rachetei purtă
toare. In ultimul timp s-au pri
mit o serie de date extrem de im
portante de la punctele astronomi* 
ce situate la Leningrad, Ujgorod, 
Arhanghelsk, Tartu și alte orașe. 
Zborul satelitului a fost văzut cu 
ochiul liber de T. Dudko din 
Iakutsk, T. Kostoglotov, căpitan 
secund de pe un vapor din Marea 
Baltică, prof, de astronomie T. 
Trefilov din Ijevsk și mulți alții. 
Informații prețioase s-au primit

Zborul satelitului 
demonstrează 

exactitatea cercetărilor
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite.
Popoarele din întreaga lume ur

măresc cu un interes și o atenție 
neslăbită zborul primului satelit 
artificial al pămîntului. In perioa
da care a trecut djn momentul ie
șirii satelitului artificial pe orbită, 
a fost acumulat un vast material 
rezultat din măsurători radioteh- 
nice și optice. Datele acestor mă
surători arată că parametrii reali 
și cei calculați ai orbitei satelitu
lui artificial al pămîntului coin
cid. Astfel, se presupunea că sa
telitul va zbura la o înălțime de 
900 km. deasupra pămîntului efec- 
tuînd o rotație într-o oră și 35 de 
minute și va avea unghiul de în
clinație al orbitei față de planul 
ecuatorului de 65 grade, 
torile directe ale acestor 
tri au dat rezultate care 
cis cu cele calculate.

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Decanul de Canterbury, Hewlett 
Johnson, a rugat pe coresponden
tul agenției TASS să transmită 
poporului sovietic sincere felici
tări cu prilejul lansării primului 
satelit artificial al pămîntului. 
Johnson și-a exprimat speranța 
că această realizare strălucită a 
oamenilor sovietici va contribui 
la întărirea păcii în întreaga lume 
și îndeosebi la rezolvarea cit mai 
grabnică a problemei dezarmării»

9

Măsură- 
parame- 
au coin-

în fiecare 24 de ore cu aproximativ, 
trei secunde. Neînsemnata schim
bare zilnică a perioadei de rotație 
permite să afirmăm că satelitul își 
va continua zborul în jurul pămîn- 
tul’ui încă un timp îndelungat. 
Pînă în prezent a avut Ioc o 
schimbare neînsemnată în ceea ce 
privește distanța dintre satelit și 
racheta purtătoare.

Prof. Bruno. Pontecorvo (Dubno):
„Și peste 1000 de ani oamenii vor 
pomeni ziua de 4 octombrie 1957“

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Postul de radio Moscova a traps- 
mis declarațiile făcute corespondentului său de către mai multi 
oameni de știință de la Institutul unificat de cercetări nucleare de 
la Dubno. Mai jos este reprodusă declarația făcută de prof. Bruno 
Pontecorvo : „Și peste o mie de «ni, oamenii vor pomeni ziua de 
4 octombrie 1957, ca începutul erei navigațiilor interplanetare. 
După mine, lansarea primului satelit artificial CONSTITUIE 
SIMBOLUL URIAȘEI CAPACITĂȚI A MINȚII OMENEȘTI, 
un simbol care este cu totul * r'" ‘
vor fi cercetate nu numai 
acțiunile practice îndreptate 
și probleme fundamentale 
diate problemele .tehnice, 
Interes".

UN TRIUMF ÂL ȘTIINȚEI
— Oameni de știință din R.D.G. își exprimă admirația 

pentru lansarea satelitului artificial —
nule ale oamenilor de știință**, a 
spus el.

Profesorul Lauter, 
Observatorului pentru cercetarea 
ionosferei, a declarat că lansarea 
satelitului sovietic a sporit pres
tigiul tuturor țărilor socialisLe.

„în timpul recentei mele vizite 
în S.U.Ă., a spus Lauter,. am trăit 
reacția deosebită pe care a pro
vocat-o anunțul asupra lansării cu 
succes a rachetei balistice inter
continentale de către Uniunea 
vielică. In orice caz oamenii 
știință sovietici au deschis lumii 
calea către zborurile interplaneta
re arătînd că omenirea a devenit 
neîncăpătoare pentru orice ura 
intre popoare'*.

Prof. Philipps, secretar al Co
mitetului național al R.D. Germa
ne pentru Anul Geofizic Interna
țional, a declarat : „Știința a în
registrat unul dintre cele mai mari 
triumfuri în ziua de 4 octombrie 
1957, în momentul lansării pri
mului satelit artificial sovietic al 
pămîntului. Se poate spune cu cer
titudine că această nouă epocă 
influența relațiile dintre oameni și 
dintre popoare și, în același timp, 
aceasta poate însemna începutul 
unei noi epoci în care colaborarea 
între popoarele planetei noastre în 
cele mai diferite aspecte devine o 
necesitate în fața căreia toate ce
lelalte neînțelegeri trebuie să se 
plece**.

real. Cu ajutorul satelitului artificial 
problemele legate în mod direct de 

spre cucerirea celorlalte cosmosuri, ci 
ale științei și în special vor fi stu- 
care prezintă pentru noi un mare

BERLIN 10 (Agerpres).—AJJ.N. 
transmite : Dietrich Waltenberg, 
director al Observatorului din 
Berlin, a calificat construirea și 
lansarea satelitului artificial so
vietic al pămîntului ca un triumf 
al științei.

„Lansarea satelitului artificial 
sovietic al pămîntului înseamnă o 
nouă eră în relațiile internațio-
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Tăieturi din presa vest germană.
Iată citeva titluri: „Omenirea aude noua lună", „Prima lună 

artificială înconjoară pămintul nostru", „Luna sovietică Încon
joară pămintul" etc.

Și Pleven a eșuat
PARIS 10 (Agerpres). 

genția France Presse anu 
Rent T_________________
file de a forma noul guvern fran
cez. După depunerea mandatului 
în fața președintelui Republicii, 
Renă Pleven a anunțat că a re
nunțat la formarea noului guvern 
din cauza refuzului unuia dintre 
„partidele naționale" de a face

Jresse anunță că
țenă Pleven a eșuat în încercă-

parte din viitoarea coaliție gu
vernamentală. Deși Pleven nu a 
precizat despre ce partid este 
vorba, se crede că socialiștii au 
dat un răspuns negativ solicită
rilor lui Pleven.
Președintele Franței, Rene Coty, 

continuă consultările cu diferite 
personalități politice.

Suspendarea revistei poloneze „Po Prostu“
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — gativă și sterilă, a prezentat ac- 

poloneză a fost publi- tuala situație politică și economi- 
. irea Secretariatului C.C. că dl.. ‘ ' • - • •

al P.M.U.P cu privire la suspen- să, a răspîndit 
darea revistei „Po Prostu". In ___ ;____
hotărîre se arat că revista „Po și a susținut în numeroase pro- 
Prosu" a adoptat o atitudine ne- bleme concepții burgheze.

In presa p< 
cajă hotărîn

la situație politica și economi- 
din Polonia într-o lumină fal- 

. _ .1 neîncrederea în
realitatea construirii socialismului

Intîlnire între conducereaP.M.U.P. 
și activiști din presa poloneză

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 6 octombrie, 
la sediul Comitetului Central al 
P.M.U.P. a avut loc o întîlnire 
între conducerea P.M.U.P. și acti
viști din presa poloneză. La în
tîlnire au participat Wladyslaw 
Gomulka, primul secretar al C.C. 
al P. M. U. P., Josef Cyrankie
wicz și Jerzy Morawski, membri 
în Biroul Politie al C. C. al 
P.M.U.P.

In cadrul întîlnirii s-au dezbă
tut sarcinile legate de mai buna 
realizare de către presă a sarci
nilor trasate de partid. Wladys- 
law Gomulka a rostit o cuvîntare 
și a răspuns la numeroase între
bări în legătură cu viața politică 
și economică, formulate de zia
riști. A luat cuvîntul de asemenea 
Josef Cyrankiewicz.

In Comitetul Politic O N.U.

A început dezbaterea problemei dezarmării
NEW YORK 10 (Agerpres). 

Corespondentul Agerpres trans
mite : Comitetul Politic al O.N.U. 
a început joi dimineață dezbate
rea generală asupra primului 
punct de pe ordinea de zi: proble
ma dezarmării.

Primul vorbitor a fost delega
tul Statelor Unite, Lodge, care a 
ținut o lungă pledoarie în favoa
rea vechilor propuneri occidentale

pe care le-a repus în discuție fără 
nici o modificare.

Delegatul Japoniei s-a referit 
în special la problema experien
țelor cu arme atomice.

In comitetul al 2-lea al Adu
nării Generale continuă dezbate
rile problemelor economice și fi
nanciare. Intre altele.se examinea
ză propunerea R.P.R. în legătură 
cu principiile coexistenței pașnice 
în relațiile economice dintre state.

directorul

MOSCOVA. — Kliment Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a trimis Iul 
Wilhelm Pieck, președintele R. D, 
Germane, o telegramă de salul in 
care, în numele său și al Prezidiu, 
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
îl felicită pentru realegerea sa in 
postul de președinte al Republicii 
Democrate Germane.

HANOI. — La Hanoi a fost dat 
publicității comunicatul cu privire 
la tratativele dintre delegațiile gu.
vernamentale ale 
mocrate Vietnam 
Populare Bulgaria.

BUENOS AIRES, 
latărilor presei, la 
avut loc spectacolul de adio al 
soliștilor baletului de la Teatrul
Mare al U R.S.S. In Brazilia arii, 
știi sovietici au dat nouă specta. 
cole.

MOSCOVA. — La 9 octombrie la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a avut loc a doua convor. 
bire cu delegația Partidului Socia. 
list din Japonia.

In cadrul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri asupra proble
melor privind situația internațio
nală și relațiile sovieto.japoneze.

PRAGA. — La tribunalul regio
nal din Praga a avut loc procesul 
unor agenți al serviciului american 
de spionaj care culegeau informa
ții de spionaj cu caracter militar, 
economic și politic și le transmi. 
teau centrului american de spionaj 
de la Munchen

Tribunalul i.a condamnat pe in. 
culpați la închisoare pe termene 
variind între 7 și 15 ani.

NEW YORK. — După cum anun
ță agenția United Press, la 9 oc. 
tombrie în statul Florida s.a nră. 
bușit un bombardier american cu 
reacție de tip „B.47“. Cele patru 
persoane care se aflau pe bor. 
dul avionului au murit.

HAVANA. — Poliția cubană a 
anunțat că au fost arestate !4 per. 
soane sub acuzația de a fi coin, 
plotat răsturnarea regimului Ba. 
tlsta.

TUNIS. — Potrivit agenției Reu. 
ter, furtunile și inundațiile care 
s-au produs la sfîrșitul săptămînii 
trecute în Tunisia au provocat 
moartea a 32 de persoane, iar alta 
cîteva zeci sînt date dispărute.

ROMA. — Senatul Italiei a votat 
proiectele de lege privitoare la ra. 
tiflcarea tratatelor „pieței cojnune" 
și Euratomului.
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