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Cu cîteva săptămini în urmă 
s-a deschis la Onișcani, raionul Ra
man primul șantier regional al ti
neretului pentru redarea de noi te
renuri agriculturii' In prima zi de 
muncă au răspuns cu entuziasm 
chemărilor organizațiilor de bază 
U.T.M. peste 
întreprinderile 
Roman.

Prin munca 
lor de pe 
fi redate agriculturii 1200 hec
tare teren agricol de pe care vor 
putea fi obținute recolte însem
nate de cereale.

In prezent pe șantier tinerii 
continuă să muncească plini de în-

550 de tineri din 
orașelor Bacău și

voluntară a tinerl- 
acesi șantier vot

In întîmpinarea „Zilei Petrolistului

TINERII
DAU

suflețire. De la deschidere șt pînă 
acum au participat la această ac
țiune patriotică peste 2000 de tineri 
și vîrstnici, care au efectuat peste 
zece mii ore muncă voluntară. Cei 
mai harnici au fost tinerii de 
la întreprinderea „Proletarul", 
„Steaua Roșie" și Uzina metalur
gică din Bacău, de la „Lamino
rul" și Fabrica de zahăr din Ro
man și tinerii din comunele Por
cești, Onișcani, Secueni, Trifești și 
Horta.

Dintre sutele de tineri voluntari 
merită a fi evidențiați în mod spe
cial tinerii Grigor eseu Eugen și 
Irinciuc Lucia de la „Steaua Ro
șie" Bacău, Marin Constantin de 
la I.R.l.C. Bacău, Amariei Maria 
de la „Laminorul" Roman, Nichita 
Vasile de la „Prefabricate" Ro
man, Botezatu Ion din comuna 
Porcești și Brăescu Margareta și 
Hudici Anica din comuna Horia.

i

prețului de cost 
și sporirea pro- 
este o problemă
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UTEI MAI MULT, 
MAI IEFTIN

Convorbire cu tov. ing. 
Ștefan Gabor, 

director general al Direcției 
generale foraj-extracție țiței 

Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei

-------- 2-rK/Qz-K/-------------

din

din sectorul 
conducerea

foraj-extracție ți- 
ței din Ministe
rul Industriei 
Petrolului și 

Chimiei.
— Vă rugăm 

să ne vorbiți 
care este contri
buția tinerilor 
sondori la redu- 

metru 
producției de ți-

cerea prețului de cost pe 
forat și sporirea 
{ei ?

— Reducerea 
pe metru forat 
ducției de țiței 
care stă în centrul preocupărilor 
tuturor colectivelor de muncitori și 
ingineri din întreprinderile noas
tre de foraj. Brigăzile de tineret, 
constituite în majoritatea schele-

Tinerii petro
liști din țara 
noastră se pre
gătesc să intim- 
pine „Ziua Pe
trolistului" obți- 
nînd noi și noi 
succese în mun
că. Astfel, în 
aceste zile, bri
găzile de tineret 
foraj-extracție, sub
organizațiilor de partid, desfă
șoară o intensă muncă pentru 
sporirea continuă a producției de 
țiței, pentru reducerea prețului de 
cost pe metru forat. Pentru a cu
noaște cîteva aspecte ale activită
ții tinerilor petroliști în această 
direcție, ne-am adresat tovarășului 
inginer ȘTEFAN GABOR, direc
tor general al Direcției generale lor, aduc în această direcție o im

portantă contribuție. Aș vrea să 
dau cîteva exemple, după mine 
foarte grăitoare, în acest sens.

La sonda 621 Drăgăneasa, bri
gada de tineret, condusă de tînărul 
loan Vlaicu, a terminat forajul ra
pid, depășind viteza comercială cu 
64.4 la sută și realizînd o econo
mie de 230.000 lei. La Boldești, 
brigada lui Ștefan Crișan a termi
nat săparea sondei 888 în foraj in
tensiv, depășind viteza cu 13 la 
sută și realizînd economii de 80 
mii lei. Brigăzile de tineret con
duse de Gheorghe Nițoiu și Con
stantin Stroe, de la Trustul Pi
tești, își respectă angajamentele 
luate în cinstea ..Zilei Petrolistu
lui", obținînd depășiri la vitezele 
comerciale de 15—20 la sută.

Exemple de acest fel se pot da 
din toate schelele noastre. Depă
șirea sarcinilor de plan, realiza
rea unor însemnate economii, ca
racterizează munca tuturor brigă
zilor de tineret din foraj. Și dacă 
în ultimul timp prețul de cost pe 
metru forat a fost redus cu în
semnate procente, aceasta se da- 
lorește în mare parte și muncii a- 
vîntate, aș spune chiar eroice, a 
tinerilor petroliști, a brigăzilor de 
tineret.

— Cum luptă tinerii petroliști 
pentru introducerea noilor meto
de. tehnologice întrebuințate 
forajul și extracția țițeiului?

— In primul rînd trebuie 
știți că tinerii petroliști iau parte 
activă la aplicarea și extinderea 
forajului rapid, a forajului cu apă, 
cu sape cu trei lame și duze. Fo-

Mari economii
de metal
la uzina „Republica11

Fiecare muncitor și-a 
adus cu prisosință de 
la locul lui de muncă a- 
portul în această luptă 
colectivă. Alături de co
muniști, tineretul uzinei a 
fost in fruntea luptei pen
tru economii de metal. De 
exemplu, la laminorul de 
trei țoii, unde aproape 70 
la sută din numărul mun
citorilor sint tineri, an
gajamentul de a econo
misi 90 tone de metal 
pînă la sfîrșitul anului a 
fost realizat și depășit cu 
aproape 10 tone încă de 
la 1 septembrie.

Bilanțul făcut pe în
treaga uzină la 1 septem
brie a fost deosebit de 
rodnic. Din totalul anga
jamentului de 570 tone, 
s-au și economisit 503 to
ne, care echivalează cu 
220 tone țeava finită, a- 
dică circa 7000 de metri 
lungime de țeava de in
stalație. Și lupta pen
tru economisirea metalu
lui continuă.

în

ă (Continuare în pag.

Sărbătoarea
tinerilor
din raionul Stalin

Tehmciana Ta
tiana Ciurea dă 
cîteva indicații 
tractoristului A- 
ristide Mutu. El 
va trebui ca as

tăzi să semene cu cele trei 
semănători cuplate la tracto
rul lui mai mult de 27 hec
tare cit a realizat ieri.

Foto : M. CARANFIL I I I

din C apitala
TINERETULUI, 35.000 
ORE VOLUNTARE LA 

ÎNFRUMUSEȚAREA 
RAIONULUI, PESTE 
100.000 KG. FIER 
VECHI ȘI 50.000 KG. 
HÎRTIE ADUNATE DE 
TINERET, sînt doar cî
teva cifre ce ilustrează 
munca rodnică a tineri
lor din acest raion.

Numărul mare de ti
neri prezenți ieri pe 
,(Stadionul Tineretului"" 
nu uimește pe nimeni. 
Tineretul raionului Stalin 
a participat întotdeauna 
în masă la acțiunile or
ganizației.

După cuvîntul de des
chidere rostit de tov. 
Dumitru Bijocu, prim 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. și după 
înălțarea drapelului Fe- 
stivaluluit au început 
jocurile sportive tinerești 
ce au ținut pînă seara 
târziu. Astăzi, Festivalul 
continuă în cadrul unei 
mari serbări cîmpenești 
în pădurea Băneasa.

în fotografia noastră 
un aspect de la deschide
rea festivalului tineretu
lui din raionul Stalin.

„Stadionul Tineretului" 
a cunoscut ieri după- 
amiază animația marilor 
zile de sărbătoare. Pe 
stadion, s-au revărsat 
mii de tineri din întreg 
raionul Stalin, veniți la 
marea lor sărbătoare: cel 
de-al doilea Festival ra
ional al tineretului. Prin

L
i ION BRAD---------

Dezleagi
8

1

i-ți
8 r

I OCHII,
8 —... ' •
8
8

îvînător nebun!
8

8
8 fața tribunei înțesate de 

tineri spectatori, a defi
lat coloana participanți- 
lor la festival. Sînt a- 
proape 1.200 de tineri 
și tinere : muncitori, ve
niți direct de la lucru, 
școlari în uniforme, zeci 
și zeci de tineri îmbră- 
cați în frumoase costu
me naționale, sportivi 
etc.

Cel de al doilea Festi
val al tineretului din ra
ionul Stalin este o încu
nunare a roadelor celor 
peste 150 festivaluri or
ganizate anul acesta în 
întreprinderi, școli și in- 

de dimineață pînă după amiază % stituții. Astăzi, tineretul 
raionului aduce la festi
val și marile lui realizări 
în producție, la învăță
tură, în sport, la organi
zarea de acțiuni cultural- 
sportive. 250.000 LEI E- 
C0N0M1I OBȚINUTE 
DE CELE 154 BRIGĂZI 
DE PRODUCȚIE ALE
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ținea pe genunchi. în depărtare | 
se zăreau tractoarele.. ;

Că duminică, 14 septembrie, 16 8 
tineri printre care 4 tractoriști, | 
au lucrat voluntar la însămînțări g 

rt..: z
la 5. Că acțiunea aceasta a fost | 
inițiată de organizația de bază g 
U.T.M., că seara s-a văzut că ti- 8 
nerii au însămînțat 45 de hectare. | 
Asta voluntar. Că tractoriștii Mutu g 
Aristide, Pavel Dumitru, Codiță 8 
Vasile, Șerban Tudor, tinerii lu- | 
crători Maria lonescu, Enache Ion, g 
Tănase Ilie, Vasile Codiță, Marin "

UNELE
„CONDIȚII OBIECTIVE""
La comitetul raional U.T.M. 

B rănești, în ziua de 17 septembrie 
u avut loc o ședință cu activul. 
Asemenea ședințe decurg în med 
obișnuit. în fața activiștilor, strînși 
intr-o încăpere, primul secretar 
face mai întâi bilanțul activității 
de pînă acum. în partea rezervată 
campaniei agricole de toamnă el 
spune : ,,S-au obținut o serie de 
succese. Tinerii țărani muncitori, 
întovărășiți și colectiviști, tinerii 
tractoriști din S.M.T. și G.A.S. de- 
pun în aceste zile eforturi deose- 
bite pentru grăbirea lucrărilor de 
arături și însămînțări de toamnă. 
Organizațiile U.T.M. au mobilizat 
tineretul la acțiuni largi de spri
jinire a lucrărilor din campania 
de toamnă. De pildă, la G.A.S. 
Belciugatele...""

Dar noi vom lăsa ședința să Se 
desfășoare în voie și vom vedea 
cu ochii noștri ce se întâmplă în 
aceste zile la Belciugatele.

★
Nimeni nu stă degeaba 

Toată lumea e în campanie, 
vîntul 
toritar și multcuprinzător). intim- 
plarea ce urmează 
vestită de către inginerul 
hic, în tâmp ce se grăbea să re- 
solve niște treburi tot de cam
panie.

„Noi am avut o ședință înainte 
de începerea campaniei. La ședin
ță, brigada de tineret a tractoriș- 
tilor a zis că ea va lucra singură

aici. 
(Cu- 

acesta a devenit acum au-

ne-a fost po- 
meca-

300 de hectare. Noi am spus că-i 
prea mult, că n-o să poată ea să 
termine de arat și însămînțat 300 
de hectare, în perioada și în coflr 
dițiile optime. I-am repartizat

îiiimiiiiM

Să fie grăbite lucrările 
din campania agricolă 

de toamnă
în raional Brănești ' 

llllllllllllllllilllllllllllHllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllll!ll!!lll  
200. S-a început imediat treaba 
N-a trecut încă perioada optimă. 
Dacă aveți timp mergeți să vedeți 
ce-a făcut.

— Ce-a făcut ? —
— A arat de-acum 250 de hec

tare, a grăpat și“a discuit alte 
250 de hectare, a însămînțat cu 
orz și cu grîu 25 de hectare 1 
Asta-i ce se poale spune despre 
tineretul gospodăriei. Avem tineri 
foarte mulți dar n-avem tâmp 
acum să vorbim despre toți. Am 
luat un fapt din grămadă. Eu mă 
grăbesc, vă salut"".

Omul a dispărut repede în a- 
glomerația lui de treburi și-am 
rămas în cîmp în fața unei întin
deri nesfîrșite de pămînt negru, 
arat și bine netezit cu grapa și în 
fața unei fete care stătea jos și 
scria ceva într-un carnet pe care-l

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. Ill-a)

tinerii lu- |
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Foto : D. F. DUMITRU

vz a grăbi m

LUCRĂRILE AGRICOLE DE T0ANU!

Ne
Cu
Cu
La
Mai departe,
Precum un vînător nebun, legat la ochi.
Ce-și tot asmute
Bătrîna javră hămesită-n lanț;
O tot asmute și
O întărită : „Hai, Cian Kai-și!
„Hai, sus aici pe stîncă!
„Un ultim salt spre raiul tău pierdut, 
„Că marea, dragă doamne, -i doar un șanț 
„Și pentru tine apa nu-i adincă 1“

caută dușmanul din nou
ochi de moarte,
reci priviri de baionete slute, 
răsărit, sub fortul gigantic al Chinei,

In ultimul timp, pe harta patriei a fost trecută o nouă localitate urbană: Oneștiul. Noua așezare de pe plaiurile Moldovei însorește 
cu fiecare zi ce trece. Se construiesc zeci de blocuri de locuințe elegante, confortabile, moderne, așa cum se văd și în fotografie.i
Invățămîntul în construcții

ia o largă dezvoltare
țară funcționează 41 
și tehnice de maiștri

în prezent, în întreaga 
școli profesionale, tehnice 
în ramura construcțiilor, cuprinzînd peste 10.000 
de elevi care se pregătesc pentru a lucra în în
treprinderile Ministerului Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcții, sau în cadrul trusturilor 
regionale de construcții de pe lingă sfaturile 
populare regionale. Au fost construite noi loca
luri moderne de școli, cantine și internate, ca 
cele din București, C. Lung-Moldovenesc, Cluj, 
Tg. Mureș, Bacău și altele. Au fost mărite și 
modernizate localurile existente ale școlilor din 
Oradea, Orașul Stalin, Brăila, Curtea de Argeș, 
Constanța, Deva, Craiova și altele. Numai în 
ultimii 3 ani, pentru unitățile școlare din cadrul 
Ministerului Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții și pentru școlile de construcții care

au trecut Ia sfaturile populare, s-au investit 
aproape 20 de milioane lei.

Predarea învățămîntului teoretic în aceste școli 
este ușurată prin realizarea feluritelor materiale 
didactice necesare ; astfel s-au editat în speci
ficul sectorului de construcții, numai în ultimii 
2 ani, 22 manuale didactice pentru meseriile de 
bază, alte 26 fiind în curs de realizare. De ase
menea, începînd din anul trecut, s-au realizat 
40 diafilme privind probleme și aspecte speci
fice din tehnologia industriei construcțiilor de 
clădiri. Acestea sînt numai cîteva din condițiile 
asigurate în anii regimului democrat-popular 
pentru pregătirea viitoarelor cadre muncitorești 
necesare sectorului de construcții, cadre chemate 
să ducă la bun sfîrșit sarcinile de mare răspun
dere pe care partidul și guvernul le pun în 
fața constructorilor.

După datele primite de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii pînă la 19 
septembrie au fost executate arături 
pentru însămînțările de toamnă pe 
aproape 1.400.000 ha., ceea ce înseamnă 
peste 40 la sută din suprafața planifi
cată. Gospodăriile agricole de stat au 
făcut arături pe mai mult de 58 la sută 
din suprafața planificată, iar gospodă
riile colective în proporție de 70,5 
la sută. Mai avansate în executa
rea arăturilor pentru însămînțările de 

sînt regiunile Constanta care a 
Z executat planul în proporție de 73,5 la 
Z sută, Galați 57,5 la sută, Stalin 53,9 la 

sută. în ultima săptămînă arăturile s-au 
< intensificat în special în regiunile Cra- 

iova care a executat peste 81.000 ha.,

băie-

Brigadierul acesta, un 
băiat cu umeri largi și 
fața colțuroasă, scrie mu- 
ind din. cînd în cînd cre
ionul în gură.

— Ce scrii, măi 
te ?

Privește iscoditor, cum
pănește paf că dacă să-ți 
răspundă sau nu, și în 
sfîrșit :

-— Scriu la Zimnicea,la 
verii mei ; să vină și ei 
aici.

Atât ! Închide caietul 
și nu te mai bagă în 
seamă. Iți ignorează pre
zența, temîndu-se parcă 
că-ț vei pătrunde gîndu- 
rile. Ce o fi scriind bri
gadierul verilor săi de la 
Zimnicea ? Caietul închis 
e ținut strîns îm mină 
posesorul lui 
altuia. Ce 
el ? Cum 
șantier ?

Desigur, 
Onești.

construcții multe. Noap’ 
tea rafinăria pare o bol
tă cu stele coborită pe 
pămînt. Ziua vezi halele 
nemăsurat de lungi ale 
combinatului de cauciuc. 
Și acoperișurile noilor 
blocuri... ce frumos lu
cesc în soare ! Cîți bri
gadieri sîntem ? La ca
reul de ieri cinci sute. 
Sîntem primii aici, veniți 
de curînd. Unii sînt ve
terani — ca brigadieri — 
au venit de pe alte șan
tiere. Vom lucra la noul 
oraș muncitoresc. Am ri~ 
dicat poduri
am
căi ferate, 
conducte. Acum construim 
un oraș. Am primit 
planul. Cvartalul « 
cuințe muncitorești 
trebuie terminat de 
gadieri. S-au

și viaducte, 
construit fabrici și 

drumuri și

ha. și Timișoara 34.0C0București 79.000 
hectare.

Ritmul arăturilor pentru însămînțările 
de toamnă este nesatisfăcător mai ales în 
regiunile Ploești, Baia Mare, Suceava, 
Iași și Bacău care au realizat numai 
25—30 la sută din plan precum și in 
gospodăriile de stat din regiunile Timi
șoara, Stalin, Cluj, Baia Mare, Iași și 
Suceava.

Insărnînțarea culturilor de toamnă a 
început în toate regiunile țării. Pină 
acum au fost însămințate mai mult de 
300.000 ha.

Este necesar ca în regiunile unde 
există posibilități să se lucreze noaptea 
la arături, iar ziua la însămînțări, folo
sind astfel din plin capacitatea tractoa
relor și mașinilor agricole.

V

țari — lucrează toți la 
construcția unui bloc.

Brigadierii de la deser- 
vire-zidari, vor învăța 
însă și ei zidăria ; al- 
ții, dulgheria.

Brigada de la gară ! 
Hei, brigada asta... Fie 
noapte, fie zi, fie ploaie, 
fie soare, brigada des
carcă vagoanele cu ma
teriale. Cite un brigadier 
stă în mod permanent la

sit echipamentul artistic. 
S-a spus că trebuie să vină 
și un dirijor. Sînt 
strumente muzicale, 
brigadă, <acum o 
mină, a primit 
câștigarea

și in- 
Cl 

săptă- 
pentru 

întrecerii un 
patefon. Alta, niște cărți; 
iar noi am mers la film. 

In dormitoare e curat. 
Fiecare își aranjează mai 
bine „colțul lui"". Orăde- 
nii sînt foarte harnici.

JINERETUL Ui

rț 
nu îl dă 

o fi scriind in 
gîndește despre

cam așa...
Livezi, dealuri,

și 
de lo

ur. 1 
i bri- 

împărțit 
sarcinile. Două echipe la 
stațiile de prepararea be
tonului, una la canalizări, 
trei la nivelări terasa- 
mente, apoi la deservire 
zidari și transporturi au-

i o
ca-

tâm-

to. Cei calificați, au 
brigadă specială „...a 
lificaților"". Zidari, 1
plari, parchetari și faian-

gară și cînd a sosit 
transport, năvălește 
dormitor chiar și în : 
zul nopții și strigă : 
teptarea I La gară ! 
mai sigur decît cu telefo
nul. Pe secretarul lor de 
U.T.M. U cheamă Gheor
ghe Duma.

Tabăra e 
în organizare 
început. S-au 
urile U.T.M.
și acum se alege și 
mitetul. Alaltăieri

un 
în 

m ie- 
deș-

E

deocamdată 
— ca la 
ales biro- 
pe brigăzi 

co- 
a so

Nicolae Mihălcuț, secreta
rul lor și Constantin Zam
fir, comandantul, insta
lează lumina electrică în 
sediul brigăzii. Gospo
dari! Zamfir e tare pri- 

să 
nu
un 
în

vrea
Cind

ceput. Acum 
clădească case, 
lucrează îl vezi cu 
manual de mecanică
mină. Alții citesc roma
ne sau ascultă muzică. 
Este și stație de radioam
plificare.

Jigodia se-nfurie și latră
La uriașul zid dc-oțel și piatră ;
Părîndu-i poate-un iepure fricos
Ce-i gata să-și aștearnă
Spinarea lui pe jos.
Se uită vînătorul iankeu în multe feluri 
Silind copoiul jalnic să insiste.

Numai că zidul are-n lung 
Vreo șase sute milioane de 
Acolo-n răsăritul depărtat 
Ai luminoasei noastre cetăți 
La înălțimea oricărui crenel 
Veghează-o inimă.
în fiecare inimă:
Un porumbel 
Și-un tun !

Și lat 
creneluri

socialiste.

Dezleagă-ți ochii, vînătcr nebun!

Organizatorul U.T.M. al 
taberei, este un tovarăș 
de treabă. Ține foarte 
mult la noi. Uit reporter 
l-a întrebat : „Care sînt 
fruntașii șantierului?'" Or
ganizatorul a început să-i 
dicteze : „Cutare și cu
tare din brigada a 11 l-a, 
ăsta e din brigada aIV-a... 
Scrie-l pe Dumitru Stă- 
nescu, candidat de partid, 
comandantul brigăzii frun
tașe în săptămîna aceasta. 
Scrie-l și pe Radu Ilinca 
care a mai fost și pe alte 
șantiere*", Reporterul n-a 
vrut să scrie mai departe: 
„Sînt prea mulși". „Seriei 
măcar pe Gheorghe Ursu 
și Gheorghe Cîrjan ; sînt 
craioveni de ai mei*". Du
pă ce au fost notați, or
ganizatorul a mărturisit 
că nu-i craiovean dar că 
și „acești băieți trebuiau 
popularizați"". „Foarte buni 
sînt și orădenii, pozea- 
ză-i!*" — iar reporterul a 
făcut-o și pe asta. Tova^ 
rășului organizator 
trebui o pagină de 
ca să popularizeze
fruntașii taberei noastre.

Am avut și cîțiva chiu-

i-ar 
ziar 
toți

langii. Ne-am ocupat o 
două de ei și dacă

zi.
s-a 

văzut că au venit pe șan
tier doar în plimbare au 
fost scoși afară...

Așa că lucrurile merg 
de la început destul de 
bine. Și după cum se în
trevede, organizarea actu
ală în producție și în ta
bără (făcînd și unele 
excepții: cîteva echipe au 
fost mutate de colo pînă 
colo ) va permite să 
muncim cu rezultate bune. 
Așa că oricum ar fi, o- 
rașul tot îl vom clădi. Vă 
zic să veniți și voi aici.

— La toate astea te 
gîndeai nu e așa tovară
șe?

— Da, cam așa este — 
răspunde brigadierul ; a 
poi s-a sculat și a plecat.

De ce nu o fi arătat 
scrisoarea ? Poate că în 
ea era vorba pe lingă 
verii Ini și de vreo „veri- 
șoară*". Brigadierii abia 
au venit la Onești, dar 
unii dintre ei se și gin- 
dese serios că vor putea 
deveni locuitorii de mîi- 
ne ai orașului la constru
irea căruia lucrează.

V. CONSTANTINESCU

I

I
I
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Istorie veche si nouă
9

Din vestitul pod al lui Apolo- 
dor din Damasc, construit pen
tru armatele cuceritoare ale iui 
Traian la poalele cetății Dru- 
beta, n-a mai rămas astăzi de- 
cît o ruină singuratică, o în
grămădire de pietre roase de 
vreme, cu culorile patinate, 
străbătute de firișoare strălu
citoare de mică.

Nicăieri o ruină nu te impre
sionează atît de adine, căci ni
căieri nu există și elementul viu 
»■. monumentului istoric, elemen
tal care a „supraviețuit" într-a- 
âevăr vremii: străvechiul Danu- 
biu, Dunărea de azi, de soarta 
căreia e legată cetatea antică 
Drubeta, cetatea medievală Se
verin și orașul modern Tr. Se
verin...

In valea adîncă pe care o face 
aici Dunărea, apărată la nord 
de dealuri înalte, clima e dulce 
și liliacul, vița de vie și chiar 
mirtul și migdalul cresc nestin
gheriți, ca în țara de baștină a 
cuceritorilor Daciei, și nu e de

seleff le ascultă cererea și nu
mai un an mai tîrziu începe să 
se nască un nou oraș, un oraș 
cu străzi drepte și bine chibzui
te, croite probabil după planu
rile lui Xavier Vilacroz, arhitec
tul statului în acea vreme.

Orașul 
Turna Severin și-a 
sărbătorit 125 de 
ani de la naștere

Dunărea, care născuse și oblă
duise atîta vreme această așe
zare, începe să-și spună din 
nou cuvîntul. In anul 1830, i-a 
ființă prima societate austriacă 
cu aburi pe Dunăre, prin care 
Austria încearcă să-și asigure 
supremația, avînd o flotă co-

partidului comunist, muncitorii 
au luat parte la lupta partidului.

Ca valurile Dunării după dez
gheț s-au trămîntat inimile se
verinenilor în August 1044. Ca 
apele ei năvalnice i-a cuprins 
bucuria nădejdilor împlinite; 
cu brațele grele de florile aces
tui pămînt cu clima dulce au 
întîmpinat ei pe . ostașii sovietici, 
solii îndelung așteptați...

Orașului i se deschide o nouă 
zare. Ca urmaș al străvechilor 
lăcașe, Tr. Severin duce mai 
departe istoria veche dar își în
cepe o istorie nouă, pornită din 
munca pentru construirea so
cialismului. Această muncă a 
dezvoltat larg șantierul, a ri
dicat in oraș noi locuințe, a con
struit un spital pentru copii, un 
sanatoriu, două cinematografe, 
un teatru de vară, un ștrand, un 
stadion cu 15.000 de locuri etc.

* selea tip de au-, r tomobil produs
» fe Siâ de Uzina de
J >£ W motoare de ve-
e hicule nr. 1 din

orașul Chang- 
Jchun e o mașină cu șase 
2locuri, tip Sedan, de cu 
^neagră, care poate dezvolta 
t viteză maximă de 185 km. pe 

automobil de opt 
200 C.P. El e în-

oră. Acest
^cilindri are 
Zzestrat cu cele mai
£ dispozitive. Noua mașină dis- 
/pune de o instalație deinstalație de 
i?condiționat și de calorifer, 
y In fotografie : noua mașină

Lîngă Moscova se va 
construi

Un oraș-satelit

Razele 
solare
utilizate

în industrie și

la... bucătărie
In cursul ultimilor ani savanții 

din numeroase țări ale lumii se 
preocupă tot mai intens de pro
blema captării uriașei energii Qțo- 
dusă de soare care să fie folosită 
de omenire în scopuri industriale 
sau casnice. Trebuie știut că a- 
ceastă energie naturală, extrem de 
ieftină ‘și relativ ușor de domesti
cit cu ajutorul oglinzilor parabo
lice a produs temperaturi pînă la 
3500 grade. Căldura și lumină e- 
manate de soare și captate de oa
meni au început să fie de acum 
folosite, bineînțeles, deocamdată 
pe o scară redusă, în scopul pro
ducerii electricității, în radioteh- 
nică, în operații metalurgice com
plicate ca, de pildă, producerea o- 
țelurilor speciale precum și în ob
ținerea unor sinteze care nu au 
putut 
acum

Ce 
zelor
regiune unde se înregistrează 
timp însorit între 2.500 și 
ore pe an și în al doilea rînd cen-

fi realizate niciodată pînă 
în laborator.
trebuie pentru captarea 
solare ? In primul rînd

ra- 
o 

un
3.000

Imagine din orașul Tr. Severin

MOSCOVA 20 — Coresponden- 
tul Agerpres transmite: La 37 
km de Moscova, între șoseaua și 
calea ferată Moscova—Leningrad, 
au început lucrările de pregătire 
a șantierului în vederea construi
rii unui onaș-satelit a| capitalei 
sovietice. Construcția propriu-zisă 
a orașului va începe anul viitor, 
urmînd să se termine în 1963.

Amplasat în centura de păduri 
ce înconjoară Moscova, noul oraș 
va oferi locuitorilor săi tot con
fortul modern — locuințe prevă
zute cu încălzire centrală, apă, 
canalizare, gaze. Magazinele vor 
fi concentrate în centrul adminis. 
trativ și comercial al orașului, 
sifuat pe mailul unui mare lac ar
tificial ; brutăriile, lăptăr iile și 
alte magazine mici care deservesc 
nevoite zilnice d,e trei ale locuito
rilor vor fi răspîndite pe întregul 
teritoriu at orașului.

Conform hotărîrii guvernului, în 
anii viitori în jurul Moscovei se 
vor construi 10—12 asemenea o- 
rașe-satelit.

Industria 
aeronautică 
cehoslovacă

trale înzestrate cu oglinzi avînd o 
construcție specială.

Centrala din valea 
Ararat (U. R. S. S.)
Savanții sovietici au o parti

cipare activă în acțiunea destina
tă captării energiei solare. Pen
tru oamenii de știință din Uniu
nea Sovietică problema care se 
pune în momentul de față este 
studierea randamentului energiei 
solare aplicată la producerea de 
curent electric în scopuri casni
ce și industriale, lată pentru ce 
în urmă cu 10 luni, în valea Ara
rat din R. S. S. Armeană a fost 
dată în folosință o centrală so
lară care îndreaptă spre soare fo
carul a nu mai puțin de 1293 o- 
glinzi. In această vale se înre
gistrează 2.600 de ore însorite pe 
an ceea ce corespunde la două 
miliarde de calorii căldură solară 
pe metru pătrat anual.

Centrala din valea Ararat a dat 
satisfacție deplină. Lucrul acesta 
a determinat începerea lucrărilor

de construcție a unei alte cen
trale „helio-electrice“ cu o putere 
mult mai mare. Din cercetările 
întreprinse pînă în prezent de sa- 
vanții sovietici a reieșit o proble
mă căreia deocamdată i se caută 
incă rezolvarea, aceea a produce
rii electricității în timpul nopții, 
cînd sursa de energie care o con
stituie soarele nu mai există. Din
tre propunerile făcute pînă acum, 
două prezintă un interes mai 
mare. Prima prevede alimentarea 
în timpul zilei a unor acumula
tori care să producă electricitate 
în timpul nopții, soluție ce poate 
fi folosită în cazul producției de 
energie în scopuri casnice Cea 
de a doua este legată de posibi
litatea menținerii în niște rezer
voare subterane construite ca 
niște termosuri uriașe a unei mari 
cantități de apă încălzită de soa
re în timpul zilei și care să pro
ducă vaporii necesari bunei func
ționări a turbinelor noaptea. In- 
cercînd acest procedeu, oamenii 
de știință sovietici au reușit să 
conserve timp de mai multe zile 
apa . la o temperatură de 70—80 
grade.

mirare că el și-au înălțat aici 
una dintre cele mai de seamă 
așezări ale lor, care în scurt 
timp de la întemeiere devine 
municipiul Drubeta.

Deosebita însemnătate econo
mică și strategică a acestei așe
zări face ca ea să nu piară o- 
dată cu scurgerea vremii și în 
locul Drubetei se înalță în Evul 
Mediu puternica cetate de Seve
rin.

In secolul al XV-lea, însă, for
ța pustiitoare a imperiului oto
man reușește să distrugă și a- 
ceastă cetate din care nu mai 
rămine piatră peste piatră. Se 
părea că istoria acestui vechi lă
caș omenesc s-a sfîrșit. Dar pa
tru secole mai tîrziu, ge
neralul rus Pavel Kiseleff al 
cărui nume e atit de legat de 
dezvoltarea modernă a Principa
telor Romîne, primește jalba de 
strămutare a locuitorilor din tîr- 
gul Cerneți. aflat în apropierea 
fostei cetăți de Severin, dar a- 
șezat la un loc jos și deschis, 
pustiit cînd de apele Topolniței, 
cind de incursiunile turcești. Ki-

tnercială ce făcea curse între 
Linz și Galați. Capitaliștii aus
trieci, dornici de cîștiguri cit mai 
mari, sezisează importanța așe
zării severiniene.

In 1857 se construiește aici și 
un atelier de reparații navale De 
aici înainte, orașul Tr Se
verin se dezvoltă mină în mînă 
cu portul și șantierul naval, cu- 
noscînd toate frămîntările prin 
care au trecut centrele munci
torești din Romînia burgheză. 
Exploatarea capitalistă crincenă 
îi impinge pe muncitori la lup
tă. Incepînd din 1905, grevele 
din oraș se țin lanț. Tot mai 
des se face simțit protestul celor 
de la șantierul naval; 1905—1906 
și 1918—1920 sînt cei mai fur- 
tunoși ani, ecou al marilor fră- 
mîntări revoluționare de la ră
sărit.

In pădurea plină de liliac de 
la Crihala își țin muncitorii mi
tingurile și steagurile lor roșii 
înfloresc pentru prima oară aici 
— flori roșii ale nădejdii. Iar 
mai tirziu, cind în oraș au luat 
ființă primele organizații ale

Aniversarea a 125 de ani pe 
care și-a sărbătorit-o Tr. Seve
rin, nu a fost întîmpinată deci 
numai cu flori, panouri, steaguri 
și ghirlande. Doar șantierul naval 
care și-a sărbătorit și el 100 de 
ani, se mîndrește cu construcția 
de motonave de 2.000 de tone, 
cabotiere...

Turnu Severin trăiește istoria 
vremurilor noi, socialiste.

C. VICTOR

Evoluția teatrului de marionete
în R. D. Vietnam

Spectacolele de marionete constituie o artă tradițională în 
Vietnam. Ele sînt prezentate la sate în zilele de sărbătoare. Nu
meroase localități sînt înzestrate cu teatre de marionete. Cele 
mai cunoscute sînt spectacolele „pe uscat11 prezentate în satele 
Lien Minh, Dai Nghia și Trang Son (în provinciile Phuc Yen, 
Ga Dong și Son Tay), precum și cele „pe apă“ prezentate în 
satele Ngeyen Xa și Dong Cat din provincia Thai Bing și în 
satul Ly Nhan din provincia Ha Nam.

Marionetele sînt confecționate din lemn, vată sau cîrpe, co
lorate viu și mînuite cu multă îndeminare de artiști, cu aju
torul unor bețișoare sau al sforilor.

Sub regimul colonial și feudal această artă națională a fost 
neglijată.

In aprilie 1956, cu prilejul unui turneu în Vietnam, ansam
blul teatrului de păpuși „Radost11 din Cehoslovacia a contribuit 
la reînvierea spectacolelor naționale de marionete.

In prezent, Grupul central al spectacolelor de marionete are 
un repertoriu bogat care cuprinde și cunoscuta operetă „Iepu
rele de jad11 a compozitorilor sudvietnamezi Luu Huu Phuoc și 
Mai Van Bo.

Grupul central al spectacolelor de marionete a dat numeroase 
reprezentații în cursul turneelor prin țară. Sute de mii de copii 
și adulți au admirat spectacolele de marionete. Acestea se per
fecționează din ce în ce mai mult și contribuie în mare măsură 
la educarea copiilor vietnamezi.

Bucătăria solară
In cazul centralei din valea 

Ararat, energia calorifică a soare
lui este pusă în valoare cu aju
torul vechiului principiu al oglin
zii și al lupei. Instalația prevede 
canalizarea razelor solare spre o 
oglindă-reflectoare de unde căldu
ra este retransmisă în scopul în
călzirii unor uriașe cantități de 
apă iar aburii produși pun în 
mișcare turbinele ce dau curentul 
electric. Același principiu a în
ceput să fie recent folosit și pen-_ 
tru construcția unor....... bucătării
solare11. S-a realizat un reșou so
lar ce poate încălzi mîncărurile la 
fel de repede ca și reșourile cu 
gaz sau electricitate. O variantă 
a acestei invenții este prevăzută 
pentru excursii: reșoul solar por
tativ se deschide ca o umbrelă și 
face să fiarbă un litru și jumăta
te de apă în 14 minute.

Lumina solară pune 
în funcțiune aparate 

de radio

BULEVARDISTUL t Fii bun 
mi s-a

și aruncă-mi și mie puțină sîrmă ; 
descusut manșeta la pantaloni 

Desen de NELL CO BAR

In afara căldurii solare, savan- 
ții au demonstrat că este posibi
lă și folosirea unei părți a lumi
nii emanate de soare pentru pro
ducerea de curent electric. In a- 
ceastă direcție cercetări foarte a- 
vansate, încununate de succes, au

avut loc în Uniunea Sovietică. 
Captarea luminii soarelui și trans
formarea ei în electricitate se rea
lizează cu ajutorul unor „baterii 
solare11 bazate pe principiul expo- 
nometrelor folosite 
Numai că de data 
greșul rapid făcut 
semiconductorilor a 
șirea cu mult a 
vechilor celule fotoelectrice cu 
oxid de cupru și înlocuirea lor cu 
baterii construite în mod obișnuit 
dintr-un ansamblu de plăci de si
liciu în mijlocul cărora se găsesc 
atomi de bariu sau arsenic. S-a 
reușit ca de pe o suprafață de un 
metru 
să se 
putere

Cea 
acestei 
făta îndoială, construcția unor a- 
parate de radio alimentate cu lu
mina solară. La Moscova a și 
fost pus în vînzare un receptor 
portativ de radio care este înze
strat cu 14 plăci de siliciu sen- 
sibile la lumina soarelui și la ori
care altă sursă puternică de lu
mină. Energia electrică furnizată 
de aceste plăci este destul de 
mare pentru a asigura buna func
ționare a radioului și pentru a 
încărca un acumulator destinat să 
alimenteze receptorul în timpul 
nopții

Perspective de viitor
Omenirea este conștientă 

marile perspective deschise în vii
tor de folosirea energiei solare. 
Recent, fizicienii 
Maslakoveț și Boris Komolieț au 
creat o celulă fotoelectrică cu 
sulfură de taliu a cărei sensibili
tate depășește 12.000 micro am- 
peri pe lumen. Această realizare 
își găsește o largă aplicare în 
echipamentul sistemelor de auto
matizare, de semnalizare și de 
telecomandă. Inventatorii se pre
ocupă de acum de producerea e- 
nergiei electrice în fiecare casă în 
parte cu ajutorul „bateriilor sola
re" folosind căldura sau lumina 
solară. „Descoperirea11 energiei 
solare va permite explicarea feno
menului fotosintezei în urma că
ruia plantele transformă lumina 
și gazul carbonic în proteine și 
alte substanțe nutritive. Aceasta 
va fi începutul unei mari creșteri 
a producției agricole. Nimeni nu 
se îndoiește că generațiile viitoa
re vor exploata energia solară pe 
o scară largă și vor face din ea 
un ajutor prețios al oamenilor.

de fotografi, 
aceasta, pro- 
de tehnica 

permis depa- 
randamentului

pătrat de placă de siliciu 
obțină electricitate cu o 
de 60 wați,
mai interesantă aplicare a 

descoperiri o constituie,

de

sovietici Iurî

I. RETEGAN

Anul acesta industria de avioane a R. Cehoslovace 
împlinește 40 de ani. După eliberarea țării, con
strucția de avioane a luat un deosebit amht. în 
anul 1946 a fost creat avionul cehoslovac „Sohol 
M. 1—57", pe baza căruia s-au construit ulterior 
avioane sportive cu trei locuri „Sokol M-B“, „Sokol 
M-C“ și „Sokol M-D“. Ca urmare a modernizării 
sistematice a avionului, în anii 1955—1957 aviatorii 
cehoslovaci au înregistrat șapte recorduri mondiale. 
Au fost construite cîteva tipuri de avioane-școală. 
cum sînt avioanele „Trener Z-25“, „Z—126“ și

—226“. Proprietățile deosebite ale avionului 
„Z—226“ au fost demonstrate la mitingurile aviatice 
internaționale.

tn categoria avioanelor ușoare de transport și-a 
găsit o largă aplicare avionul „Aero—45“ cu două 
motoare și patru locuri, folosit și ca „taxi aerian"

Cehoslovacia a început să producă de asemenea 
avioane de transport mijlocii cu două motoare, de 
tipul „Avia—14“ calculate pentru 24 de persoane și 
„Avia—142“.

La uzina constructoare de avioane din orașul 
Uherske Hradiste a fost pusă la punct producția 
în serie a avionului de transport cu cinci locuri 
„L—200 Morava". Prototipul acestui avion a sus
citat un viu interes la cea de-a 3-a Expoziție indu
strială cehoslovacă de construcții de mașini care 
a avut loc la Brno.

Studiere»... uraganelor

Intr-o rubrică de scurte știri am 
intilnit acum cîteva luni pentru 
prima oară numele lui Martin Ha
mar. O știre laconică venită de 
la Moscova vorbea despre o ex
pediție științifică pe care au între
prins-o doi aspiranți romîni în 
munții Tien-Șan, prin locuri ce e-

Pe cămilă, în deșert...

Un aspirant romîn 
în deșertul

vocă nu numai depăr
tarea, ci și prezența 
puțin curentă a omu
lui. Obiectivul expedi
ției era îmbogățirea co
lecțiilor muzeului „Gr. 
Antipa" din București. 
5—6 rînduri culese la 
linotip și atita tot. Cu
riozitatea era ațlțată. 
dar a fost necesar să 
avem răbdare pină in 
săptămlna aceasta....

O muițime de foto, 
grafii a acoperit masa 
■le lucru. Citeva mai 
șterse își dezvăluie 
dngure virsta. Martin 
Hamar ne oferă ime- 
liat explicații:

— Pe acestea le-am 
făcut în Ural, în 
1950...

Deci, Martin Hamar 
are antecedente in ma
terie de expediții știin
țifice. Modest, tînărul 
aspirant zimbește. De 
’apt, e vorba de o pa
siune mai veche, de pe 
vremea cind era 
la Tirgu Mureș

.j pe 
elev

„ -. sau
student la Cluj. Ii plă
cea să cunoască natu
ra, să-i descopere tai
nele. La Sverdlovsk, 
unde a devenit student 
în 1949, a găsit teren

din U. R. S. 
Kara-Kum

s. vegetația era

La Institutul de geofizică 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. se efectuează intere
sante lucrări de studiere a ura
ganelor. La Moscova, în labo
ratorul institutului, colaborato
rii științifici urmăresc de la o 
depărtare de sute și mii de 
kilometri de mare mișcarea 
furtunilor la suprafața mărilor. 
Ei folosesc în acest scop seis
mografe obișnuite.

prielnic pentru căută
rile sale. Primul an de 
studenție în U.R.S.S. 
a trecut repede și iată-l 
In vacanță cutreierind 
Uralul, ascultind po
vestirile vinătorilor, ale 
căutătorilor de aur, 
trăind săptămini în 
taiga. Și călătoriile au 
continuat în anii urmă
tori. Un mic calcul: a 
străbătut peste 30.000 
km. II invit la aduceri 
aminte. Acceptă.

Mai era student la 
Sverdlovsk cînd a por
nit într-o expediție 
științifică prin deșer
tul Kara-Kum. Martin 
Hamar privește foto
grafiile și răsfoiește 
paginile jurnalului de 
călătorie. Dar, o pre
cizare mai întii...

De fapt, călătoria a 
început în delta Vol
găi. A pornit cu o 
caravană de pescuit 
pină în Marea Cas
nică. In delta Vol
găi s-a instalai într-o 
barcă acoperită cu o 
olnză de tifon ce-l 
servea drept scut îm
potriva țlnțarilor. Bar
ca ii era „locuință" 
noaptea, iar ziua,..

ziua, ____
tît de bogată incit 
greu să înaintezi 
barca. Priveliști încîn- 
tătoare șl puțin obiș
nuite. Lotus, nufăr alb 
și galben,, „nuci de 
tpă“ Exemplare rare 
au îmbogățit colecțiile 
cercetătorului. Din del
tă a plecat spre Ahșa- 
bad. Bineînțeles, a 
renunțat la serviciile 
bărcii. A fost o instruc
tivă călătorie cu trenul 
și cu vaporul. La Ah- 
șabad a vizitat o inte
resantă grădină bota
nică unde a văzut o 
curiozitate — „bumba
cul kaki", selecționat 
de un specialist sovie
tic. Despre tînărul no
stru ziarul local „Turk- 
menskaia Iskra" a pu
blicat un reportaj pe 
trei coloane cu foto
grafii intitulat: „Prie
tenie".

De aici s-a îndreptat 
spre deșert împreună 
cu o expediție sovieti
că. Intîlnirea lui Ha
mar cu deșertul. Nu-i 
vorba de teamă sau de 
ciudățenii, ci de schim
barea radicală 
lui de viață, 
inconvenient a 
atunci cînd a 
să urce pe
Mersul pașnicului ani-

a- 
era 
cu

a felu- 
Primul 
apărut 
trebuii 
cămilă.

mal, legănarea lui con
tinuă, cărora li se a- 
dăuga drumul lung de 
zeci de kilometri sub 
arșița pustiului nu erau 
tocmai plăcute. Obiș
nuința se formează în
să. Cîteva zile mai tîr
ziu Hamar se aclima
tizase cu viața în de
șert. Dormea în cort, 
uneori într-o iurtă, iar 
alte ori chiar pe nisip. 
Atunci săpa în jurul 
lui șanțuri spre a e- 
vita vizitele nedorite 
ale șerpilor și scor
pionilor. La un mo
ment dat cerul s-a în
tunecat în plină zi. 
Hamar era surprins: 
ce este această înopta- 
re în orele dimineții'? 
Dezlănțuirea furtunii de 
nisip l-a dat grabnic 
răspunsul. Furtuna nu 
a durat mult, doar ci
teva ore. Suficient pen
tru o nouă doză șțe e- 
moții firești. Cum te 
poți apăra in plin de
șert împotriva furtunii 
de nisip ? Băștinașii 
l-au învățat: te as
cunzi în nisip, învelit 
în sacul de dormit.

In zilele următoare 
a început să colecteze 
vipere și șerpi cu ve
nin. Un tovarăș sovie
tic, Iliușin, cu care 
s-a împrietenit, i-a dat 
o mină de ajutor. Mai 
exact, l-a făcut o de
monstrație practică. Cu 
un băț bifurcat prindea 
șerpi. Bățul se tnfigea 
în ceafa șarpelui. a- 
cesta se zbătea muș- 
cî.nd lemnul O mișca
re abilă și șarpele pu
tea deveni... obiect de 
studiu. Teoretic totul 
este simplu. Practic, 
acolo în pustiu, era 
mai dificil. La primul 
șarpe pe care trebuia 
să-l prindă Hamar a

In delta Volgăi

Se știe că paralel cu osci-: 
lațiile puternice din timpul cu
tremurelor, scoarța pămîntului 
suferă în permanență oscila
ții slabe. Oamenii de știință 
le-au denumit microseisme. 
Mult timp s-a considerat că 
aceste oscilații s-ar datora ac
tivității transporturilor din o-i’. 
rașe, clătinării clădirilor din 

cauza vînturilor pu- 
______ ternice și altor cauze 

asemănătoare. Atunci 
cînd instrumentele au 
fost duse pe cîmp, ele 
au înregistrat și aici 
aceleași microseisme. 

Adevărata cauză a 
oscilațiilor s-a dove
dit a fi uraganele ce 
au loc deasupra mări, 
lor și oceanelor. Ele 
provoacă valuri, care 
la rîndul lor zguduie 
malurile. Ținînd sea
ma de acest fapt, oa« 
menii de știință Vladi
mir Boncicovski și 
Fedor Monahov au 
hotărît să găsească un 
mijloc de aplicare 
practică a fenomenu« 
lui microseismelor/ 
Cercetările lor au fost' 
încununate 
In prezent, 
gii pot să 
cu precizie 
ganului și 
rească

de succes, 
seismolo- 

stabilească 
locul ura- 
să urmă-

mișcarea lui.

avut cuvenitele emoții. 
A așteptat să se facă 
ora 10 dimineața cind 
căldura se mai poto
lește (adică termome
trul nu mai urcă peste 
40 de grade). Atunci 
șerpii ies ja vînătoare. 
A pornit pe urmele pe 
care aceștia le lăsau pe 
nisip. Și s-a descurcat. 
A slrîns mai multe 
exemplare.

Mai dificilă a fost 
orinderea „șoarecilor 
săritori", o specie ce 
trăiește numai în pus
tiu. Greutatea unui a- 
semenea șoarece atin
ge chiar 500 de grame, 
picioarele din spate îi 
slnt foarte lungi iar

coada dă impuls sări
turii. Este un animai 
nocturn și domicilia
ză... ascuns în nisip 
Datorită salturilor lui 
toarte rapide poate fi 
prins cu greutate și 
doar cu ajutorul pla
sei.

Auzise Hamar des
pre niște „șoptrle gi
gantice" ce își au 
reședința în împă
răția nesflrșitâ a ni
sipului. A pornit să vi
nete citeva exemplare 
de acest fel Șopîrlele 
acestea nu tint pericu
loase (nu pot mușca 
deoarece dinții nu ' le 
sînt dezvoltați). Dar 
apropierea omului le

face să fugă. Aleargă 
cu o viteză uluitoare 
șl e imposibil să le a- 
iungl dm urmă.
5—6 minute 
gare slnt 
centru ca 
să-și piardă 
să devină o 
șoară

Zilele treceau neob
servate. totul i se pă
rea firesc, normal iui 
Hamar. Intr-una din 
zile expediția a pornit 
la vinătoa'e de cobra 
in munții Kooed-dag. 
Dar despra aceasta 
intr-un alt articol.

EUGEN1U OBREA

însă 
de aler- 
suficiente 
șopîrlele 

suflul și 
pradă u-
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Recital
DAVID OISTRAH
Din nou, în aceste zile ale Fes

tivalului internațional „George E- 
nescu", un public entuziast a venit 
să se intilnească simbătă seara în 
marea sală de concerte a Ateneului 
R.P. Romîne cu celebrul violonist 
sovietic, David Oistrah. Marele ar
tist a interpretat cu măestria ce-l 
caracterizează Sonata pentru vioară 
și pian în sol minor de Giuseppe 
Tartini, Sonata pentru vioară și 
pian în la major de Cesar Franck, 
Fantezia în do major de R. Schu
mann—F. Kreisler, Mituri, opus 
30 (trei poeme) de Karol Szyma- 
nouisky și Tzigane, Rapsodia pen
tru vioară și pian de Maurice 
Ravel.

David Oistrah a avut în pia
nistul V. E. lampolski un colabo
rator apropiat.

Publicul a aplaudat îndelung 
interpretarea plină de o caldă sen
sibilitate a neîntrecutului violo
nist sovietic.

La repetatele cereri ale ascultă
torilor, David Oistrah acompaniat 
de V, E. lampolski n» mai inter
pretat Sonata de Hindemith și 
Scherzo de Prokofiev.

(Agerpres)

Msjate manifestări
în țară

In continuarea primului Festi
val internațional „George Enescu", 
în Capitală și in numeroase orașe 
din țara noastră vor avea loc ma
nifestări muzicale consacrate mare
lui compozitor și interpret rotnîn. 
Intr-un cadru festiv vor fi organi
zate o serie de concerte la care își 
vor da concursul orchestre simfo
nice din țară, avînd ca soliști mu
zicieni romîni și străini, partici
pant la Festivalul și Concursul 
internațional „George Enescu". 
Programele concertelor vor cu
prinde lucrări de George Enescu 
și de alți compozitori romîni.

Sîmbătă seara la Timișoara ă 
avut loc primul din aceste concer
te, la care pianistul bulgar Otto 
Liebig a fost solistul Filarmonicii 
„Banatul" din localitate. Pianistul 
sovietic Iakov Zak va cînta la 
Tg. Mureș și Cluj cu filarmonicile 
din aceste orașe.

De asemenea, laureați ai Con
cursului internațional „George E-

nescu" vor concerta după cum ur
mează : pianiștii Li Min-cean 
(R.P. Chineză) la Iași, M. Vos- 
kresenski (U.R.S.S.) la Cluj, D. 
Paperno (U.R.S.S.) la Orașul Sta
lin, I. Stompel (R.P. Polonă) la 
Focșani, violoniștii Ștefan Ruha 
(R.P. Romînă), la Cluj, S. Snit- 
kovskî (U.R.S.S.) la București cu 
Orchestra simfonică Radio, Cozi- 
ghian Varujan (R.P. Romînă) la 
lași.

In cursul săptămînii viitoare, 
vor avea loc la București două re
citate pe care le vor susține ur
mătorii pianiști și violoniști, lau
reați ai Concursului internațional 
„George Enescu", Lilia Beretti 
(Franța), Serge Blanc (Franța), 
Li Min-cean (R. P. Chineză), 
Evgheni Smirnov (U.R.S.S.), Vla
dimir Topinka (R. Cehoslovacă), 
M. Voskresenski (U.R.S.S.), Pierre 
Vozlinski (Franța) și Alexandrina 
Zorleanu (R.P. Romînă).

INFOR
Sîrnbătă a avut loc la Ministe- 

o 
:prezentanți ai 

instituțiilor de învăfămînt superior 
din Capitală, ai Uniunii Asocia
țiilor studenților, comitetelor 
P.M.R. și U.T.M. ale eentrului uni
versitar București, reprezentanții 
Sfatului popular al Capitalei, Mi
nisterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale etc.

Consfătuirea a analizat condi
țiile de viață, i 
tență medicală 
bucureșteni. La 
stabilit măsuri 
la îmbunătățirea

rul Invățăinîntului și Culturii 
consfătuire cu reprezentanți

studiu și de asis- 
ale studenților 

i consfătuire s-au 
menite să ducă 
acestora.

Tinerii dau patriei fifei
mai mult,

(Urmare din pag, l-n)

Iosîrea noilor metode tehnologice 
în foraj, a experienței înaintate, 
e una dintre preocupările princi
pale ale tinerilor petroliști. Ei 
știu că aceasta îi ajută la realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan, 
la obținerea unor însemnate suc
cese.

La sonda 717 Băbeni, aplicînd 
metoda forajului rapid, tinerii au 
realizat o viteză comercială de 813 
metri în loc de 602 cît era 
planificată, 
există 
unde 
neret 
marcabile 
12.000 litri 
tre cele 29 
la Gura Ocniței, 
de la Ochiuri sau cele 6 brigăzi 
de la Moreni, nici una nu este 
mai prejos în ceea ce privește a- 
plicarea metodelor înaintate pen
tru sporirea producției de țiței. 
Trebuie subliniat de asemenea fap
tul că în foarte multe schele, ti
nerii, îndrumați și ajutați de co
muniști, au fost cei care au 
propus aplicarea unor noi metode 
tehnologice înaintate.

Inițiativa creatoare a tinerilor 
se vădește însă și în nenumărate
le inovații pe care aceștia le pro
pun pentru a fi aplicate, în sco
pul reducerii prețului de cost pe 
metru forat și sporirii producției 
de țiței.

O altă problemă care ne preo
cupă este și aceea a economisirii și 
colectării materialului fieros și 
lemnos. In această acțiune princi
palii promotori sînt tinerii din 
schele. Ei aduc o prețioasă con-

?« 
cele
au

cea
Asemenea exemple 

în schela Tîrgoviște,
67 brigăzi de ti- 

obținut succese re- 
prin recuperarea a 
țiței din batale. Din- 
brigăzi de tineret de 

cele 12 brigăzi

mai ieftin
Iribuție în munca de colectare a 
materialului fieros și lemnos, lată 
un singur exemplu : tinerii son
dori din regiunea Pitești au co
lectat în luna august o cantitate 
de material lemnos în valoare de 
79.000 lei și material tubular în 
valoare de 200.000 lei.

După cum se vede, și în aceas
tă privință tinerii din schelele pe
trolifere din întreaga țară își aduc 
contribuția lor entuziastă și rod
nică.

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu problemele care stau in 
fața tinerilor sondori în momentul 
de față, privind continua creștere 
a producției de țiței ?

— In lupta pentru reducerea 
prețului de cost și mărirea vite
zei comerciale, tinerii petroliști, 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
și sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, trebuie să urmărească 
și să respecte necontenit fișele li
mitative cu consumul de materiale, 
să folosească mereu elementele 
mică mecanizare, să aplice și 
extindă noile metode avansate 
muncă. De asemenea, cred că
ganizațiilor U.T.M. le revine sar
cina de a da un impuls tot inai 
puternic mișcării de inovații, de 
a antrena tinerii în lupta pentru 
ca schimburile de noapte să 
creze la nivelul schimburilor 
zi.

„Ziua Petrolistului" — pe 
o vom sărbători în curînd, 
stiluită de partid și guvern pentru 
a cinsti munca eroică a celor ce 
scot din adîncuri aurul negru — 
constituie un nou prilej de a- 
firmare a devotamentului și ab
negației tinerilor petroliști.

de 
să 
de 
or-

lu
de

care 
zi in-

math
Simbătă dimineața, colectivul 

Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale" a părăsit Capitala plecind 
într-un turneu de o lună de zile 
în Uniunea Sovietică, primul său 
turneu în marea țară vecină și 
prietenă. Colectivul, alcătuit din 
75 de persoane în frunte cu dra
maturgul Aurel Baranga, director 
adjunct al Teatrului Național „I. 
L. Caragiale", numără în rîndurile 
sate personalități de seamă ale 
primei noastre scene dramatice, 
actori și regizori cunoscuți și a- 
preciați atît de publicul romînesc 
cît și peste hotare. Printre aceștia 
se află artiștii poporului Costache 
Antoniu, Aura Buzescu, George 
Calboreanu, Ion Finteșteanu, Gri- 
gore Vasiliu Birlic, maestrul eme
rit al artei Sică Alexandrescu și 
numeroși artiști emeriți.

Vă este, de sigur, frică de întrebările mele, domnule prim-ministruî
(Foto-montaj de John Heartfield)

răsunătoare înfrîngere

Lucrările consfătuirii împuternicirilor guvernelor 
U.R.S.S. și R.P.R. privind amenajarea Pruiuîui

In zilele de 18 și 19 septembrie 
s-au desfășurat la lași lucrările 
consfătuirii împuterniciților guver
nelor Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne consacrate discutării pro
blemelor privind 
tului în vederea 
a apelor sale.

La lucrări au
Lișîțin, conducătorul 
apelor de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R.S.S. Moldovenești și 
inginer Ion Bernachi, președintele 
Comitetului de stat al apelor de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri ăl

amenajarea Pru- 
folosfrii complexe

participat E. A. 
gospodăriei

R.P. Romîne, precum și specialiști 
din ambele țări. In cadrul consfă
tuirii au fost aproape definitivate 
studiile necesare lucrărilor de re
gularizare a Prutului pentru a se 
reda agriculturii pe teritoriul R.P. 
Romîne o mare suprafață de teren 
inundabil. S-a analizat de aseme
nea problema reintroducerii navi
gației pe Prut, precum și stadiul 
de proiectară a barajului de acu
mulare, destinat regularizării debi
telor de apă ce vor fi folosite pen
tru irigații și pentru furnizarea de 
energie electrică localităților de pe 
ambele maluri ale Prutului.

Se împlinesc 25 de ani de la 
procesul provocator înscenat de 
iiitleriști împotriva eminentului 
fruntaș al' mișcării muncitorești 
internaționale Gheorghi Dimitrov 
și împotriva Partidului Comunist 
German, proces intrat în istorie 
sub denumirea de „Procesul din 
Leipzig".

...Era în 1933. Hitleriștii, proas
păt cocoțați la putere, au Însce
nat incendierea Reichstagului 
(Parlamentul Germaniei) pentru 
a-i învinui pe comuniști de „com
plot împotriva statului" și a justi
fica teroarea dezlănțuită împotri
va mișcării muncitorești germa
ne. Gheorghi Dimitrov, care se 
gasea pe atunci in Germania a 
fost arestat și implicat în ' 
sul proces din Leipzig al , 
dierii Reichstagului".

Dîrz luptător comunist, 
glii Dimitrov, cu curaj și 
revoluționar, a transformat 
pesul într-o tribună de la înălți
mea căreia a demascat în fața în
tregii lumi fascismul, acuzindu-1 

_ fara cruțare.
„Cine este aici președinte, eu 

ori dumneata ?“ i se adresa lui 
Dimitrov președintele tribunalului 
de operetă de la Leipzig care a- 
vea misiunea să-l scoata cu orice 
preț vinovat pe neînfricatul luptă
tor. Intr-adevăr, cel care domina 
toată desfășurarea procesului, cel 
care acuza, era Dimitrov, era co
munistul luptător pentru binele și 
libertatea omenirii impotriva bar
bariei fasciste.

Înlănțuit în boxă, înconjurat din 
toate, părțile de dușmani, Gheorghi 
Dimitrov nu a ezitat să spună a- 
devărul în ciuda teroarei, în ciu
da tuturor amenințărilor. Nu a 
ezitat pentru că a știut — așa

cum știe orice comunist — că a- 
devărul triumfa, oricit de crude ar 
fi forțele care încearcă să-l întu
nece.

Turbau de furie conducătorii 
hîtleriști văzînd că sînt demas-

25 de ani de la 
procesul de la 

Leipzig

faitno- 
„incen-

Gheor- 
spirit 

pro-

cați cu atîta forță în fața întregii ( 
lumi. Dar glasul lui Dimitrov n-a , 
putut fi zăgăzuit. Atunci cind a- ] 
jutorul lui Hitler, Goring, venit j 
să-l acuze pe Dimitrov, a fost ( 
încolțit de întrebările acestuia și 
plin de turbare a început să urle j 
cerind scoaterea din sală a „acu
zatului", Gheorghi Dimitrov a re- 1 
plicat cu voce de tunet: „Vă este 
teamă de întrebările mele, domnule 
președinte de consiliu !“,

Călăii fasciști, stăpînii Germa- ' 
niei hitieriste, au apărut ca niște ' 
pitici, niște lepădături în fața a- ' 
ceștui strălucit reprezentant al . 
mișcării muncitorești internațio
nale. Ei au fost siliți să asculte 
sentința pronunțată de „acuzatul" 
Gheorghi Dimitrov : „Moarte fas
cismului 1“ Și această sentință a 
fost rostită atunci eînd fascismul 
era în plină ascensiune, eînd el 
visa să-și întindă dominația asu
pra tuturor popoarelor, asupra în
tregului glob pămîntesc.

Atunci, la Leipzig, fascismul a 
înregistrat prima sa înfrîngere ră
sunătoare. Tribunalul fascist a 
fost nevoit să-l achite pe Dimi
trov. Prin lupta comuna a forțe
lor antifasciste și — în primul

rlnd — a Uniunii Sovietice, Gheor
ghi Dimitrov care devenise simbol 
al luptei îițipotrțva fascismului și 
imperialismului, a fost smuls din 
ghiafele fasciștilor nevoiți să-l 
lase in libertate.

Procesul din Leipzig a arătat 
lumii întregi tnare'.e pericol- al fas
cismului bestial. Acest proces a 
pus în lumină cu deoseb'-ă tărie - 
superioritatea ideilor comunismu
lui, ideile păcii și libertății popoa
relor.

...Au trecut 25 de ani din ziua 
începerii procesului de la Leipzig. 
Forțele reacționare de azi șe zvîr- 
colesc și ele sa lovească în. comu
niști, în Mișcarea revoluționară a 
maselor muncitoare'. Cercurile mi
litariste. din Germania occidenta
lă înscenează procese provocatoa
re împotriva fruntașilor muncito
rimii germane și ar vrea sa-i 
bage în temniță pe toți comuniștii 
germani.

Dar comunismul, cauza libertă
ții și fericirii omenirii muncitoare 
triumfă. El triumfă în forța uria
șă a lagărului socialismului ; în 
succesele pe care te dobîndește 
mișcarea muncitorească în toate 
țările lumii.

Cei care hrănesc din nou fas
cismul, cei care urzesc planuri de 
„nimicire a comunismului" să-și 
amintească mai bine cuvintele ro
stite de Gheorghi Dimitrov la 
procesul din Leipzig, cuvinte pe 
care istoria, viața, le-a confirmat 
și le confirmă cu strălucire:

„Noi, comuniștii, putem să spu
nem astăzi, cu tot atîta hotărîre 
ca și bătrinul Galileu : Se invir- 
tește totuși ! Roata istoriei se în- 
vîrtește înainte... Ea se învîrtește 
și se va învîrti pină la victoria 
definitivă a comunismului".

M. ANDREI

Activitate rodoicâ șl
SCHIMB DE TELEGRAME

• ••

unele „condiții obiective"
(Urmare din pag. l~a)

Dedu și alții, adică toți, au lucrat 
in ziua aceea foarte sîrguincios și, 
foarte veseli.
complect gata pe terenurile elibe
rate, că s-au însămânțat deja 100 
de hectare din 600, că tractoristul 
Mutu Aristide lucrează cu un 
cuplu de 3 semănători și că prin 
asta el seamănă pe zi cam cu 13 
hectare mai mult. Acestea toate 
și alte cileva amănunte mi le-a 
spus pe nerăsuflate maistru de 
cultură, Tatiana Ciurea (fata 
despre care vorbeam). Mi le-a 
spus repede pentru că se apropia 
deja cu tractorul Aristide Mutu 
și ea avea să-i dea nu știu ce in
dicații. Pe 
treburi.

Că arăturile sînt

urmă au furat-o

Dar mai 
pecte ;

La SALT.

★
sînt și altfel de

Hagiești există in

alțe

as-

- -rete un grafic al realizării planu
lui la arăturile și insămințările de 
toamnă. Cu o linie roșie, este in
dicată sarcina de plan. Cu o linie 
albastră, urmează să fie indicat 
procentul realizării planului. Deo
camdată însă linia albastră nu s-a 
ivit.

— A fost pămintul prea tare! 
spune inginerul agronom. Tare de 
tot. Nu s-a putut ara!

S.M.T.-ul Hagiești se află doar 
la cițivti kilometri de Gospodăria 
Agricolă de Stat Belciugatele. Ba, 
S.M.T.-ul are de arat pămint care 
înconjoară terenul gospodăriei de 
stat. Și, ca un făcut, pămîntul gos
podăriei agricole de stat n-a fost 
chiar atît de tare incit să nu poată 
fi arat. Cei de la gospodăria de 
stat au lucrat în voie, nici nu s-au 
plins. Au arat și acum însămin- 
țează.

— Altă cauză, tovarășe inginer,
— Mai „pică" tractoarele! Ce 

vreți, mașini vechi. N-avem piese 
de schimb. Dar timp este. Sîntem 
abia la începutul campaniei.

----Cîte tractoare stau?
— Cinci în atelier, două 

cîmp !
■— Numai două pe cîmp?
— Două!
— Și unul la Boteni!
— Da, și unul la Boteni!
l-am spus de un tractor stricat 

care l-am văzut la Boteni. Or
mai fi și altele.

— Nu se 
schimb!

Asta ca să nu mai poată fi vor
ba despre calitatea reparațiilor !

In sfîrșit, pentru că alături
afla și Ion Aleonte, secretarul or
ganizației U.T.M., am lămurit

venit 
am fi 
Asta-i

ra-

cu

pe

pe

găsesc piese de

se

ci-

teva lucruri in legătură cu activi
tatea organizației U.T.M., pentru 
buna desfășurare a lucrărilor din 
campania de toamnă.

— Noi am ținut o ședință la 
începutul campaniei de vară. De 
atunci tractoriștii n-au mai 
în stațiune. Și pe urmă, ce 
putut face noi utemiștii ? 
situația. „Cauze obiective".

ir
Din nou in ședința activului 

ional.
Se citește planul de măsuri

privire la activitatea comitetului 
raional în campania agricolă de 
toamnă.

Nimic concret despre arăturile 
și insămințările de toamnă. De 
parcă nimeni n-ar fi aflat nimic 
despre faptul că raionul Brănești 
se află printre raioanele regiunii 
București rămase în urmă în pri
vința lucrărilor de arături s~ 
sămințări.

Ce e de făcut ?
Va trebui ca comitetul 

U.T.M. să chibzuiască mai 
să inițieze de urgență acțiuni ho- 
tărîte pentru mobilizarea tineri
lor țărani muncitori din Bră
nești la urgentarea lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă. Nu 
măsuri superficiale, ca cele pre
văzute în planul întocmit. Altele, 
care să ducă la o activitate cu a- 
devărat rodnică.

și în-

raionul 
atent,

I.RETROSPECTIVĂ
De vorbă cu cîteva din personajele principale ale revoluției

0 mie și una de nopți; atîtea i-au trebuit povestitorului 
din Bagdad, cititorule, ca să te vrăjească cu toate minunile 
și vrăjite Orientului. Aici s-a oprit insă de secole vrăjitorul 
din Bagdad obosit, lăsînd ca povestirile sale de aur să cu
treiere singure lumea, depăntndu-se în atîtea și atîtea alte o 
mie și una de nopți.

Dar iată că acestor nopți înstelate ale Bagdadului le mai 
lipsea una. Nu îmbătătoare, nu încărcată de suavele par- 
fumuri ale Orientului, nu amețitoare, nu plină de dulcile pa
siuni ale iubirii.

Le mai lipsea o noapte clocotitoare încărcată de singe și 
de dreptate. 0 noapte căreia avea să-i trebuiască nu secole, 
ci o singură zi pentru a se face cunoscută în lumea întreagă.

Aceasta a fost noaptea care a învăluit Bagdadul la 14 
iulie. Ca și cea sub faldurile căreia s-a prăbușit, cu un zgo
mot care a vestit marile prăbușiri ce aveau să vină, zidurile 
blestemate ale Bastiliei.

ra ora eînd grațioasele po
duri, care se arcuiesc peste 
străvechiul fluviu biblic, în

cepeau să se desprindă din noapte. 
Apele Tigrului curgeau mollorîle 
spre Oceanul Indian, ascunzînd 
parcă conspirativ sub obrazu-i me
talic lipsit de orice sclipire, o ne
liniștitoare taină.

Era ora somnului dulce eînd 
după noaptea fierbinte văzduhul 
respiră ușurat învăluind Bagdadul 
într-o răcoare binefăcătoare.

Orologiile bateau în Bagdad cu 
o rezonanță nouă, de cinci ori.

Sunase 
cele mai _
politice pe care le-a cunoscut se
colul nostru.

— La ora atica, rosti încet co
lonelul (Jasfi Taker, mă întorse
sem de la cea care avea să fie 
ultima noastră îuliimre secretă. 
Eu aveam misiunea de a-1 aresta 
pe Nuri Said. La ora cinei mă 
aflam cu un grup de soldați la 
palatul primului ministru.

ceasul unuia dintre 
abominabile regimuri

— La ora cinci, spuse la rîndul 
său colonelul Fadei Mehdaui, 
președintele înaltului Tribunal 
Militar Special al Irakului pentru 
judecarea criminalilor politici din 
vechiul regim, aveam misiunea de 
a neutraliza și apoi de a o cîști- 
ga pentru revoluție, brigada I-a a 
armatei 
unitate 
infinite 
ționari.

în marea sală de consiliu a Mi
nisterului Apărării din 
ascultam înfiorat glasurile 
doi militari 
cat. fiecare 
prim ordin 
Iulie.

De ce a primit tocmai colonelul 
Uasfi această importantă și grea 
însărcinare ? îi priveam chipul 
mare, lat, bărbătesc, cu pielea 
măslinie, cu mustața neagră, groa
să, militărească, statura masivă, îi 
ascultam glasul aspru, dur, de om 
încercat.

irakiene, singura marc 
militară care se afla în 
unui grup de ofițeri reac-

irakieni care 
în parte, un 
în noaptea

Bagdad 
acestor 
au ju-
Ml 

de
de
14

Colonelul Uasfi a fost timp de 
doi ani de zile aghiotantul per
sonal al lui Nuri Said.

Șapte sute treizeci de zile a 
trăit, fără întrerupere, în apropie
rea omului pe care-1 ura cel mai 
mult, de care ar fi vrut să fie cit noapte, 
mai departe, pe care ar fi vrut 
să-l vadă cît mai puțin. A fost 
martorul mut al tuturor trădărilor, 
al tuturor tîrgurilor încheiate la 
taraba vînzării de țară, al tuturor 
crimelor, al tuturor josniciilor. A 
fost omul care a cunoscut cel mai 
bine, cel mai îndeaproape, adevă
rata

îndeplini marea misiune pentru 
care se pregătise.

Cu un grup 
jurat palatul 
care ultimele 
înfundat în 
în brațele a 
cabaret. Dar 
cestea ultimele clipe. Un foc de 
armă tras imprudent de unul 
din ostași, care a răsunat a- 
fară, i-*a dat de știre. în pijama, 
pe o ușă din dos care dă chiar 
pe malul Tigrului s-a năpustit 
afară și cu o barcă cu motor pre
gătită pentru orice eventualitate, 
a trecut fluviul și s-a pierdut în

de soldați a încon- 
lui Nuri Said pe 
clipe îl găseau 

mocirla desfidului, 
trei cocote de 

nu, nu erau a-

față a unuia din cei mai sa-

Postul de radio Bagdad tran
smitea sonor, laconic, repetat pe 
toate lungimile de undă istorica 
știre care anunța că revoluția a 
fost victorioasă, dar sinistrul stri
goi al trecutului, fusese parcă în
ghițit de pămînt. Colonelul Uasfi 
cu micul său grup de soldați, a- 
jutați de mii de grupuri de cetă-

probabil, omul de care am vorbit, 
i-a dus într-o altă ascunzătoare. 
De aici Nuri Said nu plecase de- 
eît de un minut. Trebuia să fie 
pe. aproape de tot. Nu mai putea 
scăpa.

Și intr-adevăr Nuri Said nu a 
mai scăpat.

Un tînăr striga undeva, aproa
pe, pe o stradă :

—- Priviți această femeie. Pri
viți această femeie. E Nuri Said.

In stradă, o femeie alerga bez
metic, împleticindu-se în văluri.

Inșpăimîntată de moarte, nedo
rind deeît să fugă, să fugă mai 
repede, ea își aruncă voalul și, în 
ochii uimiți ai celor de față, apă
rea numai în pijama, așa cum 
ieșise în grabă din somptuosul 
său palat. însuși criminalul fu
gărit, Nuri Said.

Cineva a tras un foo de revol
ver.

Nuri Said de asemenea și-a des
cărcat pistolul în urmăritori.

Colonelul Uasfi nu-și mai putea

La Ambasada R. Cehoslovace 
din București a avut loc simbătă 
la amiaza o conferință de presă 
in legătură cu împlinirea a 20 de 
ani de la dictatul de lă Miinchen, 
care a lăsat poporul cehoslovac 
pradă cotropirii hitieriste.

La conferința de presă au luat 
parte numeroși ziariști, reprezen
tanți ai organelor centrale, Agen
ției de presă „Agerpres" și Radio
difuziunii.

Ambasadorul Ivan Rohal Illkiv, 
a făcut cu acest prilej o amplă 
expunere asupra evenimentelor 
care au dus la dictatul de la .Miin- 
chen și asupra urmărilor acestuia.

Ambasadorul Ivan Rohal Illkiv a 
răspuns apoi la întrebările puse de 
ziariști.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei independenței 
Indiei, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a trimis 
o ; telegramă de felicitare lui Ra
jendra Prasad, președintele Repu
blicii India.

Ca răspuns Rajendra Prasad 
trimis următoarea telegramă :

Excelenței sate
Ion Gheorghe Maurer, 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne
In numele poporului Indiei și al 

meu personal, mulțumesc Excelen
ței voastre, Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne și poporului romin 
pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări și bune urări

a

adresat cu ocazia cetei de-a 11-a 
aniversări a Zilei independenței 
noastre.

RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

Tovarășului Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine

Vă mulțumesc cordial pentru 
caldele felicitări și urări de mun
că rodnică pentru consolidarea 
păcii și colaborării internaționale, 
pe care mi le-ați adresat cu pri
lejul sărbătorii noastre naționale.

KARLO LUKANOV 
ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Bulgaria

Said, care a fost însărcinat de 
acestuia.

De vorbă cu colonelul Uasfi Ta her, fostul aghiotant a lui Nuri 
comandamentul revoluției cu prinderea 

curgă în valuri sângele poporului, 
în ultima perioadă a regimului 
lui Nuri Said oamenii suspecți nu 
mai erau nici măcar arestați ne
cum judecați de instanțe juridice. 
Ei erau asasinați mișelește de oa
menii poliției în plină zi, pe stra
dă, pe la spate.

Ce răsplată putea da poporul 
celor vinovați de aceste masacre?

Soarta lui Nuri Said a avut-o 
și eelălalt —- călăul de os regal, 
Abdul Elali, unchiul. regelui Fel- 
sal și fostul regent — tot atît de 
urît de popor.

"Nu a scăpat de pedeapsă nici 
regele Feisal. Poporul, însetat de 
libertate, încrîncenat de o dreaptă 
mînie a plătit fiecăruia după 
cum i se cuvenea.

Ascultam înfiorat cuvintele dure, 
aspre ale colonelului Uasfi.

Ascultam apoi vorba precipita
tă, energică a colonelului Fadei 
Mehdaui și înțelegeam că un ase
menea act ca cel de la 14 iulie 
care a răsturnat nu numai un re
gim politic terorist dar chiar și 
planurile de proporții internațio
nale ale imperialiștilor americani 
și englezi în Orientul Arab, nu 
puteau fi deeît așa: oameni plini 
de curaj, duri, de piatră, neînfri- 
câți.

Brigada I-a irakiană pe care 
colonelul Fadei Mehdaui a avut 
sarcina s-o cîștige în noaptea de 
la 14 iulie pentru cauza revolu
ției era condusă de generalul Ua- 
fik Rafik, un regalist înfocat, un 
reacționar notoriu. Brigada l-a era 
principala forță pe care se baza 
regimul hți Nuri Said. Lucrul cel 
mai urgent pe care îl avea de fă
cut colonelul Mehdaui era acela 
de a împiedica aprovizionarea cu

sul criminal nici fărîmă de fă- 
rîmă.

Au fost voci ale unor prea sim
țitori domni din Occident care au 
țipat gata să leșine : „vai, ce cru
zimi !“

Dar eu l-am cunoscut pe tînă- 
rul Naket al Hakim care a fost 
timp de- 10 ani de zile, de la 
vîrsta de 21 de ani, fără întreru
pere, an de an, întemnițat și tor-

muniții de la depozitele militare 
Mussair, apoi acela de a lua con
tact cu „ofițerii liberi" din bri
gada I-a. Apoi trebuiau arestați o- 
fițerii reacționari și însuși genera
lul Rafik.

— Era un militar leneș, subli
niază colonelul Mehdaui. 
tă nu venea la serviciu 
vreme de ora 10.

Ofițerii l-au trezit. în 
de radio răsuna tocmai 
catul oficial al noului guvern ira
kian. La Bagdad revoluția trium
fase.

— Hei, seoală-te leneșule. Tu 
dormi și apa â ajuns sub tine — 
i-au strigat ofițerii. în hazul ge
neral. fostul comandant al brigă
zii I-a s-a ridicat speriat, bui
măcit.

— încolonarea, la Bagdad I a 
țipat cl, auzind comunicatul ra
diodifuzat.

— La Bagdad e ziua judecății, 
i s-a răspuns.

Scrîșmnd din dinți, spumegînd 
de furie, generalul a trebuit să 
predea armele. Brigada I-a, desti
nată să joace rolul de cîine de 
pază al monarhiei, să alerge la 
Bagdad îa ajutorul regelui la cel 
mai mic semnal fusese scoasă din 
luptă. De altfel la Bagdad n-armai 
fi avut pe cine apăra. Colonelul 
Mehdaui a luat comanda brigăzii. 
Și incă în aceeași noapte el a 
primit oidin de la generalul Ka
sem ca împreună cu toată brigada, 
intr-un marș forțat, să încercuias- 
că baza militară engleză de la 
Habama de unde poate, foștilor 
stăpîni le-ar fi venit pofta să sară 
în ajutorul celor cars piereau.

Nicioda- 
mai de-

aparatul 
comuni-

misiunea. Elînregi-i-a
apropierea

dici 
strat 
lui ca o umbră mută, docilă, indi
ferentă, dar — ca o umbră teri
bilă, ca o umbră care ți se ridică 
deodată de sub picioare, vie, 
cruntă, neîndurătoare pentru a te 
pedepsi pentru tot ce ai lăsat-o 
să vadă.

Treptat, toate unghiurile întu
necoase ale firii acestui călău tur
bat, nesățios și laș — Nuri Said — 
i-au fost dezvăluite.

Colonelul Uasfi, membru al or
ganizației conspirative militare 
„ofițerii liberi" care punea la cale 
minuțios, de vreme îndelungată 
revoluția irakiană, în noaptea de 
14 iulie a primit ordinul de a-și

criminali pe cate 
istoria. A trăit în

țeni, răscolea Bagdadul fără 
dihnă.

Și fără nici un rezultat.
La ora prînzului însă, un băr

bat s-a prezentat la sediul Mini
sterului Apărării și a cerut să vor
bească cu generalul Kasem într-o 
chestiune urgentă și de maximă 
importanță.

— In casa mea se află Nuri 
Said, i-a spus el generalului Ka
sem.

Colonelul Uasfi a alergat la casa 
acestui fost agent al Iui Nuri 
Said, dar și aici cuibul era gol.

Nuri Said, conform tacticii sale, 
nu stătea deeît 10 minute în fie
care casă și alerga mai departe 
hăituit. Cunoscîndu-i itinerariul

o- îndeplini întocmai 
nu-1 mai putea preda viu pe Nuri 
Said, înaltului Tribunal Militar.

Poporul însuși, cel mai pătimaș 
acuzator al călăului i-a pronunțat 
și i-a executat sentința.

Tribunalul poporului și-a ținut 
la Bagdad la ora aceea prima sa 
ședință istorică.

Nuri Said a fost scuipat, lovit 
cu pietre, batjocorit, spânzurat, 
ciopîrțit, apoi ars.

Și cenușa sa a fost împrăștiată 
de mulțimea dezlănțuită a Bagda
dului, de poporul încărcat de ură 
și mînie ca un butoi de pulbere. 
— pe apele tulburi ale Tigrului 
pentru a nu mai rămîne din odio-

turat în chipul cel mai barbar 
zbirii lui Nuri Said. Lui Naket 
Hakim temnițele îi mîncaseră 
nerețea, sănătatea, fericirea.

Și de aceea eînd l-a văzut 
Nuri Said oinorit pe străzile 
Bagdadului, el a strigat ore în 
șir :

— Acesta este criminalul care a 
trimis la închisoare pe luptătorii 
irakieni, care a semnat condamnă
rile lor la moarte, care pentru ar 
ginții lui Iuda și-a trădat poporul 
și a vîndut țara imperialiștilor. 
El nu va mai putea niciodată să 
împrăștie moartea.

Oamenii priveau încruntați, cu 
scîrbă și cu ură, cadavrul 
criminalului care făcuse să

de 
al 
ti-

pe

DUMITRII POPESCU



13-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Poporul chinez este

Participarea R. P. Chineze
la O.N.U. este absolut necesară
Cuvintu! reprezentantului R. P. Remine, Mihai Magharu

hotărît 
să redobîndească insulele ce-i aparțin 
— Declarația ministrului Afacerilor Externe 

al R. P. Chineze —

NEJF YORK 20 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința din di
mineața zilei de 19 septembrie a 
Comitetului General al Adunării 
Generale în problema reprezentă
rii Chinei la O.N.U., reprezentan
tul R. P. Romine, Mihai Magheru, 
sprijinind propunerea Indiei, a 
declarat între altele :

Se știe că există anumite cercuri 
care nu vor să vadă ce se petrece 
în China, care nu vor să recu
noască rolul său pe arena interna
țională și drepturile sale de mare 
putere. Dar calitatea de mare pu
tere nu este o distincție, ci de
curge din realități obiective bine 
determinate pentru China. Aceste 
realități înseamnă nu numai întin
derea sa geografică cît a unui 
continent, populația sa numeroasă, 
aproape un sfert din cea a plane
tei noastre, fapt pe care mai mulți 
delegați l-au remarcat aci, dar și 
greutatea ei specifică crescîndă în 
economia mondială ca și în pro
blemele vieții internaționale, după 
cum a argumentat atît de bine re
prezentantul Indiei. Republica 
Populară Chineză este un puter
nic factor de pace și stabilitate în 
Asia. Despre acest lucru s-au con
vins cu prisosință toate statele iu
bitoare de pace și în primul rînd 
țările vecine cu China situate în 
imediata ei apropiere. Nu mai 
puțin semnificativ este faptul că 
cele 5 principii ale coexistenței 
pașnice, preconizate de către R. P. 
Chineză și India, stau astăzi la 
baza relațiilor externe a numeroa
se state și reprezintă însăși esența 
rezoluției din 14 decembrie 1957 
cu privire la relațiile pașnice și 
de bună vecinătate între state și a 
rezoluției din 21 august 1958 cu

privire la situația din Orientul 
Arab adoptate de către O.N.U. în 
zilele noastre. Nici una din pro
blemele importante care preocupă 
O.N.U. cum ar fi dezarmarea, 
problemele Asiei și Extremului 
Orient, colaborarea economică in
ternațională ți altele nu-și pot 
găsi o soluție satisfăcătoare ți 
complectă fără participarea R. P. 
Chineze. Din păcate, datorită po
liticii duse de S.U.A., și rezoluția 
americană dovedește și ea aceasta, 
O.N.U. este lipsită de importantul 
aport pe care l-ar putea aduce 
China Ia activitatea organizației și, 
mai mult, nici măcar nu ajunge 
să discute această problemă. Eve
nimentele îngrijorătoare care au 
loc în Extremul Orient dovedesc 
cu prisosință că necesitatea înce
perii acestei discuții este mai ur
gentă decît orieînd. Faptul că în 
trecut ea nu a fost începută a 
încurajat elementele din Taivan 
să facă să crească încordarea în 
acea regiune. în continuare, re
prezentantul R. P. Romîne a ară
tat că proiectul de rezoluție pre
zentat Biroului de către delegația 
americană este în flagrantă contra
dicție cu dispozițiile art. 40 din 
regulamentul interior, deoarece 
prevede recomandarea către Adu
narea Generală de a nu lua în 
discuție în decursul sesiunii nici 
o cerere cu privire la problema 
reprezentării Chinei. O asemenea 
recomandare ar depăși în mod e- 
vident atribuțiile Biroului. Pro
iectul de rezoluție american în
calcă de asemenea art. 41 din Re
gulament care prevede în partea 
sa finală că Biroul nu poate lua 
hotărîri în nici o problemă poli
tică.

Considerînd, a spus Mihai Ma

gheru, în încheiere, că Biroului îi 
revine marea răspundere de a a- 
sigura rezolvarea urgentă a acestei 
importante probleme, delegația 
romînă face apel la membrii Bi
roului să adopte o hotărîre co
respunzătoare intereselor acestei 
organizații și ale păcii generale 
recomandînd înscrierea propunerii 
Indiei pe ordinea de zi a Adună
rii Generale.

Recomandările Comitetului fieneral
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza zilei de 19 septem
brie, Comitetul General a adoptat 
în unanimitate recomandarea de 
a se include pe ordinea de zi a 
Adunării punctul privitor ta orga
nizarea în 1960 a unui An inter
național de ocrotire a sănătății și 
cercetări în domeniul medicinei, 
propus de delegația Ucrainei.

Comitetul General a adoptat 
fără discuții și recomandarea de 
a se include pe ordinea de zi 
punctul referitor la reducerea cu 
10—15 la sută a bugetelor mili
tare ale U.R.S.S., S.U.A., Marii
Britanii și Franței și folosirea u-

nei părți a fondurilor economisite 
pentru acordarea de ajutor țărilor 
slab dezvoltate. După cum se știe, 
acest punct a fost propus de Uniu
nea Sovietică.

Comitetul a recomandat 
punctele de pe ordinea de zi 
fie repartizate comitetelor de 
cru ale Adunării Generale.

Recomandările Comitetului 
neral referitoare la adoptarea 
dinei de zi a celei de-a 13-a 
siuni a 
O.N.U. și 
partizarea punctelor de pe ordinea 
de zi vor f t*-'- 
plenară a Adunării de luni 
septembrie.

Adunării Generale 
cele privitoare la

ca 
să 

lu-

Ge- 
or- 
se- 

a 
re-

fi discutate în ședința 
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★
După cum se știe, a fost pusă 

la vot rezoluția S.U.A. Pentru 
rezoluție au votat 12 delegații, 
printre care ale S.U.A., Angliei, 
Franței, Australiei, Olandei, Ja
poniei și ciankaișistul. Tot pen
tru rezoluție a votat, în calitate 
de reprezentant al Libanului și 
președintele Comitetului, Malik. 
Și de data aceasta el s-a dovedit 
a fi un om de paie al S.U.A. căci 
potrivit tradiției stabilite preșe
dintele Adunării Generale, care 
este și președinte al Comitetului 
General, nu participă niciodată 
la vot. împotriva rezoluției au 
votat șapte delegații: U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Romînia, Indone
zia, Ceylonul. Nepalul și Irlanda. 
Reprezentanții Mexicului și Gre
ciei s-au abținut de la vot.

Deși cu sprijinul țărilor legate 
de ele prin blocuri militare S.U.A. 
au strecurat în Comitet recoman
darea de a nu se discuta nroble- 
ma reprezentării Chinei la O.N.U.. 
această recomandare va mai 
discutată în ședința 
Adunării Generale cu 
probării ordinej de zi

★
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

în ședința plenară din după a- 
miaza zilei de 19 septembrie a 
celei de-a 13-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.; a conti
nuat discuția politică generală. 
Au luat cuvîntul reprezentanții 
Argentinei, Republicii Dominica
ne, Irlandei și Iranului.

->
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Secretariatul Organizației Nați
unilor Unite a anunțat că Aduna
rea Generală a O.N.U. se va în
truni la 22 septembrie pentru a 
lua în discuție recomandările 
Comitetului General cu privire la 
adoptarea ordinei de zi a celei 
de-a 13-a sesiuni a Adunării. 
Vor avea loc două ședințe ple
nare, în dimineața și după-amia- 
za zilej de 22 septembrie.

PEKIN 20 (Agerpres)După 
cum transmite China Nouă, la 
20 septembrie ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze, 
Cen I, a făcut o declarație în 
care respinge discursul -secreta
rului de stat al S.U.A,, Dulles 
ținut la Adunarea Generală 
O.N.U.

Declarația ministrului Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze a- 
rată printre altele: Poporul chi
nez este cuprins de mînie în ur
ma declarației asupra situației 
din strîmtoarea Taivanului făcută 
de secretarul de stat Dulles la 
18 septembrie în Adunarea Gene
rală O.N.U. Statele Unite au in
vadat și ocupat teritoriul nostru 
Taivanul și în ultimul timp au 
concentrat un mare număr de 
forțe armate pentru a interveni 
în acțiunea poporului chinez de 
redobîndire a insulelor Țzînmîn- 
dao, Matsushan și altor insule 
de litoral. In felul acesta S.U.A. 
crează o gravă amenințare la a- 
dresa păcii în Extremul Orient 
și în lume. Pentru a camufla a- 
ceste acțiuni agresive ale S.U.A. 
— se spune mai departe în 
clarație — Dulles a acuzat

„agresiune" țara noastră și a 
propus o așa-zisă „încetare a fo
cului". Acest lucru reprezintă o 
absurditate.

Poporul chinez, se spune în de
clarație, este hotărît să redo- 
bîndească insulele Țzînmindao și 
Matsushan și nici o forță din 
lume nu poate să-l oprească.

încordarea în strîmtoarea Tai
van, se spune în declarație, este 
un rezultat al agresiunii imperia
liștilor americani împotriva țării 
noastre. Problema crucială pen
tru eliminarea acestei încordări 
nu este așa-numita „încetare a 
focului" ci 
S.U.A. din

Referindu-se la 
no-americane care 
zent la Varșovia, 
tă că guvernul R. 
pune speranțe în 
ve dar Dulles a declarat că inten
ționează să aducă disputa chino- 
americană la Națiunile Unite. 
Este bine cunoscut că R. P. Chi
neză a fost lipsită fără motiv de 
locul ei legitim la O.N.U. De a- 
ceea nu poate fi privită decît cu 
îndoială sinceritatea S.U.A. în 
ce privește tratativele chino-ame- 

de ricane.

retragerea forțelor 
regiunea Taivan. 

tratativele chi- 
au loc în pre- 
declarația ara- 
P. Chineze își 
aceste tratati-

de-

Un nou avertisment 
dat agresorilor americani

Guvernul cehoslovac 
sprijină propunerile 

U. R. S. S.

in stațiunea balneo-chmaterică Kiustendil din R.P. Bulgaria s-a 
deschis un sanatoriu pentru țărănimea muncitoare. Aci își Îngri
jesc sănătatea mebrii gospodării lor agricole cooperative de muncă 

din toată țara

fi 
plenară a 
prilejul a- 
a acesteia.

PEKIN 20 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : în cursul zi
lei de 20 septembrie, cinci vase 
de război americane au pătruns 
în apele teritoriale ale R. P. Chi
neze în regiunea Fukian. Unul 
din aceste vase a pătruns adine 
înăuntrul apelor chineze in zona 
insulelor Matsushan și Paihuan. 
în același timp, patru avioane de 
tipul „F.-100" ale forțelor aeriene 
militare ale S.U.A. au pătruns în

CU
In legătură 

tratativele chino- 
americane

spațiul aerian al R. P. Chineze, 
zburind în regiunea Tzinmîndao 
și Siamîn.

Purtătorul de cuvint al Mini
sterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat să 
declare că aceste violări de către 
navele de război fi avjoanele ame
ricane a apelor teritoriale fi spa
țiului aervan al R. P. Chineze re
prezintă o nouă fi gravă provoca
re a Statelor Unite în momentul 
cind au loc tratative chino-ameri- 
cane la nivelul ambasadorilor. Gu
vernul R. P. Chineze dă în legă
tură cu aceste provocări un al 
optulea avertisment.

PRAGA 20 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Cehoslovace a făcut o de
clarație în legătură cu mesajul a- 
dresat de președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S 
Hrușciov, președintelui S.U.A., D. 
Eisenhower, în care se propune 
luarea de măsuri comune pentru 
preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere.

Alinisterul Afacerilor Externe 
este împuternicit să declare că 
guvernul cehoslovac este gata să 
trimită experți și la o conferință 
consacrată măsurilor de preîntîm- 
pinare a unui eventual atac 
surprindere.

In ceea ce privește însăși 
ferința, guvernul cehoslovac
de aceeași părere ca și guvernul 
U.R.S.S. și anume că o conferin
ță a experților poate da rezultate 
practice numai dacă lucrările ei 
vor urmări elaborarea unor mă
suri practice de preîntîmpinare a 
unui atac prin surprindere, con
comitent cu acțiuni precise în do
meniul dezarmării.

Plenara C.C. al

prin

con- 
este

BERLIN 20 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Neues 
Deutschland", în zilele de 18 și 
19 septembrie a avut loc Plena
ra Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia. H. Matern a prezentat ra
portul Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. O. Grotewohl a prezen
tat un raport despre alegerile 
pentru Camera Populară și pen
tru reprezentanțele populare ale 
regiunilor, iar G. Griineberg a 
vorbit despre problemele organi
zatorice ale pregătirii alegerilor. 
Plenara a hotărît să propună ce
lui de-al treilea Congres al Fron
tului Național să țină în noiem
brie 1958 alegerile pentru Came
ra Populară, pentru reprezentan
țele populare ale regiunilor și 
pentru Adunarea orășenească 
de deputați ai Marelui Berlin.

A luat apoi cuvîntul W. Ul-

bricht, care a prezentat proiectul 
de teze ale Comitetului Central 
„Revoluția din noiembrie 1918 
din Germania". .

Comitetul Central a aprobat în 
unanimitate raportul Biroului 
Politic, precum și rapoartele lui 
O. Grotewohl, G. Griineberg și 
W. Ulbricht, Plenara a hotărît să 
propună celui de-al treilea Con
gres al Frontului Național să 
convoace Frontul Național al 
Germaniei Democrate în legătură 
cu alegerile. Au fost aprobate 
propunerile cu privire la candi
dași P.S.U.G. în alegerile pentru 
Camera Populară. Plenara a a- 
probat tezele Comitetului Central 
„Revoluția din noiembrie 1918 
din Germania", Comitetul Cen
tral a însărcinat o comisie, con
stituită de Biroul Politic, să ela- 
boreze Tezele istoriei mișcării 
muncitorești germane".

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
Agenția PAP anunță că a primit 
din partea ambasadelor din Var
șovia ale Republicii Populare Chi
neze și Statelor Unite ale Ameri- 
cii comunicate cu conținut similar 
cu privire la tratativele care au 
loc la Varșovia între ambasadorii 
R.P. Chineze și S.U.A.

In aceste comunicate se spune : 
S-a căzut de acord ca din motive ad
ministrative cea de-a 76-a întîl- 
nire a ambasadorilor fixată pentru 
data de 21 septembrie a.c. ora 10 
dimineața, să fie amînată la 22 
septembrie ora 15.

TUNIS 20 (Agerpres). — Tu
nisia și Marocul au hotărît să 
recunoască guvernul provizoriu 
Republicii Algeria.

in comunicatul tunisian în 
gătură.cu această problemă se a- 
rată printre altele: „Recunoaște-

Cresc forjele armatei

Șantajul Ș.U.A. împotriva Chinei populare
este sortit eșecului

Mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov lui D. Eisenhower la 
19 septembrie a.c., prin analiza 
complexă și aprofundată a cri
zei din Extremul Orient, pre
cum și prin punerea la punct 
a unor afirmații false ale di
plomației amerioane a fost pri
mit cu căldură de către opinia 
publică mondială. Dintre nu
meroasele probleme care au 
fost analizate în acest mesaj 
insistăm asupra a două care ții 
se par mai importante :

a) Puternica forță pe care o 
reprezintă astăzi pe arena inter
națională Republica Populară 
Chineză ;

b) Reafirmarea faptului că 
un atac asupra Republicii 
Populare Chineze reprezintă și 
un atac asupra Uniunii Sovie
tice.

După terminarea războiului 
'de eliberare a poporului chi
nez, R. P. Chineză a devenit 
una din marile puteri ale lu
mii. Marele popor chinez de 
600 de milioane este puternic 
și invincibil datorită inepuiza
bilelor sale resurse. Dar ceea 
ce îi dă mai cu seamă tăria je 
datorește coeziunii poporului 
chinez în jurul guvernului, fap
tul că acest popor pășește cu 
convingere și fermitate pe ca
lea dezvoltării și întăririi conti
nue a țării sale, pe calea a- 
vîntului bunăstării sale. R. P. 
Chineză cunoaște o dezvoltare 
impetuoasă cum n-a cunoscyt 
nici cînd poporul chinez. Dato
rită politicii Partidului Comu
nist Chinez, China popit 'ară a 
obținut însemnate succese în 
punerea bazelor economice ale 
socialismului, în dezvoltarea 
industriei.

De asemenea în Republica 
Populară Chineză au fost obți
nute strălucite succese pe calea 
transformării socialiste a agri
culturii, ceea ce facerea în 
prezent nivelul de viață a sute 
de milioane de țărani colecti
viști să fie incomparabil cu cel 
din vremurile trecute. Toaua- 
ceste succese bucură sincer pe 
toți oamenii cinstiți „ din în
treaga lume, care văd de ce 
energie și entuziasm este capa
bil uri popor alunei cînd s-a 
eliberat și pășește pe calea 
dezvoltării socic.liste.

Cu fiecare an s-a întărit tot 
mai mult prestigiul internațio
nal al R. P. Chineze, care în 
prezent este recunoscută de 
peste 30 de state. Recenta exa
minare în Comitetul General al 
O.N.U. a problemei reprezen
tării R. P. Chineze la O.N.U. 
a arătat că manevrele S.U.A. 
împotriva R. P. Chineze întîm- 
pin ‘. o rezistență crescîndă. 
Așa după cum arată delegatul 
Indiei, R. P. Chineză este re
cunoscută de state a căror popu
lație, împreună cu populația 
R. P. Chineze, constituie 60 la 
sută din întreaga omenire.

Cea mai recentă dovadă a 
faptului că poporul chinez se 
bucură de o viață nouă și feri
cită în condițiile regimului de
mocrat-popular și dorește din 
toată inima să-și apere patria 
împotriva agresorilor, o consti
tuie faptul că peste 302 milioa
ne de oameni au luat parte 
pînă la 16 septembrie la mitin-

liniat faptul că R. P. Chineză 
nu este singură. Ea face parte 
din marele lagăr al păcii și so
cialismului, a cărui forță mate
rială fi spirituală a temperat 
de atîtea ori încercările impe
rialiștilor de a dezlănțui un răz
boi mondial. Recentul mesaj al 
lui N. S. Hrușciov adresat lui 
D. Eisenhower reafirmă faptul 
că R. P. Chineză are prieteni 
credincioși, gata să-i vină în 
ajutor în orice moment, în ca
zul unei agresiuni împotriva 
Chinei. Uniunea Sovietică con
sideră că interesele securității 
Chinei populare sint insepara
bile de interesele securității 
marelui stat sovietic. Convor
birile care au avut loc la Pe
kin în urmă cu cîtva timp în
tre N. S. Hrușciov și Mao Țze- 
dun au confirmat din nou uni
tatea deplină de vederi dintre 
U.R.S.S. șt R. P. Chineză fi 
necesitatea de a duce lupta și 
pe viitor cu toată hotărîrea îm-

Fe marginea mesajului din 19 septembrie
adresat de N. S. Hrușciovlui

D. Eisenhower
și demonstrații împo- 

provocărilor militare ale 
Unite. Aceste de-

guri 
triva ,______
Statelor Unite. Aceste de
monstrații constituie cea mai 
mare campanie de protest din 
istoria omenirii. In lupta împo
triva agresorilor americani, 
populația din diferite regiuni 
ale Chinei a manifestat un 
mare eroism revoluționar. In 
întreaga țară se desfășoară miș
carea „Fiecare om — este sol
dat". Milioane de muncitori, 
țărani, ostași demobilizați, stu- 
denți, medici, lucrători din in
stituțiile de comerț se înrolea
ză în rindurile miliției popu
lare. In provincia Liaonin, în 
detașamentele miliției populare 
s-au înrolat patru milioane de 
tineri. In rindurile voluntarilor 
din miliția populară se înca
drează multe fete.

Toate acestea exprimă în 
mod concludent l marea Chină 
populară reprezintă o uriașă 
forță, capabilă să dea riposta 
hotărîtă oricărui agresor.

în al doilea rînd trebuie Sub-

potriva forțelor agresive.r____  . . a . In
mesajul său din 19 septembrie 
N. S. Hrușciov a subliniat încă 
odată că „un atac asupra Re
publicii Populare Chineze, re
prezintă și un atac asupra 
Uniunii Sovietice". După cum 
este știut între Uniunea So
vietică și China populară există 
un tratat de prietenie, alian
ță și ajutor reciproc care cores
punde intereselor fundamentale 
ale popoarelor sovietic și chi
nez, intereselor păcii. Aceasta 
înseamnă că în cazul încercă
rii agresorilor americani de a 
extinde uneltirile și șantajul la 
un război cotropitor, tratatul 
impune în mod automat res
pectarea obligațiilor asumate, 
lucru reconfirmat de N. S. 
Hrușciov. In strinsă legătură cu 
aceasta trebuie apreciat și fap
tul că șantajul a,omic împotriva 
R. P 
mida. 
tuații 
Unite 
și cu

Chineze nu o poate inti- 
Ne aflăm în fața unei si- 
dnd nu numai Statele 
dispun de arme atomice 
hidrogen, precum și de

mijloacele corespunzătoare de 
transportare a lor, ci și cealaltă 
parte — după cum arată N. S. 
Hrușciov. Dacă Statele Unite 
vor folosi armele atomice îm
potriva R. P. Chineze, agreso
rul va primi riposta prin ace
leași mijloace.

Astăzi în întreaga lume ră
sună voci mînioase de protest 
împotriva agresiunii americane 
din Extremul Orient. Așa, de 
pildă, la mitingul de protest 
din Delhi împotriva agresiunii 
S.U.A. din Extremul Orient, la 
care au participat mii de per
soane, a fost criticată cu aspri
me politica S.U.A., amestecul 
ei în treburile interne ale Chi
nei.

Protestul împotriva agresiunii 
americane și-a găsit un puter
nic ecou și în rindurile a mi
lioane și milioane de tineri de 
pe toate continentele. „Decla
rația asupra situației din regiu
nea strîmtorii Taivan" dată pu
blicității la 12 septembrie 1958 
de către secretariatul F.M.T.D. 
arată cît de puternic este acest 
ecou în conștiința tineretului 
democrat al lumii. In această 
declarație F.M.T.D. cheamă ti
neretul din lumea întreagă și 
organizațiile sale naționale și 
internaționale să-și unească 
eforturile lor pentru a slăbi 
tensiunea internațională în Ex
tremul Orient și să sprijine 
lupta dreaptă a poporului și a 
tineretului din China pentru 
eliberarea Taivanului și a ce
lorlalte insule, împotriva inter
venției armate a Statelor Unite. 
Tineretul din țara noastră, îm
preună cu întregul popor își ri
dică cu mînie glasul său de 
protest împotriva agresorilor a- 
mericani. In cadrul numeroa
selor mitinguri de protest care 
au avut loc în țara noastră au 
luat cuvîntul, alături de vîrst- 
nici, numeroși tineri care și-au 
dat adeziunea în sprijinul lup
tei drepte a poporului chinez.

Toate acestea impun o con
cluzie firească : se poate afir
ma cu convingere că poporul 
chinez nu poate fi intimidat 
prin amenințări și șantaj. Po
porul chinez vrea pacea și a- 
pără pacea. Dar el nu se te
me de război.

CAROL ROMAN

■

f

rea guvernului Republicii Algeria 
este conformă cu imperativele 
solidarității dintre cele trei țări 
nord- africane și voinței de a rea
liza prin mijloace 
instaurarea păcii în 
giune",

de eliberare 
a Algeriei

ROMA 20 (Agerpres). — Zia
rul „Unită" a publicat declarația 
unor conducători ai Frontului de 
eliberare națională a Algeriei, 
Bumendjel, Francis și Busuf în 
legătură cu situația pe plan mili
tar din Algeria. Liderii algerieni 
au subliniat că în ciuda afirma
țiilor comandamentului francez, 
forțele armatei de eliberare națio
nală cresc. Armata de eliberare

al

le- constructive
această re-

națională

națională, îmbinînd 
manevră cu acțiuni 
lor, dă lovituri trupelor colonialiș
tilor. Armata de eliberare naționa
lă numără 130.000 de soldați și 
este înzestrată cu armament mo
dern. In prezent ca activează mult 
mai intens decît în anii precedenți 
și desfășoară operațiuni pe între
gul teritoriu al Algeriei.

războiul de 
ale partizani-

Spartachiada Interi
Sîmbătă a avut loc pe stadio

nul central din Leipzig în prezen
ța a zeci de mii de spectatori, 
deschiderea festivă a primei ediții 
a Spartachiadei Internaționale a 
Armatelor Frățești care reunește 
pe cei mai buni sportivi 
din țările socialiste.

Pe stadion își fac 
ștafete venite din toate
R.D. Germane, aducînd 
oamenilor muncii din R.D. Germa
nă. Generalul-maior Revenko, pre
ședintele 
Armatelor

militari

apariția 
colturile 

salutul

ză succes celor 1500 de sportivi 
militari din R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R.P. Chineză, R. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, R.P. Po
lonă, R.P. Romînă, R.D. Vietnam, 
U.R.S.S. și R.P. Ungară.

Echipa militară de fotbal a R.P. 
Romîne a susținut sîmbătă primul 
meci în cadrul turneului Sparta- 
chiadei, întîlnind la Magdeburg 
selecționata militară a R.D. Viet
nam. Fotbaliștii romîni au cîștigat 
cu scorul de 8—0 (2—0) prin
punctele înscrise de Alexandrescu 
(5) Tătaru (2) și Bone.

Comitetului sportiv al 
Frățești salută și urea-

Jocurile balcanice de atletism

Primul ministru al Libanului 
a fugit

BEIRUT 20 (Agerpres)_ — A- 
gențiile de presă anunță că pri
mul ministru al Libanului, Sami 
Solh, cunoscut pentru vederile 
sale prooccidentale a fugit din 
țară în dimineața zilei de 20 sep
tembrie. După cum transmite a- 
genția France Presse, plecarea lui 
Sami Solh a fost ținută în cel mai 
strict secret. El a fost luat de un 
elicopter al marinei americane de 
la vila sa din Mansura și dus pe 
aeroportul Kalde din Beirut, de

din țara
unde și-a continuat drumul pe bor
dul avionului personal al coman
dantului forțelor americane din 
Liban, amiralul James Helloway. 
Sami Solii a sosit la baza militară 
americană de la Adana (Turcia) și 
a plecat imediat spre Istanbul. El 
și-a arătat intenția de a rămine 
în Turcia.

Corespondentul din Beirut al 
agenției Associated Press relatează 
că „Sami Solh a fugit din Liban 
de frică să nu-și piardă viața".

|VA î M rc RM AM
MOSCOVA. — S-a hotărît să 

se mărească la 4.400.000 kw pu
terea hidrocentralei de la Bratsk, 
care se construiește in Siberia ră
săriteană, pe malul Angarei. A- 
ceasta va fi cea mai mare hidro
centrală din lume,

WASHINGTON. — Vineri dimi
neața în deșertul Nevada a în. 
ceput a șaptea serie de experien
țe atomice a S.U.A.

PEKIN. — Pescarii din provin
cia Guandun au găsit a stridie 
cu 1716 perle.

BUDAPESTA. — La sfîrșitul lu
nii octombrie se va organiza la 
Budapesta un concert comemora
tiv George Enescu, ,

BUDAPESTA. — In seara zilei 
de 18 septembrie a avut loc la 
Teatrul Madăch 
premiera piesei 
nume" de Mihail

KAMPALA. — Agenția 
Press International _
la 19 septembrie 21 de lideri poli, 
tici din cinci teritorii africane ad
ministrate de Marea Britanie au 
anunțat constituirea unei „Mișcări 
pan-aîricane de eliberare a Afri
cii centrale și de est".

TOKIO. — După cum transmite 
agenția United Press Internatio
nal, guvernul japonez a anunțat 
că va convoca parlamentul într-o 
sesiune extraordinară la 2'j sep
tembrie. La această sesiune vor 
fi luate în discuție situația din 
regiunea insulei Taivan, dac'.i'iui 
economic al țării, relațiile Japo
niei cu R.P. Chineză și poziția 
Japoniei față de S.U.A.

ISTANBUL. — După cum trans
mite din Istanbul corespondentul

din Budapesta 
„Steaua 
Sebastian.

United 
relatează că

Agenției Telegrafice Bulgare în 
Turcia de est au loc manevre ale 
forțelor armate turcești. La ma
nevre asistă generalul american 
Harkins, comandantul forțelor te
restre ale N.A.T.O. în Europa de 
sud-est, șeful misiunii militare a- 
mericane în Turcia.

PARIS 20 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că 
comitetul de conducere al partidu
lui Uniunea Democratică și So
cialistă u Rezistenței (UDSR), a 
hotărît cu 38 de voturi pentru și 
15 contra, să voteze în cadrul re
ferendumului de la 28 septembrie 
împotriva noii constituții.

BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. 
anunță că în seara zilei de 19 sep- 

fără tembrie a fost săvîrșit un atac 
împotriva legației Republicii 
Populare Ungare din Paris. Au
torul atacului este cetățeanul fran
cez Raymond Pereny. In legătură 
cu aceasta, legația Republicii 
Populare Ungare la Paris a re
mis Ministerului Afacerilor Exter
ne al Franței o notă de protest.

CAIRO (Agerpres). — Prințul 
Zakaria Ben Kaeno al Maurita- 
niei, care se află în exil, a decla
rat că armata de eliberare a Mau- 
ritaniei nu va depune armele pînă 
ce Franța nu va începe tratative 
pentru a se ajunge la o înțelege- 
re în privința independenței și 
organizarea unui „plebiscit ]iber“. 
Kaeno a condamnat organizarea 
referendumului în legătură cu 
constituția franceză pe teritoriul 
Mauritaniei.

BEDASȚLASl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scîntelț". Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Pol’grafic Casa Setatei! „1. V. Stalin".

In ziua 
ca nice de 
prezentanții R.P. 
purtat noi succese. Pentru a treia 
oară consecutiv llie Savel a cuce
rit titlul de campion balcanic, in 
proba de 400 m. garduri. Fără să 
forțeze, el s-a clasat pe primul loc. timp: 21”7/I0 întrecîndu-1 pe bul

garul Bacivarov. clasat pe locul 
doi. cu 22”. Atletul romîn s-.a ca
lificat și pentru finala probei 
400 m plat, ocupînd locul 3 
prima serie cu 49”2/10. Alături 
e.l s-a calificat de asemenea 
finală Traian Sudrigean.

După două zile de întreceri, ... 
clasamentul feminin pe țări con
duce echipa R.P. Romine cu 49 
puncte

a doua a Jocurilor bal- 
atletism de la Sofia re-

Romîne au re-

cu timpul de 52”6/10, urmat de 
Ozguden (Turcia) 52”9/10 și Cam- 
badelis (Grecia) 53”4/10. Proba 
de aruncarea suliței bărbați a 
fost cîștigată de atletul romjn 
Alexandru Bizim cu performanța 
de 72,36 ni. (nou record balca
nic). Pe locurile următoare s-au 
clasat Dicev (R.P.B.) — 69,83 m. 
și A. Demeter (R.P.R.) — 69,46.

m. O frumoasă victorie a objinuf 
Ana Coman la aruncarea greutății 
cu rezultatul de 14,61 m. Atleta 
iugoslavă Usenik a urmat-o cu 
14,20 m.

In seriile probei de 200 m plat 
llie Savel a realizat cel mai bun

da 
in 
de 
în

în
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