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THEHII mUWCESC IflTEHS
PE ȘANTIERELE

de redare a noi terenuri
AGRICULTURII

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteîa

raional U.T.M. Vas- 
locul de centru un 

se referă Ia fe- 
au pornit tinerii 

i traducă în viață 
luate în urma

• la Constanța. Sub 
sînt afișate angaja-
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Pe șantierul de hidroameliorații din raionul 
Jimboiia munca continuă cu însuflețire. Pînă 
la 30 august, prin munca voluntară a celor 
peste 80.000 de participant care au lucrat 
pe șantier s-a săpat un volum de circa 
180.000 m.c. pamint.

Dintre cele șase sectoare ale marelui șan
tier cel mai înaintat este sectorul doi (Cer- 
nei) unde lucrările s-au efectuat in propor-
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ție de peste 60 la sută. La un număr de 3 ca
nale secundare în lungime de 10 km. lucră
rile s-au terminat. Utemiștii și tinerii din 
G.A.C. Cernei, de ia G.A.S. Ionel ca și cei 
de la fabrica de zahăr l.C.O.S. și I.C.R.A. 
din Timișoara sînt primii care au raportat 
terminarea lucrărilor în sectorul care le-a 
fost repartizat. Munca ce o depun pe șantier 
tinerii și tinerele de la fabrica „Bumbacul" 
din Timișoara merită toată lauda. In secto
rul lor s-a săpat cel mai mare volum de pă- 
mîtit.

Utemiștii de la fabrica „Horia" din Jimbo
iia au format pe șantier o brigadă condusă 
de Margareta Linster. membră a comitetului 
U.T.M. pe întreprindere. Această brigadă, din 
care fac parte și tinerii Filip Ritter, Ion Bur- 
gardt, Gheorghe Rață și alții, se evidențiază 
in mod deosebit pe șantier.

I. N'IȚU
IN FOTOGRAFIE: un aspect din iureșul 

acestei bătălii pentru pămîntul necesar agri
culturii.
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IN TARA MOȚILOR dD
La Gura Barza am vizitat una 

din cele mai mari mine de aur 
din țară. Coborînd pe galeriile 
întunecoase ale minei, am simțit 
trupul de piatră — dar fierbinte 
al Munților Apuseni.

De sute de ani oamenii au 
scormonit pămîntul ca să găseas
că aur. Romanii 
au săpat trepte fi a 1 Jf 
în stîncile Apu- fJA
senilor, care se 7 r/
văd și azi, apoi * Z
au scurmat ga
lerii cu unelte rudimentare și 
brațe de sclavi ca să facă huzur 
împăraților. In secolul nostru o 
mînă de capitaliști dom'ci de 
avuție înhăitați în societatea 
„Mica” au stors Apusenii de aur 
fără milă, au stors de vlagă miile 
de brațe ale minerilor moți. Am

stat de vorbă cu mineri vechi. 
Mi-au povestit viața plină de mi
zerie pe care o duceau sub stă- 
pînirea societății „Mica” Mi-au 
spus despre ravagiile pe care le 
făcea tuberculoza în rînduriis 
lor, de imposibilitatea de a se 
trata, deși la numai cîțiva km.

z

sa- 
ei, 
ju-

ROADE BOGATE
ALE MUNCH IN COMUN

După consfătuirea de la Con
stanța gospodăria colectivă „Ște- 
!an Gheorghiu" din comuna Os
mana a luat o mare dezvoltare.

Numai in acest răstimp colecti
viștii. și.au cumpărat 34 vaci de 
lapte, 12 scroafe de prăsilă, 31 oi 
merinos și o pereche de boi. In 
aurind se vor da în folosință și 
noile construcfii: trei grajduri 
mari, o maternitate cu 150 de 
boxe și o clădire pentru admi
nistrație cu 12 încăperi.

Producțiile bune la culturile 
păioase au lărgit și mai mult po
sibilitățile colectiviștilor în aceas
tă direcție. Cu cîteva săptămîni

in urmă ei au adoptat o impor
tantă hotărire: sporirea cantită
ților de produse agricole și ani
male contractate cit organele co
merciale ale statului.

Gospodăria colectivă a predat 
organelor comerciale ale statului 
50 tone grîu și 5 tone orz peste 
prevederile contractuale. De ase- 
menea ea a mai contractat încă 
50 de bovine tinere în greutate 
de 250 și încă 100 porci în greu
tate de 300 kg. La 
menului prevăzut 
valoarea produselor 
animale contractate
de gospodăria colectivă cu orga
nele comerciale ale statului trece 
de 1.000.000 lei. Utemiștii, tinerii 
colectiviști tși aduc o importantă 
contribuție în sprijinirea acțiunii 
de contractare. La propunerea or
ganizației de bază U.T.M. condu
cerea gospodăriei colective le-a 
încredințat lor, tinerilor colecti
viști, întreaga suprafață de 30 
hectare sfeclă de zahăr contrac
tată cu organele statului, precum 
și creșterea numărului de ani
male contractate.

expirarea ter- 
în contract 
agricole și 

anul acești

devine o datorie
La gazeta de perete din sediul 

Comitetului ' ’
Iui, ocupă 
articol care 
Iul în care 
din raion să 
angajamentele 
Consfătuirii de 
acest articol i 
mentele organizației U.T.M. 
comuna Albești.

Cine vede aceste două materiale 
are impresia eă comitetul raional 
U.T.M. a d at cea mai mare atenție 
acestei probleme. Discuțiile avute 
cu membrii biroului raional, eu 
instructorul comitetului regional 
U.T.M. tov. Neacșu Vasile, unele 
materiale existente la raion, con
firmă prima impresie. Deseori pri
ma impresie nu rărnîne însă și ul
tima.

lui, lan din care trei hectare au 
fost polenizate 
neri. Se poate 
o vizită și la 
a gospodăriei 
de organizația

Utemiștii din Albești au curățat 
și 25 hectare din izlazul cornii-

suplimentar de ti- 
face, de asemenea, 
crescătoria de pui 
luată in patronaj 

U.T.M.

pile au fost amenajate din timp 
și acum în continuarea acestei lu
crări, tinerii vor însiloza porum
bul de pe întreaga suprafață de 
100 hectare pe care o are gospo
dăria cultivată cu această plantă. 
In afară de aceasta, tinerii Dumi-

însemnări pe marginea activității organizației 
U. T. M. din raionul Vaslui, regiunea Iași, 
în mobilizarea tineretului la îndeplinirea 

sarcinilor ce-i revin din documentele 
Consfătuirii de la Constanța

muncit voluntar la îngrijirea a 
două hectare porumb, contravaloa
rea acestei munci urmînd să fie a- 
locală fondului de bază al gospo
dăriei.

La întovărășirea Muntenii de 
Sus tinerii au lucrat la cositul fi
nului de pe lotul zootehnic comu
nal, iar suma primită au dat-o la 
fondul de bază al întovărășirii 
pentru cumpărarea unui trior.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple. Dacă am face un prim bilanț 
al

'V Q tv .

0 delegație U.A. S. R.
a plecat spre
R. P. Chineză

realizărilor obținute de tineret 
îndeplinirea angajamentelor

a părăsit 
îndreptîndu-se spre R. P. 
delegația Uniunii Aso- 
Studenților din R.P.R. 

participa la lucrările ce-

stăpînii „Micii” clădiseră un 
natoriu, la 
stăpînii — 
cînd cărți 
ce minerii 
boală.

Astăzi sanatoriul este al mine
rilor. Dar condițiile în care mim-

care însă stăteau 
sănătoși și grași, 
și chefuind, în timp 

mureau chinuiți de

In fața oglinzii:
un specimen rar

Trezit după o beție de pomină, 
după ce s-a tîrit prin șanțuri, 
după ce a înjurat și a bătut, huli
ganul și-a pricit chipul în oglin
dă. II fixa din sticla contrapusă 
o figură descompusă și buhăită, cu 
privirea însingurată și obosită. 
Pentru o clipă, pe chipul lui des
figurat, fibra unui mușchi a tresă
rit. Dar numai pentru o clipă. Și 
asta a fost totul. Pe urmă a lovit 
oglinda și a spart-o. 1 s-a părut 
ă e strîmbă și-l deformează.

Huliganul cu pricina are o sta' 
1 tură prestanță și bățoasă, o pri

vire care sclipește tăioasă, o gură 
care se strîmbă tot timpul și care 
împroașcă totul împrejur cu 
râturi murdare și două 
mîini late ca niște caz
male care lovesc fără 
milă.

Huliganul cu chipul 
descris mai sus are o 
funcție importantă la 
S.M.T. Dingeni, regiu
nea Suceava. E mecanic șef. Și 
vrea ca atunci cînd calcă el, pă
mîntul să i se cutremure sub pi
cioare. Cînd pleacă el pe teren 

i toți tractoriștii trebuie să tre- 
: mure în fața lui, să se plece 

și să îngenunche. In fața lui 
nu trebuie să crîcnească nl- 

imeni, nici măcar să răsufle. Cite 
unii, tractoriști tineri, care abia a- 
cum au învățat meseria, au avut 
nemaîintîlnitul tupeu de a-i spune 
cîte ceva. Că le lipsesc unele pie
se, ci n-au ajutor. Așa a îndrăznit 

■ Nemecec Dan din brigada a IV.
Huliganul Rață Emil a tăbărît pa 
el și l-a stîlcit în bătaie.

inju-

— îndrăznești să sufli în fața 
mea ?

Au mai „suflat" și alții în fața 
lui, tractoriștii Nichifor Constan
tin, Mănăilă Vasile și Hrițcu Du
mitru. Alții ca Aurel Roman, Ion 
Condurache, Mihai Pascaru și alți 
cinci tractoriști au plecat din sta
țiune din cauza bătăilor și înjură
turilor primite.

Huliganul se simte în stațiune 
ca pe o moșie a lui. Rață nu vrea 
să dea socoteală nimănui, bunul 
lui plac e legea supremă după 
care se conduce.

Cînd pleacă pe teren, huliganul 
are mai intîi grijă de suflețelul lui. 
li trage cite un chefșor zdravăn 

să se ducă vestea, la 
și autocamionul stațiu
nii cu el, îl îmbată pe 
șofer și intră apoi năuci 
intr-un șanț, deterio- 
rînd mașina. Cînd are 
nevoie, ia un tractor 
UTOS și-și duce la

moară niște grîu Ii zice parcă ci
neva ceva ? Are cineva curajul ?

Treburile stațiunii îl Iasă abso
lut rece. De asta nu mai poate el. 
Din cauză că au fost reparate 
prost, opt tractoare stau degeaba, 
la zece batoze piesele au fost 
montate greșit. Rață a plescăit 
plictisit și mahmur din buze:

— Merge.
Dar n-au mers. A trebuit să fie

cesc astăzi sînt altele. Tubercu
loza nu mai face victime în rîn- 
dul minerilor d n Gura Barza. 
In ultimii ani conducerea minei 
a făcut amenajări importante în 
vederea îmbunătățirii condițiilor 
de muncă. S-a lărgit galeria prin
cipală care aerisește mina, s-au 

pavat unele ga- 
wllSt * Z er'* unde s au 

S dPeirtipeS 

pentru protecția 
minerilor.

Minerii sînt obișnuiți cu aurul. 
Pentru ei nu este o noutate bro
boana măruntă de metal galben. 
Dar e o bucurie atunci cînd îl 
găsesc — bucuria cetățeanului 
care dăruie țării un gram de bo
găție. Moții sînt mîndri. Sînt 
mîndri și de meseria lor de mi
neri. Muncesc cu dragoste. Am 
stat de vorbă cu ei. Dragostea 
aceasta este fierbiiîte, fiindcă ța
ra lor este liberă și rodul muncii 
lor nu mai trece în mîna unor 
capitaliști hrăpăreți, ci este al 
poporului întreg, al lor.

Aproape nu există miner la 
minele din Gura Barza, care să 
nu știe să citească. Aproape 
10.000 moți din raion pe vremea 
burgheziei nu știau măcar să-și 
iscălească numele.

L-am întîlnit pe tehnicianul 
Pătrășcanu Vasile care toată via
ta lui a muncit în mină. A dus-o 
greu în trecut. In anii noștri s-a 
calificat electrician de mină, 
maistru. Azi este distins cu Or
dinul Muncii. Asemenea electri
cieni și ingineri mai sînt aici. 
Fiii minerilor frecventează școli 
si facultăți. Unde s-a petrecut 
asta în trecut ? Fiii minerilor ci
tesc și fac sport, cresc oameni 
sănătoși. Am stat de vorbă în 
mină cu mulți mineri. Unul din
tre ei mi-a spus : „In tre
cut, din cauza mizeriei, eram 
slabi, nu puteam munci înconti
nuu, cum ne cereau stăpînii. Azi 
muncim cu rivnă. Doar pentru 
noi muncim”.

Ieri copiii moților mureau de 
boli și de foame. Perioada dina
inte de răzlxii înregistra o mor
talitate infantilă de necrezut. Azi 
copiii se nasc în maternități, 
unde au cele mai igienice condi
ții. Moții iubesc copiii. Un mi
ner mi-a spus că are 21 de copii 
și e fericit. Poate să-i întrețină 
pe toți. Are salariu bun, și alo-

RUSALIN MUREȘANU 
(Continuare în pag. III—a)

ION BAIEȘU 
PETRE LUNGO

Sîmbătă dimineața
Capitala 
Chineză, 
ciațiilor 
care va
lui de al V-lea Congres al Uniu
nii Internaționale a Studenților ce 
se vor desfășura la Pekin, între / 
4—13 septembrie.

Delegația este condusă de Ion 1 
Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republica Popu
lară Rornînă.

cZj'n Al- 
cele mai 
dezbătut 

de la 
colectivă

I. BOLD
C. SLAVIC 

corespondentul „Scînteii tine- 
retului“ pentru regiunea Iași

«SOS»
«

G

a superior imod

Entuziaștii

Așa dar să începem verificare® 
primei impresii. Să ne oprim 
chiar la Albești.

Gospodăria colectivă 
bești se numără printre 
bune din raion. Cînd au 
documentele Consfătuirii 
Constanța, utemiștii din
și-au luat angajamente pe măsura 
forțelor lor pentru întărirea și 
dezvoltarea gospodăriei. De aceste 
angajamente au aflat curînd și ce
lelalte organizații de bază U.T.M. 
din comună care, s-au grăbit 
se alăture inițiativei tinerilor 
lectiviști.

Vizita la Albești ne-a făcut 
cunoaștem nu numai angajamen
tele luate, dar și primele rea
lizări. Desigur că n-am putut te- 
dca cele 15 hectare de grîu ale 
gospodăriei care au fost plivite vo
luntar, apărate de dăunători de 
către tineri. Recolta de pe ele in
trase de mult în hambare. Se pot 
vedea însă „pălăriile" grele care 
împodobesc lanul de floarea-soare-

Am vizitat uzinele ,,Ianoș Her- 
bak" recent. Tinerii au rămas a- 
ceiași, entuziaști, conștiincioși, 
dornici să fie mereu în frunte. 
Numai succesele lor s-au schim
bat. S-au înmulțit. Un calcul su
mar ne arată că tineretul a 
nomisit anul acesta pie!^ 
care se pot confecționa 5984 
rechi de pantofi bărbătești 
82.421 dm. p. căptușeală, 
această cantitate 114.457 dm.
piele a fost economisită de cele 
trei brigăzi de tineret conduse de 
cunoscutele fruntașe Hunyadi 
Viorica, Fodoreanu Maria și Ana 
Hathazi, eroinele multor reportaje
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seară ?
(în fata casei de cultură I
germană „Friedrich Schi Ier* 

din București).
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nai în cadrul îndeplinirii acelorași 
angajamente.

Dar asemenea roade de pe urma 
îndeplinirii angajamentelor nu 
culeg numai tinerii din Albești. 
Utemiștii și tinerii muncitori din 
G.A.S. Moara Grecilor au însilo- 
zat primele tone de furaje. Gro-

tru Ci urea, Ion Borcea, Constan
tin Pislaru și Elena M'anla au 
vînturat și triorat în mod volun
tar într-o singură zi trei vagoane 
de grîu ce a fost predat la baza 
de recepție.

Utemiștii din gospodăria colec
tivă Mircești, comuna Tăcuta, au

din ziarul nostru. Din economia 
lor se pot confecționa 5722 
rechi de pantofi bărbătești.

Cel mai greu este să afli 
tînăr e mai bun. Ți se dau 
de nume și ești solicitat în 
expres să-i dai pe toți la gazetă. 
Secretarul comitetului U.T.M. 
vrea să scrii și despre Elisabeta 
Coza, Oti’.ia Benea, Viorica Hu
nyadi și despre toți, pentru că 
toți, alături de întregul colectiv 
de muncă al uzinei au redus în 
luna care a trecut prețul de 
față de sarcina pe plan, cu 
la sută.
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0 nouă dovadă

științei sovietice
Declarațiile academicienilor G. Demetrescu 

și Eug. Macovski
Oricît de mult ne-am obișnuit noi, viețuitorii celui de-al XX-lea 

veac cu iureșul descoperirilor științei și tehnicii contemporane, rit
mul apariției a noi și noi comunicate ce vorbesc despre uriașele 
biruinți ale științei și tehnicii sovietice pe drumul cuceririi spațiului 
cosmic, e de-a dreptul impresionant. Lansarea cu succes a trei mari 
sateliți artificiali ai pamîntului, efectuarea unor cercetări pline de 
succes a păturilor superioare ale atmosferei cu ajutorul rachetelor, 
reprezintă rezultatele unei titanice activități depuse ani și ani la 
rînd de oamenii de știință și tehnicienii sovietici, pe drumul pregă
tirii marelui asalt pentru cucerirea spațiilor interplanetare. O nouă 
verigă a acestui lanț de succese îl reprezintă noua rachetă geofizică 
lansată la 27 august.

în dorința de a împărtăși cititorilor noștri părerile unora din spe
cialiștii din țara noastră asupra noii realizări sovietice, ne-am adre
sat în primele ore de la publicarea comunicatului Agenției TASS, 
academicienilor G. DEMETRESCU și EUGEN MACOVSKI.

— Am primit cu bucurie vestea lansării în Uniunea Sovietică a 
unei noi rachete geofizice care în afara numeroaselor aparate pentru 
studiul straturilor înalte ale atmosferei a purtat și doi cîini de ex
periență — ne-a spus acad. prof. G. Demetrescu.

Vorbindu-ne despre importanța deosebită ce o are pentru astrono
mia modernă studiul efectuat cu ajutorul rachetelor geofizice, pro
fesorul Demetrescu ne-a declarat că ceea ce constituie o caracte
ristică deosebită a rachetei lansate la 27 august constă în faptul că 
pe ea au fost instalate și două
prima oară la înălțimea record de 450 km. Trebuie să subliniem de 
asemenea faptul că această rache
tă este purtătoarea unei cantități 
deosebite de aparataj științific ce 
atinge greutatea de 1.690 kg.

în afară rezultatelor științifice 
de mare importanță pentru studiul 
straturilor superioare ale atmo
sferei, pe care ni le va da cerce
tarea înregistrărilor făcute de apa
ratele din rachetă, ceea ce mi se

I. SAVA

ființe vii care au ajuns pentru

Muncă
1 a

(Continuare in pag. Ill-a)

în ultimele 10 zile 
peste 1.000 de tineri 
din regiunea Sucea
va au participat vo
luntar la însilozarea 
furajelor în gospo-

Pentru mun
citorii de la 
Fabrica de pla
caje Rîmnicu 
Vîîcea, regiunea 
Pitești din fon
durile intreprinderii s-au con- ț
struit patrii blocuri de locuit ♦ 
a 12 apartamente fiecare, o ! 
cantină și o creșă de copii. *

In fotografie: blocurile J
muncitorilor de la Fabrica de * 
placaje din Rîmnicu Vîlcea. ♦Delegația care ya participa la Conferința internațională pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice a plecat la Geneva

Sîmbăfă dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd spre Geneva, dele
gația R. P. Romîne la cea de-a 
11-a Conferință internațională pen
tru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Din delegație fac parte tovarășii 
G. Gaston-Marin, președintele Co
mitetului pentru energie nucleară, 
acad, lloria Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică, 
acad. dr. Ștefan Milcu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romîne, 
acad- Raluca Ripan, președintele 
Filialei din Cluj a Academiei R.P. 
Romîne, prof, ttniv. Valcriu Nova- 
cu, reprezentant al R. P. Romîne 
în Consiliul guvernatorilor al A- 
genției internaționale pentru ener
gia atomică, acad. Șerban Țițeica 
și prot. univ. Florin Ciorăscu. di
rectori științifici adjuncți la Insti
tutul de fizică atomică, Paul Dră- 
ghicescu, candidat jn științe, secre
tar al Comitetului pentru energia 
nucleară.

Delegația este însoțită de un 
grup de consilieri tehnici.

voluntară
însilozări

dăriile agricole de 
st<. Cu sprijinul 
s-au însilozat în 
ceasta perioadă 
proape 2.000 tone 
furaje. Cele

lor ■
a-
a- 
de 

mai

mari cantități au fost 
însilozate de tineri la 
G.A.S. Zăicești, ra
ionul Botoșani și 
G.A.S. Coțușca, raio
nul Darabani.



0 clădire montată 
D I N 

apartamente
prefabricate

„O casă din elemente de construcție prefabricate din beton ar
mat", „o casă din blocuri prefabricate din panouri mari" — aceste 
expresii din terminologia construct orilor sovietici au devenit uzuale in 
U.R.S.S. și nu mai uimesc pe nimeni. In dezvoltarea industriei con
strucțiilor s-au obținut în U.R.S.S. asemenea succese incit la con
struirea de clădiri drept elemente prefabricate se vor folosi aparta
mente întregi, asamblate la uzină din bloc-pri monolite de beton 
armat.

Prototipul unui asemenea bloc a și fost construit și este prezentat 
la Expoziția noii tehnici a construcțiilor, deschisă de aurind la Mos
cova.

Imaginați-vă o cameră spațioasă, lungă de 5,1 m., lată de 4,3 m. și 
înaltă de 2,75 m. In cameră toate strut, terminate : dușumeaua, feres
trele, ușile, dulapurile înzidite, pereții; sînt gata pentru a fi date 
in exploatare bucătăria și instalațiile sanitare.

O casă cu citeva etaje formată din asemenea oamere-blocuri poate 
fi montată foarte repede. Pentru asamblarea unei case cu 3 etaje, 
avind 60 de apartamente cu cite 4 încăperi, sînt necesare cel mult 
10 zile, pe cînd pentru construirea după proiecte tip a unei case pre

fabricate de aceleași dimensiuni 
sînt necesare două luni, ele rene- Ț" 
nind totodată mult mai scump.

Construirea de case din aparta
mente prefabricate din blocuri mo
nolite va începe in 1959 la Mos
cova, Leningrad, Kiev, Minsk și în 
alte orașe din Uniunea Sovietică.

RftseMla di® 1999
A ȚĂRANILOR

IN GARA SLATINA

BUCUREȘTIUL
O EXPOZIȚIE
TEHNICAA R. D. GERMANE

Atomul
cercefaș

Basmele populare din Ural vor
besc despre „stăpîna munților", în 

' fața căreia toate drumurile subte
rane sînt deschise. Numai ea pu
tea arăta bogățiile fantastice ce 
ascundeau munții.

In era noastră „stăpîn al mun
ților" este atomul. Acolo unde geo
logul nu a putut niciodată să 
ajungă, astăzi pătrund razele in
vizibile ale atomului, noul cerce
ta^ al munților.

Un mic aparat — „un ochi sub
teran" în care se găsește un izvor 
de raze gamma, cobalt radioactiv 
—60, este introdus în pămînt. In 
el se află și un contor pentru mă
surarea radiației. Pe măsură ce 
aparatul este coborît în pămînt, 
pereții sondei încep să emane raze 
gamma. Straturile de cărbune ab
sorb razele gamma mai puțin de
cît cele nisipoase și calcar oase. 
Contorul din aparat arată locurile 
unde este radiația mai puternică. 
Acolo se află zăcăminte de căr
buni.

Aparatul transmite la suprafață 
diagrama radiației. Astfel se preci
zează imediat locul și adîncimea 
la care se află cărbunele, de ase
menea grosimea stratului.

Pentru descoperirea de petrol, 
aluminiu, mangan sau alte zăcă
minte de metal, cobaltul se în
locuiește cu un izvor de raze neu
tron. De exemplu, sub influența 
neutronului manganul sau alumi
niul devine radioactiv și începe să 
emane raze gama. Acolo unde con
torul semnalează o a doua radia
ție înseamnă că se află aluminiu 
sau mangan.

Noua metodă fotosită pentru des
coperirea zăcămintelor dă rezul
tate frumoase. Omului sovietic îi 
sînt deschise drumurile spre co
morile seculare ale pămîntului. 
Atomul arată locurile bogate în 
zăcăminte, necunoscute pînă acum.

va avea o mare

GRADINA ZOOLOGICA
Am fost zilele trecute la... grădina zoologică a Bucureștiului... 

Această afirmație poate surprinde pe cel neavizat. E nevoie deci de 
o lămurire. In prezent grădina zool ogică a Bucureștiului există sub 
forma unui embrion, mai bine zis sub forma mai multor embrioane 
răsărite în diverse colțuri ale Capitalei.

Directorul acestui viitor colț de instruire și distracție a bucurește- 
nilor ne-a vorbit cu atîta entuziasm despre instituția pe cale de a 
se naște, încît pur și simplu am avut impresia că mă aflu de acum 
în grădina zoologică a Bucureștiu lui, • una din 
bucureștene din anii viitori.

marile construcții

Teritoriul pe care se vor întin
de domeniile pensiunii animalelor 
aduse din lumea întreagă, este am
plasat între șoseaua .Pantelimon— 
Laoul Fundeni și rîul Colentina 
pe de altă parte. Suprafața acestei 
„pensiuni" va măsura circa 76 
hectare. Constructorii se vor stră
dui ca pensionarii acestei instituții 
să se simtă ca... la ei acasă. Ani
malele în general nu vor sta în 
cuști, ci vor fi prezentate pu
blicului în condiții cît mai apro
piate de mediul lor natural de 
viață. Faptul că sînt în captivi
tate nu va trebui să influențeze 
aproape de loc asupra înfățișării 
și comportării animalelor. Lucră
rile de construcție vor fi de mare 
amploare ; în primul rînd vor tre
bui făcute lucrări de asanare pe 
o mare suprafață, canalizare, asi
gurată încălzirea centrală- etc. 
Printre primele obiective figurea
ză amenajarea unei carantine, a 
unui centru de adaptare a anima
lelor la condițiile noii lor vieți.

Grădina zoologică a Capitalei va 
fi una dintre cele mai modeme 
din lume. Ea va fi amenajată pe 
sistemul prezentării directe a ani
malelor, adică vizitatorul se va 
afla... față în față cu locatarii 
mari și mici ai acestei instituții. 
In general, gratiile vor lipsi. Nu

vă speriăți; 
nele animale 
7-8 metri cu

între vizitatori și u- 
vor exista șanțuri de 
apă care să-i împie- 

pe „localnici" să-și mani-

Cînd ridicolul

nr. 0 din Piața Scînteii și cobo- 
rîți la Pădurea Băneasa, După o 
plimbare de cîteva sute de me
tri, într-un rlecor splendid, oferit 
cu dărnicie de natură, ajungem la 
colțul zoologic Băneasa. Aici in
ginerul Wagner sau zootehnicianul 
Ciucă ne vor conduce la un întins 
parc împrejmuit cu plasă de sîr- 
mă unde trăiesc 40 de cerbi și 
căprioare, iar alături, peste drum, 
poți admira cele mai diverse spe
cii de fazani din lumea întreagă. 
Tot aici poți face cunoștință cu 
leoaica Momi, cu blîndul mistreț 
Ghinduță.

Iepuri, vulpi, vulturi splen
dizi ocupă numeroase încăperi 
în „vilele" ce le-au fost rezer
vate la colțul zoologic Băneasa. 
Atenția ne-a fost în special atra
să de patru pui de rîși. Anima
lele acestea numite și „leopardul 
romînesc" se bucură de foarte 
multă prețuire peste hotare deoa
rece astfel de animale nu trăiesc 
decît în pădurile noastre.

Un alt punct zoologic se află în 
Parcul Libertății, în extremitatea 
de nord a orașului. Așezarea 
cului favorizează existență 
temperaturi mai scăzute în 
pul verii și astfel înlesnește
matizarea urșilor bruni, a lupiloi. 
etc. Aici a fost de curînd amena
jată o volieră în formă de cerc în 
care conviețuiesc cinci pui de urși 
aduși din Munții Vrancei, spre de
liciul copiilor care urmăresc încân
tați cum prietenii lor cu patru labe 
se joacă ou mingea de fotbal, se 
dau în scrînciob, se urcă în copac, 
fac baie în bazin și se încalță cu 
castronașele în oare mănîncă. Un 
alt punct dș atracție al punctului 
zoologic din Parcul Libertății îl 
oferă un exemplar minunat-lama. 
De asemenea se proiectează' să 
fie aduși aici urși albi, foci, pin
guini.

In grădina Cișmigiului sînt ca
zați alți locuitori ai viitoarei gră
dini zoologice. Acolo trăiesc peli
cani uriași, stârci argintii, cormo
rani, capra de Camerun, porum
bei de Malta etc. In total, numă
rul pensionarilor viitoarei grădini 
zoologice, existenți în scripte, creș
te mereu prin sosirea continuă de 
noi oaspeți. Acest număr se ridică 
la 700. In fiecare zi se măresc 
familiile animalelor și păsărilor ce 
vor locui în grădina zoologică a 
Bucureștiului.

sc chcamâ... arta
Viitorii locatari ai grădinii 

zoologice

feste cu prea multă putere sim
patia față de vizitatori...

In afară de faptul că grădina 
zoologică va oferi un bogat mate
rial documentar viu școlilor 
care vor organiza vizite aci, pe te
ritoriul ei se va desfășura o bogată 
activitate științifică de cercetări 
asupra diverselor animale. Grădina 
zoologică nu va fi deci un sim
plu loc de recreere ci va avea un 
rol instructiv foarte important.

Spuneam la început că am și 
vizitat de acum parțial grădina 
zoologică a Bucureștiului. Nimic 
mai ușor de realizat. Luați mașina

par- 
unei 
tim- 
acli-

Bucureștiul găzduiește o intere
santă expoziție organizată in Bd. 
Magheru 42, de către reprezentan
ța comercială a Republicii De
mocrate Germane, care ne înfăți
șează citeva din produsele cele
mai recente fabricate de cunoscuta 
întreprindere „Cari Zeiss“-Jena. 
Produsele acestea sînt o mărturie 
a înaltului nivel al tehnicii indu
striale din Republica 
Germană, al priceperii 
muncitorilor, teh
nicienilor și in
ginerilor din ră
săritul Germa
niei care pășesc 
pe drumul con
struirii socialis
mului.

In fotografiile 
noastre 
un telescop 
un aparat de 
fotografiat din 
producția recen
tă a uzinelor 
„Cari Zeiss".

în secolul trecut lipsa de pă- 
mînt, jefuirea și exploatarea în 
cadrul învoielilor agricole, abuzu
rile administrației, impozitele greu 
de suportat — au reprezentat 
cauzele adînci ale sărăcirii și rui
nării majorității țărănimii. în fața 
acestei situații, țărănimea va căuta 
să-și cîștige drepturile ridieîndu-se 
la luptă împotriva regimului bur
ghezo-moșieresc. Această luptă a 
țărănimii s-a accentuat în preajma 
războiului de independență, fiind 
diminuată în acest timp de promi
siunile guvernanților, că țărănimea 
va primi pămînt după cîștigarea 
victoriei. Revendicările țărănești 
nefiind satisfăcute după obținerea 
independenței, în 1888, în mai 
multe județe țăranii s-au ridicat cu 
o deosebită putere pentru a-și cu
ceri drepturile. Burghezia și mo- 
șierimea au fost cuprinse atunci 
de o adevărată panică și numai 
folosirea represivă a armatei a 
reușit să le salveze.

Reprimarea sîngeroasă a răs
coalelor din 1888 nu a intimidat 
pe țărani și în anii următori con
tinuă cu vigoare sporită lupta îm
potriva burgheziei și moșierimii. 
în ultimul deceniu al secolului 
trecut, în anumiți ani și în nume
roase locuri, țărănimea s-a răscu
lat, cauzele adînci fiind aceleași 
ca și în răscoalele din 1888 : lip
sa de păinînt și învoielile agricole 
oneroase. La acestea s-au adăugat 
și cauze imediate, care au contri
buit la ridicarea țărănimii în acel 
timp. Lupta țăranilor din ultimul 
deceniu al secolului al XÎX-lea ia 
amploare în vara anului 1899, cînd 
un mare număr de răsculați din 
mai multe comune din fostul județ 
Olt, s-au ciocnit violent cu arma
ta la gara Slatina.

Răscoala țăranilor de la gara 
Slatina din 7 iunie 1899, pe lîngă 
cauze adînci — lipsa de pămînt 
și învoieli agricole oneroase — a 
fost facilitată și de cauze imedia
te : seceta din vara acelui an, 
ingerințele administrației cu pri
lejul alegerilor de deputați la co
legiul al IlI-lea țărănesc. La creș
terea conștiinței țărănimii a con
tribuit și activitatea de întemeiere

a cluburilor socialiste la sate în 
1898 și la începutul anului 1899 
care a fost mai intensă în județul 
Olt.

La sfîrșitul lunii mai, alegerile 
fiind terminate, dar nefiind satis
făcute cerințele țăranilor, aceștia 
încep să se agite. în mai, țăranii 
din multe comune introduc vilele 
în grîul moșierilor și pun pe fugă 
pe primari și consilieri. La 6 iu
nie, grupuri mari de țărani din 
numeroase comune, au plecat spre 
gara Slatina pentru a întîmpina, a 
doua zi, trenul ce aducea presu
pusa comisie care să „ancheteze" 
abuzurile autorităților cu prilejul 
alegerilor. Administrația ia mă
suri ca țăranii să nu intre în oraș. 
Regimentul 3 Olt primește ordin 
să ocupe intrările în Slatina, iar 
autoritățile au sarcina să întîmpi- 
ne pe țărani și să-i convingă să se

Fa gini din istoria 
de luptă a poporului 

nostru împotriva 
burg ezo-mo0erîmii
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M. ZONIS
o

bucată

în-
aju- 
Dar,

vedeți

Democrată 
si hărniciei

retragă. Spre seară numărul săte
nilor crește, din care cauză, gene
ralul Argetoianu, comandantul 
Corpului I de armată, vine grab
nic la Slatina.

Situația fiind gravă, se cer noi 
trupe ; două escadroane de cava
lerie, unul din Craiova, celălalt 
din Caracal. In dimineața zilei de 
7 iunie numărul țăranilor este con
siderabil și, din timp în timp, alte 
cete de țărani nemulțumiți și agi
tați se îndreptau spre gara Slating. 
Situația înrăutățindu-se și mai 
mult pentru autorități, se cer grab
nic alte trupe : un batalion de vî- 
nători de la Craiova, un batalion 
din regimentul 26 Rovine și 120 
soldați călări din regimentul 1 ar
tilerie. Către orele 12 sosesc încă 
600 de țărani, alții fiind pe drum.

în acest timp numărul țăranilor 
adunați Ia 
aproximativ 
comune. în 
dar nu cu 
ci cu noile 
și mai mult că nu sosește comisia, 
ci soldați, îi atacă. Cele două com
panii de vînători care veneau de 
la Craiova înaintează spre răsculați 
prin ocolirea flancurilor.

Țăranii sînt scoși de pe peron, 
dar nu se intimidează, ci aruncă 
asupra soldaților cu pietre, îi lo
vesc cu ciomegele și trag asupra 
lor chiar focuri de armă. Mai 
mulți ofițeri și soldați din ambele 
flancuri cad răniți. Răsculații se 
regrupează și îndîrjiți, năvălesc cu 
furie ; soldații, pentru un moment 
se retrag copleșiți de ploaia bolo-

gara Slatina era de 
3.000, veniți din 12 
gară sosește trenul, 

comisia de anchetare, 
trupe. Țăranii, furioși

Continentele
Cercurile științifice din lumea 

întreagă au primit cu un viu 
interes raportul asupra lucră
rilor expediției sovietice ■ tn 
Antarctica prezentat de acade- 
micianul Dmitri Șcerbakov. Ba- 
zîndu-se pe diferite observații 
geologice, ca urmare a studie
rii fundului oceanului Antarc
tic, savantul sovietic a decla
rat: „Aceste descoperiri ne per
mit în prezent să vorbim cu 
multă certitudine de existenta 
vechiului continent Gondwana 
care odinioară lega Antarctica 
orientală de Africa și de Aus
tralia occidentală".

deplasează ?

Din capul locului 
trebuie să facem o 
precizare absolut ne
cesară: clișeele noas
tre reproduc două 
sculpturi. Privindu-le 
veți fi tentați să 
credeți că e o gre
șeală. Vă asigurăm că 
nu este la mijloc 
nicio încurcătură. E 
adevărat că bucata 
de fier răsucită în fel 
și chip te face să te 
gindești ia vreo u- 
nealtă din vremuri 
dispărute, cînd stră
moșii noștri se chi
nuiau scormonind 
pămîntul fără 
torul tehnicii.
nu...

Privindu-le vi
nasc semne de între
bare. Oare de cînd 
datează aceste sculp
turi ? Nu cumva a- 
parțin unor epoci în
depărtate fiind dete
riorate de vitregia na
turii și doar munca 
stăruitoare a arheolo
gilor lc-a dezgropat ?

Nu, evident nu 
Sculpturile acestea

se

n-au fost realizate în 
caverne. Oamenii din 
vremea aceea aveai? 
mai mult gust artistic 
și bun simț. Civiliza
ția străveche a atîtor 
popoare stă mărturie. 
Sculpturile cu pricina 
aparțin altei epoci 
(și ea pe cale de de
finitivă dispariție) — 
epoca capitalismului 
muribund,

„Operele" reprodu
se au putut fi văzute 
la bienala de la Vene
ția. Lucrările acestea 
sînt semnate cu nu
me despre care se 
spune că au presti- ■ 
giu în arta burgheză 
contemporană: E-
duardo Chillida, Um
berto Mastroianni, 
Alik Cavalier! și alți... 
cavaleri ai abstrac
ționismului. Culmea, 
unii au primit chiar 
premii cu denumiri 
pompoase...

In ce constă arta 
lor ? Metoda de crea
ție este destul de

comodă:
de fier contorsionată 
devine o „operă"... 
sculpturală. Anexă: o 
tăbliță pe care se 
pune o inscripție. Nu 
contează conținutul 
inscripției. La fel de 
bine se potrivește 
orice: că-i simbolul 
inteligenței, silueta 
unui elefant sau gra
ția unei miliardare. 
Va fi imposibil de 
demonstrat contra
riul. Turiștii ameri
cani, cu proverbialul 
lor snobism, se vor 
extazia în fața mi- 

. nunăției sculpturale.
Iar daoă nu vor 
țelege nimic, cu atît 
mai bine. Prețul 
crește iar succesul va 
fi uriaș.

Maniera nu
originală. A 
mentat-o cu deplină 
reușită și ridicolul 
Salvador Dali. O 
pensulă aruncată pe 

pînză la întâmplare,

va

este 
experi-

mîzgălituri 
unui cros 
metraj și

cîteva 
timpul 
scurt 
nouă operă lua dru
mul galeriilor de ar
tă plastică din capi
talele occidentului. 
De altfel, în 
burgheză a 
după cum se 
succes și o maimuță 
care „picta" cu coa
da muiată în vopsea.

Unora Salvador 
Dali le-a apărut ca 
un simplu „trăznit".

arta 
avut, 
știe,

Deficiențele mintale 
nu le contest. Precis 
că există. Dar este 
vorba de mai mult. 
E altceva decît sim
plele năzbîtii ale u- 
nor indivizi lipsiți de 
talent și dornici de 
îmbogățire. E vorba 
de sărăcia spirituală 
a lumii capitaliste, 
(U descompunere mo
rală, de decăderea 
culturii burgheze de 
astăzi, de o diversiu
ne menită să abată a-

tenția de la laturile 
esențiale ale realită
ții din țările capita
lului — de la mi
zeria celor ce mun
cesc și pregătirile 
imperialiste de răz
boi. O lume sortită 
pieirii nu poate să 
genereze decît ase
menea elucrubrații ce 
fac să roșească de 
invidie pe pensiona 
rii ospiciilor.

o

O vie dispută 
științifică

Incepînd din anul 1888 cînd 
geologul austriac Eduard Suess 
a emis pentru prima oară ipo
teza legăturii mai multor for
mații continentale (America de 
Sud, Africa de Sud, Australia) 
de calota antarctică, o vie dis
pută a începui intre savanți în 
legătură cu existența vechiului 
continent „Gondwana". Aceas
tă dispută a atins punctul cul
minant în anul 1910 cînd geo- 
fizicianul german Alfred We
gener a lansai așa zisa teorie 
a „derivei continentelor". In 
sprijinul afirmațiilor sale We
gener a citat conturul continen
telor care se înscriu perfect 
unul în celălalt. Astfel, Ameri
ca de Sud își are locul în con- 
cavitatea africană. Coasta ră
săriteană a America de Nord 
se ajustează de-alungul unei 
linii care leagă capul Nord din 
Norvegia de' capul Verde din 
Senegal. In concluzie, Wege
ner afirmă că „în linii mart 
se pare că fragmentele conti
nentale nu au suferit deformări 
sensibile in cursul celor cîteva 
sute de milioane de ani de va
gabondaj".

Intîmplare sau indici 
adevărat: ?

Concluziile geofizicianului 
Wegener au fost mult discutate 
de cercurile științifice în pri
mele două decenii ale secolului 
nostru. Pentru a combate afir
mațiile „întâmplării" drept cau
ză a conturului simetric al 
continentelor trebuia demon, 
strat un indiciu geografic, po
trivit căruia, într-un moment al 
istoriei pămîntului, soclurile 
continentale erau reunite în-

tr-o formație monolitică oare, 
în urma unor fenomene ulte
rioare, a fost împrăștiată lutnd 
forma și poziția geografică a 
continentelor de azi Cercetă
rile expediției sovietice în An
tarctica se pare ” *'
existența acestei 
nolitice.

In ce-1 privește 
acesta împreună 
vanți, au afirmat că în urmă 
cu 800 milioane de ani tot 
pămîntul de pe glob se a- 
fla reunit intr-un singur 
bloc numit ,,Pangee" înconju
rat de ocean. Acest bloc a lost 
apoi împrăștiat de diferite for
țe printre care: atracția ecua
torială, atracția solară și Iu- 
nară, forța centrifugă oa urma
re a rotației pămîntului, etc.

S-a constatat în mod științi
fic că Scandinavia. eliberată

* Raportul academi
cianului sovietic 

Șcerbakov confirmă 
existenta vechiului con

tinent Gondwana
* Uriașa presiune 

ecuatorială * Cerce
tări fructuoase în 

în cadrul AGI

că confirmă 
formații mo.

pe Wegener, 
cu alți' sa-

te de cercetările ulterioare ale 
oamenilor de știință. Studiind 
una din principalele forțe evo
cate drept cauză a derivării 
continentelor atracția ecuato
rială, savantul maghiar Roland 
F.tvos a calculat că această 
forță echivalează cu aproxima
tiv 50 kg, pe met'u pătrat. 
Franța, de pildă, este supusă 
unei presiuni constante de 27 
miliarde 500 milioane tone în 
direcția ecuatorului Cit priveș
te Marea Britanie, potrivit pro
fesorului Blacket se deplasează 
destul de repede, cu aproxima
tiv 6 m. într-un secol.

Cercetări rodnice 
în cadrul AGI

or- 
In- 
tni- 
în-

î 
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EUGENIU OBREA

progresiv de ghețuri și-a ridi
cat nivelul deasupra mării în 
timp ce, printr-un fenomen de 
basculă. Olanda s-a cufundat. 
Acest fenomen de echilibru se 
bazează pe principiul isostaziei 
care stă la baza deformației 
scoarței terestre. Dacă această 
echilibrare se produce în sens 
vertical, trebuie admis că ea 
poate avea loc și în sens ori
zontal. In felul acesta, conti
nentele care, ca și întreaga 
scoarță terestră solidă, chiar și 
aceea aflată pe fundul oceane
lor, plutesc pe magmă (sub
stanța lichidă aflată în interio
rul pămîntului) se pot deplasa 
navigînd pe magmă ca urmare 

dea acțiunii factorilor citați 
oamenii de știință.

Cîteva păreri 
competente

Ipotezele despre deplasarea 
continentelor au fost confirma-

Pentru știința mondială 
ganizarea Anului Geofizic 
ternațional a însemnat un 
nuriat prilej de oolaborare 
tre cei mai de seamă savanți
ai lumii pentru lămurirea pro
blemelor asupra cărora planea. 
ză încă îndoiala și incertitudi
nea. In ce privește teoria „de
rivei continentelor", pe lîngă 
concluziile academicianului so
vietic Șcerbakov, trebuie cita
te și acelea ale altor oameni 
de știință care au semnalat în 
Antarctica existență a două ma
sive muntoase aproape identice 
cu Anzii Cordilieri. In același 
timp, alți savanți au pus în 
discuție problema apariției a- 
nimalelor și plantelor identice 
pe continente diferite care sînt 
separate de ocean. Fără ca să 
fi existat odinioară o legătură 
între aceste continente este 
greu de presupus un mijloc 
care să fl permis acestor ani
male și plante să se răspîn- 
dească la distanțe de zeci de 
mii de km. unele de altele. In 
sfîrșit, urmînd aceeași cale a 
cercetărilor, fizicianul sovietic 
N. Lednev a afirmat că există 
toate motivele pentru a crede 
că misteriosul continent At
lantida, care ar fi legat într-un 
toț emisfera nordică a globu
lui, a existat cu adevărat.

Știința nu și-a spus însă ui- 
timul cuvînt. Cercetările co
mune ale oamenilor de știință, 
desfășurate într-un climat de 
pace șl colaborare Internațio- 
nală, vor permite fără îndoia
lă să se ridice cortina de pe 
multe alte 
cărora se 
încă foarte

probleme asupra 
știe deocamdată 
puțin.

I. RETEGAN
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vanilor de piatră și de loviturile 
ciomegelor ; viața tuturor pentru 
moment este în cea mai mare pri
mejdie" — arată într-un raport, 
colonelul Leon, însărcinat cu re
primarea răscoalei. Țăranii atacă 
din ce în ce mai viguros. De a- 
ceastă dată soldații sînt îndemnați 
de superiori să tragă în plin. „Că
deau morți din ceata lor și totuși 
năvăleau" — arată același colonel, 

în timpul ciocnirii răsculaților 
cu armata, prefectul județului Olt 
se refugiase împreună cu celelalte'"' 
autorități în sala de așteptare a 
gării. El descrie astfel cîmpul de 
luptă după respingerea țăranilor. 
„Ieșind din sală, spectacolul era 
fioros. Pe peron nu puteai merge 
de pietre, soldați căzuți, ofițeri 
răniți curgîndu-le sîngele din cap, 
mai departe cadavre". Bine înțeles, 
aceste cadavre erau ale răsculați
lor.

Lupta țărănimii din județul Olt 
începută la 7 iunie nu a încetai în 
acea zi. Sătenii din mai multe co
mune se îndreaptă și după această 
dată spre Slatina. Deoarece arma
ta îi împiedica să pătrundă în 
oraș, au loc noi ciocniri. în ve
derea potolirii răscoalelor, mai 
multe unități din cele chemate 
din alte județe pentru reprimarea 
răsculaților la 7 iunie au rămas 
în Olt pînă la sfîrșitul lunii iunie, 
iar escadronul de călărași din Tur- 
nu-Măgurele chiar pînă la sfîrșitul 
lunii august.

în urma sîngeroasei reprimărf 
de la gara Slatina, un însemnat4’' 
număr de răsculați au fost uciși, ; 
alții răniți sau arestați. După da
tele oficiale ale partidului conser
vator ce era la guvern — cifre 
care sînt cu mult mai mici decît 
cele reale — rezultă că 17 țărani 
au fost uciși în momentul ciocnirii 
cu armata, 24 au fost răniți și 70 
arestați. Este demn de reținut fap
tul că la 7 iunie alături de țărani 
și-au vărsat sîngele și 
tori din gara Slatina, 
un minunat exemplu 
pe cîmpul de luptă a 
muncitorimii împotriva dușmanu* 
lui comun : burghezia și moșieri- 
mea.

Publicațiile vremii infirmă — 
pe bună dreptate — datele guver
nanților asupra țăranilor uciși și 
răniți, arătînd că mulți răsculați 
răniți au murit ulterior în spitale, 
alții au fost luați de consătenii Jor 
dar au murit apoi, cadavrele alto
ra au fost găsite mai tîrziu, întru- . 
cît au fost urmăriți de armată și 
uciși la 3-4 km. de gară. Că în 
răscoala de la Slatina au fost nu
meroase victime dintre țărani re
zultă și din faptul că nu numai 
opinia din țara noastră a rămas 
impresionată, ci și cea de peste 
hotare.

Deoarece nu a existat un partid 
marxist care să sprijine și să con
ducă lupta țărănimii, răscoala de 
la gara Slatina din iunie 1899 a 
fost, inevitabil, înăbușită și, impli
cit, revendicările răsculaților nu 
au fost satisfăcute. Dar, această 
luptă — în condițiile de atunci — 
a dovedit că țărănimea posedă 
reale rezerve revoluționare, ridi- 
cîndu-se împotriva claselor exploa- j 
tatoare, cu toate că ani în șir tră
dătorii mișcării muncitoreșTi, 1 
strecurați la conducerea P.S.D.M.R. 
preconizează numai lupta legală, 
pașnică și cu toate că aparatul re
presiv a fost numeros : trupele lo
cale nefiind suficiente, au mai 
fost aduse unități din Romanați, 
Dolj, Argeș, Teleorman, fiind ne
cesară și prezența unui general.

Răscoala țăranilor de la gara

doi munci- 
acesta fiind 
de înfrățire 
țărănimii și

Răscoala țăranilor de la gara 
Slatina din 7 iunie 1899 a fost o 
prefață a marilor răscoale, 
aveau să aibă
Olt, în 1907 ; ea a constituit — 
în genere — un exemplu măreț 
pentru lupta viitoare a țărănimii 
și rămîne una din cele mai eroic 
pagini din istoria mișcărilor țără
nești din Romînia împotriva regi
mului burghezo-moșieresc.

CONSTANTIN CORBU 
Candidat în științe istorice

care
loc și în județul

Succesul
viticulturii

romînești
la Ljubljana

Pentru a 3-a oară consecutiv', 
Republica Populară Romînă a 
luat parte anul acesta la expo- 
ziția-concurs internațională de 
vinuri de la Ljubljana. Rezul
tatele obținute în acest an 
oglindesc progresele însemnate 
dobîndite de țara noastră pe 
linia îmbunătățirii calității vi
nurilor și a selecționării soiu
rilor : față de 8 medalii de aur, 
22 de argint și 6 de bronz ob
ținute la concursul de la

A- 
V1NUR1LOR ROM1- 
PREZENTATE LA

Jjubljana în 1957, ANUL 
CESTA ......
NEȘTI 
CONCURS LI S-AU DECER
NAT 21 MEDALII DE AUR 
ȘI 16 DE ARGINT.

Este de remarcat că la con
cursul de la Ljubljana au parti
cipat în acest an țările produ
cătoare de vinuri cu renume 
mondial, ceea ce face ca suc
cesul repurtat de vinurile romî- 
nești să fie deosebit de semni
ficative pentru progresul cres- 
cînd realizat de țara noastră și 
in domeniul viticulturii.



Cînd organizația U. T. M. 
nu s© ocupă de educarea 
comunistă a sportivilor

De bună seamă uzinele textile 
„7 Noiembrie" din București vă 
sint cunoscute : țesăturile trainice 
imprimate cu gust într-o aprecia
bilă varietate de culori și modele, 
au ridicat prestigiul mărcii fabricii. 
Dar poate la fel de bine ați reți
nut numele uzinei pe terenul de 
sport, asistînd la vreo întrecere 
sportivă de fotbal, handbal sau vo
lei. Bucureștenii mai ales, au avut 
prilejul să-i urmărească nu odată 
pe fotbaliștii uzinei, în dispuîâ 
pentru promovarea în categoria C 
sau pe handbaliste in întrecerile 
campionatului orășenesc rezervat 
acestei discipline sportive. Căci a 
fost o vreme cînd sportivii uzinei 
„7 Noiembrie" treceau drept o mîn- 
drie a fabricii. A fost o vreme? Da, 
căci mai apoi în conduita sporti
vilor și mai ales a fotbaliștilor u- 
zinei s-a produs o schimbare 
neașteptată. O schimbare gene
rată de pătrunderea în rîndurile 
echipei de fotbal a unor influențe 
nefaste — rezultatul rămășițelor 
mentalității și practicii burgheze 
în activitatea sportivă.

Dar pentru aceasta se cuvine 
să privim puțin începutul activi
tății fotbalistice în această uzină 
precum și evoluția formației, pă
trunderea concepțiilor dăunătoare 
în formarea sportivilor ca cetățeni, 
ca muncitori cu o calificare ridi
cată. Istoria echipei de fotbal a 
uzinei textile „7 Noiembrie" nu-i 
de loc deosebită. Cîțiva entuziaști 
au pus la cale în anul 1951 naște
rea echipei. Pe vremea aceea echi
pa cuprindea în majoritate tineri 
muncitori ajustori, matrițeri, lă
cătuși etc. în prima formație și-au 
găsit locul tineri fruntași în pro
ducție ca T. Ivan, Mircea Ciutacu, 
Darie Nenciu, Aurel Cristian, Pe
tre Mihai și alții. După orele de 
producție cu ajutorul co'ectivului 
sportiv care le-a pus la îndemînă

o bază sportivă, ce-i drept modest 
amenajată, entuziaștii își înce
peau antrenamentul. Seriozitatea și 
sîrguința în desăvîrșirea pregăti
rii lor sportive ie-a dat în scurtă 
vreme satisfacții nebănuite. După 
ce mai întîi activează în cadrul în
trecerilor de la raion echipa pro
movează în anul următor in cam
pionatul orășenesc de unde își 
dispută întîietatea în cadrul între
cerilor regionale. In 1956 fotba
liștii uzinei „7 Noiembrie" luptă 
in baraj pentru promovarea în di
vizia C. Aveau de trecut un exa
men greu. Se cerea multă expe
riență fotbalistică, o ridicată pre
gătire de ordin moral. Tineri încă, 
fotbaliștii uzinei n-au reușit să 
treacă acest examen deși pînă 
aici comportarea lor a fost de-a 
dreptul neașteptată. S-au ivit a- 
tunci din partea consiliului colec
tivului sportiv pretenții nejusti
ficate.

— Actuala formație stagnează. 
Va trebui de bună seamă s-o re
maniem.

Dacă într-adevăr se simțea o 
asemenea necesitate ar fi trebuit 
procedat prin înlocuirea unor ju
cători care nu mai corespundeau 
cu elemente tinere dotate cu calități 
fizice și o pregătire tehnică pro
mițătoare. Dar curios. Consiliul 
colectivului sportiv a înțeles cu 
totul altfel această remaniere. 
Dumnealor doreau nume „consa
crate". Așa au apărut în uzină 
10-12 tineri care n-aveau alte preo
cupări decît cele fotbalistice. Și 
evident erau încadrați în diferite 
posturi pentru care nu erau cali
ficați și nu corespundeau cîtuși de 
puțin. Dar s-a trecut peste acest 
amănunt în virtutea faptului că 
sint... fotbaliști.

Traian Marin, Constantin Fri- 
gescu, Ioan Codruț și alte cîte- 
va... păsări călătoare, au compîec-

în stațiunile horticole din țară se cultivă minunate soiuri de 
flori care împodobesc orașele și satele patriei. în fotografie : ing. 
Gh. Niculescu și laboranta Georgeta Oancea de la stațiunea de 

cercetări hoTticole din Buzău.

tat formația, care promitea ca în 
scurtă vreme să ajungă în divizia 
B. Promitea. Dar in mai puțin de 
un an de zile, la întrecerile din 
„Cupa primăverii" noua formație 
s-a aflat la un pas de retrogra
dare. Acum au înțeles tovarășii 
din Consiliul colectivului sportiv 
cit de mult „prețuiesc" numele 
„consacrate”. Acum și-au dat sea
ma că pentru un fotbalist oricît de 
talentat ar fi el nu-i deajuns, pen
tru a se forma ca un om integru, 
să fie doar fotbalist. Trebuia în
ceput returul campionatului pe a- 
nul 1958. Prima măsură pe care 
a luat-o colectivul a fost încerca
rea de încadrare în producție a în
tregii formații. Dar în fața ace
stei obligații firești fotbaliștii și-au 
dat arama pe față. Nici una, nici 
două, ei au cerut desființarea echi
pei pentru a li se da posibilita
tea să emigreze în alte colective 
sportive. De-abia în fața unei ase
menea situații colectivul sportiv 
s-a trezit la realitate. De-abia a- 
cum formația a fost într-adevăr 
remaniată dispensîndu-se de ser
viciile acestor păsări călătoare.

Interesant de văzut ce-a făcut 
pînă acum organizația U.T.M. 
în ce măsură și-a îndeplinit 
sau nu rolul, sarcinile ce-i revin 
în munca de educare comunistă a 
sportivilor. Plină de naivitate to
varășa Dincă, locțiitor al secre
tarului comitetului organizației 
U.T.M., mărturisește :

— Să vedeți. Noi ne-am ocupat 
de fete. Și cum fetele nu joacă 
fotbal, am lăsat educarea comu
nistă a fotbaliștilor pe seama co
lectivului sportiv...

Cum s-a ocupat colectivul spor
tiv de această problemă e de pri
sos să mai vorbim de vreme ce 
colectivul a îngăduit o asemenea 
atitudine, de vreme ce asemenea 
elemente au pătruns în fabrică la 
recomandarea colectivului sportiv.

Lipsurile manifestate în educa
rea comunistă a fotbaliștilor uzinei 
„7 Noiembrie" își au rădăcinile în 
înțelegerea greșită a așa zisei glo
rii sportive a uzinei. Cum poate 
oare să cinstească gloria sportivă 
a uzinei sportivi complect rupți de 
problemele producției, rupți de co
lectivul uzinei, oameni care urmă
resc scopul de a trăi fără mun
că, a căror conștiință se poate 
împăca cu o situație parazitară ca 
aceea de sportivi de profesie. Și 
nimeni nu s-a simțit cîtuși de pu
țin vinovat de această situație.

Acum Ia uzina textilă „7 No
iembrie" echipa de fotbal are o 
altă formație. Ca acum 7-8 ani în 
echipă au fost introduse elemente 
legate de fabrică, muncitori vechi 
in uzină, tineri cu o ridicată ca
lificare profesională. Acum în 
uzină nu există preocupare nu
mai pentru echipa de fotbal. Fe
tele care întrunesc majoritatea în 
această fabrică au o echipă de 
handbal, una de volei, un număr 
mare dintre ele joacă șah sau te
nis de masă. Sportivii uzinei sint 
oameni profund preocupați de 
problemele uzinei, ale muncii co
lectivului ei. E un drum nou pe 
care au pornit sportivii uzinei 
și acest început promițător va 
da roadele cuvenite. Organizația 
U.T.M. care a înțeles cit de gre
șit a procedat scăpînd din vedere 
educarea comunistă a sportivilor 
trebuie să aibă în vedere că acest 
factor este hotărîtor în formarea 
sportivilor ca cetățeni, ca munci
tori de frunte. Numai printr-o mun
că intensă de educare comunistă, 
se formează sportivi cu un profil 
moral sănătos. Experiența trecu
tului trebuie să fie învățătură.»

V. RANGA

Muncitori de la Institutul de cercetări pentru construcții, mate
riale de construcții și lemn, iucrînd la un tub de presiune din 
beton precomprimat, care înlocuiește cu succes tubul de metal 

supus coroziunii.

VIAȚA NOUA
în Țara Moților(II)

(Urmare din pag. I-a)

cațiile pentru copii — pe care 
statul i le dă — îl ajută mult. 
Minerii moți sînt vorbăreți din 
fire dar nu vorbesc decît despre 
viața lor. Mai ales despre viața 
lor nouă I

UNUL DIN MIILE DE MOȚI

Declarațiile acad. H. Hulubei 
în legătură cu Conferința 

experților atomiști de la Geneva

Un angajament luat
DEVINE 0 DATORIE

(Urmare din pag. l-a)

luate în întregul raion am obține, 
printre altele, următoarele cifre :

45 ha. porumb prășit de două 
ori ;

335 ha.. păioase plivite și apă
rate de dăunători ;

123 ha. floarea-soarelui poieni- 
iată artificial etc.

Numai entuziasmul nu-i 
suficient

Din păcate prima impresie n-a 
devenit pînă acum și ultima. De 
ce ? Pentru că nu este suficien
tă numai însuflețirea tinerilor. Pe 
lingă acest elan tineresc era ne
voie de un studiu atent al posibi
lităților existente în fiecare uni
tate agricolă socialistă (raionul 
este cooperativizat în întregime), 
de măsurile organizatorice necesa
re, de un sprijin continuu din 
partea comitetului raional U.T.M.

între angajamentele luate de ti
neri și planul de măsuri al co
mitetului raional U.T.M., privind 
mobilizarea tineretului la spriji
nirea dezvoltării agriculturii în 
anii următori, nu există o concor
danță deplină. Pe de o parte, an
gajamentele luate de tineri nu re
flectă toate posibilitățile reale ale 
fiecărei organizații U.T.M. în par
te. De pildă, contribuția tineretu
lui la curățirea izlazurilor a fost 
destul de mică în raport cu posi
bilitățile. în comuna Roșiești, ti
nerii au curățat doar 80 ha. izlaz 
din cele 400 existente. Față de 
planul comitetului raional care 
prevede curățirea de către tineri 
a 1660 ha. (nici această cifră nu 
reprezintă suprafața totală) s-au 
executat lucrări de întreținere nu
mai pe 585 ha.

Apoî se știe că în raion există 
o atitudine înapoiată față de bo
găția pe care o reprezintă folosi
rea gunoiului de grajd. Nu cu
noaștem ca vreun angajament (și 
nici planul comitetului raional) să 
vorbească de contribuția tineretu
lui la strîngerea și folosirea ace
stui îngrășămînt natural, foarte ne
cesar tipului de sol existent în 
raion.

Tineretul din raion are de ase
menea posibilitatea de a lua în 
sarcina sa plantarea celor 220.000 
pomi prevăzuți în planul raionu
lui, experiența organizațiilor noa
stre din alte regiuni (Pitești de 
pildă) dovedind că așa ceva este 
posibil.

Comitetul raional U.T.M. Vaslui 
are sarcina de a mobiliza tineretul 
să contribuie la întărirea continuă 
a unităților socialist-cooperatiste, la 
creșterea fondului de bază, teme
lia dezvoltării lor economice. Dar 
cum poate avea tineretul o imagi
ne concretă a contribuției sale în 
acest sens, cînd nu se ține eviden
ța lucrărilor făcute de tineri, nu 
se alocă fondurilor de bază ale 
G.A.C. contravaloarea lucrărilor 
executate în mod voluntar de ti
neri și nu se urmărește ce cale ia 
rezultatul material al contribuției 
lor voluntare ? La gospodăria co
lectivă din Albești, de pildă, nu 
s-au contabilizat rezultatele mate
riale ale muncilor făcute voluntar 
de către tineri. Această situație 
este aproape generală.

Rezultă de aci necesitatea spriji
nirii permanente a organizațiilor 
de bază U.T.M. de către activiștii 
comitetului raional U.T.M. Pentru 
aceasta, ei trebuie înarmați cu cu
noașterea concretă a problemelor 
respective. Bunăoară tov. Blănaru 
Petru, instructor al comitetului 
raional U.T.M. ar fi trebuit să cu

noască necesitatea și modalitatea 
contabilizării rezultatelor muncii 
voluntare a tinerilor în gospodă
ria colectivă. Nici instructorul 
Popa Gheorghe din cadrul comi
siei tineret sătesc a Comitetului 
regional U.T.M. Iași și nici in
structorul regional pentru raionul 
Vaslui, Neacșu Vasile, nu cunoș
teau această problemă. Dînșii con
sideră că sarcinile generale de 
producție ale unităților respecti
ve sint în mod automat și în în
tregime angajamente ale tinerilor 
Ei nu văd modul concret în care 
organizațiile U.T.M. pot contribui 
la îndeplinirea sarcinilor generale 
ale dezvoltării agriculturii în ra
ion. ★

Comitetului raional U.T.M. Vas
lui trebuie să-i fie clar că prin
cipala sarcină pusă de partid în 
fața organizațiilor U.T.M. de la 
sate este să contribuie activ la 
întărirea și dezvoltarea sectorului 
socialist-cooperatist al agriculturii. 
De aceea este necesar ca biroul 
comitetului raional U.T.M. să re
vadă planul său de măsuri pe li
nia precizării mai clare a sarcini
lor care revin direct tineretului. 
Apoi acest plan de măsuri trebuie 
concretizat în planurile și angaja
mentele organizațiilor de bază 
U.T.M. în așa fel îneît forțele ti
neretului să fie îndreptate spre 
sectoarele de bază ale producției 
agricole. In același timp, toți ac
tiviștii comitetului raional trebuie 
să considere ca una din principa
lele lor îndatoriri sprijinirea orga
nizațiilor de bază U.T.M. în acti
vitatea pe care o desfășoară acestea 
pentru îndeplinirea angajamente
lor, aceasta fiind o obligație de 
onoare a fiecărei organizații de 
bază și a comitetului raional.

Un moț înalt m-a întîmpinat 
pe una din galerii. Unul din 
miile de moți ai Munților Apu
seni. Fața lui era încrustată de 
dalta timpului. Mi-a spus „noroc 
bun", cum e obioeiul în mină, 
și a trecut mai departe. I-am 
răspuns la salut și l-am urmărit 
cu privirea. O clipă de hodină. 
In lumina lămpii de carbid i-am 
zărit fața mare și uscățivă de 
om trudit.

— Cum te cheamă moșule — 
l-am întrebat eu. Omul a ridicat 
privirea caldă spre mine și mi-a 
răspuns cu bunăvoință.

— Loghin.
— Ești moț ?
— De bună seamă. De-aici, 

de-aproape, din Luncoiul de jos.
— Ce vîrstă ai ?
— Șaizeci. Sînt pensionar. Da 

nu pot părăsi mina.
— De ce baci Loghine ? 

Nu-ți place acasă ?
— Cum să nu-mi placă ? Dar 

mina tot n-o pot părăsi. Am aici 
ortacii... copii...

Am continuat să disoutăm. De
spre viața de azi a minerului, 
despre trecutul întunecat. Lo
ghin povestește :

—Eu am trăit, pot să spun, 
toată viața mea de înainte în 
întuneric. In întunerioul minei și 
cel al împilării. înainte, viața era 
grea. Aici, în țara aurului, lumea 
minerească murea de foame și 
de boli de plămîni. Cînd mă 
gîndesc la cît aur omenesc s-a 
prăpădit aici în galeriile astea, 
în trecut, oftez, uite-așa, ca după 
un vis urît...

— Apoi cam așa-i, cum spune 
moșu — a intervenit în discuție 
șeful de brigadă Ion Mărgineanu.

— Ce știi dumneata, a urmat 
baciu Loghin. Ești tînăr. N-ai 
trăit vremurile acelea. Lucram în 
mină și n-aveam nioi măcar aer 
îndeajuns. Ne sufocam. Ălora de 
la „Mica" ce le păsa. Intrau în 
mină odată pe an, ari nici atunci. 
Galeriile se prăbușeau și omorau 
ortacii cu ghiotura. Armături 
proaste, mucegai...

— După cîte-mi spune tovară
șul Mărgineanu, am urmat eu, 
dumneata ești cel mai bun ar
mator de mină, moș Loghin.

— Oi fi. Dar pe atunci de
geaba voiam să armez bine. 
N-aveam cu ce.

Baci Loghin continuă :
— Mulți mineri pe atunci erau 

bolnavi de piept. Azi avem vre
unul ? N-avem. Știți bine că azi 
altu-i traiul.

Am privit spre baci Loghin 
cum își fumează țigara... Stătea 
pe lemnul acela gros pentru ar
mat. De, cel mai 
do mină nici nu 
altceva.

M-am despărțit de baci Lo
ghin cu părere de rău. Parcă aș 
fi tot stat de vorbă cu el. La 
ieșirea din șut ne-am întîlnit iar. 
In colivia care ne urca spre lu
mină ne aștepta unul din băieții 
lui. S-au salutat ca doi mineri :

— Noroc bun 1

6a apele Izbucului. Oamenii a- 
oeștia trăiesc din plin vremea 
nouă, anii democrației populare. 
Moții au așteptat o viață întrea
gă fericirea care le-a lipsit întot
deauna. Și iată că ea a venit. A 
venit în țara de piatră. Iar acum, 
în plin an 1958, urmele mizeriei 
și ale înapoierii acestei regiuni 
pe care le-am moștenit de la 
burghezie nu se mai zăresc. Sa
tele se înnoiesc. Șoselele se asfal
tează. Minele moțești trăiesc o 
epocă nouă. Lumina electrică se 
ia la întrecere cu stelele cerului. 
Au răsărit pe piatra stearpă a 
muntelui blocuri înalte pentru 
muncitori. Funicularele aleargă 
toată ziua și toată noaptea pur- 
tînd minereu. Aș urca sus pe De
tunata să zăresc satele. îmi în
chipui cele 84 de cămine noi din 
raionul Brad, sclipind în soare, 
nenumăratele școli, case noi, dis
pensare... Aud în depărtare ma
șinile moderne de tăiat marmură, 
de Ia Ruschița.

Anul 1958. Deasupra unei clă
diri flutură un steag roșu. Sus, 
pe un turn, strălucește steaua lui 
Lenin. Urc în tren și mă așez 
alături de un moț bătrîn, cu bar
ba răvășită. Citește literatură: 
„Basmele romînilor" de Petre 
Ispirescu. II las să citească și 
privesc pe geam. La fiecare pas 
anii puterii populare se fac vă- 
zuți. Partidul a transformat Țara 
Moților.

Deosebirea dintre trecut și 
prezent este uriașă, aici în Mun
ții Apuseni. După eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fascist, 
guvernul democrat-popular a ho- 
tărît să scoată Țara Moților din 
starea ei de înapoiere în care 
o lăsase burghezia. Dacă un 
om care de zece-cincisprezece 
ani n-a mai văzut această regiu
ne, s-ar duoe aoum în Țara Mo
ților, ar rămîne uimit. Dar de
spre transformările acestea uimi
toare, caracteristice epocii noa
stre socialiste, nimeni nu-și poate 
da seama mai bine de cit înșiși 
moții. Ei sînt cei care simt și 
trăiesc fiecare schimbare, fiecare 
lucru nou.

La Uniunea Ziariștilor a avut 
loc vineri dimineața o conferință 
de presă în cadrul căreia acad. 
Horia Hulubei, directorul Institu
tului de fizică atomică, reprezen
tantul R.P. Romîpe U Conferința 
de la Geneva a experților tehnici 
pentru studierea metodelor de de
tectare a exploziilor nucleare, a 
făcut o expunere asupra impor
tanței conferinței și a concluziilor 
comune adoptate cu acest prilej 
de experți.

La conferința de presă au luat 
parte conducători ai organ.'Ier 
centrale de presă, ai Agenției Ro
mine de presă „Agerpres", ai ra
diodifuziunii, numeroși ziariști 
și corespondenți ai presei străine.

Vorbind despre împrejurările 
care au determinat tinerea ace
stei conferințe, acad. H. Hulubei 
a subliniat repetatele acțiuni ale 
Uniunii Sovietice în scopul inter
zicerii experiențelor nucleare.

Se cunoaște — a spus vorbito
rul — lupta pe care Uniunea 
Sovietică o duce contra ~~~ 
boiului atomic încă din 
mele momente, după ce 
eixplodat bombele nucleare de la 
Hiroșima și Nagasaki. La lupta 
aceasta s-au aliat toate popoarele 
din lagărul socialist, s-au asociat 
sutele de milioane de oameni din 
toate părțile globului, ceea ce 
s-a oglindit și în activitatea Con
siliului Mondial al Păcii care a 
cerut insistent toată vremea 
lăturarea armelor atomice 
arsenalul războiului.

Gestul făcut de Uniunea 
vietică în timpul din urmă, 
a înceta în mod unilateral explo
ziile experimentale cu arme nu
cleare, a stîrnit un ecou uriaș în 
lumea întreagă. Am observat a- 
cest lucru și cu ocazia recentei 
conferințe de la Stockholm pen
tru colaborare și dezarmare.

Țările capitaliste silite de pre
siunea opiniei publice au fost ne
voite să-și precizeze atitudinea 
față de acest act de o deosebită 
însemnătate. După repetate tergi
versări, guvernele S.U.A., Angliei 
și Franței au acceptat examinarea 
problemei încetării experiențelor 
lor cu arme nucleare în funcție 
de posibilitatea instituirii unui 
control al eventualelor încălcări 
a unui acord general asupra în
cetării experiențelor nucleare. 
Convinsă de posibilitatea institui
rii unui asemenea sistem de de
tectare și control, Uniunea So
vietică a propus întîlnirea exper
ților țărilor interesate.

Acad. H. Hulubei s-a ocupat 
în continuare de importanța aca.

raz- 
pri- 

au

în- 
din

So- 
de

bun armator 
putea sta pe
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Părăsesc Tara Moților. Țara 
cu aur și tulnice. Țara cu oa
meni 
parcă 
ochii

dintr-o bucată, ciopliți 
din stîncile Detunatei, cu 
limpezi cu inima zvîcnind
—-.... Q) ----------

Ansamblul de cîntece și dan
suri din Republica Cehoslovacă, 
care a sosit în {ara noastră după 
turneul întreprins în R.P. Bulga
ria, a prezentat sîmbătă seara la 
Teatrul de vară „23 August" pri
mul spectacol.

stei conferințe, care a spulberat 
afirmațiile potrivit cărora, orga
nizarea unui sistem de detectare 
și control a exploziilor nucleare 
ar fi irealizabil.

După aproape șapte săptămîni 
de lucru — a arătat vorbitorul — 
specialiștii a 8 țări dintre car? 
savanți de renume mondial din 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, au 
ajuns la concluzia unanimă că 
un asemenea control este posibil. 
In protocolul Conferinței s-a con
semnat că nici o țară nu ar putea 
să provoace în ascuns o explozie 
nucleară care să nu 
identificată. Această 
importantă impune o

poată fi 
concluzie 

...... , atitudine
clară din partea acelora care fo
loseau pînă acum pretextul im
posibilității instituirii controlului 
pentru a evita de fapt încetarea 
exploziilor cu armele nucleare.

Este clar că rezultatele discuți
ilor au fost foarte pozitive. Țările 
producătoare de arme nucleare 
nu vor putea neglija aceste re
zultate, ceea ce este un lucru im
portant.

Academicianul H. Hulubei a 
vorbit apoi pe larg despre meto
dele de detectare a exploziilor 
nucleare examinate de conferința 
experților tehnici.

O primă metodă este colectarea ■ 
și analiza produselor radioactive 
rezultate de pe urma unei explo
zii nucleare.

Pe baza unor date tehnice pre
cise s-a arătat că cu ajutorul a- 
cestei metode se pot căpăta indi
cații asupra locului în care a a- 
vut loc explozia, asupra puterii 
ei și asupra naturii armei care 
a explodat.

O altă metodă este așa-zisa 
metodă acustică prin infrasunete. 
$i această metodă foarte sensi
bilă — permite să se studieze 
locul exploziei și intensitatea ei.

O altă metodă este cea a sem
nalelor electromagnetice — un 
fel de semnale de radio pe care 
le trimite o explozie atomică. S-a 
stabilit că forma semnalului elec
tromagnetic este destul de carac
teristică și că prin anumite mij
loace se poate deduce dacă sem
nalul respectiv a venit de la o 
explozie sau nu.

A patra metodă este aceea a 
semnalelor seismice. O explozie 
provoacă în scoarța pămîntului o 
perturbație care dă un semnal 
analog cu acela al cutremurelor 
de pămînt. După discuții îndelun
gate și amănunțite, cu documente 
în față s-a ajuns la 
că există posibilități 
bili dacă asemenea 
vin de la o explozie

constatarea 
de a se sta- 
semnale pro- 
sau nu.

In fața oglinzii:
un specimen rar

(Urmare din pag. I-n)

reparate din nou în timpul treie- 
rișului, pierzîndu-se zece zile bune 
de lucru.

Rață se simte bine în neorin- 
duiala oare domnește în sectorul 
lui de muncă. Calcă rece și nepă
sător, fluierînd mahmur printre 
proțapele de plug distruse, prin
tre pompele de injecție și injectoa- 
rele nereparate, aruncate la fier 
vechi.

Stațiunea stă prost cu realizarea 
planului, e codașă. Pînă la 19 au
gust mai avea de treierat încă 30 
la sută din plan, iar la arături 80

0 nouă dovadă
a superiorității
științei sovietice■ ■

(Urmare din pag. l-a)

pare un rezultat de-a dreptul deo
sebit — ne-a declarat profesorul — 
este faptul că cele două animale 
care au făcut această primă călă
torie Ia asemenea înălțimi s-au în
tors în perfectă stare pe pămînt. 
Acest fapt dovedește netemeinicia 
afirmațiilor unor cercetători occi
dentali după care la mari altitu
dini unele raze ar distruge viața.

Cercetările complexe în păturile 
superioare ale atmosferei făcute 
de oamenii de știință sovietici, cu 
ajutorul rachetelor geofizice, inte
resează un larg cerc de specialiști 
in domeniul biologiei ce sînt preo
cupați de rezultatele studiilor, în 
legătură cu modul în care se com
portă ființele vii la mari înălțimi.

Ceea ce trebuie să subliniem în 
primul rînd atunci cînd vorbim 
despre lansarea noii rachete, ne-a 
spus acad. prof. Eugen Macovski, 
directorul Institutului de Biochimie 
al Academiei 
unea la care 
oamenilor de 
au reușit să
de 450 km. două animale de ex
periență ce s-au reîntors în bună 
stare pe pămînt. Noua experiență 
constituie astfel o nouă dovadă a 
superiorității științei sovietice.

Demnă de subliniat este seriozi

R.P.R. este perfecți- 
au ajuns cercetările 
știință sovietici, care 
trimită la înălțimea

tatea cu care savanții sovietici au 
pregătit aceste experiențe, căci la 
reușita lor a contribuit fără îndo
ială și antrenarea 
clinilor pentru o asemenea călăto
rie.

Ceea 
faptul că animalele, călătorind în
tr-o rachetă cu greutatea atît de 
mare au putut să ajungă pe pă
mînt în condiții perfecte.

Se constată deci că savanții so
vietici dispun de pe acum de si
steme de asigurare a securității 
zborurilor ce s-au dovedit a fi 
foarte eficace.

Ca biochimist — ne-a spus in- 
sfirșit profesorul Macovski — 
sînt profund impresionat de a- 
ceastă nouă performanță a științei 
și tehnicii sovietice și din toată 
inima urez savanților din țara 
prietenă noi succese pe drutnu] 
cuceririi spațiului cosmic.

Declarațiile acestor reprezen
tanți de frunte ai științei romi- 
nești vorbesc din plin despre 
incontestabila superioritate a știin
ței sovietice, despre mărețele bi- 
ruinți ale oamenilor de știință din 
Uniunea Sovietică pe drumul cu
ceririi spațiilor interplanetare, 
sfărîmării barierelor ce-l țin pe 
om legat de planeta sa.

minuțioasă a

ce este uimitor este însă

la sută, toomai pentru că multe 
tractoare merg slab sau deloc din 
cauza proastelor reparații. II dor 
pe el toate astea ? Cîtuși de pu
țin. El se îmbată, folosește bunu
rile statului în interes personal.

Și nimeni nu-i zice nimic. Huli
ganul se laudă că are proptele. 
Dacă-l dă afară, (cum s-a mai în- 
tîmplat) îl ajută inginerul Iftode 
Constantin, șeful serviciului regio
nal S.M.T. și-l aduce înapoi. Așa 
că-și permite să se îmbete, să bată 
tractoriștii, să deterioreze și să 
folosească bunurile stațiunii în fo
losul lui.

Nu-i cunosc oare cei în drept 
chipul acestui huligan înrăit, ca- 
re-și face-n voie mendrele în a- 
ceastă stațiune, nestînjenit de ni
meni ?

Am vrut să-i punem și noi o 
oglindă în față și să le arătăm a- 
cestora în adevărata lumină chipul 
descompus, de individ fără suflet 
și scrupule al acestui huligan, care 
trebuie înlăturat fără milă din rîn
durile mecanizatorilor de la S.M.T. 
Dîngeni. Chipul acestui huligan 
nu-l arătăm numai celor în drept 
să ia măsuri împotriva lui, înde- 
părtîndu-l de urgență din stațiune, 
ci și organelor de justiție, oare ar 
trebui să-i cerceteze toate fărăde
legile și să-l pedepsească cum se 
cuvine, cu cea mai mare asprime.

S-a mai discutat și problema 
detectării exploziilor la mari di
stanțe de la pămînt. S-a arătat 
că cu o serie de metode de de
tectare a substanțelor radioactive 
cu ajutorul sateliților artificiali ai 
pămîntului s-ar putea căpăta in
dicații și despre asemenea ex
plozii.

Discuțiile au fost destul de 
lungi și de multe ori duse in 
contradictoriu. A existat din par
tea unora o anumită tendință de 
a exagera greutățile. Erau unii 
care spuneau că un control ar fi 
imposibil. Dar în fața adevărului 
științific și aceștia au trebuit să 
se încline.

In legătură cu contribuția adu
să la succesul conferinței de re
prezentanții Uniunii Sovietice și 
ai celorlalte țări socialiste, acad. 
Hulubei a subliniat că aceștia au 
contribuit esențial în demonstra
rea cu date științifice incontesta
bile a adevărului — recunoscut 
pînă la urmă de întreaga confe
rință— că exploziile pot fi de
tectate, identificate și supuse 
unui control efectiv. Delegația 
R.P. Romîne și-a adus contribu
ția ei în elaborarea metodelor 
tehnice de detectare și controla
re a exploziilor nucleare.

Conferința de la Geneva, a a- 
rătat vorbitorul, a recomandat a- 
plicarea celor 
amintite, în cadrul unui sistem de 
control instituit sub conducerea 
unui organ internațional și pre
văzut cu mijloacele tehnice nece
sare, posturile respective de Con
trol fiind dispuse în punctele de 
pe glob după normele stabilite de 
conferință, după ce guvernele 
respective vor cădea de acord.

întrebat despre însemnătatea 
apropiatei conferințe de la Gene
va pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice, acad. 
Hulubei a spus: Această con.e- 
rință, care este a doua de acest 
gen, este menită să stimuleze co
laborarea internațională în do
meniul aplicațiilor energiei nu
cleare și să dea ocazia unui 
schimb de experiență între cerce
tătorii științifici din lumea în
treagă, ceea ce este un fapt deo
sebit de important atît pentru 
progresul științei, pentru colabo
rarea internaționala, pentru crea
rea elementelor necesare unei 
conviețuiri pașnice intre state. La 
această conferință țara noast ă 
va participa cu un număr de a- 
proxirnativ 50 de comunicări, care 
vor oglindi în parte realizările 
noastre din ultimii ani în stu
dierea fizicii nucleului și a apli
cațiilor energiei nucleare în sco
puri pașnice. Se știe că R.P. Po
mină este printre putinele tari 
care posedă instalații perfecționa
te de cercetare a energiei nuclea
re și că noi am obținut rezulta'e 
practice deosebite în aplicarea a- 
cesteia într-o serie de domenii, 
economice, în industria petrolu
lui, în medicină, chimie etc. Toa e 
acestea arată, a subliniat acad. 
Hulubei, ce progrese pot fi obți
nute atunci cînd guvernul unei 
țări se interesează îndeaproape 
de activitatea științifică, cînd se' 
lucrează cu entuziasm și inte
res.

Faptul că la conferința trecută 
ne-am prezentat numai cu 7 co
municări, iar anul acesta ne vom 
prezenta cu 50, arată ritmul în 
care se dezvoltă în țara noastră 
aplicarea pașnică a energiei a- 
tomice și totodată, ca un factor 
hotărîtor, sprijinul pe care ni-1 
acordă Uniunea Sovietică în echi
parea și documentația tehnică 
necesară.

Referindu-se din nou în înche
ierea declarațiilor sale la impor
tanța deosebită a rezultatelor 
conferinței experților tehnici de 
la Geneva, acad. Hulubei și-a ex
primat convingerea că aceste re
zultate vor exercita o influen-ă 
pozitivă din ce în ce mai mare 
în grăbirea soluționării problemei 
interzicerii experiențelor nuclea
re, un pas important pe drumul 
realizării unui acord în problema 
dezarmării. După cum se știe, 
efectele acestei conferințe 
început să fie simțite. Ar 
ca S.U.A. și Anglia care 
nuă experiențele cu arme 
are să le înceteze încă înainte de 
a se institui sistemul de control 
preconizat, ținînd seama că ace
ste experiențe infectează atmo
sfera și că încetarea lor este ce
rută de toate popoarele.

patru metode

au și 
trebui 
conti- 
nucle-

sillllllllllllllllllllllllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIM
i 4
i Direcția PTTR a Capitalei și regiunii București |

In atenția abonaților telefonici
g Se aduce la cunoștința abo- 
= naților telefonici și tuturor ce- 
= tățenilor Capitalei că la data 
H de 31.VIU. a.c„ intră în func- 
ș țiune numerotația cu 6 cifre a 
= telefoanelor din București.
i| Toate numerele începind cu 
= cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor primi 
= inainte cifra 1, iar numerele 
|g care încep cu cifra 8, vor primi 
g în loc de cifra 8, 27, iar nu- 
g merele cu 9 vor primi 21.

fost

fost

fost

5-25.39

8-16.22

9-43.17

g De exemplu: 
K Nr. de telefon 
g va fi 15-25.39 ;
g Nr. de telefon 
g va fi 27-16.22 ;
= Nr. de telefon
g va fi 21-43.17.
g In acest scop, Direcția 
g P.T.T.R. a Capitalei și regiu- 
H nii București a luat măsuri ca 
g începind cu data de 31 iulie să 
g pună în vinzare noua carte de 
g telefon ediția 1958, cu numero
și tația de 6 cifre.
g Distribuirea cărții se va face 
g zilnic între orele 8-14 și 17-20

la ghișete fixate în acest scop, 
in holl-ul Telefoanelor din Cal. 
Victoriei 37, contra cost devîn- 
zare 10 lei.

Noua carte de telefon cuprin
de toți abonații (abonați par
ticulari, instituții de stat, în
treprinderi cooperatiste, școli, 
spitale etc.) în ordine alfabe
tică spre deosebire de cartea 
de telefon ediția 1954.

De asemenea mai cuprinde o 
parte clasificată imprimată în 
albastru, unde abonații pot 
găsi ușor telefoanele de utili
tate publică (spitale, farmacii, 
miliții, hoteluri etc.).

Odată cu intrarea în vigoare 
a noii cărți de telefon, rugăm 
insistent abonații și marele pu
blic de a o consulta în prea
labil, pentru a nu se provoca 
deranjamente în centralele 
noastre prin formarea vechilor 
numere cu 5 cifre sau numere 
greșite.

Procurarea cărții de telefon 
este obligatorie pentru toți a- 
bonații telefonici din București.

I
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Un sistem de control privitor 
la încetarea experiențelor 
nucleare este realizabil

Problema Tncetârii experiențelor 
cu arma nucleară de către toate 
statele trebuie urgent soluționată i

Rispunsurils lui N. S. Hrușciov ia întrebările corespondentului ziarului „Pravda“ 
în legătură cu încetarea experiențelor cu arma nucleară

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite răspunsurile lui 
N. S. HRUȘC1OV, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la întrebările corespondentului ziarului „Pravda" in 
încetarea experiențelor cu arma nucleară.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați poziția guvernelor S.U.A. 

j și Marii Britanii în problema
I încetării experiențelor cu arma
I nucleară în lumina declarați-
\ ilor președintelui Eisenhower

și a guvernului englez publica
te la 22 august ?

RĂSPUNS : Din păcate aceste 
declarații nu confirmă că guver
nele S.U.A. și Marii Britanii sînt 
gata să urmeze exemplul Uni
unii Sovietice și să pună capăt 
fără întîrziere . experiențelor cu 
arma nucleară. De fapt ele își 
continuă vechea linie — se eschi
vează sub diferite pretexte de 
a-și asuma obligația în legătură 
cu încetarea neîntîrziată a expe
riențelor cu arma nucleară. Ele 
procedează în felul acesta de 
cîțiva ani începînd din mai 1955, 
cînd guvernul sovietic a propus 
realizarea unui acord asupra în
cetării imediate a experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen.

Împărtășind năzuința fierbinte 
a popoarelor de a se pune capăt 
exploziilor experimentale cu ar
ma nucleară și călăuzindu-se de 
dorința de a crea o bază prac
tică pentru încetarea pretutindeni 
a experiențelor nucleare, Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat la 
31 martie a.c. hotărîrea cu privire 
la încetarea unilaterală de către 
Uniunea Sovietică a tuturor ex
periențelor cu armele atomice și 

. cu hidrogen. Noi am făcut acest 
pas in scopul realizării unui a- 
cord general cu privire la Înceta
rea pretutindeni a experiențe.or 
nucleare, deși ne dădeam seama 
că acest pas poate pune Uniunea 
Sovietică într-o situație dezavan
tajoasă față de țările N.A.T.O. 
După ce a încetat experiențele 
nucleare, Uniunea Sovietica a 
chemat S.U.A. și Marea Britanie 
să urmeze exemplul ei pentru a 
se pune capăt pretutindeni și 
pentru totdeauna exploziilor ex
perimentale ale bombelor atomice 
și cu hidrogen.

Guvernele S.U.A. și Marii 
Britanii însă, au refuzat să ur
meze exemplul Uniunii Sovietice. 
Ele au continuat și continuă să 
efectueze explozii experimentale 
manifestîndu-și prin aceasta ade
vărata lor atitudine față de pro
blema încetării experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen. 
Se poate spune oare că declarați-, 
ile guvernelor S.U.A. 
Britanii din 22 august confirmă 
că în pozițiile lor în 
problemă a survenit vreo schim
bare? Nu, aceasta nu se poate 
spune.

Dacă guvernele S.U.A. și An
gliei au dorit într-adevăr înceta
rea deplină a experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen, ele 
trebuiau să le pună capăt imediat. 
Declarațiile guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii dovedesc de ase
menea că aceste guverne con
tinuă să caute fel de fel de por
tițe pentru a se eschiva de la în
cetarea imediată a experiențelor, 
nucleare. Acest lucru devine deo
sebit de clar dacă privim rezer
vele și condițiile vădit trase de 
păr cu care guvernele puterilor 
occidentale își însoțesc propune
rile.

Intr-adevăr, ce propun guver-, 
nele S.U.A. și Marii Britanii ?

legătură cu

tării unui acord cu 
tarea experiențelor 
lizabil. Dacă insă este nevoie de 
vreo dovadă a caracterului com
plect artificial al unei asemenea 
condiții, este suficient să amintim 
rezultatele conferinței experților 
celor opt țări, care s-a terminat 
recent la Geneva.

Mai mult, guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii declară că vor fi 
de acord să prelungească acordul 
anual cu privire la suspendarea 
experiențelor nucleare numai în 
cazul cînd se va realiza „un pro
gres satisfăcător" în soluționarea 
problemei generale a dezarmării. 
Cine nu știe însă că tocmai gu
vernele puterilor occidentale, și 
nimeni altul, cramponindu-se cu 
îndărătnicie de politica cursei înar
mărilor și a șantajului atomic, ză
dărnicesc an de an realizarea unui 
acord in problemele dezarmării. 

SE PUNE ÎNTREBAREA: CUM 
SE POATE CREDE IN ACESTE 
ÎMPREJURĂRI CA El VOR 1N- 
TR-ADEVAR ÎNCETAREA EXPE
RIENȚELOR DACĂ PUN O A- 
SEMENEA CONDIȚIE? EXISTA 
OARE UN PROCEDEU MAI SI
GUR DE A TORPILA ÎNTREA
GA CHESTIUNE A 
EXPERIENȚELOR 
NUCLEARA DECIT 
A PREZENTA ASTFEL DE CON
DIȚII ?

Unii din Occident sînt gata să-șî 
arate admirația față de declarații
le guvernelor S.U.A. și Marii Bri
tanii în legătură cu eventuala sus
pendare de către ele a experien
țelor nucleare și laudă aceste de-

privire la înce- 
este ușor rea-

ÎNCETĂRII 
CU ARMA 
ACELA DE

occidentale, 
pentru a îm- 
experiențelor. 

Experții care și-au ținut ședințele 
la Geneva, inclusiv experții 
partea puterilor occidentale, 
ajuns la concluzia unanimă 
orice explozie nucleară poate 
detectată, că un control eficient a- 
supra încetării experiențelor cu 
arma nucleară este cu totul reali
zabil. Constatăm cu satisfacție că 
CONCLUZIILE CONFERINȚEI 
EXPERȚILOR CONFIRMA 1N- 
TRUTOTUL IN ACEASTA PRO- 
BLEMA JUSTEȚEA PUNCTU
LUI DE VEDERE PE CARE L-A 
APARAT TOT TIMPUL GUVER
NUL SOVIETIC, ȘI ARATA CA
RACTERUL FALS AL POZIȚIEI 
PUTERILOR OCCIDENTALE. Re
zultatele conferinței de la Geneva 
silesc pe adversarii încetării pre
tutindeni a experiențelor să recu
noască deplina netemeinicie și ca
racterul antiștiințific al argumen
tării lor.

Guvernul sovietic a examinat 
minuțios rezultatele lucrărilor con
ferinței experților de la Geneva și 
consideră necesar să declare că 
este de acord cu toate concluziile 
și recomandările, cuprinse în ra
portul conferinței cu privire la 
sistemul de control asupra încetă
rii pretutindeni a experiențelor nu
cleare.

In lumina rezultatelor lucrărilor 
acestei conferințe nu pot exista 
acum nici un fel de pretexte și 
justificări pentru refuzul de a pune 
capăt imediat și pretutindeni ex
periențelor cu arma nucleară, 
chiar și pentru aceia care înainte 
recurgeau la asemenea pretexte, 
înșe|înd pe oamenii creduli.

cercuri ale puterilor 
mai ales ale S.U.A., 
piedica încetarea

din 
au 
că 

fi

Ar fi absurd din partea noastră, 
conducători ai statului sovietic, 
dacă în fața unor asemenea ac
țiuni ale puterilor occidentale am 
nesocoti interesele vitale și legi
time ale securității țării noastre.

ACȚIUNILE S.U.A. ȘI MARII 
BRITANII CARE SINT CON
TRARE VOINȚEI POPOARE
LOR, ELIBEREAZĂ UNIUNEA 
SOVIETICA DE OBLIGAȚIA PE 
CARE ȘI-A ASUMAT-O IN 
MOD UNILATERAL contmd pe 
bunăvoința puterilor occidentale 
in problema încetării imediate și 
pretutindeni a experiențelor cu 
arma nucleară.

ÎNTREBARE : Ce atitudine 
are guvernul sovietic față de 
propunerea guvernelor S.U.A. 
și Marii Brilunii de a începe 
la 31 octombrie tratative intre 
cele trei puteri cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
mele atomice și cu hidrogen?

RĂSPUNS: Guvernul sovietic 
propus în repetate rinduri

și Marii

această

$ Guvernul sovietic este gata să înceapă
tratativele cu S.U.A. și Anglia la 31
octombrie H Ca loc al tratativelor

se propune Geneva

După lansarea 
rachetei sovietic©

Presa americană 
recunoaște :

U.R.S.S. s-a situat 
din nou po primul 

ioc
pămîntului, produse de explozii, 
precum și detectarea exploziilor 
prin oscilațiile electromagnetice 
emise de ele și prin produsele ra
dioactive create de explozii.

Conferința a studiat posibilită
țile și limitele fiecăreia din a- 
cesle metode pentru detectarea ex
ploziilor nucleare și a stabilit eâ 
aplicarea simultană a diferitelor 
metode ușurează considerabil de
tectarea și identificarea exploziilor 
nucleare.
• După discutarea diferitelor me
tode, conferința a examinat proble
ma utilajului tehnic al sistemului 
de control, necesar pentru detec
tarea și identificarea exploziilor 
nucleare, iar apoi a trecut la pro
blema sistemului do control în 
ansamblu.

în urma examinării acestor pro
bleme conferința a ajuns la con. 
cluzia că din punct de vedere teh
nic este realizabil să se instituie, 
cu posibilitățile fi limitările men-

semnalelor care perturbă înregis
trarea semnalului căutat —- N.K.) 
care ar exista în locurile așezării 
lor

După ce se stabilește distanta 
dintre posturile de control se a- 
rală că posturile de control ar a- 
vea următoarea repartizare pe glob 
(atunci cînd ar exista o rețea cu- 
prinzînd 110 posturi continentale); 
America de nord — 24. Europa — 
6. Asia — 37. Australia —- 7. 
America de sud — 16. Africa — 
10. Antarctica — 4. Paralel cu 60 
posturi de control pe insule fi a- 
proximativ 10 vase.

în continuare raportul arată : 
în atribuția personalului posturi
lor de control intră asigurarea 
funcționării normale a aparataju- 
lui, prelucrarea inițială a materia
lelor obținute și prezentarea lor 
organului internațional de control 
și guvernului țării pe teritoriul 
căreia se află postai de control, 
printr-o modalitate pe care guver
nele o vor găsi adecvată.

Paralel cu funcționarea rețelei 
principale, se vor stringe probe 
de aer din avioane care vor efec
tua zboruri obișnuite de la nord 
spre sud deasupra periferiilor 
oceanelor Atlantic și Pacific, pre
cum și deasupra porțiunilor ocea
nelor îndepărtate de posturile te
restre de control.

Dacă este nevoie de verificarea 
existenței unui nor radioactiv, în 
cazul observării unui fenomen ne
identificat care ar putea fi bănuit 
a fi o explozie nucleară, se orga
nizează zboruri speciale ale avioa
nelor pentru a lua probe ale pro
duselor radioactive.

La observarea de către posturile 
de control a unui fenomen care nu 
poate fi identificat de organul in
ternațional de control și care poa
te fi bănuit a fi o explozie nu
cleară, organul internațional de 
control poate trimite la locul a- 
cestui fenomen un grup de inspec
ție pentru a stabili dacă a avut 
loc sau nu o explozie nucleară.

După ce arată amănunțit efica
citatea stabilirii și identificării ex
ploziilor nucleare la suprafața pă
mîntului, la diferite înălțimi, la 
mari adîncimi în largul oceanului 
și sub7pămînt raportul enumeră 
cazurile speciale în care posibili
tatea detectării exploziilor nu
cleare ar fi redusă.

Conferința consideră însă că ori
care ar fi măsurile 
luate de țara care ar 
dul, ea nu se poate 
demascată, îndeosebi
seama de inspecțiile care se efec
tuează la locul exploziei bănuite.

Conferința experților recomandă 
ca sistemul de control descris mai 
sus să fie prezentat spre examinare 
guvernelor.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
S-au dat publicității extrase din 
Raportul Conferinței experjilor 
pentru studierea metodelor de 
stabilire a încălcărilor unui even
tual acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare.

După cum se știe la confe
rința care a avut loc la Geneva 
intre 1 iulie și 21 august 1958 au 
participat delegații de experți din 
Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Polonă, Republica Ceho
slovacă și Republica 
Romină, pe de o parte, și experți 
diu S.U.A., Marea Britanie, f ran
ța, Canada — pe de altă parte.

Conferința experților a exami
nat principalele metode de detec
tare și ideutilicare a exploziilor 
nucleare, precum și problema sis
temului de control pentru stabili
rea încălcării unui eventual acord 
eu privire la încetarea experiențe
lor nucleare și a adoptat concluzii 
corespunzătoare asupra acestor 
probleme.

In capitolul intitulat „Introdu
cere" al raportului adoptat de con
ferință, se spune între altele :

Conferința experților a studiat 
fenomenele care însoțesc exploziile 
nucleare efectuate în diferite con
diții.

Unele din aceste fenomene, și 
anume undele acustice la explo
ziile din aer și apă, oscilațiile seis
mice la exploziile pe pamint, sub 
pamint și sub apă, impulsurile ra
dio la exploziile din atmosferă, 
lumina și radiațiile-ganima, cînd 
ele se propaga la distanțe mari, 
constituie indicii ale exploziilor 
și permit să se aprecieze locui și 
timpul acestora.

La exploziile nucleare din at
mosferă, produsele radioactive 
care se formează se amestecă in at
mosferă și se răspiudesc la distanțe 
mari. Dacă explozia nucleara a fost 
efectuată în ocean sau în scoarța 
pămîntului, atunci produsele ra
dioactive vor rămîne concentrate 
o perioadă de timp însemnată în 
apropierea locului exploziei.

Sensibilitatea metodelor fizice, 
chimice și geofizice moderne de 
măsurare permite să se detecteze 
exploziile nucleare la distanțe în
semnate, în baza indiciilor arata te 
mai sus. Astfel, se știe că explo
ziile de mare putere, efectuate la 
suprafața pămîntului și în pătu
rile interioare ale atmosferei pot 
fi detectate cu ușurință în punc
tele cele mai îndepărtate de locul 
exploziei.

Te de altă parte, exploziile de 
mica putere (cîteva kilo tone) pot fi 
detectate cu multă certitudine, în 
condițiile actualei stări a tehnicii 
observațiilor, numai cînd există 
un sistem special de control.

Principala dificultate in detecta
rea și identificarea exploziilor 
mici constă în faptul că multe fe
nomene naturale (cutremurele, 
furtunile etc.) produc semnale a- 
semănătoare acelora produse de 
explozii, sau care prin prezența 
lor împiedică stabilirea semnale
lor căutate.

La distingerea semnalelor feno
menelor naturale de semnalele ex
ploziilor contribuie analiza minu
țioasă a materialelor înregistrării, 
ținîndu-se seama de indicațiile ob
ținute în ciieva puncte. Fenome
nele care rămîn neidentificate și 
care ar putea fi bănuite a fi ex
plozii nucleare, ar putea fi iden
tificate printr-o inspecție la fața 
locului.

Conferința experților a examinat 
metodele de detectare a explozii
lor nucleare prin oscilațiile a- 
custice, hidroacustiee și seismice 
din atmosferă, apă și din scoarța

Populară

Raportul Conferinței 
de la lieneva 

a experților atomiști

NEW YORK 30 (Agerpres). -i 
In S.U.A. a fost primită cu in
teres știrea lansării în’ U.R.S.S. 
a unei noi rachete geofizice cu o 
singură treapta. Ziarele „New 
York World Telegram tind Sun* 
și ,,New York Journal American* 
au publicat știrea pe prima pa
gină, sub titluri mari. Se relevă 
altitudinea calculata, atinsă de 
rachetă, greutatea totala a apa- 
ratajului și funcționarea normală 
a acestuia. Ziarele subliniază în
deosebi că racheta a coborit exact 
în sectorul fixat și că starea am
bilor clini după coborîrea pe pa
mint este bună.

După cum anunță agenția Uni
ted Press International, lansarea 
rachetei geofizice în U.R.S.S. a 
fost apreciată la Washington ca 
un indiciu al faptului ca „rușii 
s-au situat pe primul loc în incă 
o privință". Această lansare, a- 
daugă agenția, înseamnă că „cel 
puțin la altitudinile date", Uniu
nea Sovietică a rezolvat proble
ma învingerii fricțiunii atmosfe
rice la întoarcerea 
pămînt.

Toate ziarele de 
New York publică, 
la loc de frunte 
despre lansarea rachetei, evitînd 
însă să publice comentarii proprii. 
Numai „New York Times" recu
noaște că greutatea rachetei este 
„impresionantă".

rachetelor pe

dimineață din. 
de asemenea, 
corespondențe

ționate un sistem de control, pen
tru stabilirea încălcărilor acordu
lui cu privire la încetarea generală 
a experiențelor cu arma nucleară, 
sistem care poate funcționa in 
mod eficace.

în ce privește sistemul de con
trol pentru stabilirea 
unui eventual acord cu privire la 
încetarea 
conferința 
concluzia 
trebuie să 
organ internațional de control care 
să asigure coordonarea activității 
sistemului de control în așa fel 
incit acesta să satisfacă anumite 
cerințe tehnice stabilite de confe
rință și să îndeplinească funcțiile 
corespunzătoare.

După expunerea amănunțită a 
cerințelor tehnice pe care trebuie 
să le satisfacă orgamțl internațio
nal de control și a funcțiilor pe 
care trebuie să le îndeplinească 
raportul se ocupă de rețeaua pos
turilor de control. Această rețea 
cuprinde între 160 și 170 de pos
turi de control terestru și aproxi
mativ 10 vase. Din aceste 160-170 
de posturi de control, aproximativ 
100-110 ar fi situate pe continente. 
20 din ele pe insule oceanice mari 
și 40 pe insule oceanice miei; nu
mărul exact al posturilor de con
trol. în limitele stabilite, nu poate 
fi însă precizat decît în procesul 
repartizării lor concrete pe glob, ți
nîndu-se seama de zgomotul (prin 
zgomote se înțelege totalitatea

încălcării

experiențelor nucleare, 
experților a ajuns la 

că sistemul de control 
lie sub conducerea unui

Desfășurarea Zilelor culturii romînești în R.S.S. Moldovenească
a .
S.U.A. și 'Marii Britanii să ducă 
tratative cu privire la încetarea 
imediată a experimentării armei 
nucleare de către toate pu.erile 
care dispun de aceasta armă. In 
prezent guvernele acestor puteri 
s-au demarat gata sa înceapă 
tratativele la 31 octombrie a. c. 
Această dată este acceptabilă 
pentru guvernul sovietic.

Sintem de părere ca locul cel 
mai adecvat pentru tratative ar 
fi Geneva, unde recent s-au în
cheiat cu succes lucrările expet- 
ților care au studiat problema 
metodelor tehnice de control asu
pra respectării unui acord , cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare. Pornim insă de la con
siderentul că asemenea tratative 
trebuie să aibă ca scop încheierea 
unui acord cu privire la înceta
rea definitivă a experiențelor cu 
toate tipurile de arme atomice și 
nucleare de către toate statele. 
NUMAI INTR-UN ASEMENEA 
CAZ TRATATIVELE VOR CO
RESPUNDE INTERESELOR PO
POARELOR Șl NU VOR FI FO
LOSITE CA UN PARAVAN 
PENTRU CAMUFLAREA LIP
SEI DE DORINȚA 
MARI REALIZAREA 
CORD.

Nu putem In nici 
fim de acord cu

29 
da
A. 
al

de precauție 
încălca acor- 
feri de a fi 
dacă se ține

CHIȘINAU 30 (Agerpres). 
Corespondență specială: La 
august delegația de oameni 
cultură din R.P.R. însoțită de 
M. Lazarev, ministrul Culturii
R.S.S. Moldovenești, a vizitat ora
șul Dubăsar centru raional.

Delegația a vizitat apoi hidro
centrala Dubăsar.

Convoiul de mașini s-a îndrep
tat apoi spre satul Koșnița. Aici 
oaspeții au vizitat colhozul „Don- 
basul de fructe".

★
Tntr-unul din cele mai pitorești 

colțuri ale capitalei Moldovei so
vietice — Parcul central de cul
tură și odihnă din Chișinău a 
fost organizată expoziția „R.P.R. 
in imagini". Fotografiile expuse 
vorbesc despre realizările obținute 
de R.P.R. pe plan economic, cultu
ral și științific.

Războiul celor 12 mile marineÎNTREBARE : In rândurile 
opiniei publice sovietice tre
zește neliniște faptul că guver
nele S.U.A. fi Marii Britanii 
nu numai că nu au urmat 
exemplul Uniunii Sovietice, care 
a încetat în mod unilateral 
toate experiențele cu armele 
atomice și cu hidrogen, ci, 
dimpotrivă, au începui să-și e- 
fectueze experiențele cu și mai 
multă intensitate. Ce se poate 
spune despre poziția guvernu
lui sovietic în legătură cu ase
menea acțiuni ale puterilor oc
cidentale ?

RĂSPUNS: Da, într-adevăr, 
guvernele S.U.A. și Marii Britanii 
au refuzat să urmeze exemplul 
Uniunii Sovietice și continuă să 
efectueze cu intensitate crescîn- 
dă explozii experimentale ale 
bombelor atomice și cu hidrogen. 
Chiar după încetarea unilaterală 
a experiențelor de către Uniunea 
Sovietică și după mesajul guver
nului sovietic adresat guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii, prin 
care se propunea încetarea ime
diata și p'eiuiindeni a tuturor 
experiențelor, Statele Unite au 
întreprins în Oceanul Paciiic cea 
mai mare serie de experiențe cu 
bombele atomice și cu hidrogen. 
Numai în perioada 28 aprilie — 
26 iulie ele au eiectuat peste 30 
de explozii nucleare. Și guvernul 
englez a efectuat cîteva explozii 
experimentale cu arma termonu
cleară. Mai mult decît atît, în 
aceeași zi de 22 august, cind gu
vernul Marii Britanii a declarat 
în auzul întregii lumi că este 
gata să înceapa tratative cu pri
vire la suspendarea experiențelor 
nucleare, el a trecut la efectua
rea unei noi serii de explozii cu 
arma nucleară. Guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii folosesc in mod 
vădit încetarea de către Uniunea 
Sovietică a experiențelor nucleare 
pentru a dobindi avantaje mi
litare unilaterale.

Guvernul sovietic, care a făcut 
din partea sa tot ce este cu pu
tință pentru a asigura rezolva
rea în sens pozitiv a problemei 
încetării pretutindeni a experi
mentării armelor atomice și cu 
hidrogen, nu poate, firește, să to
lereze ca in urma unor aseme
nea acțiuni ale puterilor occiden
tale să fie prejudiciate interesele 
securității s.atului sovietic. In a- 
ceastă privință ne călăuzim după 
cunoscuta hotărîre a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din 31 mar
tie a.c., în care se spunea ca in

clarații prezentîndu-le ca 
țiune în favoarea păcii, 
buie să spunem direct că 
care dorește ca acestor 
riențe să li se pună capăt 
tr-adevăr, nu 
nici un 
ceste declarații.

Se creează o situație destul 
originală: la început ni s-a de
clarat timp îndelungat că proble
ma încetării experiențelor nuclea
re poate li soluționată numai ca 
parte integrantă a unui larg acord 
cu privire la dezarmareș Cînd 
absurditatea acestei poziții a pu
terilor occidentale a devenit evi
dentă pentru toți, atunci, sub pre
siunea opiniei publice, puterile oc
cidentale au cedat declarînd că 
sînt gata să examineze problema 
încetării experiențelor în mod se
parat, ca o problemă de sine stă
tătoare. Totodată însă, ele au 
început să persiste în a exagera 
problema controlului asupra înce
tării experiențelor arătind în fel 
și chip, în pofida situației reale, 
greutățile unui astfel de control 
și afirmînd chiar că el ar fi im
posibil. Acum, cînd pentru oricine 
'a devenit clar că controlul este 
pe deplin realizabil, la Washington 
și la Londra se declară din nou 
că rezolvarea problemei încetării 
experiențelor este posibilă numai 
în legătură cu rezolvarea celor
lalte probleme ale dezarmării.

Așadar, CERCUL VICIOS 
CREAT DE ADVERSARII ACOR
DULUI CU PRIVIRE LA ÎNCE
TAREA PRETUTINDENI A EX
PERIENȚELOR CU ARMELE A- 
TOMICE SI CU HIDROGEN S-A 
ÎNCHIS DIN NOU.

Cum se poate da crezare după 
aceasta cuvintelor guvernelor 
S.U.A. și Angliei că ele ar dori 
încetarea experiențelor. Nu este 
oare mai just .să se presupună că 
IN, ACEASTA CHESTIUNE SE 
TINDE DIN NOU SA SE A- 
DOARMA PUR SI SIMPLU VI
GILENȚA POPOARELOR care 
manifestă o îngrijorare legitimă în 
legătură cu continuarea experien
țelor cu arma nucleară efectuate 
de S.U.A. și Marea Bfitanie, pe 
scară tot mai largă ?

ÎNTREBARE : După păre
rea dv. ce însemnătate au pen
tru rezolvarea problemei înce
tării pretutindeni a experiențe
lor cu armele atomice și cu hi
drogen rezultatele conferinței 
experților celor opt țări în le
gătură cu , metodele de detec
tare a exploziilor nucleare, care cazul cind celelalte puteri care 
S-a terminat recent le Geneva ? dispun de armele atomică și cu 
RĂSPUNS : Importanța cprțfe- hidrogen vor continua experien

țele cu aceste arme, guvernul 
U.R.S.S. își va asuma libertatea 
de a acționa după cum crede de 
cuviință in prob ema electuării de 
către Uniunea Sovietică a expe
riențelor cu armele atomică și cu 
hidrogen, ținînd seama de intere
sele securității Uniunii Sovietice.

', nu poate să-și arate 
fel admirația față de

o ac-
Tre- 

acela 
expe- 

in- 
în 
a-

<ie

nele S.U.A. și Marii
In primul rînd, în loc de a de

clara că renunță imediat la efec
tuarea experiențelor, guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii vorbesc 
numai de suspendarea temporară 
a experiențelor nucleare pe ter
men de un an. Cui nu-i este 
clar că o perioadă atît de scurtă 
de suspendare a experiențelor 
nu prezintă nici o însemnătate 
întrucît termenul de un an reprej 
zintă numai perioada necesară 
pentru pregătirea unei noi serii 
de experiențe nucleare.

Dovedește oare aceasta o abor
dare serioasă a problemei și do
rința sinceră a guvernelor puteri
lor occidentale de a pune capăt 
experiențelor cu armele atomice 
și cu hidrogen ? Cîtuși de puțin. 
Aceasta seamănă mai mult cu 
o batjocură la adresa năzuințe
lor popoarelor care cer să se pună 
capăt odată pentru totdeauna ex
ploziilor experimentale.

Ce-i drept, guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii declară că ele vor 
fi dispuse să prelungească în vi
itor durata suspendării experien
țelor de fiecare dată cu încă un 
an. Ele își însoțesc însă consim- 
țămîntul lor cu astfel de rezerve 
și condiții încit devine clar că 
în realitate nici nu intenționează 
să renunțe la efectyarea pe viitor 
a exploziilor experimentale cu ar
ma nucleară.

Drept una din condiții se cere 
crearea unui sistem • de control 
eficient asupra încetării experien- a înmormîntat definitiv, legenda 
țelor. Această „condiție", desigur, 
este artificială, deoarece se știe 
de mult că știința modernă ga
rantează posibilitatea detectării 
oricăror explozii nucleare și, prin 
urmare, controlul asu.'ra respec-

rinței experților de la Geneva con
stă în primul rind în aceea că ea

potrivit căreia controlul res
pectării unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor nuclea
re ar fi cu neputință. După cum 
se știe, această legendă a fost 
pusă în circulație de anumite

DE A UR- 
UNU1 A-

să 
Și 

condițiile cu care puterile occi
dentale își însoțesc declarația că 
sint 
ve, 
cu 
na 
bun 
tim

un caz 
rezervele

ia parte la 
a fi de 

condiții ar 
tratativele 
unui eșec.

tratati- 
acord 

insem- 
de la 

Soco-

gata să 
intruclt 

aceste 
a sorti 
început 

de asemenea, că pentru a se 
evita orice fel de întirzieri, ar ti 
util să se cadă de acord antici
pat asupra duratei acestor trata
tive. După părerea noastră, fi
nind seama de rezultatele poziti
ve ale conferinței experților de 
la Geneva, aceste 
putea fi încheiate în decurs de 
2—3 săptămini.'

Ar fi însă, desigur, nejust 
dacă pregătirile în vederea unor 
asemenea tratative ar slăbi aten
ția față de importanța soluționă
rii urgente a problemei încetării 
experiențelor nucleare de către 
toate statele. Ar fi în special o 
mare greșeală dacă ar slăbi aten
ția Organizației Națiunilor Unite 
față de această problemă. Cea 
de-a 13-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., .după părerea 
noastră, trebuie să-și spună un 
cuvînt plin de greutate în acea
stă problemă care frămîntă pro
fund întreaga omenire.

tratative ar

(Sublinierile aparțin redacției)

'MOSCOVA. — A apărut cel 
de-al 51-lea volum — ultimul — 
al Marii Enciclopedii Sovietice.

HELSINKI. — După cum s-a 
mai anunțat, la 29 august, U. K. 
Kekkonen, președintele Finlandei, 
a primit demisia guvernului R. 
Kuuskoski și a aprobat compo
nența noului guvern format de 
K. A. Fagerholm, reprezentant al 
Partidului socinl-democrat.

WASHINGTON. — Departamen
tul Apărării al Statelor Unite a 
anunțat că S.U.A. trimit noi întă
riri militare în Extremul Orient. 
Astfel, după cum transmite Fran
ce Presse un grup de avioane de 
transport urmează să se alăture 
flotei a 7-a americane care patru- 
lează in apele Pacificului din a- 
propierea coastei R.P. Chineze.

O sfidare la adresa popoarelor:

S. U. A. vor efectua 
noi experiențe nucleare
WASHINGTON 30 (Agerpresj. 

După cum a declarat coresponden
ților de presă un purtător de cu- 
vint al Comisiei pentru energia a- 
tomicăf S.U.A, intenționează să e- 
fectueze in lunile septembrie și 
octombrie zece experiențe nuclea-

re în statul Nevada, înainte, de in
trarea în vigoare a unui eventual 
acord cu privire la încetarea 
perimentării nucleare pe timp 
un an cu începere de la 31 
tombrie.

ex-
de

oc-

U.R.S.S. refuză să participe 
la demonstrația armei nucledre în condiții 

de laborator proiectată de S. U. A.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — pentru a participa ța demonstra- 

TASS transmite: La 28 august, 
ambasadorul sovietic în S.U.A. a 
adresat Departamentului de Stat 
al S.U.A. o notă in 
Uniunea Sovietică 
mite observatori la 
armei nucleare în 
laborator proiectată 
S.U.A. In notă se 
invitația adresată oamenilor 
știință și reprezentanților presei

care arată că 
nu-și va tri- 
demonstrația 
condiții de 
de guvernul 

subliniază că 
de

ția în condiții de laborator a ar
melor nucleare cu. precipitații ra
dioactive „limitate", urmărește să 
găsească un pretext pentru a 
justifica continuarea de către Sta
tele Unite a experiențelor cu arme 
atomică și cu hidrogen, folosind 
pentru aceasta prestigiul Organi
zației ' Națiunilor Unite și al co
mitetului ei științific pentru stu
dierea influenței radiațiilor ato
mice.

găsească un pretext pentru
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Conflictul anglo-islandez 
a șubrezeniei alianței

i
I 
î l

Se împlinește o săptămână 
de cînd la Paris s-a întrunit în 
mare grabă Consiliul N.A.T.O. 
în căutarea unui așa zis com
promis în conflictul ivit intre 
doi dintre membrii Paotului 
Atlantic — Anglia și Islanda.

Ce s-a întîmplat ? Mica in
sulă islandeză a luat o hotărî- 
re cu privire la dreptul de a 
pescui în apele ce o înconjoa
ră, hotărire care ignoră inte
resele rapace ale trusturilor en
gleze, Este vorba de faptul că 
guvernul islandez, cu aproba
rea tuturor partidelor politice, 
și procedând conform normelor 
dreptului internațional, a anun
țat extinderea de la 1 septem
brie a apelor sale teritoriale 
pînă la o distanță de 12 mile 
marine. După cum este știut 
pescuitul constitue un lucru ni- 
tal pentru cei 200.000 de locui
tori ai Islandei, peștele fiind 
nu numai alimentul de bază al 
populației dar și principala 
sursă de venituri a micii țări. ,

Monopolurile capitaliste —■ 
în primul rind cele engleze — 
in goana Iar nestăvilită după 
profituri grase, vor să conti
nue să răpească în mod arbi
trar mijloacele de existență ale 
Islandei. Nici în ruptul capului 
ele nu vor să renunțe la to
nele de pește din apele islan
deze, care in mod legal nu le 
aparțin. Alături de guvernul 
englez, guvernele Franței, Ger
maniei occidentale, Belgiei (și 
ele interesate în a jefui această 
bogăție naturală), au sărit frip
te cind au aflat intenția Islan
dei și au declarat că nu vor 
respecta limita celor 12 mile 
marine. Ele nu pot vedea cu 
ochi buni hotărârea guvernului 
islandez deoarece ea înseamnă 
pentru trusturile monopoliste 
de pescuit pierderea unor mari 
beneficii. Totodată există si 
teama că exemplul Islandei ar 
putea fi imitat și de alte țări, 
ca de pildă

Sfidând în 
tărîrea unei 
și suverane, 
represalii, 
atlantic al Islandei, Marea Bri
tanie, a instituit un embargo 
asupra pieței peștelui islandez.

la 24 august în apele terito
riale islandeze peste 100 de 
vase de pescuit, escortate de o 
flotilă de război, pentru a ces
tui. De curind agenția ameri
cană U.P.I. a anunțat că gu
vernul englez a trimis spre 
țărmurile islandei și 1600 de 
marinari înarmați.

Pe bună dreptate poporul Is
landez și-a manifestat prdfunda 
indignare față de afrontul 
adus de Anglia țării sale. Ne
îndoios că conflictul anglo- 
islandez depășește cadrul strict 
limitat al relațiilor celor două 
state. Plin ivirea lui s-a produs 
o nouă fisură în cadrul alian
ței atlantice, a cărei „unitate" 
este și așa roasă de contradic
ții, Iată dece membrii N.A.T.O. 
n-au putut rămâne indiferenți

— o dovadă 
atlantice

fost pînă acum încununate 
succes. Se crede că tratati-

Norvegia.
mod nerușinat ho- 
țări independente 

Anglia a trecut la 
Pretinsul „aliat"

și s-au întrunit raoid la Paris 
pentru a determina Islanda 
să-și schimbe poziția. Persona
litățile oficiale islandeze însă, 
ca de pildă, Ludovik Josepsson, 
ministrul pentru pș-obiemeie 
pescuitului, au declarat că 
„Islanda nu este dispusă să ta
că niciun fel de concesie", iar 
ambasadorul islandez la Lon
dra, Gudmunddson, a amenin
țat că dacă Anglia se va men
ține pe poziția ei agresivă „Is
landa se poale retrage din 
N.A.T.O.". In același sens au 
făcut declaraț i și ambasadorii 
Islandei din Germania occiden
tală, Franța etc. Toate acestea 
n-au rămas fără ecou, „New 
York Times" scria că „retrage
rea Islandei din N.A.T.O... ar 
fi un fapt tragic". Această con
statare e și firească dat fiind că 
strategii atlantici consideră Is
landa ca „o bază-cheie a fron
tului nordic al N.A.T.O."

Tratativele secrete de la Pa
ris, după cum a relatat agen
ția France Presse, nu lasă să 
se întrevadă „nici o soluție în 
conflictul între Marea Britanie 
și Islanda". Pronosticul s-a ade
verit. Comunicatul N.A.T.O., 
dat publicității vineri la Paris,

au 
de 
vele vor fi reluate în curind". 
In consecință, secretarul gene
ral al N.A.T.O., Henri Spaak, 
a fost trimis de u-rgență în ca
pitala Islandei. Agenția ameri
cană U.P.I. speră că în urma 
misiunii întreprinse de Spaak 
se va produce o lovitură de ul
tim moment, care să răstoarne 
decizia Islandei,

După cum se vede au intrat 
în acțiune toate mașinăriile di
plomației imperialiste, care au 
bineînțeles, drept scop exerci
tarea de presiuni asupra Is
landei.

Conflictul anglo-islandez con
stitue o nouă dovadă concretă 
a șubrezeniei alianței atlantice; 
ei arată totodată cine sînt cei 
care încalcă în mod brutal 
drepturile țărilor mici. Guver
nul englez s-a' autodemascat. 
Faptul că guvernul U.R.S.S. a 
răspuns la hotărârea Islandei ci 
„organizațiile industriale sovie
tice care se ocupă cu pescuitul 
vor respecta hotarele de pes
cuit ale Islandei", demonstrea
ză încă odată politica sovietică 
de prietenie, de colaborare rod
nică, pe baza deplinei egalități 
și a respectului reciproc

Mîine urinează să intre in 
vigoare hotărirea Islandei. Săp- 
tămlnalul laburist „Tribune", 
relatează că grupul monopolist 
englez care controlează pescui
tul a hotărit pentru 1 septem
brie o pătrundere în masă a 
vaselor sale pescărești în apela 
Islandei șt, drept, amenințare, 
aceste vase vor fi escortate de 
o parte a flotei maritime mili
tare engleze.

Războiul intre „aliații" occi
dentali pentru cele 12 mile 
marine continuă să ia amploare. 
Nu e exclus ca, în viilor, alto 
amănunte ale „prieteniei atlan
tice" să răbufnească. Dacă in 
probleme aparent minore, cum 
este cea a zonei de pescuit, 
aliații occidentali ajung pînă 
acolo incit să se dezică unul 
de altul, este evident ce „trăiai- t 
cie“ poate avea o alianță cum f 
este N.A.T.O., bazată pe forța f 
celui mai tare și în sinul căreia y 
domnește principiul: peștele ț 
cel mare înghite pe cel mic. 5
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