
VONDORIE
PEDAGOGIE

Oltenia a devenit o regiune pro
ducătoare a aurului negru — aceas
ta nu mai constituie o noutate. 
Vești despre ritmul impetuos în 
care se dezvoltă industria petrolului 
pe meleagurile Olteniei aflăm în 
fiece zi. Pădurile de sonde, insta
lațiile parcurilor și stațiilor de dez- 
benzinare dau o linie nouă mult 
cîntatelor peisaje ale Gorjului. 
Iar oamenii, stăpînii acestor bo
gății, săvîrșesc zi de zi fapte dem
ne de vremurile noastre noi.

La sonda aceea lucrau 
niște campioni 
ai indisciplinei

Parcă a tunat și i-a adunat: 
băieți unul și unul, înalți, voinici, 
dar niște pui de lele de te puneau 
pe gînduri cînd aflai cîte bleste
mății fac. Brigadierul lor de pe 
atunci, Ion Matei, nu se mai putea 
înțelege cu ei. La sondă de-abia se 
mișcau. Noaptea dormeau pe rupte, 
care pe unde putea să se aciueze. 
Intre ei se certau de-o țineau tot 
într-un scandal. Brigadierul n-avea 
ce să le mai facă. Dacă îi lăsase 
le la început în voia lor, acum îi 

era greu să-i deprindă cu discipli
na muncii. Cu chiu cu vai au 
terminat sonda. Singurul care a ră
suflat ușurat a fost brigadierul. A- 
flase că va pleca să conducă o altă 
brigadă și deci avea să scape de 
băieții aceștia care îl albiseră, nu 
(alta.

Cînd a venit cel care trebuia sa 
preia brigada, Ion Matei a rămas 
dezamăgit. Noul brigadier nu era 
altul decît Ion Popescu, un flăcău 
chipeș și vesel, despre priceperea 
căruia vorbeau mulți cu respect.

Ce va putea face tinerelul aces
ta cu ei r

— Popescule, tată — îi spuse— 
mi se pare că pînă aici ți-a fost. 
Cu ăștia dai sigur de bucluc.

— Cum așa ?
— Să-j luăm pe rînd să ți-i re

comand. Găinaru, unul dintre mai
ștri, doarme noaptea de tai lemne 
pe el. Poți să fii liniștit cînd e el 
de noapte ? Nu poți...

Pompilică întîrzie, iar la lucru 
arcă e o domnișoară. Stama lip

sește de cîte ori are chef, iar Iile 
Stelian e cea mai mare obrăzni
cătură din cîte am întîlnit pînă 
acum.

Ascultîndu l, noului brigadier în
cepu să i se destrame entuziasmul. 
Dacă oamenii au o asemenea carte 
de vizită, atunci înseamnă că am 
de furcă, nu glumă, aici.

Cînd rămase singur cu ei începu 
să se dea în vorbă cu fiecare. Mul
ți îi erau cunoscuți. Și parcă se

bucurau de venirea lui Ia brigadă. 
Din vorbă în vorbă a înțeles care 
fusese slăbiciunea vechiului briga
dier. Și atunci Ion Popescu hotărî 
să le trezească mai limpede răspun
derea...

Se schimbă ., 
a doua natutâ

Brigada condusă de Popescu a 
început forajul sondei 142 în pri
mele zile ale lunii iulie. Popescu 
avusese o discuție furtunoasă cu 
băieții săi și se părea că rămăse
seră înțeleși asupra celor ce aveau 
de făcut. Dar e o veche zicală, 
potrivit căreia obișnuința e a doua 
natură. Din obișnuință, tinerii son
dori au început să-și dea în petec. 
Tntr-o noapte, Popescu s-a dus la 
sondă. Maistrul Nicolae Găinaru 
dormea, iar ajutorul lucra. Liniș
tit, brigadierul a preluat conduce
rea lucrului. Din cînd în cînd nu 
uita să amintească băieților:

— Umblați ușor, altfel îl de
ranjați pe maistru.

Și, bineînțeles, băieții îl ascul
tau, mărturisind fiecare în sinea 
sa, că dacă ar fi în locul maistru
lui ar intra în pămînt de rușine.

Spre ziuă cînd Găinaru a apă
rut somnoros, în termeni destul de 
amabili a fost poftit să se ducă 
și să se mai odihnească încă... 
Vreo cîteva zile, Popescu s-a pur
tat cu el de parcă nu s ar fi în- 
tîmplat nimic. Dar cînd Găinaru se 
aștepta cel mai puțin, șeful a în
ceput să-l- dojenească. Mai întîi i-a 
demonstrat ce se poate întîmpla la 
sondă cînd maistrul doarme. Apoi, 
scormonindu-i prin tainițele sufle
tului, l-a atins în amorul propriu.

•— Tu ești un băiat dezghețat. 
Te-ai văzut vreodată cum arăți 
cînd ești somnoros ?

Tînărul maistru, subit, s-a înecat 
tușind în sec.

Altădată, Popescu l-a luat cu el 
arătîndu-i cum lucrează alții noap
tea. Nu l-a oicălit. După vreo trei 
săptămîni, Găinaru a trecut din nou 
în schimbul de noapte. De dormit 
însă n-a mai dormit niciodată în 
serviciu. Și ți-e mai mare dragul 
cînd îl vezi, plin de energie și ti
nerețe, conducted complicatele in
stalații ale sondei de foraj.

Cu Stama Stelian a fost mai 
greu. Băiatul acesta lipsea după 
plata salariului cîte 2—3 zile. Cu
rând s-a aflat că avea obiceiul să 
bea. Sfaturile îi intrau pe-o ureche 
și-i ieșeau pe cealaltă. Intr-o zi, 
stînd de vorbă cu el, Popescu a 
aflat un lucru care l-a făcut să 
zîmbească. Stama ședea în gazdă 
chiar în clădirea unde se află... bu
fetul localității. Prietenii săi îl con
siderau un fel de amfitrion, și de 
aici se trăgea toată tărășenia. Pen
tru început Popescy... i-a cedat 
camera brigadierului, din apropie
rea sondei. Băiatul a acceptat și 
apoi și-a găsit și altă locuință, mai 
departe de ispită. Sînt luni de zile 
de cînd pe Stama nu l-a mai vă
zut nimeni umblînd pe două că
rări. Oare doar fiindcă nu mai stă 
pe lîngă bufet ? Nu ! Nu numai 
din pricina asta.

Pompilică Rădulescu e îndrăgos
tit. Dragostea lui e trainică. Numai

Intensificarea 
sshimbiinlor culturale 

sovieto-romîne
— TOV. A. JOJA A VORBIT 

IA POSTUL DE TELEVIZIUNE 
PIN MOSCOVA —

MOSCOVA 24 (Corespondentul
'erpres transmite:
Tov. Atanase Joja, ministrul In- 

vățămîntului și Culturii al R. P. 
Romine, care se află la Moscova 
în fruntea unei delegații romîne 
pentru a semna convenția cultu
rală romîno-sovietică pe anul 1958 
a luat cuvîntul în seara zilei de 
24 octombrie în fața postului de 
televiziune din Moscova.

Vorbind despre intensificarea 
schimburilor culturale sovieto-ro- 
mîne, tov. A. Joja a arătat că pen
tru anul 1958 se prevede venirea 
în R. P. Romînă a baletului Tea
trului Kirov din Leningrad, a an
samblului de cîntece și dansuri li
tuanian ; de asemenea sînt prevă
zute organizarea unei expoziții a 
cărții ruse și sovietice și o decadă 
a artei și culturii republicilor bal
tice.

In U.R.S.S. se vor deplasa : Fi
larmonica de Stat din București 
condusă de maestrul George Geor
gescu, ansamble ale Teatrului 

țional din București și Teatru- 
de Operă și Balet din Bucu

rești.
Planul mai prevede organizarea 

decadei artei și culturii romînești 
în R.S.S. Ucraina și R.S.S. Moldo
veneasca, a unei expoziții de gra-

(Continuare în pag. 3-a)
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INDUSTRIA NOASTRA

Un îndemn pentru

fiilor de mașini, realizare șl min- 
drie a oamenilor muncii din țara 
noastră.

Așa cum se știe, ca urmare a 
înfăptuirii cu succes a planului

se dezvoltă cu sprijinul puternic al
UNIUNII SOVIETICE

In urma dorinței noastre de a 
împărtăși cititorilor noștri citeva 
din realizările obținute în dez
voltarea industriei noastre grele 
pe baza ajutorului acordat de 
Uniunea Sovietică, tov. ing. A. 
Bozgan, adjunct al Ministrului 
Industriei Grele a dat următoa
rele răspunsuri la întrebările 
noastre :

Care sînt rezultatele obținute in 
dezvoltarea industriei grele in anii 
puterii populare ?

— Transformarea țării noastre 
într-o țară industrial-agrară In 
plină dezvoltare constituie unul 
dintre cele mai semnificative re
zultate obținute de poporul ro- 
mîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în anii pu
terii populare.

Partidul și guvernul au asigu
rat în cadrul dezvoltării gene
rale a industriei condițiile dez
voltării cu precădere a industriei 
grele și a ramurii conducătoare 
a acesteia — industria construe-

Interviul nostru cu injț. 
A. BOZGAY, adjunct al 
Ministrului Industriei 

Grele

©
Recolte boga

te au fost ob
ținute de co
lectiviștii din 
satul Lanurile 
din raionul Ne

gru Vodă. Cele 364 familii de 
colectiviști se bucură de roa
dele bogate ale muncii lor.

Pentru păstrarea 
și îngrijirea 

monumentelor patriei
Răspunsul tinerilor const ănțeni

de electrificare a țării, producția 
de energie electrică a atins în 
1956 un nivel de 4,93 miliarde 
Kwh, fiind de peste 4,3 ori mai 
mare ca in 1938.

O mare realizare a regimului 
nostru democrat-popular o con
stituie dezvoltarea puternică a 
industriei siderurgice. Anul tre
cut producția de fontă a țării a 
fost de 4,3 ori mai mare ca în 
1938, iar cea de oțel de 2,7 ori 
mai mare.

In anii primului cincinal, în 
cadrul industriei constructoare 
de mașini au fost create sub- 
ramuri noi și au fost construite 
obiective industriale specializate 
ca de exemplu industria de utilaj 
petrolifer și minier, industria de 
mașini și utilaj agricol, industria 
mijloacelor de transport, indus
tria de utilaj energetic, industria 
de mașini și utilaj necesare dez
voltării ramurilor industriei u- 
șoare și alimentare etc.

Care a fost rolul ajutorului so
vietic în obținerea acestor suc
cese ?

— Un ro! hotăritor in dezvolta
rea noastră industrială il are 
ajutorul frățesc pe care l-am 
primit din partea Uniunii So
vietice.

Fiind vorba de industria cons
tructoare de mașini, trebuie să 
arătăm că această importantă 
ramură a economiei noastre na
ționale a fost în stare să reali
zeze sarcinile complexe ce-i stă
teau în față nu numai pe seama 
producției de materii prime din 
țara noastră — oțel, fontă, la
minate — ci și prin importul 
masiv din Uniunea Sovietică a 
unor cantități de materii prime 
pe care nu le fabricăm în țara 
noastră. De exemplu in 1956 
partea Uniunii Sovietice in im
portul nostru de fontă a repre
zentat 98%, iar din importul de 
oțel și laminate, 63%.

Trebuie să arătăm că însăși 
producția proprie de metal a 
țării noastre a putut crește dato
rită faptului că U.R.S.S. ne-a a- 
cordat un sprijin considerabil 
pentru sporirea capacității de 
producție a industriei siderur
gice.

Se știe că Uniunea Sovietică 
ne-a livrat utilajul de bază al 
fabricii de aglomerare a mine
reurilor. al centralei termoelectri
ce și al uzinei cocsochimice din 
Hunedoara, utilajul marelui la
minor de țevi de la Roman, 
care a intrat în funcțiune in zi
lele acestea etc.

Numeroase întreprinderi 
moderne, construite în anii pu
terii populare ca fabrica de rul
menți din Bîrlad, fabrica „9 
Mai“-Cernavodă, fabrica ,.T. Via- 
dimirescu“-București etc., sînt 
înzestrate aproape în întregime 
cu utilaj sovietic. Mașinile-unel- 
te specializate, agregatele auto
mate și semiautomate livrate de 
Uniunea Sovietică au adus o 
contribuție puternică la creșterea 
gradului de tehnicitate a tntre-

noi,

(tinerii voluntari
care sprijină

j GOSPODĂRIILE DE STAT

la Consiliul

Comitetul orășenesc U. T. M. și 
organizațiile de bază din orașul 
Constanța au primit cu viu inte
res chemarea patriotică a tineri
lor din comuna Vladimiri, în le
gătură cu luarea spre păstrare și 
îngrijire de către organizațiile de 
tineret a monumentelor istorice.

In foarte multe organizații din 
orașul nostru chemarea tinerilor 
din Vladimiri a constituit și mai 
constituie încă obiectul unor vii 
discuții. împreună cu organiza
țiile U.T.M., comitetul orășenesc 
U.T.M. a reușit să stabilească câ
teva acțiuni importante. Așa de 
pildă, Unitatea de pionieri nr. 4

Un grup de tineri dansatori din ansamblul de dansuri al Sfa« 
tului Popular al Capitalei care au făcut cunoscute peste hotare 
bogăția Și frumusețea folclorică a poporului nostru.

de la Școala mixtă nr. 3 a identi
ficat în strada Nicu Filipescu casa 
în care a locuit luptătorul ilegalist, 
bulgar Velicu Stoianov, zis Ursu, 
care la 14 februarie 1933, a căzut 
în luptă cu zbirii de la siguranța 
statului burghezo-moșieresc.

Cu sprijinul sfatului popular, în 
memoria acestui luptător neînfri
cat al clasei muncitoare a fost 
pusă acum aici o placă comemo
rativă, iar casa a fost luată sub 
îngrijirea unității de pionieri.

In momentul de față pionierii 
din această unitate întreprind cer
cetări pentru strângerea de mate
riale documentare în legătură cu 
viața și lupta ilegalistului Velicu 
Stoianov.

Tot o unitate de pionieri (nr. 7) 
de la Școala mixtă nr. 2, ciclul I, 
a luat în păstrare monumentul e- 
roilor marinari sovietici de pe fa
leza cazinoului din Constanța, iar 
unitatea de pionieri de la Școala 
elementară nr. 15 a luat spre păs
trare și îngrijire monumentul 
eroilor romîni și sovietici din ci
mitirul eroilor.

Un interes deosebit a stîrnit 
chemarea tinerilor din Vladimiri 
în rândul tinerilor de la Șantierul 
naval maritim din Constanța.

Aici, la Șantierul naval mari
tim din Constanța a învățat me
seria și a lucrat și tot aici a acti
vat ilegalistul utecist Filimon Sîr- 
bu. In seara zilei de 15 octom
brie într-o adunare generală a or
ganizației de bază U.T.M. au fost 
stabilite acțiunile ce vor fi între
prinse de către tinerii de aci. In 
primul rînd s-a hotărît înființa
rea pe Șantierul naval maritim 
Constanța a unei camere muzeu 
— „Filimon Sîrbu“. In camera 
muzeu va putea fi văzut strungul 
la care a lucrat eroul pe șantier. 
Pe strung se va fixa o placă co
memorativă iar în camera mu
zeu, alături de strung, va fi ex
pus un mare portret al eroului și 
documente, fotografii și amintiri, 
strînse de tineri de la cei care 
l-au cunoscut și cu care a lu
crat. Tinerii de aici și-au mai 
propus ca cu ajutorul organe
lor de stat să scoată foto-copii de

pe dosarul de anchetă al lui Fili
mon Sîrbu, făcută de fosta sigu
ranță fascistă. Cu ajutorul foto
grafiilor și amintirilor de la acei 
care l-au cunoscut, al foto-oopii- 
lor de pe dosarul de anchetă și al 
tuturor informațiilor pe care tine
rii le vor mai strânge, ei vor în
tocmi o monografie intitulată: 
„Lupta și viața utecistului Fili
mon Sîrbu la Constanța". Comi
tetul organizației de bază U.T.M. 
de la Șantierul naval maritim va 
recruta și instrui cîțiva propagan
diști — ghizi care să vorbească, 
să țină prelegeri despre viața 
eroului utecist Filimon Sîrbu în 
fața numeroaselor delegații ce 
vizitează șantierul și în fața tine
retului. Utemiștii de aici sînt ho- 
tărîți ca ședințele cele mai im
portante, ședințele de comitet și 
chiar cele cu întreg tineretul, în 
care se vor lua hotărâri de o deo
sebită importanță, să se țină în 
camera eroului.

Comitetul orășenesc U. T. M. 
Constanța îi va sprijini în fru
moasa lor acțiune și le va da tot 
concursul în ceea ce privește 
identificarea casei în care a locuit 
la Constanța utecistul Filimon 
Sîrbu spre a fixa aici o placă co
memorativă.

Răspunzînd dorinței exprimate 
de nenumărate ori de către tine
retul Constanței, comitetul oră
șenesc U.T.M. a întreprins acțiuni 
de colectare a bronzului pentru 
ridicarea, într-unul din parcurile 
orașului amenajate de către tine
ret, a bustului eroului utecist Fi
limon Sîrbu.

Noî, membrii Comitetului oră
șenesc U.T.M. Constanța, vom în
druma și sprijini tineretul în pu
ținele dar importantele acțiuni 
despre care am vorbit mai sus, 
pentru a contribui la cunoașterea 
de către tineri a trecutului glorios 
de luptă al poporului nostru și 
totodată la educarea patriotică a 
tinerei generații.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanta

Joi dimineața tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, a 
primit pe membrii delegației so
vietice care participă la sărbă
torirea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice: G. I. Zelenko, direc
torul general al Direcției gene
rale a Rezervelor de muncă de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., conducătorul delega
ției ; N. V. Turbin, membru al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Bieloruse, directorul Institutului 
de biologie al acestei academii, 
doctor în științe biologice; O. V. 
Taktakișvili, compozitor. secre
tar al Uniunii compozitorilor din 
U.R.S.S., de două ori laureat al 
Premiului Stalin, deputat în So
vietul Suprem al Uniunii Sovie
tice; B. N. Petrov, membru co
respondent al Academiei de știin
țe a Uniunii Sovietice, șef de la
borator la Institutul de automa
tizare și telemecanică al Acade
miei de științe a Uniunii Sovie
tice, doctor în științele tehnice, 
profesor; H. Bukeeva, artistă a 
poporului a R.S.S. Kazahe, lau
reată a Premiului Stalin; P. L. 
Kulbaka, Erou al Uniunii Sovie
tice, fost comandant al unității de 
partizani din Gluhov, director al 
uzinelor de prelucrare a cînepei 
din Gluhov; A. V. Bielîșev, fost 
comisar pe crucișătorul „Auro
ra", mecanic șef la întreprinde
rea centrală „Lenenergo".

Au luat parte tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Gr. Preoteasa, 
L. Răutu, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, președintele A.R.L.U.S.- 
ului.

A fost de față A. A. Epișev,

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

A luat parte de asemenea E. 
Rodan, secretar al Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Convorbirea, în cadrul căreia 
membrii delegației sovietice și-au 
împărtășit impresiile culese în 
cursul vizitei în R. P. Romînă, 
a decurs într-o caldă atmosferă 
prietenească.

(Agerpres)

Anul acesta belșugul produselor agricole a răsplătit toate 
speranțele.

Pe ogoare se desfășoară acum o muncă încordată pentru 
culegerea și inmagazinarea acestor roade bogate. In a- 
ceastă acțiune importantă muncitorii din gospodăriile de 
stat au primit in ultima vreme un aiutor prețios din partea 
tineretului. Zeci de mii de tineri din uzine, fabrici, insti
tuții, facultăți și școli au lucrat voluntar la strîngerea re
coltelor de toamnă din gospodăriile de stat. Mii de tone 
de produse au intrat mii devreme în magazii, datorită 
muncii entuziaste a voluntarilor, sute de hectare au fost 
pregătite pentru efectuarea arăturilor și însămintărilor de 
toamnă.

Gospodăriile de stat mai au de recoltat încă mari supra
fețe cultivate cu porumb.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. din aceste regi
uni, organizațiile de bază U.T.M., sînt chemate să depună 
toate eforturile pentru mobilizarea unui număr cît mai mare 
de tineri care să sprijine voluntar strîngerea recoltelor de 
toamnă din gospodăriile agricole de stat si în special din 
cele rămase in urmă in această privință Obiectivul pe care 
trebuie să-l realizeze acești tineri voluntari este recolta
rea unor cantități cit mai mari de produse și eliberarea 
unor suprafețe cît mai mari de teren în vederea executării 
arăturilor și însămînțărilor de toamnă.

Trusturile regionale Gostat, conducerile gospodăriilor 
sînt datoare să acorde toată atenția acestei acțiuni patri
otice a tineretului, să asigure toate mijloacele necesare 
desfășurării muncii voluntarilor în cele mai bune condiții.

In felul acesta roadele acestei acțiuni se vor face sim
țite din plin. !

Elevii învață
s a

MUNCA PRACTICA
In curtea Școlii de 7 ani nr. 16 

din Ploești e zarvă mare. Băieți 
și fete In uniformele lor noi se fu. 
găresc, strigă care de care mai 
tare în soarele unei limpezi dimineți 
de toamnă, E recreația cea mare. 
M-am gîndit să profit de acest 
scurt răgaz pentru a sta de vor. 
bă cu tovarășul Gheorghe Ange. 
lescu, directorul școlii. L-am gă
sit în biroul său stînd de vorbă 
cu instructoarea superioară de pio
nieri a școlii. Știind că această 
școală a obținut realizări tnsem- 
nate pe linia politehnizării învă- 
țămîntului, l-am rugat .pe tova. 
rășul director să ne vorbească des. 
pre munca depusă pentru obține, 
rea acestor realizări.

— Nu mult după Congresul al 
ll-lea a P.M.R., intr-o consfătu. 
ire cu cadrele didactice din școa. 
lă am discutat despre ceea ce am 
putea face pentru politehnizarea 
învățămintului în școala noastră. 
Hotărîrea partidului și guvernului 
din iulie 1956 a subliniat încă o. 
dată importanța acestei probleme 
astfel că imediat ce a început

.«..a..».

In legătură 
cu politehnizarea 

învățămintului

Citiți în interiorul ziarului pagina specială 
închinată ajutorului științifico-tehnic acordat 
de Uniunea Sovietică țării noastre.

Semnează acad. prof. G. IONESCU-ȘIȘEȘTI, 
acad. prof. EM. CONDURACHI, prof. dr. 
AL. SAN1ELEVICI, membru corespondent al 
Academiei R. P. R., conf. univ. P. POPESCU- 
NEVEANU, candidat în științe filozofice, dr. 
G. MUREȘAN.

școala, tn primul consiliu peda. 
gogic, am elaborat un plan de 
măsuri. Acest plan își 
legarea cunoștințelor i 
practica.

— Și care au fost i 
mijloacele propuse ?

— In primul rînd i___ ____
trebuia să se realizeze în clasă, 
tn fiecare lecție predată. S-a pro. 
pus de asemenea pentru desfășu. 
rarea în condiții optime a activi, 
tații practice a elevilor, înființa
rea unui atelier de tîmplărie șl 
lăcătușerie al școlii, a unui labo. 
rator de analiza și prelucrarea 
produselor petrolifere precum și 
îmbunătățirea muncii pe lotul șco
lar. Ne-am mai propus atunci vi.

i propunea 
teoretice cu

metodele șl

acest lucru

zitarea a numeroase fabrici și uzi. . 
ne din oraș. Planul s-a bucurat f'" 
de aprecierea cadrelor didacticei, 
a părinților și a organizației de. -■ 
pionierii din școală, apreciere ce 
s-a transformat mai apoi in spri
jin concret.

Avem azi un atelier de lăcătușe. 
rie și tîmplărie la înzestrarea că- ‘ 
ruia au contribuit multe întreprin. 
deri din oraș. Atelierele C.F.R. 

au confecționat bancurile; o par
te din unelte — menghine, bor. ,.: 
mașina, ciocane, foarfece — au fost . 
lucrate de elevii școlii metalurgice. 
Laboratorul e și el în stare de 
funcționare. Aparatele necesare 
experiențelor au fost dăruite de ra. 
finăriile 1 și 5. Părinții au avut 
și ei contribuția lor însemnată 
la transportul tuturor acestor ma. 
teriale și unelte. Iar pionierii șco- 
Iii au făcut sute de ore de muncă 
voluntară la amenajarea atelieru
lui^ și a laboratorului. Firește, a- 
telierele nu sînt dintre cele mai 
moderne și mai înzestrate, nouă ne 
folosesc însă și sîntem mindri de 
ele pentru că le-am amenajat cu 
forțe proprii, fără nicio cheltuială.

— Probabil avînd mijloacele a- 
cestea la tndemînă, rezultatele ob.

R. ȘERBAN
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PRIETENIEI - I
| Acad. prof. Em CondurachiI ' ig Zi de zi mărețe biruințe pe fronturile științei și tehnicii S 
§ noastre, vin să ___ “ ____ __ ___ ___ ______
§ luat-o științele In țara noastră în anii puterii populare.
g Tn uzinele șl
S 99 la sută din mașinile folosite erau importate din străină- | 
E'tate, se fabrică astăzi printre altele mașini și tractoare, uti- » 
Ș lațe petrolifere și aparate de radio. «
| Mărețe biruințe ale știin (ei șl tehnicii noastre sînt | 
g indisolubil legate de ajutorul multilateral al Uniunii Sovie- 3 
% tice. Vizitați combinatele noastre siderurgice și chimice, uzi- 
8 nele și S.M.T.-urile noastre, institutele de cercetări și labora- 
S toarele noastre universitare și peste tot veți găsi mașini și $ 
?ș utilaje trimise de Uniunea Sovietică. Prietenii sovietici ne-au S 
| pus la indemină cea mai nouă documentație tehnico-științifică,

..........................I
Ș 
?I 
î

Acad. prof. Em Condurachi

dovedească impetuoasa dezvoltare pe care au $
■ • ■ I 

fabricile Rominiei, în care înainte de război

rodul experiențelor de decenii al specialiștilor lor. Mii și mii 
de muncitori, ingineri și specialiști romîni în cele mai 
diverse ramuri și-au însușit știința și tehnica înaintată în 
uzinele și universitățile sovietice.

O strălucită expresie a ajutorului sovietic este faptuil că în 
pragul celei mai grandioase revoluții științifice, tehnice și in
dustriale din istoria omenirii, poporul nostru și-a construit 
cu ajutorul Uniunii Sovietice, un centru pentru folosirea ener
giei atomice in scopuri pașnice.

Strlnsa colaborare între știința sovietică șl știința și tehnica 
romînească reprezintă chezășia îndeplinirii cu succes a ma
rilor perspective ce stau in fața noastră în lupta pentru 
făurirea unei vieți noi.

Trăim uleie fes- Prof. dr.
tive ale Lumi a i e ti . •
prieteniei romi- Al. SanieieviCI
no-sovietice, care Membru corespondent al Acade- se^e 
anul acesta — m , ,
preajma aniver- m,ei RPR‘
sării a 40 de —•—
ani de la Marea 

Revoluție Socialistă din Octombrie 
— capătă un caracter și mai săr
bătoresc.

Dacă facem, conform tradiției, 
bilanțul foloaselor pe care ni le-a 
adus in anul 1957 strinsa și inde
structibila noastră prietenie cu po
porul sovietic, nu putem — noi, 
oamenii de știință — să nu pu
nem printre cele mai însem
nate, primul nostru reactor nu
clear experimental intrat în 
funcțiune, la numai 2 ani și patru 
luni de la data semnării acordului 
prin care guvernul sovietic se an
gaja să ne furnizeze echipamentul 
de bază al centrului de cercetări 
nucleare Astfel. Romînia demo- 
crat-populară se situează azi prin
tre putinele țări de pe glob care 
pot folosi, din resurse proprii, 
energia nucleară în scopuri paș
nice.

Ajutorul acordat țării noastre de 
către U.R.SS. în domeniul cerco- 
tărilor și aplicațiilor nucleare nu 
t-a limitat doar la livrarea mași
nilor, aparaturii și materialelor 
necesare funcționării acestor ma
șini : specialiștii sovietici au con
lucrat și conlucrează strîns cu co
legii lor romîni, pentru a-i fa
miliariza din timp cu lucrările d^ 
montare și punere în funcțiune a 
instalațiilor furnizate.

Dacă cele spuse rezumă princi
palele aspecte ale ajutorului pe 
care țara noastră l-a primit din 
partea Uniunii Sovietice în dome
niul fizicii și aplicațiilor nuclea
re, există și alte aspecte, pe care 
trebuie să le amintim. Atita timp, 

► iiAale pildă, cît nu aveam încă o 
producție proprie de izotopi ra- 
dio-activi. Institutul de Fizică a- 
tomică al Academiei R.P.R. și alte 
institute de cercetare, care folo
sesc asemenea substanțe, le-au pri
mit din U.RS.S, huhutria petro, 
tului și cărbunelui folosesc cu 
succes instalații de carotaj radio
activ importate din Uniunea 5o- 

• « ^vietică. Rogata literatură științific 
’ f ^ă sovietică joacă un rol esențial 

■in formarea sau desăvirșirea pre- 
jțitirii studenților și cercetătorilor 
noștri in domeniul nuclear etc.

Trebuie să subliniem de aseme
nea importanțu pe care o prezin
tă pentru noi legăturile personale 
pe care le-am putut stabili cu nu
meroși fizicieni sovietici de sea
mă, fie cu prilejul prezenței noa- 
ttre in U.R.SS., fie cu ocazia vi
zitelor în Romînia ale savnnților 
sovietici. Am salutat in mijlocul 
nostru, printre alții, pe profesorii 
Sokolov și Skanavi de la Univer
sitatea Lomonosov din Moscova, 
profesorul Tucikevici de la Uni
versitatea din Leningrad, pe do
centul Kirilov-Ugriumov, decan al 
facultății de ingineri-fizicieni din 
Moscova.

Sprijinul substanțial și multila
teral pe «are marea noastră prie
tenă ni l-a dat, ne-a permis în fine

să descoperim 
și să punem în 
valoare resur- 

subsolului 
țării noastre 
în materie pri
mă nucleară-

acestor bogății și fap

Una din sălile de linotipe

/ Z4
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de fabricație sovietică ale Comblnatuilui poligrafic „Casa Scînteii" care este aproape în întregime înzestrat cu utilaj aovietlc*

In sprijinul infloririi
AGRICULTURII NOASTRE

AM STUDIAT
S

Posesiunea
tul că dispunem de instalații pro
ducătoare de izotopi radioactivi 
artificial^, a așezat țara noastră în 
rîndul celor mai dezvoltate țări din 
lume, pe tărîmul nuclear. Acest 
fapt a fost consacrat prin alegerea 
R. P R. in consiliul guvernatori
lor Agenției Atomice Internațio
nale, organism care poate juca un 
rol foarte important în dezvolta
rea aplicațiilor pașnice ale ener
giei nucleului atomic lată dar că 
strtnsa colaborare cu Uniunea So
vietică a dus și la ridicarea presti
giului țării noastre pe plan mon
dial.

Să-mi fie îngăduit să închei cu 
o notație personală. Am avut cin
stea de a face parte din delegația 
romînâ caret m martie 1955, era 
însărcinată că trateze acordul de 
ajutor tehnico-științific în dome
niul dezvoltării cercetărilor de fi
zică nucleară și al aplicațiilor paș
nice ale energiei nucleare. Deși de 
atunci am fost în repetate rînduri 
în U.R.S.S., nu voi uita nici o dată 
emoția pe care am resimțit-o cînd 
pentru primă dată am luat contact 
cu realitățile sovietice, cu prilejul 
misiunii de care am pomenit. 
M-am întors atunci în țară cu con
vingerea că ajutorul sovietic va fi 
prompt, neprecupețit și eficace. 
Faptele au împlinit și depășit aș
teptările noastre. 
^îmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^

Ca și în multe alte domenii ale 
cercetării științifice, specialiștii so
vietici acordă cercetătorilor no
ștri în domeniul științelor agricole 
un ajutor științific și tehnic de ne
prețuit.

Acest ajutor 9e manifestă în 
toate domeniile științei și tehnicii 
agricole. Astfel, în domeniul me
canizării, constructorii noștri s-au 
inspirat de la constructorii sovie
tici pentru a da agriculturii ma
șini din ce în ce mai perfecțio
nate, tractoare pentru diferite în
trebuințări, mașini de recoltat de 
diferite tipuri și în special ma
șini de recoltat cerealele.

In domeniul îmbunătățirii solu
lui prin lucrări de irigație, amelio- 
ratorii noștri au învățat de la amc- 
lioratorii și constructorii sovietici 
noi metode de amenajare a sec
toarelor irigate și de folosirea 
apei.

In domeniul combaterii eroziunii 
specialiștii sovietici ne au arătat 
metodele cele mai potrivite pentru 
a cultiva solurile situate pe tere
nurile de pante supuse eroziunii. 
In special recomandările conferin
ței unionale de la sfîrșitul anului 
1955, pentru lupta împotriva ero
ziunii, ne-au adus o serie de în
drumări și recomandări ce sînt în 
curs de aplicare și la noi. Tot în 
domeniul, măririi fertilității, agro- 
tehhicienii noștri au învățat de la 
agrotehnicienii sovietici întrebuin
țarea îngrășămintelor granulate, 
îngrășămintelor extraradiculare, în
grășămintelor bacteriene și îngră
șămintelor cu microelemente.

Genetiștii sovietici au adus con
tribuții teoretice și practice de 
o mare însemnătate pentru știința

Acad. pro?, dr. 
G. lonescu-Șișești

noiuniversală. Ei au creat soiuri 
de plante care au fost introduse 
și în țara noastră ca de pildă soiul
te floarea soarelui „Jdanov“, so
iuri de bumbac timpuriu și de o 
mare importanță pentru noi, hi
brizi de porumb de mare produc
tivitate.

Tot astfel genetiștii care au lu
crat în domeniul ameliorării ani
malelor au reușit să creeze rase 
noi, mult mai productive decît cele 
vechi lâ toate speciile de animale 
și să dea astfel o metodă de lucru 
și un exemplu pentru zootehnicie- 
nii noștri.

Cea mai nouă ramură a științei, 
energetica bazată pe substanțele 
radioactive, a găsit o largă apli
care în Uniunea Sovietică, aplicare 
ce servește și cercetătorilor din 
țara noastră. Cu ajutorul izotopilor 
radioactivi s-au rezolvat o serie de 
probleme obscure în trecut, care 
dau o imagine mai precisă despre 
modul cum sînt hrănite plantele, 
despre modul cum se valorifică în- 
grășămintele și în special îngrășă- 
mintele fosfatice.

Această cale nouă de cercetare 
se înfiripează acum și la noi pe te
meiul experiențelor și rezultatelor 
ce au fost dobîndite de Uniunea 
Sovietică.

Contactele dintre oamenii de 
știință din țara noastră și oamenii 
de știință din Uniunea Sovietică 
devin din ce în ce mai strînse. Ti
nerii din învățămîntul nostru su
perior au tot mai mult prilejul să

lucreze în institutele de cercetări 
și în institutele de învățămînt su
perior din Uniunea Sovietică, sa-și 
însușească metodele noi din diferi
tele domenii ale științelor agricole, 
biologia miciurinistă, mecanizarea, 
înaintatele metode agrotehnice, va
lorificarea mai complectă a îngră
șămintelor, descifrarea probleme
lor referitoare la nutriția plantelor, 
astfel că știința agricolă romî- 
neșscă este stimulată pe drumuri 
noi de progres și biruință în înflo
rirea agriculturii noastre.

într-o convorbire cineva folosea 
expresia : „d-ta care ai făcut studii 
in străinătate..** — Cuvîntul ,străi
nătate" m-a surprins dintr-odată în 
mod neplăcut. Personal nu am sim
țit „străinătatea" în U.R.S.S. Căl
dura sufletească întîlnită pretutin
deni, climatul unui umanism care 
în mod firesc și pe nesimțite te 
angajează într-o viață și. activitate 
nouă sînt condiții care nu te în
depărtează de viața propriei patrii 
ci te apropie de ea și te ajută să 
te dezvolți ca un patriot.

Nu am putut niciodată aprecia 
pînă la capăt ajutorul pe care 
l-am primit în dezvoltarea mea 
de la dascălii mei sovietici. Nu. am

Conf. univ
P. Popescu-Neveanu

candidat în științe filozofice

puteau fi
cuția se , _ ___  __
ș.a.in.d. între timp se studia

91 f.<_

Realizări și perspective în

Chimia noastră
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Ați trecut vreodată pe la 
orele primului prin fața labo- 
rotorului de aerologie al comi
tetului de stat al a'pelor ? De o- 
bicei la această oră cercetă, 
torii pornesc spre înălfințile 
cerului un. balon cu radioson
de pentru determinarea tem. 
peraturii, presiunii și. umezelii 
la altitudini ptnă la 25-30 [ki
lometri. Radiosondele folosite 
la laboratoarele de aerologie 
ca și multe alte aparate cu 
care slnt înzestrate institutele 
noastre de cercetări științifice 
șl tehnice din întreaga țară, 
ne sînt furnizate de Uniunea 
Sovietică,

•^SclnterT^&^i 0 j jN

In laboratoare

Â

!k

I

observate. A doua zi dis- 
relua, a treia zi iar, 

‘ A > cu
febrilitate. Apăreau noi argumente 
din lecturi și cercetări. în sala d 
ședințe teoretizările ajungeau 
altitudini amețitoare. Alături însă 
— în laborator — domnea în chip 
absolut faptul concret, obiectiv. 
Aici neglijența față de detaliu a- 
vea semnificația, unui delict.

Cercetările experimentale păs
trau totuși o legătură esențială cu 
orientarea teoretică.

întreprinzînd unele experimente, 
am expus conducătorului meu 
științific ipoteza de la care ple
cam. A fost de acord, dar mi-a 
atras atenția asupra faptului că 
ipoteza, deși indispensabilă, nu poa
te fi niciodată complectă și infaili
bilă. După un timp, întîlnindu-mă, 
in-a întrebat cum merg lucrurile. 
I-am răspuns necăjit că nu am 
rezultate clare, că datele nu au 
o configurație uniformă. A fost 
satisfăcut declarîndu-mi că merg 
pe drumul cel bun. Mai tîrziu 
mi-a arătat ce concluzii surprinză
toare decurg din interpretarea dia
lectică a datelor mele „neuni
forme0.

Oamenii sovietici se prezintă 
toate domeniile ea niște adevărap 
luptători neînfricați. O prejude
cată izvorîtă din alte timpuri te 
îndeamnă uneori să crezi că valo
rile creatoare se prezintă într-o 
formă alambicată, neînțeleasă. Ceea 
ce te impresionează în primul 
rînd la oamenii socialismului este 
caracterul lor unitar, de o clari
tate cristalină a acopurilor de 
unde și fermecătoarea lor natura
lețe. în aceste trăsături se expri
mă de fapt o realitate morală 
superioară, cultivată de relațiile 
socialiste de viață.

putut face 
motivul că _ _________
sub influența anilor trăiți acolo și 
din experiența lor recoltez mereu 
noi sugestii și învățăminte.

Sarcinile în fața cărora am fost 
pus ca aspirant al catedrei de psi
hologie al universității din Lenin
grad puteau să pară în alte împre
jurări copleșitoare. Odată cu sar
cinile mele mi s-a comunicat însă 
și încrederea în forțele proprii.

Problemele mele au devenit 
ale colectivului iar problemele co
lectivului au intrat treptat în pre
ocupările mele. Formarea tinerelor 
cadre este în centrul preocupări
lor catedrelor universitare din 
U.R.S.S. Formînd noi cercetători 
activitatea științifică își deschide 
noi perspective. Profesorii mei 
priveau cu o neprefăcută răceală 
laudele la adresa propriilor desco
periri, însă manifestau o autentică 
bucurie și mîndrie personală a- 
tuuci cînd unul din elevii lor ve
nea cu rezultate noi sau făcea ob
servații critice valoroase.

în timpul petrecut în U.R.SJS., 
în specialitatea mea — psiholo
gia — s-au produs prefaceri impor
tante, s-au definitivat orientările 
și aș putea spune a avut loc o 
maturizare a acestei științe. Am 
avut norocul să asist și cu timpul 
să și particip la discuții științifice 
excepțional de interesante. La ca
tedra noastră discuțiile veneau în 
valuri și aveau o durată care nu 
putea fi precizată de la început. 
Problemele se iveau, de pildă, la 
o ședință de oatedră. începea 
schimbul de păreri. Orele nu mai

lucrul acesta pentru 
în mod continuu sînt

După preluarea 
puterii de stat 
de către clasa 
muncitoare, s-au 
luat măsuri e- 
nergice în vede- 
rea lichidării ră- 
mînerii în urmă
în privința Industriei în general șl 
în ceea ce privește industria chi
mică în special.

Chiar de la început am fost aju- 
tați de specialiști sovietici 
în diverse ramuri de p 
ție și cu ajutorul lor am reprofilat 
și sistematizat 
noastră. Pe baza 
rate cu ajutorul 
vieticl am modernizat echipamen
tul nostru industrial șl în urma 
acestui fapt producția industriei 
chimice în cursul primului cinci
nal a depășit sensibil capacitatea 
de producție antebelică.

Datorită ajutorului sovietic dls. 
punem acum de o producție de an
tibiotice și de cadre de specialiști, 
care au făcut posibil ca producția 
excedentară să fie exportată și să 
fie apreciată și în țările din apus, 
care dispun și ele de fabrici simi
lare.

In urma colaborării și ajutorului 
sovietic producem electrozi grafl- 
tațl și pastă necesare industriei 
noastre metalurgice și chimice. 
Ajutorul sovietic a făcut posibil 
să construim o fabrică de sodă 
amoniacală la Govora și să specia
lizăm cadre pentru uzina deja 
existentă. Combinatul I. V. Stalin 
este rezultatul colaborării tehnico- 
economice cu Uniunea Sovietică.

Fabrica de îngrășăminte fosfați- 

dezvoltă cu sprijinul 
puternic al Uniunii Sovietice

Sovietică îl acordă țării noas
tre.

Asistența tehnică a specialiș
tilor sovietici tn rezolvarea pro
blemelor complexe ridicate de 
dezvoltarea rapidă a industriei 
constructoare de mașini este o 
altă formă importantă a colabo
rării tehnico-șființifice cu Uni
unea Sovietică.

Aceste numai cîteva exemple 
arată în mod cît se poate de e- 
locvent importanța și eficacitatea 
sprijinului și colaborării cu Uni
unea Sovietică în direcția dez
voltării rapide a industriei cons
tructoare de mașini, a întregii 
economii naționale a țării noas
tre.

Fotoreporterul nostru a sur- ș 
prins ieri dimineață pe peli. a 
culă momentul în care un cer. g| 
cetător al laboratorului pregă- = 
tea pentru lansare o radio, =g 
sondă de tipul R.S.-49 impor. == 
tată din Uniunea Sovietică. =

Tot ieri dimineață, vlzlttnd la- s 
boratorul de biochimie al Insti. == 
tulul de Geriatrie din Capi- = 
tală fotoreporterul nostru a § 
fotografiat unul din manome- s 
trele pentru determinarea res. =ș 
plrației celulare cu care cerce- fș 
tătorii institutului, sub condu- = 
cerea prof. dr. Ana Aslan au = 
studiat printre altele efectul s 
vitaminlc al novocainei.
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I Industria noastră se
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(Urmare din pag. l-a) 

prinderilor noastre constructoare 
de mașini.

Cu ajutorul bogatei documen
tații -sovietice, în țara noastră a 
fost pusă la punct producția de 
utiltaj energetic, motoare electri
ce de diferite tipuri, utilaj elec
trotehnic, strunguri universale și 
alte numeroase tipuri de mașini 
unelte, escavato-are, gredere, 
mașini și utilaj agricol, utilaje 
petrolifere, miniere, etc. Este re
marcabil faptul că această do
cumentație a fost acordată în 
mod gratuit, fapt care confirmă 
încă odată înalta înțelegere și 
sprijinul sincer pe care Uniunea

1 I

sovietici 
produc- 

toată industria 
lucrărilor elabo- 
specialiștilor so-

Dr. Gavrllâ Murețan “XcT h
Directorul Năvodari, cu a-

Institutului de Cercetări chimice. jutorul șov etic va contribui la 
ridicarea produc- 
tivității agri, 
cole.

Uriașul combinat în curs de con
strucție la Borzești care înde, 
plinește un vis al tuturor chimiș- 
tilor din Republica noastră 
chimlnizarea petrolului, va pro
duce în viitorul apropiat pe 
lîngă o serie întreagă de produse 
extrem de importante pentru agrl. 
cultură, pentru confortul fiecărui 
cetățean, prima dată, în țara noa- 
stră cauciuc sintetic după un proce
deu la nivelul tehinicii mondiale.
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L» Centrul de cercetări atomice din R.P.R. Sus: la camera 
de comandă. Jos: în sala reactorului nuclear.
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Viață de organizație

IVe pregătim intens

Experiența anilor trecuțl ne-a 
determinat să pregătim din timp 
și temeinic adunările de dări de 
seamă și alegeri U.T.M. 
cest an.

Pentru reușita acestor 
'noi am întocmit din vreme un 
p’.an de măsuri, plan care a în
ceput să fie înfăptuit.

Care sînt pregătirile noastre în 
vederea alegerilor ?

In primul rînd vrem să îmbu
nătățim munca ideologică și să 
intensificăm munca educativ-po- 
litlcă în rîndul tineretului din o- 
rașul nostru. In acest sens noi 
vrem ca cercurile politice U.T.M. 
să aibă o activitate rodnică de la 
început. în oraș au fost deschi
se 89 de cercuri politice iar pînă 
la începutul alegerilor vom mai 
deschide încă 22 de cercuri, în 
afara celor din școlile profesio
nale și medii. \

In vederea intensificării muncii 
educativ-politice In rîndul tinere
tului am prevăzut în plan mai 
multe acțiuni interesante, care 
slnt pe cale de a fi înfăptuite. 
Peste ctteva zile la biblioteca 
centrală se va ține o seară lite
rară In care se va citi proză și 
versuri Închinate tineretului. Fa
cem de asemenea pregătiri pen
tru sărbătorirea zilei Comsomo- 
lulul. In acest timp în mai multe 
organlz-ațll U.T.M. vor avea loc 
întllnlrl ale tinerilor cu partici
panți la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie.

La Palatul Cultural se va ține 
un concurs „Drumeții veseli" cu 
tema Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

De asemenea în planul de mă
suri am prevăzut acțiuni prin ca
re să intensificăm munca tinere
tului în procesul de producție. In 
acest scop vom avea o consfătu
ire pe oraș cu responsabilii bri
găzilor de tineret șl ai posturilor 
utemiste de control în vederea 
extinderii în oraș a inițiativei ti
nerilor de la uzinele „Progresul"- 
Brălla. Rezultatele deosebite ob
ținute de tineri de la uzinele 
„Gheorghi Dimitorv** ne dau în
crederea că șl alte întreprinderi 
ale orașului pot face acest lucru. 
De asemenea la uzinele „Gheor
ghi Dimitrov**, „30 Decembrie**, 
întreprinderile „Teba“, „losif 
Rangheț" șl Atelierele C.F.R. se 
vor deschide cursuri de minim 
tehnic în vederea ridicării califi
cării unor tineri muncitori. Vrem 
de asemenea să ne preocupăm 
mai mult de condițiile de muncă 
și de trai ale tinerilor muncitori.

Tot în întîmpinarea alegerilor 
noi ne-am propus să mobilizăm 
tineretul la acțiunile de folos ob
ștesc. O asemenea acțiune este 
aceea de a ajuta gospodăriile de 
stat la strîngerea cît mai grab
nică a recoltei. Astfel în ziua de

din a-

adunări

duminică 13 octombrie, un număr 
de 1.354 de tineri muncitori, uce
nici și elevi au cules porumbul 
de pe o suprafață de 40 hectare, 
au transportat 44 tone de po
rumb, au desfăcut foile de pe 70 
tone de porumb recoltat cu com
bina și au tăiat cocenii de pe 15 
hectare. Duminică, 20 octombrie 
alți 1.100 tineri voluntari au aju
tat gospodăriile agricole de stat 
din împrejurimile Aradului la 
strîngerea recoltei de porumb.

Tot prin munca voluntară a ti
nerilor vom continua munca de 
amenajare a parcului tineretului 
la marginea pădurii Ceafa, vom 
ajuta la păstrarea curățeniei în 
oraș, vom strînge fier vechi etc.

Ne-am propus ca pină la înce
perea alegerilor să punem la 
punct evidența tuturor membrilor 
U.T.M.

îa afara acestor măsuri, noi am 
început să instruim activul sala
riat și extrabugetar precum și se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M.

Am ținut un seminar de o zi 
cu activul și membrii comitetului 
orășenesc în care au fost studia
te instrucțiunile C.C. al U.T.M. 
privitoare la alegerile organelor 
conducătoare. Apoi plenara co
mitetului orășenesc a stabilit nor
ma de reprezentare a delegaților 
la conferința orășenească și a a- 
probat planul de repartizare a 
activului și membrilor comitetu
lui pe organizații de bază pen
tru a ajuta la pregătirea dărilor 
de seamă și a conduce lucrările 
de alegeri în organizații.

Instruind secretarii organizații
lor de bază U.T.M. i-am îndru
mat cum să coordoneze munca 
organizațiilor de bază în această 
perioadă, cum să întocmească 
dările de seamă astfel incit aces
tea să fie o analiză exigentă a 
activității utemiștilor, a felului în 
care el s-au achitat de sarcinile 
profesionale, a felului în care co
mitetele U.T.M. au organizat 
munca de educație a tineretului.

Din zece în zece zile biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. va 
analiza felul cum sînt duse la 
îndeplinire măsurile de întîmpina- 
re a alegerilor și chiar desfășura
rea acestora.

Pentru ca în activitatea lor vii
toare organizațiile U.T.M. din 
oraș să obțină rezultate superi
oare celor de pînă acum, noi 
ne-am propus să purtăm discuții 
mai largi cu utemiștii pentru a-i 
reactivîza și a-i sfătui să aleagă 
pe cei mai buni utemlști în or
ganele de conducere U.T.M. în 
acest sens, de curlnd, biroul co
mitetului orășenesc s-a deplasat 
la întreprinderea „Tricoul Roșu" 
unde a analizat munca de orga
nizație care era foarte slabă. La 
ședința de birou au fost invitați

și conducătorii fabricii. Discuțiile 
purtate au scos la Iveală factorii 
care frînau viața de organizație 
și au dat sugestiile cele mal bune 
pentru îndreptarea imediată a 
muncii.

Noi avem convingerea că pre
gătirile noastre vor fi rodnice iar 
adunările de dări de seamă și a- 
legeri pe care le vom începe pes
te cîteva zile, vor fi un minunat 
prilej pentru întărirea vieții de 
organizație, pentru creșterea ro
lului organizațiilor U.T.M. în e- 
ducarea tineretului.

VAS1LE 1ONISIE 
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.-Arad

Conlcrlnțâ flc presă
cu membrii delegației sovietice

La expoziția agricolă a micilor naturaiiști al Palatului 
Pionierilor din Capitală.

Elevii învață
să iubească MUNCA PRACTICA

(Urmare din pag. l-a)
ținute în domeniul politehnizărli 
învățămîntului au fost și ele bune ?

— Destul de bune. Tn primul 
rînd aș vrea să vorbesc despre 
contribuția pe care cadrele didac- 
tice au adus.o creării unei legături 
trainice între cunoștințele teoretice 
și practică chiar și în timpul ore
lor de curs. Să luăm doar un 
exemplu: tovarășa Margareta Să- 

explozie" a 
l.S.A.R. Aici „pe viu" le-a arătat 
elevilor cum funcționează un ast. 
fel de motor. La orele sale de ma
tematică tovarășul Nicolae Tonoiu 
s-a străduit să-i învețe pe elevi să 
găsească întrebuințări practice cal. 
culelor matematice, în aparență 
seci. Așa de pildă într-una din zi. 
le elevii au primit ca temă tăierea 
celui mai mare cerc dintr-o bucată 
de tablă Tot în orele de materna, 
tică elevii au confecționat măsură
tori de teren, măsuri topometrice 
și au realizat și un lucru foarte 
util: au făcut schițe de refacere a 
acelei părți din clădirea școlii dări, 
mată de bombardament. Tovarășa 
Marilena Pele, în orele de științele _ 
naturii a realizat pe micul lot șco. 
Iar grlu ramificat și încă alte ase. 
menea „minuni" spre marea satis
facție a elevilor ei.

Activitatea în ateliere a fost și 
ea rodnică. Copii au manifestat 
un interes deosebit față de unelte 
și mînuirea lor. E drept, pentru 
majoritatea dintre ei uneltele nu 
le erau străine — peste 400 din 
cei 520 elevi clți are școala sînt 
fiii unor muncitori din industria 
grea. Băieții s-au simțit atrași de 
menghinele șl de ciocanele de la 
lăcătușerie, iar fetele, lucru ciudat, 
au dovedit o deosebită îndemnare 
la tîmplărie. Multe obiecte folosi
toare au ieșit din miinile lor: sca-'

mers cu elevii la

une, figuri geometrice, grătare, ju. 
cării, printre care e demn de re
marcat un mic vaporaș cu motor 
de aburi. Fără a fi culmea perfec. 
țiunii aceste mici obiecte sînt do. 
vada faptului că în ateliere elevii 
s-au deprins cu o serie întreagă 
de operațiuni practice folositoare.

Activitatea în laborator s-a des
fășurat în cadrul cercului „Tină, 
rul rafinor" condus de tovarășul 
Ion Crăciun; maistru la rafinăria 

"_ _______ , î i
adlncul tainelor extragerii din 
țițeiul negru șl vtscos a benzinei 
limpezi pentru avioane și automo. 
bile, a uleiurilor necesare ungerii 
motoarelor și alte derivate din 

■petrol.
Multe dintre operațiunile văzute 

și executate de elevi în cadrul ate
lierului sau al laboratorului în pro. 
porții reduse, le.au fost arătate 
în proporțiile normale, în fabricile 
și uzinele de care orașul nostru 
nu duce lipsă. Am vizitat astfel 
marile uzine „1 Mai" unde ne.am 
oprii în deosebi în hala de turnă, 
torie și în secția de mașini.unelte, 
la I.S.A.R., am cercetat motoare 
de mașini învățînd cîte ceva des
pre „tămăduirea" stricăciunilor lor,

și multe alte întreprinderi. Bineîn. 
țeles am vizitat și o mare parte 
din rafinăriile Ploieștiului. Locuim 
doar într.un oraș in care industria 
extracției și prelucrării petrolului 
domină.

— Anul acesta perspectivele stnt, 
cred, și mai promițătoare ?

— Desigur. Anul trecut ne.a fost 
mult mai greu. A fost necesar să 
luăm totul de la capăt. Anul aces
ta cînd avem totul la îndemînă 
și munca va putea să se desfășoa. 
re încă de la începutul anului pa. 
ralel în clasă și în atelier. Fără 
îndoială mai avem încă multe de 
făcut. După cum ați văzut am în. 
ceput în curte construcția unui ma
re laborator dtn prefabricate. Pen. 
tru lotul școlar s-au adus două 
camioane de gunoi de grajd. Vom 
face tot ce va fi necesar pentru ca 
politehnizarea înv ățămtnt ului în 
școala noastră să facă pași serioși 
înainte și în acest an, pentru a 
sădi în sufletul copiilor odată cu 
noțiunile teoretice necesare, dra. 
gostea față de muncă, dîndu.le 
totodată prilej să cunoască încă 
de mici frumusețea muncii, să 
dorească să îmbrățișeze meserii 
practice.

SON DORI E

(Urmare din paf. I-a)

că
la
Tovarășii săi, mai
spunoau că pot face ei treaba în lo-

atunci cînd era de după-amiaza 
lucru, făcea ce făcea și pleca.

„înțelegători'1,

\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/>AAAAAAAAAAA-AZXAAA.^

abrtu putut reraiya
In urmă cu aproape un an, cifiva redactori ai ziarului nostru 

discutau în contradictoriu. Subiectul? Alegerea unei noi forme 
de prezentare a scrisorilor critice scurte, trimise de corespon
denții voluntari. Peste două zile in paginile „Scinteii tineretu
lui^ apărea pentru prima dotă titlul climat : „Nu se pot oare 
rezolva ?"

încă de la început noua rubrică permanentă a suscitat atenția 
cititorilor și mai ales... a acelor cu „musca pe căciulă". Au tre
cut luni. Zeci de rubrici au văzut lumina tiparului. Sute de ti
neri au semnat in cadrul acestei rubrici articole, note critice, 
epigrame și uneori poezii satirice.

De atunci pe adresa redacției sosesc și altfel de scrisori : adre
se oficiale întărite de semnături, parafe, care in Ioc de introdu
cere folosesc fraza : „in legătură cu articolul publicat in rubrica 
„Nu se pot oare rezolva /“ vă comunicăm..."

Si răsfoim împreună aceste documente trecute in registrele 
redacției sub titlul :

Scrisori de mulțumire
în ziarul „Scînteia tineretu

lui** nr. 2437 corespondentul 
voluntar Ene Florian a publi
cat articolul „Adrese da, spa
țiu ba“. Un material scurt dar 
care aborda o problemă ex
trem de importantă : „Crea
rea de spațiu locativ printr-o 
mai judicioasă repartizare a 
clădirilor ocupate de birourile 
diferitelor instituții din orașul 
Giurgiu**. Printre altele cores
pondentul semnala : „Organi
zația comercială locală a 
transformat în magazii case 
bune de locuit. Ocolul silvic- 
Giurgiu, I. R. E. B., Librăria 
Noastră și alte întreprinderi, 
ocupă abuziv o suprafață de 
circa 1500 m. p. spațiu loca
tiv, care, prin comasarea biro
urilor, ar putea fi pus la dis
poziția oamenilor muncii**.

în urma apariției articolului 
sfatul popular al orașului Giur-

giu ne comunică prin adresa 
nr. 3905 :

„Cele semnalate sînt juste. 
Pentru crearea de spațiu de 
locuit s-a procedat la comasa
rea birourilor și instituțiilor 
menționate în articol. Astfel, 
în imobilul ce a fost deținut 
de întreprinderea „Proletarul4* 
am repartizat trei familii, în 
cel deținut de I.C.R. de ase
menea a fost atribuit la trei 
familii. Imobilul din strada 7 
Noiembrie nr. 3 s-a repartizat 
le 7 familii. Acțiunea pentru 
eliberarea imobilelor deținute 
abuziv de instituții o continu
ăm. în cel mai scurt timp vom 
crea noi spații prin mutarea 
I.R.E.B.., întreprindere de con
strucții hidrotehnice, D. C. A., 
O.C.L. și altele. Nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a 
duce la bun sfîrșit această ac
țiune. Vă sîntem recunoscători 
pentru sugestiile date**.

★ ★

să nu fie 
clădirea se 
de arhltec-

uză care a făcut 
terminată la timp 
datorește secțiunii 
tură și sistematizare din ca
dru] sfatului popular regio
nal Suceava care a aprobat 
devizul cu o întîrziere extrem 
de mare.

In urma măsurilor luate de 
către comitetul executiv regi
onal Suceava de curînd au 
fost acoperite cu țîgiă anexe
le căminului cultural, iar sala 
de spectacole se acoperă în 
prezent cu tablă. S-au pregă
tit toate celelalte lucrări pen
tru ca în cursul acestui an 
căminul cultural să fie dat 
parțial în folosință.

Mulțumim pentru sprijinul 
ce ne-a fost dat Ș> vă promi
tem că în urma măsurilor 
luate vor fi terminate și cele
lalte lucrări ce le avem pe 
cuprinsul raionului nostru**.

Și alte spicuiri
Tinerii critică :

este folosită 
cereale*4.

Demulți ani tînărul Andro
nie Zaharia din comuna Pîr
teștii de Sus din regivnea Su
ceava încearcă să scrie poe
zie. Ocupația aceasta îi era 
dragă, nu îndrăznea însă să 
citească nici măcar prietenilor 
producțiile sale. întotdeauna 
era stăpînit de impresia că 
ritmul și rima șchioapătă, că 
nu reușește să traducă fidel 
:n versuri glndurlle și senti
mentele ce-l anima. „Cine 
știe — să nu par caraghios**! 
murmura el și continua pe 
sub ascuns să scrie. Intr-o 
duminică ploioasă, cînd zeci 
de tineri din Pîrteștii de Sus 
stăteau plictisiți în casele lor, 
Andronie Zaharia așternu pe 
hîrtie strofe incisive adresate 
celor care tărăgănau termina-

rea clădirii căminului cultu- 
ral. Uitind vechile reticente 
el a trimis poezia ziarului no
stru care a inserat-o la ru
brica publicată in numărul 
2502. Mare a fost bucuria lui 
Andronie Zaharia cind a vă
zut tipărită prima sa poezie, 
dar mai fericit s-a simțit a- 
tunci cind la căminul cultu
ral au fost reluate lucrările. 
In locul oricăror afirmații pre
ferăm să reproducem un frag
ment din adresa nr. 126/R a 
sfatului popular al raionului 
Gura Humorului.

"...Tărăgănarea construirii 
căminului cultural din comu
na Pîrteștii de Sus se dato
rește în mare parte lipsei de 
interes dovedită de organele 
locale și raionale. O altă ca-

ir Sever Pădureanu — ac
tivist : „...în foarte multe din 
comunele regiunii Stalin nu 
există terenuri de sport. Sa
la de gimnastică din comu
na Ghimbav
ca... magazie de

(ziarul nr.
★ Genoveva ______ _ .

„...Deși am depus de 6 luni 
la Oficiul P.T.T. Ivești su
ma de 100 lei pentru a fi 
expediată tatălui meu, do
miciliat în Brăila, nici pînă 
în prezent destinatarului nu 
i-au fost înmînați banii.

(ziarul nr. 2502)
ir Marin Roban — tehni

cian : „...încălzirea secției de 
cazangerie de la fabrica „E- 
lectroaparataj“-București lasă 
de dorit. Temperatura scăzu
tă constituie 
tru sănătatea 
ză aici..."

( ziarul

ir M. Szabo — muncitoa
re textilistă : „...Cantina în
treprinderii „Industria lemnu- 
lui“-Timișoara funcționează în 
mod defectuos. Pentru a ser
vi masa de prinz muncitorii 
sînt nevoiți să irosească cîte 
o jumătate de oră. Nu există 
tacîmuri și pahare în măsu
ră suficientă. Uneori calita
tea mîncării lasă de dorit...44

(ziarul nr. 2553)

2437)

Borceanu:

un pericol pera- 
celor ce lucrea-

nr. 2414)

★

Spațiul nu ne mai permite

Organele răspund:
-A U. C. F. S. — regiunea 

Stalin : „...Critica este justă. 
S-au luat măsuri de sfatul 
popular regional și în curînd 
toate sfaturile populare ra
ionale și comunale vor repar
tiza în fiecare comună un 
teren sportiv. Sala de sport 
din Ghimbav va fi urgent 
golită de cereale.

(adresa nr. 480/957)
★ Oficiul P.T.T.R. — ra

ionul Lleștl: „...S-a emis 
duplicat după mandatul nr. 
287 care a fost trimis fulger 
oficiului Brăila pentru a fi 
achitat**.

(adresa nr. 767/957)
ir Departamentul indus

triei energiei electrice : 
„...Conducerea fabricii „Elec- 
troaparataj" a luat măsuri 
pentru remedierea situației. 
Pentru iarna 1957-1958 se va 
asigura o temperatură opti
mă de lucru în secția cavan- 
gerie...**

(adresa nr. 7/808)
ir Industria lînei-Timișoa- 

ra s „...Critica a fost justă. 
S-a mărit numărul personalu
lui de la cantină. A fost 
complectată vesela. S-a format 
o comisie lărgită care ve
ghează permanent la distri
buirea și conservarea alimen
telor, la păstrarea curățeniei 
precum și asupra modului 
cum funcționează servirea 
mesei. Vă mulțumim pentru 
ajutorul dat“.

(adresa nr. 6067/957)

★

reproducem mai multe scrisori. 
;. înainte însă de a pune punctul

să 1 
Exemplele alese sînt concludente, 
de sfîrșit trebuie să facem o precizare î mulțumirile trimise de 
diferite instituții sînt adresate în primul rînd corespondenților 
voluntari care au luat o curajoasă atitudine împotriva lipsurilor. 
Ele sînt o dovadă în plus că tinerii știu să mînuiască cu ace
eași pricepere ciocanul, strungul, tractorul, dar și condeiul de 
corespondent.

cui lui. Brigadierul a avut o discu
ție cu dînșii. Atunci s-a recapitula/ 

i tot ce are de făcut flecare om în 
. parte în timp ce lucrează la 

sondă.
După un timp Pompilică a uitat 

și l-a solicitat pe .brigadier să-i 
' permită să „dea de vale“ în sat. 
Brigadierul, zîmbind, l-a trimis 
la tovarășii săi de muncă. Și aceș
tia parcă atîta așteptau. începură 
să-i numerO lui Pompilică ce are 
do făcut în acea zi și se mirară 
grozav că brigadierul n-a trecut în 
program și „operația** ...întîlnire.

Tînărul podar e îndrăgostit și as
tăzi. Dar nici de la sondă nu mai 
pleacă. Cum a rezolvat el proble
ma întîlnirilor în saptămîna cînd 
e după-amiază, nimeni nu știe.

Popescu a mai avut de furcă 
ou încă câțiva. Și pe fiecare a reu
șit să-l facă să respecte demnitatea 
și răspunderea pe care o are fie
care.

In această vreme sonda 142 a 
mers destul de bine. Brigada lui 
Popescu, vestita brigadă de indis- 
ciplinați și-a căpătat o altă faimă. 
In vîrful sondei flutură acum un 
drapel roșu, de fruntaș, văzut din 
toate colțurile schelei.

Băiatul acesta oare ou cîteva zile 
în urmă a împlinit 24 de primăve
ri, s-a dovedit a fi nu numai un 
bun conducător tehnic al brigăzii, 
dar și un iscusit pedagog. Tactul 
și grija cu oare și-a povățuit tova
rășii oe porniseră pe cărări prăpăs
tioase, au dovedit ou prisosință a- 
ceasta.

Pînă la 15 noiembrie mai e timp. 
Atunci e prevăzut să fie dată în 
producție sonda. Popescu și băie
ții săi însă au hotărît să facă acest 
ceremonial mai repede. Iar după 
aoeea brigada va pleca la o altă 
sondă. Cu siguranță eă și în vtr- 
ful acesteia va flutura același dra
pel roșu, simbol al vredniciei tine
rilor sondori.

Joi la amiază a avut loc 
sediul Consiliului General 

A.R.L.U.S. o conferință de presă 
în cadrul căreia membrii dele
gației sovietice care participă la 
sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice în ț-ara noastră 
au răspuns la întrebările puse 
de reprezentanți ai presei din 
Capitală.

La conferință a luat parte și 
I. S. Ilin, secretar al Ambasa
dei Uniunii Sovietice l-a Bucu
rești.

Cuvîntul de deschidere a con
ferinței a fost rostit de tov. Oc
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.

A luat apoi cuvîntul G. I. Ze
lenko, conducătorul delegației 
sovietice, care a salutat pe re
prezentanții presei și — răs- 
punzînd la una din întrebări — 
a înfățișat impresii culese de 
membrii delegației în cursul vi
zitei întreprinse timp de 3 săp- 
tămîni în țara noastră. El a spus 
printre altele :

,.Am vizitat în Republica Popu
lară Romînă numeroase între
prinderi industriale, instituții de 
învățămînt și științifice, cartiere 
muncitorești din Capitală, Plo- 
eșți, Orașul Stalin, orașul Vic
toria, Sibiu, Hunedoara, Cluj, 
Craiovi, Constanța, Pitești și 
Giurgiu.

Ne-am întllnit cu numeroși re
prezentanți ai muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor, reprezen
tanți ai culturii, ai științei și ar
tei din Republica Populară Ro
mînă.

Primul fapt incontestabil pe 
care l-a remarcat delegația noa
stră este acela că în cei 10 ani 
de existentă a Republicii Popu
lare Romîne, poporul romîn sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, a obținut succese 
deosebite în domeniul dezvoltării 
economiei naționale și culturii.

Important este de asemenea să 
subliniem că alături de crearea 
și dezvoltarea industriei grele, 
s-a acordat o atenție mare creă
rii și dezvoltării industriei de 
bunuri de consum. Am vizitat 
minunata fabrică de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ ale cărei 
produse sînt apreciate nu numai 
în R.P. Romînă, d-aî și dincolo 
de hotarele ei.

Cocktail oferit 
de ambasadorul

U. R. S. S
Cu prilejul sărbătoririi Lunii 

prieteniei romlno-sovietice, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bu
curești A. A. Epișev, a oferit joi 
seara un cocktail în saloanele 
Ambasadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Alexan
dru Drăghicl, Alexandru Mogliio- 
roș, Grigore Preoteasa, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinții A.R.L.U.S.- 
ului : acad. prof. Petre Constan- 
tincscu-Iași, Octav Livezeanu, 
Ofelia Manole, acad. Ilie Murgu- 
lescu, membri ai C.C. al P.M.R., 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Ministerului 
Invățămtntului și Culturii, aca
demicieni, vechi militantl ai miș
cării muncitorești din tara noa
stră, oameni de artă și cultură, 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., ziariști, activiști ai 
A.R.L.U.S.-ului.

Au luat parte membrii delega
ției sovietice care participă la 
sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mtno-sovietlce în frunte cu G. I. 
Zelenko, delegația oamenilor de 
știință sovietici din Institutele 
tehnice din U.R.S.S., delegația 
Societății unionale pentru răspîn- 
direa cunoștințelor politice și 
științifice din U.R.S.S. și dele
gația cineaștilor sovietici care 
participă la Festivalul filmului 
sovietic.

Cocktailul s-a desfășurat într-e 
atmosferă de caldă prietenie.

Alături de dezvoltarea indus
triilor grea și ușoară. Partidul 
Muncitoresc Romîn și guvernul 
Republicii Populare Romine a- 
cordă o atenție deosebită ridică
rii nivelului de trai al oameni
lor muncii. Pe lingă întreprinde
rile pe care le-am vizitat s-au 
construit în ultimii ani complexe 
de locuințe muncitorești, iar în 
unele locuri s-au creat adevărate 
orașe noi.

Deosebit de îmbucurător a fost 
pentru delegația noastră să re
marce unitatea poporului romîn 
in jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn. Noi am simțit această 
unitate în timpul întrevederilor 
și întîlnirilor pe care le-am avut 
cu colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, la mitingurile 
care s-au format spontan cu pri
lejul vizitelor întreprinse de noi 
în întreprinderi.

In sfîrșit, una din cele mai lu
minoase amintiri ne va rămîne 
constatarea profundei și sincerei 
prietenii care leagă poporul ro- 
mtn de popoarele sovietice. Am 
simțit această prietenie pretutin
deni în Întreprinderi, tn institu
ții de cultură, la fiecare pas“.

Acad. N. V. Turbin, răspun- 
zînd la o întrebare a ziariștilor 
i vorbit la început despre direc
ția în care se dezvoltă tn mo
mentul de față munca de cerce
tări științifice a biologilor sovie
tici. Apoi, fiind solicitat să-și 
spună părerea cu privire la cer
cetările din țara noastră, în do
meniul geneticei, acad. N. V. 
Turbin a spus între altele:

„Nivelul cercetărilor științifice 
în domeniul biologiei din țara 
dv. este înalt. Această constatare 
se referă în primul rînd la do
meniile biologiei cum sînt: stu
diul florei și faunei R.P. Romîne, 
fiziologiei și biochimiei anima
lelor, fiziologiei plantelor și în
deosebi la unele probleme de bio
logie medicală în care, după pă
rerea mea, știința romînească 
ocupă un loc de frunte tn în
treaga lume".

După ce a înfățișat unele as
pecte de la înttlnirile pe care 
le-a avut cu foști potemkiniști și 
cu foști participanți romîni la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, A. V. Bielișev și-a 
împărtășit impresiile sale despre 
tineretul patriei noastre.

„Am avut prilejul să iau cu- 
vtntul de mai multe ori în fața 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din uzine și fabrici și 
vreau să mărturisesc că am cu
noscut de fiecare dată minunați 
tineri utemiști. Deosebit de vie și 
de neuitată va rămîne pentru 
mine mal ales intllnirea cu

tineretul utemlsit din între
prinderile din Capitală. Aș 
vrea să vă povestesc despre pri
mirea deosebit de călduroasă pe 
care ne-an făcut-o tinerii utemiști 
mie și tovarășului Kulbaka. După 
cuvîntarea mea, toți utemiștii din 
sală s-au ridicat în picioare, 
ne-au aplaudat îndelung și au 
scandat urări în cinstea U.R.S.S. 
și a P.C.U.S. In momentul cind 
tinerii din sală au venit pe scenă 
și ne-au înmînat buchete de flori, 
am fost foarte puternic impresio
nați. Uitîndu-ne unul la altul 
tov. Kulbaka și cu mine am vă
zut că fiecare aveam lacrimi în 
ochi. Vreau să vă mărturisesc 
că eu, om mai în vîrstă, cu o bo
gată experiență de viață, am 
simțit cu adevărat că primirea 
aceasta deosebit de călduroasă 
este o dovadă vie a prieteniei 
sincere și a dragostei pe care 
tinerii dv. ne-o poartă nouă, re
prezentanții poporului sovietic.

M-am convins în cadrul întîl
nirilor cu tinerii din Romînia, că 
Partidul Muncitoresc Romîn are 
pn schimb de nădejde, o gene
rație tînără, puternică, entuzia
stă, care pornește cu hotărîre pe 
drumul sprijinirii cauzei partidu
lui In lupta pentru construirea 
socialismului în țara dv.44.

Prof. B. N. Petrov a răspuns 
între altele unei întrebări referi
toare la perspectivele deschise 
prin lansarea primului satelit ar
tificial al pămîntului în Uniunea 
Sovietică, precum și despre rea
lizările în domeniul mecanizării 
și automatizării în U.R.S.S. Apoi 
B. N. Petrov și-a împărtășit pă
rerile despre stadiul și perspecti
vele automatizării producției în 
R.P. Romînă.

Referindu-se la întrebarea pri
vind concepția regizorală și in
terpretarea spectacolelor viziona
te în Romînia, H. Bukeev-a a fă
cut aprecieri elogioase cu privire 
la nivelul înalt al muncii regi
zorale în teatrele de operă din 
București și Cluj.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu impresiile sale asu
pra dezvoltării agriculturii so
cialiste în țara noastră, P. L. 
Kulbaka a spus între altele:

„în cadrul vizitei noastre am 
putut cunoaște activitatea gos 
podăriei agricole colective de la 
Bod, regiunea Stalin.

Pot să vă spun că ne-a plăcut 
foarte mult 
ganizată și 
colo.

Vreau să
de pe ogoare 
mari în domeniul 
agiculturii, în lărgirea sectoru
lui socialist în toate regiunile.

(Agerpres)

felul în care este or- 
condusă munca a-

urez tovarășilor dv. 
victorii tot mai 

colectivizării

Intensificarea schimburilor 
culturale sovieto-romine

(Urmare din pag. l-a)

fică și caricatura și a unei expoziții 
a cărții romînești.

Academia R. P. Romîne va în
cheia un acord de colaborare cu 
Academia de Științe a U.R.S.S.

Oamenii noștri de știință și de 
arta — a spus A. Joja — sînt bu
curoși sa beneficieze de admira
bilele realizări ale științei și artei 
sovietice. Publicul nostru urmă
rește cu cel mai viu interes pro
ducția literara, muzicală, de tea
tru, cinematografică și coregrafică 
a scriitorilor și artiștilor sovietici, 
el așteaptă cu emoție venirea co
lectivului Teatrului Kirov și a Tea
trului Mare.

După ce a arătat care sînt mani
festările culturale și artistice din 
această perioadă, tov. Atanase

Joja a încheiat: poporul nostru 
este mîndru că face parte din ma
rea familie a lagărului socialist în 
frunte cu Marea Uniune Sovietică, 
de care îl leagă o prietenie indes
tructibilă.

Colaborarea noastră culturală 
este menită să adîncească această 
prietenie socialistă.

De asemenea Ia posturile de te
leviziune Moscova a mai vorbit tov. 
Ion Moraru, secretar adjunct al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
despre Luna prieteniei romîno- 
sovietice.

In „Sovietskaia Kultura** din 24 
octombrie a apărut o convorbire 
a corespondentului ziarului cu tov. 
Atanase Joja despre convenția cul
turală și activitatea culturală din 
R. P. Romînă.

BA
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Vedere din București

FORMAȚIA
CARE VA JUCA

LA SOFIA
Aseară în cadrul unei confe- 

H rințe de presă ni s-a comunicat 
g că în meciul de la Sofia vom 
H alinia la începutul jocului, ur
li mătoarea formație : Voinescu, — 
= Zavoda II, Brînzei, Neacșu, —

Călinoiu, Bone — Cacoveanu, 
Nicușor, Alexandrescu, Pet- 
schowschi, Tătaru.

In legătură cu conferința de 
presă vom reveni mai pe larg.

C. F. R.- Juventus
4-2

In organizarea ziarului „Romt- 
nia liberSu, joi după-amiază sta
dionul Giulești a găzduit o inte
resantă partidă de fotbal între 
cele două echipe alcătuite din 
jucătorii ce cu ani în urmă au 
făcut renume formațiilor bucure- 
ștene C.F.R, și Juventus. Intîlni- 
rea a corespuns așteptărilor, cele

(0-2)
două echipe furnizînd un meci 
de calitate mult aplaudată de cei 
peste 10.000 spectatori. Echipa 
C.F.R. a obținut victoria cu sco
rul de 4—2 (0—2) prin punctele 
realizate de Andrei Radulescu (2) 
și Filote (2). Pentru juventiști au 
marcat lordache și Oană.

(Agerpres).



Acad. Horia Hulubei 2 avioane sovietice 
au efectuat

despre Conferința Agenției
Internaționale pentru energia atomică
VIENA 24 (Corespondență specială Agerpres). — Acad. HO

RIA HULUBEI, membru în delegația Republicii Populare Ro
mîne la Conferința generală a Agenției Internaționale pentru ener
gia atomică, a făcut în legătură cu terminarea lucrărilor conferin
ței următoarea declarație unui corespondent al radiodifuziunii ro
mîne i

„Prima conferință a Agenției 
Internaționale ' pentru energia ato
mică a luat sfîrșit după mai bine 
de trei săptămîni de lucru, menite 
să găsească căile unei colaborări 
cît mai bune și să pună bazele 
primilor pași din programul de 
activitate. Toți participanții la lu
crările Agenției au fost de acord 
asupra importanței ei excepționale 
pentru era atomică care începe. 
In adesvăr, a găsi prin intermediul 
acestei instituții mijloacele cele 
mai bune pentru o difuzare cît 
mai largă a metodelor noi aduse 
de fizică și a permite construirea 
de centrale atomo-electrice în toa
te părțile lumii, unde se va simți 
nevoia, înseamnă grăbirea momen
tului cînd energia nucleară va fi 
în măsură să contribuie la binele 
omenirii.

Din cele 81 de țări fondatoare, 
57 au ratificat statutul adoptat la 
conferința de la New York. O oa
recare atitudine de espectativă se 
manifestă la unele din țările mici, 
ele dorind să se convingă mai întîi 
de eficacitatea lucrărilor Agenției. 
Și în lucrările de la New York și 
în acelea de la Viena problema 
universalității Agenției nu s-a re
zolvat încă pe deplin. Uniunea So
vietică și celelalte state ale lagăru
lui socialist au militat pentru 
deschiderea largă a porților 
Agenției tuturor țarilor care 
doresc să lucreze în cadrul 
ei, fie că fac parte sau nu din

Organizația Națiunilor Unite. La 
acest lucru s-au opus unele din 
puterile occidentale. Fără îndoială 
că Agenția își va putea juca din 
plin rolul ei important de legătură 
între popoarele lumii și de cola
borare atunci cînd acest lucru va 
fi definitiv cîștigat.

într-un spirit de largă înțelege
re și în dorința de a da acestei 
instituții internaționale posibilita
tea de a veni și de a analiza din 
aproape în aproape mijlocul de a 
fi cît mai efectiv de folos omenirii, 
în lucrările conferinței s-a observat 
un larg spirit de colaborare realis
tă, admițîndu-se la nevoie chiar o 
serie de compromisuri de moment.

Delegația R. P. Romîne a luat 
parte activă la lucrări, milirînd 
pentru o activitate cît mai princi
pială și mai democratic posibilă, 
așa îneît Agenția să-și poată înde
plini misiunea ei nobilă pentru 
care a fost creată.

în timpul acestor lucrări s-a do
vedit un lucru important : Agenția 
poate deveni o arenă a colaborării 
multilaterale dintre popoare, fiind 
unul din organismele care să con
tribuie la mersul omenirii spre o 
conviețuire pașnică, spre pace.

în acest spirit a lucrat și dele- 
gația noastră, anunțînd că Repu- 

lica Populară Romînă va susține 
lucrările Agenției în spiritul unei 
largi principialități și în dorința 
4e a colabora la pacea lumii.

Programele pe timp mai înde-

lungat ca și cele pentru activitatea 
imediată capătă forme cit mai con
crete, iar la acțiunea viitoare vom 
ajuta și noi prin participare activă 
la ducerea Ia bun sfirșit a planu
lui de activitate programat.

Plecăm acum de aici cu convin
gerea că rezultatele pozitive ale 
lucrărilor acestei prime Conferin
țe Generale vor fi fructuoase și că 
putem privi viitorul cu încredere".

♦
V1ENA 24 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, Ia 
23 octombrie și-a încheiat la 
Viena lucrările conferința gene
rală a Agenției internaționale 
pentru energia atomică.

In după-amiaza zilei de 23 oc
tombrie a avut loc votul în le
gătură cu amendamentul comun 
cehoslovaco-sovietic la regula de 
procedură, care stabilește dreptul 
participării în calitate de obser
vator la conferința generală a 
reprezentanților țărilor care nu 
sînt membre ale agenției. Pentru 
amendamentul cehoslovaco-sovie
tic au votat 12 reprezentanți, 
contra — 32 și o abținere. Apoi 
sesiunea a adoptat regulile per
manente de procedură ale confe
rinței generale în ansamblu.

Sesiunea a aprobat propunerea 
cu privire la convocarea celei 
de-a doua conferințe generale la 
22 septembrie 1958, precum și 
raportul Consiliului guvernatori
lor consacrat legăturilor Agen
ției cu O.N.U.

3 zboruri la 
„acoperișul lumii

TAȘKENT 24 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 21—23 octombrie două a- 
vioane sovietice cvadrifnotoare 
au efectuat trei zboruri care ies 
din comun, la stațiunea științifică 
situată dincolo de zona norilor în 
munții înzăpeziți Pamir, denumiți 
„acoperișul lumii".

Acest zbor aerian complicat a 
fost întreprins pentru complecta- 
rea rezervelor de provizii și com
bustibil ale celor cinci membri ai 
expediției de iarnă de pe gheța
rul în mișcare Fedcenko în partea 
centrală a Pamirului de vest. Cei 
cinci membri ai expediției de 
iarnă efectuează aici vaste cerce
tări în cadrul programului Anului 
Geofizic Internațional la o altitu
dine de 4.200 metri deasupra ni
velului Oceanului, In mod obiș
nuit proviziile le sînt aduse de 
alpiniști. Cînd însă au început 
geruri de —35 grade s-a ivit pri
mejdia eșuării expediției de iarnă.

Greutatea zborurilor consta în 
faptul că stațiunea în derivă de 
pe ghețar este înconjurată de 
stînci înalte, iar postul de radio 
de pe ghețar s-a defectat. Navele 
aeriene au zburat o parte consi
derabilă a itinerariului fără vizi
bilitate la o înălțime de aproape 
8.000 de metri.

Piloții au ajuns cu navele lor 
grele exact la țintă. Ei au para
șutat in regiunea stațiunii alpine 
în derivă cîteva lăzi în greutate 
de circa 16 tone. Lăzile au căzut 
la distanță de 50—150 metri de 
cantonamentul membrilor, expedi
ției.
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In țedințq plenară a Adunării Generale a ONU

Vie activitate a delegației
^nfiiri' ’ ~ ~—   — ““ ““

R.P.R. în comitetele O.N.U.
Salah Bitar: pWceleTXatre 
complectate de pregătirile militare ale altor 

state străine

NEW YORK 24 (De la trimisul 
Special Agerpres) : Paralel cu lu
crările Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite își con
tinuă activitatea și comitetele 
O.N.U.-

CQmitetul nr. 2 pentru proble
mele economice și financiare — în 
continuarea dezbaterilor pe margi
nea raportului Consiliului econo
mic și social — a amînat o pro
punere prezentată de 29 de. țări 
în legătură cu crearea unei co
misii economice O.N.U. pentru A- 
frica.

Luind cuvîntul din partea dele
gației R. P. Romîne. Pavel Dan a 
subliniat în ședința din 23 octom
brie simpatia cu care urmărește 
poporul romîn hotărirea și avîntul 
cu care țările slab dezvoltate s-au 
angajat pe calea unei vieți noi. 
Vorbitorul a declarat că delegația 
R. P. Romîne sprijină propune
rea de creare a unei comisii eco- 
nomice pentru țările Africii și 
a subliniat necesitatea ca toate 
țările*1 Africii, fără excepție, să 
facă.-..parte din comisie.

Comitetul nr. 3 pentru proble
mele sociale, economice și cultu
rale a adoptat Ia 23 octombrie 
textul articolului 14 cu privire la 
educație din convenția internațio
nală asupra drepturilor economice

și culturale. Rezultatul votului a 
fost de 71 pentru, nici un vot con
tra și 4 abțineri, printre care Star 
tele Unite și Anglia. Trebuie re
marcat' că în textul adoptat al ari 
ticolului 14 se găsește inclus a- 
mendamentul propus de delegația 
Republicii Populare Romine și 
care prevede răspunderea statelor 
în asigurarea unui sistem de școli 
de toate gradele, stabilirea unui 
sistem de burse corespunzătoare 
și Îmbunătățirea continuă a con
dițiilor materiale ale corpului di
dactic.

Comitetul nr. 4 pentru problem 
mele de tutelă dezbate chestiu
nea teritoriilor lipsite de autono-

mie. In fiecare an Adunarea Ge
nerală examinează această ches
tiune fn vederea grăbirii dezvol
tării acestor teritorii spre autono
mie și independență.

La 23 octombrie a luat cuvîn- 
tul în comitetul nr. 4 pentru pro
blemele de tutelă. în numele dele
gației romîne, Teodor Marinescu.

Exprimind rezervele delegației 
R. P. Romîne față de o serie de 
date și concluzii cuprinse în ra
portul înaintat Comitetului, Teo
dor Marinescu a constatat că 
progresele neînsemnate înregis
trate în situația unor colonii nu 
au adus nici o schimbare funda
mentală a condițiilor economice.

LA GENEVA

Deschiderea sesiunii Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului 

din cadrul C.E.E.-O.N.U.
GENEVA 24 (Agerpres). — 

La 21 octombrie s-a deschis în 
prezența reprezentanților tuturor 
țărilor din Europa și a unor ob
servatori din alte țări neeuro-

Corespondență specială din Roma

Un guvern fantomă 
în San-Marino

Iii Italia, evenimentele pe- 
treoute în San-Marino conti
nuă să stea în atenția opiniei 
publice. Să recapitulăm pe 
scurt ceea ce s-a întîmplat în 
cel mai mic și mai vechi stat 
european : ■ Republica San-Ma
rino.

Prin sforării de culise, ma- 
jbrîfâtea comunistă și socia
listă din parlamentul din San- 
Mțfrifto a fost pusă în dificul
tate. După aceea a fost for- 
rnâtr”urt’ guvern ilegal care s-a 
opus1 î^m' mod expres guvernu
lui lggal ales de cameră (prin 
urmare celor doi „căpitani re
genți" ai statului, adică celor 
dOt^Tiresedinți ai micii repu
blici)—^, în sfîrșit instituind o 
blocada economică împreju
rul ..micii republici și furni- 
zîncj-jsțfme și soldați italieni 
guvernului ilegal, demoorat- 
(jj&ș&fitfit sprijiniți de guvernul 
Jftdian au creat o situație de 
^Șji^njpivil, silind guvernul 
fegaișffi capituleze.

lîpîsoâdele sînt încă vii în 
mintea tuturor: carabinieri 
italieni, travestiți în polițiști 
din San-Marino au intrat la 
jumățatea lunii octombrie pe 
teritoriul republicii ocupînd-o. 
După...aceea membrii guvernu
lui fantomă au părăsit casa de 
lingă 'frontieră unde-și stabi
liseră sediul intrînd în palatul 
giivfefrfamental. Alegerile ge- 
ndrale- care au fost stabilite 
de către guvernul de stînga și 
de către căpitanii regenți pen
tru 3 noiembrie nu vor mai 
ăVea' loc. Astfel San-Marino a 
cărei viață pașnică a fost vio
lată, trăiește astăzi sub o dic
tatură clericală mascată.

Niciodată în cei 1603 de ani 
ai istoriei sale, mica republică 
nu și-a văzut independenta 
violată într-un mod așa ds 
brutal. însuși Napoleon a res-

®
®
0
® _ ...r.............
0 pectat integritatea celor 60 do 
0 km. pătrați do teritoriu și pe
Q cei 12.000 de locuitori.
X întregul episod cuprinde, 
v după cum se vede toate ele- 
0 mentele tipice de care se folo- 
@ sește imperialismul: politica

bîtei mînuită de cel puternic 
împotriva celui slab, corupția
politică, amenințarea armată,
violarea legalității, disprețul
față de voința populară.

Cîteva zile mica populație
din San-Marino a rezistat așa 
cum rezistase cîțiva ani de-a 
rîndul, blocadei economice in
stituite de Scelba. A luat naș
tere o miliție populară iar gu
vernul fantomă a fost ținut la 
granița țării. Guvernul legitim 
a făcut apel la O.N.U. și a 
propus soluții rezonabile pen
tru toți. Guvernul italian însă 
și democrat-creștinii au răs
puns la toate acestea cu inva
zia armată. La rîndul lor, Sta
tele Unite au asigurat guver
nul fantomă de tot sprijinul 
lor. In această situație, parti
dele democratice san-marineze, 
pentru a evita o vărsare de 
sînge, au. cedat.

Populația din San-Marino a 
primit însă guvernul fantomă 
închizînd ferestrele caselor. Ea 
cere alegeri imediate pentru a 
redobîndi acea majoritate și a- 
cel guvern de stînga care au 
înfăptuit reforma agrară și una 
dintre cele mai avansate legis
lații privind asigurările sociale. 
Pentru uzurpatorii democrat- 
creștini situația nu este deloc 
ușoară, deoarece tenacitatea 
populației san-marineze este 
cunoscută. In orice caz desfă
șurarea evenimentelor din San- 
Marino a reușit să spulbere 
multe iluzii vînturate în legă
tură cu democrația conducăto
rilor clericali din Italia. Eveni
mentele au arătat totodată cît 
de justă este politica Partidului 
Comunist Italian — singura 
politică care denunță monopo
lul clerical al puterii și singura 
care arată că unitatea tuturor 
forțelor democratice și în pri
mul rînd unitatea dintre comu
niști și socialiști este singura 
cale pentru a face ca democra
ția italiană sa pășească îna
inte.

LUIGI P1NTOR 
corespondentul „Scînteii ti" 

neretului4* la Roma

pene, a VI-a sesiune a Comite
tului pentru dezvoltarea Comer
țului din cadrul Comisiei Econo
mice pentru Europa a O.N.U.

Președinte al acestei sesiuni a 
fost ales dl. Ako Malmaeus, de
legatul Suediei, iar la propune
rea Franței, a fost ales vlce-pre- 
ședinte, ing. L. Cogan, conducă
torul delegației romine.

Sesiunea a fost deschisă de 
dl. Tuomija, secretarul executiv 
al C.E.E. — O.N.U.

La discutarea problemei refe
ritoare la „Intensificarea dezvol
tării comerțului intereuropean" 
au luat cuvîntul delegați din 24 
țări.

Delegatul țării noastre, ing. 
L. Cogan, a arătat că Romînia 
a urmat consecvent linia lărgirii 
continue a legăturilor pașnice de 
colaborare în toate domeniile de 
activitate economică, socială și 
culturală, cu toate țările.

In cursul discuțiilor delegații 
Franței, R.F.G., Norvegiei și 
Greciei au relevat de asemenea 
în expunerile lor, 
schimburilor c„ 
noastră.

Sesiunea 
dezvoltarea 
drul C.E.E. _ ____
nuă lucrările pînă la data de 29 
octombrie a.c.

NEW YORK 24 (Agerpres).— 
Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței plenare a Adunării Generale 
a O.N.U. ^din 22 octombrie, Sa
lah Bitar,' ministrul Afacerilor 
Externe al Siriei a declarat:

Intensa activitate militară a 
Turciei oare formează obiectul 
plîngerii siriene, nu este izolată 
sau întîmplătoare.

Reprezentantul Siriei s-a ocu
pat de pregătirile militare ale 
Turciei în apropierea frontierelor 
Siriei.

Numai în perioada dintre 5 
septembrie și 9 octombrie 1957 
avioanele turcești au încălcat de 
20 de ori spațiul aerian al Si
riei. Pregătirile militare ale Tur
ciei sînt completate și întărite 
de pregătirile militare ale unor 
state străine.

Bitar s-a ocupat de țelurile 
fiolitice ale acestor pregătiri mb 
itare și de legătura lor strînsă 

cu politica pe care o duc în 0- 
rientul Mijlociu, S.U.A. și alte 
puteri colonialiste.

Bitar a arătat o serie de în
cercări întreprinse din afară 
pentru a răsturna cu forța șî 
cu ajutorul unei activități sub
versive guvernul sirian ajuns la 
putere în mod legal și democra
tic.

Recenta călătorie a emisaru
lui diplomatic special Henderson 
în unele țări din Orientul Mij-

lociu și îndeosebi tn Turcia, a 
spus în continuare Bitar — 
a servit ca semnal pentru desfă
șurarea unei activități militare 
și de altă natură fără precedent 
în această regiune a lumii.

Eșecul polițiciii S.U.A. care 
au încercat să unească celelalte 
state arabe împotriva Siriei și 
teama lor că folosirea în acest 
scop a Israelului va duce nea
părat la întărirea unității arabe 
a avut ca rezultat că Turcia a 
fost aleasă ca unealtă a imperia
liștilor americani.

S. Bitar a arătat că din au
gust 1957 campania de calomnii 
împotriva Siriei a căpătat pro
porții serioase.

Această situație nenormală, a 
spus Bitar, cere acțiuni grabnice 
din partea Adunării Generale 
pentru a înlătura cît se poate 
mai repede primejdia creată de 
aceste acțiuni la adresa securi
tății Siriei și a păcii generale.

Prima măsură ar fi retrage
rea trupelor turcești concentrate 
la frontiera siriană și 
acțiunilor provocatoare 
gul frontierei.

Comisia aleasă de
Generală și împuternicită să ac
ționeze de-a lungul frontierei 
siriano-turce ar trebui să efec
tueze cercetările cuvenite.

în apropierea clădirii din be
ton armat a Băncii comerciale 
plină cu reclame țipătoare, se pu
tea vedea deseori un tînăr care 
desena cu cretă colorată, direct 
pe asfaltul încins, liniile muntelui 
sacru Fudjvam. Obrazul lui supt, 
bolnăvicios, tunica studențească 
uzată, pantalonii peticiți și ghe
tele scîlciate pe care le purta — 
toate acestea vorbeau de la sine 
despre mizeria cruntă a pictoru
lui care-și exercita profesiunea pe 
stradă. Oamenii treceau pe lingă 
el, fără a-și arunca privirea asu
pra trupului îndoit al tînărului. 
Rareori, cite un trecător îi arun
ca un ban în coșulețul împletit 
care se afla alături de el.

Am întîlnit pe acest pictor de 
stradă în ziua sosirii mele la To
kio. Am privit cu uimire fi
gura lui nenorocită și fără să 
vreau am vorbit despre aceasta 
cu însoțitorul meu Mațuoka, unul 
dintre activiștii Federației studen
țești pe întreaga Japonie.

— Să nu te miri — mi-a răs
puns Mațuoka cu un surîs trist. 
Sînt cazuri și mai grave. Studen
tul japonez trebuie să plătească 
mulți bani pentru învățătură. Dor 
de unde să-i ia ? El trebuie să 
cîștige. Iată lingă casa cinemato
grafului un om îmbrăcat în cos
tum de cowboy cu un revolver la 
cingătoare. Este reclama ,vie a 
unui nou film american. Dacă 
intri în vorbă cu tînărul respec
tiv afli că este student la Uni
versitatea din Tokio.

Tineretul studios japonez 
iește în condiții grele. Chiar 
tistica oficială recunoaște că 
această țară circa 70 la sută 
studenți sînt nevoiți să caute 
tiguri suplimentare pentru a avea 
posibilitatea să învețe . Studenții 
sînt închiriați ca hamali, curieri, 
culi, spălători de vase la baruri.

Mulți dintre studenți neputind 
să suporte greutățile vieții, pără
sesc institutele de învățămînt. 
Trebuie să ținem însă seama de 
faptul că universitățile sînt frec
ventate în majoritate de copiii 
păturii relativ înstărite a popu
lației. Ce să mai vorbim de tine
retul muncitoresc sau sătesc ?

★
Am mers mult timp cu Mațuo

ka prin oraș și abia spre seară 
am intrat să ne odihnim în par- 

Hibia.

tră- 
sta- 
în 

din 
cîȘ-

cui

In parcul Hibia
De la cotitura aleii a apărut un 

grup de tineri. Nu era greu să 
ghicești, după tunicile lor negre,

vîndut sîngele. Ne-am îmbogățit. 
Numai lamada a slăbit prea mult: 
în această lună e a doua cară 
cînd își vinde sîngele.

Nu odată am avut ocazia să 
aud și să citesc că studenții în 
Japonia devin donatori de singe 
pentru a obține bani de învăță
tură și pentru trai. La Tokio 
circa 20.000 de studenți își vind 
sîngele.

Afaceriștii întreprinzători, folo- 
sindu-se de situația mizeră a ti
neretului, au transformat donațiile 
de sînge într-o sursă de venituri 
avantajoase. Dacă 
să-și vîndă sîn
gele el trebuie 
să se adreseze 
unui interme
diar. Acesta se 
înțelege cu cen
trul de donare 
și pentru „ser
viciile" lui pri
mește 30 la 
sută comision. 
La Tokio există 
60 de birouri 
de intermediari 
de felul acesta.

— Trăiești 
felul acesta, 
chinuiești, 
faci planuri, 
spus lamada, 
nu știi ce 
mai așteaptă. 
Termini institu
tul și nu știi 
dacă vei căpăta 
de lucru.

în Japonia e- 
xistă cel puțin 
10.000.000 de 
șomeri totali și 
parțiali. De cu- 
rînd 
țiile 
mentale au pu
blicat o volumi

noasă „Carte albă" care con
ține un raport asupra situației in 
Japonia. Din această carte se poa
te afla că în fiecare an 40 la 
sută dintre studenții care termină 
instituțiile de învățămînt îngroașă 
rîndurile șomerilor. în realitate 
acest procent este mult mai mare.

...A început să se întunece. Stu
denții se grăbeau. Mi-au explicat 
că a doua zi dimineață trebuiau 
să se scoale de vreme ; o între
prindere comercială se pregătea 
să-și sărbătorească jubileul și stu
denții se angajau să spele feres
trele din instituție și să strîngi 
gunoiul.

un om dorește

poneză, dar știam foarte puțind 
lucruri despre ea și de aceej 
i-am rugat pe ziariști să-mi reia* 
teze unele lucruri mai amănunțit*

— Așteaptă — mi-a spus ri* 
dieîndu-se puțin Handa — aici 
trebuie să se găsească un coleg 
de-al nostru care se ocupă cu 
mișcarea de tineret. îl voi căutat 
neapărat.

Ziaristul s-a întors repede. îmi 
preună cu el s-a apropiat de noi 
un om încă tînăr. El ne-a rugat 
să-l numim Sehei. a

Iată ce mi-a povestit Sehei : 4 
— în țară există cîteva orga)

' , creșterea 
comerciale cu tara

Comitetului pentru 
comerțului din ca- 
a O.N.U. își conti-

Tratativele 
comerciale romîno- 

argentiniene
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). 

La începutul lunii octombrie o 
delegație economică a Romîniei 
condusă de ing. M. Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
R.P.R. a plecat în America de 
sud în vederea încheierii unui 
acord comercial și de plăți cu 
Argentina, precum și pentru vi
zitarea altor țări din America de 
sud și din America Centrală în 
vederea dezvoltării schimburilor 
comerciale cu aceste țări.

La 21 octombrie au început tra
tativele oficiale între delegația 
țării noastre, condusă de ing. M. 
Ciobanu, și delegația argentinia- 
nă, condusă de dl. Vassena, mi
nistrul de Finanțe al Argentinei.

„Dulles trebuie să 
demisioneze"

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : l.itr-o convorbire 
cu un corespondent al agenției 
United Press, Humphreț) membru 
al Comisiei senatoriale pentru afa
cerile externe, a declarat că Dul
les trebuie să demisioneze neintir- 
ziat fi că dacă nu ot face aceasta 
președintele Eisenhc wer. trebuie 
să-l înlocuiască.

încetarea 
de-a lun-

Adunarea

organixa- 
guverna-

încă o victimă a ciocnirii dintre tineret și poliție.

Sa interzicem arma atomică și cu hi- 
drogen“ — cu această lozincă au ieșit la o 
manifestație de multe mii de persoane stu-, 
denții din Tokio. , j vi u „-ț

nizații studențești, care cuprind 
tineretul din diferite instituții de 
învățămînt. Cea mai puternică și 
influentă dintre ele este Federația 
studențească pe întreaga Japonie 
care numără în rîndurile sale pes
te 250.000 studenți. Din aceasta 
organizație fac parte studenți d n 
cele mai mari instituții de învă
țămînt ale țării, cum este univer
sitatea de stat din Tokio, Kioto, 
Hokaido, Tohoku, Nagoia, Osaka. 
Dzengacuren s-a format imediat 
după terminarea celui de-al doi
lea război mondial. Autoritățile 
americane și reacțiunea japoneză 
au încercat să supună acea tă 
organizație influenței lor. Au fost 
puse la bătaie tot felul de mijloa
ce : coruperea, șantajul, represiu
nea. Dar Federația și-a apărat in
dependența. Studenții, împreună 
cu toți patrioții s-au încadrat în 
lupta pentru interesele poporului. 

Reprezentanții Federației parti
cipă la activitatea Uniunii Inter
naționale a Studenților. Dzenga
curen a trimis delegați la Festi
valurile Mondiale.

HELSINKI. La Helsinki a avut 
loc de curind solemnitatea pre
dării unui însemnat număr de 
cărți științifice și literare romi- 
nești pentru biblioteca Universi
tății din acest oraș. Cărțile au 
fost dăruite de I.R.R.C.S. și pre
date de către acad. prof. univ. 
Al. Rosetti, invitat al Universi
tății din Helsinki.

DAMASC. In seara zilei de 21 
octombrie a avut loc în sala 
Clubului Arab din Damasc vizio
narea filmelor romînești „Theodor 
Aman", „Nicolae Grigorescu" și 
„Ciocîrlia”.

NEW DELHI. — In ziua de 22 
octombrie a. c., a sosit la New 
Delhi delegația Crucii Roșii a R.P. 
Romine condusă de dr. Octavian 
Belea, care va participa la lucră
rile celei de-a XIX Conferințe In
ternationale de Cruce Roșie.

BELGRAD. Ziarele „Borba" și 
„Politika" au publicat declarația 
făcută de președintele R.P.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, în le
gătură cu Ziua Organizației Na
țiunilor Unite.

In declarație se arată că în
treaga opinie publică mondială 
și popoarele tuturor țărilor aș
teaptă ca O.N.U. să caute în 
primul rînd să rezolve problema 
dezarmării și să lichideze ac
tuala situație încordată din 0- 
rientul Apropiat și Mijlociu, care 
provoacă neliniște în lume, dată 
fiind primejdia unui nou conflict 
armat care se poate transforma 
într-o mare catastrofă.

ATENA. — Agențiile Athena- 
gence și Tanjug au transmis de
clarația comună greco-iugoslavă 
dată publicității la 24 octombrie.

In cursul tratativelor au fost 
discutate problemele care prezintă 
interes pentru cele două țări, pre
cum și probleme de importanță 
generală.

WASHINGTON. — In cadrul 
conversațiilor anglo-americane la 
24 octombrie a avut loc la Casa 
Albă o întrevedere între președin
tele Eisenhower asistat de secre
tarul de stat Foster Dulles și Ha
rold Macmillan, primul ministru 
al Marii Britanii asistat de Se- 
lwyn Lloyd, ministrul britanic al 
Afacerilor Externe.

După întrevedere a fost dat 
publicității un comunicat în care 
se spune că s-a hotărit formarea 
a. două grupuri pentru studierea 
problemelor legate de apărare și 
de chestiunile atomice, _

VARȘOVIA. — La 24 octombrie 
au început dezbaterile celei de-a 
10-a plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez.

WTadislaw Gomulka, prim se
cretar al C. C. al P.M.U.P. a 
prezentat un raport despre „Si
tuația in partid și în țară".

Dezbaterile continuă.

că sînt studenți. Doi susțineau cu 
grijă pe un al treilea. Cînd s-au 
apropiat de noi, însoțitorul meu a 
exclamat încet :

— lamada — demnitate !
Tînărul pe care-l purtau pe bra

țe a ridicat capul. Studenții s-au 
apropiat și Mațuoka ne-a făcut 
cunoștință.

lamada avea o față trasă, cear
căne sub ochi, iar prietenii săi 
Kurosava și Savada nu arătau mai 
bine. Aveai impresia că au trecut 
printr-o boală grea.

— Dumneata ești din Uniunea 
Sovietică? — m-a întrebat 
rul care se chema Savada. 
Noi venim de la muncă a 
zimbit el cu amărăciune. Ne-am

Am părăsit parcul și cîtva timp 
am mers pe străzi înguste, 
luminate.

„Atenției Zonă 
interzisă!"

slab

Periferia Tokio ului. Locuitori’ lipsiți de acoperiș sînt 
voiți să se adăpostească in gangurile de beton.

Pentru a nimeri la hotel trebuia 
să trec pe o stradă care era în 
parte împrejmuită de un gard al
cătuit din cîteva rînduri de sîr- 
mă ghimpată, 
interzisă !" — 
Acesta este un 
rican. In fund 

tînă- scunde, vopsite
de închis. în apropiere de sîrma 
ghimpată, în văzul tuturor, se a- 
flau automobile blindate și arme 
în învelitori.

Lagărul militar se află chiar în 
centrul Tokio-ului, la cîțiva pași 
de parlamentul japonez ! De alt
fel nici n-ai de ce să te miri că 
în Japonia se mai află încă con
trolul forțelor armate americane. 
Pancarte cu inscripția „Zonă in
terzisă" veți întilni în multe re
giuni ale țării, 700 de baze mili
tare americane au încolăcit insu
lele japoneze, întocmai ca tenta
culele unei caracatițe uriașe.

Cunoștință 
cu Dzengacuren

Peste cîteva minute mă aflam 
la hotel. Eram așteptat de Honda 
și Sudzuki, ziariștii 
făcut cunoștință încă 
cută la Moscova.

— Ei, v-a plăcut 
m-au întrebat ei.

Am răspuns că Tokio este un 
oraș frumos. Totuși împăttășin- 
du-mi impresiile am vorbit despre 
pictorul de stradă și de întîlnirea 
din parcul Hibia.

— Este adevărat

„Atenție ! Zonă 
avertiza inscripția, 
lagăr militar ame- 

se vedeau barăci 
într-o culoare ver-

cu care am 
în vara tre-

Tokio ? —

___  _ ___ spus
Honda. Șomajul își arată colții, 

pierd

mi-a

ne-

Dar oamenii noștri 
curajul. Ei luptă. Ați 
gur manifestanți în 
americane.

Apoi Honda a scos 
ziarul „Asahi", l-a desfăcut și 
mil-a dat. în fața ochilor mi-a 
apărut titluri mari : „Studenții 
desfășoară lupta politică", „Se 
creează un front al tineretului", 
„Dzengacuren" declară : „Bazele 
americane sînt un pericol pentru 
pace !"

— Dzengacuren este denumirea 
prescurtată a Federației studen
țești pe întreaga Japonie, mi-a 
explicat Sudzuki.

— Poți să nu te îndoiești, prin
tre acești manifestanți se află și 
mulți studenți — a continuat 
Honda. Dzengacuren este binecu
noscută în țară ca o puternică 
organizație studențească !

Și înainte am avut ocazia să 
aud de Federația studențească ja-

nu-și
văzul desi- 
fața bazei

din mapă 
t și

Apărătorii Sunakavei 
au învins!

Se poate vorbi foarte mult des
pre lupta tineretului studențesc 
din Japonia, pentru pace, pentru 
interzicerea armei atomice împo
triva ocupanților americani. De 
curind s-a aflat că comandamen
tul american a hotărit să constru
iască baze atomice pe teritoriul 
Japoniei. în acest scop se preve
dea să se reconstruiască o serie 
de aerodromuri militare pe care 
trebuie să aterizeze avioanele cu 
încărcături atomice. Ați auzit ceva 
despre Sunakava ? Sunakava este 
un mic sat în apropiere de 
Tokio. Americanii vor să-și extin
dă acolo aerodromul lor militar. 
Ei intenționează să smulgă de la 
țărani o parte din pămîntul ara
bil. Locuitorii din acest sat s-au 
adresat opiniei publice din țără, 
cu chemarea de a-i ajuta în lup
ta lor. Socialiștii și comuniștii, sin
dicatele au hotărit si desfășoare 
o mișcare de solidaritate. Dzenga
curen și alte organizații de tine
ret au sprijinit de asemenea a- 
ceastă chemare. însă ei trebuie 
să treacă prin încercări grele.

...Cu mult mai tîrziu după ce 
m-am întors la Moscova am auzit 
de evenimentele care s-au de fă- 
șurat pe ogoarele satului Sunaka
va. Cîteva mii de tineri pa rio'i 
care au răspuns la chemarea ță
ranilor au venit la Sunakava și 
au organizat aici pichete. Topogra
fii americani care au venit in s'it 
au fost alungați de către pichete. 
Atunci comandamentul american 
a cerut ajutorul poliției japoneze. 
4.000 de polițiști au pornit cu 
mașini blindate spre sat. Apără
torii Sunakavei nu s-au speriat 
msă. Braț la braț ei au barat tre
cerea spre sat. A avut loc o cioc
nire. Poliția a început să foloseas
că bitele, dar tinerelul nu a ce
dat. 13 zile a durut rezistența 
eroică a apărătorilor Sunakavei. 
Și ei au învins. Circa 1.000 de 
oameni au fost grav răniți, dar 
n-au părăsit rîndurile. Poliția a 
fost rechemată. Pămîntul țăranilor 
nu a fost cedat ocupanților,

în întreaga Japonie au avut 
loc mitinguri și adunări. Patrioții 
au fost felicitați de către Condu
cătorii partidelor comunist și so
cialist, de mulți deputați din pir- 
lament.

Cunoscutul dramaturg japonez 
Dziunzi Chinosita care se bucură 
de o mare popularitate în rîndul 
poporului a scris următoarele des
pre studenți — apărători ai Suna- 
kavei :

pingele vărsat de studenții care 
au apărat Sunakava nu va curge 
în zadar.La fel ca și cimentul, 
cl va întări hotărirea tineretului 
nostru de a lupta pentru o cauză 
dreaptă. El a ridicat pe cei care 
oscilau. Vedeți că studenții nu-și 
pierd timpul in discuții sterile 
despre idealurile de libertate și 
democrație, ei luptă pentru acea
stă libertate. Putem să ne mîn- 
drim cu un asemenea tineret".

A. FILIPPOV
(După revista ,,Smena“)
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