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LA UZINELE „MAO ȚZE-DUN*

îlncrll luptă 
pentru calitatea 
superioara 

a produselor
Despre hărnicia tinerilor metalurgiști de la uzi

nele „Mao Țze-dun" din Capitală s-a dus vestea 
în întreaga țară. In aceste zile mai ales, aici se 
desfășoară o adevărată bătălie pentru rezultate 
cit mai bune in muncă. Cu cît se apropie ziua 
de 23 August, ziua marii sărbători a poporului 
nostru, cu atît participarea tineretului din uzină 
la îndeplinirea planului de producție înainte de. 
termen, a angajamentelor luate, este mai entu
ziastă.

Unul dintre principalele obiective ale întrecerii 
socialiste a tinerilor muncitori de la uzinele „Mao 
Țze-dun" este acela de a da produse numai de 
bună calitate. Explicația grijii sporite pentru ca
litatea produselor se leagă și de faptul că multe 
din produsele uzinei „Mac Țze-dun" sînt desti
nate comerțului nostru exterior. Tinerii muncitori 
de la uzinele „Mao Țze-dun" luptă, pentru a răs
punde prin fapte indicațiilor partidului privind 
ridicarea calității produselor ca mijloc deosebit 
de important pentru satisfacerea nevoilor econo
miei noastre socialiste și ale oamenilor muncii la 
un nivel din ce în ce mai înalt.

Am vizitat de curînd atelierul montaj din sec
ția mecanică ușoară a uzinei Cele două brigăzi 
de tineret conduse de Dumitru Pană și respectiv 
Tudor Miu, lucrau de zor. Aceste ultime zile pînă 
la 23 August sînt hotărîtoare pentru ambele bri
găzi în cîștigarea întrecerii dintre ele.

Cine va cîștiga întrecerea ? Care e situația în 
momentul de față ? La aceasta ne-a răspuns chiar 
șeful de brigadă Dumitru Pană.

— Despre câștigători, precis nu se poate spune 
încă nimic. Deși fiecare dintre noi am vrea s-o 
cîștigăm. Lupta e foarte strînsă. Noi am dat gaia 
deia cele două redactoare U.P. de 15 tone pentru 
B.P.D. Coreeană, pe care — după plan — tre
buia să le executăm pînă la 23 August. Dar și to
varășii noștri de întrecere au terminat înainte de 
data fixată două redactoare de 70 C.P. destinate 
pentru Argentina. Vreau să precizez că execuția 
acestor reductoare de către ambele brigăzi e de 
o calitate ireproșabilă. Ne străduim din toate pu. 
terile să ridicăm cît mai mult prestigiul produse
lor uzinei noastre peste hotare.

Același lucru — în privința calității produse
lor celor două brigăzi — ni l-a confirmat și in
ginerul secției, too. Borneo Vîrgolici.

In cadrul întrecerii socialiste închinată zilei de

PETRE PALIU

(Continuare în pag. III-a)

Numai în 8 regiuni:

Economii în valoare

Tineretul patriei noastre intimpină marea sărbă
toare națională a poporului romîn cu deosebit en
tuziasm și avînt în muncă.

Numai în 8 regiuni ale țării (Cluj, Baia Mare, 
Timișoara, Oradea, Craiova, Ba
cău, Constanța și Suceava) sînt 
antrenați în întrecerile socialiste 
peste 135.000 de tineri. In cinstea 
zilei de 23 August, tinerii din re
giunile Baia Mare, Cluj, Craiova, 
Constanța, Hunedoara, R.A.M., Su
ceava și orașul București au eco
nomisit materii prime și materiale 
în valoare de peste 3.000.000 lei.

Tinerii din raioanele 23 Au
gust, Gh. Gheorghiu-Dej, V. I. 
Lenln și N. Bălcescu din Capi
tală au făcut economii de me
tale în cantitate de aproximativ 
300 de tone iar cei de la secția 
laminoare a Combinatului meta
lurgic Reșița au economisit 720 
tone de metal. Peste 1.200 de to
ne de fier vechi au fost strînse 
în această perioadă de tineretul 
din 7 regiuni ale țării, printre 
care Cluj, Bacău, Pitești și Hu
nedoara.
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ale luptei glorioase
0

a partidului
In vizită Ia Muzeul de istorie a partidului

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

împreună cu membri din brigada sa 
operațiile de retușare la reductoTul 
pentru utilaj petrolifer

Uzinele Mao Țze-dun, secția mecanică ușoară. Du
mitru Pană 
lucrează la

MĂRTURII! 48°°°°de munca

n aceste tile un mare nu
măr de tineri își îndreap
tă pății spre sălile Mu

zeului de istorie a partidului. 
Ei vin aici din dorința de a 
cunoaște mai bine lupta par
tidului nostru pentru pregă
tirea si înfăptuirea insurec-

Mari caniilăfi
Je furaje însilozale

Mai mult
Utemiștii și tinerii din 

G.A.C. „Ștefan Gheor
ghiu" din comuna Osma- 
nu, raionul Brăila, consi
deră că, în aceste zile u- 
na din cele mal importan
te sarcini ale lor este a- 
sigurarea bazei furajere 
pe timpul i 
animalele 
încă înainte 
lucrărilor de 
nutrețurilor 
nizația de bază U.T.M. 
a creat două echipe for
mate din tinerii colecti
viști fruntași, care au a- 
menajat gropile necesare 
însilozării unei cantități 
de 2.400 tone de nutre
țuri verzi. Echipele aces
tea aduc acum o contri
buție efectivă și la des
fășurarea lucrărilor de

iernii pentru 
gospodăriei, 

de- începerea 
! însilozare a 

verzi, orga-

decît în planul gospodăriei
însilozare. Cu ajutorul lor 
gospodăria colectivă a 
reușit să însilozeze pînă 
acum o cantitate de 1.200 
tone de nutrețuri. Aceas
tă lucrare este continua
tă acum cu toată intensi
tatea.

Datorită faptului că 
anul acesta colectiviștii 
au hotărît să înmulțească 
numărul animalelor pro
prietate obștească cu 254 
oi, 34 vaci de lapte, 100 
scroaf.e de prăsilă, 50 bo
vine tinere și 100 porci 
mari și deci e necesar să 
li se asigure cantitățile 
corespunzătoare de nutre
țuri cu o mare valoare 
nutritivă, organizația de 
bază U.T.M. a propus 
conducerii gospodăriei să 
încredințeze tineretului!

fnsămînțarea cu porumb 
furajer a 100 hectare de 
pe care fusese recoltată 
mazărea și secara.

Conducerea gospodă
riei colective a acceptat 
propunerea organizației 

de bază U.T.M., și tine
retul din brigăzile de 
cîmp a însămînțat acum 
cîteva săptămîni în urmă 
porumb furajer pe o su
prafață de 145 hectare. Re
colta de pe această supra
față, împreună cu 5.400 
tone nutrețuri prevăzute 
în planul de însilozare 
va asigura întreaga can
titate de hrană necesară 
animalelor gospodăriei 
pentru toată perioada de 
stabulație.

P. LUNGU

ției armate de la 23 August 
1944.

Cu ajutorul exponatelor 
din muzeu și a explicațiilor 
date de ghid, ei urmăresc cu 
deosebită pasiune și interes 
drumul glorios de luptă par
curs de partid, in fruntea 
maselor celor ce muncesc, 
pentru răsturnarea regimului 
burghezo-moșierese și con
struirea vieții noastre noi, 
socialiste.

Dintre numeroșii tineri 
care au vizitat acum două 
zile Muzeul de istorie a par
tidului am să mă opresc la 
un grup de băieți. Sînt de la 
uzinele „Semănătoarea" din 
București și fac parte cu toții 
din brigada de tineret con
dusă de tov. Tudor Pironea, 
candidat de partid.

Au venit la muzeu direct 
din adunarea în care s-a 
analizat activitatea brigăzilor 
de tineret pe uzină. Sînt 
bucuroși că au primit, in 
cinstea zilei de 23 August, 
drapelul de brigadă fruntașă 
pe uzină.

l-a adus la muzeu aceeași 
dragoste fierbinte față de par
tid și lupta sa, aceeași dorin
ță sinceră de a cunoaște cit 
mai mult din activitatea par
tidului.

Ascultau atenți, concen
trați, explicațiile ghidului.

...Fascismul german primi- 
mise lovituri zdrobitoare din 
cartea Uniunii Sovietice. 
Glorioasa armată sovietică 
era din ce în ce mai aproa
pe. In aceste condiții parti
dul nostru a trecut la reali
zarea planului de răsturnare 
militară a regimului fascist 
și de întoarcere a armelor

Numeroși tineri din regiunile 
Cluj, Baia Mare, Iași, Hunedoa
ra, Oradea, Suceava și orașul 
București au participat la diverse 
activități de interes obștesc, 
prestînd aproape 480.000 ore de 
muncă voluntară. In regiunea 
Cluj, peste 4.000 de tineri de la 
sate au participat la curățirea și 
înfrumusețarea căminelor cultu
rale, la repararea drumurilor și 
podurilor, efectuînd mai mult de 
9.000 ore de muncă voluntară. La 
amenajarea monumentului c«ta- 
șilor romîni căzuți pentru elibe
rarea de sub jugul fascist a ora
șului Oradea au 
tineri, efectuînd 
muncă voluntară.

ANGAJAMENT
Una din principalele sarcini care stau în fața 

organizațiilor de bază U.T.M. din sectorul socia
list al agricultu rii în etapa actuală, este aceea 
de a lupta cu toate forțele pentru a asigura baza 
furajeră sectorului zootehnic pe timpul iernii.

Utemiștii din G.A.C. „Partizanii Păcii" 
-omuna Știubei, raionul Rîmnicu Sărat, 
desfășurat o susținută muncă politică 
rîndul tineretului în vederea îndeplinirii

din 
au 
în 

tu
turor angajamentelor luate în urma Consfătuirii 
de la Constanța. Rezultatele muncii depuse^ de 
către utemiști, care au sprijinit efectiv gospodăria 
în toate muncile, nu au întîrziat să se arate. Pînă 
la ora actuală G.A.C. „Partizanii Păcii" a terminat 
campania de recoltare a cerealelor și a efectuat ară
turi de vară pe întreaga suprafață, care a fost 
cultivată cu păioase. După terminarea campaniei 
de recoltare și a terminării arăturilor de vară, s-a 
trecut Ia îndeplinirea unui alt obiectiv din planul 
organizației U.T.M.: însilozarea celor 249. tone 
porumb necesare furajării animalelor pe timpul 
iernii.

Organizația de bază U.T.M. a obținut succese 
importante în a- 
cest domeniu. 
Pină acum în-

ÎNDEPLINIT
treaga cantitate de porumb a fost însllozată, ră- 
mînînd să se mai însilozeze in continuare frunzele 
de sfeclă ce vor rezulta de pe suprafața de 13 ha. 
sfeclă furajeră.

La acțiunea de însilozare a porumbului tinerii 
colectiviști au executat multe lucrări șî prin muncă 
voluntară, evidențiindu-se în mod deosebit ute- 
miștii Nicolae Crăcin, Vasi'e Crăciun, Ștefan Ră- 
ghină, Tuță Ion, Barbu Bița, lonîță Vasilica și 
alții.

In ultimul an gospodăria a obținut succese în
semnate în domeniul măririi numărului de ani
male. în urma analizei făcute asupra sectorului 
zootehnic s-a ajuns la concluzia că numărul vaci
lor, oilor, porcilor și păsărilor trebuie să crească 
mai repede ca numărul cailor. Prin vinderea a 23 
de cai, s-au economisit circa 2 vagoane de ovăz 
destinat întreținerii lor, care a fost valorificat. Din 
banii obținuți prin valorificarea ovăzului, cailcr și 
a boilor bătrîni, s-au cumpărat 12 vaci de lapte 
și un autocamion. Tocmai datorită faptului că sec
torul zootehnic a crescut și continuă să crească, 
tinerii au socotit ca o datorie a lor să asi
gure din timp întreaga bază furajeră a animalelor 
pe timpul iernii.

aceea a 
sănătății 
muncesc.

vor fi 
in a- 

Astfel,

problemă care 
stă în per
manență în 

atenția statului no
stru democrat-popu
lar, este 
apărării 
celor ce
Cîteva cifre 
edificatoare 
cest sens, 
numărul paturilor 
în spitale <a crescut 
față de anul 1938 
de la 30.294 la 
90.292 la începutul 
anului 1958, o creș
tere deci de aproxi
mativ trei ori. 
Apariția caselor de

nașteri este o reali
zare a regimului 
nostru. Dacă in a- 
nul 1944 nu exista 
nici o casă de naș
teri, la începutul 
anului 1958 numă
rul lor a ajuns la 
1568. Bolile care în 
trecut secerau vie
țile a sute de mii 
de oameni ai mun
cii aproape au dis
părut. Astfel, una 
dintre ele — mala-

ria — a scăzut tn 
anul 1958 ha 0,2 la 
sută, luînd ca bază 
anul 1938. Și nu
mărul personalului 
medico-sanitar a 
cunoscut o creștere 
vertiginoasă. Astfel, 
in 1958 creșterea 
este de 268,6 la 
sută, față de anul 
1944.

Aceste cifre ne 
demonstrează cu vi
goare eforturile pe 
care le face statul 
nostru democrat- 
popular pentru a 
apăra sănătatea oa
menilor muncii.

P. ISPAS

(Continuare in pag. IH-a)

!muncit 800 de
2.500 ore de

(Agerpres)

Lfl VOLOVRT

...Să mă ierte 
gospodarii și 
gospodinele sa
tului, neamurile, 
megieșii și prie
tenii mei devîr- 
stă dacă am să 
pomenesc aici o 
seamă de lucruri 
de care ei nu 
vor să-și mai a- 
ducă aminte... 
Dar n-o fac cu 
gînd rău, ci nu
mai ca — punînd în cumpănă 
vremurile trecute cu cele de 
azi — să scot la iveală chipul 
cel nou al satului nostru, pe 
care dumnealor îl cinstesc astăzi 
cu vrednicie și cu o altă înțele
gere a vieții și a rostului oame
nilor...

de Dragoș Vlcol

V. APARASCHIVEI

Concursul zzIuLiti Cartea

(Agerpres)

mijloc de educație comunistă
a tineretului■

1

!»»■■■■■■■■

...Am străbătut țara Moldovei 
de sus, din munte în șes, și-am 
simțit crescînd în mine marea 
bucurie a înnoirii.

Am poposit în minele noi din 
părțile Dornei și am pipăit spi
cul cît vrabia de pe cîmpiile Su- 
cevii; am ascultat vuietul ma
șinilor de țesut din uzina cea 
nouă de la Botoșani și freamă
tul pădurilor proaspete de la 
Dornișoara; am mers în casele 
noi de pe „ulița colectiviștilor** 
din Roma și am ascultat prele
gerile universității populare din 
Boroaia Fălticenilor; m-am bu
curat de vestea înființării Tea-

trului de stat din Botoșani și-am 
stat la taclale cu strungarii, cu 
academicienii și cu țăranii veniți 
să se odihnească la Vatra Dor
nei...

Și într-o zi m-am pornit 
spre locurile copilăriei, acolo 
unde-și doarme somnul de veci 
tata și unde mama își joacă 
nepoții pe genunchi... Am tre
cut lunca Suceviței și mi-am 
adus aminte că acolo, pe iarba 
aceea măruntă, poposeam, a- 
cum douăzeci de ani, în fieca
re zi, cinci băieți venind de la 
școală... Ilarie, Buium, Petrea, 
Ilie și eu... Umblam la liceu,

La Blocul de ulei Teleajen se fac ultimele lucrări de montaj g 
la noua instalație nr. 2 de rafinare selectivă a uleiurilor. 8 
Această nouă instalație va intra în funcțiune la începutul lunii ° 
septembrie a acestui an. 8

Odată cu intrarea în funcțiune a ultimelor Instalații capacl- 8 
tatea de producție a uleiurilor superioare din cadrul blocului | 
de ulei al Rafinăriei nr. 3 Teleajen se va dubla.

în fotografie: Condensatorul de abur mort din cadrul noii 8 yn Ui 1 im! 2
8
? Instalații de solventare cu furfurol. g
goooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooS

„.Sirena sună, vestind termina
rea schimbului. Intr-un grup de 
tineri surprind un fragment de 
discuție. E vorba despre cărți. Un 
tînăr nu-și amintește numele 
unui erou și ceilalți il ajută... re- 
dind episoade din carte.

— Degeaba. Vreau să știu Ime
diat numele. Mai este o zi, și 
vreau să particip Ia concursul 
„Cine știe ciștigă" cu tema „Via
ța și opera lui I. L. Caragiale"

— Hai la bibliotecă și ne-om 
lămuri.

„La bibliotecă**. Acest cuvînt a 
căpătat în viața tineretului din 
întreprinderea „13 Decembrie** 
din Capitală un sens firesc, obiș
nuit. O privire fugară peste fișele 
de cititor te convinge că azi car
tea este prietenul și sfătuitorul 
nedespărțit al majorității tineri
lor. Peste 200 de tineri sînt citi
tori pasionați ai cărților din bi
blioteca întreprinderii, care numă
ră peste 2.500 volume și 1.800 ti
tluri ; pe fișele fiecăruia sînt tre
cute zeci de cărți de literatură 
beletristică, politică, tehnică și 
științifică.

Cum s-a reușit ca tinerii să 
prindă gust pentru citit, să în
drăgească în fiecare zi mai mult 
cartea ?

La țesătoria „13 Decembrie" în 
munca de răspîndire a cărții un

Din experiența 
organizației U.T.M. 

de ia întreprinderea 
.13 Decembrie"

merit deosebit îl revine organi
zației U.T.M., condusă și îndru
mată îndeaproape de organizația 
de partid. Concursul permanent 
pentru citirea literaturii de către 
tineret „Iubiți cartea**, inițiat de 
C.C. al U.T.M., a oferit organiza-

In satele regiunii Suceava pulsează viața nouă. Imagine din cătu
nul Paltinul din această regiune

țlei de bază U.T.M. nenumărate 
posibilități pentru atragerea tine
rilor la citirea literaturii, verigă 
principală în munca de educate 
comunistă.

Chiar de la Inițiere, Comitetul 
U.T.M. a privit cu multă seriozi
tate și răspundere sarcina ce-i re
venea in antrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri Ia acest 
concurs. El a întreprins numeroa
se acțiuni de popularizare a con
cursului. Astfel, la gazeta de pe
rete, în adunările U.T.M., prin 
lozinci mobilizatoare li s-a lămu
rit tinerilor importanța concursu-

FL. DANCIU

la Rădăuți, de- 
acasă din sat, 
bătînd 10 km. 
pe jos, în fieca
re zi... Cinci bă
ieți din tot sa
tul se încăpățî- 
nau să învețe 
carte la școli 
mai înalte... Bu- 
ium s-a prăpădit 
în vremea răz
boiului. Cine știe 
în ce lagăr de 

exterminare și-a pierdut viața 1... 
Dintre ceilalți, doi n-au 
sfîrșit școala.

Cu ce s-o sfîrșească ?... 
am rămas numai doi... Ne 
tau profesorii, oameni cu 
mă de aur

in vremea aceea satul era un 
fel de codru al Vlăsiei... Ne
gustori de voturi îi colindau 
ulițele, însoțiți de jandarmi ori 
da agenți. Prețul unui vot era 
o măsură de rachiu sau... cio
magul. . Rachiul tulbura min
țile, spre marea bucurie a jan
darmilor care aveau poruncă 
să „făgășuiască** toate voturile 
spre listele guvernamentale... 
Rachiul le era aliat... Iar dacă 
cumva „greșeai" totuși, aveau 
ei grijă să te „îndrepte** — fie 
rupîndu-ți oasele, fie trimițn- 
du-ți perceptorul cu toba la 
poartă...

Cînd treceau alegerile se în
tâlneau nevestele bogătanilor:

— Ai văzut ce alegeri mîndre, 
cumătră ?

— Văzut 1
— Și ți-au 
— Cum să 

cinci i-o dus 
la arest...

Și rîdeau chiaburoaicele. Rî- 
deau... In schimb satul genua...

...Era în sat un „cabinet de 
lectură"... Cărți?... Avea și cărți 
cabinetul, dar cărți de joc, pen
tru oamenii stăpînirii... „Lecturi
le" începeau lunea și se sfîrșeau 
cealaltă luni...

Am intrat în sat chinuit de 
amintiri dureroase... Și mi-a ieșit 
înainte, nu știu de unde, megie- 
șul nostru, Petrea lui Harmată, 
înalt, subțiratec și cărunt. Mi-a 
prins dreapta cu amîndouă pal
mele lui bătucite de muncă.

— Bine-ai venit!... Ce-ai în 
geantă, că o văd doldora, poe-

mai

Și 
aju- 
ini-

plăcut ?...
nu mi placă!... Pe 

la spital, vreo zece



Prospecțiuni geologice în anii puterii populare

10.000
DE OPERAȚII
INTR-O ORÂ

O mașină automată 
de caiculat construită 

în Cehoslovacia

ar dispune 
calculat de

construirea 
de calculat 

tip

Pentru calcularea vibrațiilor ro
ților de turbină cu ajutorul unei 
mașini dintre cele aflate astăzi în 
uz, sînt necesare circa 8000 de 
ore. Mașina de socotit automată, 
despre care va fi vorba în acest 
articol, execută însă aceeași lu
crare într-o perioadă de timp de 
50 de ori mai scurtă. Calcularea 
spațiului străbătut de sateliții ar
tificiali ai pămîntului, de pildă, 
n-ar fi practic cu putință dacă 
oamenii de știință nu 
de mașini automate de 
mare randament.

Pregătirile pentru 
unei mașini automate
de producție cehoslovacă, 
SAPO, datează încă din anul 1949. 
în acel an, docentul inginer An
tonin Svoboda, directorul Institu
tului de științe matematice de pe 
lîngă Academia de științe din R. 
Cehoslovacă, a început să lucreze 
la proiectul teoretic al mașinii. 
Principalii săi colaboratori au fost 
inginerii Vaclav Cerney, care a 
contribuit la realizarea proiectului 
și inginerul Jan Oblonsky, candi
dat în științe tehnice, care a con
dus lucrările de construcție. Ma
șina a fost dată în folosință în 
aprilie 1958.

Ea este o instalație sensibilă și 
gingașă ce pare mai degrabă o te
ribilă încurcătură de sîrmulițe și 
piese mărunte. Este suficient să vă 
spunem că numai probele de ve
rificare a legăturilor și contacte
lor au durat aproape un an și ju
mătate. Aceasta presupune aproxi
mativ 540 de milioane de probe, 
executate cu ajutorul unor insta
lații automate, de numai doi oa
meni. Principala piesă a mașinii 
este unitatea de operație, alcătuită 
din trei părți, care acționează fie
care independent. Unitatea de o- 
perație cuprinde 24 de brațe înal
te. Fiecare braț poartă cîte 10 
plăci și fiecare placă cuprinde cîte 
50 de relee și circa o mie de 
vergele mici. Contactul între ace
ste vergele este asigurat printr-o 
uriașă împletitură de legături elec
trice. Verificarea legăturilor (între 
240.000 de vergele) a durat mai 
bine de o jumătate de an.

Mașina lucrează potrivit unui 
sistem de fișe perforate. Pachetul 
cu fișe se introduce într-un așa 
numit distribuitor, și mașina înre
gistrează datele respective pe un 
cilindru turnant, cu înveliș mag
netic, care reprezintă „memoria" 
întregii instalații.

Distribuitorul mașinii dirijează 
apoi operațiunile și în același 
timp le supraveghează, semnali

O Tinerii muncitori ajută
la săpături arheologice

La Constanța s-au desfășurat importante săpături arheologice 
menite să scoată la iveală mărturii ale istoriei patriei noastre. 
Aceste săpături s-au bucurat de sprijinul a numeroși utemiști care 
au ajutat în mod voluntar la săpături.

Reporterul nostru fotografic a înregistrat pe peliculă un aspect 
de la munca voluntară a tinerilor muncitori din Constanța pe un 
șantier arheologic. Foto: N. STELORIAN

Bogățiile șuvoiului
SLUJBA

construcției socialiste
In Romînia burghezo-moșie- 

rească cercetările geologice 
aveau un caracter anarhic 

mulțumindu-se să se preocupe 
de două mari surse de bogăție 
ale țării, surse care permiteau 
cîștiguri copioase și imediate: 
petrolul și cărbunele.

Explicația este ușor de găsit. 
Petrolul și cărbunele încăpeau 
pe mîinile trusturilor străine și 
ale capitaliștilor autohtoni care 
jefuiau ca în codru bogățiile 
patriei noastre. In același timp 
o serie întreagă de bogății mi
nerale — pe care subsolul no
stru le poseda dar care nu erau 
în mod intenționat valorificate 
— erau importate din occident 
în schimbul u-nor uriașe sume 
de bani.

Regimul democrat popular a 
schimbat fundamental orienta
rea cercetărilor științifice din 
acest domeniu punîndu-le în 
slujba valorificării bogățiilor 
patriei în vederea progresului 
rapid al țării pe drumul socia
lismului. In prezent cercetările 
geologice au un caracter vast, 
multilateral care are la bază 
cercetarea practică în vederea 
descoperirii de noi bogății mi
nerale, a lărgirii continue a 
sortimentelor extrase din sub
solul țării în vederea exploată
rii și valorificării lor. Prin mun
ca cercetătorilor geologi au 
fost descoperite zeci de produse 
minerale care în trecut erau 
importate de peste hotare. Dia- 
tomitul oferă un semnificativ 
exemplu în acest sens. Folosit 
ca filtrant în industria chimică 
acest produs era importat de 
peste hotare sub diverse denu
miri comerciale. Cercetările 
efectuate în anii de democrație 
populară au dovedit că subso
lurile nostre oferă nesecate iz
voare de exploatare ale acestui 
minereu. Un alt minereu pe 
care-l importam în mari canti
tăți și la prețuri fabuloase era 
baritina folosită la extracția de 
petrol, care în pi .:ent se ex
trage în mari cantități capabile 
să acopere cu prisosință ne
voile interne ale exploatărilor 
noastre petrolifere. Sînt numai

.....

două exemple dintr-o listă nu- 
mărînd zeci de produse.

Numeroase regiuni conside
rate în trecut sărace, lipsite de 
bogății ale subsolului, s-au do
vedit posesoare ale unui subsol 
foarte bogat în minereuri. 
Exemplul Dobrogeî este carac
teristic în acest sens. In sub
solul ei au fost descoperite nu
meroase și importante resurse 
minerale de fier, baritină, pi
rită, diatomit și multe altele. 
De asemenea Dobrogea și-a 
dovedit și bogăția în calcar, 
motiv pentru care a fost ridi? 
cată la Medgidia o mare fabri
că de ciment. Tot aici s-au des
coperit nisipuri valoroase ne
cesare fabricării sticlei, cără
mizilor refractare și îngrășă
mintelor chimice.

In atenția cercetătorilor goo-

logi stă de asemenea cerceta
rea privind una din cele mai 
importante bogății ale țării: 
cărbunele. Datorită cercetărilor 
au fost puse în valoare noi ex
ploatări de lignit în Oltenia, 
Transilvania și Banat.

O serie de roci desconside
rate în trecut sub aspect valo
ric s-au dovedit a fi foarte utile 
în economie. Este vorba de 
unele nisipuri și gipsuri din 
care se extrage acidul sulfuric, 
diatomitul și altele. In ceea ce 
«•ivește lărgirea minereului re
zervelor de fier s-au obținut în
semnate succese prin descope
rirea unor importante surse ale 
acestui minereu în Regiunea 
Autonomă Maghiară, Banat și 
munții Poiana Ruscă.

Un capitol important în ac
tivitatea geologică îl constituie

PescomZ amator de pe malurile Dunării, pe care-l vedeți in foto
grafie, este un prichindel de vreo 7 ani. Pasiunea nu cunoaște însă 
virstă. El așteaptă cu emoție să-și vadă roadele strădaniei...

și cercetarea surselor de rnan- 
gan. Ultimii ani au încununat 
de succese cercetările în acest 
domeniu descoperindu-se zăcă
minte de mangan care nu nu
mai că satisfac necesitățile in
terne ale țării dar permit și 
exportul acestuia.

Activitatea de cercetări geo
logice este vastă și multilate
rală. Ea se referă și la cerce
tarea aluviunilor purtate de că
tre ape care de multe ori oferă

surse de metale rare, cerceta
rea surselor de ape minerale, 
a fertilității solului și multe al
tele.

Prin munca entuziastă a cer
cetătorilor noștri științifici, sînt 
scoase la iveală mereu noi bo
gății ale subsolului țării, bogă
ții a căror valorificare contri- 

, buie la continua dezvoltare a 
economiei noastre pe drumul 
construirii socialismului.

E. PITULESCU
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Sticla incasabilă 
«ptex“

Sticla incasabilă cunoscută sub 
numele de plexiglas este un mate
rial Important folosii de industria 
mijloacelor de transport și de 
televiziune: Specialiștii industriei 
chimice ungare experimentează de 
mai multă vreme fabricarea în 
țară a acestui material atît de 
necesar. Recent, colectivul fabricii 
„Niirokemia" din Fiizfo a reușii 
să producă sticlă incasabilă, că
reia i s-a dat denumirea de ,,ni- 
plex". Plăcile de niplex, cu o gro
sime de 10—13 mm, pot concura 
cu cele mai bune sorturi de plexi
glas, produse în alte țări.

In cadrul întreprinderii ,,Nitro- 
kemia" s-a construit o secție nouă 
pentru producerea în masă a nou
lui material. In prezent se apro
pie de sflrșii montarea mașinilor. 
In cursul celui de-al treilea trime
stru al acestui an va începe pro
ducerea niplexalui pe scară indu- 

I sirială.

H

zînd greșelile în trecerea cifre
lor dintr-un sector în altul. Tot
odată distribuitorul urmărește 
exactitatea rezultatelor calculelor 
prin compararea rezultatelor fie
căruia dintre cele trei sectoate ale 
unității, care după cum am ară
tat funcționează independent. în 
cazul în care o defecțiune (fie 
prin întreruperea contactului, fie 
prin pătrunderea prafului în in
stalații) dă naștere unei greșeli, 
distribuitorul compară cele trei 
rezultate și dacă nu poate hotărî 
rezultatul just, reia operația. Ma
șina nu-și continuă operațiile de- 
eît în momentul în care rezulta
tele date de cele trei sectoare 
sînt identice. în caz contrariu, se 
oprește și semnalizează obstaco
lul.

Mașina automată de calculat 
SAPO poate executa într-o oră a- 
proximativ 10 mii de operațiuni. 
Comparați cu procedeele curente, 
cînd un socotitor calificat execută 
cu o mașină obișnuită de calculat 
circa 300 de operații pe zi. Sau iată 
un exemplu cît se poate de edifi
cator: calculele topografilor în le
gătură cu desenarea hărților, nece
sită pentru socotitor un timp de 
cel puțin o jumătate de an. Este 
vorba de calcularea unei ecuații 
liniare cu vreo 300 de necunoscu
te, pe care mașina SAPO o execu
tă în circa o lună de zile. Pe 
scurt, SAPO poate rezolva în cî
teva zile sau în cîteva săptămini 
cele mai complicate operațiuni de 
astronomie, chimie, fizică nucleară 
sau alte ramuri ale științei și 
tehnicii.

Poporul tibetan
trăiește o viață nouă 
în marea familie 

j multinațională
\a Chinei Populare

Ceasornicele „Sputnik“
Fabrica de ceasornice din orașul Cistopol (R.S.S.A. Tătară) a 

început să producă ceasorni ce de mînă pentru bărbați, care 
au fost denumite „Sputnik" La noile ceasornice atrage aten

ția în primul rînd faptul că ele nu au secundar și nici cadranul 
respectiv, divizat în secunde. Acesta este înlocuit de un disc care 
înfățișează globul pămîntesc. Pe di sc se deplasează impetuos primul 
satelit sovietic — un balon cu pa tru antene, bine cunoscut din foto
grafii. In centrul satelitului se află un mic orificiu, prin care se văd 
cifre, care indică secundele.

Ceasornicile „Sputnik" sînt prevăzute cu un cadran special pe 
care apar automat zilele săptămî nii.

-------------------------------------------------

Arborele de cacao cultivat 
în Uniunea Sovietică

La Gagrai cel mai 
călduros loc de pe li
toralul gruzin al 
Mării Negre, au fost 
aclimatizați arbori de 
cacao. In prezent se 
strînge prima recol
tă de boabe de ca-

cao, care se livrează 
fabricilor de 
se zaharoase 
producția de 
lată.

Oamenii de 
sovietici continuă să

produ- 
pentru 
cioco-

știință

elaboreze agrotehni
ca cultivării planta
țiilor industriale de 
arbori de cacao în 
condițiile regiunii 
subtropicale din Uni
unea Sovietică.
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Peste 60 de tineri tibetani studia ză la Institutul zootehnic „Nord- 
vest" din Landou. In clișeu: Două studente tibetane ale In- 

stitu tulul

Renașterea Tibetului
O știre lapidară a străbătut mii 

de kilometri și a ajuns sub ochii 
noștri : recent au fost înmînate 
primele certificate școlare din isto
ria Tibetului. Aceste certificate 
le-a primit întîia promoție de ab
solvenți ai școlilor primare care 
și.au deschis porțile după elibe
rarea pașnică a Tibetului.

O știre de cîteva rînduri 
care în pofida laconismului 
sugerează imaginea uriașelor 
transformări petrecute în îndepăr. 
tatul ținut căruia i se spune „aco
perișul lumii" și care acum se 
dezvoltă vertiginos în sînul marii 
familii a Chine: Populare.

Puțină Istorie
Principatul Tibet s-a născut 

din secolul al VII-lea al erei 
stre clnd triburile tibetane 
unit Istoria Tibetului este zbuciu-

dar 
ei

încă 
noa- 
s7au

mată și pe desfășurarea ei și-a 
pus pecetea cotropirea străină. 
Tibetanii au o tradiție cul
turală multiseculară. In vremea 
cînd nu puține din popoarele eu
ropene zăceau în ignoranță, învă
țatul tibetan Tiuni Sompotra a in
ventat scrierea fonetică alcătuită 
din 30 de semne. In Lassa, capi
tala Tibetului, multe veacuri au 
fost martore ale măreției palatului 
Potala construit în 13 etaje intr-un 
stil arhitectonic ce respectă specifi
cul național Și totuși un asemenea 
popor, subjugat de cotropitori, a 
fost împins într-o stare de îna
poiere pe care cifrele cu greu reu
șesc s-o zugrăvească. Pe malurile 
Țahgpoului numărul locuitorilor 
scăzuse cu 80 lo sută, o mulțime 
de sate disoărind cu desăvirșire. 
Pe harta Tibetului se înmulțeau 
petele albe. Intr-un singur raion

din 10.000 familii tibetane, la eli
berare se mai găseau doar 2.800. 
Restul, au fost nimicite de boli, 
foamete, neștiință.

Tibetanii priveau cu speranță la 
frații lor chinezi. Legăturile, a că
ror trăinicie istoria a verificat-o, 
s-au consolidat neîncetat mai ales 
după ce Armata Populară Chineză 
de. Eliberare a adus poporului ti 
betan libertatea către care acesta 
năzuia. Acum Tibetul cunoaște un 
rapid proces de dezvoltare ce, 
desigur, nu poate fi rupt de par. 
ticularitățile vieții din acest linul.
Drumuri noi spre „acoperișul 

lumii"
Pentru ca viața Tibetului să se 

transforme pe măsura cuceririlor 
epocii noastre și pentru ca China 
Populară să poată ajuta din plin 
poporul tibetan, erau necesare căi

Viață amară
sub jugul

Cînd Columb a observat în li
nul 1498 la numai 16 km. de con
tinental America de Sud insula 
Trinidad nici nu s-a gîndit că 
odată cu aceasta a descoperit ul
timul pilon al unui pod de insule 
care se întinde de la coastele Ve- 
nezuelei pînă la țărmurile Flori
dei. Columb a numit acest lanț 
de insule Indiile de Vest deoarece 
credea că se află pe drmul mari
tim de vest spre India. Bineînțeles, 
geografii au descoperit de mult 
greșeala lui Columb iar geolvgiiau 
stabilit că aceste insule sînt rămă
șițele unui lanț de munți scufun
dați. De la „Antiglia", un conti
nent legendar însemnat pe hărțile 
vechi dar care nu a putut fi des
coperit niciodată, acest arhipelag 
de insule a primit denumirea de 
Antile.

Populația insulelor este diferen
țiată oa rase. Ea cuprinde pe in
dienii băștinași, așa numiții cara
ibi, care s-au asimilat foarte puțin 
au colonizatorii, pe strănepoții co
lonizatorilor albi, oi marinarilor și 
piraților stabiliți aici in urmă cu 
sute de ani, iar cea mai însemnată 
parte, sclavii negri de pe plantații 
vînduți pînă nu de mult oa o 
marfă oarecare.

După zdrobirea imperiului spa
niol, englezii au ocupat cea mai 
mare parte a arhipelagului cu in
sulele Jamaica, Trinidad, Barba
dos, precum și zed de alte insule 
mai mici. Celelalte țări colonia
liste s-ou repezit la rindul lor și 
au apucat firimiturile care au mai 
rămas de la masa „leului britanic".

de acces către „acoperișul lumii". 
Podișul tibetan se află la o înăl
țime ce atinge 5000 metri (compa
rați : vestitul Mont Blanc are 
4.810 metri). O călătorie spre Ti
bet presupunea înainte o aventură 
d6 cîteva luni de zile. Viteza de 
circulație este ușor de imaginat 
dacă singurele mijloace de trans
port erau cămilele și iacii, iar po
tecile de munte erau accesibile 
doar cîteva luni pe an. De altfel, 
tibetanii spuneau : „In ianuarie, 
februarie și martie munții sînt a- 
coperiți de zăpadă, în aprilie, mai 
și iunie plingi din pricina ploilor 
interminabile, în iulie, august și 
septembrie este ccl mai bun timp 
pentru călătorie, iar în octombrie, 
noiembrie și decembrie înveți să 
umbli de-abușilea“.

Partidul Comunist Chinez și gu
vernul popular au luat măsuri 
pentru construirea unor căi de co
municație cu ajutorul cărora Tibe. 
tul să se poată dezvolta rapid. In 
momentul de față două șosele, fie
care avînd o lungime de peste 
2000 km., leagă Tibetul cu celelal
te provincii ale Chinei. Se desfă
șoară lucrările de construcție ale 
unei șosele care să unească Tibe
tul cu regiunea autonomă Sintzian- 
Uigură. Din anul trecut, principa
lele orașe tibetane — Lassa, Si
gatze și Ghiantze — sînt unite 
printr-o autostradă.

Ideea construcției unor aseme
nea drumuri poate că, la prima 
vedere, nu impresionează în seco

colonialismului
Franța a ocupat Mortinioa fi Gua
delupa, Olanda — Aruba, 
ragao, Bonaire iar S.U.A. t— 
to Rico,

Zahăr amar

Cu- 
Por-

Columb a descoperit America, 
colonizatorii din Antile zahărul: 
„Ce argint, ce aur ? — zahăr I" 
au spus plantatorii albi și s-au 
grăbit să aducă sclavi din Africa 
pentru că băștinașii indieni nu 
s-au arătat dispuși să muncească 
pentru ei. Au preferat mai ourînd 
să moară.
nu contau pentru regii zahărului 
din Antile. 
oficială a
stabilite de ei pe plantații nu s-au 
schimbat. Așa numiții oameni „eli
berați" au avut drept singură a- 
vere numai viața. Așa că au fost 
din nou înrobiți de regU zahăru
lui. Nouă zecimi din numărul lo
cuitorilor insulelor trăiesc și acum 
în cea mai neagră mizerie. Pentru 
ei zahărul are un gust amar. In 
schimb pentru trusturile monopo
liste beneficiile sînt uriașe. Numai 
„United Fruit" a obținut între 
1948—1955 un profit net de 15 
miliarde dolari în țările Americii 
Centrale. Acesta este echivalentul 
bugetului tuturor țărilor din Ame
rica Centrală pe un sfert de veac.

Dar viețile oamenilor

Chiar și după abolirea 
sclavajului rânduielile

Din pafru locuitori 
unul e șomer

Dintre toate insulele arhipela
gului Antilelor, Porto Rico, aflată

sub ocupația 
S.V.A., a trăit o 
tragedie cruntă. 
Soarta întregii 
populații a insu
lei depinde și a- 
cum de trusturi
le americane de 
zahăr, 96 la su
tă din producția 
de zahăr luînd 
drumul Statelor 
Unite. Pe nici o 
altă insulă co
stul vieții nu 
este atât de ridi
cat și nivelul de 
trai atât de scă
zut ca în Porto 
Rico. Un munci- 

. tor din patru 
este șomer și a- 
proape trei sfer
turi din totalul 
locuitorilor sînt 
amlfabeți. I n 
fiecare an 60.000 
de portorica.ni
iau drumul marilor orașe ameri
cane în căutare de lucru. Dar pes
te toate acestea guvernul Statelor 
Unite a avut grijă să lase să cadă 
un văl al tăcerii. Cu toate că S.U.A, 
în fața puternicei presiuni a miș
cării pentru independență a trebuit 
să acorde insulei Porto Rico statu
tul unui „stat liber asociat" situa
ția populației nu s-a îmbunătățit. 
Portoricanii continuă de aceea 
lupta.

Pentru cine este 
Jamaica — paraclis

Lacrimi pe obrazul unui copil. Lacrimile acestea 
acuză colonialismul...

țară a liniștii și frumuseții tropi
cale, cu rîtiri repezi, banani și col 
cotieri, ai căror locuitori pășesc' 
maiestuos purtând pe cap coșuri 
pline cu fructe exotice și flori". 
Așa este prezentată insula Ja
maica in prospectele agențiilor de 
turism din Occident. Milionarii 
englezi și americani vin să petrea
că aici cu banii strinși din sudoa
rea muncitorilor. Și totuși, ade-

„Jamaica este un paradis,

lul nostru cînd omul pătrunde în 
Cosmos. Dar trebuie să ne gîndim 
că șoselele Ținhai-Tibet și Sikan- 
Tibet sînt cele mai înalte șosele 
din lume și au fost construite de 
ostașii chinezi cu un eroism 
legendar. Despre muntele Țiaoer. 
șan, peste oare fa 5.000 m. deasu
pra nivelului mării trece acum 
șoseaua Sikan—Tibet, se spune : 
,,De pe piscul lui Țiaoerșan se 
poate atinge cerul cu biciul". 
S-a lucrat pe acest munte cînd 
zăpada atingea 4 metri, cînd stînci 
cu pereți verticali trebuiau învin
se, cînd fluviul Nutzian s-a revăr
sat în august. Dar asemenea osta
șului Lj Ven-ian oare a dat do
vadă de un curaj extraordinar au 
fost o mulțime de constructori ai 
șoselelor. Cu eroism, ei au îm- 
blînzit natura. Acum, pe drumuri 
înainte inaccesibile circulă auto
camioane cu mărfuri pe care po
porul chinez le trimite Tibetului.

în plină înflorire
In primul rînd. dezvoltarea căi

lor de comunicație a permis in
tensificarea schimburilor comer
ciale. Pînă în cele mai depărtate 
așezări tibetane ajung produse in
dustriale prin rețeaua comercială 
de stat Produsele țăranilor tibe
tani găsesc acum piețe de desfa
cere la prețuri mult mai bune. Pe 
traseul șoselelor au apărut, in 
locuri odinioară pustii, noi așe
zări. S-au făcut salturi peste se

cole in materie sanitară și cultu
rală. Cele mai recente cuceriri me
dicale și caravane cinematografice 
pot fi intîlnite in locuri unde cu 
putini ani in urmă -se trăia în 
condițiile unor epoci despre care 
știm doar din cărțile de istorie. 
Ceea ce este cel mai carac
teristic mi se pare faptul că ță
ranii tibetani folosesc în momen
tul de fafă metode avansate de 
cultivare a pămtntului. O știre re
centă anunța că la Sigatze, în Ti
bet, a început cultivarea experi
mentală a porumbului. Aflată la o 
altitudine de 3.800 m., această re
giune era socotită drept o regiu
ne în care altceva în afară de orz 
nu se poate adapta. Cercetările 
științifice au infirmat însă preju
decățile. Știulefii porumbului tibe- 
tan sini mai scurți ca cei obișnui(i, 
însă s-a realizat o producție me
die la hectar de peste 6000 kg.

Tibetul este un ținut bogat, insă 
bogățiile sale au rămas neexplo- 
rate. De abia acum, datorită grijii 
Partidului Comunist Chinez, se 
naște in Tibet o industrie. încă din 
martie 1955, guvernul R. P. Chine
ze a luat hotărîrea de a construi 
in Tibet două centrale electrice, o 
fabrică de pielărie șt o uzină de 
mașini agrico’e.

,.Acoperișul lumii" nu mai este 
un ținut al înapoierii devenită le
gendară. Tibetul renaște in cadrul

o

vărul este că locuitorii Jamai-
cei, a căror viață este de-
scrisă într-un chip atît de
atrăgător, nu își pot asigura nici
măcar pîinea zilnică în ciuda fap-
țiului că un proverb popular spu-
ne că este destul să arunci o să- 
mînță în Jamaica pentru ca să ră
sară imediat un pom oare să dea 
fructe. Fructele acestea sînt însă 
comercializate de monopolurile, 
străine. Oamenii de aici muncesc^ 
numai patru sau cinci luni pe an 
la siriusul recoltei. Restul timpu
lui sțnt șomeri și... asigură „culoa
rea locală" pentru 
nari.

Lupta popoarelor 
sule nu a contenit, 
avut loc o grevă uriașă a munci
torilor de pe plantațiile de zahăr, 
mișcări populare s-au produs în 
Trinidad, Tobago, Barbados, Mar- 
tinica. Sălbăticia cu care a fost ex
ploatată de colonialiști populația 
din aceste insule a lăsat urme a- 
dînci în nivelul, ei de trai. Popu
lația din arhipelagul Antilelor se 
împotrivește însă tot mai intens 

| exploatării colonialiste și va găsi

turiștii milio-

din aceste in- 
In Jamaica a
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unei uriașe țări ce construiește so- [ca/ea spre dezrobire, 
etatismul.

EUGENIU OBREA I I. RETEGAN
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FINALELE
SPARTACHIADEI DE VARĂ

A TINERETULUI
Ne mai despart doar cîteva zile pînă la marea sărbătoare a 

sportului de masă din țara noastră : finalele Spartachiadei 
de vară a tineretului. Acest eveniment sportiv deosebit de 

important subliniază încă odată grija deosebtiă pe care statul de
mocrat-popular o acordă dezvoltării sportului de masă asigurîndu-i 
în același timp o largă bază materială necesară practicării lui.

Pe Stadionul Tineretului și la complexul sportiv „Dante Gher
man" din Capitală se vor întrece tinerii sportivi reprezentînd pe 
cei mai buni din sutele de mii de participanți, care s-au întrecut 
luni de zile pe terenurile de spo rt din întreaga țară în cadrul fa
zelor preliminare. Devenită tradițională în viața sportivă a țării, 
Spartachiada de vară este chemată să activizeze mii de tineri de 
la orașe și sate în întreceri sportive menite să-i călească fizicește 
pentru a-și putea dărui toate forțele lor cauzei construirii socialis
mului. Succesul Spartachiadei este strîns legat de munca susți
nută pe care organizațiile U.T.M. au depus-o pentru a mobiliza un 
număr atît de mare de tineri pe terenurile de sport.

Stadionul tineretului va cunoaște din nou, timp de cîteva zile, 
efervescența sărbătorească a marilor întreceri cărora Spartachiada 
de vară a tineretului le dă un specific deosebit. Și de data aceasta 
tineri veniți din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, muncitori 
și țărani muncitori, vor trăi clipe emoționante, caracteristice între
cerilor Spartachiadei.

întrecerile finale constituie ultimul act al acestei populare și 
largi competiții sportive de masă, grație căreia s-au relevat nume
roși sportivi de frunte ce-au contribuit prin performanțele lor la 
afirmarea peste hotare a sportului romînesc.

Este neîndoios faptul că întrecerile vor fi disputate, elanul tine
resc și puterea de luptă a participanților oferind suficientă garan
ție pentru a putea anticipa acest lucru. Ele vor confirma încă odată 
succesul acestei sărbătorr mărețe a sportului de masă din patria 
noastră scumpă.

Festivitatea de deschidere va avea loc marți 19 august la ora 
17 pe Stadionul Tineretului. întrecerile »e vor desfășura după ur
mătorul program :

Marți dimineață: întreceri la trîntă și handbal, dupft-amiază: la 
frîntă, handbal, oină și volei.

Miercuri dimineață : ciclism, trîntă, handbal, după-amiază t atle
tism, înot, trîntă, handbal,- oină, volei.

Joi dimineață: trîntă și handbal, după-amiază t atletism, înot, 
trîntă, handbal, oină și volei.

Vineri dimineață: cursa cu obstacole G.M.A, handbal, volei; 
după-amiază: atletism, handbal, oină, volei.

Festivitatea de închidere va avea loc vineri după-amiază.

Astăzi în nocturnă ~

pe stadionul Republicii: 

Petrolul Ploești — 
Știința Timișoara

Astăseară, la lumina puterni
că a reflectoarelor, stadionul Re
publicii va fremăta din nou in 
așteptarea apariției pe gazon a 
fotbaliștilor. Faptul că două din
tre cele mai bune echipe ale fot
balului nostru — Petrolul Ploești 
și Știința Timișoara — se vor în
frunta într-un meci amical, stîr- 
nește un legitim interes în rîndul 
iubitorilor sportului cu balonul ro
tund. Acest lucru e pe deplin nor
mal, deoarece vom vedea la „lu
cru" pe campionii și respectiv de
ținătorii cupei R.P.R. De altfel, cu 
acest meci se inaugurează organi
zarea anuală a unei întîlniri între 
eîștigătoarele celor mai importan
te competiții fotbalistice — cam
pionatul R.P.R. și Gupa R.P.R.

Meciul de astăzi va da posibi
litatea să asistăm la un fel de re
vanșă între echipele care au luat 
parte cu ardoare și cu șanse ega
le la lupta pentru cucerirea titlu
lui de campion. Pe de altă parte, 
duminica viitoare se deschide se
zonul fotbalistic și deci vom putea 
verifica pe teren stadiul pregătiri
lor a două dintre protagonistele 
noii competiții republicane.

Se știe că întîlnirile directe din
tre Petrolul Ploești și Știința Ti
mișoara, din cadrul trecutului cam
pionat republican, s-au soldat la 
egalitate. Petrolul a cîștigat cu 
2—0 în toamnă, iar Știința cu 1—0 
în primăvară, fiecare învingînd pe 
teren propriu. Care va fi rezulta
tul pe un teren neutru ? Pronostic 
sigur nu se poate da. Un lucru 
este însă bine cunoscut: dorința 
fiecăruia de a-și adjudeca victo
ria. De aici se poate trage con
cluzia că vom asista la un joc 
deschis oricărui rezultat, în care 
jucătorii vor apela la toate cuno
ștințele lor tehnice și tactice pen
tru a oferi spectatorilor un meci 
demn pentru o întîlnire care va 
deveni tradițională.

Concursul

Omagiu grădinarului. (In curtea casei minerului fruntaș Dumitru 
Scinteie de la mina Leorda-Comănești)

Foc d e tabără

culturale in zilele 
de 23 și 24 august

Mărturii ale luptei glorioase

Azi, duminică 17 august a.c. 
orele 17 va avea loc în parcul 
Palatului pionierilor din Capita
lă tradiționalul foc de tabără or
ganizat de redacția gazetei „Scîn- 
teia pionierului**, în colaborare 
cu Palatul pionierilor și Comite
tul orășenesc U.TM. București.

Printre altele această manife
stare va cuprinde: un program 
artistic prezentat de către ansam-

blul Palatului pionierilor, numere 
de jonglerie și acrobație.

In cadrul concursului „Arată 
ce știi" pionierii se vor sui pe sce
nă pentru a ctnta și recita. Vor 
mai avea de asemenea loc diferite 
alte concursuri distractive dotate 
cu premii.

Va cînta orchestra Ansamblu
lui U.T.M., dirijată de Ionel Bu- 
dișteanu.

/zIuLiț:i Cartea

Oamenii muncii din Capitală 
își pot petrece în mod plăcut 
timpul asistînd la spectacole ar
tistice, Ia prezentări de filme, 
demonstrații sportive etc. care 
vor avea loc în parcuri, piețe și 
pe estradele teatrelor de vară. 
Astfel în ziua de 23 August, Fi
larmonica de Stat „George Enes- 
cu" își va da concursul pe estra
da din piața Republicii. Ansam
blul de cîntece și dansuri al M.F.A. 
va prezenta în seara zilei de 23 
August programe artistice în par
cul Vitan, în piața Libertății și pe 
estrada din cartierul Ferentari ; 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Sfatului Popular al Capitalei 
se va produce în aceeași seară pe 
estrada Teatrului de vară „23 Au
gust", iar în seara de 24 august 
pe estrada din piața Republicii și 
în pădurea Băneasa. Ansamblul 
C.F.R. Giulești prezintă un pro
gram artistic în 
șoaia, iar în ziua 
la Teatrul de vară 
Teatrul de estradă 
își dă concursul cu o echipă ar
tistică în după amiaza zilei de 
24 august pe estrada din pădu
rea Pustnicu și din cartierul Fe
rentari. Ansamblul de cîntece și 
dansuri al M.A.I. prezintă în 
ziua de 24 august un program 
artistic la Teatrul de vară „23 
August".

Piața Republicii, Parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin", 
estrada din piața 8 Mai, parcul 
„23 August", piața Rahova, piața 
Libertății, parcul N. Bălcescu, 
pădurea Băneasa, pădurea An- 
dronache, vor găzdui carnavaluri 
ale tineretului, dans și serbări 
cîmpenești. Demonstrațiile sporti
ve prezentate de diferite cluburi 
vor putea fi vizionate după orele 
18 pe estradele Libertății, 'Măgu
rele, la baza sportivă „Lacul 
Tei" etc. In piețele Capitalei vor 
rula numeroase filme.

parcul Mogo- 
de 24 august 
„N. Bălcescu*. 
„C. Tănase"
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împotriva hoardelor hitleri- 
ste. Un rol hotărîtor în orga
nizarea luptei antifasciste și 
a insurecției armate l-a ju
cat faptul că, la 4 aprilie 
1944, cadrele de bază din 
închisori, împreună cu ca
drele devotate partidului din 
afară, sub conducerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au înlăturat din condu
cerea partidului grupul tră
dător Foriș-Kofler.

Fotografiile, hărțile, mani
festele din perioada anului 
1944, expuse în muzeu, au 
fost cercetate cu atenție și 
interes de utemiștii din bri
gada lui Pironea. Harta cen
trelor de partizani care lup
tau în munți în anul 1944 
le-a arătat locurile precise în 
oare acționau detașamentele 
de partizani. O fotografie în
fățișează un cort în pădure 
al grupului de partizani 
„Carpați", care acționa în 
Valea Prahovei.

— Numai partidul putea 
să dea oaimeni atît de tari, 
atît de hotărîți în lupta îm
potriva fascismului, contra re
gimului militarist al lui An
tonescu, în lupta împotriva 
burgheziei, a spus Pironea 
băieților din brigadă.

— Cînd vezi toate acestea 
înțelegi parcă mai bine cu 
cîtă luptă și cu cîte jertfe s-a 
cucerit viața noastră nouă de 
astăzi .Parcă ți se face rușine

că ai avut cîndva slăbiciuni 
în fața unor greutăți care 
sînt într-adevăr atît de mici, 
de neînsemnate față de ceea 
ce a fost în acei ani.

Și emoționat glasul băiatu
lui care a vorbit e acum 
șoaptă.

Apoi privirile lor s-au o- 
prit pe documentele care 
oglindesc în mod grăitor des
fășurarea insurecției armate 
din August 1944, lupta eroică 
a formațiunilor patriotice 
sprijinite de masele populare. 
O fotografie reprezintă casa 
din stf. Armenească nr. 15 
unde din inițiativa partidului 
a luat ființă Comitetul Mili
tar Revoluționar care a ela
borat cu multă minuțiozitate 
schițe de luptă, planuri prin 
care se urmărea cucerirea o- 
biectiveloT principale. Tinerii 
au urmărit de asemenea hăr
țile luptelor desfășurate în 
august la Băneasa-Otopeni- 
Pipera, precum și în Valea 
Prahovei. Ei au privit cu 
interes fotografiile care o- 
glindesc imagini ale luptei 
poporului muncitor condus de 
partid împotriva guvernului 
cu majoritate reacționară, 
instaurat imediat după 23 
August 1944, la fel ca și fo
tografiile și hărțile care în
fățișează imagini din lupta 
desfășurată de armatele ro
mâne alături de armatele so
vietice împotriva trupelor 
hitlerist-e.

Pentru toți membrii din

brigadă, printre care se aflan 
și Cristea Ion, Bordei Florin, 
Paraschiv Gh., secretarul co
mitetului U.T.M. pe uzină, 
vizita la muzeu a însemnat 
un minunat prilej de educa
re revoluționară.

— Partidul a luptat în con
diții deosebit de grele și a 
dat jertfe nenumărate pentru 
ca noi să avem astăzi o via
ță liberă, fericită, frumoasă, 
a spus tov. Paraschiv.

— Datoria noastră, a conti
nuat Pironea, este de 'a nu 
precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini sarcinile par
tidului, pentru a îndeplini și 
depăși continuu sarcinile noa
stre de plan — îndatorirea 
noastră patriotică cea mai de 
seamă.

— Asemenea vizite trebuie 
să facem mai des — a spus 
unul dintre băieți. Eu plec 
de aici parcă mai puternic, 
mai hotărîț de a munci mai 
mult și mai bine ca pînă a- 
cum.

Vizita făcută de brigada 
lui Pironea Țudor, de la uzi
nele „Semănătoarea** din 
București, la Muzeul de isto
rie a partidului constituie 
pentru toți membrii brigăzii 
un puternic mijloc de edu
cație politică. Această vizită 
i-a ajutat să cunoască mai 
îndeaproape lupta târlă a 
partidului pentru eliberarea 
patriei noastre, pentru con
struirea unei vieți noi, feri
cite.

mijloc de educație comunistă
(Urmare din pag. l-a) 

lui, semnificația lui profund edu
cativă.

Conduse și sprijinite de organi
zația de partid, organizațiile 
U.T.M. și sindicală din întreprin
dere și-au unit eforturile în 
munca de educație comunistă a 
tinerilor cu ajutorul cărții, ini
țiind numeroase acțiuni menite să 
lămurească și să atragă tineretul 
la citirea organizată a literaturii. 
S-au organizat mai întîi cercuri 
de citit. Anul trecut la cercul 
condus de tovarășii Vișan Ion și 
Heroiu Gr. au participat nume
roși tineri. Aci s-a acordat în 
primul rînd atenție cărților din 
concursul „Iubiți cartea". Nu 
peste mult timp de la înscrierea 
în cerc, tinerii au cerut să parti
cipe la concurs, devenind apoi 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții". S-au organizat de ase
menea numeroase seri „ghici
toare literară" (de pildă cu tema 
„Chipul femeii în literatură" sau 
„Figuri de luptători din literatura 
romînă"), simpozioane literare 
(despre viața și opera lui B. St. 
Delavrancea), medalioane („Via
ța. și opera poetului Th. Neculu- 
ță“, „La 120 ani de la nașterea 
iui I. Creangă"), seară de poe
zie (ca cea închinată lui M. Emi- 
nescu, care a fost urmată de re
citarea multor poezii ale marelui 
poet) și numeroase recenzii.

Un rol deosebit de educativ și 
mobilizator . l-au avut expozițiile 
de cărți organizate la bibliotecă. 
Aici tinerii au putut vedea expo
ziția închinată operei lui V. I. Le
nin, „Cartea sovietică în lupta 
pentru pace", expoziții cu tema 
„Față în față", prin care li s-au 
arătat tinerilor cărți care vorbesc 
despre adevărata față a demo
crației burgheze și anii puterii
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In atenția 
elevilor

a tineretului
populare oglindiți în literatura 
noastră, și multe altele.

Și roadele acestei munci susți
nute n-au întirziat să se arate. 
La concurs au început să se în
scrie numeroși tineri. In primele 
rînduri au fost utemiștii. Prin 
exemplul lor personal și prin în
treaga activitate organizată mem
brii comitetului U.T.M. (care au 
cucerit toți insigna „Prieten al 
cărții") au ajuns ca în organiza
ție, care numără aproape 80 de 
tineri, peste 70 de utemiști să fie 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții". Numărul purtătorilor in
signei a ajuns azi la 246. Și ceea 
ce este semnificativ e că la acest 
concurs participă și muncitori 
mai în vîrstă din întreprindere. 
Munca susținută cu cartea a con
tribuit la ridicarea nivelului po
litic, ideologic și cultural al tine
rilor, ajutindu-i zi de zi să obțină 
rezultate deosebite în munca pro
fesională.

Creșterea nivelului cultural 
prin lectura cărților a făcut po
sibil ca în munca cultural-artisti- 
că a tinerilor încadrați în dife
rite formații de teatru, brigada 
de agitație, să se înregistreze noi 
succese. Cunoașterea operei lui 
I. L. Caragiale, de exemplu, a 
ajutat artiștii amatori din forma
ția de teatru să prezinte frumoa
se spectacole (ca de pildă „Co
nul Leonida față cu reacțiunea". 
„Articolul 214" etc.). Programele 
brigăzii de agitație au un nivel 
crescut, față de perioade trecute 
cînd tinerii citeau foarte puțin. 
Cartea a ajutat pe utemiști și ti
neri să-și ridice nivelul ideologic, 
să crească in munca de produc
ție. în viața de organizație, do-

vedind mult simț de răspundere 
și combativitate în întreaga lor 
activitate.

Hotărîrea privind organizarea 
fazei superioare a concursului 
„Iubiți cartea" a prilejuit orga
nizației U.T.M. de aici posibilita
tea de a intensifica mai mult 
munca cu cartea în rîndul tineri
lor — 42 tineri s-au înscris ia 
faza supericcră a concursului 
„Prietenilor cărții" — 12 partici- 
pînd la faza raională iar doi din
tre ei ajungînd la faza orășe
nească.

Condusă și îndrumată de orga
nizația de partid, organizația 
U.T.M. de la țesătoria „13 De
cembrie" a obținut pînă acum re
zultate meritorii în antrenarea 
masei tineretului spre a participa 
la concursul „Iubiți cartea", aces
tea aducîndu-i locul de organi
zație fruntașă în r^ion. Ridicîndu-și 
necontenit nivelul ideologic, politic 
și cultural, prin citirea cît mai mul
tor cărți, folosind din plin timpul 
liber, tinerele și tinerii țesători 
de la întreprinderea „13 Decem
brie" își aduc aportul lor entu
ziast în munca de producție, se 
formează ca tineri demni de zi
lele pe care le trăim.

Librăriile și anticaria
tele cumpără cărți șco
lare pentru clasele IV — 
v — VI — VII — VIII 
— IX și X din anul de 
învătămînt 1957—1958.

Delegația tineretului 
japonez a părăsit 

Capitala
Sîmbătă a părăsit capitala dele

gația tineretului japonez compusă 
din Hiroshi Yamakawa, vicepreșe
dinte al Consiliului general al 
Uniunii sindicatelor din Japonia și 
șeful secției de tineret a Sindica
tului național al muncitorilor de la 
Căile ferate, Akimitsu Sambe, șe
ful secției de tineret a Uniunii 
sindicatelor din poștă, Shunichi 
Nishizawa, din partea Comitetului 
Central al Ligii democratice de ti
neret din Japonia, care au vizitat 
țara noastră la invitația Comite
tului Central al U.T.M.

In cursul 
ți a a fost 
Central al 
Gheorghe, 
U.T.M. și
secției Relații cu străinătatea a 
C.C. al U.T.M.

zilei de vineri delega- 
primită la Comitetul 
U.T.M. de tov. Petre 
secretar al C.C. al 

Alecu Costică, șeful

Conferință de presă Ia Ambasada
R.P. Albania

LA VOLOVÂT
sub ștreași- 
și mi-ar fi

In ziua de 16 
loc la Ambasada 
din București o 
presă la care au 
riști romîni și străini.

Hassan Alimerko, ambasadorul 
R.P. Albania la București, a re
latat reprezentanților presei îm
prejurările în care a fost asasi
nat pe teritoriul iugoslav cetă
țeanul albanez Hassan Spata, 
care se îndrepta spre patrie ve
nind din Germania occidentală. 
Din declarația ambasadorului R.P.

august a avut 
R.P. Albania 
conferință de 

participat zia-

Albania rezultă că Hassan Spata 
a fost ucis de organele securității 
de stat ale Iugoslaviei sub pre
textul că a încercat să fugă din 
lagărul de concentrare în care 
fusese închis în Iugoslavia din 
cauze necunoscute. Guvernul 
R.P. Albania, a declarat Hassan 
Alimerko, a protestat cu hotărîre 
pe lîngă. guvernul R.P.F. Iugo
slavia și a cerut aspra condam
nare a celor răspunzători de acest 
asasinat.

(Urmare din pag. l-a)

nou
să

Sînt
care

zii ?.„ Vin diseară să mi le ci
tești...

Și a venit. A adus, ascuns sub 
bondiță, un clondir de băutură.

— Se cuvine să te cinstesc... 
Eu citesc mult... Mi-e drag să iau 
cărți de la cămin. Doamne, 

> multe mai sînt pe lume și noi 
nu le-am știut!... Vezi dumneata, 
dragă vecine și dragă scriitorule, 
cum s-a schimbat lumea?... A- 
vem altfel de tragere de inimă 
acuma... Oamenii au educație... 
Avem treburi de seamă de făcut. 
Să te duci să vezi ce sfat 
ne-am clădit !... Să te duci 
vezi colectiva din Burla !... 
oameni vrednici acolo
ne smulg din cele vechi, înapo
iate... Voloșin, de o pildă! El a 
arătat la toată lumea ce în
seamnă muncă colectivă 1 In fie
care an nu prididește să-și care 
grîul cîștigat pe zile-muncă. Să 
te duci să vezi cîte case noi 
s-au ridicat, să vezi dispensarul, 
să vezi cum s-au primenit școli
le I... Să te duci să vezi cum 
își petrece tineretul nostru săr
bătorile ! He-hei, are să ți se 
umple inima de bucurie !...

Stînd la taclale cu megieșul, 
ograda bătrînească s-a umplut de 
oameni. A venit Toader Buliga 
să-mi spuie că fata lui e ingi-

neră în București, că Ghică, fe- 
cioru-su, e la Institutul de mine 
din Petroșani; Niculcenii au ve
nit să mă întrebe dacă nu cum
va l-am întîlnit pe nepotul lor 
Orest, inginer silvic. Și alții, și 
alții...

întrebările aveau în ele nu cu
riozitate, ci mîndrie. Mîndria că 
fiii lor, fiicele lor, pe care i-am 
văzut jucîndu se în cenușa ve
trei au ajuns oameni de seamă... 
Mi-am adus aminte atunci de 
Buium și de ceilalți care n-au 
putut răzbi cu școala decît cîte- 
va clase, ucigîndu-și cu durere 
în inimă setea de lumină. . Am 
stat să număr pe degete pe cei 
ce au pornit să cucerească ce
tatea științei în zilele noastre și 
nu mi-au ajuns degetele...

Se lăsase noaptea. O noapte 
înstelată, albastră și necuprinsă. 
Și în sat fremăta muzica difu- 
zoarelor.

— Cum de se aud atît de 
bine ? m-am mirat.

— Le-am pus afară, 
streașină, lîngă ferestre, 
răspuns vărul meu 
rul.

— De ce ?...
— Să le auzim 

și din uliță... Iaca 
ță a cîntat Iosef 
minune!... Eu țesălam calul... Să

Schmidt I... 
cîndva

sub 
mi-a 

Filip, pădura-

și din livadă, 
ieri dimîn'-a- 
Schmidt. O

nu fi fost difuzorul 
nă nu l-aș fi auzit 
părut tare rău...

...Sărmane Iosef 
Tu, cel ce-ai colindat
drumurile Rădăuților căutînd o 
biată slujbă, tu care pe urmă ai 
ajuns cîntăreț celebru pentru ca 
apoi să mori hăituit de hoardele 
fasciste, ai visat oare vreodată că 
te vor prețui atîta pînă și țăranii 
din satul meu ?...

Da, oamenii din satul meu nu 
vor să-și mai aducă aminte de 
ceea ce-a fost odată... Au treburi 
mai de seamă de făcut. La toam
nă vor să pornească o întovără
șire. Pe urmă, au de gînd să-și 
tragă lumină electrică. E greu să 
stai seara la cămin, la conferin
țe, cu o lampă chioară pe sce
nă... Nu mai merge I... Cu difu
zor în casă și cu opaiț?!... Raio
nul de partid le-a făgăduit tot 
ajutorul... Utemiștii îs gata.

I-am spus megieșului nostru 
Petra, la plecare:

— Mi e inima plină de bucu
rie, vecine, și-s mîndru de cîte 
s-au făcut la noi în sat...

— Pune din bucuria asta 
măcar o fărtmă pe hîrtie, frate 
și prietene, că bucuria dumitale 
e și-a noastră! mi-a dat el în
demn.

Și eu l-am ascultat...

(Agerpres)
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Tinerii din brigada lui Tudor Pironea, de Ia uzinele „Semăna toarea’* din București, 
privind exponatele în M uzetil de istorie a partidului

Tinerii luptă pentru calitatea
superioară a produselor

(Urmare din pag. I-a)

23 August, tinerii din această bri
gadă s-au angajat de asemenea să 
recondiționeze prin muncă volun
tară 10 șublere și să repare 20 de 
aparate de curățat piesele turnate 
și 10 bătătoare pentru turnătorie.

Peste tot, în mai toate secțiile 
uzinei, rezultatele întrecerii pentru 
o calitate superioară a produselor 
sînt dintre cele mai bune. Comi
tetul U.T.M. al uzinei — sub în
drumarea comitetului de partid — 
a desfășurat o largă și perseve
rentă muncă de antrenare a ute- 
miștilor și tinerilor în această ac
țiune. In același timp, comitetul 
U.T.M. a căutat să stimuleze in
teresul ridicării calificării profesio
nale a tinerilor muncitori, acțiune 
care contribuie în mod direct la 
obținerea unor produse de calitate 
superioară.

O altă măsură importantă luată 
de comitetul U.T.M. a fost aceea 
să reorganizeze și să întărească 
puternio cele 54 de brigăzi de ti
neret existente și să le antreneze 
activ în întrecerea pentru o mai 
bună calitate a produselor. Pentru 
cele mai bune rezultate obținute 
in această privință, brigăzii condu
se de Dumitru Pană de la secția 
mecanică ușoară i s-a acordat ti
tlul de brigadă de calitate. Pentru 
rezultate bune obținute in execu
tarea tuturor produselor, numai de

calitate superioară, conducerea 
uzinei și comitetul U.T.M. au pre
miat cu bani brigăzile conduse de 
Baraman Moldoveana și Constan
tin Constantinescu.

Toate aceste acțiuni întreprinse 
de comitetul U.T.M. au făcut po
sibil ca valoarea procentului de 
rebuturi să scadă in ultimele luni 
la uzinele „Mao Țze-dun“ cu zeci 
de mii de lei.

Intîmpinind ziua aniversării pa
triei noastre dragi, colectivul uzi
nei „Mao Țze-dun“ a obținut re
zultate deosebit de valoroase în 
întrecerea socialistă. Astfel, uzina

și-a îndeplinit planul la producția 
globală pe semestrul I cu 102,36 
la sută, la producția marfă cu 
102,79 la sută și a obținut econo
mii la reducerea prețului de cost 
in valoare de 2.226.000 lei. Cit de
spre calitatea produselor, intr-un 
cuvânt, a fost foarte bună. Tinerii 
uzinei — marea majoritate a mun
citorilor uzinei e formată din ti
neri — au adus o contribuție din
tre cele mai mari la realizare,a a- 
cestor succese. In aceste zile din 
preajma lui 23 August, ei înscriu 
in munca lor de fiecare zi noi și 
noi fapte de laudă.

Pe urme'e materialelor publicate 

„Să fie scoși din Tribunalul 
regional Ploești oblăduitorii 

dușmanilor socialismului66

Acfiuni studențești 
cu prilejul zilei de 23 

August
în întîmpinarea celei de a 14-a 

aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
Uniunea Asociațiilor studenților 
și Comitetul U.T.M. din centrul 
universitar București au inițiat o 
serie de acțiuni la care participă 
studenți -aflați în Capitală.

In cursul săptămînii viitoare, 
studenții bucureșleni vor partici
pa la diverse concursuri cu teme 
legate de 23 August, la seri lite
rare, audiții muzicale, vor vizita 
diverse instituții, muzee, expozi
ții etc.

Studenții aflați în practica de 
producție participă în mod efec
tiv la toate acțiunile organizate 
în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust alături de tinerii și munci
torii întreprinderilor respective

Vineri, 22 august, la Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" va avea loc o festivi
tate închinată zilei de 23 August, 
iar duminică, 24 August, la baza 
sportivă „Lacul Tei" vor avea loc 
demonstrații sportive studențești.

(Agerpres) I

In ziarul „Scînteia tineretului" 
nr. 2873 articolul „Să fie scoși 
din Tribunalul regional Ploești 
oblăduitorii dușmanilor socialis
mului" aduce noi lămuriri în 
unele probleme ridicate într-un 
alt articol apărut mai de mult 
în „Scînteia tineretului" intitulat 
„Cîteva întrebări de conștiință". 
In acest articol se relata actul 
mîrșav al tînărului șofer Con
stantin Tîmplaru, judecat de Tri
bunalul popular al orașului Plo
ești, care i-a acordat — pentru 
faptele sale josnice — o pedeap
să mult prea blîndă.

După cum se știe individul C. 
Tîmplaru fusese apărat, pentru 
acțiunile sale antisociale de către 
avocații Grigore Ghica și Con
stantin Ciobanu. Cercetindu-se 
faptele, articolul „Să fie scoși din 
Tribunalul regional Ploești oblă
duitorii dușmanilor socialismului" 
demasca pe avocatul Grigore 
Ghica care, prin situația sa de 
clasă (unchiul și socrul său erau 
chiaburi) era legat nu de popor 
ci de elemente care se împotri
vesc dezvoltării noastre sociale. 
Celălalt avocat, Constantin Cio
banu, fusese înlăturat din magis
tratură (în 1952) pentru trecutul 
său dubios. Ulterior el reușise să 
se strecoare în aparatul justiției, 
ca avocat.

Ambii avocați, exponenți ai 
moralei burgheze — au călcat în 
mod grosolan și vădit în repetate 
rînduri, prin așa-zisele lor ple
doarii, legile justiției noastre 
populare. Deși în primul articol 
se cerea ca Ministerul Justiției 
să ia măsurile corespunzătoare, a- 
ceste măsuri nu au fost luate. „O

asemenea stare de lucruri — se 
sublinia în articolul „Să fie scoși 
din Tribunalul regional Ploești 
oblăduitorii dușmanilor socialis
mului" — impune cu toată tăria 
Ministerului Justiției și Consiliu
lui colegiului avocaților din 
R.P.R. luarea urgentă de mă
suri prin care să-și curățe rîndu- 
rile de asemenea zguri sociale, 
elemente ostile construirii socia
lismului".

★
Recent ziarul „Scînteia tinere

tului" a primit din partea Cole
giului regional de avocați din 
Ploești o adresă prin care i se 
face cunoscut că organul de an
chetă confirmă justețea sezisări- 
lor ziarului. Ținindu-se seama de 
gravitatea faptelor celor doi 
avocați, constind în atitudini 
dușmănoase prin aceea că s-au 
identificat cu infractorii, re- 
curgind la practici învechite în 
scopul de a nu se stabili adevă
rul, „pentru faptele lor, comisia 
de disciplină de pe lîngă Cole
giul de avocați din Ploești a de
cis suspendarea din exercițiul 
profesiunii, a avocaților Ghica 
Grigore și Ciobanu Constantin 
conform art. 45 din D. 281/1954 
modificat prin D. 102/1958".

★
Ne mira însă faptul că Ministe

rul Justiției, dovedește încă cle
mență față de judecătorul Dumi
tru Miloiu (care de asemenea, prin 
activitatea sa a încălcat în mod 
grosolan legalitatea populară) îm* 
potriva căruia nu s-a luat îrici 
nici o măsură.



Agresorii trebuie să părăsească 
Libanul si Iordania!

s

Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale

extraordinare
a O.N.U.

Presa libanexâ critică 
discursul președintelui 

Eisenhower

SĂRBĂTOAREA
națională a Indoneziei

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul ședin
ței din dimineața zilei de 15 au
gust a sesiunii speciale extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U., 
AHMED ȘUKEIR, conducătorul 
delegației Arabiei Saudite și mi
nistrul de stat al Arabiei Saudite 
pentru problemele O.N.U„ a rostit 
o amplă cuvîntare, bine argumen
tată. El a arătat care sînt adevă
ratele cauze ale actualei crize din 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
a chemat puterile occidentale să-și 
schimbe radical atitudinea față de 
nevoile și aspirațiile arabilor și de 
naționalismul arab.

Referindu-se la cuvîntarea pre
ședintelui S.U.A., Eisenhower, din 
cadrul actualei sesiuni speciale ex
traordinare a Adunării Generale, 
Șukeir a declarat că nu poate fi 
de acord cu faptul că situația din 
Orientul Apropiat și Mijlociu a 
fost creată ca rezultat al „agresi
vității" unor lideri arabi, „agre
siunii indirecte", activității sub
versive, campaniei propagandistice 
etc. Criza Orientului Mijlociu, a 
continuat Șukeir, nu este de ase
menea un rezultat al unor emisiuni 
subversive de radio, despre care 
a vorbit Lloyd, ministrul Afaceri
lor Externe al Angliei. Criza prin 
care trece Orientul Mijlociu, a de
clarat Șukeir, este în primul rînd 
un proces natural al înlăturării 
imperialismului și colonialismului,

„Uniunea Sovietică va face 
totul pentru a salva omenirea 
de pericolul războiului atomic*’ 
Scrisoarea de răspuns a lui N. S. Hrușciov 

adresată conducătorilor secției din Brentwood 
a organizației „Mișcarea pentru 

dezarmarea nucleară1*

care continuă să-și mai mențină 
rădăcinile în țările arabe.

Dacă analizăm în mod cinstit 
și just criza din Orientul Mijlociu, 
a declarat conducătorul delegației 
Arabiei Saudite, vedem că ca este 
un conflict dintre lumea arabă si 
Occident. Occidentul nu trebuie să 
acuze pe altcineva decît pe sine de 
situația care există în Orientul 
Mijlociu.

El a subliniat că singura pro
blemă care nu trebuie să provoace 
nici un fel de șovăieli este proble
ma retragerii forțelor armate.

După o întrerupere de cîteva 
ore, la ședința din după-amiaza a- 
celeiași zile a sesiunii speciale ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. au luat cuvîntul reprezen
tanții NOII ZEELANDE și BULGA
RIEI. Cuvîntarea delegatului Noii 
Zeelande cu toate că nu a adus 
nimic nou, este totuși caracteristică 
pentru toate declarațiile reprezen
tanților atît ale țărilor vinovate de 
efectuarea agresiunii împotriva Li
banului și Iordaniei, sau de com
plicitate la această agresiune, cît 
și pentru declarațiile reprezentan
ților țărilor legate de agresori 
prin diferite blocuri militare. Nici 
unul dintre acești avocați ai agre
siunii nu pot să combată sub nici 
o formă argumentele puternice a- 
duse de A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice, 
care arată că debarcarea de tru
pe americane în Liban și de trupe 
engleze în Iordania nu reprezintă 
altceva decît o agresiune 
toare împotriva micilor 
rabe.

Declarația delegatului 
precum și cuvîntarea

Lukanov a declarat că guvernul 
și poporul bulgar sînt deosebit de 
îngrijorate de situația din Orientul 
Apropiat creată ca rezultat al a- 
gresiunii S.U.A. și Angliei împo
triva Libanului și Iordaniei, deoa
rece aceste acțiuni agresive s-au 
desfășurat în apropierea Bulgariei 
și orice focar de agresiune în 
Orientul Apropiat reprezintă pen
tru Bulgaria un pericol direct.

Lukanov a demascat încercările 
S.U.A. și Angliei de a „legaliza" 
agresiunea lor.

Lukanov a arătat că această a- 
gresiune are două cauze. In pri
mul rind interesul monopolurilor 
occidentale în menținerea și lărgi
rea bogățiilor petrolifere acapa
rate de ele și în al doilea rînd 
străduința forțelor imperialiste de 
a transforma această regiune a lu
mii într-o bază strategică a lor 
pentru acțiuni împotriva mișcării 
de eliberare națională crescînde 
din Orientul Apropiat și Mijlociu, 
precum și împotriva U.R.S.S. și 
celorlalte țări socialiste.

Următoarea ședință a Adunării 
Generale a O.N.U. va avea loc la 
18 august

BEIRUT 16 (Agerpres). - 
TASS transmite : Presa din Bei
rut publică declarațiile unor po
liticieni de vază din Liban. In 
aceste declarații ei critică dis
cursul președintelui S.U.A., 
Eisenhower, rostit în cadrul se
siunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. In 
declarația lui Saeb Salam, unul 
din liderii opoziției libaneze, se 
spune printre altele : „Declarația 
lui Eisenhower", care afirmă că 
mișcarea noastră ar fi inspirată 
din afară în interesul unor state 
străine, provoacă 
uimire".

Referindu-se la 
„plan al păcii" al 
wer, Abdullah Yafi, 
al opoziției libaneze, 
„Cele șase puncte în care Eisen
hower s-a străduit să expună 
programul pentru Orientul Apro
piat și Mijlociu nu sînt noi. Des
pre ele s-a mai vorbit și în tre
cut. O.N.U. nu are dreptul să se 
amestece în treburile mișcării 
răsculaților din Liban".

o profundă

așa-numitul 
lui Eisenho- 
un alt lider 
a declarat:

S.U.A. să răspundă 
pentru crima săvîrșită

provoca- 
state a-

R.A.U., 
din ca

drul ședinței din dimineața zilei 
de 15 august a delegatului Ara
biei Saudite au spulberat argu
mentele false cu privire la un pe
ricol pentru Liban și Iordania din 
partea celorlalte state arabe.

Cuvîntarea lui KARLO LUKA- 
NOV, ministrul Afacerilor Externe 
al Bulgariei, la ședința din după- 
amiaza zilei de 15 august a fost 
consacrată îndeosebi demascării 
argumentelor false aduse pentru 
justificarea agresiunii.

întrevederile 
lui A. A. Gromîko

Comentariile presei 
din R. A. U.
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NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a avut la 15 august o 
întrevedere cu A. Fudjiama, mi
nistrul Afacerilor Externe al Japo
niei Convorbirea care a avut loc 
s-a referit la problemele lucrărilor 
sesiunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale a O.N.U,

NEW YORK 16 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 15 august, 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., s-a în- 
tîlnit cu F. Aiken, ministrul Afa
cerilor Externe al Irlande'. Con
vorbirea s-a referit la problemele 
sesiunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale a O.N.U.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS transmite : Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a trimis o scri
soare de răspuns conducătorilor secției din Brentwood a orga
nizației „Mișcarea pentru dezarmarea nucleară" (Anglia), în care 
se spune că Uniunea Sovietică este gata să-și ia angajamentul so
lemn împreună cu guvernele S.U.A. și Marii Britanii de a nu 
folosi în nici o împrejurare arma nucleară, fie cu ajutorul aviației, 
fie cu ajutorul rachetelor.

Aș dori să vă încredințez, sor ie șeful guvernului sovietic dom
nului Kenneth Wilder, președi ntele acestei organizații și doamnei 
Barbara Fosett, secretar al organizației, că Uniunea Sovietică va 
lupta și pe viitor pentru interzicerea armei nucleare și va face 
totul pentru a salva omenirea de pericolul războiului atomic.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. arată că gu
vernul Marii Britanii ar putea, dacă ar dori, să facă mult pentru 
a scuti poporul său și alte popoare de cursa nebunească a înar
mărilor nucleare. Evenimentele din ultimele zile arată însă că gu
vernul Marii Britanii a ales, din păcate, o cu totul altă cale : el 
săvîrsește din nou, ca și acum doi ani, dar de data aceasta îm
preună cu S.U.A., o intervenție armată ncprovooată în Orientul 
Apropiat, care amenință să se transforme într-un conflict mondial.

Intrucît pericolul extinderii conflictului militar din această re
giune încă nu a fost înlăturat, așa cum o dovedește sosirea de 
trupe străine în această regiune și luarea de noi măsuri militare 
în țările pactului de la Bagdad, subliniază N. S. Hrușciov, Uniu
nea Sovietică a cerut convocarea sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru examinarea problemei retragerii ime
diate a trupelor americane din Liban și a trupelor engleze din 
Iordania. DUPĂ PAREREA GUVERNULUI SOVIETIC, a sub
liniat N, S. Hrușciov, POATE ȘI TREBUIE SA FIE GĂSITĂ O 
REZOLVARE A PROBLEMELOR ACTUALE ALE ORIENTU
LUI APROPIAT ȘI MIJLOCIU, CARE SA CORESPUNDA IN
TERESELOR VITALE ALE POPOARELOR DIN ACEASTA 
REGIUNE, SA ASIGURE RESPECTAREA DREPTURILOR 
LOR SUVERANE, ȚININDU-SE SEAMA DE INTERESELE 
TUTUROR STATELOR CARE AU LEGATURI CU ȚĂRILE 
DIN ACEASTA PARTE A GLOBULUI PAMINTESC.

l

Guvernanții israelieni complici 
ai agresorilor

AVIV 16 (Agerpres). — 
transmite: După cum de- 
ziarul „Heruth", Golda

TEL 
TASS 
clară 
Meir, ministrul Afacerilor Exter
ne al Israelului, a încheiat în 
timpul tratativelor de la Londra 
un acord cu guvernul englez cu 
privire la zborurile avioanelor 
militare engleze prin Israel spre 
Iordania. Presa își exprimă pă
rerea că acest acord cu privire 
la deschiderea liniei aeriene Ni-

eosia—Lidda—Amman de eătre 
compania „Eagle Aviation Cor
poration" reprezintă un pretext 
pentru zborurile avioanelor en
gleze prin Israel spre Iordania.

După cum subliniază ziarul 
„Al-Hamismar“, sarcina avioane
lor care vor face curse pe acea
stă linie este de a „sprijini le
gătura cu trupele engleze aflate 
în Iordania",

CAIRO 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: Comentînd lucrările se
siunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., presa 
din Republica Arabă Unită su
bliniază în unanimitate că primul 
pas spre asigurarea păcii și secu
rității în Orientul Apropiat trebuie 
să fie retragerea Imediată și ne
condiționată a trupelor americane 
și engleze din Liban și Iordania.

„Atîta timp, scrie ziarul „Al 
Gumhuria", cît trupele americane 
și engleze se vor afla în Orientul 
Apropiat, situația din această re
giune va rămîne excepțional de 
încordată și va implica nenumăra
te pericole".

Cerind Ia rindul său retragerea 
trupelor anglo-americane din O- 
rientul Apropiat ziarul „AI-Masa* 
scrie: „Imperialiștii trebuie să în
țeleagă că roata istoriei nu poate 
fi întoarsă Înapoi și că arabii 
care s-au ridicat la luptă, nu vor 
permite să li se impună o nouă 
formă de tutelă, sub orice denu
mire ar fi ea aplicată".

Intr-un articol publicat în zia
rul „Al-Masa“ cunoscutul ziarist 
egiptean Muhammed Oda declara 
că popoarele arabe cer Statelor 
Unite „să răspundă pentru crima 
internațională pe care au săvîrșit-o 
ocupînd Libanul

Cei 80 milioane de locuitori 
ai Indoneziei răspîndiți pe 
miile de insule presărate ca un 
țirag între Malaya și Austra
lia, sărbătoresc astăzi cea de-a 
13-a aniversare a independen
ței țării.

La 17 august 1945, în urma 
unor lupte dîrze pentru liber
tate purtate timp îndelungat, 
poporul indonezian a reușit să 
pună capăt jugului de secole al 
colonialiștilor olandezi și să 
proclame independența țării. 
Odată cu proclamarea indepen
denței Indoneziei, colonialiștii 
olandezi pierdeau unul dintre 
cele mai bogate izvoare de pro
fituri. Este explicabil de ce și 
după proclamarea independen
ței Indoneziei, colonialiștii 
olandezi profitând de faptul că 
dețin încă unele poziții eco
nomice în acest stat, au recurs 
la diferite urzeli; ele sînt me
nite să le asigure pozițiile ce 
le dețin ți chiar să-și extindă 
dominația. In ultima vreme, în 
scopul de a pătrunde și în a- 
ceastă țară, S.U.A. sprijină 
interesele colonialiștilor olan
dezi. încurajează ți pun la 
cale diferite comploturi antista
tale. Desele acțiuni subversive 
din Indonezia care au culminat 
cu recenta rebeliune armată, 
sînt mărturia faptului că impe
rialiștii nu se pot împăca cu 
gîndul că au scăpat din mînă 
o țară mare ți bogată ca Indo
nezia. Tuturor urzelilor impe
rialiste, poporul indonezian le 
răspunde cu arma în mînă.

Ferm și hotărît, poporul in
donezian a pășit pe calea fău
ririi unei vieți libere și pros
pere. Ofensiva împotriva capi
talului străin din Indonezia a

început printr-o largă acțiune 
de dezvoltare a economiei na
ționale. In acest scop a fost 
elaborat primul plan cincinal 
pe perioada 1956—1960,

Pe plan mondial Indonezia 
duce o politică activă de pace 
și colaborare care se bucură de 
o largă apreciere în întreaga 
lume. Pentru a exemplifica a- 
cest lucru e suficient să amin
tim că Indonezia a fost una 
din inițiatoarele și țară gazdă 
a Conferinței de la Bandung a 
țărilor afro-asiatice care a a- 
vut loc în anul 1955 și în ace
lași timp trebuie arătat că toa
te strădaniile imperialiștilor de 
a atrage Indonezia în pactul 
agresiv al Asiei de 
(SEATO) au eșuat.

Indonezia întreține 
voltă astăzi relații de
rare și prietenie cu toate țările 
iubitoare de pace.

sud-est

ți dez- 
colabo-

Tineretul romîrt privește cu 
simpatie lupta poporului ți ti
neretului indonezian pentru 
pace și libertate. Cu toate că 
legăturile romîno-indoneziene 
sînt relativ recente, ele se dez
voltă continuu și cu succes 
Vizitele în țara noastră ale u- 
nor delegați și ale unor repre
zentanți ai poporului indone
zian, ca și stabilirea recentă a 
relațiilor diplomatice, sînt o 
contribuție prețioasă, la întări
rea continuă a prieteniei și co
laborării dintre poporul romîn 
și indonezian.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Indoneziei, tineretul pa
triei noastre urează poporului 
și tineretului indonezian noi 
victorii în lupta pentru întări
rea independenței sale politica 
ți economice.
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Consfătuirea de la C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 16 (Agerpres). —

■ TASS transmite : La 16 august a 
avut loc la Comitetul Central al 
P.C.U.S. o consfătuire în proble
ma producției de legume, cartofi 
și fructe pentru aprovizionarea 
orașelor și centrelor industriale 
din Uniunea Sovietică.

Luînd cuvîntul 
efătuirii, Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. " ~
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a trasat ca sarcină 
de cea mai mare importanță asi
gurarea unei producții suficiente

în cadrul con-

al P.C.U.S. și

de legume, cartofi și fructe pentru 
satisfacerea deplină a nevoilor 
populației țării în ce privește a- 
ceste produse. Pentru sporirea pro
ducției de legume și cartofi, în a- 
propierea orașelor și centrelor in
dustriale trebuie să fie înființate 
mari sovhozuri specializate.

N. S. Hrușciov a atras atenția 
asupra necesității ca în colhozuri 
și sovhozuri să fie extinse livezile 
de pomi și arbuști fructiferi pentru 
a se realiza într-un viitor apropiat 
o cantitate mult mai mare de fruc
te pentru populație.

In Iordania guvernanții încearcă să ss 
mențină prin înăsprirea terorii

AMMAN 16 (Agerpres). — în 
relatările lor cu privire la evolu
ția situației din Iordania, cores
pondenții agențiilor de presă oc
cidentale subliniază „atmosfera 
încărcată la maximum", după cum 
scrie agenția United Press Inter-

La Șanhai s-a deschis 
Expoziția 

a R.
economică 
P. R.

ȘANHA1 16
După cum s-a mai anunțat, la 15 
august s-a deschis la Casa priete
niei chino-sovietice din Șanhai Ex
poziția economică a R.P.R.

Tn cadrul festivității de deschi
dere Teodor Rudenco, ambasado
rul Republicii Populare Romîne în 
China, a arătat că expoziția are 
drept scop să prezinte poporului 
chinez cîteva din cele mai Însem
nate realizări ale poporului ro- 
mln.

(Agerpres).

national, și deruta din cercurile 
guvernamentale. în cadrul opera
țiilor polițienești care au loc zil
nic atît în Capitală cit și în prin
cipalele localități din țară, la 14 
și 15 august unități militare și de 
securitate au întreprins o perche
ziție „pe scară largă" în cartierul 
locuit de refugiații palestinieni în 
apropierea palatului regal din 
Amman. Circulația a fost suspen
dată în întregime în acest cartier 
care a fost înconjurat de autove
hicule blindate și de soldați înar
mați și timp de peste 12 ore po
liția și soldații au cercetat casă 
cu casă căutînd arme și operînd 
arestări. Aproape 150 de persoane 
au fost arestate.

Descriind atmosfera din Amman, 
corespondentul agenției americane 
Associated Press scrie : „Poliția 
și soldații înarmați pînă în dinți 
se văd peste tot, dar mai ales în 
jurul palatului regal, care este pă
zit ca o adevărată fortăreață...".

Conferința pentru interzicerea 
armelor nucleare

TOKIO 16 (Agerpres). — La 
15 august în sala Universității 
Waseda din Tokio au continuat lu
crările, sesiunii internaționale a ce
lei de-a 4-a conferințe pentru 
terzicerea armelor atomice și 
hidrogen și pentru dezarmare.

★

MOSCOVA 16 (Agerpres).
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a trimis o telegramă de salut și 
urări de activitate rodnică celei 
de-a patra Conferințe internațio
nale pentru interzicerea armei a- 
tomice ți cu hidrogen care se des
fășoară la Tokio.

In telegramă se arată că inter
venția armată a S.U.A. și Angliei

in-
cu

împotriva popoarelor libanez ți 
iordanian a creat o situație care 
implică pericolul dezlănțuirii unui 
război atomic. Gravitatea situației 
internaționale, subliniază N. S. 
Hrușciov, cere tuturor acelora că
rora le sînt scumpe interesele pă
cii și securității să-și unească for
țele pentru a curma agresiunea 
S.U.A. și Angliei împotriva țărilor 
Orientului Arab, pentru a obține 
retragerea imediată a trupelor in- 
tervenționiștilor și pentru a preîn
tâmpina o catastrofă militară.

în telegramă se exprimă com
pasiunea profundă față de mem
brii echipajelor de pe navele ja
poneze „Takuio", „Sațuma" și de 
pe alte nave care au avut recent 
de suferit de pe urm experien
țelor americane cu bombe nu
cleare.

IV. S. Hrușciov arată că după 
încetarea unilaterală de către Uni
unea Sovietică a experiențelor cu 
toate tipurile de arme atomice ți 
cu hidrogen nu poate exista nici 
o justificare a refuzului celorlalte 
state de a înceta aceste expe
riențe.

Nici problema controlului nu 
poate fi prezentată drept un ob
stacol intrucît se știe cit se poate 
de bine că Uniunea Sovietică, nu 
numai că nu obiectează împotri
va controlului ci, dimpotrivă, a 
dat dovadă de inițiativă prezen
tând propunerea concretă cu pri
vire la sistemul de control « înce
tării exploziilor nucleare experi
mentale.

A1OSCOVA 15 (Agerpres). —
Ziarul „Krasnaia Zvezda" a pu

blicat sub semnătura lui E. Astra- 
hov și Al. Ciuprikov următorul ari 
ticol intitulat „In legătură cu 
cursa submarinului atomic al 
S.U.A. „Nautilus" în care se spu- 
ne printre altele:

Pregătindu-se în vederea unuf 
război agresiv împotriva Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări ale 
lagărului socialist, imperialiștii a- 
mericani acordă tot mai multă a- 
tenție folosirii regiunilor arctice 
în scopuri militare. După cum s-a 
anunțat în presă, comanda
mentul american a trimis în repe
tate rînduri prin Polul Nord spre 
frontierele U.R.S.S. avioane încăr
cate cu arma nucleară. Recent, în 
scopul studierii posibilităților folo
sirii în scopuri militare a subma
rinelor atomice în zonele polare și 
în special a posibilităților de fo
losire de către ele a armei rache
tă împotriva principalelor centre 
din Uniunea Sovietică, a fost tri
mis în cursă primul submarin a- 
tomic american „Nautilus".

Presa americană a făcut în ju
rul cursei submarinului „Nautilus" 
o mare zarvă propagandistică, 
străduindu-se să-l înfățișeze aproa
pe ca un răspuns al Americii la 
satelit. In același timp, reprezen-

Intr-una din tipografiile Indoneziei se pregătesc 
tinere cadre
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PEKIN 16 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: La 16 august 
Mao Țze-dun, președintele Repu- 
bFcii Populare Chineze, a oferit 
un prînz în cinstea lui Norodom 
Sianuk, primul-ministru al Cam- 
bodgiei, și a avut o convorbire 
cu el.

BUDAPESTA. - Cu ocazia 
aniversării eliberării Romîniei, 
începînd de la 18 august pos
turile de radio ungare vor 
transmite o serie de programe 
speciale consacrate marilor 
compozitori, orchestre și inter
pret! romîni.

NEW YORK. H. Palamas, re
prezentantul permanent al 
Greciei la O.N.U., a adresai la 
15 august secretarului general 
al O.N.U., Dag Hammarskjoeld, 
o scrisoare care conține cererea 
de a se înscrie pe ordinea de 
zi a sesiunii ordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. problema 
Ciprului,

F. JOI IOT - CURIE
PARIS 16 (Agerpres). — La 

sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, 
pe fondul unui drapel roșu, este 
așezat portretul lui Frederic 
Joliot-Curie încadrat de o pan
glică de doliu. Din întreaga lu
me sosesc neîncetat pe adresa 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez telegrame de condo
leanțe.

La 15 august Maurice Tho
rez, secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist Fran
cez, a adresat copiilor lui Fre
deric Joliot-Curie, Helene Lan
gevin și Pierre Joliot-Curie o 
scrisoare în care exprimă pro
funde condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tată
lui lor.

★
PARIS 16 (Agerpres.)— Aducînd 

un ultim omagiu eminentului sa-

vani și cetățean Frădăric Joliot- 
Curie, guvernul francez 
să organizeze funeralii 
care vor avea loc la 19

a hotărît 
naționala 
august.

★

PARIS 16 (Agerpres).PARIS 16 (Agerpres). — La 16 
august Mircea Bălănescu, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mîne în Franța, Demostene Botez, 
delegatul permanent al R. P. Ro
mîne la U.N.E.S.C.O., precum și 
membri ai legației romîne din Pa
ris au vizitat spitalul Saint-An- 
toine unde se află depus sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui Fredă- 
ric Joliot-Curie. Aducînd un ultim 
omagiu marelui savant și militant 
francez pentru cauza păcii, ei au 
semnat în cartea de condoleanțe.
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In Ungaria populară copiii duc o viață plină de bucurii. La tre nul pionierilor de Ia Csilleberci serviciul feroviar este asigurat 
*' ,** de pionieri

In legătură cu cursa submarinului

atomic al S.U.A
i

tanțîf < •’ ’ 
declară că 
„Nautilus" sub ghețurile Oceanu
lui Înghețat de Nord ar netezi ca
lea spre noi cercetări

Dar oare aceia care au trimis 
submarinul atomic în această cursă 
au urmărit cu adevărat acest 
scop ? Nu, nu problemele științi
fice, nu studierea Arcticii în sco
puri pașnice au interesat S.U.A.

Comentînd cursa submarinului 
„Nautilus", Baldwin, _comentatorul 
ziarului „New York 
mă că în momentul 
venit pentru prima 
folosirea Oceanului 
Nord în scopuri militare, 
punct de vedere strategic,

oficiali ai Washingtonului 
cursa submarinului

Times", afir- 
de față a de- 
oară posibilă 
înghețat de 

Din 
scrie 

Baldwin, lucrul principal este fo
losirea Arcticii pentru lansarea de 
proiectile teleghidate de pe bordul 
submarini lui.

Submarinele cu motoare atomice
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„Nautilus44
și înzestrate cu arma-rachetă sînt 
destinate unui război împotriva 
Uniunii Sovietice. Ele amintesc 
oamenilor sovietici de necesitatea 
de a fi mereu cu băgare de sea
mă, de a spori și mai mult vigi
lența și capacitatea de luptă a 
forțelor lor armate.

In ceea ce privește transportu
rile de încărcături cu ajutorul sub
marinelor în regiunile arctice, a- 
cestea reprezintă o sarcină difici
lă pentru rezolvarea căreia este 
necesară o lungă perioadă. Acea
stă sarcină poate fi rezolvată mai 
rapid și mai simplu prin crearea 
unei flote puternice de spărgătoa
re de gheață și în special de spăr
gătoare de gheață atomice de 
mare putere. In Uniunea Sovieti
că, de pildă, a fost deja lansat la 
apă spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin" cu o instalație energetică 
de 44.000 C.P. și cu un deplasa-

cu-ment de 16.000 tone, care în 
rînd va și începe să efectueze în 
regiunile arctice transporturi de 
încărcături pentru economia națio
nală.

Terminarea construirii spărgă
torului de gheață atomic consti
tuie un remarcabil exemplu de 
folosire a energiei atomice 
în folosul omenirii. Declarațiilor 
propagandei americane în legătu
ră cu folosirea submarinelor, chi
purile, pentru transporturile de în
cărcături constituie numai o ca
muflare a adevăratelor intenții și 
un pretext de a stoarce noi mi
liarde pentru cheltuielile militare, 
pentru pregătirea unui război a- 
gresiv împotriva popoarelor iubi
toare de libertate.

Vorbăria în legătură cu subma
rinul „Nautilus" are un caracter

de campanie de reclamă în folo
sul repartizării de fonduri tot mai 
mari pentru flota maritimă mili
tară americană. Imperialiștii ațîță 
continuu psihoza războinică, pen
tru a amenința popoarele cu „pu
terea" flotei lor militare. Zarva 
făcută în jurul cursei submarinului 
atomic a coincis în timp cu sesiu
nea extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Imperialiștii vor 
să-și încurajeze sateliții, să se îm
potrivească cerinței popoarelor de 
a fi retrase trupele agresive ame
ricane și engleze din Liban și Ior
dania.

In ceea ce privește însă amenin
țările războinice împotriva Uniu
nii Sovietice, pentru poporul nos
tru ele nu sînt o noutate.

Forțele armate sovietice, inclu- 
sjv Flota maritimă militară, au 
suficiente forțe și mijloace foarte 
moderne pentru apărarea patriei 
lor — pe pămînt și în aer, pe apă 
și sub apă. Frontierele maritime 
ale patriei noastre sînt apărate cu 
vigilență de către marinarii so
vietici.
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