
SOCIALISMUL
ESTE DE NEINFRiNT

Proletari din toate țările

<4
1

i

|t
e
o

e

e

* i

e

e 
î e

t

e

e
e
e

ei

e
«
o

e
e

it

e

î e

t a : e 
t

e 
î 
?

in pag.

ȘTIINȚA
pentru

CITIȚI

2-a
și nu se gîndește să folosea
scă nici pe viitor vreun mij
loc de distrugere, dacă țara 
noastră nu va fi supusa unui 
atac din partea statelor impe
rialiste... Am vrea să aibe loc 
o întîlnire la nivel înalt în
tre reprezentanții țărLor ca
pitaliste și reprezentanții ță-

„Cînd omenirea eliberată îșl 
va sărbători data eliberării — 
spunea in urmă cu ani scrii
torul francez Henri Barbusse 
— atunci ea va sărbători cu 
cel mai mare avînt, cu cel 
mai mare entuziasm ziua de 
25 cctombrie 1917. ziua naș
terii statului sovietic**.

Omenirea nu s-a eliberat 
încă în întregul ei de lanțu
rile exploatării și asupriri. 
Dar toți oamenii simpli din 
toate colțurile lumii sărbăto
resc cu avînt nestăvilit ziua 
de 7 Noiembrie, Marea Revo
luție care a deschis drum li
bertății și fericirii întregii 
omeniri muncitoare.

Cea de-a 40-a aniversare a 
Iul Octombrie Roșu s-a trans
format într-o nouă și puterni
că demonstrație a uriașei for
țe însuflețitoare a Marelui 
Octombrie.

La Moscova, la glorie asa 
sărbătoare au venit să aducă 
salutul de bucurie și recunoș
tință al popoarelor, delegații 
de partid șl guvernamentale 
din toate țăriie socialiste, re
prezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești din 
61 de țări, numeroase delega
ții ale oamenilor muncii, sin
dicatelor, oamenilor de știință 
și cultură din multe țări ale 
lumii.

De la un capăt Ia altul al 
pămîntului oamenii muncii au 
sărbătorit prin adunări festi
ve, mitinguri, demonstrații, 
serbări populare glorioasa a- 
ni versate.

Constructorii socialismului 
din țările de democrație popu
lară au sărbătorit Marele Oc
tombrie făcînd cu mîndrie bi
lanțul unor noi succese pe 
drumul făuririi vieții noi, pe 
drumul întăririi forțelor so
cialismului. Plin de dragoste 
pentru Octombrie Roșu des
chizător de drumuri, plin de 
mîndrie pentru cuceririle șl 
realizările sale, poporul ro
mîn a sărbătorit și el cu en
tuziasm a 40-a aniversare a 
lui 7 Noiembrie. „Ideile Re
voluției din Octombrie, ideile 
marxism-leninismulul rodesc 
din plin și pe păraîntul patriei 
noastre... Poporul nostru a 
realizat progrese care întrec 
cu mult tot ce s-a înfăptuit în 
decenii de stăpînire a claselor 
exploatatoare** — « subliniat 
tovarășul Emil Bodnăraș în 
cuvintarea rostită cu prilejul 
adunării festive de la Bucu
rești consacrată marii aniver
sări.

In țările capitaliste șl colo
niale oamenii muncii au săr
bătorit 7 Noiembrie 1957 sub 
semnul hotărîrii de a lupta 
mai dîrz pentru apărarea in
tereselor lor vitale, pentru pa
ce și o viață mai bună.

Sărbătorind cu cel mai mare 
avînt 7 Noiembrie 1957 po
poarele și-au manifestat în
crederea profundă în trium
ful cauzei păcii și socia ismu- 
lul. Ele au sa'utat cu bucu
rie, cu profundă satisfacție 
raportul prezentat de tovară
șul N. S. Hrușciov prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S. la 
Sesiunea jubiliară a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. con
sacrată ceiei de-a 40-a ani
versări a Revoluției din Oc
tombrie.

Raportul oferă oamenilor 
muncii de pretutindeni tabloul 
grandios al transformării ve
chii Rusii înapoiate într-o gi
gantică putere industrială, in

țara primei centrale atemo- 
eiectrice, a primilor sate.iți ar
tificiali ai pămîntului. Cită în
credere în viitor sădesc în ini
mile tuturor oameni or simpli 
din lumea întreagă cuvintele 
raportului tovarășului Hruș- 
cîov. „Acum, cînd în cei 41 
de ani ai dezvoltării sale 
Uniunea Sovietică a ob inut 
succese remarcabile în ridica
rea economici naționale, știin
ței, tehnicii și culturii și a 
construit socialismul, avem 
toate temeiurile să declarăm 
că comunismul nu mal este un 
țel îndepărtat, mărețul său 
edificiu luminos se conturea
ză tot mai limpede. In fața 
ochilor popoarelor, el crește 
și va căpăta forme tot mai 
perfecte cu fiecare succes în 
munca muncitorilor, țăranilor, 
intelectualității țării noastre 
multinaționale". Grandioase 
sînt planurile ce și le propun 
spre înfăptuire constructorii 
comunismului! In următorii 15 
ani U.R.S.S. nu numai că va 
ajunge, dar va și depăși ac
tualul volum al producției 
principalelor feluri de produse 
din S.U.A. — cea mai puter
nică țară capitalistă. Crește
rea ramurilor industriale ho- 
tărîtoare, de aproximativ 2-3 
ori și avîntul rapid al agri
culturii in viitorii 15 ani, vor 
permite să fie ridicat consi
derabil nivelul de trai al po
porului, să se obțină satisfa
cerea mai deplină a nevoilor 
materiale și culturale mereu 
crescînde ale oamenilor so
vietici.

Triumfă comunismul, trium
fă ideile Marelui Octombrie I 
Raportul tovarășului Hrușciov 
schițează tumultuoasa creștere 
a forțelor socialismului In lu
me. Cînd a învins puterea 
muncitorLor și țăranilor în 
Rusia, burghezia din toate ță
rile a prezentat revoluția ca 
un capriciu întîmplător al is
toriei, ca un fenomen vremel
nic șl trecător. Dar iată că 
au trecut 40 de ani de atunci 
și socialismul nu numai că 
s-a întărit, ci chiar a devenit 
un sistem mondial. Acești 40 
de ani au dovedit că socia
lismul și puterea muncitorilor 
și țăranilor nu reprezintă ca
pricii întîmplătoare ale isto
riei, ci o cale logică a po
poarelor născută din însăși 
dezvoltarea societății. Această 
cale o urmează astăzi peste o 
treime din omenire. Așa cum 
se arată in Raportul tovarășu
lui Hrușciov socialismul exer
cită astăzi o influență uriașă, 
în continuă creștere asupra 
mersului istoriei universale. $1 
oricît ar turba imperialiștii, ei 
nu vor reuși prin nici un mij
loc să frîngă forța crescîndă 
a sistemului mondial al șociaj 
lismului, nu vor reuși să 
oprească mișcarea ascenden
tă a societății spre comunism.

Sutele de milioane de oa
meni simpli din întreaga lu
me se conving mereu mai te
meinic de superioritatea so
cialismului asupra putredei 
orîndulri capitaliste, se con
ving că socialismul întruchi
pează năzuințele lor cele mai 
fierbinți de fericire și pace. 
De la tribuna sesiunii jubilia
re a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au răsunat cuvintele 
tovarășului N. S. Hrușciov 
pline de căldura grijii pentru 
pacea întregii omeniri: „De
clarăm solemn că poporul no
stru nu s-a gîndit niciodată

e 
: e 
î e
: e 
: e

s

o

e

e
e

e

e

e

e
o

e

e
e

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2646 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 10 noiembrie 1957

12 ani de la crearea F. M. T. D
Tovarășului K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului 

~ S.Sovietului Suprem al U. R. S.

Tovarășului N. A. Bulganin, președintele 
de Miniștri al U. R. S. S.

1ovarășului N. S. Hrușciov, prim-secretar 
Central al P. C. U. S.

Consiliului

al Comitetului

Prezidiul Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne, Consiliul de Miniștri al R.P. Romine 
și Comitetul Cen.tnal al Partidului Muncitoresc Romîn, în numele întregului popor romîn trans
mit Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Comitetului 
Centrai al P.C.U.S., marelui popor sovietic, cele mai calde felicitări cu prilejul sărbătoririi 
a 40 de anii de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Marea Revoluție Socialistă din Ootombrie, înfăptuită sub conducerea gloriosului partid 
bolșevic în frunte cu V. I. Lenin, a deschis o eră nouă în istoria omenirii, era desființării 
exploatării omului de către om, era victoriei socialismului. Suocesele istorice obținute de 
popoarele Uniunii Sovietice în dezvoltarea economiei naționale, a științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai al oamenilor sovietici, sînt dovada Incontestabilă a superiorității so
cialismului asupra capitalismului și constituie o pildă vie pentru întreaga omenire munci
toare în ilupta pentru triumful cauzei socialismului.

Ideile Revoluției din Octombrie au triumfat în marea Chină, în numeroase țări~ din 
Europa și Asia care au pășit pe drumul socialismului și împreună cu Uniunea Sovietică au 
format marea familie -a țărilor socialiste — imensă forță în slujba progresului social, de
mocrației șl păcii.

Pe calea deschisă de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a pășit și poporul ro
mîn. In anii avîntului revo&uționar din 1917—1921 s-a făurit Partidul Comunist Romîn, par
tid revoluționar, marxist-leninist al clasei muncitoare din Romînia, care a organizat și con
dus cu succes lupta maselor populare împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșie- 
reșli, pentru victoria revoluției democrat-populare.

Poporul român stăpîn pe soarta sa construiește ou suoces sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn orîndui-rea nouă socialistă.

Cu .prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la Mai ea Revoluție Socialistă din Octombrie, toti 
oamenii muncii din tara noastră își exprimă sentimente de caldă recunoștință pentru ajuto
rul acordat de poporul sovietic în eliberarea de sub jugul fascist, în lupta pentru dezvoltarea 
economiei și culturii pe drumul socialismului, hotărirea lor de a întări mai departe prietenia 
și colaborarea frățească dintre Romînia și Uniunea Sovietică.

In numele oamenilor muncii din Patria noastră urăm Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S-, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Comitetului Central al P.C.U.S. și eroicului 
popor sovietic noi succese în opera măreață de construire a comunismului, în lupta nobilă 
pentru apărarea păcii, spre binele și fericirea marii Uniuni Sovietice, a întregii omeniri pro
gresiste.

Trăiască cea de-a 40-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 1
Trăiască în veci prietenia dintre poporul romîn și poporul sovietic !

Tineretul lumii
și marile probleme 
ale zilelor noastre

războiului 
agresiunii 
— la 10 

Londra re-
30.000.000

După terminarea 
victorios împotriva 
fasciste acum 12 ani 
noiembrie 1945 — la 
prezentanții a peste
de tineri, de concepții politice 
diferite, veniți din 63 de țări ale 
lumii puneau bazele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. Ej au jurat că „niciodată 
mâinile indeminatice, mințile 
cele mai luminate și entuzias
mul tineretului nu vor mai fi 
risipite in război".

In istoria mișcării Internatio
nale a tineretului conferința de 
la Londra rămîne ca o adunare 
fără precedent.

La 10 noiembrie, dată devenită 
tradițională, noi sărbătorim, in 
fiecare an, Ziua Mondială a Ti
neretului. Federația Mondială a 

Tineretului Democrat și-a dez
voltat activitatea credincioasă 
spiritului hotărtriior Conferin
ței de la Londra. Ea a cîș- 
tigat stima și inimile milioane
lor de tineri ce iubesc pacea, 
libertatea și bunăstarea. A- 
crst lucru s-a dovedit cu pri
sosință la cel de-al IV-lea Con
gres al F.M.T.D. care a avut Ioc 
ia Kiev in luna august 1957. 
Astăzi, Federația numără peste 
200 de organizații membre, re- 
prezentind 85.000.000 de tineri

— • —
de Christian Echard
secretar general al F.M.T.D.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a R.P. Romine

Dr. PETRU GROZA

Vicepreședintei* Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romin»

E. BODNARAȘ
6 noiembrie 1957,

Prlm-secretar al C.C. 
al P.M.R,

GH. GHEORGHIU-DEJ

Terminarea conductei magistrale 
Bazna-Vințu de Jos-Simeriade gaz metan

Colectivul de muncitori și teh
nicieni de pe șantierul conductei 
de gaz metan Bazna-Hunedoara a 
obținut o nouă victorie : termina
rea conductei magistrale Bazna- 
Vințu de Jos-Simeria pe o lun
gime de 119 km. In seara zilei de 
7 noiembrie, după ce au fost exe
cutate probele necesare cu gaz pe 
întreaga conductă, s-a aprins pen-

tru prima oară la Simeria flacăra 
gazului metan, la capătul magis
tralelor principale de unde se ra
mifică alte linii care vor alimenta 
cu gaz metan Hunedoara și în 
viitor Reșița și alte localități din 
regiunile Hunedoara și Timișoara.

Se apropie de sfîrșit lucrările 
conductei Simeria—Hunedoara. In 
ziua de 8 noiembrie s-a terminat

la Hunedoara, stația de reglare a 
presiunii gazului metan și se lu
crează intens la instalația de ra
cordare a stației cu liniile care 
vor alimenta combinatul metalur
gic, laminorul bluming, laminorul 
de profile mijlocii. Întreaga con
ductă magistrală precum și elec
trozii sînt livrați de Uniunea So
vietică.

prezentînd 85.000.000 
din 97 de țări.

Congresul din Kiev a 
ciniile fundamentale ale 
intr-o situație care s-a modificat 
sensibil în comparație cu situa
ția imediată de după război.

In ultimii ani, odată cu 
apariția unor importante proble
me interesînd tînăra generație în 
ansamblu se poate constata că, 
un număr tot mai mare de orga
nizații de tineret tind să expri
me soluții asemănătoare. Astăzi, 
spre exemplu, se remarcă faptul 
că numeroase sînt organizațiile 
care se pronunță în favoarea 
suspendării sau a încetării ex
periențelor cu armele nucleare, 
în termeni aproape identici.

La Roma, între 1—4 septem
brie s-a reunit Consiliul mondial 
al tineretului muncitoresc cato
lic. La terminarea dezbaterilor, 
in unanimitate, a fost adoptată 
o moțiune prin care Tineretul 
muncitoresc catolic internațional

fixat sar- 
F.M.T.D.

cere „suspendarea experiențelor 
cu arme nucleare4*.

In acest sens, pregătind Con
gresul de la Kiev, F.M.T.D. a 
propus Adunării Mondiale a Ti
neretului și Uniunii Internațio
nale a Tineretului Socialist să 
ia inițiative comune pentru a 
susține acțiunile tineretului și 
ale tuturor organizațiilor sale 
pe lingă guvernele din toate ță
rile în vederea încetării expe
riențelor cu armele nucleare; 
să întreprindă acțiuni comune 
pe lîngă guvernele puterilor care 
dețin arme atomice pentru a ob
ține un acord imediat în ceea ce 
privește încetarea experiențelor 
termonucleare ; să se prezinte cu 
cereri comune în fața subcomi
siei O.N.U. pentru dezarmare.

Cel de-al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. a reînoit aceste propu
neri intr-o chemare adresată tu
turor organizațiilor internaționa
le ale tineretului. Noi dorim ca 
Adunarea Mondială a Tineretu
lui, Uniunea Internațională a 
Tineretului Socialist, Tineretul 
Muncitoresc Catolic și celelalte 
organizații să răspundă favora
bil la acest apel. Aceasta este 
în interesul tinerei generații.

Bineînțeles că mai sînt și se 
ivesc și alte chestiuni de inte
res comun, cum ar fi: o mai 
bună cunoaștere reciprocă a ță
rilor cu regimuri economice și 
sociale diferite; solidaritatea și 
ajutorarea tineretului din țările 
coloniale; educația tinerilor; ca
lificarea lor; apărarea drepturi
lor lor economice și sociale; 
dezvoltarea personalității lor; 
răspîndirea culturii, a sportului; 
organizarea de vaste schimburi 
turistice, de vacanțe a'e tinere
tului.

★
Pentru a contribui Ia o analiză 

aprofundată a acestor chestiuni, 
și pentru a ajunge la puncte de 
vedere comune F.M.T.D. a invitat 
toate crganizațiile naționale și 
internaționale să participe la lu
crările Congresului prin trimite
rea de observatori.

Pe lingă cel 300 de delegați 
la Congres ai organizațiilor 
membre ale F.M.T.D., au răs
puns Ia invitația noastră 174 ob
servatori, reprezentînd 141 de 
organizații naționale și interna
ționale de tineret. Dintre obser
vatori, amintim prezența reproș

(Continuare tn pag. 4-a) I

Fapta demnă 
a unor 
utemiști

Aparate
IN VALEA JIULUICRESC NOI CONTINGENTE DE MINERI

electrice care 
vâ distrează 
și vă hrănesc

Desigur că în viitorul nu prea 
îndepărtat într-adevăr așa va ară
ta o casă modernă:

In timp ce mașina automată de 
spălat rufe își va îndeplini da
toria, soția va da o ultima raită 
prin fața combinei de pregătit 
mîncare, grătarul de fript cu aju
torul razelor infraroșii va răspîndi 
un miros îmbătător de friptură, iar 
soțul — întotdeauna mâi puțin 
harnic în gospodărie — bine dis
pus și proaspăt ras cu aparatul 
electric, va distra musafirii la com
bina muzicală radio — televizor 
pickup — magnetofon, sub lumini
le blînde ale lustrelor în formă 
de buchete de flori și în căldura 
oferită de ventilatorul cu aer cald.

O probă a acestui confort ne-a 
fost oferită și nouă, gazetarilor 
musafiri ai noii expoziții de mo
stre a reprezentanței comerciale a 
R. D. Germane, expoziția de bu
nuri electrotehnice de larg consum 
deschisă în bulevardul Magheru 
din București.

Desigur, față de cele 10.000 de 
întreprinderi din R. D. Germană 
care lucrează pentru export, nu e 
ușor ca pentru 160 metri pătrați, 
cât cuprind standurile expoziției, 
să alegi exponatele cele mai repre
zentative.

Dar gazdele noastre germane 
s-au străduit și... au reușit.

In primul rînd, o mică probă a 
bucătăriei și gospodăriei ultramo
derne ne este oferită de mașinile 
de spălat și stors rufe în care se 
face în același timp și. încălzitul 
apei. De asemenea, un fierbător e- 
leciric „Liliput", care se fixează 
chiar pe robinete, asigură pentru 
nevoi menajere un debit de 8 litri 
p3 oră, încălzită la 60 de grade. 
Mîncarea— preparată la combina 
de gătit, care poate executa 15— 
20 de operași, dintre care ni se 
probează frămîntatul aluatului,

producerea bulionului și marmela- vorba aid nu numai despre com- 
dei, rîșnitul cafelei, tocatul căr- plexitatea echipamentelor cu cel 
nii, curățatul legumelor — va fi puțin 7—8 lămpi, de efectele a- 
fiartă pe o plită electrică sau coap
tă în cuptorul de sticlă cu două 
surse de căldură — de deasupra 
și dedesubtul cratiței. La grătarul 
cu raze infraroșii, o friptură e 
gata în 1—3 minute. Curățenia e 
o jucărie cu asemenea aspiratoare 
— de mînă și pe rotile. încălzitul 
iama și răcoritul vara pot fi fă
cute în același, aparat, ventila
torul-radiator.

Dat fiind că timpul destinat tre-

In vizită la o nouă 
expoziție a R. D. Germane

menajere este astfel re- 
minimum, restul vremii ce 
de petrecut în casă tre- 

asigurat împotriva plicti-

burilor 
dus la 
rămîne 
buie... 
selii.

Iată o sarcină rezolvată cu o- 
noare de numeroasele aparate mu
zicale și televizoare pe care le 
putem vedea în expoziție.

Dintre aparatele de radio, unele 
— Strassfurt și Ilmenau — sînt 
deja cunoscute publicului romîn. 
Altele, Stradivari II, Meiningen 
etc. vor constitui o revelație. E

custice asigurate de cîte 2—3 și 
4 difuzoare, ci și de arhitectura 
modernă a aparatelor, concepută, 
ca la aparatul „Olimpia" de către 
un institut de arte frumoase.

Sectorul televizoarelor ne oferă 
de asemenea o gamă interesantă de 
produse-televizoare de masă 
Diirer, televizoare pe stativ pro
priu „Atelier”, sau radiotelevizoare 
prevăzute cu unde ultrascurte, a 
căror caracteristică comună este, 
după „ultima modă’* germană, 
forma pătrată a imaginei oferite.

Magnetofoanele „Smaragd”, la 
care se făgăduiește un dispozitiv 
pentru asigurarea unei curse mai 
încete a benzii — 9 metri pe mi
nut — își vor găsi un rival de te
mut în noile magnetofoane 
„Flohr”, ca și în pick-upurile ele
gante și ușoare, cu 1—2—3 și 4 vi
teze.

Piesa cea mai dorită a expozi
ției rămîne combina „Cabinet", o 
îngemănare fericită a unui televi
zor cu ecran foarte mare, a unui 
excelent aparat „Strassfurt*, a unui 
magnetofon „Smaragd” și a unui 
pick-up cu mai multe viteze, ser
vite. de un grup puternic de difu
zoare cu sunet stereofonic.

F. C.

Pe stadionul „23 August", la 
sărbătorirea zilei de 7 Noiem
brie, au trecut prin fața oame
nilor muncii, echipe de artiști 
amatori în pitorești costume 
naționale.

WAWiWAWAT.W’i

0 delegație 
de tineri țărani

a plecat
în R. P. F. Iugoslavia

!n cadrul schimburilor de dele
gații dintre Uniunea Tineretului 
Muncitor din Republica Populară 
Romînă și Tineretul Popular din 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, vineri 8 noiembrie o 
delegație de zece tineri țărani din 
regiunea Constanța a plecat pen
tru zece zile in Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia pentru 
o vizită în Republica Populară 
Croația.

Delegația este condusă de tov. 
C. Cîrțînă, membru al C.C. al 
U.T.M.

* Meseria îmbrățișată de încă 2200 tineri * Roadele sistemului 
salarizare îmbunătățit ♦ Cum sînt ajutați în muncă noii veniți

Ceea ce la început părea cu
rios, acum a devenit obișnuință. 
Din trenuri coboară mulți ti
neri, aruncă priviri panoramei 
de basm a Văii Jiului și întreabă 
pe cei ce le ies în cale : „Mă 
rog matale, unde vine mina Pe- 
trila, mina Lonea, sau mina 
Vulcan ?“ Apoi adaugă, mai în
cet spus: „Cam cit se cîștigă ?“

Un asemenea călător, loan 
Gușă, a venit la Petrila tocmai 
de pe meleagurile Hirlăului. A 
întrebat pe văru-său, Sumănaru 
Vasile, „cum îi bre, acolo ?“, a 
auzit că la mină e bine și n-a 
mai stat pe gînduri. Azi lucrea
ză la sectorul II, în brigada lui 
Albu Gheorghe.

O statistică arată că de la a- 
plicarea sistemului de salarizare 
îmbunătățit s-au stabilit aici pe
ste 2.200 de noi muncitori. Nu
mai mina Petrila are acum peste 
900 cadre noi. Cam tot atîtea 
cadre noi are și mina Vulcan.

Pentru minerii recent sosiți 
au fost amenajate cămine-tam- 
pon, au fost asigurate condiții 
optime de trai.

Intr-un oraș necunoscut omul 
se descurcă mai greu. La acest 
lucru s-au gîndit tovarășii din 
conducerile exploatărilor carbo
nifere și, la propunerea Comite
tului raional U.T.M. Petroșani, 
au desemnat tineri mai bine pre
gătiți, care să îndrume pe noii 
veniți în rezolvarea problemelor 
de formularistică, cazare, masă 
etc.

Cu sprijinul acestora, noii ve- 
niji Sîrbu loan, Popescu loan, 
Tabăcaru Vasile, Apostol Petru 
(mina Petrila), Rău Trifon, Me- 
rișan Nicolae, frații Obreja Ni
colae, Ion și Demostene (mina 
Vulcan) ca și mulți alți tineri 
s-au simțit din primele zile ca la 
ei acasă.

Principala problemă care se 
ridică acum este calificarea noi
lor veniți. De aceasta depinde 
realizarea sarcinilor, de plan,

succesul acțiunii de producție 
„omul și tona" și stabilitatea 
cadrelor.

Mai intîi trebuie reliefat fap
tul că majoritatea noilor veniți, 
după terminarea perioadei de a- 
comodare și instruire în proble
mele tehnicii securității muncii, 
au trecut să lucreze in subteran. 
Pentru a avea aici o îndrumare 
permanentă, calificată, la minele 
Petrila și Vulcan noii veniți au 
fost repartizați în majoritatea 
cazurilor Ia cele mal bune bri
găzi. La Petrila 47 de brigăzi 
se ocupă de noii veniți. Un mare 
merit au în îndrumarea proaspe
ților mineri tovarășii Peter Moi
se din sectorul II, de tineret, 
Neagu Gheorghe din sectorul I, 
distins cu Diploma de onoare a

de

Pe-C.C. al U.T.M., de la mina 
trila, Csiki Emeric, Boyte Pavel, 
Hunyady Ioan din sectorul III, 
Drob Gheorghe, Iova» Andronic, 

sectorul 
alții.
au fost
Deocam-

Drob Gheorghe, Iovan 
Danciu Gheorghe din 
il al minei Vulcan și

Tot în acest scop
create brigăziie-școa.ă. ____
dată sînt doar două, dar expe
riența lor poate fi generalizată 
in scurt timp.

Tovarășul Haidu iuliu, Erou 
al Muncii Socialiste, responsabi
lul brigăzii-școală de la Petrila, 
spune: „Pentru mine in perioa-

LIDIA POPESCU
ing. C. DUMITRESCU

Zilele toamnei erau schimbătoa
re. Azi era soare și frumos, adia 
un vînticel curat pur find frunze 
galbene ca într-un peisaj pictural, 
iar mîine cerul se înnora și se în-, 
cețoșa, burnițînd. Drumurile satu
lui se umpleau de noroaie, iar 
cîmpul era pustiu. Nu se putea 
munci. Dar în zilele frumoase se 
dădea zor. Comuna Goicea, din 
raionul Segarcea, se ținea printre 
cele din frunte, iar dacă acum 
muncile de toamnă au fost termi
nate, tinerii de aici au și ei unul 
din meritele de seamă în această 
treabă.

Intr-o zi, tinerii Nicolae Bălă- 
șoiu și Marin Mitri își arau cu oi
țele loturile care le reveneau din 
întovărășire. Flăcăii arau în apro
piere unul de altul și, din cînd 
în cînd, mai schimbau cîte-o vor
bă

— Mai ai mult ? întrebă Mitri, 
deși vedea el singur că Niculai va 
termina pînă în seară.

Niculai nu-i răspunse și rămase 
cu privirea ațintită peste locuri, 
gîndindu-se la ceva.

— Auzi mă, îi spuse el celui de 
alături. Eu mă gîndesc la ceva,

— Asta am observat și eu.
— Cu ce-și ară moș Segărceanu 

lotul lui P Vite n-are, bolnav și 
bătrîn e...

— Păi mi se pare că are vreo. 
75 de ani.

— Hai să-l semănăm noi locul. 
Auzi că și Geană i-a ajutat l-alde 
Marin Zdrenghea. Și-i facem mo-, 
șului un bine.

A doua zi cei doi tineri s-au 
dus la bătrîn acasă și i-au spus :

— Unchiule, ia dă-ne niște se
mințe.

— Păi de ce măi flăcăi, că doar, 
cotă nu se mai dă.

— Ei, ne dai și mata nouă niș
te cotă, că avem nevoie acuma 
au glumit ei. Apoi continuară se
rios : Uite bre, ne-am gîndit 
să-ți lucrăm noi lotul matale că 
sîntem mai tineri, la noi nu se cu-> 
noaște.

— Și ce plată pretindeți ?
— Las-că ne-nțelegem noi la 

urmă.
Băieții au luat sămtnța și într-o 

zi lotul bătrinului a fost gata în- 
sămînțat. S-au dus apoi și l-au a- 
nunțat.

— Gata. Cînd o fi să seceri îți 
mai dăm și-atunci o mină de aju
tor.

Bătrînul s-a uitat la ei încurcat 
și le-a pus iarăși întrebarea de 
mai înainte:

— Ce pretindeți, mai băieți ?
— Păi, știm și noi? se între

bară ei, uitîndu-se unul la altul. 
Dă și mata ce vrei.

Bătrînul rămase iar în încurcă
tură.

— Știu și eu. Vreți bani?
— Lasă, bre, nu te mai gîndi 

la asta. Nu ne trebuie nimic. As- 
ta-i un ajutor pe care ți-l dă ute- 
meul, așa să știi moșule.

Un grup de tinere din echipa de dansuri a întreprinderii de confecții și tricotaje pentru copii Ion 
Fonaghi" din Timișoara, interpret ind un nou număr din repertoriul lor; dansul sovietic „Hora feteior*

A



Ochii cosmici

IN COSMOSwwvwwww

din caracteristicile

oră

condus
constructor de a-

Camera automată ionică este 
un nou aparat creat de fizicie
nii sovietici pentru studiul pro
prietăților radiațiilor cosmice. 
Aparatul este dotat cu instala
ții optice speciale, sistemul ra
dar și televiziune, sisteme în
registratoare electromagnetice.

Bucureștii anului 1901... 
după-amiază de sfîrșit de 
rie... în localul societății 
rimea Romînă" are loc o 
rință. E cald, fum gros de 
și un auditoriu bogat și 
de variat. Sînt aici profesori și 
studenți, elevi, surori de caritate 
și medici, colegi și colaboratori 
ai vorbitorului. Printre ei, cîțiva 
domni ceva mai în vîrstă înmă- 
nușați, cu baston și lanț de ar.r 
la ceas. Dintre cei prezenți unii 
au venit să-l asculte, sau pur 
și simplu să-l vadă vorbind pe 
profesorul Babeș. Alții veniți din 
curiozitatea de a-1 vedea pe tî- 
nărul care devenise atît de curînd 
celebru în țară și peste hotare. 
Despre ce oare va fi în stare să 
vorbească conferențiarul 2 ore 
la un asemenea subiect: Boalele 
țăranului romîn ? — se întrebau 
aceștia.

Curînd însă în sală a apărut 
Victor Babeș cu. înfățișarea sa 
modestă și simplă, cu privirea 
ageră, scăpărătoare.

Se făcu liniște *
„Doamnelor și Domnilor, nu 

pierd nici o ocaziune pentru a 
reveni asupra so.artei țăranului 
romîn din punct de vedere al 
dezvoltării și prosperării lui...“. 
Acestea au fost primele cuvinte, 
urmate apoi de altele și altele 
clocotitoare, pline de nemulțumire 
și indignare pentru mizeria în 
care e lăsată „majoritatea popu
lației țării**. „Statul e vinovat 
de neîngrijirea pentru ridicarea 
stării economice a țăranului..., 
starea de mizerie a țăranilor este 
în strînsă legătură cu nepăsarea 
statului, a insuficientei armate 
sanitare...“.Și rînd pe rînd, Babeș 
enumeră și analizează cauzele 
bolilor de care suferă țărănimea 
noastră. Mortalitatea mamelor și 
a copiilor, nemaiîntîlnită in alte 
țări civilizate, proasta îngrijire a 
copiilor mici, frecvența bolilor 
infecțioase, a malariei și mai ales 
pelagra de care suferă majori
tatea țăranilor din cauza „ex-

Patriot, savant, dascăl
O

ianua- 
„Tine- 
confe- 
tigară 
destul

ploatării extraordinare de către 
proprietari și arendași".

Ar exista zeci de posibilități, 
de combatere a acestei stări, 
spune în continuare vorbitorul. 
Trebuie create sanatorii, bolnavii 
contagioși izolați, trebuie combă
tute superstițiile și birocratismul 
sanitar. Să se distribuie mai

VICTOR BABEȘ 

echitabil mijloacele staiilui. să 
se renunțe la cheltuielile enorme 
în scopuri militariste. Dar pentru 
a reaiiza toate acestea, conchide 
Babeș, din păcate trebuie luptat 
cu două mari piedici: „perso 
naiul necalificat și mai ales 
egoismul dezastruos al claselor 
superioare**.

Faptul că Victor Babeș a putut 
atunci să-și termine conferința 
desvăi :ind tot adevărul în pofida 
revoltei și indignării și a mur
murului dezaprobativ al celor în- 
mănușați, nu este totuși de mi
rare. Copleșitor era numărul 
celor din sală care din cînd în 
cînd îi întrerupeau expunerea 
aplaudîndu-1. Copleșitoare erau 
renumele și autoritatea lui Babeș 
încă atunci, la început de veac 
XX. Și chiar dacă un domn cu 
monoclu spunea celuilalt la ple
care : „ce îndrăzneală, ce neruși
nare, ce calomnii debitează acest

domn doctor", în același timp 
trebuia să recunoască : „ce om 
de știință renumit, cîte descope
riri se leagă de numele lui, cîtă 
glorie, aduce el țării !“. Căci 
Babeș era acela care renunțînd la 
funcții și onoruri în străinătate, 
vine în 1887 în țară minat doar 
de simțăminte patriotice. El a 
fost acela care a înființat în 
1883 Institutul antirabic din 
București — unul dintre primele 
din lume care desfășoară o va
stă activitate în întreaga țară. 
El a fost acela care a pus alături 
de alți savanți patrioți piatra de 
temelie învățămîntului medical 
superior în țară. Babeș este acela 
care în munca sa neobosită de 
savant și cercetător a inventat' 
peste 60 de noi procedee tehnice, 
a studiat șî descoperit 50 de 
microbi necunoscuți, a descris 
paraziți ai sîngelui care provoacă 
diferite boli ale animalelor. El a 
adus contribuții originale !& peste 
20 de congrese internaționale, a 
scris peste 1.300 de lucrări de 
mare valoare printre care trata
tul asupra 
Academia 
din Paris.

Profesor, 
stea au fost căile 
desăvîrșit Victor Babeș în cei 
72 de ani de viață plină de bu
curiile creației dar și de multe 
necazuri și amărăciuni ale unor 
vremi vitrege promovării știin
țelor.

Cred că aceasta este definiția 
cea mai scurtă și mai corespun
zătoare pentru „marele Sputnik4*.

Aparatele instalate pe bordul 
său, inclusiv... cățeaua „Laika**, 
corespund- necesităților de primă 
urgență în ceea ce privește cer
cetarea condițiilor spațiului 
cosmic.

Radiația cosmică ocupă lotul 
cel mai important.

Ea este constituită din parti
cule posedînd energii uriașe care 
sosesc cu viteza luminii din în
treg spațiul cosmic.

De la descoperirea razelor cos
mice (adică de dinaintea primu
lui război mondial) o mare parte 
din eforturile cercetătorilor raze
lor cosmice s-au îndreptat în a-și 
ridica aparatele cît mai sus, cît 
mai aproape de limitele atmosfe
rei.

Baloanele sonda, echipate cu 
aparate automate, au reușit să 
ridice limita acestor cercetări pî- 
na la 40 km. Rachetele au cules 
date la cîteva sute de km. înăl
țime. Acestea erau însă insufi
ciente.

Satelitul reprezintă cea dintîi 
platformă stabilă în spațiul cos
mic, dincolo de limitele atmosfe
rei. Posturile sale de radio trans
mit deja date din domeniul uci
gător al radiației cosmice pri
mare. Satelitul este primul obiect 
de pe pămînt atins de această 
radiație.

Vom reuși cu această ocazie să 
cunoaștem și direcția surselor de 
raze cosmice.

Prezența cîinelui pe bordul sa
telitului va da primul răspuns în 
problema comportării organis
mului în absența gravității.

Experiența vieții în condițiile 
satelitului a atins deja cîteva 
zile, și Va mai dura mult timp.

In același timp, aceasta mai 
constituie o verificare a funcțio
nării aparaturii de regenerarea 
aerului, a posibilităților de ali
mentație, a creării unor condiții 
de viață suportabile pe bordul 
astronavelor. Știm că temperatu
ra înconjurătoare este de ordi-

nul a 200° sub. zero și că razele 
soarelui care nu mai sînt oprite 
de nimic, pot încălzi suprafața 
satelitului pînă la +' 180 °. Ca 
să nu mai vorbim de încălzirea 
rezultată din frecarea cu aerul 
în timpul lansării...

Bineînțeles că influenta rădiâ- 
----- .............— "!“4*‘ii esteției cosmice asupra vieții 

una din problemele cele măi In
teresante. Dacă se va readuce 
„pasagera" pe pamint chiar și 
dacă nu va putea suporta călăto
ria de întoarcere, prezintă astfe] 
un ioieres. științific dxtrem de 
mare, deoarece se vor putea cer
ceta schimbările survenite în or
ganism și asupra fiecărei celule 
în parte în urma iradierii cu raze 
cosmice primare.

Datele transmise de aparatura 
de pe bord privind pulsul, respi
rația, tensiunea arterială și alți 
indici fiziologici permit dease- 
menea specialiștilor să tragă o 
lungă serie de concluzii.

Transmiterea datelor se face 
după o tehnică cunoscută deja la 
radiosondele meteorologice.

lata o schemă — posibilă — 
a sistemului de transmitere. Emi
siunea postului de radio este îm
părțită în mai multe domenii co
respunzătoare fiecărui aparat a 
cărui indicație se transmite.

Această împărțire se poate fa
ce în frecvențe suprapuse. Indi
cația fiecărui aparat este trans
formată în semnale de cod, ase
mănătoare cu codul Morse, pe o 
anumită frecvență muzicală.

Aceste indicații se suprapun în 
postul emițător, iar la recepție 
dispozitive speciale selectează 
iarăși semnalele corespunzătoare 
fiecărui aparat.

In același timp, deoarece pen
tru unele din aparate nu este ne
cesar să se cunoască în mod con
tinuu indicațiile, ci doar la anu
mite intervale, emisiunea poate 
fi împărțită în intervale de timp 
regulate, rezervate fiecare cîte 
unui anumit grup de aparate.

Astfel, dacă avem 10 grupe de 
aparate care trebuie citite o 
dată pe minut, putem împărți 
fiecare minut în intervale de 6 
secunde, în care se realizează e- 
misia datelor grupei respective.

Sincronizarea dintre aparatul 
de emisie și cel de recepție se 
realizează cu ajutorul unor sem
nale speciale de sincronizare ca
re se emit periodic.

Ing. ALFRED SCHWARZ

Noi și noi victorii vin să în
tregească lanțul marilor biruinți 
dobîndite de știința și tehnica 
sovietică pe drumul creării unei 
tehnici demne de contempo
raneitate. De curînd, ziarele ne-au 
adus vestea creării noului avion 
turbopropulsor sovietic „TU-114“, 
construit de un colectiv 
de cunoscutul 
vioane Andrei Tupolev.

Iată cîteva 
tehnice :

„TU-114" se prezintă ca un 
monoplan cantilever (ivind aripa 
in formă de săgeata și ampenajul 
vertical și orizontal. El este. pre
văzut cu patru turbopropulsoare, 
-care sînt de două ori mai puter-

nice decît motoarele de acest fa 
din străinătate. Noul avion este 
destinat pentru a transporta 170 
de călători, iar în cursele lungi 
120 de călători. în condițiile că
lătoriilor turistice, în avionul 
„TU-114“ vor putea încăpea co
mod 220 de persoane.

Avionul are un sistem special 
pentru menținerea în interior a 
aceleiași presiuni, umidități si 
temperaturi, are o bună izolație 
termică și ionică, fotolii conforta
bile, locuri speciale de dormit. 
Avionul este prevăzut cu un salon 
restaurant pentru 48 persoane.

Aparatele permit ea mașina 
poală efectua zboruri la orice 
din zi sau din noapte.

ANTARCTICA ®

turbării, premiat de 
de Știinje Medicale

patriot, savant, ace- 
pe care s-a

Ce sînt exploziile
SOLARE?

Cu ajutorul unei mici 
lunete se pot vedea pe 
suprafața soarelui re
giuni mai întunecate și 
mai reci petele solare 

și regiuni mai luminoa
se și ceva mai calde 
faculele. Aparatele per
fecționate ale astro
nomiei actuale permit să 
se vadă, sau să se foto
grafieze, imaginea soare
lui dată de radiația ți
nui singur element, 
spre exemplu: calciul 
sau hidrogenul In acest 
caz aspectul Soarelui 
este cu totul altul. însă 
unele detalii ca petele 
se mai disting. Uneori 
în regiunea faculară din 
vecinătatea unei pete, 
sau dintre cele două 
pete principale ale unui 
grup de pete, se obser
vă o creștere bruscă a 
strălucirii, care in cîteva

minute poate corespun
de unei măriri a inten
sității luminoase. Feno
menul durează în medie 
vreo 20 de minute, ara
reori o oră și are loc pe 
întinderi ale suprafeței 
Soarelui de ordinul a 
cîteva mii mi din aces
tea. Uneori astfel de 
erupții se văd și pe 
marginea discului solar, 
ele se deosebesc însă de 
flăcările numite protu- 
beranțe ce se văd de 
obicei pe bordul solar 
prin aceea că sînt mult 
mai strălucitoare și nu 
ajung înălțimi așa de 
mari, ci maximum vreo 
30.000. km. Deci nu 
trebuie confundate e- 
rupțiile cu protuberan
tele.

Erupțiile se pot ob
serva mai bine în ra
diația roșie a hidroge-

J^Scinteia
^hnare

„EPUIZATE"N 
O 
T 
E

Interesul general pe care l-a 
trezit în masele largi ale iu
bitorilor științei și tehnicii con
temporane lansarea sateliților 
artificiali ai pămîntului a ri
dicat în mod acut problema 
lipsei din librării a unor cărți 
de popularizare tehnico-științi- 
fice de actualitate.

Se știa încă la începutul 
A.G.I. că aveau să fie lansați

* sateliți artificiali și era lesne 
: de presupus că aceasta va crea 
: un mare interes pentru zborul 
: cosmic. Și totuși...
* Interesanta lucrare a ing.

<«•-

Dispozitiv modem compus din sistem radar-televizor oare per
mite recepția sunetelor din astre.

Paul loanid „Zborul cosmic"; 
apărută în 1955 este epuizată; 
chiar din anul publicării și; 
nu a fost reeditată, așa cum i 
era de așteptat. Broșura cuno-; 
scutului specialist sovietic A. A. ; 
Sternfeld. „Zborurile interpla
netare**, care 
ceputul acestui an, s-a epuizat 
de asemenea foarte repede, da
torită tirajului insuficient.

Am putut constata cum 
librării tinerii se interesau de i 
aceste cărți, dar răspunsul li- î 
bravilor este mereu același : • 
„Epuizate". ;

; Nu este un caz izolat. Să luăm •
• alt domeniu care a devenit de • 
•o mare actualitate. După cum • 
jse știe, la 1 ianuarie 1957 au •
• început în țară emisiunile re- •
îgulate de televiziune destinate • 
; publicului larg. La noi s-au • 
; publicat două cărți pe această • 
; problemă : o lucrare a lui* 
ÎK. Gladkov, alta a lui I. An-* 
\drei. Ambele erau de mult • 
^epuizate în 1957, cînd mii de • 
’•cetățeni ar fi fost interesați să • 
lie cumpere. •
• Concluziile se impun de laț
• sine. După părerea mea este ț
• nevoie de mai mult discernă- • 
•mint în fixarea tirajelor, de o * 
ț politică de mai operativă reedi- * 
•tare care să țină seama de ac- * 
țtualitatea științifică, de cerin-ț 
•.țele maselor largi de cititori. •• «|

In£. B. IOSUB |

£ i

a apărut la în-;

în ;

De la începutul A.G.I. au tre
cut cinci luni, în care timp sa- 
vanții au inițiat acțiuni comune 
pentru lămurirea 
Antarcticei, în < (
muncă, deosebit de grele. Vis
colele se succed acolo aproape 
fără întrerupere. Vîntul 
uneori cu atîta violență încît a- 
vioane cîntărind 11 tone, solid 
ancorate pe pămînt, sînt ridicate 
și purtate prin aer. De curînd, 
radiogramele primite la Institu
tul de magnetism din Moscova 
au comunicat că s-au înregistrat 
temperaturi de —73 grade!

De mulți ani meteorologii bă
nuiesc că Antarctica este princi
pala sursă a intemperiilor de pe 
întregul pămînt. Mase mari de 
aer se degajă fără încetare de la 
polul sud, măturând gheața cu 
viteza uraganilor și precipitîndu- 
se cu vehemență, spre nord, dea
supra a patru oceane.

Este foarte probabil că situația 
atmosferică creată în această re
giune influențează și emisfera 
nordică. Ceea ce se întîmplă azi 
în Antarctica poate avea cîteva 
luni mai tîrziu efecte care vor fi 
resimțite la Moscova sau New 
York. Meteorologii doresc de 
multă vreme să poată folosi pen
tru previziunile lor de lungă du
rată situația atmosferică din An
tarctica. însă care meteorolog ar 
fi dispus să lucreze timp înde
lungat în această regiune atît 
de vitregă ? Dar oamenii de știin
ță au rezolvat și această proble
mă, construind de curînd stațiile 
meteorologice robot numite „Lă
custe". Deocamdată ele vor furni
za date meteorologice pe traseul 
urmat de avioanele de aprovizio
nare a bazelor științifice de la 
polul sud.

Stațiunile minuscule pot trans
mite la fiecare 6 ore, complect 
automat, forța și direcția vîntului, 
temperatura și presiunea aerului 
etc. Stațiile, avînd forma unei 
cutii prelungite cu o tijă, sînt pa
rașutate dintr-un avion. Cînd ele 
ating pămîntul, niște labe mari, 
asemănătoare cu picioarele unui 
păianjen, se îndepărtează auto
mat de la tija centrală și apa
ratul se fixează singur pe sol.

Polul sud geomagnetic al că
rui studiu intră în sarcina expe
diției sovietice, se găsește la 1400 
km. de Mirnîi, într-un deșert de 
gheață, la 3500 metri deasupra

i fenomenelor 
condițiuni de

suflă

nivelului mării. Drumul care 
duce pînă acolo este foarte com
plicat și transportul sutelor de 
tone de materiale pe această ca
rapace de gheață pentru insta
larea stațiunii polare Vostok în 
regiunea polului geomagnetic 
este deosebit de dificil.

Tot pentru studiul amănunțit 
al magnetismului terestru, din 
portul Leningradului a pornit re
cent într-o călătorie de 2 ani, 
peste mări și oceane, un vas 
neobișnuit pentru zilele noastre 
— vasul cu pînze „Zarea" — o 
corabie ușoară cu două catarge. 
Acesta este singurul vas nemag
netic din lume, fierul și oțelul 
fiind excluse cu desăvîrșire din 
construcția lui.

Deosebit de interesantă și mult 
cercetată de savanți este fauna 
antarctică. Animalele de aici nu 
se tem de oameni, fiindcă au 
foarte rar ocazia să-i vadă. Cer
cetătorii povestesc că au reușit 
să mîngîie burta focelor le
neșe și chiar să se așeze pe ele; 
mamiferele n-au reacționat decît 
printr-o privire încruntată.

Un animal care nu se poate 
mîngîia este leopardul de mare. 
Rudă apropiată cu foca, 
monstru, lung de 3,60 metri, se 
deplasează rapid pe gheață și 
atacă omul făFă să fie provocat 
cit de cit.

La Capul Bird, pe o creastă 
golașă, de lave vulcanice, cerce
tătorii au găsit o colonie de 
peste 50.000 pinguini în cuibu
rile lor de piatră. La apropierea 
vizitatorilor o „delegație" de pin
guini le-a ieșit în cale cu mer
sul lor agale și legănat, scoțînd

acest

• sunete de bun venit șî agîtîndu-șl 
bucuroși aripioarele.

: Ei parcurg distanțele scurte
mergînd drept, pe picioarele lor, 
servindu-se de aripioare ca de 

' balansoare pentru păstrarea echi
librului.

Pinguinii, masculii și femelele, 
se unesc pentru a-și proteja în 

1 comun ouăle împotriva gerului 
polar. Ornitologii ar dori să afle 

1 cît mai multe despre fenomena a 
' energie necesară pentru a cloci 
‘ ouăle la aceste temperaturi atît 
' de coborite. Și mai fantastic este 

faptul că pinguinii „imperator" 
șe reproduc în timpul Juntei 
nopți polare, cînd temperatura 
scade pînă la —80 grade. Păsă
rile din această specie, stau în
gropate pînă la gît in zăpadă iși 
țin ouăle deasupra labelor și se 
așează pe ele. Ouăle sînt trecute 
de la o 
zăpadă.

Nu de 
sărit din 
luni de ___ ______ ,___ _
împiedicat însă expedițiile știin
țifice să străbată mii de kilome
tri peste cîmpurile de gheață 
unde n-a călcat încă niciodată 
vreo ființă vie și să facă desco- 

: periri deosebit de importante.
Din cînd în cînd, la Mirnîi su

nă telefonul: oamenii de știință 
americani, francezi sau englezi 
comunică colegilor lor 
ultimele date cu privire la cer
cetările efectuate de ei.

în Antarctica, savanții lumii 
lucrează într-o strînsă colabora
re. Și aceasta este fără n loială 
lucrul ce! mai important.

Ing. I. VA1DA

pasăre la cealaltă sub

mult, la polul sud a ra- 
nou soarele, după șase 
beznă. Întunericul n-a

sovietici

i H alfa și 
de tot 

văzute cu

nulul numită 
numai arar 
ele pot fi 1 
ochiul liber. Aceste mă
riri ale strălucirii regiu
nii faculare se fac în 
special în razele ultravio
lete și deși suprafața 
care emite este a mia 
parte din discul Soare-

lectric, în special 
clee 
toni.
roase 
ticule 
viteză 
secundă, unele sînt mult 
mai rapide, cu vite
ze apropiate de cele 
ale luminii. Ca energie

nu
de hidrogen pro- 
Cele mai nume- 
dintre aceste par- 
călătoresc cu o 
de 1.600 km. pe

cele mai multe pete, fa- 
cule, protuberanțe, e- 
rupții. Astfel în anul 
1947. an de maxim al 
activității solare, s-au 
observat 882 erupții.

Ce sînt exact aceste 
erupții nu se cunoaște. 
După unii astronomi ele 
ar fi un fel de gigantice

hidrogenul se transfor
mă în heliu cu o consi
derabilă degajare de e- 
nergie.

Odată cu marile e- 
rupții solare se observă 
și o creștere de pînă la 
o mie de ori a emisiei 
de radio-unde a Soare
lui, fenomen care se

RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 
prof. «Ir. C. POPOVICI

lui, emisia ei ultravio
letă egalează pe aceea 
a întregii suprafețe so
lare. Odată cu străful
gerarea luminoasă, care 
caracterizează întîi de 
toate erupția solară, 
sînt emiși în spațiu și 
corpusculi încărcați e-

erupțiile mari solare e- 
chivalează cu milioane 
de bombe de hidrogen. 
Astfel de fenomene sînt 
însă rare, deși erupțiile 
mai slabe sînt destul de 
numeroase în timpul 
maximului activității so
lare cînd pe soare sînt

fulgere solare, iar cau
za lor trebuie să fie 
căutată în procesele ter- 
mo-nucleare care mențin 
lumina și căldura Soare
lui. După cum se știe 
în centrul Soarelui, la 
temperaturi de aproape 
15 milioane de grade,

poate observa cu radio- 
telescoapele, chiar • pe 
vreme noroasă. Aceasta 
permite detectarea e- 
Tupțiilor. Odată cu ma
rile erupții se pot ob
serva uneori perturbări 
brusce ale cîmpului

magnetic pămînesc în
soțite de apariția unei 
noi pături absorbante în 
partea inferioară a io- 
nosferei, fenomen ce 
duce la o întrerupere a 
radio-comunicațiilor pe 
unde scurte radio, pe 
mari distanțe atît timp 
cit durează erupția. A- 
cestea sînt consecințe a 
măririi radiației ultra
violete a Soarelui și fe
nomenele se observă la 
8 minute după produce
rea erupției. Ceva mai 
tîrziu, pînă la o oră ju
mătate, se observă une
ori o mărire a intensi
tății razelor cosmice, 
dovedind că cel puțin 
o parte din acestea, sînt 
originare din Soare. La 
una din cele mai mari 
erupții observate, acea 
din 23 februarie 1956, 
intensitatea razelor cos
mice a crescut pînă la 
5 ori cea normală !

Particolele electrizate 
cele mai numeroase e- 
mise în momentul erup
ției călătorind cu o vi
teză de 1.600 km. pe se
cundă ajung după 26 
ore în atmosferă înaltă 
unde produc fenome
ne de luminiscență — 
aurorele polare — și 
tulburări ale ionosferei 
și cîmpului magnetic pă- 
mîntesc. Acul busolei 
are mișcări dezordonate, 
avem de a face cu fur
tunile magnetice, iar 
păturile ionosferii pot 
să fie atît de tulburate 
încît comunicațiile radio 
pot fi deranjate, sau 
chiar întrerupte pe du
rate mai mari. Astfel e- 
rupțiile solare sînt unul 
din cele mai însemnate 
fenomene solare care 
cauzează o sumă de fe
nomene geofizice mai 
sus amintite.

-ȘTIINȚA PENTHU T0ȚI<S>!

Cameră pentru fotografierea automată a aurorei polare

BREVIAR
Inginerii sovietici au construit o mașină folosită In construe, 

ția de clădiri cu ajutorul căreia o casă de cărămidă din pa. 
tru etaje va putea fi construită tn timp de 50—60 de zile. ’

Cu ajutorul mașinii de calculat sovietică „M.2" In laboratory 
de mașini și sisteme de comandă din Moscova au fost eîec. 
tuate calculele pentru noul accelerator sovietic de particule 

la energia de 50 miliarde electronivolti. Această mașină tnlocu. 
iește munca a 10.000 de calculatori.

In Franța a fost realizată o instalație portativă de televiziuu. 
a cărei greutate este de 8 kg. Ea se compune pe lingă tu. 
bul catodic propriu zis, dintr-un aparat fotografic cu o greu, 

tate de 1,3 kg. un sincrogenerator, baterii și un emițător.minia. 
tură cu o putere de cîțiva wați. Alimentarea instalației este asi. 
gurată continuu de baterii. Distanța dintre sursa de emisie și re
cepție este de cîțiva kilometri.



Vizitele vechilor 
fnembri ai P. C. U S 
care se aftă în țara 

noastră
Sîmbătă dimineața, un grup de 

Vechi membri ai PiC.U.S.,.care se 
află în țara noastră format din 
M. M. NOZDRIN, V. M. SOL- 
DATKIN, E. I. BARIȘEV și 
V. A. KOCERVINSKI, au vizitat 
fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală.

Muncitorii și muncitoarele le-au 
făcut o primire entuziastă, mani- 
festînd puternic pentru prietenia 
romîno-sovietică.

La sfîrșitul vizitei a avut loc 
o întîlnire între vechi membri ai 
P.C.U.S. și fruntași în producție.

★
O parte a delegației de vechi 

membri ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
A. F. GORKIN, a sosit sîmbătă 
la Orașul Stalin. La sosire, oas 
peții au fost întîmpinați de re
prezentanți ai comitetelor regio
nal și orășenesc de partid, de 
activiști de partid.

în sala de festivități a uzine
lor de tractoare „Ernst Thal- 
mann“ a avut loc în aceiași zi o 
adunare organizată cu prilejul 
acestei vizite,

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

In centrul atenției, munca 
științifică a utemiștilor

I

Semnarea planului 
de muncă pentru aplicarea 

acordului cultural 
cu R P. D. Coreeană

Sîmbătă a avut loc la Institu
tul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea semnarea 
planului de muncă pentru apli
carea acordului cultural, dintre 
R.P. Romînă și R.p.D. Coreeană 
pe anul 1958.

Planul a fost semnat din par
tea romînă de Ion Pas, adjunct 
al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, iar din partea coreeană 
de Kin In San, locțiitor al mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii.

Au asistat acad. M. Ralea, pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străina-' 
tatea, Al. Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Al. Buican și O. Livezeanu, vice
președinți ai I.R.R.C.S., C. Io- 
nescu-Bujor, director general în 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, Ion Dumitrescu, prim-se- 
cretar al Uniunii Compozitorilor, 
Popa Grigore, consilier al Aca
demiei R. P. Romine, Veronica 
Porumbacu, din partea Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romînă, Al. 
Ciucurenco, din partea Uniunii 
Artiștilor plastici din R. P. Ro
mînă și alții.

Au fost de față Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Iun Sen Bok, vicepre
ședinte al Asociației coreene pen- 
t?iî relațiile culturale cu străină
tatea, membru al delegației cul
turale coreene care se 
țara noastră

Adunarea de alegeri a organi
zației U.T.M. din cadrul Institutu
lui de cercetări silvice a avut un 
caracter mai puțin protocolar. 
Poate de vină era asistența des
tul de mică (în afara celor 13 ute
miști cîți numără organizația lor, 
au mai fost doar eîțiva invitați), 
sau poate la aceasta a contribuit 
și vocea domoală a secretarului 
U.T.M., cercetătorul științific Moi- 
siuc Gheorghe, care a citit o dare 
de seamă întocmită temeinic, fără 
cuvinte de prisos. Nimeni dintre 
cei prezenți nu arăta plictisit, toți 
urmăreau atenți și interesați cu
vintele secretarului.

Trecîndu-se în 
tea organizației 
omis * ' 
din 
muncii obișnui
te a 
colectiv de ute
miști. S-au ți
nut adunări, u- 
nele mai intere
sante, altele mai 
puțin, au orga
nizat niște cam
pionate de ping-. 
pong, au făcut 
dintre utemiști 
să devină purtători ai insignei 
„Prieten al cărții", alții au fost 
criticați că citesc prea puțină li
teratură.

Ceea ce însă mi s-a părut mai 
deosebit, chiar decît aceste reali
zări, a fost exigența și munca sus
ținută a acestui colectiv pentru 
o calificare superioară. Aprecierile 
în această direcție au fost deose
bit de pretențioase, începînd cu 
cele adresate cercetărilor științi
fici și terminînd cu dactilografele. 
Astfel, s-a arătat că cercetătorii 
sînt ia curent cu problemele de 
specialitate, dar nu nupiai aUJ. 
Doi dintre cercetători fiind 'și as
piranți șj-au susținut examenele 
la timp și în condițiuni optime, 
în institut funcționează Un cerc 
de limbi străine la care participă 
și cercetători utemiști. O par
te " ‘ \....................
dențî ori își termină studiile me
dii. Darea de seamă a criticat as
pru o utemistă care și-a întrerupt 
studiile pe motiv că s-a căsătorit.

Analizînd munca fiecărui ute- 
mist în direcția ridicării calificării 
proprii se aprecia că toți ute
miștii obțin rezultate bune în 
munca profesională, că muncesc 
cu pasiune și abnegație.

Dar referitor la aceasta, ,în a- 
dunare nu s-au spus numai cuvinte 
de laudă. Așa, de pildă, doctorul 
Nesterov Vadim a arătat că to
tuși mai sînt cîțiva utemiști care 
nu se omoară cu învățătura. Deși 
în institut sînt toate condițiile 
care să permită unui tînăr să în-

nici una 
laturile

oricărui

revistă activita-
U.T.M. nu s-a

Știri sportive
In ziua a doua a campionate

lor internaționale de tenis de 
masă de la Zagreb au intrat în 
concurs și reprezentantele noas
tre Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller, in proba de dublu pere
chea Rozeanu, Zeller a obținut 
două victorii cu 3-0 în fața 
cuplurilor Ciovici, Nikolici (Iugo
slavia) și Rolland (Belgia), 
Hubl (Austria). In finală jucă
toarele noastre vor întîlni pu
ternicul dublu maghiar Mosoczi, 
Koczian.

La simplu, Ella Zeller a în
vins-o pe Plut (Iugoslavia) cu 
3-0, iar Rozeanu a cîștigat la a- 
celași scor meciul cu Boiadgeva 
(Bulgaria)

La proba de. simplu bărbați 
reprezentantul nostru Matei 
Gantner l-a învins pe iugoslavul 
Osmanagic cu 3-1 (21-14, 8-21, 
21-13, 21-13) și s-a calificat pen
tru sferturile de finală.

In cursul serii reprezentanta 
noastră Ella Zeller a învins-o 
pe jucătoarea maghiară Kerekes 
cu 3—1 (21 — 12, 15-21. 21—11, 
21—17) calificîndu-se pentru se
mi finalele probei de simplu fe
mei

Amatorii de fotbal din Capitală 
au prilejul să asiste astăzi la un 
interesant cuplaj internațional 
organizat .pe stadionul „23 Au
gust".

La ora 1^,45 se dispută cefl 
de-al 7-lea meci între echipele re
prezentative de juniori ale R. P. 
Romîne și R. P. Ungare.

începînd de la ora 14.30 va 
avea loc meciul dintre selecționa
ta divizionară și echipa Halm- 
stads din prima ligă a campio
natului Suediei. In compania unui 
adversar care se bucură de un 
frumos renume, jucătorii noștri 
vor face cu acest prilej o ultimă 
verificare înaintea meciului Dro- 
gramat duminica viitoare la Bel
grad cu Iugoslavia în cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial.

Katalin iese pentru prima oară la joc. Sora ei mai mare, Elisa- 
beta, ii aranjează costumul cel nou. Vrea să fie cit mai frumoasă

Scrisoarea d-lui dr Husse'n Chawky, 
Ambasadorul Egiptului in R P. R. adresată 

ministrului Comerțului Marcel Popescu
După cum s-a mai anunțat, 

zilele acestea o delegație oficială 
egipteană condusă de dl. dr. 
Moustafa Khalil, ministrul Co
municațiilor al Republicii Egipt 
a vizitat țara noastră, la invitația 
ministrului Comerțului.

Deși în cursul călătoriei sale 
în mai multe țări în Europa, dl. 
dr. Moustafa Khalil s-a îmbolnă-

DOMNULE MINISTRU,

In momentul plecării Excelen
ței Sale, Dl. dr. Moustafa Khalil, 
ministrul Comunicațiilor Republi
cii Egipt, consider ca o dato
rie a mea să exprim Excelenței 
Voastre cele mai bune mulțumiri, 
din partea sa, în numele guvernu
lui Egiptului și în numele meu, 
pentru ospitalitatea, atitudinea de 
prietenie plină de delicateță și 
bunăvoință, cu care l-ați înconju
rat în timpul șederii sale în Ro
mânia.

îngrijirea medicală pe care a 
primit-o, mulțumită intervenției 
dvs. binevoitoare, a oprit la timp 
boala de care suferea și părăsește 
Romînia complect restabilit.

Reînoind Excelenței Dvs. recu-

vit, domnia sa nu a renunțat la 
planul său de a vizita și țara 
noastră.

La plecarea din țară, dl. dr 
Hussein Chawky, ambasadorul 
Republicii Egipt în R. P Romînă 
a transmis următoarea scrisoare 
ministrului Comerțului al R.P.R.. 
Marcel Popescu :

noștința și gratitudinea noastră, 
vă rog, Domnule ministru, să bine- 
voinți a transmite Guvernului Ro
mîn, colaboratorilor Dvs. specia
liștilor și medicilor, tuturor ace
lora care au manifestat față de dl. 
ministru Khalil cea mai mare a- 
tenție și toată curtoazia și amabi
litatea, aprecierea noastră cea mai 
deosebită și cele mai vii mulțu
miri.

Profit de această ocazie, Dom
nule ministru, pentru a vă ruga 
să primiți asigurarea înaltei mele 
consider ațiuni.

Dr. HUSSEIN CHAWKY 
Ambasadorul Republicii Egipt

vețe (laboratoare, specialiști în 
diferite domenii și care i-ar putea 
ajuta în pregătire etc), organiza
ția nu s-a gîndit să le ofere a- 
cestor tineri un ajutor mai orga
nizat.

Pregătirea profesională a ute
miștilor de la I.C.E.S. a mers pa
ralel cu pregătirea lor politică. în 
anul de învățămînt politic trecut 
aproape toți utemiștii au fost în
cadrați fie în cercurile existente 
în I.C.E.S., fie pe lîngă cabine
tul de partid. Anul acesta șase 
utemiști sînt înscriși în cercul 
pentru studierea bazelor marxism- 
leninismului creat de organizația 
de partid, iar doi tineri frecven
tează cercurile de tip superior de 

pe lîngă cabi
netul Comitetu
lui orășenesc de 
partid.

Toate acestea 
au fost discuta
te pe larg în a- 
dunarea de ale
geri și toți au 
socotit ca un 
lucru de la sine 
înțeles, ca vii- 

se ocupe în con-
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Pe marginea adunării 
generale de alegeri 

a utemiștilor 
de la Institutul 

de cercetări silvice
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o excursie, unii
se pregătesc

dintre utemiști sînt stu-

IN VALEA JIULUI’’
cresc noi 
de mineri

contingente

(Urmare din pag. l-a) noii veniți au fost deschise

da 
mă 
de

Important săactuală e mai
ocup de creșterea cadrelor 

mineri decit să obțin perso
nal rezultate răsunătoare în pro
ducție". Același ideal îi călăuzește 
și pe tovarășii Csiki Emeric, res
ponsabilul brîgăzii-școală de la 
Vulcan. In acest fel, după nu
mai cîteva luni de la sosirea în 
Valea Jiului mulți tineri mînu- 
lesc cu pricepere ciocanul de a- 
bataj. Unii, chiar înainte de a 
sfîrși școala de ajutori de mi
neri sînt salarizați pe acest post.

Ca și noii veniți, am întrebat 
și noi care le este cîștigul. Răs
punsul ? In primele luni, în pe
rioada de acomodare, cel mai 
mic salariu este de 750 lei, apoi 
depinde de roadele obținute. Cei 
mai mulți primesc între 1.200 și 
1.500 lei. Sa vă dăm cîteva 
nume : Popescu Ioan din bri
gada lui Peter Moise, de ia mina 
Petrila, a cîștigat in septembrie 
1.500 lei. Apostol Petru din sec
torul 11 al aceleiași mine, venit 

numai de trei luni a cîștigat 
2.400 lei. loan Gușă, tînărul de 
pe meleagurile Hirlăului primeș
te 1.200 lei salariu. De cînd e 
aici și-a cumpărat ceas, două 
costume de haine, ba mai mult, 
trimis celor de acasă 3.500 lei 
și o epistolă surorii sale: „Tu- 
dorico, vino și tu“. Și fata a 
venit.

iată dar că brigăzile își spun 
cuvîntul în calificarea noilor mi
neri. Dar numai acest lucru nu 
este suficient. MAISTRU, INGI
NERII, TREBUIE SA AIBA UN 
ROL ACTIV, SA FIE APROA
PE DE NOII VENIȚI.

Maiștrii și inginerii din exploa
tările miniere ale Văii Jiului a« 
tot interesul să crească cadre 
cu un înalt nivel de pregătire. 
Repartizarea lor pe lîngă fiecare 
brigadă le înlesnește munca, îi 
apropie de tineri. Se poate cere 
însă din partea unora mai mul
tă preocupare. Dacă inginerii 
Nicorici Nicolae din sectorul II 
al minei Petrila, Sabău Ion, șe
ful sectorului III. Ovanez Ara; 
bagian, șeful sectorului II ca și 
maiștrii Socaci Alexandru și Mis- 
treanu Ion, toți de la mina Vul
can. se ocupă cu dragoste de 
repartizarea și îndrumarea ca
drelor tinere, există, din păcate, 
și mulți care dovedesc dezinte
res. Tov. lovan Grațian, maistru 
și secretarul organizației U.T.M. 
din sectorul III de la mina Vul
can, ca și Vasile Voiculescu, 
maistru In sectorul II, nu au fă
cut aproape nimic în 
calificării noilor veniți.

In acest an la minele 
lea Jiului s-au calificat 
muncitori și se află în 
calificare 680. In prezent 
școli de calificare pregătesc 
jutori de mineri și mineri. Pen

privința

din Va-
2.180 de 
curs de 

șase

tru .......
cursuri de vagonetari cu durata 
de trei luni, indeobște pentru 
școlile de un an și doi ani sînt 
recrutați cei mai buni elevi de 
la cursurile de vagonetari. în 
afară de acestea au fost înfiin
țate școli de scurtă durată care 
pregătesc mecanici de locomo
tive, artificieri etc.

Trebuie relevat faptul că per
sonalul didactic este format în 
majoritate din ingineri și teh
nicieni cu pregătire profesio
nală și cu metode pedagogice 
bune. Frecvența la aceste școli 
și cursuri nu ne poate însă mul
țumi. Dacă la Petrila și Vulcan 
participarea este. în jurul a 90— 
100 la sută, ea este nesatisfăcă
toare la Aninoasa, Lupeni, Lo- 
nea și Uricani. La Uricani, de 
exemplu, de curind, din 40 în
scriși frecventau doar 5. Trebuie 
spus că nici comitetele U.T.M. 
din aceste mine n-au găsit cele 
mai bune metode pentru a-i în
druma pe tineri la învățătură.

S-ar putea spune multe lucruri 
cu privire la munca U.T.M, în 
rîndul tinerilor nou veniți. La 
mina Petrila, comitetul U.T.M. 
în frunte cu tovarășul Jitea Ion, 
secretar, se interesează de repar
tizarea tinerilor la locuri de mun
că, de atitudinea maiștrilor și 
tehnicienilor față de aceștia. De 
aceea nu este de mirare că s-au 
obținut rezultate bune în ceea 
ce privește întărirea disciplinei 
în producție. Merită subliniat 
faptul că abaterile, chiar cînd 
sînt ale noilor muncitori, nu 
sînt trecute cu vederea. Cînd Su- 
haidac Gheorghe — nou venit 
— ă absentat nemotivat, atitu
dinea sa a fost luată în discuție 
de utemiști și sancționată. Co
mitetul U.T.M. de aici organi
zează lunar consfătuiri cu res
ponsabilii de brigăzi, la care 
sînt invitați șefi de sectoare, 
maiștri, ingineri. In această for
mație se discută mersul califi
cării tinerilor.

Cu totul altfel se prezintă si
tuația la mina Vulcan. Secretat 
rul comitetului U.T.M., tovarășul 
Inocan Miron, nu-și face prea 
multe probleme cu noii veniți. 
După părerea dînsuîui are prea 
multe treburi ca să-și mai bată 
capul și cu calificarea lor. Re
zultatele bune obținute aici nu 
se datoresc muncii comitetului 
U.T.M., ci conducerii exploatării, 
a sectoarelor, ca și tinerilor per
sonal.

Munca educativă cu noii ve
niți este mai grea, desigur. Au 
venit tineri din diferite colțuri 
ale țării, cu sau fără multă școa
lă,. cu diferite deprinderi. Mulți 
trebuiesc transformați, toți tre
buiesc ajutați să se califice. A- 
ceasta este sarcina de frunte a 
organizațiilor U.T.M. din mine.

torul birou să 
tinuare de pregătirea multilate
rală a utemiștilor. Acest lucru a 
fp^t înscris și în hotărîrea adop
tată de adunare.

Dacă aceasta a fost activitatea 
pentru care micul colectiv de pte- 
miști al I.C.E.S.-ului merită toa
tă lauda, există o altă latură în 
care nu au avut prea multe rea
lizări. Este vorba de activitatea 
culturală, sportivă, de felul în 
care își petrece timpul liber. Poate 
că cei mai mulți dintre utemiști 
nu-și irosesc timpul în van. Doar 
și de învățat se învață tot în tim
pul liber. Dar se face prea puțin 
pentru ca utemiștii să se cunoas
că și să se apropie între ei. Apoi, 
pentru cineva din afară e izbitoare 
o anumită — hai să-i zicem — 
gravitate a tinerilor, nefirească 
pentru vîrsta lor. Indiferent de 
ocupații, de profesiunea aleasă, 
totuși unde lucrează un colectiv 
de tineri se simte mai multă vo
ioșie. Chiar și în adunare, aceste 
probleme au fost ridicate cu des
tulă timiditate, iar explicațiile 
date au fost — ca să spun așa — 
de natură administrativă : n-avem 
clufy ’ n-avem qpijcljțiL nu sîntem 
sprijiniți etic. Vechiul birou al or
ganizației U.T.M. și adunarea ge
nerală n-a dovedit prea multă 
inițiativă în această direcție. Poa
te biroul nou ales va ști mai bine 
să găsească formele cele mai po
trivite pentru antrenarea utemiști
lor la o viață cu adevărat tine
rească.

Așa cum > am arătat mai sus, 
organizația U.T.M: a I.C.E.S. este 
o organizație capabilă să judece 
cu maturitate problemele profe
sionale și politice și să acționeze 
în consecință. Cu toate că . este o 
organizație mică, ea și-a dovedit 
forța în diferite împrejurări, răs- 
punzînd cu promptitudine în re
zolvarea sarcinilor care i-au stat 
in față.

M. V1DRAȘCU

Cronica
Regizorul de film Juan Antonio 

Bardem nu face parte din acei ar
tiști cărora le place să idilizeze lu
mea capitalistă, dimpotrivă, el nu 
pierde nici un prilej de a pălmui 
această lume, pentru a zgudui su
fletele spectatorilor, strecurîndu-le 
mari întrebări, punîndu-i să recon
sidere critic realitatea din țările 
burgheze, în speță Spania fran- 
chistă. O spune de altfel direct în- 
tr-un articol în care pledează pen
tru înfățișarea realistă a vieți: 
„...după părerea mea, fimul va fi 
mai întîi de toate mărturie, sau nu 
va fi nimic".

Punînd cu multă acuitate per
sonajelor șale probleme de conș
tiință, Bardem înțelege să insiste 
asupra ideii răspunderii umane 
pînă într-atîta, incit conștiința pe 
care-o pune la încercare încetează 
de a mai fi ceva abstract, eteric 
și devine în anumite cazuri chiar 
un adevărat erou al filmului. Este 
interesant de observat de pildă 
cum apare eroul — conștiință în 
„Moartea unui ciclist" și în noua 
premieră a ecranelor noastre „Stra
da mare". In aceste filme se aduc 
scene din medii diferite, „Moartea 
unui ciclist" de pildă avînd acțiu
nea plasată în lumea marii bur
ghezii, cum s-ar spune, a high- 
life-ului. Această lume, arată Bar
dem în film, are și ea o conștiin
ță, dar o conștiință tot atît de 
putredă și decăzută ca și ea însăși. 
In tot cursul povestirii, eroina 
principală, frumoasa bogătașă Ma- 
ria-Jose este terorizată de ideea că 
Rafa, un critic de artă prieten de 
al casei știe de adulterul ei cu 
Juan, știe de crima ei de a fi ucis, 
conducind cu neatenție mașina, un 
ciclist. La rîndul lui, Rafa nu în
cetează de a insinua tot timpul 
că știe lucruri compromițătoare de
spre ea, chțnuină-o tot timpul, 
mențiitînd-o într-o permanență 
stare de neliniște. Dar Rafa opă
rind ca o conștiință exterioară a 
Mariei-Josâ, amintindu-i neîncetat 
de faptele ei rele, nu o face din- 
tr-o dorință moralizatoare, ci o 
șantajează pur și simplu în mod 
odios. Rafa care, într-un mod sim
bolic, joacă rolul conștiinței oame
nilor din marea burghezie, se do
vedește a fi o conștiință tot atît 
de murdară ca și aceștia.

Tînărul scriitor Federico Rivas 
apare în „Strada mare" drept 
■conștiință a eroilor acestei alte 
creații bardemiene. Aici evoluează

Sosește circul german 
„ A e r o s“

Socialismul 
este de neînfrînt

Duminică 10 noiembrie sosește 
în Capitală colectivul renumitu
lui circ german ,,Aeros“ din Leip
zig.

Din programul spectacolelor pe 
care circul „Aeros“ le va prezenta 
publicului bucureștean vor face 
parte jonglerii, balet pe sîrmă, a- 
crobație aeriană, acrobație la du
blu perj etc. Circul „Aeros“ adu
ce la București un mare parc de

animale cu care artiștii germani 
vor prezenta un bogat program de 
dresuri. Astfel în spectacol se 
vor vedea dresuri de ponei, urși 
albi, tigri și pantere, elefanți, 
urși bruni pe biciclete și motoci
clete, lei etc.

Premiera circului „Aeros" va a- 
vea loc miercuri seara pe arena 
Circului de Stat.

(Agerpres)
(Urmare din pag. l-a) 

rilor scialiste pentru ca pe 
baza luării în considerație a 
realității și pe baza înțelege
rii reciproce să se cadă de a- 
cord cu privire la excluderea 
războiului ca metodă de rezol
vare a problemelor internațio
nale, să se pună capăt răz
boiului rece și cursei înarmă
rilor, să se stabilească între 
state relații pe baza coexis
tenței, să se rezolve proble
mele iitigoase nu prin război, 
ci prin tratative, prin întrece
re pașnică în dezvoltarea eco
nomiei, culturii, în mai buna 
satisfacere a cerințelor omu
lui, a nevoilor sale“. Ca un 
mesaj luminos inspirat din 
ideile lui Octombrie a răsu. 
nat și Apelul de luptă pentru 
pace adresat de Sesiunea ju
biliară a Sovietului Suprem al 
U.R;S.S. tuturor oamenilor 
muncii, oamenilor politici și 
activiștilor pe tărîm obștesc, 
oamenilor de știință și cultu
ră, parlamentelor și guverne
lor din toate țările lumii.

Sărbătorind % 40-a aniver
sare a Marelui Octombrie po
poarele și-au întărit încrede-, 
rea în triumful cauzei păcii. 
Sutele de milioane de oameni 
simpli de pretutindeni văd în 
Uniunea Sovietică, puternicul 
Stat Socialist, apărătoarea de 
nădejde a păcii. Forțele păcii 
au în Țara Iui Octombrie Roșu 
și în toate celelalte țări ale la
gărului socialist, un scut pu
ternic, o gigantică forță ma
terială care-f înfrînează pe

Incendiatorii imperialiști. Cu 
toate că primejdia războiului 
n-a fost definitiv înlăturată, 
nu mai există fatalitatea oar
bă a dezlănțuirii lui. încura
jate de suflul nou al lumii 
noi născute sub razele lui Oc
tombrie, popoarele au învățat 
să-și spună cuvîntuil. Ele pri
vesc cu tot mai multă încre
dere spre viitor. Soarele co
munismului, soarele păcii va 
triumfa!

Istoria își are cursul ei ca 
și natura. Și dacă nu putem 
prevedea cite greutăți vor mai 
fi și cîte piedici se vor mai 
pune în calea păcii și a co
munismului putem afirma in
discutabil un lucru : nașterea 
statului sovietic a deschis o 
eră nouă în istorie, era comu
nismului, iar comunismul e 
ziua luminoasă de mîine a 
întregii omeniri.

Istoria a cunoscut veacuri 
mai liniștite și veacuri mai 
furtunoase, veacuri de avînt și 
veacuri de stagnare. Veacul 
nostru își are destinul lui. El 
a fost martorul celui mai mă
reț eveniment al tuturor tim
purilor : Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. Și el 
se îndreaptă cu pași hotărîți 
spre țelul lui minunat. Acest 
veac va intra în istorie ca 
veacul comunismului, ca veac 
al făuririi fericirii celor ce 
muncesc.

Și la Almaș este azi lumină
Intr-o duminică dimineața 

multă: lume s-a adunat în făța 
sfatului popular din comuna 
Almaș-Oradea. Unii au adus 
cu ei topoare, alții tîrnăcoape, 
iar o parte hîrlețe. Apoi s-au 
împărțit în două: 
te au 1 '
pentru a pregăti stîlpii, iar o 
parte pe șosea, pentru a face 
gropile. Este adevărat, cei care 
au săpat la gropi au avut 'mai 
mult de muncă, dar nimeni nu 
s-a supărat. Pe o distanță de 
10 km. tineri și vîrstnici au

o par-
luat-o spre pădure

muncit cu multă însuflețire 
la săpatul gropilor pentru 
stîlpii electrici.

Cînd totul a fost gata, de 
la oraș a venit o echipă de in
stalatori care cu ajutorul țăra
nilor muncitori au plantat 
stîlpii. După aceea au întins 
firele și azi în casele locuito
rilor din comuna Almaș este 
lumină și cîntă difuzoarele.

Z e s t r e a“ 
căminului nostru

Corespondent
ZOICAN V. VASILE

Descoperirea
Sub dealul Banța, în orașul 

Ocna Mureș, regiunea Cluj, lo
cuitorii orașului au descoperit 
o mină. Mina are o adîncime 
de circa 500 metri. Inginerii 
de specialitate au constatat că 
în interiorul ei se găsește un 
pămînt special necesar la fa
bricarea săpunului.

Munca este în plină desfă
șurare. S-au instalat vago- 
neți cu care se transportă pă-

In fața minei s-au ș; 
pînă acum 3 gramez

de la Banța
mîntul. 
ridicat
de pămînt;de aproximativ 40 
metri cubi fiecare. In curînd 
se va instala și un funicular 
care să transporte pămîntul de 
aci direct la fabrica respectivă 
pentru fabricarea săpunului.

Corespondent voluntar
CONSTANTIN ROMCEA

filmului
altfel de personaje decât în „Moar
tea unui ciclist": niște oameni 
simpli, mărunți, dintr-un obscur 
orășel de provincie. Sînt în fond 
niște oameni sărmani, demni de 
milă, foarte puțini vinavați de fe
lul lor de trai. Conștiința lor este 
mult mai curată decît aceea a re
chinilor vieții din „Moartea unui 
ciclist". Federico Rivas — această 
conștiință, este martorul unei în
tâmplări banale, privită din punct 
de vedere dl vieții, aproape melo
dramatică, văzută ca subiect dl 
unei opere de artă. Aproape melo
dramatică, fiindcă Bardem — ca 
și toți marii creatori moderni, — 
știe să taie calea spre melodramă 
la momentul oportun, știe să ex
tragă semnificații deosebit de pre
țioase din cele mai lipsite de cu
loare fapte, poate înadins dintr-a- 
cestea.

Pe scurt este vorba de un grup 
de prieteni de chef care, plicti- 
sindu-se în viața monotonă, lipsită 
de orice suflu mai larg al orașului 
provinciei spaniole actuale, pun la 
cale o farsă prostească, plină de 
răutate. Unul din ei — Juan (Jose 
Suarez) este însărcinat să-i facă

Corespondent voluntar 
VASILE GAFTONE

„Fetelor, am o dorință
— Dacă este cu putință —
Să-i prindă pe-ai noștri dorul 
Să dnte și-n gară difuzorul l"

„Cîntec de dor“

Acum cîteva luni în comuna 
Perieni raionul, Bîrlad s-a inau
gurat căminul cultural. De a- 
tunci nu-i seară în care sătenii 
să nu asculte în colectiv emi
siuni radiofonice. In afară de 
aceasta, tinerii joacă șah, audia- 
ză diferite conferințe, pregătesc 
programe artistice.

De curind bucuria ne-a fost 
însă și mai mare. Căminul 
nostru cultural a fost înzestrat 
cu un aparat de proiecție cine
matografică. Tovarășii învăță
tori Mihai Ghinea și loan Cio- 
rîță vor fi operatori. De acum 
încolo, activitatea artistică și 
culturală în satul nostru va de
veni mai vie, mai interesanta, 
'nai bogată.

DUMITRU MUNTEANU
învățător

Mînat de anumite treburi am 
stat cîteva ceasuri în sala de 
așteptare a gării Salva, din re
giunea Cluj. Acest timp însă, 
nu l-am pierdut în zadar. Am 
reușit să învăț un cîntec... 
„Cîntec de dor“ — așa l-a nu
mit autoarea ei, o tînără ma- 
ramureșeancă. II cînta unei 
prietene de-a sa. Eu am 
să vă spun numai o strofă ;

Nu știu dacă l-o fi ascultat 
și... șeful stației. Știu numai 
că în comuna Salva radiofica- 
rea s-a terminat încă din anul

Scenă din film
pasiv faptele, d ia paziție față d# raghios, asemănător celor pe care 
ele, caută să pătrundă pînă la le întâlnim adesea în viața de toa- 
cauzele lor cele mai adânci. Voind te zilele și care ne fac să-l sur- 

... prjn(iem un Qm -n flagrant de
lict de gingășie, duioșie și coche
tărie cu el însuși, exteriorizînd 
spontan dispoziția lui intimă. Ac
trița stă în pat și se gîndește la 
bucuria pe care o va avea de a 
merge a doua zi la un film cu 
bărbatul pe care a început să-l iu
bească mult, jucîndu-se cu biletele 
de cinema, improvizînd astfel deo
dată un fel de balet miniatural 
al fericirii ei, de același gen cu 
celebrul „dans al pîinișoarelor" lui 
Chaplin din „Goana după aur". Ea 
alătură biletele ceea ce simbolizea
ză faptul că dorește să meargă îm
preună cu omul iubit pe calea vie
ții, le strînge pe amândouă într-o 
mină prefigurind o îmbrățișare 
drăgăstoasă ș.a.m.d. Toate acestea 
Betsy Blair le joacă cu o expresie 
de extaz modest pe față, cu zâm
betul ei foarte inteligent, Uustrînd 
fericirea pe care o reprezintă pen
tru ea dragostea ce-o va salva de 
la îmbătrînirea sterilă, faptul că 
aproape nici nu-i vine să creadă 
în posibilitatea acestei fericiri.

In ciuda unor limite ale con
cepției sociale, unui stil prea in- 
telectualizat ce-i este caracteristic 
regizorului, „Strada mare" esțe un 
fragment reușit al frescei vieții spa
niole de azi pe care se pare că o 
încearcă Bardem in filmele sale.

să-l scoată din inerție pe bătrînul 
scriitor care a dezarmat în fața 
mizeriilor vieții burgheze, (numai 
scrie și nici nu vrea să încerce a

f<nWE!»fAT<>Glh\FE)

STRADA MARE
curte unei fete bătrîne — Isabel 
(Betsy Blair). Tentativa lui Juan 
reușește, Isabel se îndrăgostește de 
el, dar prietenii îi impun să mear
gă mai departe, s-o ceară în căsă
torie pentru ca apoi s-o părăsea
scă înaintea nunții pradă batjoco
ririi întregului orășel, sperând să 
se distreze astfel de minune pe 
seama nefericirii fetei. Federico 
(Yves Massard) — acea conștiință 
despre care vorbeam j— în purita
tea idealului său etic nu poate în
gădui o asemenea ticăloșie și o 
anunță cu curaj pe Isabel despre 
mîrșăvia a cărei victimă este, pro- 
punîndu-i s-o ajute să fugă din 
oraș pentru a se salva.

Spuneam că Federico, ca o conș
tiință a oamenilor din popor, este 
— spre deosebire de Rafa — un 
erou de o mare curățenie sufle
tească și frumusețe morală. Dar 
nu numai atît. El nu înregistrează

împiedica farsa plină de răutate a 
chefliilor), Federico îi arată că în 
fond aceștia nu sînt principalii vi- 
novați ai actului lor inuman, că vi
novată este Strada mare a orașu
lui, plictisitoare și onestă—arenă a 
bîrfelilor și conformismului mic 
burghez, vinovată este viața în lu
mea stăpînită de bani și imorali
tate, lipsită de perspective și de 
un ideal care să purifice sufletele 
agasate de un trai nenorocit, vino
vat este în ultimă instanță regimul 
social din Spania, înăbușitor al as
pirațiilor nobile omenești.

Trebuie remarcat în film jbcul 
realist, nuanțat al actriței Betsy 
Blair. Nu ne putem reține, de pil
dă, să nu amintim cum a interpre
tat ea scena în care se joacă cu 
biletele de cinema. Bardem a con
ceput această scenă ca un mijloc 
de studiere a stării sufletești a 
eroului folosind un gest puțin ca-
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Din partea Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. 

și C.C. al P.C.U.S.
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S. au de

semnat o delegație guvernământ ală pentru conducerea din Mos
cova la București a rămășițelor pămîntești ale tovarășului 

: Grigore Preoteasa, membru supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., și pentru participarea la funeralii.

Din delegație fac parte tovarășii: L. I. Brejnev, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., N. S. 

Patolicev, membru al C.C. al P. C.U.S., prim locțiitor al Minis
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S., N. I. Bobrovnikov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., președinte al Sovietului de depuiați ai 
oamenilor muncii din orașul Moscova, A. A. Epișev, membru 
supleant ai C.C. al P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovietice în 
București și V. I. Tișcenko, adjunct al șefului unei secții a C.C.

ț al P.C.U.S.

>r

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Ziarele sovietice din 9 noiembrie 

a.c: au anunțat din partea comisiei guvernamentale pentru* or
ganizarea ducerii în patrie a rămășițelor pămîntești ale tova
rășului Grigore Preoteasa, membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., că sicriul cu corpul neînsuflețit este 
depus în Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor din Moscova. In 
ziua de 10 noiembrie oamenii muncii din Capitala sovietică au 
acces în Sala Coloanelor pentru a-și lua rămas bun de la Gri
gore Preoteasa.

De asemenea, ziarele „Pravda “ și „Izvestia" au publicat la 
9 noiembrie necrologul tovarășului Grigore Preoteasa.

De la Comisia pentru organizarea 
tovarășului 

Preoteasa
funeraliilor

Grigore
Comisia pentru organizarea fu

neraliilor tovarășului Grigore Preo
teasa, instituită de Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro-

mîn, va fi adus în țară în seara 
zilei de luni 11 noiembrie 1957 
și va fi depus în Palatul Republi
cii, Calea Victoriei nr. 53.

Pentru a-și lua rămas bun de 
la tovarășul Grigore Preoteasa, 
oamenii muncii vor avea acces în 
sală în zilele de 12 și 13 noiem- 
brie.

Inmormîntarea va avea Ioc 
miercuri, 13 noiembrie, la cimiti
rul militar Ghencea.

Telegrame
de condoleanțe în legătură cu 

încetarea din viață a tovarășului 
PreoteasaGiigore

Pe adresa C.C. al P.M.R. so
sesc numeroase telegrame de 
condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășului 
Grigore Preoteasa, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R.

Au trimis telegrame:
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovietice 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.; 
membri ai 
al Uniunii 
ză țara 
Centrale ale; Partidului Comu
nist Chinez, Partidului Muncii 
din Albania, Partidului Comunist 
Bulgar, Partidului Comunist 
Francez, Partidului Comunist 
Grecia, Partidului Comunist 
lian, Partidului Comunist 
Israel, Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia, Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și Guvernul R. D. Viet
nam ; tovarășul Giancarlo Pajet- 
ta, membru în conducerea P. C. 
Italian, Municipalitatea Manterre 
din Franța.

De asemenea, s-au primit tele
grame din partea :

Comitetului orășenesc P.M.R. 
București; Comitetelor regionale 
P.M.R. București, Constanța, Ti
mișoara, Staiin, PIoești, Regiunea 
Autonomă Maghiară, Suceava,

delegația de vechi 
Partidului Comunist 

Sovietice care vizitea- 
noastră; Comitetele

din 
Ita- 
din 
din

Craiova, și altor comitete ale 
Partidului Muncitoresc Romîn ; 
Prezidiului Consiliului Central ai 
Sindicatelor din R.P.R.; Comite
tului Central al U.T.M. și Consi
liului Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din R.P.R.; Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R.; 
Uniunii pentru Cultură, Fizică și 
Sport din R.P.R., Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Regiunii PIoești; Adunării Popu
lare a Circumscripției Electorale 
nr. 34 din raionul Tg. Jiu unde 
tovarășul Grigore Preoteasa a 
fost ales deputat în Marea Adu
nare Națională ; muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din Com
plexul C.F.R. Grivița Roșie, de 
la uzinele „23 August44 — Bucu
rești, uzinele de tractoare „Ernst 
Thalmann44 — Orașul Stalin, u- 
zinele „Mao Țze-dun“ — 
rești, uzinele „1 Mai“ — 
și alte întreprinderi.

Au sosit telegrame din 
Uniunii Scriitorilor din 
Uniunii Ziariștilor din
acad. C. I. Parhon, acad. St. 
Stoilov și altor oameni de știin
ță și cultură, Teatrului de Stat 
din Arad; Institutului Agrono
mic „N. Bălcescu44 București; 
Institutului Medico - Farmaceu
tic — București; Institutului 
Politehnic Orașul Sțalin și al
tor instituții de știință și cul
tură, din partea Colegiului Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
altor instituții de stat.

Bucu-
Ploești

partea
R.P.R.,
R.P.R.,

Recepții ia ambasadele 
U.R.S.S. din strai natale

In Comitetul Politic O.N.U,
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:

organizație de luptă pentru e

aspirațiile tinerei generații
★ ★ ★

t Problemele tineretului țărilor arabe
:

?

Colonialiștii nu vor să îngăduie 
mișcării de eliberare a popoare- 
lor arabe să se dezvolte ; ei fac 

\tot ce le stă în puteri pentru a o 
•zădărnici și a împiedica aceste po- 
\ poare să-și atingă țelurile de inde
pendență națională' și suveranitate. 

•Agresiunea sortită eșecului împo
triva Egiptului și continuarea 
războiului colonialist în Algeria 

,și în Oman, sînt exemple grăitoa
re în acest sens.

Popoarele arabe luptă pentru 
independența lor națională și vor 

"*să trăiască în pace. Desigur că 
lupta lor actuală împotriva „doctri
nei Eisenhower" și împotriva ori
cărei intervenții străine în aface
rile lor interne este o luptă pen
tru liniște și progres în Orientul 
Mijlociu și pace în întreaga lume.

In această luptă, tineretul țări
lor arabe se află în primele rîn- 
duri.

In toată perioada bogată în e- 
'venimente din Orientul Apropiat 
'și Mijlociu, F.M.T.D. și-a cîștigat o 
largă popularitate. In conformitate

F de Mahmud Gaafar »» Orientul Apropiat țt Mij- 
prim vicepreședinte al F.M.T.D. /ociu « lumea dreagă.

Sîntem siguri că F.M.TJ). va fi
tineretului arab, înseamnă a sluji totdeauna credincioasă istoriei 
cauza libertății, a păcii fi progre- principiilor sale.

° r r. ... ,............. ’ aderat la r.M.i.u. —, unereiui
JCU pnnctpule sale ea a susținut Socialist Popular din Chili și Ti- 
.tineretul arab m lupta sa impo- nere(ul Socia|ist din chHj, Uniu. 
tnva colonialismului, pentru apa- nea Naționaiă a studenților din 
farea independenței - -• -• . . . «?_

Sărbătorirea de către F.M.T.D.
și organizațiile sale membre, în- 
cepînd din anul 1948, a zilei de 
21 februarie, sub lozinca solidari
tății cu tineretul care luptă îm
potriva colonialismului, sărbătoarea 
lui 24 aprilie pentru populariza
rea principiilor de la Bandung, 
Fondul Internațional de Solidari
tate și de asistență a tineretului 
toate acestea și multe altele arată 
fidelitatea F.M.T.D. față de cauza 
tineretului din țările Coloniale. Ti
neretul arab este fericit că prin 
participarea sa la diferite festiva
luri și conferințe mondiale, inițiate 
și organizate de F.M.T.D., și-a 
putut expune problemele ce-l fră- 
mîntă în fața tineretului lumii, 
obținînd în acest fel o largă sim
patie și sprijin în lupta sa.

La ultimul Congres al F.M.T.D. 
de la Kiev, problemele expuse de 
tineretul arab se aflau în centrul 
atenției tuturor delegațiilor. In 
încheierea lucrărilor au fost adop
tate rezoluții importante, expri- 
mînd sprijinul total al F.M.T.D. 
și al organizațiilor sale membre 
față de aspirațiile tineretului arab 
spre libertate, progres și pace.

Sîntem cu toții convinși că du
pă acest al IF-lea Congres 
F.M.T.D. va acorda o atenție și 
mai mare problemelor tineretului 
țărilor arabe, acordindu-i neînce
tat sprijinul său.

A ajuta și sprijini tineretul al- 
gerian în lupta sa pentru obține
rea independenței, și tineretul si
rian în lupta sa pentru apărarea 
independenței și suveranității sale, 
și toate celelalte popoare arabe — 
înseamnă a răspunde aspirațiilor

Colaborare tot mai fructuoasa 
între F. M. T. D. și tineretul 

din țările Americii Latine
de Otto Cesar Vargas

Reprezentantul la F.M.T.D. a organizațiilor membre din Argentina

La Kiev, pentru prima oară, 
organizații de tineret foarte 
importante din America La
tină au luat parte la un 
Congres al F.M.T.D., în caii-, 
tate de observatori. Au fost pre- 
zenți la Kiev, în calitate de ob
servatori tineretul popular din 
Mexic — care după congres a 
aderat la F.M.T.D. —, Tineretul

Brazilia, Tineretul liberal din 
Ecuador, Frontul Artelor Plastice 
din Mexic, Federația teatrelor in
dependente din Argentina, Tine
retul Partidului Socialist din 
Brazilia etc.

Prezența la cel de-al IV-Jea 
Congres al F.M.T.D. a unor or
ganizații atît de reprezentative 
din America Latină, a avut loc 
după o foarte largă participare 
a tinerilor din aceste țări la cel 
de-al 6-lea Festival Mondial al 
Tineretului. Necontenit se dezvol
tă colaborarea dintre organiza
țiile de tineret din America La
tină și din restul lumii precum și 
simpatia față de munca depusă 
de F.M.T.D. Aceasta se datorește 
faptului că acțiunile F.M.T.D. și 
programul său corespund aspi
rațiilor vitale ale tineretului din 
America Latină și din întreaga 
lume.

Este regretabilă existența unor 
bariere artificiale între popoa're- 
le continentului sud-amerioan, ba
riere puse bineînțeles de acei 
care văd în divizare o condiție 
pentru a le subjuga și a le menține 
în stare de înapoiere. Forțele co
lonialiste vor de asemenea să 
împiedice tineretul latino-ameri- 
can să cunoască, să afle și să în
vețe, ca el să-și manifeste soli
daritatea sa cu aspirațiile tinere
tului din alte continente.

Faptul că tineretul Americii La
tine se străduiește să iasă din 
această izolare este dovedit între 
altele prin realizarea celor două 
congrese latino-americane ale stu
denților, prin greva generală a 
studenților declarată în semn de 
solidaritate cu lupta tineretului 
din Cuba, prin Congresul Tinere
tului realizat de Tineretul Radi
cal din Chili, prin colaborarea sa

zi de zi mal mare cu organiza
țiile internaționale de tineret.

Tineretul Americii Latine ser
bează cea de-a 12-a aniversare a 
F.M.T.D. într-un moment cînd zi 
de zi crește participarea sa la 
munca pentru un viitor mai bun 
al popoarelor țărilor lor, astăzi 
împiedicate în dezvoltarea lor 
economică și socială de puterile 
colonialiste. Acțiunile acestor for
țe produc mari suferințe tinere
tului, spulberă visurile sale 
cele mai frumoase, prin lipsirea 
de libertăți democratice, atît de 
necesare tinerei generații pentru 
a se putea organiza și a-și putea 
ocupa locul cuvenit în viață.

In timpul celor 12 ani de exi
stență, F.M.T.D. a ajutat mult ti
neretul Americii Latine. Plin de 
speranță el așteaptă încă multe 
din munca F.M.T.D., din coope
rarea cu ea și organizațiile sale 
membre. Iată de ce cea de a 12-a 
aniversare a întemeierii F.M.T.D. 
va fi sărbătorită în America La
tină cu entuziasm și elan, pentru 
realizarea practică a rezoluțiilor 
recentului Congres.

F.M.T.D. 
și tineretul Africii | 

negre | 
de Lo Șeic Bara i 
secretar general adjunct

al F.M.T.D. :
La cel de-al IV-lea Con- • 

greș, care a avut loc în • 
august la Kiev, 15 organizații • 
de tineret din diferite țări ate • 
Africii negre au devenit mem- • 
bre ale federației noastre. A-• 
ceastă cifră situează Federația • 
noastră din punct de vedere al • 
influenței sale in această re- • 
giune pe primul loc, fiind deci ț 
înaintea tuturor celorlalte or- • 
ganizații internaționale de ti- ț 
neret, care de altfel nici nu-și • 
fac iluzii asupra capacității de 
a strînge iu rîndurUe lor un a-
semenea număr de membri. y

De la crearea ei, în noiem- • 
brie 1945, Federația noastră ® 
și-a întemeiat programul și • 
și-a orientat activitatea spre • 
țeluri clare și precise : împo- • 
triva războiului, pentru pace • 
și prietenie între popoare; îm- • 
potriva colonialismului, pentru ? 
independența țărilor oprimate • 
și coexistență, pașnică între ? 
state; împotriva mizeriei și î 
obscurantismului, pentru satis- Ț 
facerea tuturor revendicărilor î 
tineretului în domeniul muncii. î 
studiului, sportului, distracți- • 
ilor etc... Federația noas- ? 
tră a fost prima organizație î 
internațională de tineret, care * 
a avut inițiativa lăudabilă de * 
a lua hotărîrea, în ședința din • 
1954 a Consiliului său ținut la * 
Pekin, de a constitui în sinul î 
său un organism permanent • 
care să se preocupe de Fon- î 
dul Internațional de solidari- ? 
tate. Acest fond este alimentat i 
în permanență prin daruri, *. 
subscripții și colecte. '■

De ani de zile, obiectele dă- * 
i ruite prin mijlocirea acestui • 
• fond, ca de pildă instrumentele * 
: muzicale, echipamentele spor- • 
■ tive, furniturile școlare, ambu- • 

lanțele sanitare, ca și construe- • 
ția de școli, constituie elemente • 
concrete de manifestare a spi- • 
ritului de solidaritate, care au • 
contribuit din plin la dezvolta- • 
rea activității de tineret, a or- • 
ganizațiilor țărilor coloniale, și • _i_i_ j---- 1._._ *
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slab dezvoltate.
Dacă tinerii africani au pu

tut pune capăt izolării în care 
i-a aruncat opresiunea colo
nială fi astăzi au posibilitatea 
să se manifeste pe arena inter
națională (de exemplu în ? 
timpul Festivalurilor Mondiale ? 
ale Tineretului, ale Congrese- • 
lor, Conferințelor etc.), 
lucru se datorește în mare 
sură solidarității tinerilor 
care Federația noastră a 
țiat-o fi animat-o.

acest • 
mă- • 

pe : 
ini- •

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La 7 noiembrie ambasadele Uniu
nii Sovietice din străinătate au o- 
ferit recepții cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La marea recepție care a avut 
loc cu acest prilej la WASHING
TON au participat membri «ai 
Congresului S.U.A., reprezentanți 
ai Departamentului de Stat și ai 
altor instituții de stat, reprezen
tanți ai Consiliului Național pen
tru prietenia americano-sovietică, 
reprezentanți aj vieții publice din
tre care cunoscutul cîntăreț negru 
Paul Robeson, corespondenți ai 
agențiilor de presă americane, 
ai unor ziare și reviste, precum 
și șefi și membri ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Wa
shington.

Postul de televiziune de la 
Washington a transmis filmul 
despre recepția care a avut loc la 
ambasada U.R.S.S., realizat de fi
liala locală a societății „Televi- 
sion“.

Ambasada U.R.S.S. din ISLAN
DA a oferit la 7 noiembrie o 
mare recepție la care au partici
pat membrii guvernului islandez 
în frunte cu primul ministru II. 
Jonasson fruntași ai vieții publi
ce și politice din țară, reprezen
tanți ai cercurilor largi ai vieții 
publice. •

La recepția care a avut loc la 
ambasada U.R.S.S. din PAKIS
TAN au participat Abdul Bahab- 
Han, președintele ad-interim al 
Pakistanului și președintele Adu
nării Naționale, primul ministru 
Ciondrigar și alți membri ai gu
vernului pakistanez

In Camera Comunelor: 
critici violente împotriva 
politicii externe engleze
LONDRA 9 (Agerpres). — Dez

baterile care au avut loc la 8 
noiembrie in Camera Comunelor 
au prilejuit repetate atacuri critice 
la adresa politicii externe a gu
vernului engiez. Dezbaterile au 
fost deschise de Selwyn Lloyd, mi
nistrul Afacerilor Externe al An. 
gliei, care nu a făcut nici o pro. 
punere nouă privitoare la regie- 
meniarea problemelor importante 
ale situației internaționale.

In numele opoziției, laburistul 
Philip Noel Baker a declarat că 
actualul impas in problema dezar
mării se datorește „greșelilor su
părătoare" ale guvernului englez.

Laburistul Arthur Henderson a 
cerut guvernului să sprijine în 
principiu convocarea unei confe
rințe la ntvel înalt.

Această idee a fost sprijinită de 
asemenea de conservatorul Osbor. 
ne care a vizitat recent Uniunea 
Sovietică.,

La recepția oferită de ambasada 
U.R.S.S. din URUGUAY au par
ticipat S. Eliauri, ministrul A- 
facerilor Externe, senatori, depu
tați. reprezentanți ai Ministerului 
Apărării, șefii reprezentanțelor 
diplomatice acreditați la Monte
video, reprezentanți ai vieții pu
blice și ziariști.

Legația U.R.S.S. din marele 
Ducat de LUXEMBURG a oferit 
o recepție la care au participat 
Joseph Bech. primul ministru și 
ministrul afacerilor externe, Emil 
Reiter, președintele camerei depu- 
taților, deputați în parlament, re
prezentanți ai vieții politice și 
publice, conducătorii P. C. din 
Luxemburg și ai Asociației „Lu- 
xemburg-U.R.S.S.44 șefii reprezen
tanțelor străine acreditați la Lu
xemburg, reprezentanți ai presei.

La recepția oferită de Consu
latul general al U.R.S.S. din 
ISTANBUL au participat 400 de 
persoane, printre care guvernato
rul orașului Istanbul și alți re
prezentanți ai autorităților tur
cești și ai comandamentului mili
tar, membrii corpului consular, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri. oameni de artă, ziariști.

La 8 noiembrie Consiliul de 'Mi
niștri al R. P. MONGOLE a ofe
rit în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a Revoluției din Octom
brie o recepție în cinstea specialiș
tilor sovietici care lucrează în 
Mongolia.

La recepția în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie oferită LA REPRE
ZENTANȚA U.R.S.S. DE PE LIN
GĂ SECȚIA O.N.U. PENTRU EU
ROPA au participat șeful guver
nului cantonului Geneva, prima
rul orașului și alți reprezentanți 
ai autorităților din Geneva ; șefii 
reprezentantelor a peste 40 de 
țări, acreditați pe lîngă secția 
O.N.U. pentru Europa, funcțio
nari superiori ai acestei secții, 
reprezentanți ai altor organizații 
internaționale 
neva, precum 
vieții publice 
riști.

La recepția

cu sediul la Ge- 
și reprezentanți ai 

din Geneva, zia-

La recepția oferită la TEHE
RAN au participat membrii guver
nului iranian în frunte cu Egbal, 
primul ministru, Așraf, președin
tele senatului, senatori, deputați 
ai Medjlisului, generali și ofițeri 
superiori al armatei iraniene în 
frunte cu Hedaiat, șeful marelui 
stat major, funcționari superiori 

Ministerului Afacerilor Externe 
Iranului și alte personalități.

ai 
al

♦

Muzica romînească 
prezentată la un post 

de radio australian
SIDNEY 9 (Agerpres). — D-l 

W.E. Pidgeon, personalitate artis
tică binecunoscută în cercurile cul
turale australiene, care ne-a vizi
tat țara Ia invitația I.R.R.C.S., a 
organizat recent la postul de ra
dio din Sidney două emisiuni con
sacrate muzicii populare romî- 
nești. In cadrul acestor emisiuni, 
d-l W. E. Pidgeon a spus printre 
altele: „Intr-o seară am avut feri
cirea să asist Ia un concert dat în 
sala Ateneului de cea mai bună 
orchestră de muzică populară din 
țară — orchestra „Barbu Lău- 
taru“. Am petrecut două ore elec
trizante". •

R.P.R. susține ideea convocării 
unei conferințe internaționale 

științifice în problema radiațiilor 
atomice

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres trans
mite : In ședința din după- 
amiaza zilei de 8 noiembrie 
a Comitetului Politic, care discu
tă efectele radiațiilor atomice, au 
luat cuvîntul delegații Romîniei. 
Braziliei, Indiei, R.S.S. Bieloruse, 
Poloniei, Albaniei, Iugoslaviei fi 
Bulgariei.

Silviu Brucan, delegatul R.P.R., 
a subliniat că radiațiile atomice 
constituie intr-adevăr o problemă 
esențialmente științifică care este 
de resortul unui organ științific 
ca acela al Comitetului științific 
pentru studierea efectelor radiații
lor atomice, organ creat — după 
cum se știe — in 1955. El a ară
tat însă că această problemă este 
în momentul de față unul din 
principalele motive de îngrijora
re ale omenirii și acest lucru 
este, pe deplin justificat dacă ți
nem seama că efectele nocive ale 
radiațiilor atomice se fac resimți
te de pe acum și trezesc neliniște 
și mai mare pentru viitor. In a- 
cest sens Silviu Brucan a arătat 
că inițiativa Cehoslovaciei de a 
aduce problema radiațiilor ato
mice în fața actualei sesiuni a 
Adunării Generale a fost salutată 
de întreaga lume care așteaptă 
ca o conferință internațională 
științifică să arunce o nouă lumi
nă puternică asupra acestei pro
bleme.

DELEGAȚIA ROMI NA — A 
ARĂTAT IN CONTINUARE SIL
VIU BRUCAN — ATRIBUIE O 
DEOSEBITA IMPORTANȚA l- 
DEII CONVOCĂRII SUB EGIDA 
ORGANIZA ȚIEI NA ȚIU NI LOR 
UNITE A UNEI CONFERINȚE 
INTERNAȚIONALE ȘTIINȚIFI
CE ȘI SPRIJINĂ DIN TOATA

INIMA PROPUNEREA CEHO
SLOVACA.

Contrar celor susținute de unii 
delegați, nu există nici o incom
patibilitate între activitatea Comi
tetului științific și conferința pro
pusă, dimpotrivă ele se complec- 
tează și se ajută reciproc.

Delegatul Indiei, Krishna Me* 
non, a atras atențig asupra faptu* 
lui că delegatul S.U.A., cerînd al
tora să nu abordeze problema în* 
cetării experiențelor cu arma nu
cleară, și-a consacrat totodată o 
mare parte din cuvintare încerci* 
rilor de a justifica continuarea o- 
cestor experiențe și de a diminua 
primejdia lor.

Delegatul Iugoslaviei s-a pro
nunțat de asemenea pentru depu
nerea de eforturi în scopul coor
donării punctelor de vedere în a* 
ceastă problemă.

Delegatul Poloniei, Michalow* 
tki, a subliniat că discuțiile des
pre „nivelul inofensiv" sînt anti* 
științifice. El a citat declarațiile 
oamenilor de știință americani în 
sprijinul convocării unei conferin
țe a specialiștilor pentru un 
schimb de date și păreri cu pri
vire la efectele dăunătoare ale 
radiațiilor atomice.

K. V. Kiselev, conducătorul d&» 
legației R.S.S. Bieloruse, a amin
tit Comitetului îngrijorarea și ne
liniștea tot mai mare a popoare
lor din întreaga lume față de pri
mejdia crescîndă a radiațiilor a* 
tomice.

Cu aceasta discuțiile generala 
cu privire la efectele radiațiilor 
atomice au luat sfîrșit. La 11 no
iembrie Comitetul va proceda la 
examinarea proiectelor de rezolu* 
ție prezentate.

Elsenhower se pronunță pentru intensificarea 
cursei înarmărilor

Uniunea Sovietică a sateliților p3« 
mîntului, a spus Eisenhower, con
stituie o realizare de importanță 
primordială și oamenii de știință 
care au înfăptuit aceasta merită 
laude și recunoștință.

In prezent sateliții pămîntuluî 
___ ___________v > 
rectă cu securitatea țării. Totuși 
aceste lansări au o reală impor
tanță militară... Importanța lor 
militară actuală constă în noile 
metode și cunoștințe In domeniul 
tehnicii militare pe care le presu
pun, ceea ce se confirmă de pild^ 

prin folosirea incontestabilă a unui 
puternic motor .

Vorbind despre viitoarele acțiuni 
ale guvernului S.U.A., președintele 
a declarat.......S-ar putea să rămT.
nem în urmă dacă nu vom ține 
seama în prezent de unele necesU 
tăți urgente și nu le vom satistacț 
imediat4'.

WASHINGTON 9 (Agerpres). - 
In seara de 7 noiembrie, președin
tele S.U.A. Eisenhower a rostit la 
posturile de radio și televiziune un 
discurs consacrat ..rolului științei 
In asigurarea securității națio, 
nale". *' ... ,_____  ____ ... ....... ......

Referindu.se Ia lansarea de că- ca atare nu au nici a legătură dl. 
tre Uniunea Sovietică a sateliților 
pămîntului, președintele S.U.A. a 
declarat că în acest domeniu so
vieticii stnt tntr.un vădit avans 
față de S.U.A. Lansarea de către

Provocări la granița siriană
DAMASC 9 (Agerpres). — 

TASS transmite î Potrivit datelor 
furnizate de marele stat major 
al armatei siriene, în seara zilei 
de 7 noiembrie o patrulă turcă 
a deschis foc fără nici un motiv 
asupra satului sirian Jakkara. O 
subunitate a gărzilor populare si
riene a fost nevoită să riposteze.

Tot în scara zilei de 7 noiem
brie un avion militar turc violînd 
spațiul aerian al Siriei a zburat 
la o mică înălțime deasupra re
giunii Ras El-Ain din Siria.

în dimineața zilei de 8 noiem
brie un avion militar turc a zbu
rat la o înălțime de 500 metri 
deasupra regiunii Akbas din Si
ria. Ceva mai tîrziu, la ora 9 di
mineața, un alt avion turc a zbu
rat deasupra frontierei de nord a 
Siriei de la est spre vest. La ora

10,50 două avioane cu reacție 
turcești, violînd spațiul aerian al 
Siriei, au zburat deasupra regiu
nii Akbas.

Tineretul lumii $l marile 
probleme ale zilelor noastre

(Urmare din pag. l-a)

ATENA. — Potrivit ziarului „Te 
Vitna", în cursul acestei luni în
cep în Grecia lucrările în vederea 
amenajării și valorificării în sco. 
puri turistice a numeroase loca
lități de importanță artheologică. 
Pentru început vor fi amenajate 
orașele antice Epidavres, Delfi și 
Olimpia.

HAVANA. — Actele de sabotaj 
împotriva regimului lui Batista 
continuă în Cuba. In noaptea de 
8 noiembrie circa 50 de bombe au 
explodat în diferite cartiere din 
Havana, provocînd pagube.

LONDRA, — După cum anunță 
agenția Press Association, la 8 
noiembrie a fost remis ambasa- 
dorului japonez în Anglia, Nisi 
răspunsul britanic la nota guver. 
nului japonez în care se cerea sus. 
pendarea noilor experiențe cu ar
ma nucleară proiectate de guver
nul englez în regiunea insulei 
Christmas din Oceanul Pacific. 
După cum se arată în informația 
agenției, guvernul englez aduce 
la cunoștința guvernului japonez 
că în ciuda cererii Japoniei noua 

avea totușiserie de experiențe va 
loc.

BONN, 
recția de 
mane, în 
Germania

anunță di. 
R. F. Ger.

— După cum
statistică a 

cursul lunii octombrie în 
Occidentală au crescut

Festivalul de la Moscova a prilejuit numeroase manifestări de simpatie șî solidaritate cu tinerii 
din țările coloniale și dependente.

prețurile la alimente și îmbrăcă
minte. S-au majorat de asemenea 
tarifele pentru încălzit și iluminat.

MOSCOVA 9 (Agerpres).—TASS 
transmite : De mai bine de o lună 
își continuă zborul primul sate, 
lit artificial al pămîntului și ra. 
cheta sa purtătoare. De la lansa
rea celui de al doilea satelit a tre
cut aproape o săptămînă.

Perioada de rotație a celui de 
al doilea satelit este de 103,52 mi- 
nute. Ea se micșorează mult mai 
încet. In 24 ore, perioada de rota, 
ție a celui de al doilea satelit se 
micșorează cu 2,3 secunde. înăl
țimea maximă a orbitei sale este 
de 1.650 km. \.

LIMA. — La 8 noiembrie guver. 
nul peruvian a suspendat garan
țiile constituționale pe întreg teri
toriul statului Peru pentru o pe-: 
rioadă de 30 de zile. Guvernul a 
declarat că această acțiune se da
torește creșterii primejdioase a 
mișcării greviste.

DJAKARTA. — La o adunare ți- 
nută la Sumbawaf la opt noiem. 
brie președintele Sukarno a decla
rat că dacă Indonezia nu va reuși 
să realipească Irianul de vest cu 
ajutorul Națiunilor Unite, poporul 
indonezian va adopta căi noi care 
vor ,,zgudui întreaga lume".

NEW YORK 9. - Rasistul Lid- 
say Almond, candidat din partea 
partidului democrat, a fost ales 
guvernator al statului Virginia. 
Programul electoral al lui Almond 
se baza pe ,,rezistența'* masivă îm. 
potriva hotărîrii Curții Supreme cu 
privire la lichidarea segregației 
rasiale în școli.

PEKIN. — Secretariatul confe
rinței pentru solidaritatea afro, 
asiatică a hotărît să organizeze 6 
Săptămînă a solidarității cu po- 
poarele țărilor din Asia și Africa, 
cu începere de la data de 1 decern, 
brie.

PARIS. — Un grup numeros de 
activiști ai partidului socialist 
francez se pronunță, în pofida po
ziției conducerii partidului, pen
tru încetarea războiului din Alge- 
ria. Acești activiști au creat ,,Co- 
mitetul socialist de informare și 
acțiuni pentru pace în Algeria’4.

LENINGRAD. — La 9 noiembrie 
au sosit la Leningrad oameni de 
cultură din 36 de țări care se află 
în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie.

Oaspeții străini vor rămtne la 
Leningrad trei zile.
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și colaborării Internationale, ca 
fiecare organizație națională a- 
derentă la o altă organizație in
ternațională să poată coopera in 
deplină libertate cu organizațiile 
membre ale F.M.T.D.

In ceea ce o privește, F.M.T.D. 
va îmbogăți totodată propriile 
sale inițiative internaționale sau 
regionale, initiative deschise tutu
ror forțelor care-și manifestă do
rința de a participa la ele. In a- 
celaji timp, F.M.T.D. va sprijini 
toate acțiunile constructive ale 
tuturor organizațiilor.

In 1958, F.M.T.D. va susține 
sau organiza un program de ac
țiuni foarte variat. Nu putem 
face aici decit o prezentare suc
cintă a acestuia: un seminar in
ternațional ta U.R.S.S. despre 
problemele folosirii pașnice a 
energiei atomice; o intîlnire in
ternațională în Japonia în favoa
rea încetării experiențelor cu ar
mele termonucleare șl a dezar
mării ; întâlniri regionale in Eu
ropa, Asia, Africa și America la
tină; dezvoltarea Fondului Inter
national de Solidaritate; Ziua 
internațională a tineretului pen
tru coexistență și Împotriva co
lonialismului (24 aprilie); spri
jinirea Conferinței mondiale a ti
neretului muncitor, organizată 
de F.S.M.; seminarii asupra con
dițiilor de -.iată ale tineretului 
muncitoresc și sătesc; seminarii 
despre sport și cultură ; acorda
rea de sprijin acțiunilor în ve
derea comemorării celei de-a 50-a 
aniversări a sportului muncito
resc in Franța; comemorarea 
celei de-a 10-a aniversări a De
clarației Drepturilor Omului. 
Vara anului 1958 va fi marcată 
de multiple initiative in favoa
rea turismului și vacantelor ti
neretului. Odată mai mult, sub. 
liniem că pentru traducerea in 
via)ă a inițiativelor sale, 
F.M.T.D. se va strădui să coo
pereze cu toate organizațiile na
ționale și internaționale care do
resc s-o facă.

In acest spirit, al colaborării, 
Congresul de ta Kiev și-a fixat 
atitudinea în ceea ce privește or
ganizarea viitorului Festival 
Mondial a! Tineretului.

După succesul celui de-al VI- 
lea Festival de Ia Moscova, la 
care F.M.T.D., împreună cu alte 
forje ale tineretului, șl-a adus 
contribufia, cel de-al IV-lea Con
gres, in vederea unei și mai de
săvârșite cunoașteri reciproce, a 
unei mai strinse cooperări și 
prietenii, a însărcinat Comitetul 
Executiv să înceapă negocieri cu 
toate organizațiile internaționale 
și naționale, pentru a cădea de 
acord asupra numelui, caracteru
lui și locului, pentru organiza, 
rea in comun a viitorului Festi
val !

La 12 ani după Conferlnfa de 
la Londra, toate aceste obiecti
ve lasă să se întrevadă că 
F.M.T.D. va continua să-și inde- 

, -- --------- -- plinească Îndatoririle pentru p.i-
fi desigur in folosul prieteniei cea și prietenia tineretului lumii.

zentanților unor organizații im
portante, ca de pildă: secția de 
tineret a Partidului Congresului 
Indian, ANSHOR (Uniunea tine, 
rilor musulmani din Indonezia), 
cele mai însemnate organizații 
ale tineretului japonez, Tineretul 
Popular din Iugoslavia, Uniunea 
Tineretului Danez, mai multe or
ganizații din Grecia, Consiliul 
Federal al Tineretului Africii ne
gre, cercetașii sirieni, Uniunea 
Generală a Studenților Musul
mani din Algeria, Uniunea Na
țională a Studenților din Maroc, 
Tineretul Popular dip Mexic, Ti
neretul Socialist Popular din 
Chile, Uniunea Națională a Stu
denților din Brazilia, Tineretul 
Partidului Socialist din Brazilia 
etc.

Toți laolaltă am contribuit ca 
să progreseze cauza prieteniei, 
să crească aportul tineretului la 
rezolvarea problemelor timpuri
lor noastre.

Sîntem bucuroși că Congresul 
nostru a primit un mesaj din 
partea Secretarului General al 
O.N.U. șl din partea reprezen
tanței U.N.E.S.C.O. pe lîngă 
Congres.

Din păcate sfnt unii care con
tinuă să refuze să facă orice 
schimb de păreri, orice pas îna
inte pe calea colaborării. Fără 
nici un temei se aduce acuzația 
că am fi „o organizație de bloc 
și de tendință4*. La Kiev însă 
fiecare a avut ocazia să vadă cit 
de mari și de diverse sînt for
țele Federației noastre.

Congresul a exprimat în mod 
limpede orientarea F.M.T.D. a- 
supra problemelor războiului și 
ale păcii. In rezoluția asupra 
primului punct se poate citi; li
chidarea blocurilor militare, re
tragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor țări și recunoaș
terea dreptului tuturor popoare- 

J a dispune ele inșile de 
lor, încetarea experiențe- 
armele nucleare etc. Ace- 
sînt elemente hotăritoare 
a îndepărta amenințarea

lor de 
soarta 
lor cu 
stea 
menite . _ ________
unul nou război.

*
Cel de-al IV-lea Congres a 

subliniat însemnătatea unei ac
tivități largi a organizațiilor na
ționale. Numeroase organizații 
naționale au înțeles că ele pu
teau ajuta organizațiile Interna
tionale să practice cooperarea, 
dezvoltind ele insele initiative 
internaționale, schimburi și con
tacte bilaterale și multilaterale.

In ceea ce o privește, F.M.T.D. 
a declarat .că ea va sprijini ori
ce inifiativă luată de organiza
țiile sale membre, tinzînd la 
lărgirea schimburilor și la favo
rizarea unor acorduri intre dife
rite organizații*'. In acest sens, 
noul statut adoptat de către 
Congres, insistă asupra respec
tării autonomiei fiecărei orga, 
nizafii membre a Federației. Va
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