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eroilor sovietici

De curînd la fabrica de ciment 
„Congresul al XIX-lea“ din Bicaz 
a intrat în funcțiune o stație spe
cială pentru răcirea cimentului des
tinat executării barajului lacului 
de acumulare de la hidrocentrala 
„V. I. Lenin“. In prezent cimentul 
ce se livrează pentru lucrările de 
betonare ale barajului este răcit 
in această stație specială, de con
strucție romînească, de la tempe
ratura de însilozare de circa 80 
de grade C, la temperatura de 30 
gratie C
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Colectivul de .muncă de la uzina „Vasile Roaită“ din București 
intîmpină marea sărbătoare a eliberării patriei noastre cu noi 
succese in muncă.

In fotografie: Tudor Stancu, responsabilul brigă
zii de tineret de la secția montaj Duplex executînd 
cu tovarășul Paraschiv Stănescu montarea pompei 
Duplex de 25 atmosfere.

La Uzinele „Tudor Vladimirescu

Brigăzile de tineret 
iau parte cu însuflețire 
la întrecerea socialistă

Tinerii participă cu entuziasm 
la înfrumusețarea 
orașelor șl satelor patriei

Intrecerea socialistă capătă în 
aceste zile o tot mai mare intensi
tate. Oamenii muncii dau bătălia 
pentru a cinsti nîarea sărbătoare a 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist, cu noi și importante 
succese în producție.

La uzina „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală, de exemplu, în a- 
ceste zile s-au obținut noi și în
semnate succese în producție. Pro
ductivitatea muncii a crescut pînă 
la 11 august cu 3 la sută, iar 
prețul de cost a fost redus cu 3,2 
la sută. In același timp munci
torii uzinei au realizat peste plan 
mai bine de 3.400.00) lei econo
mii și circa 95 tone de metal din 
angajamentul luat.

O contribuție deosebit de impor
tantă la obținerea acestor succese 
în cinstea zilei de 23 August au 
adus cele 39 de brigăzi de produc
ție în care sîn.t încadrați aproape 
toți, tinerii muncitori din uzină, ln- 
tîmpinînd cea de-a 14-a aniversare 
a eliberării patriei noastre comite
tul U.T.M. a hotărît să se ocupe în
deaproape de întărirea activității 
brigăzilor de producție ale tinere
tului. Activînd în cadrul brigăzi
lor, participind activ la întrece
rea socialistă, tinerii muncitori ca
pătă deprinderi noi în muncă, au 
posibilitatea să-și ridice califica
rea. să lupte cu mai multă însu
flețire pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție, pe care partidul 
și guvernul le-au pus in fata uzi
nei. In întrecerea ce se desfășoară 
acum între, br'găzile tineretului, 
cele mai bune rezultate le-au obți
nui brigăzile conduse de comuniștii 
Savu Valcriu și Constantin Popa.

Astăzi, de exemplu, despre 
brigada tineretului de la atelierul 
de scaune, care înainte avea se
rioase lipsuri in activitatea sa, se 
spun numai cuvinte de lauda. In 
lunile iunie și iulie, brigada și-a 
depășit sarcinile de plan cu peste 
1 i la sută, productivitatea muncii 
în atelier a crescut cu 7 Ia sută, 
iar prețul de cost a lost redus cu 
3 la sută.

Paralel cu lupta pentru întări
rea activității brigăzilor, comitetul 
U.T.M. și-a îndreptat atenția in 
aceste zile și asupra ridicării ca
lificării profesionale a tinerelului. 
Astfel, cu sprijinul comitetului de 
p.arlid și al conducerii uzinei, 
in fiecare secție și sector s au 
o-ganizat cursuri de minim teh
nic pe diferite profesiuni, în care 
au fost încadrați circa 259 
de utemiști și tineri muncitori. 
Preocuparea pentru ridicarea cali
ficării tineretului a dat rezultate 
dintre cele mai bune. Brigada co
munistului Popa Constantin reu
șește acum să-și depășească în 
f'ecare lună, sarcinile de plan, să 
realizeze lucrări și produse numai

bună calitate. In cinstea zilei
23 August brigada s-a angajat 

să-și îndeplinească planul de pro
ducție pe întreaga lună la data 
do 16 august.

Ca urmare a ridicării calificării 
profesionale, tinerii din brigadă 
manifestă acum un viu interes pen-
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Amenajînd n o i 
parcuri sau îngrijin- 
du-le pe cele existen
te, participind la ac
țiunile întreprinse de 
comitetele executive 
tie sfaturilor populare 
pentru curățirea ji 
pavarea străzilor fi 
șoselelor, muncind 
voluntar la ridicarea 
de noi locuințe, că
mine culturale, școli 
etc. tineretul, educat 
de organizație, este 
conștient că efortu
rile sale duc 
la întărirea 
noastre, iar din eco
nomiile ce le reali
zează, dezvoltă și în
tărește proprietatea 
obștească — bun al 
întregului popor.

Această înaltă con
știință patriotică le 
însuflețește munca, îi 
mobilizează la acțiu
nile patriotice inițiate 
de organizația noa
stră, de organele pu
terii locale. Aproape 
20.000 de tineri au 
participat alături de 
alți numeroși cetățeni 
ai orașului Stalin, la 
acțiunea întreprinsă 
de sfatul popular 
pentru înfrumusețarea 
orașului de la poalele 
Tîmpei. împreună cu 
ceilalți 
orașului ei au execu
tat numai într-o sin
gură 
peste 
muncă voluntară. In 
aceste 
alte acțiuni întreprin
se, s-au transportat 
din carierele de la ■ 
fabricile „Temelia", 
„Răsăritul" și „Bar
tolomeu" peste T20 
tone piatră cu care 
au fost amenajate și 
pietruite peste 60 de 
străzi. Această acțiu
ne a adus Sfatului 
popular al Orașului 
Stalin o economie de 
aproximativ 300.000 
lei. La astfel de ac
țiuni tinerii vor par
ticipa și în zilele ce 
ne mai despart de 
23 August.

direct 
patriei

cetățeni ai

după amiază
100.000 ore

ore, printre

Veseli și plini de 
viață, tinerii orădeni 
aduc un suflu proas
păt, cu adevărat tine
resc, în munca volun
tară ce se desfășoară 
pe cele două șantiere 
ale blocurilor munci
torești din oraș. Pînă 
la data de 31 iulie 
a.c. peste 8500 de oa
meni ai muncii, din
tre care majoritatea 
tineri, au efectuat

aproape 30.000 
muncă voluntară, 
acest timp ei 
realizat un mare 
lume de săpături
pămînt, au turnat 
peste 350 m.c. beton, 
efectuînd totodată un 
volum de aproape

ore
In
au 
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( Continuare 
în pag. lll-a)

Regiunea Galați
In ultimul 

timp aproape 
10.000 de tineri 
din întreaga re
giune au muncit 
pentru înfrumu
sețarea orașelor 
și satelor. La a- 
menajarea de 
parcuri, repara
rea șoselelor, 
confecționarea 

și repararea po
dețelor, planta
rea de pomi or-

Orașul
Numai de la 

1 august și pină 
acum tineretul 
din Capitală a 
prestat peste 
80.000 ore mun
că voluntară în 
special la case
le de cultură 
raionale, pre
cum și la înfru
musețarea în

treprinderilor, 
înfrumusețarea 

parcurilor, a- 
menajarea de 
baze sportive 
etc.

* Zilnic 100- 
150 tineri din 
raionul GRIVI- 
ȚA ROȘIE mun
cesc voluntar la 
amenajarea a- 
leilor și terenu
rilor de sport 
de la casa de 
cultură raiona
lă.

namentau, ei au 
efectuat peste 
40.000 ore mun
că voluntară.

* Raionul 
BRĂILA: tinerii 
au curățit 4.120 
m. șosea, au a- 
menajat cite un 
parc în comu
nele Rcmanu, 
Scorțan-Vechi, 
Osman și G.A.S. 
Urleasca.

București
* Mai bine de 

5.000 tineri din 
raionul N. BAL- 
CESCU în luna 
iulie și în pri
mele zile ale lu
nii august au e- 
fectuat numai la 
casa de cultură, 
peste 15.000 ore 
muncă volunta-

Joi după-amiază delegații de oa
meni ai muncii din raioanele 23 
August și 1. V. Stalin din Capi
tala au depus coroane și jerbe dc 
flori la monumentul și mormintele 
eroilor sovietici de la Pipera. Mun
citori, ingineri, tehnicieni și func
ționari de la uzinele „23 August" 
și „Republica", „Vasile Roaită", 
„Electroaparataj", „F.R.B.", „Pos- 
tăvăria romînă", Fabrica de mase 
plastice „București", Ministerul 
Industriei Grele, Ministerul In
dustriei Bunurilor de Larg Con
sum, Comitetul de Stat al Plani
ficării și de la alte întreprinderi 
și instituții au adus omagiul și 
recunoștința lor și a tovarășilor 
de muncă, acelora care acum 14 
ani și-au jertfit viața în luptele 
pentru eliberarea patriei noastre.

Colonelul llie Ungureanu, luînd 
cuvîntul a evocat glorioasele fapte 
de arme ale ostașilor sovietici, 
care și-au dat viața pentru elibe
rarea Romînici de sub jugul fas-
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PAUL ROBESON 
va vizita țara noastră

—MarelQ cintăreț Paul Robe- 
care se află intr-un turneu 

in țările Europei, a acceptat in
vitația ce i-a fost adresată de 
a vizita țara noastră.

Cu acest prilej cunoscutul 
cîntăreț va da citeva concerte 
in țara noastră, va lua contact 
cu oameni de cultura și artă și 
va vizita diferite instituții cul
turale.
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(Agerpres)

Radonul Oradea a predat statului 
întreaga cantitate de grîu 

contractată
Gospodăriile colective, întovărășirile agricole și 

țăranii cu gospodării individuale din raionul Ora
dea au predat statului pină Ia 12 august întreaga 
cantitate de grîu contractată în acest an. Acest suc
ces se datorește faptului că unitățile agricole 
cooperatiste și țăranii cu gospodării individuale

INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ

0 CREAȚIE A REGIMULUI DEFIOCRAT-POPIILAR

acordă dezvoltării industriei noastre electrotehnice,In anii regimului democrat-popular, prin grija par
tidului și guvernului, au fost create noi ramuri in
dustriale care nu existau înRominia burghezo-moșie- 
rească. Printre acestea se numără și industria elec
trotehnică.

O mărturie a grijii pe care partidul și guvernul o

o 
constituie creșterea uriașă din ultimii ani a produc
ției globale din această ramură. Numai din anul 1950, 
pînă in 1957, producția electrotehnică globală a 
crescut cu 520 la sută.

Peste cîteva săptămîni se vor deschide ușile amfiteatrelor, laboratoa relor și bibliotecilor. Acum însă 
zilele de practică sînt în toi. In fotografie vă prezentăm pe studenții N. Burlacu, T. Pompiliu și 
Gh. Mihăilă de la Facultatea de chimie industrială a politehnicii ieșene făcind practică în labora

torul întreprinderii „21 Decembrie" din Capitală.

Popularizarea

baza muncii politice
Primele date despre gospodă

ria colectivă „Viață Nouă" din 
Poiana Mare, regiunea Craiova, 
le-am aflat de la un colectivist. 
Și nu e de lcc de mirare faptul 
că fiecare membru colectivist, fie 
că e înscris de la înființare sau 
din vara aceasta, știe precis care 
e averea gospodăriei, a lor. Con
știința că gospodăria colectivă e 
singurul izvor de belșug pentru 
viața lor a fost căpătată in lupta 
și munca de zi cu zi pentru pro
pășirea ei. Astăzi G.A.C. „Viață 
Nouă" este o gospodărie milio
nară. Ea și-a dezvoltat puternice 
surse de venituri. Din sectorul 
zootehnic, care numai în anul a- 
cesta a fost mărit cu încă 21 de 
vaci de lapte, 21 scroafe, 103 ca
pete tineret porcin, se obțin peste 
60 la sută din venituri. Grădină
ritul, atelierele anexe etc., aduc

venituri serioase gospodăriei, iar 
pe griul contractat cu statul în 
anul acesta s-au obținut peste 
100.000 lei. Pină la data de 15

Din experiența 
organizației U. T. M 

din G.A.C.
„Viață Nouă" — 
regiunea Craiova

iulie venitul gospodăriei atinsese 
cifra de 418.000 lei, cu toate că 
abia de la această dată începe 
perioada valorificării principale-

lor produse. Veniturile bănești 
mari realizate de G.A.C. „Viață 
Nouă“ asigură nu numai dezvol
tarea masivă a fondului de baza 
al gospodăriei, ci și împărțirea 
de mari avansuri bănești colecti
viștilor. Anul acesta va reveni 
pentru fiecare zi-muncă cite 10 
lei, în afara produselor agricole 
dintre care 4 kg. grîu numai la 
avans.

Datorită acestor succese de ră
sunet se datorește faptul că din 
primăvara acestui 
cum au intrat în

(Continuare în

an și pînă a- 
colectivă 322

I. POPA
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au predat griul contractat chiar 
de pe arii, iar întreprinderea re
gională de achiziții și contractări 
„Recolta" și cooperația de con
sum au organizat în bune condi
ții preluarea și transportarea Iui 
la bazele de recepție.

(Agerpres)'
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Tovarășului K1M IR SEN,
Președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Demo

crate Coreene și Președintele Co miletului Central al Partidului 
Muncii din Coreea

Tovarășului TOI EN GHEN, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului 'Muncitoresc Romîn; 

al Consiliului de Miniștri, al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine și al întregului popor romîn vă tri
mitem dv. și întregului popor coreean salutul nostru frățesc cu 
prilejul celei de a XIII-a aniversări a eliberării Coreei.

Poporul nostru felicită din toată inima poporul coreean prieten 
pentru realizările deosebite pe care le-a obținut în domeniul vieții 
politice, economice și culturale în cei 13 ani de la eliberare și-i 
urează noi succese în opera de construire a socialismului în patria 
sa și în lupta sa dreaptă pentru unificarea pe cale pașnică și de
mocratică a Coreei.

Vizita delegației guvernamentale romîne în țara dv. a constituit 
o vie demonstrație a prieteniei existente între popoarele romîn și 
coreean și a adus o importantă contribuție la întărirea pe mai de
parte a unității indestructibile a lagărului țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Fie ca prietenia și colaborarea rodnică dintre țările noastre să
ase întărească tot mai mult spre binele cauzei socialismului 

păcii în întreaga lume.
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin 
GH. GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CH1VU STOICA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
1. GH. MAURER

Și

Copiii salariaților din Slănic 
j Moldova au o creșă și un că

min minunat. Sub supraveghe- 
>> rea educatoarei, copiii au por

nit acum la plimbare.
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Prezentîndu-vă 
în continuare cî
teva din locuri
le de luptă unde 
în zilele insurec
ției din august 
1944 formațiile 
de luptă patrio
tice și armata romînă au lovit din plin fiara 
hitler istă, am vrea în primul rînd să subliniem 
faptul că documentele istorice ce ne stau la 
dispoziție dovedesc o deosebit de minuțioasă 
pregătire a insurecției armate din Capitală 

care s-'a desfășurat de la început pînă la sfâr
șit sub directa conducere a P. C. R.

Comitetul militar revoluționar a întocmit 
un ordin precis și amănunțit de operație. Așa 

cum ne arată o 
serie de docu- . ___
mente ce se gă
sesc în arhiva 
centrală a Insti
tutului de istorie 
a partidului. Co
mitetul militar 
revoluționar con
ta în București 
din primul mo
ment în afară de gărzile patriotice pe un efec
tiv de 8.185 de oameni.

Pentru o organizare și conducere mai ope
rativă a acțiunilor, ordinul de operații al Co
mitetului militar revoluționar prevedea for
marea a două comandamente : de nord (care 
să cuprindă sectorul I galben și IV verde ale 
Capitalei) și de sud (sectoarele 11 negru și 
III albastru.)

Ce trupe hitleriste existau în zilele insurec
ției în interiorul Capitalei ?

Conform datelor care le găsim în Jurnalul 
de operații al Comandamentului Militar al 
Capitalei, totalul efectivelor germane se ridica 
la aproximativ 500 ofițeri, 1.500 subofițeri și 
6.000 soldați cărora li se adăugau aproximativ 
30.000 de oameni care făceau parte din orga-

nizațiile para militare germane, organe ajută
toare ale unităților germane.

în cadrul planului de acțiune contra tru
pelor hitleriste a fost organizat un grup de 
formațiuni patriotice de luptă și unități mili
tare care să lichideze mai întîi rezistențele 
fasciste din interior ți alt grup care să inter- • 
zică pătrunderea forțelor hitleriste din afară, 
urmînd ca după nimicirea trupelor hitleriste

instalată și o 
mare centrală de 
transmisiune, hi
tleriștii iși făcu
seră un puternic 
punct de apăra
re, favorizați 
fiind în același

timp de așezarea dominantă a imobilului.
Un ofițer superior, profesor de istoria artei 

militare, ne explică multe din amănuntele lup
tei. Descrierile sale ne redau întreaga desfă
șurare a luptei, modul de acțiune al trupelor 
noastre.

Plini de furie, hitleriștii din imobilul mi
siunii militare germane s-au 
tă grijă în vederea luptelor.

t La Dealul Cotrocenilor
din oraș să se treacă la lupta împotriva unită
ților hitleriste din afara Capitalei.

Din zorii zilei de 24 august <a început ata
cul obiectivelor germane din Capitală unde 
hitleriștii în tenebroasa lor ură ce o purtau 

luptau cu disperarea unor muți-poporului, 
bunzi.

Vna din 
dezarmarea 
avut loc la

cele mai importante lupte pentru 
și capturarea trupelor germane a

Școala Superioară de Război
Aci se afla sediul principal al misiunii ger

mane din Poniinia. In monumentala clădire 
din cartierul Cotrocenilor, unde era de altfel

•

pregătit cu mul- 
Au montat arme 
automate la fe
restre, au ținut 
sub un foc in
tens toate punc
tele 
spre 
împotriva 
stui 
car 
fost 
ziua

de acces 
clădire, 

ace- 
puternic fo- 
hitlerist, a 
trimis in 
de 21 au

gust un butalion al regimentului 21 infanterie. 
Hitleriștii ce se aflau in corpul școlii au în
tărit laturile exterioare ale imobilului făcind 
Ia prima vedere imposibilă apropierea trupe
lor noastre. Soldații noștri deși luptau cu deo
sebită dîrzenie au fost respinși de liitlerițti. 
Trupele au fost curînd întărite cu un escadron 
de cavalerie ce fusese adus din șoseaua Pan
duri ce trebuia să atace prin spate precum 
și cu un escadron de pionieri și trei tancuri.

In ziua de 25 august trupele noastre atacă 
vijelios din față și din spate. Comandamentul

Vodă

I. SAVA
B. DUMITRESCU '

(Continuare în pag. lll-a)



’’1iTELEVIZIUNE
Ce sînt stările
precanceroase?

cele mai frec-

dezvoltarea

și provoacă

Profesorul P. Poni

cruță nici un 
sistem, totuși 
localizare la

Pe- 
•it-

OBG AH CENT CAL Al UNIUNII TiNEtE TUWI

mare, va rămine parca suspendat 
deasupra unui punct al suprafeței 
terestre.

căci 
este

2,2 
ești-

alt 
a- 

candidatului în științe 
Hlebtevici de folosire a 
artificial în folosul te-

acestor 
precanceroase" care duce 
iltate satisfăcătoare.

nu coaxiale, prin cablu sau radio
releu de la postul principal.

Acest fel de retransmitere redu
ce insă calitatea imaginei televi
zate. In afară de aceasta, 
calea indicată de lărgire a 
televiziunii este extrem de costisi
toare. Ținindu-se seama că un 
post de retransmitere poate deser
vi o suprafață de 12.000 km.p. se 
poate calcula cu ușurință că pen
tru a cuprinde întregul teritoriu al 
U.R.S.S. trebuie construite cîteva 
mii de posturi de retransmitere, 
iar pentru legarea lor unul de al
tul și cu Moscova, sînt necesare 
cîteva sute de mii de kilometri de 
linii de radio-releu sau cablu.

Există totuși o altă cale pentru 
teleficarea complectă a Uniunii 
Sovietice.

Încă în 1953, la sesiunea din 
mai a secției de televiziune a So
cietății tehnico-științifică „A. S. 
Popov", profesorul S. 1. Kataev, 
doctor în științele tehnice, a enun
țat ideea că pentru transmiterea 
emisiunilor de televiziune la dis
tanțe uriașe in calitate de reflec
tor pasiv poate fi folosită luna. 
Succesele uriașe <n cucerirea cos-

* Un grandios proiect 
sovietic * 2,2 miliarde 
de locuitori vor putea 

„vedea" Moscova

„Sper că aceste 
vor sfîrși prin a fi 
părtășite de către 
bărbații luminați din a- 
ceastă țară și că astfel 
se vor impune tuturor, 
vor rămîne și se 
dezvolta, căci ele 
peste marginile 
chestiuni pur școlare. 
Scopul pe care îl urmă
rește este ridicarea și în
tărirea marii mase a po
porului romîn" — rostea 
în anii de la 
veacului trecut 
marii gînditori 
porului nostru, 
rul Petru Poni, care în 
măreața sa luptă de ani 
și decenii pe tărim pe
dagogic și științific, a 
fost mereu călăuzit de 
necesitatea „ridicării și 
întăririi marii mase a 
poporului romîn".

Petru Poni face parte 
din acea ilustră pleiadă 
de oameni de știință din 
miezul veacului trecut 
care s-au dedicat cu en
tuziasm măreței opere de 
promovare a științelor pe 
meleagurile țării 'noastre, 
ridicării nivelului culiU- 
ral al maselor munci
toare.

Editura tineretului a 
pus de curînd la dispo
ziția cititorilor lucrarea 
tov. D. Alexandrescu de
dicată lui Petru Poni cu 
ajutorul căreia vom cău
ta să prezentăm citito
rilor noștri citeva

vor 
trec 

unor

sfieșitul 
unul din 
ai po- 
profeso-

•no.

mente din viața și opera 
vajnicului pionier il chi
miei rominești. Născut io 
4 ianuarie 1841 înt'-una 
din comunele din apro
pierea lașului, Petru 
Poni manifestă de tim
puriu deosebite înclinații 
pent’-u Studii, pentru ști- 

.ință. Admis la cursurile 
Academiei Mihăilene (cea 
mai renumită școală din 
țară din acea vreme), ta
lentatului elev ii . sini 
deschise toate, căile spre 
știință. Elev al lui Lau- 
rian, Bărnuțiu, Pcimu, 
Petru Poni se impune de 
îndată, în școala pe care 
o termină cu mult suc- 
ces. La 18 ani ple.ică 
pentru studii la Facul
tatea de Științe a So'- 
bonei.

Întors peste cițiva ani 
in lașul atit de iubit, 
tînărul licențiat in știin
țe începe o febrilă acti
vitate pentru 
primelor cadre, 
lor laboratoare, 
lor institute de 
„Petru Poni — 
torul lucrării mai 
citate, era dintre 
oameni care nu vor să 
cunoască cuvîntul „im
posibil" și care au încre
dere în voința Și în ac
țiunile omului..."

, La , 2,5 de ani ptedă 
cursurile de chimie la, 
Școala pe care de cu-ind 
o părăsise. Sînt de-a 
dreptul impresionante 
memoriile elevilor lui P. 
Poni, care vorbesc de 
grija, de atenția cu care 
prof. Poni își încuraja 
elevii, despre excepțio
nalele sale calități pe
dagogice. După primul 
an de profesorat. începe 
elaborarea unui marvial 
de chimie ce apare în 
1868 și care poate fi so
cotit nu numai drept un

form i-ea 
a o'.me- 
a prime- 
cercetări. 
scrie au- 

sus 
acei

act didactic ci șl unul 
științific deoarece sl în- 
ființează nomenclatwa 
chimică românească. Nu
mele profesorului devine 
tot mai cunoscut. Luptă 
din răsputeri pentru a 
crea laboratoare. Cutre
ieră Moldova făclnd cer
cetări de o deosebită 
importanță științifică a- 
supra apelor minerite., 
In 1878 este numit pro
fesor la Facultatea de 
științe.

„La venirea mea în 
Universitatea Lași... lată 
ce am găsit — scria P.

Luptători pentru 
progresul științei 

rominești

Porii in 1879 intr-un ra
port adresat Ministerului 
Instrucțiunii — cîteva 
flacoane aproape deșerte 
de produse, cîteva zeci 
de retorte 
capsule, toate 
puse într-o 
ce 
rfe pe cînd universitatea 
era locuință 
ră“.

Porii începe cu ener
gie o lungă bătălie pen
tru construirea 
laborator de 
Continuă studiile 
apelor minerale, 
mește un studiu 
mineralelor ce se 
in Romînia iar prin i8'3 
publică și o serie de lu
crări de meteorolog'e. In 
1887 este ales memh-u

baloane, 
acestea 

cămăruță... 
servise de bucătă-

particula-

unui 
cerce.ări 

as up •<! 
întoc- 

as 'io - a 
găsesc

corespondent al Acade. 
miei iuf doi ani mai tîr- 
ziu membru titular al ei. 
Petru Poni a depus stră
duințe deosebite și oe 
linia culturalizării mase
lor, „Rațiuni de o ordine 
înaltă — scria el — im
pun statului datoria de 
a da aceeași sumă de 
cunoștințe primare tutu, 
ror copiilor din ța.'ă, fie 
ei născuți la orașe sat? 
sate".

Pină în ultimii ani, 
tre Poni nu slăbește
mul de muncă in niciwia 
din multiplele sale pre
ocupări.

In 1900 publică sub 
titlul „Studii asupra mi- 
neralelor din Romînia" o 
deosebit de interesantă 
lucrare de sinteză In 
care adună la un lec, 
ordonind și sistemalizlnd 
tot materialul ce-l strln- 
sese el in decurs de 30 
de ani. Deosebit de utile 
au fost, de asemenea, lu
crările lui Poni orivi.nd 
compoziția petrolului ro- 
minesc grupate in stu
diile intitulate „Cercetări 
asupra compoziției 
mic# a petrolurilor 
mînești".

Prin tenacitatea
care a învins piedicile 
pe care burghezo-moșie- 
rimea le punea în calea 
dezvoltării științei romi
nești, prin mărețele sale 
realizări pedagogice și 
științifice, viața prof. 
Poni — care alături ae 
Ștefan Miele, C. Istrati 
își înscrie numele prin
tre pionierii chimiei ro
minești — reprezintă 
pentru tineretul nostru 
studios un înflăcărat în
demn pe drumul însuși
rii științei.

Este fără îndoială că îndeplini
rea unui asemenea proiect gran
dios va cere rezolvarea multor 
probleme tehnico-științifice dintre 
cele mai complexe.

Asupra mișcării satelitului de 
televiziune va exercita influență și 
luna, așa după cum ea determină 
fluxul și refluxul la țărmurile o- 
ceanelor, mărilor și marilor lacuri. 
Satelitul de televiziune va oscila 
parcă in cosmos, iar devierile sale 
de la poziția cerftrală nu vor fi 
simetrice, căci fiecare din aceste 
devieri va modifica distanța sate
litului de lună, și, in consecință 
și forța care acționează asupra 
lui. Sarcina specialiștilor este de 
a stabili influența acestor oscilații 
asupra retransmiterii emisiunilor 
de televiziune.

Pentru alimentarea aparatajului 
de retransmitere a emisiunilor de 
televiziune aflat la bordul sateli
tului va fi necesară o putere elec
trică de ordinul a 2 kW. Puțin ? 
Dar este extrem de complicat să 
se obțină pe satelit o asemenea 
putere. Este suficient să se arate 
că dacă s-ar reuși să se constru
iască un motor cu combustie in
ternă cu un generator de o ase
menea putere, pentru alimentarea

Cu ajutorul unui dispozitiv 
tomat, antenele satelitului de tele
viziune trebuie să fie îndreptate 
tot timpul în următoarele direcții: 
de recepție — spre regiunea Mos
covei, iar de emisie vertical în jos 
spre locul de lansare a retransmi- 
țătorului.

Trebuie subliniat că aparatajul 
de pe satelitul de televiziune tre
buie să fie de o calitate excepțio
nală și de nădejde in exploatare, 
ca să asigure funcționarea neîn
treruptă a postului de retransmisie 
în decursul 1—2 ani. In ce 
privește cheltuielile, ele vor fi 
de citeva ori mai mici decit cele 
necesare pentru construirea a mii 
de posturi de televiziune, linii de 
cablu și radioreleu terestre chiar 
dacă va fi necesar să se lanseze 
anual un nou satelit de televiziune.

Calculele preliminare arată că un 
asemenea satelit de televiziune va 
asigura recepția permanentă a e- 
misiunilor în întreaga emisferă es
tică, de la gradul 82 latitudine 
nordică la gradul 82 latitudine su
dică, și poate și la latitudini mai 
mari și chiar în emisfera vestică. 
Locuitorii Asiei și Africei, ai Eu
ropei și Australiei adică majorita
tea covîrșitoare a omenirii — 
din 2,7 miliarde oameni cît 
populația globului pămîntesc, 
miliarde trăiesc în emisfera 
că — va putea nu numai să audă, 
dar și să vadă Moscova — capi
tala primului stat în care a trium
fat socialismul.

Intr-o viitoare pagină vom pre
zenta cititorilor noștri un 
deosebit de interesant proiect 
parținînd 
tehnice I. 
satelitului 
leviziunii.

Fotoreporterul a prins pe peli-? 
culă un moment din activitatea? 
ing. Al. Covor și a tehnicianu-? 
lui I. Pădureanu care studiază? 
dezvoltarea porumbului hibrid? 
in stațiile experimentale ale In-? 
stitutului de cercetări pentru? 

cultura porumbului. ?

In R. D. Germană a intrat în funcțiune un mare radiotelescop

In ultimele două decenii progre
sele științelor medicale au făcut 
pași uriași pe drumul apărării să
nătății oamenilor. Cancerul a ră
mas însă aproape în toată lumea, 
ca una din cauzele 
vente ale morții.

Deși cancerul nu 
organ, aparat sau 
cea mai frecventă 
bărbat este tubul digestiv și apă
ratul respirator iar la femeie orga
nele genitale, sîni și tub digestiv.

Cercetările științifice ne arată 
că nu este departe ziua cînd se va 
găsi în sfîrșit cauza care determină 
la un moment dat 
anarhică a celulelor normale din 
organismul uman 
această boală atît de necruțătoare. 
O serie întreagă de cercetători 
specializați în problema canceru
lui, deși pe căi diferite, și-au ma
nifestat speranța că foarte curînd 
se va ajunge la același scop și 
anume lichidarea acestei boli. Pînă 
la obținerea victoriei asupra can
cerului este însă foarte important 
să dăm deosebită atenție luptei 
pentru combaterea așa numitelor 
stări precanceroase adică acelor 
afecțiuni care în anumite condiții 
pot să se transforme în boală can
ceroasă.

Se știe că în majoritatea cazu
rilor, orice cancer este precedat de 
o anumită stare precanceroasă, 
mai mult sau mai puțin evidentă. 
Dat fiind că incidența îmbolnăvi
rii prin cancer crește cu vîrsta, se 
impune ca la vîrsta de 30—35 ani, 
să se facă cel puțin o dată pe an 
un examen medical al sănătății.

In urma observațiilor și expe
riențelor repetate făcute de nenu- 
mărați oameni de știință din toate 
țările lumii s-a observat că, can
cerul apare aproape cu regulari
tate pe acele locuri unde au exi
stat de multă vreme modificări 
cronice de natură necanceroasă. 
Procesul de cancerizare apare ca 
un fenomen de dezvoltare a unor 
tulburări premergătoare succesive 
ale unui țesut sănătos.

Astăzi aproape toată lumea me
dicală este de acord, asupra im
portanței surprinderii acestei etape, 
în care celulele normale se trans
formă în celule canceroase, dînd 
din ce în ce mai mare importanță 
descoperirii precoce a stărilor 
precanceroase, stabilind prin acea
sta lupta profilactică 
cancerului.

O serie întreagă de 
deosebită autoritate în 
cancerului — cercetătorii sovietici 
N. Petrov, Zilber, Kojevnikov ca și 
cei francezi și germani ca Mont
pellier, Cogniaux, Durent, Hart
man ș. a. au arătat pe bază de 
fapte precise că apariția canceru
lui este precedată de un focar pre- 
canceros la care se adaugă starea 
generală a organismului și facto
rul încă necunoscut cu acțiune 
cancerigenă.

Ceea ce trebuie reținut este că, 
modificările cu caracter de perma
nentizare, au o potența cancerige
nă crescută. Astfel ; o ulcerație a 
colului uterin sau o ulcerație a 
pielii prin arsură de cîțiva ani se 
pot transforma în cancere

In Uniunea Sovietică, lupta îm
potriva cancerului are un caracter 
organizat cuprinzînd masele de 
milioane de oameni prin depista
rea timpurie și tratarea în masă 
a stărilor precanceroase.

Prin grija puterii sovietice s-a 
organizat o vastă rețea de dispen
sare oncologice care în mod regu
lat controlează muncitorii din în
treprinderi și instituții piecum și 
cetățenii din cartiere. Au fost con
trolați și supraveghiați zeci de mi
lioane de oameni și-au fost tratați 
bolnavii cu afecțiuni cronice obți- 
nînd astfel scăderea numărului de 
cancere.

Și la noi în țară se duce o lup
tă organizată pentru descoperirea 
și tratarea din timp a 
„stări 
la rezui

Trebuie deci să reținem că acele 
leziuni vechi, aparent staționare, 
se pot transforma în cancer, după 
cîțiva ani sau chiar zeci de ani, 
datorită unei cauze încă necuno
scute. Trebuie știut, de asemenea, 
că această transformare se poate 
face și poate ajunge chiar la stadii 
înaintate fără ca bolnavul să-și 
dea seama.

Astfel leziuni ale pielii: crăpă
turi, ulcerații vechi, întărituri ce 
apar pe mucoasa buzelor, pete al
bicioase ce apar pe mucoasa gu
rii, ulcer gastric vechi și netratat, 
polipii intestinului, ai veziculei 
urinare, întăriturile vechi din inte
riorul sînilor, unele infecții și 
afecțiuni cronice ale organelor ge
nitale la femei etc. sînt stări de 
boală care în anumite condiții s-ar 
putea transforma în cancer dacă 
nu sînt tratate la timp. Concluzia 
care se desprinde, este că fiecare 
om, tînăr sau vîrstnic, care suferă 
de o afecțiune de durată mai lun
gă, cronicizată să se arate neîn- 
tîrziat medicului, căci suprimarea 
acestor „focare precanceroase", 
constituie unul din factorii impor
tanți în profilaxia cancerului.

Dr. I. PASCARIU

NOUTĂȚI 
din țările lagărului 

socialist
„ * Colectivul uzinei „lujural- « 
,maș" din Uniunea Sovietică a 8 
proiectat și a construit pentru îi 
Republica India, o mașină pen- S 
tru răsturnarea vagoanelor — (i 

vo mașină combinată de o con- 
instrucție originală, destinată ■iiouuvuc viigmaia, ucouitaia 
descărcării automate a mate- « 

jțrialelor pulverulente din vagoa- țț 
j'ne de cale ferată. Procesul de “ 
î, descărcare este complet au- L 
gtomaiizat. "
(i * In afară de marea impor- g 
Stanță pe care rachetele o au în 
((explorarea cosmosului, ele își j 
((găsesc o largă aplicare și în 
((rezolvarea unor probleme din- ;; 
îi tre cele mai diferite. Astfel, în ;; 
((R. P. Polonă cu ajutorul rache- }) 
(ițelor se instalează cabluri sub g 
ii terasamentele de cale ferată, g 
ii In acest scop racheta este „im- ;;
pușcată" în terasament formînd /) 

i un canal în care se instalează (( 
‘ cablul. Această metodă ieftină (j 
fși comodă va fi aplicată pe (j 
((scară largă. Se prevede folosi- 
ii rea rachetelor la instalarea li- 
(i niilor de transport electric pe <’ 
((sub ape curgătoare, lacuri etc.« 
F * Medicina populară bulgară „ 
■) întrebuința de mult ghiocei ca 
S medicament în special în tra- g 
țj tarea bolilor de inimă. Tînărul 

’ savant bulgar D. S. Paskov,
care ,a terminat acum cîțiva ani g 

î, aspirantura la Institutul de me- g 
jț dicină experimentală din Lenin- g 
g grad, s-a interesat de proprie- g 
j tățile de vindecare ale ghiocei- ;; 
;; lor și in urma unor minuțioase (( 
g cercetări de laborator a extras (( 
g din ei un nou preparat — ni- (( 

valinul. < (î
ll Acțiunea nivalinului asupra (( 
îi organismului este extrem de (j 
((eficace. îi
? Potrivit concluziilor speciali- » 
“ știlor, nivalinul exercită o in- S 
; fluență activă asupra sistemu- \ 
> lui nervos central și este un 
; mijloc eficace pentru combate- « 
rea paraliziei, în special in ca- 

j zuri de poliomielită. g

împotriva

autori, cu
problema ®»Ti!

Uf

După ce în pagina trecută v-am varpit. despre 
explicația a așa-ziselor vedenii — vom încerca 
astăzi să vă derrronstrăm în cadrul rubricii noa
stre dedicate demascării celor mai frecvenie su
perstiții, absurditatea credințelor în carac'erul 
prevestitor, supranatural al viselor, precum și 
adevărata explicație a viselor, aceste normale 
fenomene fiziologice.

De mii și mii de ani, mintea oamenilor a cău
tat să dezlege tainele „misteriosului" fenomen ce-l 
reprezintă visele. Intr-un vis pot avea loc cele 
mai năstrușnice întîmplări.

Visele au mai totdeauna înfățișări dintre cele 
mai ciudate Știți cu toții cît de absurdg sînt 
unele dintre ele, cît de lipsite de logică este în
lănțuirea faptelor î-ntîmplate. Totul pare defor
mat, interpretat într.un mod cu totul neobișnuit.

V-ă dați seama cu cîtă groază, cu cîtă nedume
rire privea omul primitiv visele sale, cum în ig
noranța. în frica sa față de nenumăratele greu
tăți pe care trebuia, să tg răpună,. oricare vis îi 
părea o idee predestinată, un îndemn la o faptă, ■ 
sau un avertisment' în’ fața unei nenorociri. La 
multe popoare vech; exista credința că visele oa
menilor constituie viața „sufletelor" în afara 
trupului. Cînd „sufletul" se întoarce în trup omul 
se trezește, dacă „sufletul" nu șe mai întoarce 
omul va muri. De aici și superstiția multor po
poare după care este , interzisă trezirea sau mu
tarea omului care doarme, căci la „reîntoarcere" 
sufletul ar putea să nu-și mai găsească corpul...

Care este explicația fenomenelor ce se petrec 
în timpul somnului nostru ?

La această întrebare s-au căznit să dea răs
punsuri de-a lungul veacurilor nenumărați dintre 
marii gînditori aj omenirii.

Singurul răspuns total fundamentat științific 
l-au dat numai cercetările academicianului I. P. 
Pavlov și a discipolilor săi Care aii reușit să 
explice clar, simplu, adevărata esență a viselor.

După cum vă arătam în articolele noastre de 
popularizare a psihologiei, act'vitatea nervoasă 
superioară a omului comportă două momente : 
excitația și inhibiția. Ele sînt în continuă inter., 
acțiune și alternează reciproc. Inhibiția este deo
sebit de importantă pentru celulele scoarței cere
brale. Inhibiția reprezintă de fapt un mecanism 
de apărare a creierului, oare este astfel împie
dicat să se afle sub imperiul mai multor centre

de excitație. Cînd inhibiția se concentrează asu. 
pra unui singur punct central, se suprimă acti
vitatea acestui centru. Cînd ea se împrăștie în 
jur, adică se iradiază, este suprimată activita
tea întregii scoarțe și atunci apiare somnul.

Somnul jjacă 
un rol deosebit 
în apărarea or. 
ganismului. In
tr-adevăr, 
dintre noi 
cunoaște efectul 
attt de minunat 
al unui somn 
odihnitor după o 
zi de muncă.

Așa cum ara
tă cercetările, ce
lulele creierului

Nu e

oare 
nu

rămînînd urmele unor focare de excitație creîti- 
duse legături la întîmplare. «

In timpul somnului, asupra organismului no. 
stru continuă să activeze un m.are număr de 
excitanți ca lumina, zgomotul, frigul, iritări ale 
pielei precum și iritări pricinuite de organele 
interne. Totodată, asupra extremității nervilor ac
ționează excitante care ajung, la scoarța cere
brală.

Unele excitații — scrie printre altele E. Tuci- 
kov, autorul lucrării „Știința împotriva supersti
țiilor" pe care am mai citat-o deseori în rubrica 
noastră de combatere a superstițiilor — pot pro
duce în creier imagini bizare : sunetul unei so
nerii oare ajunge la ureche iar apoi la creierul 
celui care doarme, poate provoca un vis în care 
să răsune muzica unei orchestre, sau duduiti-l 
unei mașini ; o rază de soare, căzînd pe fața 
unuia care doarme poate provoca un vis în care

mănunțit visul : visa că era într-o călătorie prin 
munți și deodată începuse o erupție vulcanică. 
Senzația de căldură la tălpi i-a produs celui a- 
dormit o excitație în creier și la aceasta s-au 
adăugat descrierile erupțiilor vulcanice pe care le 
cunoștea din cărți.

Oamenii superstițioși au căutat și mai caută 
și astăzi șă deslușească în vise diverse semne 

oameni spe- 
viselor. Cla- 
a ține în în- 
au fost de-a 
în promova-

tă vise

ale viitorului. Existau în antichitate 
ciali care se ocupau cu tălmăcirea 
sele exploatatoare în dorința lor de 
tuneric masele largi ale truditorilor, 
lungul tuturor veacurilor interesate 
rea acestor „tălmăcitori".

Mai există și astăzi în țările capitaliste în con
dițiile în care știința ne dovedește că toate visele 
sînt produse ale unor cauze naturale, că nu sînt 
determinate de nicj un fel de forțe supranaturale 
— reprezentanți ai burgheziei dornice de a ține 
în întuneric masele de truditori care promovea
ză asemenea „tălmăcitori". La noi în țară în 
unele sate „tălmăcitorii" se află în directă 
legătură cu înrăiți dușmani de clasă 
încearcă să strecoare cu ajutorul lor

★ La 1770, chimis
tul englez Priestley, 
descoperitorul oxige
nului, a constatat cel 
dintîi dușmănia din
tre cauciuc și creion, 
sau mai bine 
dintre cauciuc și 
ma lăsată pe 
tie, descoperind 
fel „radiera".,.

* Morfina și 
nina erau cunoscute 
și extrase ca atare 
din unele specii ve
getale, încă din 1804 
și 1820.

zis 
ur- 
hîr- 
ast-

chi-

* Masa plastică 
numită „teflon" con- 
ținînd în alcătuirea 
ei fluor, nu este di
zolvată nici de apa 
regală.

* Chimiștii au gă
sit calea de a utili
za pină și nisipul în 
fabricarea de mase

plastice. Este vorba 
despre nisipul fin și 
curat, care printr-un 
anumit tratament tre
ce în tetraclorură de 
siliciu din care apoi

printr-un anumit pro
ces de fabricație, se' 
obțin siliconii cu 
rezistență mare la 
temperaturi înalte.

* Industria chimi
că din Cehoslovacia 
a produs un nou ma
terial plastic numit 
faolit. El este fabri
cat din materii pri
me ieftine și care se 
găsesc din abunden
ță. El este un ames
tec de rășina cu az-

„PREVESTITOARE1*
depun o muncă încordată, conducînd în fiecare 
clipă întreaga activitate a diferitelor organe din 
corp și primind în același timp știri, excitații ; 
și cum celulele acestea sînt foarte delicate, ele 
trebuie să se odihnească și să se refacă. Somnul, 
are tocmai rolul de a le odihni, de a te reface.

Ce se îsitîmplă însă mai departe ? Cînd omu1 
doarme, o parte din celulele scoarței cerebrale 
își continuă activitatea. Intre diferitele grupuri 
de celule din creier există în mod norme] anu
mite legături. Aceste legături sînt șterse în 
timpul somnului. Visele iau naștere tocmai în 
momentul în care aceste legături nu mai există,

să fie vorba de un incendiu, o zi de arșiță etc. 
Un vis poate fi provocat de poziția incomodă a 
corpului, de un stomac prea plin, de schimbări 

în vasele cre- 
un obiect neîn- 
lăsat urme ner- 
de amintiri v" 
este de regulă 

1 decît primul

produse în circulația sîngelui, 
ierului. Un cuvînt auzit de noi, 
semnat văzut în treacăt 
voase ne poate provoca un șir 
și complexe; conținutul viselor . 
mult mai complex și mai variat 
moment oare fe-a determinat.

Arătînd cum visele pot fi produse numai de 
cauze naturale, E. Tucikov ne redă o interesantă 
experiență ce verifică pe deplin această afirmație. 
S-au pus la călcîiele unui om sticle pline cu apă 
fierbinte. Cînd s-a trezit omul și-a povestit a-

care 0

ce 
-------  ------- ... în 

masele țăranilor diverse idei dușmănoase sau 
chiar chemări la acțiuni dușmănoase. De ase,me. 
nea, în multe țări capitaliste, în scopul întunecă, 
rii maselor, clasele guvernante, ideologii lor. 
publică mii de pagini de literatură mistică în care 
diverși „specialiști" oaută să răspundă în „ora
cole" în „cărți de vise", nedumeririlor celor 
mulți.

Știința modernă dovedește însă oricărui om ee 
încearcă să soarbă adevărurile științei și nu abe
rațiile „tălmăcitorilor", că visele nu pot să ne 
dea nici un fel de prevestire, că ele nu ne pot 
pune în legătură cu nici un fel de „viață de din- 
colo", că nu au existat și nu pot exist» vise 
„profetice".

împotriva tuturor acelor care încearcă să folo- 
sească visele pentru a răsptndi superstițiile misti
cismului avem o armă de cea mai mar» eficacita
te : larga răsgțndire a cunoștințelor științifice 
car» ne dau rea.la explicație • fenomenelor lu
mi] înconjurătoare.
Sg=S£SâS.Ș.= S ffl JEMWIOT H , ȚIZ

Lin colectiv de tineri chimiști din R. P. Chineză, condus de Hsi 
Siang-Yun (în clișeu, în stînga), a reușit să prepare pentru întîia 
oară coloranți cu radical activ. Acești coloranți au început să fie 

produși acum în cantități industriale.



■

TgNEREȚEfFiiiirĂffFlPĂSPUNOEBjl
sttrplrea unor astfel de manifestări 
dăunătoare. Organizația U.T.M. 
are datoria să lupte pentru forma
rea de tine:! revoluționari, să-î edu
ce pe membrii săi în spiritul 
ralei comuniste, să-i călească 
punct de vedere ideologic și 
iitic.

Amorala comunistă exprimă 
tudinea nouă a individului

mo- 
din 
po-

TELEGRAME
Către

Cel de al XVH-lea Congres al 
Partidului Comunist din Uruguay

Intransigenta colectivutui socialist
FACTOR HOTÂRÎTOR

în căiirea revoluționară a membrilor w ■ sai

ati- 
față 

de societate și 
de interesele ei. 
Individualismu

lui burghez și 
mic burghez — 
morala comu
nistă îi opune 
principiul colec
tivismului, al în
deplinirii in pri
mul rind a dato
riei sociale.

Tinerii 
miști de la 
za de 
facere nr.
Miniștorului In
dustriei Grele 

dintr-un mediu so-

MONTEVIDEO

Dragi tovarăși,

ute- 
Ba- 

des-
7 a

Comitetul Central al P.M.R. tri
mite celui de al XVll-lea Congres 
al Partidului Comunist din Uru
guay un călduros salut frățesc.

Urăm Partidului Comunist din 
Uruguay să obțină noi succese în 
lupta pentru întărirea rindurilor 
sale, pentru unirea celor mai largi 
mase populare in frunte cu clasa 
muncitoare in lupta pentru obține
rea satisfacerii revendicărilor lor 
sociale și economice, pentru apăra
rea Suveranității naționale, pentru 
democrație, pace și progres social.

Ceea ce asigură poporului no
stru muncitor biruință după biru
ință in lupta mare și dreaptă pe 
care o duce sub conducerea parti
dului e spiritul său de solidaritate 
și de profund devotament pentru 
cauza socialismului. Nici o piedi
că nu poate stăvili aviniui milioa
nelor de oameni uniți intr-o sin
gură forță.

Puternica forță a colectivului 
socialist a educat și educă perma
nent oameni noi, devotați cauzei 
partidului și poporului, plini de 
abnegație, curajoși șî îndrăzneți, 
încrezători în victoria socialismu
lui. In acest spirit crește și se 
dezvoltă tinăra noastră generație. 
Tineretul patriei, îndrumat și con
dus de partid, participă cu un în
flăcărat avint patriotic, alături de 
întregul popor muncitor, la uria
șa operă de transformare a țării.

...Intr-un articol precedent se a- 
răta însă că in rinduriie tinerilor 
sa mai găsesc unii — ce-i drept 
foarte puțini ia număr — care, 
rupți de colectivul socialist, creea
ză prin comportarea și atitudinea 
lor nedemnă greutăți tn mersul 
nostru înainte. E vorba de aței 
tineri tributari influenței nefaste 
a moralei putrede burgheze, care 
fugind de răspunderea socială pe 
care o au ei ca cetățeni ai patriei 
noastre ajung pînă acolo incit se 
dedau la acte antisociale. Anali- 

izolat 
dău- 

arăta 
slabi,

bu- 
nu 
ac- 
din 
era

zindu-se acest fenomen 
dar deosebit de periculos și 
nător, în articolul amintit se 
că pervertirea unor tineri, 
needucați descompunerea lor mo
rală este în primul rind rezultatul 
acțiunilor veninoase ale dușmanu
lui de clasă duse impotriva reali
zărilor oamenilor muncii.

Acțiunile elementelor dușmănoa
se de corupere morală și politică 
sint îndreptate în primul rind aco
lo unde terenul este mai 
adică acolo unde colectivul de ti
neri, organizația U.T.M. 
exercită influența lor asupra tu
turor tinerilor în mijlocul cărora 
activează. Slăbirea muncii colecti
vului de educație comunistă a 
membrilor săi, a călirii lor revo
luționare, a pregătirii lor ideologi
ce și politice' înseamnă implicit a 
face concesii ideologiei și moralei 
burgheze^ înseamnă a 
acțiunile 
se duse 
rii morale a unor tineri înapoiați. 
Pentru că oricît de mare ar fi in
fluența unui individ asupra unui 
alt individ, această influență nu 
poate fi comparată cu influența 
colectivului. Colectivul socialist 
formează caractere ferme, calități 
morale superioare, crește și edu
că tineri legați profund de inte
resele poporului, cu o concepție 
înaintată despre societate. Un co
lectiv slab, dezlînat, care nu se 
preocuoă permanent și cu răspun
dere de educarea comunistă a 
membrilor săi, lasă inevitabil bre-

slab ;

nu-și

favoriza 
elementelor dușmănoa- 

în scopul perverti-

șe prin care să pătrundă în rin- 
durile sale ideologia și miasmele 
moralei burgheze.

Iată un exemplu :
Organizația de bază U.T.M. de 

la Baza de desfacere nr. 7 a Mi
nisterului Industriei Grele numără 
19 utemiști, muncitori, funcționari 
și ingineri, tineri capabili, bine 
pregătiți din punct de vedere pro
fesional. Pornind însă de la con
cepția greșită că in școală și fa
cultate acești tineri au fost edu
cați „destul", membrii biroului or
ganizației U.T.M. din această în
treprindere au neglijat într-un 
mod nepermis munca de educație 
politică a utemiștilor.

Așa se face că utemiștii din a- 
ceastă întreprindere au început 
curînd să uite de obligațiile și 
răspunderile lor ca membri ai or
ganizației revoluționare de tineret. 
In organizația lor a prins șă se 
înfiripe o atmosferă stătută, de 
lîncpzeală, de inactivitate și, drept 
rezu'tat, în conștiința unora dintre 
ei au început să prindă rădăcini 
puternice influențe ale ideologiei 
și moralei ■ • ■ •

In urmă 
angajat la 
in calitate 
utemist pe 
început el 
element dornic de muncă, cinstit 
și pasionat pentru problemele vie
ții de organizație. Asta insă numai 
la început. Ulterior, în comporta
rea sa au început să se ivească 
atitudini incompatibile cu calita
tea de utemist. Ion lancu lipsea 
de la întreprindere cînd voia, ig
nora răspunderea pe care o avea 
în această întreprindere, neglija 
într-un mod nepermis sarcinile de 
organizație, fără ca vreun utemist, 
să ia poziție împotriva manifestă
rilor sale.

Ce se petrecuse cu acest tinăr ?
Lipsit de influența sănătoasă a 

unui colectiv exigent, de sprijinul 
unui colectiv puternic care să-l 
ajute să crească, să se maturizeze 
din punct de vedere politic și ideo
logic, să-1 călească, cultivîndu-i 
trăsături de tinăr revoluționar, el 
și-a făcut „prieteni" în afara lo- ...... ................
cului de muncă, din rindul unor prin întreaga ei comportare, o con- 
derbedei. Aflind că e gestio- •• • — - • —
nar, că în depozitul de care răs
pundea se află materiale de va
loare, acești indivizi declasați și 
dușmănoși au început, folosind di
verse metode să-i inoculeze în 
conștiință morala putredă, burghe
ză, pregătindu-1 pentru jaf. Și, in
tr-adevăr, căzindu-le victimă, lan
cu s-a apucat de furat, jefuind 
avutul obștesc.

Au observat utemiștii de la a- 
ceastă întreprindere că Ion lancu 
se rostogolea în prăpastie apucînd 
pe un drum periculos ? Știau ei în 
cîrdășia cui își petrecea el timpul 
liber ? Cunoșteau ei că după cele 
8 ore de muncă acest individ des
compus moralicește punea la cale,

putrede, burgheze, 
cu un an și ceva a fost 
această întreprindere, 
de gestionar, un tinăr 
nume Ion lancu. La

s-a manifestat ca un

în cîrciumi, afaceri pe seama 
nului obștesc ? Nu știau. Și 
știau tocmai pentru faptul că 
tivitatea organizației U.T.M. 
care făcea parte și Ion lancu
aproape inexistentă. Nu știau pen
tru că membrii acestui colectiv nu 
erau preocupați de viața personală 
a tovarășilor de muncă, de atitudi
nile și comportarea ior în viața 
de toate zilele. Lipsa de combati
vitate, a spiritului critic au împie
dicat pe membrii acestui colectiv 
să scoată la iveală și să înfiereze 
abaterile unor utemiști de la prin
cipiile organizației noastre. Adu
nările generale de aici au fost lip
site de conținut ideologic șl poli
tic : nici una dintre ele n-a dez
bătut vreo temă care să contri
buie în mod direct ia educația re
voluționară a utemiștilor. Nu s-au 
organizat adunări in care să se 
pună în discuție activitatea unor 
utemiști care dovedeau prin com
portarea lor că au căzut sub in
fluența moralei burgheze, în des
compunere.

Datorită acestui fapt, în viața de 
organizație s-a statornicit un spi
rit de cras familiarism, concreti
zat printr-o atitudine de menajare 
reciprocă a greșeliloi, un spirit de 
împăciuitorism care favorizează pă
trunderea in conștiința tinerilor a 
influențelor moralei putrede bur
gheze. Se înțelege că într-o astfel 
de atmosferă „colegială", cum o 
numește secretara biroului organi
zației de bază, tovarășa Maria Ste- 
gărescu, manifestările străine mo
ralei noastre comuniste au început 
să-și facă loc din ce în ce mai ne
stingherit.

Că lipsa unei puternice influen
țe a colectivului asupra fiecărui 
tinăr, lipsa de atitudine fermă față 
de abateri, împăciuitorismul, lipsa 
de grijă și răspundere pentru e- 
ducația comunistă permanentă a 
membrilor colectivului, favorizea
ză acțiunile de corupere morală a 
tinerelului puse la cale de elemen
tele dușmănoase, ne-o dovedesc și 
alte fapte.

Utemistă Doina Tinjeală, care-și 
petrece timpul liber in cirdășia 
unor pierde-vară, dă la iveală,

cepție imorală despre viață.
O altă utemistă, Constanța Stu- 

paru, manifestă o atitudine incom
patibilă cu calitatea de utemist 
prin aceea că șj-a făcut o metodă 
din a se sustrage permanent de 
la sarcinile organizației. Inginerul 
Mircea Hagiescu, cindva un tinăr 
avîntat, manifestă acum atitudini 
de carierism opunind deseori în 
activitatea sa intereselor colectivu
lui, interesele sale personale. Spi
ritul mic burghez care și-a făcut 
loc in relațiile dintre acești tineri, 
atitudinea de indiferență față de 
comportarea tovarășilor de muncă 
in viața de toate zilele, au împie
dicat pe membrii colectivului să 
acționeze ferm și hotărît pentru

Popularizarea succeselor colectivei — baza muicii 
politice de atragere a noi membri

(Urmare din pag. l-a) 

fami'ii șl că majoritatea membri
lor ce’or cinci întovărășiri din 
comună se interesează din ce In 
ce mai mult de succesele obți
nute de gospodăria colectivă.

★
— Dacă în anul acesta, an de 

secetă pentru noi, am obținut 
1726 kg. griu la hectar, ceea ce 
înseamnă cu 200 kg. Ia hectar 
mai mult față de producția pla
nificată și cu 600 kg. mai mult 
dccît întovărășiți!, (comuna este 
ccoperativizată în întregime) acest 
lucru se datorește în mare măsură 
și tineretului nostru care constituie 
elementul de bază al brigăzilor 
noastre de cîmp — afirmă tova
rășul Traian Dobre, președintele 
gospodăriei. Și datorită acestui 
fapt ei sînt printre cei mai neo
bosit! agitatori ai succeselor gos
podăriei printre țăranii muncitori 
din comună.

Intr-adevăr, cei peste 120 de 
utemiști. în frunte cu secretarul 
lor, Marin Ruscă. au fost pilde 
de hărnicie în toate muncile a- 
gricole.

Pe arie, unde au muncit zi și 
noapte, ei au dus și o intensă 
muncă de popularizare a fru
moaselor succese ale colectivei. 
Prin gazeta de stradă și la stația 
de amplificare, unde responsabil 
este tot un tlnăr colectivist — 
Mihai Ghionescu — tinerii ute
miști Gheorghe Udrea, Gheorghe 
Mofătăianu, Emil Cocora și alții, 
au înfățișai aspecte concrete din 
viata nouă a colectiviștilor. De 
altfel, fiecare utemist și-a asumat 
ca sarcină de a invita la grăme
zile de produse ale gospodăriei 
cîte 7-8 țărani muncitori cu gos
podării individuale să le arate 
care a fost producția gospodăriei, 
cum au muncit colectiviștii, cît 
vor primi, să facă pe loc calcule 
și comparații. E grăitor exemplu! 
utemistului Ion Dorobanții, care 
s-a înscris în gospodăria colecti
vă înaintea fraților și rudelor 
sale mai în vîrstă. Intr-o seară 
el l-a luat pe „nenea", adică pe 
fratele său Constantin Dorobanțu 
și i-a arătat cc-a luat el, împreu
nă cu soția, pe timp de un an,

de la colectivă: 1.600 kg. grîu. 
1800 kg. porumb. 4000 lei.

„Nenea" și-a dat seama că 
„prislea" are dreptate și a venit 
și el in colectivă.

Anul acesta, „nenea", care s-a 
înscris și el în primăvară în co
lectivă, are peste 600 zile-muncă 
cu familia sa. La fel a reușit să-l 
convingă Ion Dorobanțu și pe 
Gheorghe Meleancă — cumnat, 
pe Emil Vrăjitorii, pe Picu Ște
fan, văr de-al său. pe Bojin Flo
rin și pe alții pe care i-a invitat 
la el acasă și ie-a arătat veni
turile lui din colectivă. Acesta e 
doar un exemplu dintre alte zeci 
de exempie.

îndrumați zi de zi de către co
muniști cu experiență, ca tovară
șul Petre P.'otogea, secretarul or
ganizației de partid, Gheorghe 
Dragnea, Picu Sterie. tinerii din 
G.A.C. Poiana Mare folosesc toa
te mijloacele agitatorice pentru a 
face cunoscut întregului sat suc
cesele gospodăriei.

La festivalul tineretului de la 
raion ei au organizat un car ale-

goric al frumoaselor culturi din 
gospodăria colectivă, care a tre
cut prin fața tribunei in aplau
zele tuturor. Cu ocazia festivalu
lui s-a strîns și mai mult priete
nia lor cu tir.erii din comunele 
învecinate Maglavit. Ciuperceni, 
Pfscu, care au fost invitați să 
vină pe la ei, la Poiana Mare, să 
vadă cum trăiesc tinerii, cum se 
distrează, ce posibilități le-a creat 
gospodăria colectivă Și vor avea 
ce vedea.

Tinerii colectiviști din Poiana 
Mare se mindresc cu succesele 
gospodăriei lor. Se mîndresc cu 
e'e totodată și mulți țărani mun
citori din comună care s-au în
scris în gospodăria colectivă. De 
curînd, adunarea generală a apro
bat cererile de înscriere a 8 fa
milii de țărani muncitori. Luînd 
cuvîntul, ei au spus emoționați :

— Și noi ne bucurăm de suc
cesele voastre. Ne bucurăm pen
tru că văzindu-le am putut păși 
cu inima deschisă pe caîea noa
stră cea dreaptă, calea propășirii 
colective.

<?
$ in atenția participanțiior

la LOTO CENTRAL
0 Tuturor participanțiior la Loto Central, noua tragere specială
V care va avea loc la 22 august, le oferă un prilej excepțional.
0 Care sint avantajele mari ale tragerii speciale Loto Central din 
v 22 august î Ele vor apare limpede oricui, dacă vom preciza că, 
<? fără a plăti nimic in plus, se va participa cu biletele obișnuite :
V la extragerea celor 9 numere pentru premiile de categoriile I-Vll-a 
<2 si speciale A, B, C : la extragerea celor 3 numere pentru premiile 
<? suplimentare Z și X : în fine la extragerea a 5 numere pentru 
x premiile suplimentare in obiecte.
<? Avantajele tragerii Loto Central din 22 august, apar și mai 
X considerabile gîndindu-ne pe ' ‘ ‘
\ ce revin cîștigătorilor pentru 
\ de altă parte la obiectele ce 
\ urnă a ultimelor 5 numere.
\ La 22 august în alcătuirea „ , .. .
\ intra lucruri, ca: motociclete JAWA de 250 cmc., motociclete K. 55 
x de 125 cmc., biciclete, frigidere Pinguin, răcitoare cu ghiață, ma- 
X sini de cusut „Casnica", mașini de spălat rufe, aragaze cu 3 ochiuri 
X și butelie, rnașini de gătit Vesta, covoare, ceasornice de mînă 
x placate cu aur etc. etc.

de o parte la sumele impresionante 
premiile suplimentare Z și X și pe 

vor fi oferite în baza extragerii din

grupelor de premii în obiecte vor

o

sînt proveniți 
cial sănătos, părinții lor sînt mun
citori, țărani muncitori, intelectu
ali, legați prin munca și lupta lor 
de lupta poporului. Unii dintre 

lucrează ei 
înainte de 
de conta- 

lu-
e- 

lectrotehnieă. Alții sînt mecanici, 
electricieni, strungari. Alături de 
utemiștii activi din această orga
nizație acești tineri trebuie să 
lupte cu toată hotărirca pentru a 
imprima in viața de organizație 
spiritul răspunderii colective pen
tru munca, viața și comportarea 
tinerilor din acest colectiv.

Nu există vid ideologic, 
unde colectivul de utemiști 
tă cu intransigență pentru 
revoluționară a membrilor 
pentru educația lor comunistă iși 
face loc ideologia dușmanului de 
clasă, putredă, străină, otrăvitoare. 
Smulgînd cu hotărîre din practica 
unor utemiști printr-o muncă sus
ținută de educație comunistă, ati
tudinile de familiarism și împăciui
torism, stîrpind din conștiința lor 
zgura influențelor moralei burghe
ze, organizația U.T.M. din această 
întreprindere trebuie să se ocupe 
cu toată răspunderea de întreaga 
viață și comportare a tinerilor de 
aici, să-i îndrume și să-i că
lăuzească pe un drum just aju- 
tîndu-i să se formeze ca adevă- 
rați utemiști.

V. POJOGEANU

ei au lucrat și 
înșiși ca muncitori, 
a îndeplini funcția 
bil, Margareta Felicioiu a 
crat ca ajusioare fa o uzină

Acolo 
nu lup- 
călirea 

săi,

al

iau

la

B
g .
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COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITO

RESC ROM ÎN

Tovarășului NAM IR 
Ministrul Afacerilor Externe 
Republicii Populare Democrate 

Cweene
PHENIAN

Vă rog să primiți sincerele mele 
felicitări cu ocazia celei de-a 13-a 
aniversări a eliberării Coreei și 
urări de muncă rodnică, și noi suc
cese În înflorirea patriei dv., în 
lupta pentru înfăptuirea idealului 
național al poporului coreean — 
unificarea pașnică a țării.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Ro

mine
AVRAM BUNACiU

sala 
Am- 
celei

Simpozion consacrat 
aniversării 

eliberării Coreei
Joi seara a avut loc în 

S.R.S.C. din strada Biserica 
zei un simpozion cu prilejul
de-a 13-a aniversări a eliberării 
Coreei.

Au vorbit scriitorul M. Davido- 
glu, laureat al Premiului de Stat 
și V. Răchită, directorul. Direcției 
difuzării filmelor.

In încheiere a fost prezentat fil
mul „Apărătorii Patriei", producție 
a studiourilor R.P.D. Coreene.

T
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(Vrmara din pag. l-a)

tru introducerea tehnicii noi în 
producție, pentru creșterea produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost și obținerea a cît mai 
multe economii. Împreună cu ute- 
mistul Nicolae Constantin, tov. 
Popa, responsabilul brigăzii, a 
a realizat un nou dispozitiv pentru 
închiderea ușilor la autobus, care 
pe lîngă faptul că este de o ca
litate suDerioară celui vechi, aduce 
și o economie de circa 1000 lei 
pentru fiecare autobus.

In aceste zile premergătoare ma
rii sărbători, la uzinele „Tudor 
Vladimirescu", întrecerea socia
listă s-a intensificat și mai mult. 
Harnicul colectiv de muncitori 
al acestei uzine s-a anga
jat ca în ziua de 23 Au
gust să raporteze partidului și gu
vernului că au sporit productivi
tatea muncii cu 3,4 la sută, că au 
economisit peste 100 tone de me
tal, că au realizat peste plan 125 
de remorci basculante necesare a- 
griculturii; 10 troleibuse din noul T-„ ■-------- ■; ... ---- t..j au_

.n obținerea 
brigăzile tinere- 
pas cu pas de 
își aduc o con- 
de importantă.

tip, precum și prototipul noului 
tobus romînesc. In obțim 
acestor realizări, 
tului, îndrumate 
comitetul U.T.M. 
tribuție deosebit

Un nou tip 
de mobilă

de la IPROFII 
au trimis recent

Muncitorii 
gura Codlei 
vînzare noul tip de mobilă „Mă
gura". Această garnitură se com
pune dintr-un divan studio, un 
dulap și o masă cu furnir de nuc.

■■ ■ ■
... 1

.

Utemistă 
beta este 
brica de 
ta" din Capitală. Ea face par- ‘ 
te din brigada de tineret „1 1 
Mai", în cadrul căreia obține ( 
frumoase succese în muncă, 
depășindu și norma cu 40% 1

Foto: N. STELORIAN
; fita «W«Srt ««

Crăciunescu Elisa- 
binecunoscută în fa- 
medicamente „Table-

Ziua Independenței Indiei

Se împlinesc astăzi 11 ani de 
la proclamarea independenței Re
publicii India.

lnlăturînd colonialismul brita
nic, care timp de 200 de ani a ex
ploatat această țară, poporul in
dian a înscris la 15 august 1947 o 
importantă pagină in istoria pe
rioadei postbelice. Referindu-se la 
răul pe care l-a pricinuit Indiei 
colonialismul englez, premierul 
Jawaharlal Nehru o spus : „Dacă 
n-ar fi fost ocupația engleză, In
dia ar fi putut fi nu numai liberă 
și prosperă, dar și mult mai avan
sată în domeniul științei și artei"...

După cucerirea independenței 
naționale, India s-a angrenat în- 
tr-un vast program de dezvoltare 
economică. Politica de industriali
zare a țării, în care industria grea 
are rol predominant, ■ urmărește 
tocmai ciștigarea independenței e- 
conomice și ridicarea bunei stări 
materiale a poporului indian.

Vedere din India: Palmierii Calcutel
Astăzi India face parte din pu

ternicul front comun a țărilor iu
bitoare de pace, pentru triumful 
Căreia ea a adus și aduce contri
buții prețioase. India a formulat 
alături de R. P. Chineză, cunoscu
tele principii ale coexistenței paș
nice („Pancea șilaii)9 a Contribuit 
la succesul conferinței țărilor afro- 
asiatica de la Bandung, a militat 
pentru încheierea armistițiului din 
Coreea, Vietnam, > ia poziție 
împotriva agresiunii imperialiste 
din Orientul Apropint și Mijlociu.

India duce o politică externă de 
colaborare pe baze pașnice cu toa- 

* te țările. Legăturile de colaborare 
stabilite de ea cu țările socialiste 
se dovedesc « fi deosebit de rod
nice și constructive.

Asemenea legături au fost stator
nicite și cu țara noastră, ele luînd 
o dezvoltare tot mai intensă.

O însemnătate deosebită pentru 
întărirea prieteniei dintre poporul 
romîn și pdpoM indian ^dvut-o

vizita din anul acesta în India n 
delegației guvernamentale a R.P.R. : 
în frunte cu tovarășul Chivu Stoi
ca. Convorbirile avute cu acest: 
prilej între tovarășul Chivu Stoica 
și premierul Jawafiârlal Nehru au 
relevai ptiziția- comună « R.P.R. 
și India in principalele probleme 
internaționale, dorința comună de 
a lărgi colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală ro- 
mînd-indiană pe baza deplinei e-: 
galități în drepturi și a avantaju
lui reciproc. Această vizită se în
scrie ca un eveniment important în 
istoria relațiilor prietenești romi-
no-indiene, constituie o contribuție o 
adusă CUUZei păcii și destinderii 
internaționale. J

Cil prilejul, zilei de 15 august 
tineretăl "țării adresează poporulpi 
și tinereiuluî indiari im cald salut 
și urări de noi -succese în lupta 
peht^îh' îjiflor>irie>a patrii, pentru 
pace șî cdlaR&rată internațională, 

7 țti jijA , - - , ..A;

INFORMAȚIIVie activitate
turistică

Țara noastră este vizitată în a- 
ceste zile de un grup de 120 de 
turiști francezi. Alți 280 de turiști 
francezi care participă la croaziera 
organizată de O.N.T. Carpați pe 
Marea Mediterană și Marea Nea
gră și-au întrerupt pentru câteva 
zile călătoria și au vizitat Capi
tala și stațiunile de pe litoral.

Joi a început excursia de 8 zile 
în R. P. Bulgaria a unui grup de 
turiști români. Kievul, Leningradul 
și Moscova vor fi vizitate de un 
nou grup de turiști romîni care 
vor pleca în curând în Uniunea 
Sovietică. O altă excursie a turiș
tilor romîni a fost organizată în 
R. P. Ungară unde vor vizita Bu
dapesta și împrejurimile orașului.

•ir M, 14 august, Alexandru 
Lăzăreanu , adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. D. Ger
mane la București, Wilhelm Bick, 
în legătură cu apropiata depunere 
a scrisorilor de acreditare.

★ Miercuri seara a sosit în 
București, în cadrul planului de 
muncă pentru aplicarea convenției 
culturale dintre R. P. Romînă-’ și 
R. P. Polonă, Jerzy Zanozinski, 
critic de artă. Oaspetele însoțește 
expoziția pictorului polonez Alek
sander Kotsis care se va deschide 
în curînd la București.

* Joi a părăsit Capitala, îna- 
poindu-se la (Moscova, delegația 
Direcției Generale a Caselor de 
Economii Muncitorești de Stat și 
a Creditului de Stat din Uniunea 
Sovietică, condusă de Pavel Pe- 
trovici DaniloV, locțiitorul șefului 
Direcției Generale.

Timp de 15 zile membrii dele
gației au vizitat unități ale C.E.C.

din Capitală și din diferite re-1 
giunUale țării. ■

★ Zilele acestea a fost dată îns 
folosință cea de-a doua sală de’ 
concerte a Filarmonicii de stat 
„Moldova" din lași. Noua sală are ’ 
o capacitate de circa 300 de locuri-’ 
și, ca anexă, încăpferî pentru stu
diu și o bibliotecă muzicală.
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A apărut:

Presa noastră"

Tinerii participă cu entuziasm 
la înfrumusețarea 

orașelor
(Urmare 

din pag. I-a)

600 m.c. zidărie. Este 
demn de remarcat 
faptul că lucrările 
efectuate în această 
perioadă de timp de
pășesc valoarea de 
470.000 lei.

La fabrica de mo
bile din Salonta, re
giunea Oradea, tinerii 
s-au angajat nu cu 
mult timp în urmă, 
ca prin muncă volun
tară să fabrice mobi
la necesară casei de 
odihnă din comuna 
Ținea. Acum mobila

șl satelor patriei 
najat de pește ,250 ti
neri cotecțivîfti; țri 
oomiina Bîncăciov din 
raionul Topelovehl, a 
mai apărut un teren 
de volei etc. etc. 
Toate acestea la 
un loc vorbesc încă- 
odată de priceperea 
și dragostea gospodă
rească cu care tine
retul muncește pen
tru ca și prin contri
buția lui; sărbătoarea 
eliberării —. 23 Au
gust — să găsească1 
patria noastră mai 
frumoasă, mai bo
gată.

este gata și poate a 
și fost transportată la 
destinație. In ori și 
ce caz la 23 August, 
casa de odihnă iși va 
putea primi primii 
săi oaspeți.

Și fapte de acest 
gen pot fi relatate 
pe multe pagini: 
G.A.S. Piatra Olt s-a 
îmbogățit de curînd 
cu un parc amenajat 
de tineri pe o supra
față de 200 m.p.; la 
fondul de bază al 
G.A.C. Pădureni din 
raionul' Costești, s-a 
adăugat un iaz pentru 
pește, săpat și ame-

revistă lunară a Uniunii Ziariștilor 
din R.P.R. — anul III — nr. 7 din

27 iulie 1958
Cuprinsul;

O glorioasă aniversare: ing. V? 
N. țiauș^ți: Cum sînt oglindite pro
blemele actuale ale agriculturii îil 
cîteva ziare regionale.; D. Zaslav- 
ski; Scriitorul-ziarist; acad. Al. 
Graur: Pentru folosirea corectă â' 
cuvintelor — concluzii la o discu
ție despre scriitori și presă ; Virgil 
Dănciulescu: De vorbă cu un re
porter despre reportaj; dr. A. Pro- 
feta : In vizită la redacția ziarului 

. „Mediținșkîi Rabotnik" din Mos
cova ; 1. Felea: Materiale intere
sante și materiale inutile ; Nicolae 
Deleanu: Lucrători tipografi și. 
gazetari din secoiui trecut; Gheor
ghe Dinu : Henri Al leg •— un erou 
al poporului algeriăn ; 1. Plișevski: 
Nasib Meini.

RECENZII: „Ziaristul democrat" 
(N. Doc); „Șovifețskaia Peciati" 
(G. Barbu); „Pe frontul ziaristi
cii" (T. Radian); .,;Nejje Deutsche 
Prfesse" (G. B.); „Ceskoslovensky 
N'Ovînar" (E; T,); „Prasa Polska" 
(Al- B-); i,Ziaristul’ coreean" (E. 
Floreseu). \ ț

SUBLINIERI:; Din activitatea 
Uniunilor de ziariști, frățești; De 
peste hotare. .■ 5

La Dealul Cotrocenilor
(Urmare din pag. I-a) MANI PENTRU LIBERTATEA ȘI INDEPEN- 

DENȚA PATRIEI NOASTRE".

Comandamentul aviației 
germane

Actuala clădire a Sfatului Popular Regio
nal București, este, de asemenea, unul din locu
rile eroicelor lupte , din august 1944.

Oamenii muncii care sufereau cumplit de 
pe urma bombardamentelor anglo-americane 
și care încercau să se adăpostească în șanțu
rile construite ca vai de ele pe malurile Dîm
boviței, priveau cu ură spre grupurile de clă-

hitlerist trebuie să-și disperseze forțele. Infan
teriștii noștri escaladează cu mijloace impro
vizate ferestrele clădirii.

Luptele 
pează pe 
lupte cu 
riștii sînt 
centraliștii

Pe locurile acestea unde a fpșl lichidată cea 
mai serioasă rezistență a hitleriștilor din inte
riorul Capitalei străjuiește astăzi o placă de 
marmură unde sînt dăltuite cuvinte ce aduc diri unde se lăfăiau cu obrăznicie ocupanții 
un adine omagiu eroicilor luptători din august 
1944 :

„In zilele de 24—25 august 1944 militari ai 
armatei roniîne, luptînd pentru curățirea Bucu- 
reștiului de trupele hitleriste au ștaeat din mai 
multe părți dealul și clădirea Academiei Mi
litare unde se afla Misiunea Militară Germană 
din Romînia. După lupte îndîrjite ostașii ro
mîni au înfrint rezistența trupelor hitleriste 
și au curățit localul Academiei de inamic.

GLORIE OSTAȘILOR ROMÎNI CARE Al) 
'LUPTAT ÎMPOTRIVA FASCIȘTILOR GER-

au fost aprige. Fasciștii se regru- 
o latură a clădirii și continuă să 
disperare. Către orele 13, hiile- 
npvoifi să se predea împreună cu 
din subsol.

fasciști. Asasinii hitleriști de aici făuriți după 
chiptd și asemănarea comandantului lor — ge
neralul Gerstenberg care a năpustit asupra 
Bucureștiului un uragan de foc și bombe nu 
ar fi stat nici o clipă la îndoială de a se ală
tura acestei acțiuni de terorizare a populației 
pașnice a Capitalei. Dar intențiile lor crimi
nale au fost înăbușite în fașă ■ căci co
mandamentul hitlerist a fost atacai prin 
surprindere de trupele noastre care au 
atacat dinspre clădirea Casei de Economii 

și de dincolo de Dîmbovița, trăgînd cu mi
traliere și alte arme automate asupra fasciști
lor. Aceștia însă, bine înarmați, lemîndu-se de

furia poporului, rezistau cu^îndîrjire. deschi- 
zind un foc des. care împiedica pe oricine să 
se- apropie. Comandantul unității romînești de 
cavalerie, care conducea, bizuindu-se pe avîn- 
tul patriotic al ostașilor ce erau gata să răs> 
pundă la chemarea partidului de a apăra 
Bucureștiul și de a zdrobi orice împotrivire a 
hitleriștilor a hotărît inițierea unei manevre 
îndrăznețe, A format un detașament care a 
luat-o pe o străduță -ocolită și a căzut în spa
tele poziției fasciste: De un mare ajutor a fost 
pentru ostașii romîni sprijinul populației ci
vile ^care-i îndruma^ arălîndu-le pe unde poț 
pătrunde în clădiâej

Soldații noștri nu Iuțit prin surprindere />e 
fasciști, au escaladat zidurile, au pătruns 
uși. și pe ferestre și au continuat lupta în târfa 
dire. Cu ajutorul gărzilor patriotice, spre orele 
11; clădirea . coTiiand^mentului aviației hitle^ 
riște a fost cucerită și soldații fasciști rămași 
în viață, au fost luăți prizonieri.

Acestea sînt numai două din locurile unde 
s-au înfrățit în lupta împotriva ocupanțilbt 
hitleriști armata, gărzile patriotice și popii- 
Iqția civilă, dornice de a făuri o viață notră 
poporului a cărui eliberare definitivă se apro
pia odată cu înaintarea glorioaselor armate 
sovietice.



Sâ ilc rezolvată problema retragerii Frederic Joliot Curie

imediate a trupelor americane
și engleze din Liban și Iordania!

Cuvîntarca lui A. A. Gromlho la Adunarea Generală a O.N.V.
NEW YORK 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASȘ 

în ședința din 13 august a sesiunii speciale extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al 
L.H.S.S., șeful delegației sovietice a rostit o cuvîntare ;

Convocarea actualei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., a spus A. A. Gromiko, a 
devenit necesară în urma interven
ției armate întreprinse de Statele 
Unite ale Americii împotriva Li
banului și de Anglia împotriva 
Iordaniei.

Conducătorii S.U.A. și Angliei 
care vorbesc bucuros atît' de des 
despre devotamentul lor față de 
țelurile O.N.U., au manifestat în 
realitate dispreț față de această 
organizație internațională și fața 
de Carta ei, întreprinzind in spa
tele O.N.U. o intervenție armată 
în Orientul Apropiat pentru a-și 
consolida dominația . în această 
regiune, a menține controlul asu
pra bogățiilor ei naturale și a sili 
din nou popoarele țărilor arabe, 
care au lîncezit de veacuri sub 
jug străin, să trăiască în condi
țiile regimului colonial.

Demascînd. încercările interven- 
ționiștilor de a-și justifica acțiu
nile prin pretexte lipsite de te
mei, A. A. Gromîko a arătat în 
continuare că s-a susținut de pil
dă că ocupația militară america- 
no-engleză a Libanului și iorda
niei a fost necesară pentru „a 
apăra independența acestor țări" 
și pentru a le proteja împotriva 
unor pretinse uneltiri din partea 
Republicii Arabe Unite.

In măsura în care acțiunile 
militare întreprinse de S.U.A. și 
Anglia în Orientul Apropiat re
prezintă cea mai grosolană încăl
care a Cartei O.N.U. și a altor 
norme îndeobște recunoscute ale 
dreptului internațional, în aceeași 
măsură și argumentele născocite 
acum în sprijinul acestor acțiuni 
nu au 
sînt în 
faptele.

După
nele S.U.A. și Angliei nu 
nut seama de concluziile 
zentanților O.N.U. privind 
sul amestec al R.A.U. în
și Iordania, deoarece aceste con
cluzii nu le conveneau acelora 
care au pregătit și au săvîrșit 
intervenția în Orientul Apropiat, 
A. A. Gromîko a spus:

Dacă ar fi necesar 
dovezi speciale ale

nici un fel de temei și 
flagrantă contradicție cu

invocării evenimentelor din Irak 
ca una din cauzele care ar fi 
făcut necesară trimiterea trupe
lor americane și engleze în O- 
rientul Apropiat, aceste dovezi 
sînt oferite de înseși guvernele 
S.U.A. și Angliei. După ce evenij 
mentele interne din această țară 
au fost folosite drept pretext 
principal pentru trimiterea de tru
pe străine in Liban și Iordania, 
S.U.A. și Anglia au anunțat că 
recunosc guvernul Republicii Irak.

In legătură cu actualele încer
cări ale guvernului S.U.A. de a 
prezenta invazia trupelor ameri
cane în Liban ca o măsură cu 
totul -legitimă și aproape ca o 
binefacere pentru poporul liba
nez, a continuat A. A. Gromîko, 
aș dori să vă 
un document 
care se află semnătura S.U.A. 
In articolul 17 al statutului Or
ganizației Statelor Americane din 
30 aprilie 1948 se spune „TERI
TORIUL STATELOR ESTE IN
VIOLABIL ȘI NU POATE DE
VENI NICI CHIAR TEMPORAR 
UN OBIECT AL OCUPAȚIEI 
MILITARE SAU AL ALTOR MA
SURI DE VIOLENȚA LUATE 
DIRECT SAU INDIRECT DE 
ALTE STATE, INDIFERENT DE 
MOTIVE".

Se pare că cei de la Wa
shington consideră posibil să 
condamne în vorbe ocupația 
militară a statelor atunci 
cînd S.U.A. înjghebează sub 
egida lor un bloc sau altul 
de țări și vor să liniștească 
pe participanții la acest bloc 
în privința intențiilor lor, 
iar în practică declară pe de
plin legală o asemenea ocu
pație în țările Asiei și Afri
cii și chiar elaborează „doc
trine"

vrea să insist asupra rolului pe 
care din păcate îl are în actua
lele evenimente din Orientul A- 
propiat și Mijlociu Turcia vecină 
a Uniunii Sovietice. Sîntem con
vinși că acest rol nu corespunde 
de loc intereselor Turciei întru
cît orice agravare a situației din 
Orientul Apropiat, orice zguduire 
din această regiune nu poate de- 
cît s-o atragă în vîrtejul războiu
lui și nu-i va aduce nimic în a- 
fară de nenorociri. Uniunea So
vietică dorește în mod sincer re
lații bune cu Turcia și tocmai de 
la aceste considerente pornește 
guvernul sovietic atunci cînd a- 
vertizează guvernul Turciei în 
legătură cu primejdiile care sînt 
legate de sprijinul acordat de ea 
actualelor acțiuni ale S.U.A. și 
Angliei în Orientul Apropiat.

Rezolvarea problemelor internaționale să se 
abordeze de pe pozițiile rațiunii

In continuare A. A. Gromîko a 
spus:

Intervenția armată ă S.U.A. și 
Angliei ’ în Liban și Iordania a 
fost întreprinsă în perioada cînd 
avea loc pregătirea conferinței la 
nivel înalt ■ propusă de Uniunea 
Sovietică în scopul încetării „răz
boiului rece" și cursei înarmări
lor, cînd Uniunea Sovietică a 
luat hotărîrea istorică de a înce
ta unilateral experiențele cu ar
mele atomice și cu hidrogen. Se 
pune întrebarea dacă nu făcea 
parte din calculele conducătorilor 
S.U.A. și Angliei, zădărnicirea 
prin acțiunile lor împotriva Liba-, 
nului și Iordaniei a acestei coti
turi în direcția îmbunătățirii si
tuației internaționale, 
care începuse și care nu le 
venea.

cotitură 
eoni

ce a subliniat că guver- 
au ți- 
repre- 

pretin- 
l.iban

să se aducă 
absurdității

aduc aminte de 
internațional pe

speciale care prevăd 
trimiterea de trupe în aceste țări. 
Pentru ca tabloul să fie complect 
trebuie să. arătăm că guvernul 
S.U.A. nu respectă principiul pe 
care l-a proclamat, și anume a- 
cela de a condamna ocupația mi
litară, nici în ce privește țările 
din emisfera occidentală, fapt do
vedit suficient de convingător 
prin trimiterea în luna trecută de 
trupe americane într-una din ță
rile Americii Latine.

Nici un fel de argumente nu vor camufla ru
șinoasa intervenție împotriva popoarelor arabe

ORICIT AR ÎNCERCA OAME
NII DE STAT DIN S.U.A. ȘI 
ANGLIA SA INDUCĂ IN EROA
RE OPINIA PUBLICA M0N-. 
DIALA IN PRIVINȚA CAUZE
LOR REALE ALE INTERVEN
ȚIEI ARMATE A ACESTOR 
ȚARI IN LIBAN Șl IORDANIA. 
NICI UN FEL DE EȘAFODAJ 
DE ARGUMENTE FALSE NU 
VA CAMUFLA RUȘINOASA IN
TERVENȚIE ARMATA NEPRO
VOCATA A S.U.A. ȘI ANGLIEI 
ÎMPOTRIVA POPOARELOR A- 
RABE.

Pentrti a se justifica trimiterea 
de soldați străini pe teritoriul ce
lor două state arabe suverane se 
fac de asemenea încercări de a 
se folosi articolul 51 al Cartei 
O.N.U. în care se vorbește des
pre dreptul statelor la. apărarea 
colectivă. Cît de artificială este 
referirea la Cartă în acest caz 
rezultă și din faptul că, potrivit 
articolului 51, se poate vorbi des
pre dreptul la apărarea colectivă 
numai în cazul 
duce un atac 
unui membru 
Or, nici chiar 
și Angliei nu pot susține că a 
avut loc un atac armat al unor 
state împotriva Libanului și Iors 
daniei. Dacă ar fi să vorbim des
pre articolul 51 al Cartei O.N.U., 
aplicarea lui ar fi fost justificată 
pentru a respinge intervenția ar-, 
•mată săvîrșită de S.U.A. și An
glia împotriva Libanului și Ior
daniei.

In sfîrșit, pentru a justifica in
tervenția armată a S.U.A. și An
gliei a fost lansat basmul despre 
„agresiunea indirectă" care ar a- 
nienința Libanul și Iordania din 
toate părțile — și din est, și din 
sud, și din nord, într-un cuvînt 
de ori unde numai din vest nu, 
adică de acolo de unde au sosit 
într-adevăr forțele armate ale a- 
gresorilor în Liban și Iordania.

Referindu-se la versiunea gu
vernului S.U.A. despre existența 
unei pretinse „agresiuni indirec
te" împotriva Libanului; A. A. 
Gromîko a spus: Dacă ar fi să 
plecăm de Ia fapte, ar trebui să 
recunoaștem că în această pri
vință este vorba de o încercare 
evidentă de a se atribui altora 
acțiuni de care sînt vinovate Sta
tele Unite, sau, mai precis, cercu
rile americane răspunzătoare pen
tru politica externă a S.U.A. Toc
mai aceste cercuri săvîrșeSc de 
multă vreme „agresiunea indirec
tă" împotriva altor state. Dacă 
vom lua numai perioada care a 
urmat după sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial, vom vedea 
că lumea a fost de nenumărate 
ori martora unor acte de aseme
nea agresiune din partea S.U.A. 
împotriva altor țări. Mai mult, se 
poate spune cu certitudine că

Acum cînd invazia armată a 
S.U.A. și Angliei în Orientul 
Mijlociu a pus lumea într-o si
tuație primejdioasă este deosebit 
de evident cît de necesar este să 
se pună capăt politicii nefaste 
„de pe poziții de forță" și să se 
abordeze rezolvarea problemelor 
internaționale de pe pozițiile ra
țiunii.

CA UN IMPORTANT PAS 
PE ACEASTA CALE MARILE 
PUTERI AR PUTEA ÎNCHEIA 
UN ACORD IN BAZA CARUIA 
SE OBLIGA SA NU SE AME
STECE IN TREBURILE INTER
NE ALE ȚARILOR ORIENTU
LUI APROPIAT ȘI MIJLOCIU 
ȘI SA RESPECTE CU STRIC
TEȚE SUVERANITATEA ȘI IN
TEGRITATEA LOR TERITORIA
LĂ. Un astfel de acord propus 
de mult de Uniunea Sovietică, nu 
numai că ar corespunde sarcini
lor menținerii păcii generale, 
ceea ce este desigur lucrul cel 
mai important ci, după părerea 
noastră, ar fi util și din punctul 
de vedere al intereselor puterilor 
occidentale, întrucît ar constitui 
unul din elementele necesare 
creării unor relații politice și eco
nomice stabile între puterile occi
dentale și țările acestei regiuni.

In această ordine de idei A. A. 
Gromîko a amintit și de propu
nerile pe care guvernul sovietic 
le-a adresat guvernelor S.U.A., 
Angliei și Franței încă în fe
bruarie 1957.

Realizarea unui acord între ma
rile puteri în baza căruia se o- 
bligă să nu se amestece în tre
burile țărilor Orientului Apropiat 
și Mijlociu constituie o premisă 
absolut necesară pentru regle
mentarea problemelor din această 
regiune în interesul popoarelor ei 
și în interesul păcii. Desigur însă 
că pentru atingerea acestor țe
luri trebuie să se renunțe la în
cercările de a rezolva problemele

prin forță, trebuie să se înceteze 
acțiunile agresive și în primul 
rînd trebuie să fie retr'ase tru
pele străine din Liban, și Iordania. 
Pentru a consolida pacea trebuie 
să confirmăm năzuința, noastră 
spre pace în fapt și nu prin sim
ple afirmații declarative.

Ocupîndu-se în continuare de 
prezența trupelor S.U.A. și An
gliei în Liban și Iordania și de 
modalitatea rezolvării situației 
din Orientul Apropiat și Mijlociu, 
A. A. Gromîko a declarat: Tre
buie să se arate fără înconjur că 
pacea in Orientul Apropiat și 
Mijlociu poate fi restabilită nu
mai în cazul cînd trupele inter- 
venționiștilor străini vor fi retra
se din Orientul Arab în întregi
me, fără condiții și imediat. De 
aceasta trebuie să se țină seama 
în mod deosebit întrucît în pre
zent se conturează o anumită ten
dință de a se lăsa într-un fel sau 
altul trupele străine în Liban și 
Iordania. Fără nici o indoială 
aceasta ar fi o bătaie de joc la 
adresa principiilor O.N.U. și o lo
vitură grea dată prestigiului ei.

Auzim acum afirmații că tru
pele străine trebuie să rămînă în 
Orientul Apropiat și Mijlociu 

cînd, după cum declara 
acolo nu se va „face or-

cînd „se va pro- 
afmat împotriva 
al Organizației", 
guvernele S.U.A.

„agresiunea indirectă" a devenit 
o parte integrantă a politicii ex
terne americane.

In continuarea discursului său 
A_. A. Gromîko a arătat că ocu
pația militară americană a Liba
nului reprezintă „doctrina Eisen
hower" în acțiune, că S.U.A. și 
Anglia acționează în vădită cîrdă- 
șie, urmărind să înăbușe mișca
rea de eliberare națională în ță
rile Orientului Apropiat și Mijlo
ciu, Statele Unite luind tot mai 
hotărît în mîinile lor frînele ca
rului șubrezit al colonialismului.

IN CIUDA DECLARAȚIILOR 
LINIȘTITOARE CARE POT FI 
AUZITE ADESEA, SITUAȚIA 
DIN ORIENTUL APROPIAT SI 
MIJLOCIU CONTINUA SA RÂ- 
M1NA ÎNCORDATA. CA SI IN 
TRECUT, MAI EXISTA DES TULE 
STINCI SUB APA DE CARE SE 
POATE SFARIMA NAVA PĂCII 
IN ACEASTA REGIUNE.

Primejdia care planează asupra 
păcii ca urmare a intervenției mi
litare a S.U.A. și Angliei in O- 
rientul Apropiat privește toate 
statele, a subliniat Gromiko. Dacă 
țările ale căror trupe au invadat 
Libanul și Iordania ar fi reușit 
să se consolideze acolo și să cu
leagă roadele acțiunii lor, fără în
doială că lucrurile nu s-ar fi li
mitat la Orientul Apropiat și Mij
lociu. Politica faptului împlinit pe 
care incearcă s-o practice în pre
zent conducătorii S.U.A. și Marii 
Britanii amenință să arunce o- 
menirea în prăpastia unui nou 
război cu toate gravele lui urmări.

După ce a atras atentia că sînt 
încă sceptici și optimiști care nea
gă primejdia pe care o pre
zintă pentru cauza 
țiunile militare ale 
și . Angliei, A. A.
a arătat că guvernele S.U.A. și 
Angliei caută să atragă în acțiu
nile lor agresive într-o formă sau 
alta, o serie de alte state în pri
mul rînd pe cele care sînt mem
bre ale Uniunii Atlanticului de 
nord și le fac în felul acesta 
complicii lor. Trebuie relevat— a 
continuat A. A. Gromîko — că 
asemenea acțiuni ale S.U.A. și 
Angliei au făcut ca Uniunea 
nord-atlantică să apară în mod 
deosebit de evident 
militar care printre 
sarcină reprimarea 
eliberare națională, 
loniajă a popoarelor,, Bine înțeles, 
că rolul de complice în aventu
rile coloniale nu corespunde nici 
intereselor naționale ale Germa
niei occidentale, niti celor ale 
Italiei sau Turciei.

In această ordine de idei aș

păcii ac- 
S. U. A. 
Gromîko

ca un bloc 
altele are ca 

mișcării de 
înrobirea co-

pînă
Unii, cicuiu nu ac v ci ,,iucc vi- 
dine“ și nu se va „stabiliza situa
ția".
în. amănunte pentru a dovedi cît 
de primejdioasă este calea pe 
care unii încearcă să împingă 
Organizația Națiunilor Unite Daca 
fiecare stat sau grup de sta
te va începe să-și aroge dreptul 
de a face ordinea care îi convine 
în alte țări și de a se declara ju
decător în acest sens, atunci în 
treburile internaționale nu va ră- 
mîne loc nici pentru drept, 
pentru
Unite, și în relațiile dintre state

Nici nu trebuie să intrăm

nici
Organizația Națiunilor

Marea sărbătoare a
V

Poporul coreean sărbătorește astăzi cea de-a 
XllI-a aniversare a eliberării patriei sale de 
sub jugul cotropitorilor japonezi de către glo
rioasa armată sovietică. El sărbătorește această 
zi pătruns de sentimentul prieteniei și recu
noștinței adinei față de poporul sovietic elibe
rator. Eliberarea de sub asuprirea imperialis
mului japonez, deschidea locuitorilor Coreei 
perspective luminoase de dezvoltare spre pro
gres. Aceste perspective au fost întunecate însă 
în bună măsură ; urzelile imperialiste au dus 
la împărțirea Coreei în două.

Poporul din nordul țării a pus bazele R.P.D. 
Coreene, reușind să se dezvolte în mod liber, 
conform aspirațiilor sale.

lată de ce în această zi numai oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană au posibilitatea să 
treacă în revistă, cu justificată mîndrie succe
sele realizate in cei treisprezece ani de la eli
berare. Construcția a numeroase întreprinderi 
și uzine, dezvoltarea agriculturii, refacerea sa
telor și orașelor distruse de bombele imperia
liștilor americani, creșterea rapidă a numărului 
elevilor și studenților și multe altele, sînt rea
lizări cu care se poate mindri eroicul popor al

va domni lege^ . junglei, dreptul 
celui mai tare. nare sesiunii, ext

Considerentele privind ajutbra- dunării Generale 
rea economică'a. ' - • ■
lui Apropiat și ■ Mijlociu,, expuse 
aici în discursul președintelui 
S.U.A., cer, firește, o examinare , zoluție, delegația sovietică își ex- 
corespunzătoare. In primul rînd primă convingerea ca Adunarea 

Generală a O.N.U, îl va examina 
cu atenția și cu spiritul de ras-, 
pundere cuvenit. Cred că nu vom 
greși dacă vom . spune că. majori-* 
tatea covirșitoarc a statelor repre
zentate în O.N.U. este pentru re
tragerea trupelor străine dirt Orien
tul Apropiat și Mijlociu: Lucrurile 
nu se schimbă, de pe urma faptu
lui că unii declară aceasia cu 
voce tare în mod public, iar alții 
vorbesc cu timiditate, iar unii nu 
vorbesc aproape nimic.

Sîntem de părere că formula po
trivită este cuprinsă în proiectul 
de rezoluție prezentat de delega
ția U.R.S.S.

Aceasta nu înseamnă că noi 
renunțăm să căutăm o formulă 
reciproc acceptabilă elaborată de 
acord cu celelalte delegații dacă 
aceasta va corespunde țelului 
principal — retragerea fără în
tîrziere a trupelor străine din 
Liban și Iordania. Sîntem gata 

chiar și astăzi să începem con
sultări oficiale și neoficiale cu 
orice delegație, inclusiv cu dele
gațiile S.U.A. și Angliei, în le
gătură cu pregătirea unei hotă- 
rîri constructive care ar putea fi 
adoptată de Adunarea Generală 
în interesul păcii.

Guvernul sovietic speră că se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale va îndeplini în modul 
cuvenit sarcina sa de a restabili 
pacea în 
Mijlociu.

Uniunea 
lalte 
face 
este necesar pentru a apăra 
mod consecvent cauza păcii. A- 
ceastă hotărîre și-a găsit printre 
altele o expresie grăitoare în re
centul comunicat sovieto-chinez 
cu privire la întîlnirea ■ dintre 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Mao Țze-dun, președintele Re
publicii Populare Chineze.

După aceasta se călăuzește de
legația Uniunii Sovietice la ac
tuala sesiune a Adunării Genera
le, Această sesiune poate aduce 
bune servicii cauzei păcii dacă ne 
vom pătrunde cu toții de senti
mentul înaltei răspunderi pentru 
rezultatul lucrărilor ei.

(Text prescurtat. Subtitlurile fi 
sublinierile •aparțin redacției),

c ........

statelor Orientu-

U.R.S.S., a prezentat spre exami
nare sesiunii extraordinare a A- 

î a O.N.U. proiec
tul sovietic de rezoluție, după care 
a declarat : '

Prezeniind acest proiect de re-

însă trebuie să se rezolve proble
ma principală: problema retragerii: 
fără întîrziere a trupelor străine 
din Liban și Iordania. Este ab
solut inadmisibil ca discuțiile des
pre ajutorul economic să fie folo
site pentru a abate atenția Adu
nării Generale de la rezolvarea 
acestei probleme principale. IATA 
DE CE UNIUNEA SOVIETICA 
INSISTA IN MODUL CEL MAI 
HOTAR1T CA PROBLEMA RE
TRAGERII TRUPELOR AMERI
CANE SI ENGLEZE DIN LIBAN 
Șl IORDANIA SA FIE REZOL
VATA NEINTIRZIAT SI IN PRI
MUL RIND.

După ce a făcut o scurtă trece
re în revistă a propunerilor făcute 
de U.R.S.S. pentru a se pune ca
păt agresiunii și a se apăra in
dependența țărilor arabe propu
neri care n-au putut fi realizate 
din cauza poziției S.U.A. și An
gliei,. A. A, Gromîko a arătat că 
guvernul sovietic a considerat de 
datoria sa să aducă această pro
blemă în fata Adunării Generale 

O.N.U.
Insistînd asupra retragerii 

trupelor americane și engleze 
din Liban și Iordania, Uniu
nea Sovietică, a spus Gromî
ko, este călăuzită de grija 
față de menținerea păcii ge
nerale și față de interesele 
securității popoarelor. Uniunea 
Sovietică nu urmărește n;ci un 
fel de scopuri egoiste și nu 
are interese ascunse în Orien
tul Apropiat și 

Uniunea Sovietică nu 
nici un soldat, nici o 
tară, .nici concesiuni 
nici investiții de capital. Singurul 
lucru in care este interesată Uniu
nea Sovietică in Orientul Apropiat 
este menținerea păcii permanente 
și trainice în această regiune și 
asigurarea posibilității dezvoltării 
libere și independente a popoare
lor care locuiesc în această regiu
ne. Aș vrea să subliniez aici încă 
un aspect. U.R.S.S. a propus con
vocarea actualei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale și cere 
la această sesiune retragerea ime
diată a trupelor americane și en
gleze din Liban și Iordania nu 
pentru a agrava relațiile dintre 
țara noastră și S.U.A. și Anglia, 
sau a aduce vreun prejudiciu pres
tigiului acestor state.

Problema pentru a cărei exami
nare a fost convocată actuala se
siune extraordinară a Adunării 
Generale are o uriașă importanță.

In continuare A. A. Gromîko, 
din însărcinarea guvernului

a

Mijlociu, 
are acolo 
baza mili- 
petrolifere,

state 
și de

Orientul Apropiat și

Sovietică ca și cele- 
iubitoare de pace va 
acum înainte tot ce 

în

t

poporului coreean
R.P.D. Coreene condus cu înțelepciune de Par
tidul Muncii din Coreea pe drumul făuririi unei 
vieți noi, socialiste.

Diametral opusă este situația din Coreea de 
Sud care a devenit o colonie și o bază mili
tară a imperialiștilor americani. In Coreea de 
sud, la adăpostul baionetelor americane se află 
cruntul regim de asuprire al lui Li Sîn-Man. 
Aici poporul este lipsit de drepturi și liber
tăți, iar mizeria și întunericul domnește la tot 
pasul. încâlcind prevederile armistițiului, S.U.A. 
au transformat partea de sud a Coreei intr-un 
pilon al planurilor lor războinice în Asia de 
nord-est.

In pofida uneltirilor imperialiste, întregul po
por coreean luptă cu abnegație pentru unifi
carea pașnică a patriei sale, pentru realizarea 
aspirațiilor sale comune de pace și prcțreS 
social.

Cu ocazia marii sărbători a poporului co
reean, tineretul romin, alături de întregul popor 
al R.P.R., îi adresează un călduros și frățesc 
salut, urîndu-i să obțină noi și însemnate vic
torii în lupta pentru prosperitate și unificarea 
pașnică a patriei sale.

PARIS 14 (A- 
gerpres). — La 
14 august după 
o suferință înde
lungată, a înce
tat din viață la 

.Paris în virată 
de 58 de ani 
Frederic Joliot 
Curie, remarca
bil savant-fizi- 
cian francez și 
activist pe tă- 
rîm obștesc, lau
reat al premiu
lui internațional 
Lenin „Pentru 
întărirea păcii 
între popoare", 
președinte al 

Consiliului Mon
dial al Păcii, 
membru al C.C. 
al Partidului Co
munist Francez, 
președinte de

■ onoare al Aso
ciației „Franța- 
U.R.S.S.",

O flagrantă provocare ciankaișistă
— China 
august la 
26 de a- 
producție

PEKIN 14 (Agerpres). 
Nouă transmite: La 14 
ora 10 și 21 de minute, 
vioane ciankaifiste de . 
americană au pătruns în două gru-, 
puri în spațiul aerian al R. P. 
Chineze deasupra regiunilor de 
coastă ale provinciei Fuțzian. 
Aceasta a fost cea mai mare pro
vocare aeriană întreprinsă în ulti-

mul‘ timp de clica ciankaișistă la 
ordinul imperialiștilor americani 
în scopul creării încordării în re
giunile de sud-est ale țării. In ur
ma luptei aeriene care a acut loc, 
două avioane ciankaișiste au fost 
dohorîte iar unul a fost avariat. 
Celelalte avioane ciankaifiste s-au 
grăbit să fugă în direcția Taivan.

Să acționăm în comun 
pentru apărarea păcii

BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 
Secretariatul Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat a dat pu
blicității o declarație în care sa
lută și sprijină chemarea adresată 
de Consiliul Central al Tineretului 
din R.A.U. tineretului din toate 
țările lumii de a acționa în comun 
pentru apărarea păcii. Acum cînd 
agresorii imperialiști calcă în pi
cioare libertatea

Declarația F.M.T.D.
popoarelor din Orientul Apropii-1 
și Mijlociu, se spune în declarația 
F.M.T.D., cererea comună a între
gului tineret de a se slăbi încor
darea internațională și de a se 
realiza colaborarea are o mare im
portanță. In legătură cu aceasta 
F.M.T.D. cheamă toate organiza
țiile de tineret să sprijine iniția
tiva tineretului din R.A.U. și să-și 
exprime hotărirea de a apăra 
pacea.și independența

întîlnirea de la Comitetul organizațiilor 
U. R. S\S.de tineret din

k La 13 august la Comitetul or-
► ganizațiilor de tineret din
* U.R.SS. a avut loc o întîlnire 
, a delegației tinerelor fi tineri-
* lor americani care se află in
* U.R.S.S. cu reprezentanții tine-
> retului sovietic care s-au întors
* dintr-o călătorie din Statele 
. Unite ale Americii.

In cursul convorbirii, care n 
avut un caracter prietenesc, cele 
două delegații au ajuns la con
cluzia că vizitele reciproce s-au 
dovedit a fi foarte utile fi inte
resante. Ele au ajutat la o mai 
bună cunoaftere a vieții tinere
tului din cele două țări fi au 
întărit legăturile de prietenie.

Scrisoare din Phenian

Patriotismul înflăcărat
al tinerei generații a R.P.D. Coreene

Datorită entuziasmului în mun
ca patriotică, studenții de la 
Universitatea „Kim Ir Sen", au 
terminat prima etapă a construc
ției unui parc de odihnă pentru 
oamenii muncii în localitatea pi
torească Tesensan. Acolo se găsea 
înainte cetatea antică din peri
oada Kogure. Prima etapă a con
strucției parcului a constat din 
amenajarea șoselei ; aceasta a 
fost de acum inagurată.

Parcul Tesensan se găsește Ia 
12 km. de Phenian. Pe parcursul 
șoselei s-au construit 3 poduri 
din beton armat. Autobusul pen
tru plimbări care pornește din 
Celkora (localitate lingă templu) 
trece pe lîngă locuri pline de 
pitoresc ca : Ultibona, Anaka, 
ruinele unui castel vechi, Nam- 
tianle, Puktiante, Tiansubona 
(Culmea voinicului), pe lîngă 
Kurcnmata (iazul celor 9 dra- 
goni), Sasiruniota (iazul cerbu
lui), Inomota (iazul peștelui 
Ino) și pe lingă alte 7 iazuri,

I

în fotografie: Studenți de Ia Institutul Tehnic din Phenian la munca de construcție.

MOSCOVA II (Agerpres). — 
ÎASS transmite: Din insărcinarea 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, prittt- 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și președinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a in- 
minat la 14 august decorații unor 
fruntași in agricultură din regiu
nea Smolensk.

PHENIAN. — In seara zilei de 
14 august la Teatrul Moranbon a 
avut loc o adunare festivă a oa
menilor muncii din Phenian con
sacrată celei de-a 13-a aniversări 
a eliberării poporului coreean de 
către armata sovietică. In prezi
diul Adunării au luat loc condu
cători ai Partidului Muncii din 
Coreea și ai guvernului Republicii 
în frunte cu Kim Ir Sen.

HANOI. Fam Van Dong, prim 
ministru Și ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Vietnam, a adresat președintelui 
sesiunii speciale extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. o te
legramă in care cere să se pună 
capăt politicii intervențioruite a- 
gresive a imperialiștilor americani 
in Vietnamul de sud.

MOSCOVA. I.a Moscova a avut 
loc recent o ședință a grupului de 
lucru pentru problemele transpor- 
Țtilui a țărilor participante |a 
C.A.E.R.

w
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pe lîngă culmile Kuksobon, So- 
mttnbon, Ciunkenbon. Pe terito
riul parcului se găsesc restauran
te și chioșcuri. în afară de a- 
ceasta, vizitatorii au posibilitatea 
să cerceteze monumente vechi de 
cultură ca de pildă : cavouri,
temple și ruinele cetății din pe
rioada Kogure.

Vechea cetate a devenit acum 
un loc de odihnă pentru oamenii 
muncii și tineret. Fiecare pietri
cică și fiecare colțișor al acestei 
șosele de 16 km. pe care circulă 
acum pietoni și autobuse sînt le
gate de legenda timpului nostru. 
La construirea acestei șosele au 
participat soldați demobilizați, 
fete și studenți. Aici au muncit 
cu abnegație și eroism 1100 ti
neri. Răspunzînd chemării parti
dului de a face din capitala 
R.P.D. Coreene — Phenian— un 
oraș tot mai frumos, tinerii bri
gadieri au construit în spre par
cul Tesensan o șosea lungă de 
16 km. și lată de 7 metri. înce- 
pînd lucrul în prima decadă a 
lunii aprilie, croind brigăzi frun
tașe, muncind ziua și noaptea 
sfarîmînd stînci, șlefuind pietre 
și curățind locui, au reușit în
tr-un termen extrem de scurt să 
construiască această șosea mo
dernă.

Membrii Uniunii Democrate a 
Tineretului au creat o brigadă 
fruntașă care a constituit un 
exemplu însuflețitor în ceea ce 
privește învingerea greutăților ce 
U-au stat în cale ; această briga
dă fruntașă depășea regulat nor
ma de producție cu 400 la sută.

Foștii eroi ai cotei 1211 au 
organizat brigada fruntașă „Cota 
1211“ și rămînînd 7 zile neîntre
rupt la locul 
plinit norm a 
530 la sută 
lor în aer. 
format-o foștii luptători din uni
tățile de gardă care și-au înde
plinit norma zilnică chiar cu 720 
la sută.

Fapte mari în construcția șo
selei a săvîrșit și „brigada zori- 
lor“ denumită și „brigada focu
rilor de tabără", deoarece mem
brii acestei brigăzi veneau îna
intea celorlalți, încă înainte de a 
se lumina de ziuă și plecau după 
ce se întuneca, lucrînd la lumină 
focurilor. S-au evidențiat de ase
menea „brigada soldaților demo
bilizați din Armata Populară Co
reeană", ..brigada fruntașă Po- 
cenbo“, „brigada purtătorilor de 
ordine" și altele. Nu s-au lăsat 
mai prejos nici fetele ; ele au

de muncă au înde- 
zilnică în medie cu 
la aruncatul stînci- 
0 altă brigadă au

organizat „brigada fruntașă fe
minină" care îndeplinea norma 
cu 306,6 la gută.

Pentru a îndeplini sarcina tra
sată de partid, de a termina 
construcția șoselei pînă la sărbă
toarea de 1 Mai, studenții au 
început să lucreze și la lumina 
lunii. Și nu numai atît; ci lucrau 
și pe ploaie, amintindu-și de zi
lele grele ale războiului cînd 
luptau pentru libertatea patriei 
sub ploaia de gloanțe a dușma
nului.

Un sprijin frățesc în termina
rea construcției l-au primit din 
partea studenților din Uniunea 
Sovietică, China, precum și din 
alte țări surori, care studiază la 
Universitatea „Kim Ir Sen". 
Munca voluntară a acestora a 
constituit o vie manifestare a 
spiritului internaționalist în care 
sînt educați tinerii din țările so
cialiste.

Entuziasmul patriotic și mun
ca neobosită a tinerilor construc
tori s-a concretizat în rezultatele 
obținute într-un timp record. în 
numai 26 de zile tinerii briga
dieri au construit șoseaua. în- 
tr-o regiune deluroasă, pe un 
parcurs de 16 km., ei au săpat 
11.594 metri eubi de pămînt.

în cartea de aur, studenții- 
constructori, care au săvîrșit ade
vărate minuni, au lăsat următoa
rea însemnare: „Oameni ai mun
cii ! Fie ca urmașii noștri să 
aibă o odihnă fericită în parcul 
Tesensan. Ei se vor plimba pe 
șoseaua construită de noi și-și
vor aduce aminte cu drag de 
noi. Aceasta a fost dorința noa
stră. Construim, urmînd calea , 
trasată de partid. Noi construim • 
însuflețiți de partid, 
torim drumul spre 
pașnică a patriei".

în aceste rînduri se

Noi bâtă- 
unificarea

ti 
lui

mîndrește 
fruntași 

Pretutindeni, 
a republicii

Cil 

în

oglindește 
desigur avînlul înflăcărat al 
neretului și devotamentul 
fără margini față de partid 

Patria noastră se 
astfel de studenți, 
muncă și la studii, 
în partea de nord
inclusiv pe șantierele Phenianu
lui, la chemarea partidului și 
guvernului ei aduc un aport pre
țios la înflorirea R.P.D. Coreene, 
precum și la unificarea pașnică 
a Coreei.

PAK SEN GIN
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