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MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
La 5 septembrie 1958 a avut loc Plenara Co

mitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Plenara a hotărît convocarea la 27 ianuarie 
1959 a celui de-al XXI-lea Congres Extraordi
nar al P.C.U.S.

Congresul va examina cifrele de control cu 
privire la dezvoltarea economiei naționa'e a 
U R.S.S. pe anii 1959-1965. Raportul în această

problemă va fi prezentat de N. S. HrușcioV, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S.

Tezele raportului în legătură cu cifrele de 
control cu privire la dezvoltarea econonrei na
ționale a U.R.S.S. pe șapte ani (1959-1965) vor 
fi publicate în prealabil în presă.

Plenara a eliberat pe N. A. Bulganin de sar
cinile de membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.

lucrărilor de toamnă
Utemiștii și tinerii iși respectă angajamentul

Utemiștii și tinerii din G.A.S. 
Romanești, raionul Craiova, au 
avut cu citeva săptămini ia urmă 
o adunare generală U.T.M. Cu 
această ocazie, comitetul U.T.M. 
a prezentat darea de seamă cu 
privire la felul cum au fost în
deplinite unele obiective din an
gajamentele luate in urma Con
sfătuirii de la Constanja. Firește 
că pe lingă o serie de realizări 
deosebit de importante, utemiștii 
au luat atitudine Împotriva rămi- 
nerii in urmă a unor lucrări de 
sezon cum ar fi: însilozatul fu
rajelor, recoltatul porumbului și 
al florii soarelui, executarea ară
turilor pentru insămînțări ca și 
însăminfările de toamnă.

In urma acestei adunări, ute
miștii au luat hotărîrea să inten
sifice lucrările respective. Ei au 
contribuit printre altele la con
ditionarea a 131 tone‘semințe și 
la transportul pe cîmp pentru în-

„MAI E
La Sfatul popular 

comunal Dragalina 
raionul Bîrlad e 
liniște. Iorgu Nistor, 
secretarul sfatului ră
sucește niște hirtii 
lingă telefon. loniță 
Ciolacu, vicepreșe
dintele care ține loc 
și de președinte, pre
gătește niște situa
ții. Ce scrie în ele ? 
Să vedem. G. A. C. 
„Nikos Beloiannis" 

din satul Periam 
Dumbrava avea să 
execute arături de 
vară pe o suprafață 
de 173 hectare. Abia 
a arat 30. Gospodăria 
agricolă colectivă 
„Partizanul" din Vi- 
zureni trebuia să are 
153 hectare. A arat 
pînă acum numai 30. 
Cele patru întovără-. 
șiri aveau de arat la 
un loc 276 ha. Nu

CONOM1ILE
O PREOCUPARE

M.

dar

TI

de fiecare zi

In sediul organizației U. T. 
intilnim pe tehnicianul meta-

corporarea în sol a 130 tone gu
noi de grajd. Paralel cu aceste 
lucrări utemiștii și tinerii au a- 
cordat o atenție deosebită arătu
rilor și insămînțărilor de toamnă. 
Zi și noapte, dînd dovadă de o 
înaltă conștiință socialistă, ute
miștii celor două brigăzi de trac
toare au reușit să-și respecte an. 
gajamentul luat in fața întregii 
organizații.

Astfel, utemiștii Gheorghe Bu- 
șică, Alexandru Pușcașu și FIo- 
rea Stoica din brigada condusă 
de tovarășul Ion Ungureanu au 
reușit să are peste 330 ha. și să 
însămînțeze 45 ha. cu secară ma
să verde.

Și tinerii celeilalte brigăzi au 
reușit să execute arături in ve
derea insămînțărilor pe celelalte 
300 ha. pe care le au în pri
mire, însămînțările urmînd să în
ceapă din ziua de 8 septembrie.

I. TEOHARIDE

P“

Să generalizăm metodele înaintate în lupta de economisire a metalului

Acțiunea de economisire a metalului se răspîndește tot mai 
larg în întreaga țară. La uzinele metalurgice „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Tîrgoviște, de pildă, am aflat că de la înce

putul anului și pînă acum CIFRA TOTALA A ECONOMIILOR 
DE OȚEL REALIZATE ESTE DE 67 DE TONE. Spre a afla 
contribuția și metodele folosite de tinerii uzinei în această ac
țiune, ne-am adresat cîtorva

Rodul Inițiativelor

au arat încă nici o 
palmă.

După tovarășul Io- 
nifă Ciolacu situația 
aceasta e bună.

— Abia sîntem la 
începutul lui septem
brie — motivează el 
— așa că e timp 1

Tot tovarășul lonl- 
ță Ciolacu, la fel ca 
și tovarășul Iorgu 
Nistor, răspunde cu 
seninătate că nu s-a 
făcut nimic in pivin- 
ța insămînțărilor da 
toamnă. Sămința ce
lor două gospodării 
colective se află tn 
magazii însă nu este 
selecționată și nici nu 
va putea fi folosită 
deoarece rezultatele 
analizelor venite de 
la laborator arată că 
griul a fost cules 
înainte de a ajunge 
la maturitate și tre
buie deci schimbat 
de urgentă.

Întovărășirile au tu

dunată sămința, 
nu au selecționat-o.

Este necesar ca 
Sfatul popular comu
nal Dragalina să im
pulsioneze urgent a- 
răturile și pregătirile 
pentru însăminfările 
de toamnă. De ase
menea, comitetul co
munal al organizației 
V.T.M. (secretar Con
stantin Capătă), care 
pină acum n-a făcut 
aproape nimic în pri
vința aceasta, trebuie 
să ia măsuri pentru 
mobilizarea utemiști- 
lor și tinerilor din 
gospodăriile colective 
și întovărășirile agri
cole ale comunei la 
grăbirea arăturilor și 
pregătirilor pentru 
însămînțările de toam
nă. Numai așa se 
poate asigura o re
coltă bună pentru 
anul viitor

C. SLAVIC

Pe marginea inițiativei tinerilor din Vladimiri

Tinerii ploeșteni
STUDIAZĂ

.trecutul de luptă
revoluționară

Inițiativa utemiștllor din Vla
dimiri privind îngrijirea și pă
strarea monumentelor istorice 
este îmbrăjișată de mase largi 
de utemiști și tineri din patria 
noastră.

Și în regiunea Ploești un ma
re număr de organizații U.T.M. 
se îngrijesc de monumentele 
istorice, muzee și case memo
riale. O atenție deosebită însă 
este acordată cunoașterii și stu-

dlerii trecutului de luptă revo
luționară ai poporului.

Cu cîtva timp în urmă, comi
tetul U.T.M. de la Rafinăria nr. 
1, a organizat o întîlnire 
a tinerilor rafinori cu bătrînul 
cazangiu Alexandru Simiones- 
cu, participant la luptele din 
perioada anilor 1932—33 și în 
vara anului 1944. Întîlnirea 
care a avut loc lingă placa me. 
morială, ridicată pe locul unde 
se întruneau rafinorii în anii 
cruntei exploatări și-și cereau 
dreptul la un trai mai' bun, a 
fost cu adevărat emoționantă. 
Pentru tinerii muncitori, absol
venți al școlilor profesionale, 
care deabia anul acesta au 

cadrul
tov. 
fost 
cu-

lucreze în i 
întîlnirea cu

venit să 
rafinăriei, 
Alexandru Simionescu a 
un minunat prilej de
noaștere mai concretă a luptei

îl
lurg TEODOR IONESCU. El se 
ocupă cu problemele de producție 
în cadrul comitetului U.T.M., ast
fel că la început aflăm mijloacele 
folosite de organizația U.T.M. pen
tru popularizarea acțiunii: înce- 
pînd de la adunările pe echipe și 
pe secții, pînă la consfătuirile bri
găzilor de tineret pe oraș și raion, 
toate sînt folosite pentru discuta
rea problemelor de economisire a 
metalelor. Apoi, folosirea mijloa
celor specifice de organizație : a- 
dunări generale, gazeta de perete, 
agitatori etc.

— De altfel — conchide la toate 
acestea tovarășul ionescu — cred 
că nu mai putem spune că e vor
ba de o campanie de economisire 
a metalului, ci de o acțiune cu 
caracter permanent, una din pro
blemele noastre zilnice.

— Cum puteți dovedi aceasta ?
— Dacă luăm secțiile pe rind, 

ne răspunde, constatăm la fiecare

tovarăși.
rezultate deosebite în legătură cu 
economisirea metalului. Tn primul 
rînd, adică în problema tehnolo
giei, există preocuparea tehnicie
nilor. Nu de mult s-au adus îmbu
nătățiri constructive la proiectarea 
cîrligului instalației de forare B.U.- 
40. înainte cîrligul era turnat în 
oțel. Era foarte masiv și ca as
pect, urit. Acum s-a proiectat unul 
din fîșii de tablă nituită și suda
tă. La fiecare piesă se economiseș
te cam 60 kg. de metal Preocupa
rea pentru introducerea tehnolo
giei înaintate la noi e continuă. 
Noi confecționăm adesea pentru 
prima oară in țară un produs. Teh
nologia lui poate nu întotdeauna a 
fost prea bine elaborată. Ținem

seama de aceasta și uneori schim
băm anumite procedee de produc
ție. O tehnologie mai adecvată, de 
pildă un procedeu de turnare în 
locul altuia, aduce după sine și e- 
conomii de metal.

— Ceva mai concret, — îl în- 
trerupem.

— Să povestească cum a modi
ficat rolele la B. U. — intervine 
secretarul comitetului U.T.M.

Cam stînjenit de această întor
sătură a discuției, tehnicianul Teo
dor Ionescu povestește despre ne
cazurile pricinuite de rolele unei 
instalații de forare. Aceste role, 
foarte masive, veneau adesea cu 
fisuri de la turnare. Tinărul 
nostru a observat de unde pleacă 
neajunsul și a trecut să se ocupe

V. CONSTANTINESCU

Șantierul Naval 
Tr. Severin 

împlinește 100 de ani
TR. SEVERIN (prin telefon de 

la trimisul nostru). —
Orașul e tn haină de sărbătoare. 

In grădina de vară „Patria" se 
află salariatii Șantierului Naval și 
cetățeni, din oraș. Peste puțină 
vreme va începe festivitatea de 
deschidere a centenarului Șantie
rului Naval (Festivitățile vor dura 
o săptămînă). Să profităm de 
acest răgaz și să vizităm expoziția 
centenarului. Acum 100 de ani in 
proaspătul oraș (pe atunci Tr. Se
verin avea 25 ani), o societate 
austriacă înființează Șantierul na
val. In 1893 șantierul este preluat 
de statul romîn. lată o fotografie 
de la lansarea primului vas con
struit atunci. In anii care urmea
ză se construiește remorcherul 
„Dunărea" cu un deplasament de 
212 tone — socotit desigur un vas 
mare atunci. Pe un alt perete un 
vas foarte lung. O motonavă. Are 
2000 tone. Vasul acesta se fabrică 
azi.

eroice dusă de petroliști. Ei au ‘ 
aflat cu acest prilej, cum sub | 
conducerea Partidului Comunist ț 
Romîn muncitorii rafinori din ț 
orașul Ploești, în condițiile ani
lor 1932—33 au întărit și mai 
mult unitatea de luptă cu cefe
riștii, împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc, cum la chema
rea partidului ei au apărat rafi
năria in vara anului 1944 pen
tru a nu fi incendiată de hoar
dele fasciste puse pe fugă de 
înaintarea victorioasă a Arma
telor Sovietice.

Pentru educarea comunistă a 
tineretului, pentru dezvoltarea 
dragostei tineretului față de ra
finărie, comitetul U.T.M., sub

(Continuare în pag. IlI-a)

N. PUIU 4A

Tinerii de la rafinăria nr. « îngrijind mormintele eroilor uteciștî I
I

In anul ultimului război, șan
tierul ca întreg orașul, suferă 
mult. Munca de refacere in^anii ce 
urmează, pare la început aproape 
imposibilă, dar ajutorul economic 
sovietic, abnegația oamenilor, dez. 
voltarea întregii noastre economii 
naționale, o încununează de suc
ces. Graiul cifrelor este sugestiv. 
In anii puterii populare, șantierul 
produce cam tot atîtea vase (dar

cu un tonaj mai mare) cit s-a 
construit peste 50 de ani. adică 
intre 1893—1944. Față de nivelul 
din 1938 producția marfă a cres
cut de aproape 14 ori. Există acum 
un grafic care se intitulează „Pro
ducția de export". Da, ați citit 
bine: Șantierul Naval Tr. Severin 
produce nu turnai pentru necesa
rul flotei noastre de transport ci 
și pentru export.

C. VICTOR

Ziua Aviației
Republicii Populare Romine
Oamenii muncii din patria noa

stră, și alături de ei militarii For
țelor Armate, sărbătoresc la 7 
septembrie, cu îndreptățită mîndrie 
„Ziua Aviației R.P.R.". In a- 
ceastă zi, aviatorii militari și ci
vili, raportează partidului și gu
vernului succesele obținute în rod
nica lor activitate de dezvoltare a 
aviației noastre pe drumul conti
nuării tradițiilor moștenite de la 
marii înaintași, pionieri ai avia
ției mondiale și romînești — Tra
ian Vuia. Aurel Vlaicu, Ion Pau- 
lat. Henri Coandă și alții.

Cu acest prilej, personalul avia
tic, alături de oamenii muncii, 
își manifestă cu și mai multă 
hotărîre dorința arzătoare de a 
obține noi și importante succese 
în pregătirea aviatică, pentru a- 
pararea Republicii Populare Ro
mîne și a cauzei construirii socia
lismului în țara noastră.

în vremurile cînd cercetătorii 
și savanții lumii se preocupau cu 
problema ridicării omului în aer 
cu aparate de zbor, doi fii ai po
porului romîn — Traian Vuia și 
Aurel Vlaicu — și-au pus în sluj-

Maior Constantin 
Mazilu

----- .................

TiNEREȚEI FlilirATlEllUSPUNDERI
Urmăresc cu atenție articolele publicate la 

rubrica „Tinerețe, educație, răspunderi" și 
socotesc că ele au o importanță deosebită 

in educația tineretului. S-a vorbit aici despre noile 
trăsături morale, devenite tipice pentru tineretul 
patriei noastre, precum și despre unele apucături 
urîte, nedemne ce se mai manifestă in comportarea 
unor tineri — ce-i drept, puțini la număr — dar 
care trebuie stîrpite neîntirziat. Trăsăturile moralei 
înaintate nu se nasc de la sine, ele sînt cultivate 
la oameni printr-un întreg proces de educație in- 
cepînd încă de la fragedă vîrstă. In această pri
vință un rol important îl are familia, părinții care 
pun, de fapt, prima cărămidă la opera de edu
cație. Firește, această operă este continuată și 
lărgită în școa
lă. Dar de mo
dul cum părin
ții își educă co
piii depind in 
mare măsură și 
succesele școlii. 
In cele ce ur
mează aș vrea 
să vă voTbesc 
despre atitudi
nea unor pă
rinți față de e- 
ducația copiilor 
lor. Noi știm că 
in societatea 
noastră calități
le morale ale 
omului sînt ve
rificate în pri
mul rînd prin
atitudinea lui față de muncă. De aceea educația 
copiilor, a tineretului in spiritul muncii, în spiritul 
prețuirii ei, e o parte integrantă și de o impor
tanță covîrșitoare a educației comuniste. Ca pro
fesor, apreciez hotărîrea partidului și guvernului 
nostru de politehnizare a invățămîntului.

La Școala medie mixtă nr. 4 „Aurel Vfaicu11 din 
Capitală acțiunea de politehnizare a fost îmbrăți
șată cu căldură de corpul didactic și primită cu 
mult entuziasm de majoritatea elevilor. Familia- 
rizîndu-se cu munca în atelier, indrăgind-o, elevii 
unor clase s-au organizat chiar în „brigăzi de pro
ducție" manifestînd un deosebit interes pentru

însușirea tehnicii. Tn orele de practică aveau loc 
uneori adevărate întreceri socialiste între o brigadă 
și alta, între băieți și fete. Unii elevi și eleve ca 
Remus Constantinescu, Vasile Geamănu, Ștefania 
Tudor, ion Ghervasia, din clasa a IX-a, au învățat 
să stăpînească bine strungul. Lucrînd în atelierele 
întreprinderilor, sub îndrumarea maiștrilor, elevii 
învață nu numai să mînuiască strungul, raboteza 
etc., ci, trăind în mijlocul muncitorilor, cunoscîn- 
du-i, ei învață să prețuiască munca creatoare a 
acestora. în conștiința lor se poate cultiva mai 
bine răspunderea sccială pe care trebuie s-o aibă 
în viață fiecare tinăr al patriei noastre.

Și acum să trec la ceea ce mă supără pe mine.
M-a mirat mult atitudinea unor părinți care, aflind 

că copiii lor vor 
trebui să lucre
ze citeva ore pe 
săptămînă în a- 
teliere, au venit 
la conducerea 
școlii cerînd să 
fie scutiți. „Ele
vul Stănciules- 
cu Ion, e singu 
rul meu copil 
— se plîngea 
dirigintelui cla
sei tovarășa E. 
Stănciulescu. El 
nu-i obișnuit cu 
munca, n-aș 
vrea să meargă 
în atelier*1.
Tovarășa Stăn

ciulescu, în loc 
să-și crească co

pilul ca tinăr pregătit pentru viață, capabil să se 
descurce în diversele ei împrejurări, energic, cu
rajos, dîrz in lupta cu greutățile, îl cocoloșește ca 
pe o păpușică, lipsindu-l de înțelegerea răspunderii 
pe care va trebui s-o aibă el ca cetățean al patriei 
noastre. Asemenea copii crescuți ca niște păpuși, 
cărora părinții lor le satisfac toate gusturile, ferin- 
du-i de muncă, ferindu-i de cunoașterea vieții, ră- 
mîn de obicei vreme Îndelungată „copilul mamei11 
și in timp ce tinerii de virsta lor se afirmă in

Tineri folositori
SOCIETÂ ȚII
- ori DOMNIȘORI?

(Scrisoare trimisă redacției de către 
prof.-maistru L. Nica)

(Continuare în pag. IlI^a)

ba progresului științei aviației ge
niul lor creatot intrînd astfel în 
rîndurile primilor cuceritori ai 
văzduhului. Cercetările și apara
tele realizate de cei doi pionieri 
ai aviației romînești, pentru vre
mea în care au trăit, au prezen
tat un mare succes, făcînd ca ge
niul poporului romîn să-și afirme 
strălucirea sa pe plan mondial.

Multă vreme, numele lui Traian 
Vuia și Aurel Vlaicu au fost tăi
nuite de regimul burghezo-moșie- 
resc din țara noastră. Astăzi, în 
Republica noastră populară, Tra
ian Vuia și Aurel Vlaicu sînt cin
stiți de către întregul popor. Ca 
o înaltă prețuire a muncii lor. li 
s-a acordat titlul de „Membru al 
Academiei R.P.R. post mortem.

O contribuție importantă în 
lupta pentru zdrobirea fascismului 
au adus și aviatorii romîni alături 
de aviatorii sovietici totalizînd 
11.375 ore de zbor. Ei au efectuat 
8.542 ieșiri avion și au aruncat a- 
supra dușmanului 1.356 tone de 
bombe, provocîndu-i mari pierderi. 
Astfel, prin acțiunile aviației noas
tre au fost distruse și scoase din 
luptă 101 avioane fasciste, 11 vase 
maritime și fluviale, 85 tancuri, 575 
autovehicule, 42 trenuri cu mate
riale și trupe, 24 baterii de arti-

lerie, 8 poduri, printre care și 2 
peste Dunăre, 7 aerodroame și 
multe altele.

Tn luptele grele duse împotriva 
fascismului pentru eliberarea Ar
dealului, Ungariei și Cehoslova
ciei, au căzui eroic pilotul locote
nent F. Secican, adjutantul avia
tor Dîrjan Traian și mulți alții. 
Pentru faptele săvîrșite, pentru 
abnegația de care au dat dovadă 
piloții romîni în lupta cu arma
tele fasciste, Corpul Aerian Romîn. 
a fost citat în ordinele de zi nr. 
329 din 3 aprilie 1945 și 331 
5 aprilie 1945 de către înaltul 
mandament Sovietic.

Tradițiile aviației noastre 
continuate cu cinste în anii
gimului democrat-popular. Prin 
grija partidului și guvernului 
nostru dispunem astăzi de o a- 
viație civilă și militară bine în
zestrată, deservită de piloți și 
tehnicieni cu o înaltă calificare, 
devotați trup și suflet celor ce 
muncesc.

Parcul de avioane de transport 
s-a mărit de cîteva ori. Societatea 
de transporturi aeriene TAROM 
execută în cele mai bune condi
ții transporturi de pasageri și 
de mărfuri în țară și peste hotare. 
Tn țara noastră ia o dezvoltare 
remarcabilă aviația utilitară care 
deservește agricultura, silvicultura 
etc. In zilele noastre, numeroase

diu 
Co-

sînt 
re

(Continuare, in pag. IIl-<a)

ORDINUL
Ministrului Forjelor Armate 

ale Republicii Populare
Nr. 21

Romîne

7 septembrie 1958 București

Tovarăși soldați și sergenți, ofițeri și generali 1
Tovarăși piloți, navigatori, muncitori, tehnicieni 

aviația de transport, utilitară și sportivă !
Astăzi, poporul nostru muncitor și Forțele sale Armate sărbătoreso 

„Ziua Aviației Republicii Populare Romîne“.
Personalul aviației militare a întîmpinat această zi cu noi suc

cese în creșterea puterii de luptă a Forțelor noastre Aeriene Mi
litare. Realizări însemnate în muncă au obținut și oamenii muncii 
din aviația civilă de transport, utilitară și sportivă.

Profund interesată în menținerea păcii, țara noastră, alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, duce cu consecvență 
o politică de înțelegere și prietenie între popoare. In același timp, 
însă, puterile imperialiste agresive întreprind acțiuni îndreptate spre 
înrăutățirea situației internaționale.

Sarcina întregului personal din aviația militară, precum și a tu
turor militarilor Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne 
constă în a manifesta o înaltă vigilență și a fi gata în permanență 
pentru apărarea patriei noastre socialiste.

Tovarăși soldați și sergenți, ofițeri și generali 1
Tovarăși piloți, navigatori, tehnicieni și ingineri din aviația de 

transport, utilitară și sportivă 1
Vă salut și vă felicit cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare 

Romîne.
Urez întregului personal al Forțelor Aeriene Militare noi succese 

în pregătirea de luptă și politică, în cunoașterea și mînuirea la 
perfecție a tehnicii modeme și a armamentului din înzestrare, îu 
întărirea ordinei și disciplinei, în desăvîrșirea măiestriei militare.

Urez personalului aviației de transport și utilitare noi succese în 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în dezvoltarea economiei naționale.

Urez Asociației Voluntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei noi 
succese în perfecționarea măiestriei sportive și în dezvoltarea spor
tului aeronautic de masă în rîndurile tineretului muncitor al patriei 
noastre.

Trăiască aviația Republicii Populare Romîne 1
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și iGuvemul Republicii 

Populare Romîne 1
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară .Rornînă 1 

MINISTRUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.Rș 
GENERAL-COLONEL LEONTIN SALAJAN

și ingineri din



La concursul deschis în U.R.S.S. pentru cel mai bun proiect de obelisc dedicat lansării pri
mului satelit artificial, au participat numeroși concurență. La expoziția proiectelor au fost 
prezentate peste Î.OOO de machete, desene tehnice și scheme.
...O săgeată gigantică din aluminiu acoperită cu sticlă opacă se erijează pe un piedestal 

de granit care se Înalță spre cer. In virf se găsește o rachetă în momentul lansării spre cosmos. 
Așa arată proiectul căruia i s-a decernat premiul I. «

Un model al primului satelit, lansat de Uniunea Sovietică, va fi instalat înaintea obeliscului.

Cît se va roti cel de al
treilea satelit sovietic ?
L egile mecanicii cerești de

monstrează că orice satelit 
artificial sau natural poate 

evolua în jurul planetei sub ac
țiunea gravității, teoretic, la infi
nit, dacă nu există nici o forță 
perturbantă exterioară care să-i 
tulbure mișcarea.

Forța care determină durata 
existenței satelitului artificial al 
Pământului este rezistența atmos
ferei. Orbitele tuturor sateliților 
lansați piînă în prezent traver
sează păturile înalte ale atmosferei, 
extrem de rarefiate, la care den
sitatea nu depășește 1/4.000.000.000 
parte din densitatea de la supra
fața pământului și unde forța de 
rezistență în locurile cele mai 
joase ale orbitei nu depășește 2 
gr. pe m.p. de secțiune transver
sală.

Deci numai această forța exer
cită o frînare atmosferică suficien
tă asupra satelitului pentru ca să 
cauzeze căderea lui pe pămînt. 
Sub acțiunea acestei rezistențe at
mosferice pe orbită, o parte din 
energia de mișcare a satelitului se 
dispersează constant, deci orbita 
lui se reduce, aipropiindu-se de 
suprafața pămîntului, în timp ce 
perioada- lui de revoluție scade.

Dar mișcarea sateliților Pămîn
tului pe orbită are o proprietate 
foarte curioasă, anume, perioada 
de revoluție depinde numai de 
mărimea diametrului orbitei.

Ca urmare, observind descrește
rea perioadei de revoluție se pot 
obține date precise asupra modifi
cărilor orbitei satelitului și reduce
rea înălțimii in raport cu suprafa
ța Pămîntului.

Datorită frânării, apogeul (înăl
țimea maximă a orbitei) descrește 
cu mult mai repede deoît perigeul 
(înălțimea minimă). Din această 
cauză orbita ia forma unui cerc. 
Rezistența atmosferei crește cînd 
satelitul pătrunde în straturile 
dense ale atmosferei șt cînd se și 
consumă. In acest moment perioa
da lui de revoluție atinge limita 
minimă de 87,8 minute...

Cu alt frînarea este mai mică, 
cu atit perioada de revoluție este 
mai mare și deci și existența sate
litului va fi mai lungă.

Jnfluența înălțimii perigeului 
asupra timpului existenței 
sateliților artificiali poate fi 

ilustrată concret prin următoarele 
cifre. Un satelit artificial, a cărui 
orbită e apropiată de un cerc cu 
un perigeu de 1.000 km., va a- 

■ vea practic o existență nelimita
tă. înălțimea perigeului fiind de 
500 de km el va putea exista de la 
2—7 ani după încărcătură Dacă 
înălțimea perigeului este de 160 
km. el nu va putea efectua în
conjurul Pămîntului decît într-o 
singură revoluție.

încărcătura transversală este de 
o mai mică importanță date fiind 
formele actuale întrebuințate in 
construcția sateliților artificiali ai 
Pământului, ea puțind să modifice 
de 3 sau de 5 ori durata existen
ței lor.

Acestea sînt cauzele care au de
terminat descreșterile diferite ale 
perioadelor de revoluție și a 
timpului existenței primului și ce
lui de al doilea satelit sovietic.

Primul satelit artificial sovie
tic și racheta lui purtătoare 
au avut în momentul plasă

rii lor pe orbită aceleași înălțimi 
ale perigeului și aceleași perioade 
de revoluție.

Intre timp încărcătura lor trans
versală neflind egală, descreșterea 
zilnică a perioadei sateliților și a 
rachetelor purtătoare diferea, ex- 
primîndu-se respectiv prin 1,6 și 
2,7 secunde. Acesta este motivul 
pentru care primul satelit s-a rotit 
numai timp de 94 de zile 
. Durata existenței celui de al 

doilea satelit se explică prin marea 
valoare a perioadei de revoluție 
inițiale, egală cu 103,7 minute, 
sau 7,5 minute in plus decât cea a 
rachetei purtătoare a primului sa
telit.

orbită al cărui pertgeu avea o 
înălțime inițială practic egală cu 
cea a perigeelor celor doi sateliți 
precedenți, dar cu o perioadă de 
revoluție inițială de 106 minute. 
O altă caracteristică este greutatea 
lui mare și o suprafață relativ 
mică. Astfel, sarcina transversală a 
celui de al treilea satelit are o va
loare mai mare, iar perioada de 
revoluție descrește aproape de trei 
ori mai încet decît la cel de al 
doilea satelit.

După primele estimări, cel de al 
treilea satelit artificial va evolua 
împrejurul Pămîntului cel puțin 
18 luni începînd din ziua lansării, 
iar racheta lui purtătoare aproape 
timp de 6 luni.

V. MOROZOV
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Știrile despre importantele 
lucrări efectuate de oame
nii de știință sovietici în 

domeniul reacțiilor termonuclea
re controlate a stîrnit un inte
res neobișnuit în rîndul cititori
lor noștri. Mulți dintre ei s-au 
adresat redacției cerînd o serie 
de explicații. In cele ce urmea
ză vom încerca să răspundem 
la cîteva din aceste întrebări.

Prima jumătate a secolului 
nostru s-a încheiat cu o strălu
cită victorie a oamenilor de ști
ință : a fost rezolvată din punct 
de vedere științific și tehnic 
problema folosirii imenselor re
zerve de energie conținută în 
nucleele atomilor grei, (uraniu 
și toriu). In consecință, noi a- 
vem astăzi posibilitatea să eli
berăm energia nucleară prin de
zintegrarea (fisionarea) nuclee
lor grele atît pe cale necontro- 
Jată (explozia bombei atomice) 
cît și în mod controlat cu aju
torul reactoritor nucleari.

Dar rezerveîe de combustibil 
necesar pilelor atomice sînt 
ele limitate.

Căutînd mereu surse noi 
energie, atenția oamenilor 
știință a fost atrasă in ultimeie 
decenii de fenomenele care se 
petrec în soare și în stele.

Mult timp proveniența energi
ei solare a constituit o enigmă.

ș Astăzi se știe însă cu precizie 
g că energia solară provine din 
ș sinteza heliului prin fuziunea 
§ nucleelor de hidrogen. Aceasta 
§ înseamnă că mai multe nuclee 
ș ușoare se unesc spTe a forma 
Ș un nucleu mai greu și, lucru 
= deosebit de important, formarea 
g heliului în soare sau în stele^. 
= este însoțită de o mare degaja- 
g re de energie.
= Fuziunea artificială însă 
ș nucleelor de hidrogen e 
H o problemă deosebit de corn 
= plicată. După cum se știe 
= nucleele sînt încărcate ci 
g electricitate pozitivă, deci se= 
g resping între ele. Pentru ca= 
s două nuclee de elemente= 
gușoare să se apropie suficientj 
gspre a reacționa, ele trebuie săg 
șț fie animate de viteze considera-s 
gbiie, astfel ca ciocnindu-se să 
g învingă forțele de repulsie din- 
g tre sarcinile lor electrice. Dar 
g nucleele capătă viteze mari nu-== 
= mai atunci cînd se afiă ia tem- Ș 
gperaturi foarte înalte. Iată dej 
= ce este nevoie de sute de mili-| 
goane de grade: pentru a provo-= 
|ca ciocniri atît de vehemente = 
= între nuclee îneît să se conto- g 
g pească între ele.
g In interiorul soarelui și al|| 
g stelelor domnesc în mod obiș-ș 
H nuit asemenea temperaturi. Darg 
g pe Pămînt ele nu au putut fjs 
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Cel de al treilea satelit artificial 
al Pămîntului, a fost plasat pe o

■âr Un renumit cercetător sovie
tic I. S. Astapovici a înregistrat 
în 15 ani de activitate circa 
40.000 meteori.

■ir Printre bolizii foarte lumi
noși care au fost v&zuți în veacul 
al XX-lea în țara noastră, sînt

cunoscuți cei de la
1906 și 20 noiembrie 

•ir Există roiuri
care ajung să întretaie orbita Pă
mîntului odată la mai mulți ani. 
Astfel Leonidele (numite așa 
după Constelația Leului) își în
crucișează calea cu Pămîntul o- 
dată la 33 de ani. Ele au fost ob- 

’servate încă acum 3.700 de ani de 
către astronomii chinezi.

Cel mai mare asteroid este 
Ceres. Diametrul său atinge abia 
786 km. fiind de 6,5 ori mai mic 
decît diametrul celei mai mici 
dintre planete (Mercur).

■* Galileo Gaiiiei a încercat să 
dea o metodă de măsurare a înăl
țimilor munților lunari, pe baza 
umbrei pe care aceștia o aruncă 
atunci cînd soarele îi luminează 
oblic.

1 ianuarie 
1912.
meteoritice

D.

o cantitate uriașă de

de 
de

s-ar putea controla 
termonucleară pentru

combustibil, hidrogenul 
din apa mărilor și ocea- 
va ajunge pentru sute de

im- 
linie 
aca-

îi

Fig. 3

înrădăcinată.

Sfaturi pentru tinerii de la sate

plantă
altoi, iar planta în
de care se prinde

fixează de 
se numește 
rădăcinată, 
altoiul, portaltoi.

prin concreșterea țesuturilor dau 
naștere unei plante noi. Por
țiunea sau mugurul, care se

obținute pînă la prima explozie 
a unei bombe atomice.

Pentru sinteza heliului este ne
voie de protoni și neutroni. Din 
această cauză nu se poate fo
losi hidrogenul „normal", deoa
rece nucleul său constă doar 
dintr-un singur proton. De 
aceea se folosesc izotopii hi
drogenului deoarece in timp 
ce nucleul hidrogenului obișnuit 
are doar un proton și nici un 
neutron, deuteriul (hidrogenul 
greu) mai are în afara proto-
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de dificilă, deoarece trebuie să 
se producă temperaturi de sute 
de milioane grade și să se men
țină aceste temperaturi un timp 
suficient de lung, lucrările e- 
fectuate au arătat că această 
problemă poate fi în principiu re
zolvată și momentul rezolvării 
ei nu este prea îndepărtat-

Așa cum se arăta nu de mult 
într-un articol publicat in pagi
na de știință a ziarului nostru, 
soluția teoretică a „îmblînzirii"

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw
s-au întreprins cercetări noi, fo- 
losindu-se in locul vaselor 
toroidale in care s-au 
Uzat primele reacții 
monucleare, un sistem cu 
numite dopuri magnetice (cap
cane adiabatice) care joacă ro
lul unor izolatori ai plasmei și 
cu ajutorul cărora devine posi
bilă realizarea unei reacții ter
monucleare staționare. In acest 
scop a fost realizată instalația 
„Ogra" a Institutului de Fizică 
Atomică al Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice, pe larg

Ce sînt reacțiile termonucleare? Cautind 

noi surse de energie Ce rol va avea apa mân lor
nului și un neutron, iar tritiul 
încă doi neutroni.

Procesul fuziunii nucleelor u- 
șoare stă la baza bombei cu hi
drogen, unde energia nucleară se 
obține datorită unirii nucleelor 
izotopilor hidrogenului (deute
riul și trittul) cu care ocazie 
liberează 
energie.

Cum 
energia 
a o produce nu sub formă ex
plozivă, ci pentru exploatarea 
ei continuă și dirijată ?

Deși problema este deosebit
!!llllillillllllllllllllilllllllllllllllllHIII!llllllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllll

energiei termonucleare a fost 
dată încă în 1950 de fizicienii 
sovietici, academicienii A. 
Saharov și I. E. Tamm.

Rezultate deosebit de 
portante pe această 
au fost comunicate de
demicianul I. V. Kurceatov 
în cadrul unei conferințe ți
nută în fața a 300 de experți 
atomiști din Marea Britanie

Așa cum rezultă din recentul 
articol al acad. I. V. Kurceatov 
„Atomnaia Energhia" la Insti
tutul de energie atomică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.,

descrisă in articolul amintit. In 
urma acestor lucrări, cea de a 
H-a jumătate a secolului al 
XX-lea va iniția era energiei 
termonucleare.

Ce importanță practică pre-, 
zintă fuziunea hidrogenului ?

Așa cum arăta academicianul 
Kurceatov într-un articol apărut 
cu cîteva luni in urmă, cantita
tea de deuteriu din natură este 
extraordinar de mare. Din punct 
de vedere energetic, un litru de 
apă obișnuită echivalează cu a- 
proximativ 400 litri de petrol 
Calcule simple arată că folosit

drept 
greu 
nelor 
milioane de ani chiar dacă ne
voile energetice ale omenirii vor 
crește într-un ritm maxim.

In următorii 15 ani, extracția 
cărbunelui și a petrolului va a- 
tinge în U.R.S.S. aproximativ 
un miliard de tone. Toaiă acea
stă cantitate de cărbune și pe
tro! ar putea fi înlocuită cu nu
mai 400 tone de deuteriu !

Dar aceasta încă nu e totul.
Reactorii termonucleari vor 

putea fi folosiți atit ca surse dc 
căldură pentru producerea abu
rului care să furnizeze, Ia rin- 
dul său electricitate (după ci
clul obișnuit turbină-generator) 
cît și pentru obținerea directă 
a energiei electrice.

Prin aceste mărețe cercetări 
vor fi astfel găsite uriașe sur
se de energie.

Ing. ION SUCEVEANU

Unde greșesc unii
kiberneticieni

După inventarea mașinilor de 
calcul analitice cu acțiune elec
tronică, scria printre altele prof. 
I. Frolov într-un articol din ,,Me- 
diținski Rabotnik" intitulat „Cre
ierul și kibernetica" unii reprezen
tanți ai tehnicii și matematicii a- 
plicate a:i emis ideea posibilității 
construirii unui creier electronic. 
In legătură cu aceasta ei se: referă 
la o serie de mașini de calcul 
analitice și logice („care gîndesc"). 
care acționează cu viteza fulgeru
lui și complect independent, Aces 
te mașini POT REZOLVA PRO
BLEME DE CALCUL INTEGRAL 
ȘI DIFERENȚIAL’,-■ SA PREZICĂ 
VREMEA, SA CONDUCĂ ACTI
VITATEA UNOR ÎNTREPRIN
DERI ÎNTREGI. Mașina poate- de 
asemenea traduce articole științi
fice dintr-o limbă în altă și să 
efectueze alte acțiuni complexe, 
asemănătoare cu cele omenești.

Unii ingineri și oameni de știință 
vor să prezinte creierul omului ca 
un aparat original, care servește 
pentru elaborarea unor reacții la 
cutare sau cutare „informație" ve. 
nită din ..................
CEASTA
UNEORI _ _ ___ ,
COMPLECTĂ A CREIERULUI 6- 
MULUI CU O MAȘINA AMENIN
ȚA SA REDUCĂ LA ZERO SUC
CESELE ANTERIOARE ALE ÎN
VĂȚĂTURII EVOLUȚIONISTE A 
LUI DARWIN.

Este fără îndoială că kibernetica 
își are trăsăturile progresiste :

Un articol al prof. 
' I. Frolov

mediul exterior. A- 
COMPARAȚIE, IAR 
ȘI IDENTIFICAREA

năzuința de a pătrunde “secretele 
naturii, de a ușura munca intelec
tuală, de a înlocui memoria și alte 
funcții psihice ale omului prin 
munca mașinii electronice bins 
construite... TOTUȘI — spune 
printre altele profesorul I. Frolov 
— ROLUL OMULUI IN PROCE
SUL DE PRODUCȚIE NU DEVINE 
NICI DECUM MAI PUȚIN IMPOR. 
TANT DECIT ESTE ACUM. Iar 
principalul lucru — TRATAREA 
FARA REZERVA A CREIERULUI 
NOSTRU — organul conștiinței 
obștești — CA UN AGREGÂT DE 
CALCUL ANALITIC. CARE, ÎN 
AFARA DE ACEASTA, ACȚIO
NEAZĂ MAI ÎNCET ȘI MAI PU
ȚIN PERFECT DECIT MAȘINA, 
NI SE PARE IDEALISTĂ.

Unii oameni de știință ezită: nu 
este oare mai înțelept să rămină 
deocamdată în această problemă 
pe poziții neutre ? Se poate oare 
trece cu vederea faptul că în pre-

O Stația pilot a 
Institutului de 
cercetări chimi- 
co-farmaceutfce 
din Capitală.

In fotografie : Aparatul de 
concentrare care lucrează in 
vid înaintat pentru a ccnserva 
substanțele chimice de des
compunere.

De cbtoci excavatoarele lucrează la suprafața pămîntului. Dar 
după cum se spune, nu există regulă fără excepție. O astfel de 
excepție este și combinatul de gips din Staiinogorsk unde aceste 
pi:'ornice mașini din oțel lucrează adine sub pămînt.

Coborîrea sub pămînt a acestor mașini a permis mecanizarea 
complexă a întregii mine.

zent in știință are loc o ascuțită 
luptă ideologică și orice lipsă de 
principialitate amenință cu pierde
rile pozițiilor cucerite cu greu de 
materialism in biologie și medi
cină ?

Diferența dintre obiectele biolo
gice și tehnice rezidă nu numai în 
capacitatea animalelor spre auto
dezvoltare ci și în faptul că omul, 
dispunînd de un creier dezvoltat, 
începe într-un anumit stadiu al 
culturii, să transforme mediul în
conjurător, să se ’ îndeletnicească 
cu munca obștească mai conști
entă.

Unii filozofi consideră posibil 
să identifice „teoriia informa
ției mașinilor de caicul ana
litice, care constituie teza kiberne
ticii, cu legile activității nervoase 
superioare. Ei fac acest lucru ba- 
zîndu-Se pe faptul că legăturile 
stabilite atît în mașină, cît și în 
creier constituie, chipurile, diferite 
trepte ale oglindirii lumii exterioa
re. Lucrurile nu stau însă astfel. 
In creier, ca și în întreaga natură 
vie, se desfășoară un proces ca
racteristic — schimbul de materie, 
care servește pentru crearea însăși 
a materiei creierului. In mașină 
însă, ca și în celelalte corpuri lip
site de viață, schimbul de materii 
duce nu la creare, ci la distrugere 
după cum se întîmplă, de pildă, 
în cazul coroziunii metalelor. Ima
ginea antimaterialistă despre cre
ier, ca o mașină electronică, este 
sprijinită de mulți autori străini. 
Pe lingă N. Wiener, primul care a 
determinat kibernetica ca știință 
despre legăturile care funcționează 
în mașini, în creierul animale
lor și în societatea omenească, a- 
semenea puncte de vedere sînt a- 
părate de Shennon, Kufinial, 
Penfeeld, Zukermann, Wisdom și 
alții.

întemeietorul învățăturii despre 
legăturile temporare in scoarța ce
rebrală, I. P. Pavlov, a prevăzut 
primejdia tocmai a unei asemenea 
interpretări simpliste a descoperi
rii sale.

Asemănînd activitatea centrilor 
scoarței cerebrale cu funcțiunea 
unei centrale telefonice automate, 
unde se înfăptuiesc numeroase 
contacte între diferiți abonați, I. 
P. Pavlov și-a înfățișat totodată 
extrem de clar deosebirea calitati
vă între ceea ce este viu și ceea 
ce este liipsit de viață.

Reprezentanții kiberneticii con
temporane, — spune printre altele 
prof. I. Frolov — utiiizînd termi
nologia biologică, uită principalul 
lucru : la baza construcției ori că
rui tip de mașini stă munca omu
lui, dirijată de creier. Munca este 
o activitate obștească utifă dirija, 
tă, în procesul căreia Iau naștere 
uneltele de muncă. Mașinile, inclu
siv și cele matematice, nu pot 
munci în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului.

Principala bază a confuziilor fi
lozofice, și nu numai a celor ter
minologice, o constituie neînțele
gerea de către unii kiberneticieni a 
deosebirii dintre reflexele primului 
și a celui de-al doiiea sistem de 
semnalizare în sensul pe oare l-a 
atribuit acestor noțiuni I. P. Pavlov. 
A! doilea sistem, propriu numai 
omului, se earcaterizează prin ca
pacitatea celei mai largi sintetizări 
și abstracții, care se desfășoară, 
din punct de vedere fiziologic, pe 
căi cu totul diferite decît. procesul

mecanic. Activitatea primului sis
tem de semnalizare corespunde, 
în linii mari, noțiunii bunului 
simț, adică înfăptuiește o legă
tură nemijlocită între organism și 
realitate. Al doilea sistem de sem
nalizare, și numai el, deservește 
doar gîndirea prin noțiuni ab
stracte.

Tocmai acest punct î.l „atacă" 
constructorii mașinilor „care gîn- 
desc", care dirijează, citesc și tra
duc; ei vor să demonstreze că dez
voltarea capacității de a „gltuii" a 
acestor mașini, este nelimitată și 
în condițiile unor circumstanțe 
tehnice favorabile, kibernetica ar 
putea, chipurile, să reproducă ge
niul lui N. Lobacevski sau A. Ein
stein.

Capacitatea de a acționa spriji- 
nindu-se pe experiența istorică nu 
poate fi înfăptuită în mașini. Dar 
spune printre altele I. Frolov, 
tocmai aceasta caracterizează ac
tivitatea gânditorilor eminenți. a 
oamenilor de știință și activiștilor 
pe tărîm social.

Pentru reprezentanții științei 
oare se preocupă de problemele 
biofizicii, succesele kiberneticii au 
un mare rol. Este totuși extrem 
de important să se cadă de acord 
asupra faptului că construi'ea di
feritelor modele noi — mecanice, 
termice, electronice — care amin
tesc activitatea cerebrală, să nu 
constituie un obstacol pentru sta
bilirea secificului oricărei forme 
noi, mai complicate de mișcare 
a materiei, pentru deosebirea ca
litativă a proceselor electronice 
de manifestările cerebrale.

Inainte de a deșcrie cîteva 
din modurile de execuție a hi
bridării, să vedem întîi ce este 
hibridarea. Botaniștii înțeleg 
prin acest cuvînt operația exe
cutată în vederea obținerii de 
plante noi (hibrizi) mai produc
tive, mai puternice, capabile să 
se dezvolte în bune condiții în 
anumite regiuni. Practica agri
colă folosește metoda hibridării 
în două feluri: sub formă de 
altoire și sub formă de încru
cișare. Altoirea, făcîndu-se cu 
lăstari de creștere, vegetativi, 
a fost numită de botaniști 
hibridarea vegetativă.

Hibridarea vegetativă sau 
altoirea este operația prin care 
porțiuni de lăstar sau muguri, 
desprinși de 
grefați pe o

pe o plantă, 'sînt 
altă plantă, unde

Centrală telefonică automată 
cu 100 de linii, c< truită pentru 

prima oară la noi în țară la 
uzina „Grigore Preoteasa" d 
București.

Foto: D. F. DUMITR1U

Fig. 4

pun rănile și ramurile se leagă 
strîns cu rafie pe toată porțiu
nea rănită, astfel ca țesuturile 
vii să vină în contact și seva 
să circule de la o plantă la 
alta (fig. 1).

Altoirea cu miădițe. Grupa 
aceasta cuprinde nenumărate 
metode. Să începem cu altoirea 
in copulație simplă (copulație 
se numește sudarea altoiului cu 
un portaltoi de aceeași grosi
me). Tehnica este următoarea : 
două ramuri de aceeași grosi
me se taie pieziș, apoi se lipesc 

se 
ra- 
2). 
în 
în

(tăietură peste tăietură, 
string puternic, se leagă cu 
fie și se ung cu mastic (fig. 
O altă metodă e altoirea 
despicătură. Ea se aplică 
cazul altoirii plantelor bătrîne, 
cu. tulpini groase. Pentru acea
sta se retează ramura sau tul
pina și se face în ea o despică
tură. In această despicătură se 
introduc, lîngă coajă, niște al-

CUM SE FACE 
hibridarea 

vegetali râ

n ...■umilii^
lungimea portaltoiului în locul 
unde se pune altoiul. Astfel al
toiul se introduce Intre margi
nile ridicate ale scoarței. în am
bele cazuri se pot introduce 

.2—3 altoi. Locul altoit se leagă 
cu rafie și se unge cu mastic.

Altoirea în ochi. Altoirea în 
ochi sau oculația se execută, in 
felul următor: pe planta des.i- 
nată altoirii, pe portajtoi, se 
alege un lăstar neted și se face 
pe el cu briceagul o crestătură 
In coajă, în forma literei „T". 
De pe altă plantă se ia un lă
star crescut în acest an, se în
depărtează de pe el frunzele, 
lășînd însă codițele (pețiolg- 
rile), apoi se scoate mugurele 
(ochiul) odată cu coaja și cu 
un strat subțire de lemn. Acest 
mugure se introduce sub coajă, 
în tăietura făcută în coaja port
altoiului, se leagă cu rafie s; u 
tei, ușor, fără a sugruma lă
starul ce va crește, apoi se 
unge cu mastic (fig. 5).

Tinerii naturaliști, care doresc 
să se ocupe de această plăcută 
îndeletnicire, trebuie să cunoa
scă o serie de metode, printre 
care și cele descrise mai sus. 
De aceea sînt sfătuiți să ci
tească următoarele cărți, care 
pot fi găsite în orice bibliotecă: 
„Cuțitașul fermecat" de F. Zo-

acum cîteva exempleVom da
ie altoire.

Altoirea
oda constă în aceea că plan- 

.ele pe care dorim să le altoim. 
le unim între ele prin ramuri 
sau tulpini, fără însă ca altoiul 
să fie depărtat de planta mamă. 
Practic, aceasta se realizează în 
în felul următor: se aleg ramu
rile pomilor ce trebuie altoiți și 
se înlătură de pe ele cu bricea
gul o fîșie de coajă lungă de 
4 cm. (sau chiar mai mult dacă 
tainurile sînt groase). Se supra-

prin apropiere. Me-

toaie tăiate în formă de pană. 
Se leagă apoi locul altoit cu 
rafie și se unge cu mastic 
(fig. 3). O a treia metodă din 
această grupă este altoirea sub 
coajă. Această altoire se pcate 
face în două feluri: fără tăie- 

• rea coajei și cu tăierea coajei
(fig. 4) ; totdeauna însă portal- 
toiul trebuie să fie mai gros 
decît altoiul. In primul caz 
(fără tăierea coajei), altoiul, tă
iat în formă de pană, se intro
duce sub coajă, care se înde
părtează ușor cu briceagul. In 
al doilea caz scoarța se taie pe

Fig. 5
rin 
niera 
V. ‘
„Cercul experimental de bota. 
nică“ de A. Niță (Ed. Tinere
tului), „Hibridarea vegetativă a 
plantelor" de V. N. Rjavitin.

A. BĂLTĂREȚU

(Ed. Tineretului), „Pepi- 
tînărului miciurinist" de 

Cociu (Ed. Tineretului),



• •Tineri folositori societății
-ori domnișori ?
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înălțătorul exemplu
al unui dîrz militant comunist

(Urmare din pag. I-at)

viață cu hotărîre, ei se sprijină încă de brațul pă
rinților ca niște neputincioși.

Tovarășa Stănciulescu dorește ca fiul ei să de
vină medic. Dar așa cum el este educat în spiritul 
disprețului față de muncă și nu al dragostei față 
de ea, e îndoielnic că el va putea deveni un medie 
harnic, cu dragoste de oameni, capabil de efor
turile pe care le cere orice meserie.

Avem nu puține exemple dintre tinerii care nu au 
fost educați să prețuiască munca fizică, să pre
țuiască pe cei care le-a dat posibilitatea să învețe 
nestingheriți și în condiții care în trecut erau doar 
visate, neînțelegîndu-și astfel rostul iar în viață, 
răspunderea lor ca membri' ai societății, au devenit 
buievardiști, făcîndu-și din hoinăreala lor fără că- 
pății o ocupație de bază.

Se pune întrebarea: ce 
noi ? Tineri hotărîți să se

fel de oameni creștem 
afirme ca oameni folo

sitori societății, în stare să se avînte în viață cu 
hotărîre și dîrzenie, ori „domnișori" de pension 
cocoloșiți sub o aripă călduță și care să se tîrasc.ă 
o viață întreagă pe lîngă „poala mămicăi" ? Noi 
socotim că asemenea părinți care dintr-un senti
ment „patern" profund greșit înțeles sustrag ccpiii 
de la cunoașterea și prețuirea muncii fizice, care 
închid copiilor ochii de Ia adevărata lor chemare 
în viață predestinîndu-i cu orice preț pentru o 
anumită profesie „ușoară", neținînd seama de ap
titudinile lor, nu fac altceva decît să le înăbușe 
avîntul, aptitudinile lor reale, pregătindu-i nu pen
tru o muncă perseverentă, ci pentru o viață căl
duță. Ei vor trebui să înțeleagă că rolul lor, rolul 
familiei în societatea noastră e să crească tineri 
hotărîți, plini de elan, dîrzi, curajoși în lupta cu

greutățile, tineri conștienți de răspunderea socială 
ce le revine ca membri ai societății.

Unii părinți, uitînd propriile lor greutăți cu care 
au avut de luptat în viață și cită voință șl abne
gație le-a trebuit Iot să le rezolve, să răzbească 
spre țelul pe care și l-au ales, ocrotesc în mod gre
șit copiii, ferindu-i de eforturi, îndepărtîndu-i în 
acest fel de la cunoașterea profundă și multilate
rală a vieții.

La conducerea școlii a venit, cerînd scutirea fiicei 
sale de practica în atelier și tovarășul inginer 
Draica de la Complexul „Grivița Roșie", un to
varăș harnic, priceput și pentru care noi avem tot 
respectul. înainte de a deveni inginer, tovarășul 
Draica a muncit vreme îndelungată ca fierar, în 
ateliere. Fiica lui, eleva Draica, venea să facă 
practică într-unul din atelierele complexului. In 
loc să fie bucuros că, venind aici, fiica lui va cu
noaște și va prețui și mai mult munca sa,.munca 
muncitorilor ceferiști, și că astfel, în conștiința ei, 
se poate cultiva și mai puternic recunoștința pen
tru clasa muncitoare din care face parte tatăl ei, 
tovarășul Draica a încercat să o „ocrotească". 
„E fetiță — spunea el — poate găsim altceva 
pentru ea, mai ușor". Eleya Draica a venit însă 
cu celelalte coiege la practică, in atelier, și a în
vățat ca și ele să se deprindă cu munca fizică, cu 
cunoașterea tehnicii în mod practic, să prețuiască 
muncitorii.

Acestea sînt cîteva din problemele care m-au fră- 
mîntat pe mine, ca profesor și ca cetățean, și pe care 
am ținut să le aduc la cunoștință redacției ziarului 
„Scînteia tineretului", considerîndu-le nu numai 
importante, dar legate în mod direct de marele 
proces al educației comuniste ce se desfășoară în 
patria noastră.

In cea de a 11-a zi a Concursului

TINERII .PL0EȘTEN1 STUDIAZĂ TRECUTUL
DE LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ AL POPORULUI

fost ani de lupte crincene pe aceste locuri, pentru a cuceri dreptul la viața pe care 
. noi o ducem astăzi, povestește vechiul luptător petrolist, tinerilor din Rafinăria nr. 1.

(Urmare din pag. l-a)

conducerea comitetului de par
tid, împreună cu un colectiv de 
tineri muncitori și ingineri, au 
început să strîngă date de la 
cei mai în vîrstă muncitori ra
finori, participanți la grevele și 
luptele de apărare a orașului 
Ploești, să cerceteze documente
le vechi aie Rafinăriei nr. 1, — 
fostă „Astra Romînă" — etc., 
pentru întocmirea unei bogate 
monografii, ca’re să oglindească 
condițiile în care trăiau și mun
ceau petroliștii in anii regimului 
burgliezo-moșieresc, felul cum 
s-a dezvoltat rafinăria în anii 
regimului democrat-popular și 
care sînt condițiile muncitori
lor in zilele noastre.

in aceeași zi am întîlnit la 
cimitirul eroilor din orașul Pio- 
ești un grup de tineri de la 
Rafinăria nr. 6. Ei veniseră să 
îngrijească rondurile cu fiori și 
să curețe trandafirii de pe mor-

mintele lui Petre Gheorghe și 
ale altor uteciști schingiuiți de 
poliție între zidurile închisorii 
din Ploești. Comitetul U.T.M. 
de la rafinărie a organizat și 
organizează dese conferințe le
gate de viața și lupta dusă de 
uteciști sub conducerea comu
niștilor.

Pentru a cunoaște cît mai 
mult din viața și lupta poporu
lui nostru, organizațiile U.T.M. 
organizează cu tineretul dese 
vizite în colectiv la muzeul de 
istorie din orașul Ploești. In a- 
cest muzeu unde a fost inaugu
rată nu de xnult și „Expoziția 
anului revoluționar 1848“ tinerii 
nu numai că ascultă și iau no
tițe din explicațiile date de con
ducerea muzeului, dar ei au 
posibilitatea să vadă și să ci
tească documente vechi care re
flectă felul în care s-au succe
dat evenimentele istorice în 
perioada anului 1848.

Se primesc noi înscrieri la școlile 
profesionale și de meserii din Capitală

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii aduce la cunoștința absol
venților a 7 clase elementare că 
la următoarele școli profesionale și 
de meserii din Capitală continuă 
să se facă înscrieri la examenul de 
admitere:

Preda nr. 16; Școala pentru in
dustria ușoară, str. Kuibîșev nr. 
38'; Școala construcții, șos. Mihai 
Bravu nr. 428; Școala IPROFIL, 
str. Elev Ștefănescu nr- 9 ; Școala 
auto, str. Maior Coravu nr. 29; 
Școala „Grivița Roșie", calea Gri- 
viței nr. 363; Școala „C. David", 
str. Alunului nr. 9 ; Școala „Chivu 
Stoica", str. Giulești nr. 8; Școala 
auto și frigoriști, calea Moșilor nr. 
152 ; Școala de bucătari, șos. Vii
lor nr. 38; Școala de vînzători, 
str. Hristo Botev nr. 17 ; Școala de 
construcții, șos. Ciurel nr. 102.

str.

ȘCOLI PROFESIONALE

Școala Uzinele „23 August" 
b-dul Muncii nr. 47; Școala „Elec- 
troaparataj" str. Popa Lazăr nr.8; 
Școala „1. Rangheț", str. Gh. Șin- 
cai nr. 2; Școala „Boleslaw Bie- 
rut“, str. Bucureștii Noi nr. 116; 
Școala „Clement Gottwald",
Vătafului nr. 4; Școala „Semănă
toarea" Splaiul Independenței nr. 
138; Școala Uzinele „Gr. Preo
teasa", str. Rahovei nr. 70; Școala 
Uzinele „Mao Țze-dun“, str. Vul
can nr. 8; Școala Uzinele „Tim
puri Noi", calea Văcărești nr. 161; 
Școala Uzinele „T. Vladimirescu", 
calea Șerban ■ Vodă nr. 280; 
Școala. Uzinele „Republica" str. 
Dudești nr. 127; Școala de ucenici 
pentru industria ușoară, str. Verzi- 
șori 18; Școala de ucenici pentru 
industria alimentară, str. Spătaru

ȘCOLI DE MESERII

Școala Galvani Tei, b-dul Lacul 
Tei nr. 63; Școala de croitorie- 
confecții, str. V, Alecsandri nr. 1.

înscrierile se primesc în cursul 
zilei de 7 septembrie între orele 
8-20.

Elevii care n-ap reușit la exame
nul de admitere în școlile de cul
tură generală se pot înscrie la 
școlile profesionale Și de meserii 
pe bază de cerere. Urmează ca ac
tele să fie depuse pînă Ta înche
ierea examenului.

5e Uniforme școlare
în sorximen^e complecte ț

z s-au pus în vînzare la magazinele de 
con facțiuni ale comerțului de stat

z Vînzarea uniformelor școlare se face și cu plata 
Z în rate la unele categorii de salariaji

Sîmbătă, cea de-a doua Zi a 
Concursului internațional „George 
Enescu", în sala „C. Tănase" s-ău 
prezentat în fața juriului (preșe
dinte — George Georges'cu, vice
președinți David Oistrach și Dimi- 
trie Dinicu) următorii violoniști: 
Hirose Etsuko (Japonia), Rado- 
șiav Boiadjiev (R. P. Bulgaria), 
Ralph Holmes (Anglia),
Beleva (R. P. Bulgaria), Azad 
Aliev (U.R.S.S.), Helga «inner 
(R.D. Germană) și Ștefan Ruha 
(R.P. Romînă).

In

Margi

sala „Dalles" unde se desfă-

șoară concursul de pian, (preșe
dinte — Constantin Silvestri, vice
președinți — Jean Absil și Paul 
Constantineseu), au fost audiați 
de către juriu pianiștii Josef Stom- 
pel (R. P. Polonă), Liana Șerbe- 
scu (R. P. Romînă), Mariella Ră- 
dulescu (R.P. Romînă), Marietta 
Wolk (R. D. Germană), Gunther 
Philipp (R. D. Germană), Renate 
Schorler (R.D. Germană), Gabriel 
Amiraș (R. P. Romînă), Szegedi 
Aniko (R. P. Ungară), Li Min- 
cean (R. P. Chineză),

Concert de muzică romînească 
de cameră

cadrul manifestărilor Festiva- 
internațional „George Ene- 

seara zilei de slmbătă a fost

In 
lului 
seu" 
rezervată muzicii de cameră ro-
mînești contemporane.

Sopranele Arta Florescu, Iolanda 
Mărculescu, artiste emerite și Emi
lia Petrescu Cironeanu, tenorul 
Valentin Teodorian și basul Ni- 
colae Secăreanu, artist emerit, au 
interpretat liduri de Mihail Jora, 
Tudor Ciontea, Zeno Vancea și 
Pascal Bentoiu, iar cvartetul Uniu-

nii Compozitorilor din R. P. Ro
mînă a executat Trio pentru coar
de de Ludovic Feldman și cvar
tetul „Pe Argeș in sus" de Teodor 
Grigoriu.

Publicul aflat în sala de con
certe a Ateneului R.P. Romine — 
pintre care numeroși oaspeți de 
peste hotare și participant la 
Concursul și Festivalul Internațio
nal „George Enescu" — a primit 
concertul cu mult interes și căl
dură.

(Agerpres)

14 societăți de 
au solicitat

radiodifuziune
înregistrări

Pînă aeum, 14 societăți de ra
diodifuziune din diferite țări au 
solicitat înregistrări de la con
certele care figurează în progra
mul manifestărilor din cadrul Fes, 
tivalului internațional „George 
Enescu" : radiodifuziunea argenti- 
niariă, belgiană, britanică, bulga
ră, cehoslovacă (Praga și Brati
slava), franceză, italiană, iugosla-

vă, mongolă, poloneză, sovietică, 
ungară și vietnameză.

In același timp, societățile de 
radiodifuziune din Budapesta și 
Bratislava au solicitat transmisii 
directe ale unor manifestări din 
cadrul Festivalului internațional 
„George Enescu".

(Agerpres)

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între R.P.R. și Irak

Guvernele rente și irakian au 
hotărît stabilirea relațiilor diplo
matice între R.P.R. și Irak urmînd 
ca cele două țări să facă în cu- 
rînd schimb de ambasadori.

Discuțiile cu guvernul irakian 
au fost duse de către ministrul 
R.P. Romîne la Teheran, Ion Geor
gescu, care s-a deplasat în acest

scop la Bagdad, unde a avut zi
lele acestea întrevederi cu primul 
ministru Abdel Kassem și cu mi
nistrul Afacerilor Externe ad-inte. 
rim al Irakului.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și depli
nă înțelegere.

ECONOMIILE -
0 PREOCUPARE DE FIECARE ZI

(Urmare din pag. I-a)
de înlăturarea lui. Evident, au ur
mat seri pline de studiu, consul
tări la documentarea tehnică, cîte
va idei de proiect. Apoi a făcut un 
proiect definitiv aducind modifi

cări constructive după care s-a 
trecut la fabricarea pieselor. Și 
astfel, la turnătorie, olarul a con
statat — la început cu uimire — 
că-i rămin 30 kg. de oțel la fie
care rolă. De asemenea, cînd for
mele au fost desfăcute s-a 
statat și lipsa crăpăturilor.

Rebuturi = 0
Pe turnătorul OPROIU TRAIAN 

un flăcău blond, l-am găsit în 
mijlocul brigăzii sale.

— Problema aceasta e destul 
de simplă — a început el direct. 
Noi avem un procent admisibil la 
rebuturi. Dacă reducem acest pro
cent înseamnă că am obținut eco
nomii de metal. Și acest procent 

l-am redus în ultima vreme la 
zero. Cam asta ar fi la noi. Sigur 
însă că se mai economisește me
talul și în alte brigăzi, in alte 
secții.

— Bine, dar cum ați ajuns la 
această cifră zero ?

Ne privește mirat. Pentru el lu
crurile sînt atît de limpezi incit 
pentru moment nu înțelege de ce 
revenim cu întrebări.

— E simplu, am mai spus. Re- r 
ducerea rebuturilor nu depinde de 
vreo metodă specială, ci doar de 
munca noastră a tuturora. Două 
chestiuni aie muncii sînt aici prin
cipale : este vorba de calificare 
și de disciplină. Ridicarea califi
cării membrilor brigăzii noastre 
este o problemă permanentă. Avem 
băieți care s-au calificat mai 
proaspăt și deci au mai puține 
cunoștințe și experiență. De Mi- 
hăilă Gheorghe și Luca Mihai ne 
ocupăm toți ceilalți. Avem un 
maistru care ne îndrumă și cu care 
ne sfătuim la fiecare problemă 
mai complicată. Și să nu uit, toți 
participăm la un cerc de minim 
tehnic. Ultima lecție a fost despre 
nisipuri de turnătorie. (Și un lu
cru aflat de noi de la secretarul 
comitetului U.T.M.: se vor înființa 
cercuri și pentru lăcătuși și strun
gari).

—Iar fiindcă am ajuns la nisip 
— continuă el — trebuie să spun 
câ. deși el este preparat în altă 
parte de oameni speciali, noi îl 
verificăm totdeauna înainte de a-1 
folosi. Acum o lună am respins 
un nisip umed. Dacă l-am fi folo
sit, piesele ar fi fost poate rebu- 
tate. La cealaltă problemă, disci
plina, nu pot să spun prea multe. 
Moi ne-am dat seama că dacă 
fiecare își respectă locul de mun
că, nu umblă anapoda prin sec- 
ie, respectă graficul de iucru, nu 

se produce nici o încurcătură și 
fiecare poate răspunde de forma 
ia care lucrează.

In încheiere aș putea să vorbesc

con-

și despre faptul că la fiecare re
but, noi ne adunăm împreună cu 
maistrul și analizăm pe operații 
cauzele. Dar cum de multe luni 
n-am mai dat nici un rebut...

Tinerii — gospodari 
pricepufi

Amabil, tovarășul director teh
nic, inginerul ION CHIVARAN, 
ne-a detailat aspectele problemei 
economisirii de metal.

— 60 la sută din economia de 
metal a uzinelor reprezintă contri
buția tineretului. Și la noi, în toa
te secțiile lucrează mulți tineri. 
Tineretul se află —- aș putea spu
ne — în fruntea gospodăririi me
talului. Cum este făcută această 
gospodărire ? Mai întîi aflați că 
noi sîntem mari consumatori de 
tablă și profile. De aceea, intro
ducerea debitării după șabloane și 
aranjarea cît mai judicioasă a a- 
cestora este o metodă prin care se 
fac importante economii de me
tal.

— Adică șablonarea tablei în
tocmai ca pielea la fabricile de în
călțăminte ?!

— Exact, Un exemplu: pompa 
63/j pe care o lucrăm pentru ex
port, consumă foarte multă tablă. 
Prin șablonare, la acest produs se 
economisește circa 720 kg. metal. 
La șablonare lucrează ca buni

gospodari —chibzuind totul și în
grijind șabloanele — tinerii sudori 
Vodislav și Mocănescu.

— Despre perspective ?
— Tocmai voiam să spun, 

serviciul metalurgic și tehnic 
serie de tineri printre care și

La 

serie de tineri printre care și Teo
dor lonescu se preocupă in cola
borare cu serviciul proiectare, de 
reducerea dimensiunilor și consu
mului de metal la armăturile de 
joasă presiune pentru industria 
petroliferă. Pe lîngă reducerea 
consumului vom mai avea un cîș- 
tig : se va ușura producția acestor 
piese. Această acțiune se referă 
la 36 de tipuri de armături dintre 
care 22 vor fi prototipuri. Scon
tăm să economisim prin această 
acțiune 30—40 de tone de metal. 

Față de felul în care sînt îm
părțite la noi în secții sarcinile de 
producție, tinerii trebuie să obțină 
cel puțin 60 la sută dip totalul eco
nomiilor ce se vor realiza și de a- 
cum înainte.

— Profitați de faptul că este de 
față și secretarul comitetului 
U.T.M. — spune cu o nuanță de 
glumă însuși acest tovarăș.

— Da, și vreau să doresc tine
rilor de la noi, ceea ce le dorim 
noi toți din conducere, totdeauna, 
să fie buni gospodari și să îngri
jească de bunurile statului, ca de 
propriile lor bunuri.

La 8 septembrie T943dfosi 
ucis în mod bestial de către 
fasciști lulius Fucik — scriitor 
și ziarist, militant revoluționar 
de frunte al Partidului Comu
nist Cehoslovac. Steaua lui Iu- 
lius Fucik a căzut dar lumina 
ei continuă să ne parvină, dîn- 
du-ne îmbărbătare și speranță, 
îndemn cpld de a merge mai 
departe pe drumul nostru mi
nunat. Scria chiar el plin de 
exigență în prima pagină a căr
ții pe care a făurit-o cu 
„ștreangul de gît“ eooaînd zi
lele de închisoare în așteptarea 
morții pe care i-a hărăziseră' 
fasciștii: „Izolat de viață fie
care vede zilnic moartea cu 
ochii. Dar nu fiecare renaște". 
El însă a renăscut, sufletul lui 
mare trăiește printre noi prin 
opera lui animată de mărețele 
idealuri comuniste Această re
naștere a eroului și omului Fu
cik este confirmată de drago
stea de care se bucură chipul 
lui în riadul tinerilor cinstiți 
din lumea întreagă și ultima lui 
carte încoronată în zilele noa
stre cu Premiul de Onoare al 
Păcii.

Acel care avea să moară 
acum cincisprezece ani luptînd 
așa cum l-a învățat partidul, 
pentru cauza fericirii celor 
ce 
23 februarie 1903 la Pra-

muncesc, s-a născut la

ga. De mic a cunoscut su
ferințele poporului în orîndui- 
rea burgheză, și a jurat să fie 
devotat celor mulți. Cînd de
vine un adolescent frumos cu 
ochii sclipind de îndrăzneală și 
cinste, își pune în practică ju- 
rămîntul devenind unul din cei 
mai iubiți intelectuali ai po
porului cehoslovac, dîrz luptă
tor comunist, scriitor a- 
propiat de viața poporului, cri
tic cu o contribuție importantă 
la valorificarea operei scriito
rilor progresiști ai patriei sale, 
ziarist avînd un condei de o 
mare forță mobilizatoare și de
mascatoare. Ga un adevărat ac
tivist comunist leninist Fucik 
nu subaprecia nici o muncă și 
le îndeplinea pe toate pentru 
a-și servi mai bine partidul. 
Dar cel mai mult s-au temut 
dușmanii de forța cuvîntului 
său, cel mai strălucit s-a ma
nifestat el pe tărîmul scrisului. 
„Reportaj cu ștreangul de 
gît“ este o capodoperă nu 
fiindcă descrie ultimele zile 
ale unui condamnat la moarte 
ci fiindcă explică uimitor de 
lucid — nu trebuie să uităm 
că autorul este și eroul cărții, 
că observatorul este și obser
vatul — mecanismul sufletesc 
gingaș dar atît de puternic ce 
generează optimismul unui om 
care moare liniștit și demn deși 
iubea nemăsurat viața. Opti
mism fiindcă eroul-autor moa
re pentru cauza eliberării po
porului de asuprire și exploa
tare, demonstrîndu-și încrede
rea în forța poporului de a

Scutura jugul 
împilării fasciste, 
burgheze și mo
șierești și de a-și 
făuri o viață 
nouă.

„Dimineața ă 
venit medicul- 
M-a examinat 
și a clătinat din 
cap. S-a întors 
apoi la el în bi
rou, a rupt for
mularul cu ra
portul de deces 
pe care-l com
plectase încă din 
ajun exclamînd 
cu respectul u- 
nui specialist: 
„Asta e cal, nu 
om". Dar Fucik 
care notă aceste 
lucruri știa că e 
Om și tocmai de 
aceea le nota, 
ca să știe toată 
lumea de ce e 
în stare un om 
adevărat, un co
munist crescut și educat de par
tid. „Tu n-ai inimă" i-a spus un 
SS-ist disperat de uimitoarea sa 
rezistență morală și trupească 
la tot felul de torturi. „Ei, na!" 
i-a răspuns Fucik în batjocură 
și a comentat aQest răspuns în 
însemnările lui: „și simt o mîn
drie neașteptată șă iau apăra
rea inimii mele". Fucik își apă
ra inima și inima îl apăra pe 
el, minunată, mare, o inimă în 
care circula viu și clocotitor 
nu numai sîngele lui ci și pi
cături din sîngele tovarășilor 
lui de idei, comuniștii luptători 
în ilegalitate, din sîngele tutu
ror patrioților, din sîngele tu
turor combatanților împotriva 
fascismului și în primul rînd 
al oamenilor sovietici pe care 
Fucik i-a iubit atît de mult, 
despre care a scris rînduri atît 
de frumoase, la prietenia căro
ra ținea ca la lumina ochilor.

„Oameni, eu v-am iubit. Ve- 
gheați!“ adresa Fucik — în 
ultimul său rînd care a văzut 
lum.na tiparului — popoarelor 
dragostea și îndemnul lui la 
vigilență pentru ferirea viitoru
lui de noi suferințe și distru
geri ale războiului. Viața tot 
mai fericită a poporului său ca 
și a tuțuror popoarelor din la
gărul socialismului, lupta pen
tru pace, împotriva aftfătorilar 
la război dusă de oamenii mun
cii din lumea întreagă dove
desc cu prisosință că apelul 
lui — părticică din marea che
mare adresată popoarelor de 
partidele comuniste și muncito
rești care merg în fruntea lor 
— a fost auzit de toți oamenii 
cinstiți pentru care el s-a jert
fit, că nici un rînd din opera 
lui, că nici o picătură din sîn
gele lui nu au fost oferite în 
zadar

B. DUMITRESCU

Ziua Aviației
Republicii Populare Romîue

ve- 
de-

INFORMAȚII
Sîmbătă s-a înapoiat în țară 

nind din Uniunea Sovietică, 
legația C C. al Sindicatului munci
torilor din transporturi și teleco
municații care, timp de două săp- 
tămîni, a făcut un schimb de ex
periență în problemele transportu
lui maritim și fluvial cu organiza
ții sindicale 
specialitate 
grad,. Baku 
U.R.S.S.

și întreprinderi de 
din Moscova, Ștalin- 
și alte localități din

Sîmbătă a plecat în R.P. Po
lonă pentru a participa la sărbă
torirea Zilei feroviarilor polonezi, 
tov. Constanța Drăghici, membru 
în Prezidiul C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
telecomunicații-

★
Zilele acestea a sosit în Capi

tală în cadrul planului de muncă 
pentru aplicarea acordului cultural 
dintre R. P. Romînă și R. P. Chi- 
nează Van Huan-bo și Si In-sian, 
specialiste în domeniul biologiei.

*
Ansamblul de dansuri „Deutsche 

Tanzrevue" din R. D. Germană 
care se află în țara noastră a pre
zentat sîmbătă seara în sala Ope
rei de Stat din Timișoara specta
colul, de revistă intitulat „Dansăm 
de 1.000 de ani".

■F
înaintea începerii spectacolului tinerii oaspeți al Casei de cultură a tineretului din raionul 

„Nicolae Bălcescu" răsfoiesc ziare, reviste

(Urmare din pag. 

avioane sanitare ajung 
cel mal scurt în cele 
părtate sate, șalvînd pe cei grav, 
bolnavi, transportînd sînge con
servat, medicamente etc.

Regimul democrat-popular a 
deschis tineretului largi perspec
tive pentru practicarea sportului 
aviatic. Prin munca desfășurată 
de A.V.S.Ă.P. aeromodelismul, 
planorismul, parașutismul și zbo
rul cu motor sînt astăzi practicate 
de mii și zeci de mii de tineri. 
Mulți din acești tineri s-au re
marcat în cadrul diferitelor con
cursuri devenind cunoscuți în în
treaga țară și peste hotare. Tî- 
năra parașutiștă Elena Băcăoanu 
a repurtat un mare succes la 
Campionatele mondiale de la Bra
tislava, cucerind primul foc 
proba de salt individual de la 
înălțimea de 2.500 m- cu deschide
rea întîrziată a parașutei între 
35—40 secunde. Țot la acest con
curs Elisabeta Popescu s-a clasat 
pe locul doi la proba de salt in
dividual de la 1.000 m. cu ateri
zare la punct fix, cucerind meda
lia de argint

La marea festivitate aviatică 
din acest an de pe aerodromul 
Tușino de lîngă Moscova, mae
strul sportului Constantin Mano- 
lache și planoristul Mircea Fi- 
nescu au executat în mod strălu
cit figuri complicate de înaltă 
acrobație, bucurîndu-se de aplau
zele miilor de spectatori. De a- 
semenea, maestrul sportului Con
stantin Manojaphș îrnpreupă. cu . _ ___ — ,.v ...
piloții Ștefan Galetă, ajuster, Si- perfectă stare de funcționare dînd 
mion Oțoiu, lăcătuș și radiatele-. dovadă de patriotism și o. înaltă 

r- l L- conștiință politiei.
De Ziua Aviației R.P.R., uniți 

într-un efort comun, piloții și teh
nicienii, muncitorii și inginerii din 
atelierele 
Iul civil 
gîndurile 
Partidul 
guvernul 
îndeplinirea cu sueces a sarcinilor 
încredințate.

Cu prilejui Zilei Aviației R.P.R., 
ofițerii, sergenții și militarii în 
termen din aviația militară își 
reînoiesc angajamentele de a nu 
precupeți nici, un efort pentru a 
ridica starea pregătirii lor de 
luptă și politice la un nivel și mai 

treaga noastră armată să-și în
deplinească misiunea întredi'ntată 
da partid și guvern — a apăra 
spațiul aerian al scumpei noastre 
patrii — Republica Populară Ro
mînă.

I-<a)

în timpul 
mai înde-

în

misiunea nobilă de a apăra inde
pendența și suveranitatea statului 
nostru. Personalului navigant și 
tehnic i-au fost create condiții op
time de instruire. Astăzi în epoca 
zborului de mare viteză, piloții 
noștri depun toate eforturile pentru 
a-și însuși și dezvolta calitățile 
morale și de luptă cerute um 
luptător aerian.

Datorita muncii desfășurate de 
comandanți, organele politice, 
ganizațiile de partid și U.T.A 
rîndurilp piloților de clasă < 
crescut și contiguă să crească.

Piloți cum sînt căpitanii Abrt, 
dan Ioan. Chelaru loan și mulț 
alții sînt numai cîțiva dintre ce 
ce sînt în frunte. Njei marile înăl
țimi, nici furtunile, nici negura 
nopților nu constituie obstacole 
pentru piloții aviației 
militare. Ei pilotează eu băr
băție și curaj puternice avioa
ne cu reacție străduindu-se să-și 
perfecționeze necontenit măiestria 
lor de luptă.

Ca urmare a muncii de educa
ție desfășurată de către organele 
politice, organizațiile de partid și 
U.T.M., pentru bunele rezultate 
dobîndite în muncă, numeroși 
viatori utemiști. au fost distinși 
Diploma de onoare a C.C. 
U.T.M.

Cu aceeași dragoste și spirit 
răspundere muncesc și

negura

noastre

a- 
cu 
al

. . - de 
răspundere muncesc și harnicii 
tehnicieni din aviația militară. Cu 
mîndrie remarcăm astăzi, de 
Ziua Aviației R.P.R., numele teh
nicienilor locotenent Budura Vlad 
și locotenent Vulcu loan care s-au 
străduit ca avioanele lor să fie în

grafistul Constantin Onciu, pilo
ted avioanele de construcție ro
mînească, au parcurs fără 
escală distanța București—Kiev? 
iar de acolo pînă la Moscova, sta
bilind un nou record internațional 
de viteză pe un traseu recunoscut 
de Federația Aeronautică Interna
țională pentru avioane sportive în 
greutate de 500—1000 kg-

Și în ceea ce privește construc
ția de avioane, s-a făcut pași în
semnați. Acum se construiesc în 
serie avioane de școală, avioane 
utilitare, avioane de transport, 
planoare „Pescăruș", „Partizan" 
și „IFB".

Partidul și guvernul nostru au r_t_______......-. .
acordat și acordă o mare atenție ridicat, pentru câ”împreună eu' î'n- 
dezvoltării Forțelor Aeriene Mili- ' ' "
tare. Aviația militară a fost dotată 
cu avioane reactive moderne de 
prim rang.

Poporul a încredințat zburăto
rilor din Forțele noastre Armate

de aviație, tot persona- 
și militar își îndreaptă 
cu recunoștință către 

Muncitoresc Romîn și 
R. P. Romîne, raportînd

Manifestări cu prilejul 
„Zilei Aviației*

Sîmbătă după amiază a avut 
loc la Aeroportul Băneasa o adu
nare festivă consacrată sărbători
rii Zilei Aviației R. P. Romîne. Au 
luat parte numeroși naviganți și 

aeroportuari de la 
și aviația utilitară, 
ingineri, tehnicieni și 
din. flota aeriană ci-

muncitori
T.A.R.O.M. 
muncitori, 
funcționari 
vilă.

Despre semnificația sărbătoririi 
Zilei Aviației în țara noastră a 
vorbit ing. Vladimir Stîngaciu, di
rectorul general al Flotei Aeriene 
Civile.

Cu acest prilej au fost înmînate 
diplome și insigne naviganților 
întreprinderii TAROM care au îm
plinit recent unul sau două milioa
ne de kilometri de zbor și insigne 
și diplome de „bimilionar".

Adunări festive consacrate „Zi
lei Aviației R.P.R." au avut loc și 
în numeroase localități din țară.

Duminică se sărbătorește „Ziua 
Aviației R.P. Romipe". Cu acest 
prilej în comunele Traian Vuia și 
Aurei Vlaicu, localitățile natale 
ale celor doi pionieri ai aviației 
romînești și mondiale, vor avea 
loc adunări festive, serbări popu
lare și demonstrații aviatice.

In numeroase orașe din țară si 
în localitățile unde sînt unități aîe 
aviației militare vor avea loc de 
asemenea adunări festive și intîl- 
niri între aviatori militari și oa
meni ai muncii. In Capitală si în 
alte localități, A.V.S.A.P. va or
ganiza demonstrații de lansări cu 
parașuta, de planorism și con
cursuri de aeromodele. Postul de 
televiziune Buaurești va transmite 
un program special consacrat a- 
cestei zile, care va cuprinde prin
tre altele și o demonstrație avia
tică,



la Pekin

Sa înceteze provocările
S.U.A. din Extremul Orient!

Declarația premierului Ciu En-lai
♦ Guvernul chinez esie pe deplin îndreptățit să ia măsurile

militare necesare împotriva trupelor ciankaișisfe e Nici un fel de
provocare războinică nu poate intimida poporul chinez

PEKIN 6 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a transmis ur
mătoarea declarație a premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, cu privire la si
tuația din regiunea strîmtorii Tai
vanului făcută în numele guver
nului R. P. Chineze :

La 4 septembrie 1958, secreta
rul de stat al S.U.A., Dulles, a 
făcut, din autorizația președinte
lui Statelor Unite, o declarație în 
care amenința pe față să extindă 
agresiunea S.U.A. săvîrșită împo
triva Republicii Populare Chineze 
în regiunea strîmtorii Taivanului 
și să comită o provocare de răz
boi, agravînd astfel mai mult în
cordarea creată de Statele Unite 
în această regiune, și amenințînd 
în mod grav' pacea în Extremul 
Orient și în întreaga lume. In le
gătură cu aceasta, am fost auto
rizat de guvernul Republicii 
Populare Chineze să fac următoa
rea declarație :

1. Taivanul și insulele Penhule- 
dao au fost din totdeauna terito
riu chinez. Ocupate de japonezi 
o perioadă de vreme, ele au fost 
înapoiate Chinei după cel de-al 
doilea război mondial. Exercita
rea de către poporul chinez a 
drepturilor sale suverane de a e- 
libera aceste 
întregime o 
nă a Chinei, 
drept sacru 
poporului chinez. Guvernul State
lor Unite a declarat în mod ofi
cial că nu se va amesteca în răz
boiul civil chinez în regiunea 
Taivanului. Dacă ulterior guver
nul Statelor Unite nu ar fi recurs 
la intervenția armată în ciuda 
declarațiilor sale, Taivanul și 
insulele Penhuledao ar fi fost de 
mult eliberate și s-ar afla sub 
administrația guvernului Republi
cii Populare Chineze. Acestea sînt 
fapte incontestabile, recunoscute 
în mod unanim de opinia publică 
internațională cinstită.

2. Sprijinul acordat de Statele 
Unite clicii ciankaisiste cuibărită 
în Taivan și insulele Penhuledao, 
clică respinsă de mult de între
gul popor chinez, precum și ocu
parea directă armată a Taivanu- 
lui și a insulelor Penhuledao 
constituie acțiuni ilegale, îndrep
tate spre amestecul in treburile 
interne ale Chinei, un atentat 
împotriva integrității teritoriale 
și a suveranității Chinei și sînt 
în directă contradicție cu Carta 
O.N.U. și cu toate normele de 
drept internațional. Toate așa-nu- 
mitele tratate încheiate între Sta-

___ _ ______ ___ ______  x____ tele Unite și clica ciankaișistă, 
Nebrăskârâî agenției United'Press' precum și toate rezoluțiile,legate 
Internațional, anunță că coman- J *"* 
damentul aviației strategice a 
S.U.A. a dat ordin ca bombardie
rele cu reacție de tip B-47, care se 
află la baza de pe insula Guam, 
să fie gata în orice clipă din zi 
și noapte să efectueze zboruri cu 
o încărcătură de bombe atomice.

PEKIN 6 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : In cadrul u- 
nor mitinguri spontane care au 
avut loc în seara zilei de 6 sep
tembrie, și care au fost urmate 
de demonstrații uriașe, mii de lo
cuitori ai Pekinului și-au expri
mat sprijinul față de declarația 
guvernului R. P. Chineze în le
gătură cu situația din regiunea 
strîmtorii Taivanului. Ei au con
damnat provocările militare și 
amenințările războinice ale impe
rialiștilor americani și și-au expri
mat hotărîrea lor de a elibera 
Taivanul și insulele Țzî-nmîndao 
si Matsushan.

Un act lipsit de răspundere 
al comandamentului 

aviației S.U.A.
li

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Corespondentul din Omaha (statul

regiuni este în 
problemă inter- 
Acesta este un 

și inviolabil al

de acestea, adoptate de Congre
sul american, sînt nule și neave
nite pentru poporul chinez. Ele 
nu pot în nici un caz să legalize
ze acțiunile agresive ale Statelor 
Unite și cu atît mai puțin pot fi 
folosite ca pretext de către Sta
tele Unite în extinderea agresi-

Dulles și „echilibristica" 
la marginea prăpastiei

s

t

Istoria a jucat multe farse 
sinistre d-lui Dulles, mai cu 
seamă în ultima perioadă. Se 
pare că un nou act la ultima 
sa farsă se consumă în aceste 
zile. După ce prin acțiunile 
sale agresive, diplomația ame
ricană conjugată cu manevrele 
militare ale flotei a 7-a ameri
cană au transformat Extremul 
Orient într-un butoi cu pulbe
re, d-nul Dulles s-a grăbit să 
intensifice criza prin publica
rea unei declarații în urma 
consultărilor avute cu președin
tele Eisenhower. Și ce spune în 
această declarație citită în fața 
presei : nici mai mâlt nici 
mai puțin decît faptul că for
țele armate americane vor inj 
terveni în conflictul existent 
între aspirațiile poporului chi
nez de a-și redobîndi Taivanul 
șl insulele înconjurătoare și 
clica ciankaișistă, vîndută trup 
și suflet Wallstreet-ului. In e- 
ceastă declarație^ la. un 
menț dat d-nuț 

cind lucrurile în- 
tr-un , hal cum 
numai el știe s-o 
facă, prezintă 
situația aceasta 
drept „o vio
lare flagrantă 
a principiilor ca
re stau la baza

.1 mo.
Dulles, răsu-

drepturilor legitime ale Chinei 
populare. Apoi — în permanen
ță sosesc noi forțe militare a- 
mericane în Taivan. In plus 
din flota 6-a americană sînt 
dislocate portavioane, torpiloa. 
re, vase de debarcare. Semnifi
cativ este faptul că pe insulă au 
aterizat avioane americane care 
au fost folosite în timpul răz
boiului din Coreea. Și nu mai 
puțin edificator este și faptul 
că astăzi, duminică, sosește la 
Taipe generalul Curtiss Lemay, 
expert în bombardamentele 
strategice.

Se pune o întrebare : ptnă 
unde vrea să întindă coarda 
belicosul Dulles care în atîtea 
rînduri a tîrît omenirea pînă 
la marginea prăpastie:’ ? Toată 
lumea vede că nu poporul chi. 
nez amenință securitatea S.U.A., 
ci S.U.A,, cot la cot cu clica 
întreținută de ea în Taivan, 
amenință
neze.

securitatea R.P. Chi.

c^eQriu

ordinel mon
diale". Și cine ar fi în stare 
,,flagrantă” ? Spune el: poporul 
chinez. Faptele evidente, de ne
clintit, îl dezmint. La ce „or
dine mondială” se referă DuL 
Ies? La aceea în care pe insu
lele din jurul R.P. Chineze este 
instalată o clică trădătoare 
care joacă așa cum îi cîntă De. 
partamentul da Stat ? Evident, 
poporul chinez nu poate accep- 
ta o asemenea „ordine” — ca 
să folosim limbajul d-lul Dul
les. In schimb, în timp ce șeful 
Departamentului de Stat trăn

cănește și altele, între care șl 
despre faptul că „nici o țară 
nit trebuie să folosească forța 

armată pentru a ocupa noi 
teritorii”, Ministerul de Război 
al S.U.A. a dat publicității o 
declarație în care contestă R.P. 
Chineze dreptul dea stabili la 12 
mile limitele apelor sale terito
riale, ceea ce înseamnă că flo
ta a 7-a amerioană. circulînd 
prin strîmtoarea Taivanului va 
continua să comită în perma
nență □ încălcare flagrantă a

Este de înțe
les de ce opinia 
publică mondi
ală se ridică îm
potriva uneltiri
lor imperialiste 
americane 
Extremul 

izolate sînt astăzi
din 

Ori-
ent. Cît de
S.U.A. datorită politicii lor a- 
gresive din această regiune re. 
iese distinct din remarca zia
rului „Manchester Guardian”, 
care scrie într-un articol urmă
toarele : „Declarația america
nă cu privire la Quemoy și 
Matsu este suficientă pentru 
a-i duce la disperare pe cei 
mal buni prieteni ai America, 
Această rigiditate în concepție, 
ar putea să ne tîrască pe toți 
— fără voia noastră — în 
prăpastie... America nu ar tre
bui să se aștepte ca prietenii 
ei să se alăture pentru apăra
rea acestor insule". Aceasta o 
scrie un ziar care de obicei 
acordă cununi de lauri politi
cii externe americane.

D-nul Dulles trebuie să chib- 
zuiască. Istoria i-a mai jucat 
și alte farse. Nu trebuie însă 
să uite că jocul 1a marginea 
prăpastiei. creația s,a cinică, 
are un singur sens : este jocul 
politicii agresive americane a- 
junsă la marginea prăpastiei.

CAROL ROMAN-«<■1

unff lor în regiunea strîmtorii 
Taivanului.

3. Sprijinită de Statele Unite, 
clica ciankaișistă a folosit de 
multă vreme insulele de coastă 
Tzînmîndao — apropiată de orașul 
Siamîn și Matsushan din apropie
rea orașului Fukien ca baze avan
sate pentru a săvîrși tot felul de 
acțiuni de provocare și subminare 
împotriva părții continentale a 
Chinei. în ultimul timp, după ce 
Statele Unite au săvîrșit inter
venția 
lor 
mai
care 
de 
triva 
Guvernul chinez este pe deplin 
îndreptățit să dea o lovitură ho
tărîtă și să ia măsurile militare 
necesare împotriva trupelor cian- 
kaișiste cuibărite pe insulele de 
ccnstă. Orice amestec străin con
stituie un act criminal împotriva 
suveranității Chinei. Dar Statele 
Unite, încercînd să abată aten
ția popoarelor lumii de la 
continuarea agresiunii sale în 
Orientul Mijlociu și de la tergi
versarea retragerii trupelor lor 
din Liban, folosesc această si
tuație pentru concentrarea unor 
mari efective de forțe armate în 
regiunea strîmtorii Taivanului, 
amenințînd fățiș să . extindă a- 
gresiunea săvîrșită de ele în re
giunea strîmtorii Taivanului, asu
pra insulelor Tzînmindao, Mat
sushan și altor insule de coastă. 
Aceasta este o gravă provocare 
războinică împotriva poporului 
chinez de 690 de milioane și un 
pericol serios pentru pace în Ex
tremul Orient
me.

4. Hotărîrea 
de a elibera 
Taivanul și insulele Penhuledao 
— este de nezdruncinat. Poporul 
chinez nu poate cu atît mai mult 
să tolereze amenințarea directă 
ce pornește din insulele Țzînmîn- 
dao și Matsushan și din alte insule 
de coastă care se află în apele 
interne ale părții continentale a 
Chinei. NICI UN FEL DE PRO
VOCARE RĂZBOINICĂ A STA
TELOR UNITE NU POATE IN
TIMIDA POPORUL CHINEZ; 
dimpotrivă, ea va stîrni o și mai 
mare indignare a poporului nostru 
de 600 de milioane, și va întări 
hotărîrea lui de a lupta pînă la 
capăt împotriva agresorilor ame
ricani. Statele Unite, care nu 
și-au retras încă trupele agresive 
din Liban, creează în prezent un 
nou pericol de război în regiunea 
strîmtorii Taivanului. In urma 
acestui fapt țările iubitoare de 
pace și popoarele lumii întregi au 
putut să vadă și mai limpede 
adevărata față a agresorilor a- 
mericani care urmăresc să submi
neze pacea și au înțeles că im
perialiștii americani sînt cei mai 
înrăiți dușmani ai tuturor miș
cărilor de eliberare națională 
din Asia, Africa și America La
tină și ai mișcării pentru pace în 
întreaga lume.

5. In conformitate cu politica 
sa externă de pace, guvernul chi. 
nez se pronunță ferm pen
tru coexistența pașnică a țări
lor cu sisteme sociale diferite pe 
baza celor cinci principii precum 
și pentru reglementarea tuturor 
diferendelor internaționale pe ca
lea tratativelor pașnice. In ciuda 
faptului că S.U.A. 'au ocupat cu 
forța armată insulele chineze Tai
van și Penhuledao și au încălcat 
în mod grosolan cele mai ele
mentare norme în relațiile inter
naționale, guvernul chinez a pro
pus totuși tratative cu guvernul 
american dorind destinderea și 
eliminarea încordării în regiunea 
Taivanului. ' In cadrul tratati
velor chino-americane la nivelul 
ambasadorilor care au început în 
august 1955, partea chineză a 
propus în repetate rînduri ca cele 
două părți, în conformitate cu 
principiile respectării reciproce a 
suveranității și integrității terito
riale și neamestecului reciproc 
în afacerile interne, să dea publi
cității o declarație în care să-și 
afirme hotărîrea de a reglementa 
diferendele dintre R. P. Chine
ză și Statele Unite în regiunea 
Taivanului prin tratative pașnice 
și de a nu recurge la amenințări 
sau la folosirea forței. Insă, con-

săvîrșit
armată împotriva state- 

arabe, s-au intensificat și 
mult acțiunile de provo- 
și subminare desfășurate 

clica ciankaișistă împo- 
părții continentale a Chinei.

și în întreaga lu-

poporului chinez 
teritoriul său —

trar afirmației lui Dulles din de
clarația sa făcută la 4 septembrie, 
tocmai Statele Unite sînt cele 
care au refuzat să facă o ase
menea declarație, și, mai mult 
decît atît, au întrerupt ulterior în 
mod unilateral chiar și tratative
le. După ce, in luna iulie a anu
lui curent, guvernul chinez a ce
rut reluarea tratativelor în cadrul 
unei limite de timp specificate, 
guvernul S.U.A. deși nu a răs
puns în timp la aceasta, în cele 
din urmă a desemnat un repre
zentant cu rangul de ambasador. 
In prezent, guvernul Statelor U- 
nite își afirmă intenția de a re
glementa diferendul chino-ameri- 
can în regiunea teritoriului chi
nez Taivan 
velor pașnice, 
efort pentru 
cii, guvernul chinez este gata 
să reia tratativele dintre cele 
două țări la nivelul ambasadori
lor. Insă aceasta nu reduce deloc 
pericolul de război creat de State
le Unite în regiunea teritoriului 
chinez Taivan. Ținînd seama de 
faptul că acțiunile guvernului 
S.U.A. nu coincid adesea cu afir
mațiile lui și că de multe ori el fo
losește tratativele pașnice ca o per
dea de fum pentru a-și camufla 
acțiunile reale de extindere conti
nuă a agresiunii, întregul popor 
chinez și popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume nu trebuie 
să slăbească cîtuși de puțin lupta 
lor împotriva amestecului ameri
can în afacerile interne ale Chi
nei și împotriva amenințării 
S.U.A. la adresa păcii în Extre
mul Orient și în întreaga lume.

6. Diferendele internaționale 
dintre China și S.U.A. în regi
unea strîmtorii Taivanului și 
chestiunea internă a poporului 
chinez — e'iberarea teritoriului 
său — sînt două probleme cu to
tul diferite. Statele Unite încear
că în permanență să amestece a- 
ceste două probleme pentru a-și 
ascunde astfel propria lor agre
siune și intervenție în China. 
Lucrul acesta este inadmisibil. 
Poporul chinez are tot dreptul să 
ia măsurile de rigoare și să eli
bereze la timpul potrivit terito
riul său, să nu tolereze nici un 
amestec străin. Dacă guvernul a- 
merican, nesocotind în mod gro
solan repetatele avertismente care 
i-au fost adresate de către po
porul chinez și dorința de pace a 
popoarelor lumii, va continua a- 
gresiunea și intervenția sa împo
triva Chinei, va impune poporu
lui chinez un război, atunci ÎN

TREAGA RĂSPUNDERE PEN
TRU TOATE CONSECINȚELE 
SERIOASE CE DECURG 
ACEASTA VOR REVENI 
VERNULUI AMERICAN.

(Sublinierile aparțin redacției)

pe calea tratati-
Făcînd un nou 
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In Bulgaria democrat-popu- 
lară casele de cultură au de
venit un minunat loc 

educație și recreare

O nouă dovadă a superiorității științei 
și tehnicii sovietice

A fost pusă in funcțiune o puternică 
centrală atomo-electrică

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite: In Uniunea So-, 
vietică a fost pusă în funcțiune prima parte a unei noi centrale 
atomo-electrice cu o putere de 100.000 kw. Puterea totală a acestei 
centrale va fi de 600.000 kw.

Aceasta este a doua centrală atomo-electrică din U.R.S.S. 
Prima a fost pusă în funcțiune în iunie 1954. Ea a fost și prima 
centrală atomo-electrică din lume.

iI

sesiune________
a Conferinței supreme 
de Slat a ». P. Chineze

Importante comunicări 
cu privire la reacțiile 
termonucleare dirijate

PEKIN 6 (Agerpres). — China Nouă transmite: La 5 septem
brie președintele Republicii Populare Chineze, Mao Țze-dun, a 
convocat cea de-a 15-a ședință a Conferinței Supreme de Stat. 
Primul a luat cuvîntul președintele Mao Țze-dun, care a făcut o 
analiză a situației actuale interne și internaționale.

PEKIN 6 (Agerpres). — China Nouă transmite :
In după amiaza de 6 septembrie au continuat la Pekin lucră- 

rilei celei de-a 15-a sesiuni a Conferinței Supreme de Stat.
In cursul ședinței, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, a 

dat explicații în legătură cu situația actuală în regiunea strîmtorii 
Taivan și a expus Declarația guvernului Republicii Populare 
Chineze asupra situației în regiunea strîmtorii Taivan.

După un schimb de păreri în această problemă Conferința Su
premă de Stat a aprobat în unanimitate declarația făcută de pre
mierul Ciu En-lai. Conferința s-a adresat tuturor păturilor popu
lației din întreaga țară chemînd-o la unitate de acțiune și la luptă 
hotărîtă împotriva provocărilor militare și a amenințării de răz
boi ale imperialiștilor americani în regiunea strîmtorii Taivanului.

Li Fu-ciun, membru al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat și președinte al Comitetului de Stat al Planificării, a prezen
tat un raport asupra marelui progres realizat anul acesta în dez
voltarea producției industriale și agricole, precum și asupra si
tuației planului de stat pentru construcții pe anul 1959 și a celui 
de-al doilea plan cincinal.

GENEVA 6 (Agerpres). — In 
ședința secției de fizică a conti
nuat discutarea rapoartelor privi
toare la instalații pentru realizarea 
fuziunii nucleare controlate. Este 
vorba de posibilitatea creării unor 
instalații care trebuie să permită 
oamenilor să supună energia intra- 
nucleară pe calea fuziunii nuclee
lor elementelor ușoare.

Comunicări interesante în acest 
domeniu au prezentat oameni de 
știință din Anglia, U.R.S.S., Fran
ța, S.U.A. și Suedia. Comunica
nte savanților englezi P. Tonman 
și W. Tompson au fost consacrate 
instalației termonucleare Zeta 
creată in Anglia. In comunicarea 
savantului sovietic I. N. Golovin 
s-au dat caracteristicele unei insta
lații termonucleare tubulate în 
care pentru păstrarea plasmei este 
folosit un puternic cîmp magnetic. 
Acest lucru va permite să se pre
lungească de 100-200 ori durata de 
existență a unui filament stabil de 
plasmă în comparație cu instala
țiile în care sînt folosite procesele 
în impuls. O altă comunicare a 
oamenilor de știință sovietici pre
zentată în ședința secției de fizică 
s-a referit la cercetările în dome-

la Conferința inter
naționala pentru

folosirea energiei
atomice în scopuri

pașnice
niul încălzirii plasmei în camere 
toroidale.

In dimineața zilei de 5 septem
brie în ședința secției, savanții so
vietici B. B. Kadomțev și S. 7. 
Braghinski au făcut comunicări 
despre o fhetodă concretă de sta
bilizare a plasmei cu ajutorul unui 
sistem de conductori cu curenji 
aflați în apropierea suprafeței plas
mei.

In comunicarea unui grup de 
savanți sovietici dată citirii de B. 
M. Glagolev au fost prezentate 
cercetări teoretice și experimentale 
care arată posibilitatea păstrării 
plasmei cu ajutorul unui cîmp 
electromagnetic de înaltă frec
vență.

Guvernul Israelului poartă o 
mare răspundere pentru situa
ția de încordare din Orientul 

Apropiat
O notă a guvernului U.R.S.S.
M.OSCOVA 6 (Agerpres). — 

La 5 septembrie Valerian Zorin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a înmînat lui 
Josef Avidar, ambasadorul Israe
lului la Moscova, o notă a gu
vernului U.R.S.S., ca răspuns la 
nota guvernului israelian din 12 
august.

In nota sovietică se constată 
că guvernul Israelului recunoaște 
de fapt participarea sa la agre
siunea anglo-americană împotriva 
țărilor arabe, deoarece, potrivit 
propriei sale declarații, el a per
mis avioanelor engleze și ameri
cane să folosească spațiul aerian 
israelian pentru a transporta tru
pe engleze de ocupație și echipa
ment în Iordania.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, consideră ca și pînă acum 
că guvernul Israelului poartă o 
mare parte din răspunderea pen
tru situația de încordare existentă 
în Orientul Apropiat și Mijlociu.

10 ani de la proclamarea
Republicii Populare Democrate Coreene

Poporul frate coreean aniversează la 9 sep
tembrie zece ani de la proclamarea Republicii 
Populare Democrate Coreene. La 9 septembrie 
1948 a fost întemeiat, pentru prima dată în is
toria poporului coreean, statul celor ce muncesc. 
Acest eveniment este o cucerire istorică măreață 
obținută de poporul coreean, eliberat de către 
glorioasa Armată Sovietică de sub jugul milita- 
riștilor japonezi.

In cei 10 ani de la întemeiere, R.P.D. Coreeană 
s-a dezvoltat neîntrerupt pe calea construirii 
socialismului.

Au fost reconstruite sau construite 320 între
prinderi, uzine și fabrici. Oamenii muncii au pă
șit la realizarea primului plan cincinal obținînd 
de pe acum mari succese. In primul semestru al 
anului 1958, planul de stat ai producției indus
triale a fost depășit cu 34 la sută fajță de perioa
da corespunzătoare a anului

Prin Phenian
După ce un confortabil „7.L. 74“ 

te poartă de ba București, peste 
întinsul Uniunii Sovietice, iar de 
aici, peste partea de nord a R. P. 
Chineze — prin Hailar, Harbin și 
Senian — ajungi, pe la amiază, 
după trei zile și jumătate de co

1957. De asemenea

și agricultura țării a suferit o transformare com
plectă. Suprafața sectorului agricol socialist cu
prinde 99,1 la sută din totalul suprafeței cultiva
te. Dintr-o țară agricolă înapoiată. R.P.D. Co
reeană devine o țară industrial-agricolă înain
tată.

Succese însemnate obține poporul coreean și în 
domeniile științei, culturii, artei.

Întregul popor coreean desfășoară o luptă neo
bosită sub conducerea Partidului Muncii pentru 
unificarea pașnică a țării.

Tineretul romîn urmărește cu admirație munca 
și lupta tineretului frate coreean. La aniversarea 
unui deceniu de la întemeierea R.P.D. Coreene, 
tineretul nostru urează poporului, tineretului co
reean noi succese în munca pentru construirea 
socialismului, în lupta dreaptă pentru unifica
rea pașnică a patriei sale.

capitala „Țării dimineților liniștite'1
lătorie, la Phenian, capitala 
R.P.D. Coreene.

Orașul are azi circa 500.000 lo
cuitori și se întinde pe colinele 
ce străjuiesc fluviul Tedongan. Co
linele înverzite, timpurile de orez 
care-l înconjoară ca un bria, apele
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limpezi și bogate ale Tedonganu- 
luî, în care-și moaie pletele ză
voaie de sălcii plîngătoare (arbo
rele preferat al poporului coreean, 
mult răsfățat în cîntecele lui), 
insula înverzită Ninado, formează 
cadrul natural 
al orașului.

deosebit de pitoresc 
\
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agresiunii urzite 
americani, Phenianul este azi un 
imens șantier. Orașul crește din 
mini, văzînd cu ochii. Trenuri în
tregi și numeroase vase fluviale 
descarcă zilnic imense cantități de 
materiale de construcție. Privit în 
amurg, de la fereastra elegantului 
hotel „Phenian**, orașul pare un 
uriaș cuib în care, o mare familie 
de cocostârci se întrec in a face 
..plecăciuni". Sint macaralele de 
tot felul care, zi și noapte, nu 
contenesc să funcționeze. Peste tot, 
pe locurile în care bombardamen
tele americane n-au lăsat decis 
mormane de moloz se. înaltă 
blocuri noi, semețe, cu cite 4—5— 
6 etaje, pentru locuințe sau insti
tuții. In locul ulițelor strimte, 
străzi largi și bulevarde cu pomi 
și verdeață. Toate acestea dau o- 
roșului un aer de prospețime și 
vigoare tinerească

Pentru a putea înțelege mai bi
ne paginile contemporane din 
istoria mult încercatului popor 
coreean, nu poți trece prin Phe-
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nian fără sâ vizitezi Muzeul elibe
rării.

Pareurgînd ore întregi cele 13 
clădiri noi ale muzeului, asiști ja 
desfășurarea în imagini a celei mai 
mari epopei a unui popor care 
abia eliberat de sub jugul colo
nial și al nedreptăților sociale, era 
amenințat din nou cu înrobirea, 
de data aceasta de către impe
rialiștii americani. Este epopeea
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măreață, dar dureroasă, în cart 
poporul coreean și-a încordat toa
tă ființa, alungind cu prețul unor 
sacrificii incalculabile, un duș
man cu care nu se putea compara 
ca putere militară. Sute și mii de 
machete, hărți, tablouri, obiecte, 
redau episoadele cele mai drama
tice ale războiului din 1950—1953 
impus de către forțele agresive 
ale S.U.A. Zguduitor de impresio
nante sînt faptele de arme ale u- 
ndr tineri. Soldatul Phek Un Song, 
de 18 ani, sergentul Li Su Pok, de 
19 ani, fruntașul Fim Liong Thek 
de 21 de ani, sînt numai cîțiva 
dintre numeroșii tineri coreeni 
care au urmat exemplul lui Matro
sov. Dintre „matrosovi“ face par
te și unul din participanții la Fe
stivalul Mondial al Tineretului 
din 1953 de la București, frunta-

șui Kim Song Ciu care a primit 
în pieptul sou 12 gloanțe dușma
ne. Vorbind despre el, tinerii co
reeni spun că, „Matrosov trăiește**. 
Tînărul Kim Ki Hac. transmisio- 
nist, grav rănit la mîini, a menți
nut legătura telefonică ținînd fire
le în gură.

Am întîlnit zeci și sute de ast
fel de exemple care dovedesc ne
țărmurita dragoste de patrie a ti
nerilor R.P.D. Coreene, crescuți și 
educați de către Partidul Muncii 
din Coreea. Alături de întregul 
popor, tineretul coreean mobilizat 
de Uniunea Tineretului Democrat 
din Coreea de nord, sub conduce
rea partidului, își închină toate 
forțele construirii socialismului^ 
ceea ce constituie o bază solidă, 
materială și morală, pentru unifi
carea pașnică a patriei.

Tineri ca Li Ghe Coang, mun- 
citor la Combinatul textil, Fang Su 
Thek, colectivist fruntaș într-o 
gospodărie de lingă Phenian, Kim 
Bon Sam, șef de secție la Institu
tul de Economie și Drept al Aca
demiei de Științe a R.PJ). Coree
ne, Han Chiong Cion student la 
Universitatea „Kim Ir Sen“, mii 
și mii de tineri, animați de același 
patriotism fierbinte cu care au 
luptat ieri pe front, își continuă 
azi eroismul în munca de recon
strucție.

In industrie, în agriculturi, pe 
tirîmul științei și artei ei mun
cesc neobosiți sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncii, la 
construcția socialistă a patriei lor, 
pentru a-și făuri un viitor fericit,

I. IONESCU

SPORT
Turul ciclist al R. P. R.

Sîmbătă la amiază 
Universității s-a dat 
stiv în cea de-a 7-a ediție a popu
larei competiții sportive „Turul ci
clist al R. P. Romîne“. Cei 55 de 
participanți reprezentînd principa
lele cluburi și colective din Ca
pitală și întreaga țară au fost sa
lutați de președintele Federației de 
ciclism tov. Ștefan Voicu, care le-a 
urat succes și o frumoasă compor
tare. In aplauzele miilor de spec
tatori care au populat Piața Uni
versității și marile bulevarde ale 
Capitalei, cicliștii s-au îndreptat 
spre șoseaua București — Ur^iceni 
de unde au luat plecarea oficială.

Prima etapă a Turului ciclist al

STAS 3452 - 52

din Piața 
startul fe-

R. P. Romîne București — Bu
zău—Focșani (178 km.) s-a desfă-i 
șurat pe un vînt puternic.

Iată clasamentul: 1. D. Muntea- 
nu (Victoria) a parcurs 178 km. 
în 5 h 17’ ’56” (timp cu bonifica
ție 5 h 16’ 56’’); 2. Gabriel Moi- 
ceanu (Dinamo) 5 h 18’ 03” (5 h 
17’ 33”); 3. A. Șelaru (Dinamo); 
4. L. Zanoni (Dinamo); 5, I. Bra- 
haru . (Voința) ; 6. R. Klein

(Progre- 
cu Moi- 
mai fost 
alcătuit

haru (Voința) ; 6. R.
(C.C.A.); 7. E. Mihăilă i 
sul) toți în același timp 
ceanu. In același timp a i 
cronometrat și un pluton 
din alți 14 alergători.

Astăzi are loc etapa a Il-a Foc. 
șani — Piatra Neamț — Bicatf 
(190 km.).


