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Pe șantierul hidro
centralei „V. I. Lenin" I

S-a terminat Expresia devotamentului
bhndarea 

cu viroie de oțel 
a tunelului 

pînă la castelul 
de echilibru

Constructorii de pe șantie- I 
rul hidrocentralei „V. 1. Le
nin" de la Bicaz au obținut 
un nou succes în întrecerea 
pentru realizarea înainte de 
termen a lucrări'.or acestui 
mare obiectiv al planului de 
electrificare a țării. Sîmbătă 
dimineața, la sectorul tunel- 
ieșire s-a terminat blindarea 
cu viroie de oțel a tunelului 
pînă la castelul de echilibru. 
Acum, aproape trei sferturi 
din porțiunea de canal prevă
zută a fi blindată este îmbră
cată cu viroie de oțel.

Acest succes, care aparține 
în egală măsură betoniștilor, 
fierarilor betoniști și sudori
lor, se datorește intensificării 
întrecerii socialiste.

fafa de
GOSPODĂRIA COLECTIVĂ

BUN SOSIT
oaspeților polonezi!

Gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Dobreni, raio
nul Vidra, se mîndrește cu tinerii 
ei. Condusă și îndrumată perma
nent de organizația de partid, 
organizația de bază U.T.M, a 
desfășurat o susținută muncă po
litică în rîndul tineretului antre- 
nîndu-i activ pe tineri la toate 
muncile din toate sectoarele de 
producție ale gospodăriei. Adu
nări generale periodice lega
te de cele mai importante proble
me economico-organizatorice ale 
colectivei, ședințe de analiză a 
muncii, popularizarea permanen
tă a fruntașilor la panoul de o- 
noare și la gazeta de perete, vi
zite în alte gospodării colective 
fruntașe, iată numai citeva din 
metodele folosite din plin de că
tre organizația U.T.M. pentru 
educarea comunistă a tinerilor 
din gospodărie. Dragostea față 
de gospodărie, grija deosebită 
pentru păstrarea șl dezvoltarea

* 550 kg. grîu mai mult 
la ha * 16.000 lei ve
nituri în plus aduse 
G. A. C. de către tineri
* Noi familii intrate

in G. A. C.

avutului obștesc sînt calități pe 
care organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie a știut să le cul
tive în conștiința tinerilor colec
tiviști. In adunările generale a’e 
organizației de bază U.T.M., 
care se țin cu regularitate se 
dezbat probleme legate direct de 
modul în care tinerii participă la 
apărarea și sporirea continuă a 
avutului obștesc.

G.A.C. Dobreni dispune de 220 
hectare teren, 15 atelaje și sute 
de unelte, două autocamioane, 44

Tractoriști în campania de toamnă

O nouă eră
A

IN

Pentru urgentarea lucrări
lor de toamnă, fiecare tracto
rist să-și depășească zilnic 
norma. Acesta este un anga
jament pe care tinerii tracto
riști Ion Savi, Ion Mieșa și 
Cornel Păunescu, de la S.M.T. 
Cenei, care lucrează pe ogoa
rele G.A.C. Bereg — Satul 
Mare, îl traduc acum în fapte.

bovine, dintre care 24 vaci cu 
lapte, 78 de porci, 240 de oi, 540 
de păsări, ateliere de fierărie, 
tîmplărie, de tuburi pentru irigat 
și multe, multe altele. Toate a- 
ceste bunuri trebuie întreținute 
și sporite continuu. Dar gospodă
ria nu dispune de suficiente bra
țe de muncă. încă de la consti
tuirea brigăzii statutare, organi
zația U.T.M., îndrumată de or
ganizația de partid, a cumpănit 
bine lucrurile. Intr-o adunare 
generală deschisă s-a pus pro
blema ca fiecare sarcină de pro
ducție să fie astfel repartizată, 
iar tinerii să muncească în așa 
fel. încît să nu se simtă nici o 
clipă insuficiența brațelor de 
muncă. In acest scop, organiza
ția U.T.M. a propus conducerii 
ca echipa de furaje să fie consti
tuită din tineri și să răspundă 
de toate muncile de la semănat 
și pînă la însilozat. Apoi, în ca
drul echipelor fiecare colectivist 
să răspundă de o suprafață de 
teren și pe tot timpul anului el 
să execute toate lucrările necesa
re. Cîțiva tinerj și vîrstnici din
tre cei mai pricepuțj controlează 
și calitatea fiecărei lucrări în 
parte și, în funcție de aceasta, 
se pontează și ziua-muncă. în 
fruntea brigăzii a fost ales tînă- 
rul comunist Vasile Cara, un 
brigadier priceput și destoinic.

Mobi!izîndu-i activ pe toți ti
nerii. în toate sectoarele de pro
ducție, asumindu-și răspunderea 
înfăptuirii unor importante obiec
tive economice din planul gospo
dăriei, anul acesta organizația 
U.T.M. din colectivă a obținut 
rezultate cu care se poate mîndri.

Conștienta as j-0Iul „e care îl 
are în mobilizarea mrerctuTui fa 
toate acțiunile importante ale 
gospodăriei, organizația U.T.M. 
sub conducerea organizației de 
partid, desfășoară activ o largă 
muncă politică și agitatorică.

De exemplu, la însămînțări or
ganizația U.T.M. a lansat lozin
ca: „Tineri colectiviști! depuneți 
toate eforturile voastre pentru a 
termina însămînțările în timpul 
optim". Apoi, cînd grîul a cres
cut mare : „Nici un fir de buru
iană în holdă, iată o sarcini a 
tinerilor din echipa de cînp I" 
Și în campania de vară: „Tneri 
colectiviști, munciți cu abnega
ție ca să terminăm cu cel ruțin 
10 zile mai devreme, secerișil și 
treierișul“. Aceste lozinci au stat 
la baza planului de acțiure al 
organizației U.T.M., plan pe care 
fiecare tînăr s-a străduit să-l

NICOLAE BAR3U
* (Continuare în pag. III-,)

ziua lor cu noi și 
dînd patriei mai

tinerii Virgil Rusu, 
Botezatu, în

Muncitorii petroliști întîmpină 
însemnate succese în producție, 
mult țiței.

In fotografie, puteți vedea pe
operator șef, Gheorghe Beța și Dumitru 
timpul extragerii pistonului pentru control la o 
sondă în extracție de la schela II Moinești,
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3
Tineretul nostru salută cu căldură 

sosirea, mime, in R. P. Romînă, la in
vitația Marii Adunări Naționale, a unei 
delegații a Seimului R., P. Polone care 
va face o vizită de prietenie in țara 
noastră. Delegația parlamentară din 
R. P. Polonă întoarce cu aoest ■prilej 
vizita pe oare o delegație parlamentară 
romînă a făcut-o in toamna anului tre
cut în R. P. Polonă.

In timpul vizitei pe care o vor face 
in țara noastră, oaspeții vor cunoaște 
mai îndeaproape viața nouă, preocupă
rile constructive ale poporului romîn, 
realizările de seamă obținute de oa
menii munci din țara noastră, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în construirea socialismului.

Cele două țări, R. P. Romînă și R. P. 
Polonă, state care fac parte din ma
rele și invincibilul lagăr al păcii și so
cialismului, în frunte cu Uniunea So
vietici, desfășoară o luptă însuflețită, 
avînd o cauză comună, un țel comun. 
Ele pășesc mereu înainte, pe drumul 
construirii socialismului. In ambele țări 
orînduirea de stat se caracterizează 
prin aceea că la putere se află clasa 
muncitoare, în alianță cu țărănimea 
muncitoare, că forța conducătoare este 
partidul clasei muncitoare.

In relațiile dintre R. P. Romînă și 
R. P. Polonă — relații de tip nou, cre
ate pentru prima oară în istorie în ca
drul lagărului socialist, în 
Uniunea Sovietică — cele 
se conduc după principiile 
nalismului proletar.

Poporul nostru apreciază 
obținute de oamenii muncii 
rolonă în anii regimului de democra
ție populară. Producția industriei socia
liste a țării prietene a luat un puternic 
avînt, devenind în anii regimului de
mocrat popular temelia întregii econo
mii naționale a Poloniei populare. 
P.M.U.P. desfășoară p susținută mun
că de lămurire în rîndurile țăranilor 
muncitori în scopul ridicării producti
vității muncii, pentru lămurirea și atra

frunte cu 
două tă i 
internațio-

gerea lor pe calea transformării so
cialiste a agriculturii, unica cale care 
asigură fericirea și bunăstarea. In Po
lonia nouă se desfășoară din plin re
voluția culturală. In orașele și în sa
tele poloneze s-au ridicat școli, cine
matografe, case de cultură, are loc o 
amplă operă de culturalizare a mase-> 
lor.

In anii regimului de democrație 
populară relațiile de prietenie romîno- 
polone au căpătat o bază trainică, 
transformîndu-se într-o prietenie de 
nezdruncinat. In anii regimului de de
mocrație populară, pe baza principiilor 
internaționalismului socialist, cele două 
state au stabilit între ele o largă cola
borare economică și culturală. In per
manență se extinde colaborarea romî- 
no-polonă, atît pe tărîmul economic, 
cit și tehnico-științific și cultural. In
tre tineretul romîn și cel polonez s-au 
stabilit strînse legături de prietenie.

Exprimînd năzuințele cele mai fier
binți ale popoarelor romîn și polonez 
spre menținerea și întărirea păcii, po
litica externă a R. P. Romîne și R. P. 
Polone se călăuzește după principiile 
leniniste ale coexistenței pașnice, mili
tând pentru slăbirea continuă a încor
dării internaționale, pentru interzicerea 
pretutindeni a experiențelor cu arme 
nucleare, pentru întărirea securității 
atît în Europa cit și în lumea în
treagă.

De asemenea, cele două țări își aduc 
contribuția la întărirea permanentă a 
unității de nezdruncinat a marelui la
găr al păcii și socialismului, în frunte 
cu U.R.S.S.

Tineretul romîn aduce înalților oas
peți din R. P. Polonă, și prin ei între
gului popor polon, tineretului poloni 
un salut frățesc.

Bine ați venit dragi oaspeți!

chirurgie Sportivii aeromodeliști sovietici 
au cucerit primul loc 

în competiția europeana de motomocele

BRIGADIERESC TELEGRAMĂ
Comitetului Na|i°na’ a' Partidului Comunist 

din S. U A.
Pe „Magistrala 

de Est" briga
dierii au „rupt" 
Carpații. Au lă
sat în urmă Ar
dealul și înain
tează spre One
ști spre Mol
dova.

In planul operativ, întocmit pe 
la începutul verii, „operații" acea
sta ar fi trebuit să se intîmple 
cam pe la mijlocul lui octombrie.

★
Dezordine. Mare dezordine ne 

eoriiMCtet, pe șantierm 
„rragistralei de Est", aci în munții 
Oituzului.

Ce ordonat, ce frumos mergeau 
lucrările la Sinzieni ! Din șosea, 

fila șanțul. 1 
conducta. Printre lansatoare, 
purile de sudură. De a lungul 
țului, de-a lungul conductei, 
de oameni. Oameni mulți, ca 
nicile. Cu lopeți, cu tîrnăcoape. 
cu răngi, cu cazmale, pe lingă 
tractoare, pe lingă lansatoare, pe 

Ungă conductă și

M. Hîncu
director genera! coordonator în 
Ministerul Industriei Petrolului 

și Chimiei

peste cîmpuri, spre munți, se pro- 
. Lingă șanț, înșirată, 

gru- 
șan- 
lanț 
fur-

hăt departe, 
pînă treci de 
tabăra brigadie
rilor, 
de

Dragi tovarăși,

aproape 
Onești. 
Am întîlnit
om, mergea 

șosea. Părea
un
Pe .

Mergea domol șiun plimbăreț.
privea în dreapta și în stingă. Se 
oprea, scotea un carnet, nota ceva 
și pleca mai departe.

(Continuare în pag. IlI-a)

Cu prilejul sărbătoririi celei de a 39-a aniversări a Partidului Co
munist din S.U.A., vă trimitem cele mai calde salutări frățești și vă 
urăm noi succese în lupta pentru reconstruirea și consolidarea parti
dului vostru, ca partid marxist-leninisl de avangardă al clasei mun
citoare din S.U.A. Sintem ferm convinși că infrîngind revizionismul 
și fracționismul. P.C. din S.U.A. va conduce cu succes lupta maselor 
muncitoare pentru drepturi și libertăți democratice, pentru pace și 
colaborare între popoare, pentru bunăstare și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
MUNCITORESC ROMIN

Ceea ce va 
impresiona pe 
viitorul cercetă
tor al istoriei 
anilor din cel 
de-al Vl-lea de
ceniu al veacu
lui nostru, va fi 
cu siguranță 
printre altele, 
ritmul trepi
dant, nemaiin- 
tîlnit al desco
peririlor științi
fice și tehnice.

A devenit memorabilă ziua cînd 
savanții sovietici au deschis o nouă 
eră în istoria științei prin zgu
duirea barierelor ce-1 țin legat pe 
om de planeta sa, noi și noi suc
cese de o uriașă importanță știin
țifică, se succed zi de zi și consfin
țesc strădaniile deosebite depu
se de savanții sovietici pe dru
mul cuceririi tainelor naturii.

In ultimele zile ne-a sosit o 
veste de o remarcabilă importan
tă :

La 23 septembrie în prezența 
neuropatologului american David 
Gurevicj și a chirurgului norve
gian • Christian Capellen, fiziolo- 
gul sovietic VI. Demihov, con
ducătorul laboratorului de trans
plantare a organelor de pe lîngă 
Institutul de Medicină nr. 1 din 
Moscova a efectuat cu succes o 
operație în cursul căreia capul 
unui cățel a fost grefat pe gî'.ul 
unui cîine matur.

Vladimir Demihov a demon
strat specialiștilor străini o ori
ginală metodă de transplantare 
și o înaltă tehnică operatorie. El 
a secționat capul cățelului împre
ună cu labele dinainte și cu va
sele principale. Aceste vase au 
fost suturate cu carotida și vena 
jugulară a cîinelui matur. 
, După cum ați aflat experiența

Interviu cu prof. dr. I. Făgără- 
șanu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.,în legătură cu 
excepționala experiență a fizi- 
ologului sovietic V. Demihov 
care a reușit să înlocuiască 
organe de importantă vitală

s-a desfășurat cu succes. Starea
cîinelui căruia î s-a grefat capul 
este satisfăcătoare. Cele două 
capete reacționează la excitanții 
exteriori și primesc hrană.

In dorința de a împărtăși ci
titorilor noștri cîteva noi detalii 
în legătură cu problema trans
plantării organelor... ne-am adre
sat la primele ore după anunța
rea acestui deosebit succes al 
științei sovietice, prof. dr. Ion 
Făgărășanu...

— Știrea reușitei transplantă
rii unui cap viabil pe un alt corp 
animal — ne spune profesorul 
Făgărășanu — arată o înaltă 
măiestrie chirurgicală cu o va
loare experimentală de prim or
din a cărei perspective se între
zăresc de pe acum.

— Am vrea să ne dați acum 
cîteva amănunte suplimentare în 
legătură cu problema grefelor, 
care să complecteze imaginea ci
titorilor noștri asupra acestui ex
cepțional experiment chirurgical.

— Pentru ca un organ trans
plantat să trăiască este neapărat

Cea de a cincea competiție europeană de molomodele s-a des 
fășurat sîmbătă oe aeroportul Clihceni din apropierea Bucureștiu 
lui. Actuala ediție a reunit la startul său concurenti valoroși dii 
U.R.S.S.. R. P. Polonă, R. P. F. Iugoslavia și două formali d 
tineri aeromodeliști din tara noastră.

Chiar din prima lansare a motomodelelor, sportivii aeromode 
liști sovietici, reușesc să se impună printr-o excelentă pregătir 
tehnică precum și o ireproșabilă centrare a micuțelor aparate d 
zbor,

O def-ectiune de ordin tehnic l-a privat pe fostul campion eu, 
ropean Ariania Mcldoveanu (R.P.R.) să-și recucerească titlu. 
suprem, care a revenit de astă dată sportivului sovietic Evghenii 
Verbitski cu 900 puncte din 900 posibile. In schimb, reprezentam, 
tul nostru Otto Hintz a reușit o remarcabilă performantă, clc\ 
sindu-se pe locul II cu 879 puncte.

In fotografie: unul dintre concurcnții sovietici la start pentri 
lansarea motomodelului. . . 1

Fototext: V. RANGA i

lingă șanț, pe 
pe conductă.

Vedeai că se 
tisfăcut.

Mai departe 
a dispărut.

Peste un vad de riu, „aruncat" 
un tronson. La o margine de șo
sea, „întins" un altul.

Intr-o buclă, un cot de „bur
lan"; cam măricel, vreo 6 metri. 
Nu-ți vine să crezi 
dut".

Intr-un luminiș, 
lane. Intr-altul, un 
treținut și reparat

La o cotitură, 
presor 
stincii.

intr-un șanț, adine 
metri, opt brigadieri 
netezesc fundul. Pe un clin de 
vale, se toarnă o „pilă" din beton.

Din funduri de văi, din înăl
țimi de munte, din desișul pădurii 
răzbat glasuri, se aud chemări, 
bocănesc ciocane.

Nu vezi nimic concret, dar gla
surile și chemările te însoțesc pină

muncește. Erai sa

însă „armonia"

c-a fost „pier-

stivă de bur- 
atelier de în- 
mașini.

un
„fringe"

ciocan corn- 
îndărătnicia

de peste 3 
fac „patul".

stăzi urmează ca 
în întreaga Franță 
să fie supus re
ferendumului pro
iectul noi consti

tuții elaborat de 
guvernul generalu
lui De Gaulle.

Generalul De Gaulle și-a în
cheiat campania pentru referen
dum printr-un discurs radiodifu
zat rostit în seara zilei de 26 
septembrie. In acest discurs pre
mierul francez își exprimă, între 
altele, speranța că țara își va 
demonstra duminică voința „de 
a ieși din confuzia în care își 
tîra existența regimul partidelor11 
și „va apare o autoritate care 
va fi în măsură să acționeze". 
Deși generalul De Gaulle n-a 
tălmăcit aceste cuvinte, ele pot fi 
înțelese ușor dacă ținem seama de 
caracterul proiectului noii consti
tuții. Așa cum. se arată și în 
apelul P. C. Francez adresat 
astăzi (ieri n.r.) poporului, pro
iectul de constituție este „bazat 
pe disprețul față de om și pe 
cultul conducătorului, lichidează 
cuceririle democratice ale rezi
stenței, suprimă drepturile repre
zentanței naționale si dă unui 
singur om — președintele repu
blicii — puteri dictatoriale", 
Referindu-se la colonii, genera
lul De Gaulle a afirmat în dis
cursul său că „între metropolă 
și teritoriile de peste mări va fi 
creată o comunitate liberă a po
poarelor". Locuitorii Algeriei a 
declarat De Gaulle — „vor par
ticipa pentru prima oară cu toți

intr-una din diminețile trecute, elevii clasei a Xl-a de la Școala medie mixtă nr. 1 din 
Petroșani au venit cu mult mai devreme ca de obicei la școală.

De data aceasta, la catedră, locul profesorului l-a luat un oaspete, un invitat al orga
nizației U. T. M., tovarășul Fiilesi Victor, redactor Ia ziarul local „Steagul roșu". A 
venit ca să vorbească elevilor despre marea Chină, despre, provocările S.U.A. împotriva 
R.P. Chineze.

Elevii ascultă cu multă luare aminte. Aceasta a fost prima informare politică organizată 
pentru elevii clasei a XI-a în acest an școlar.

(la vot, n.r.) împreună și în con
dițiile unei egalități depline...". 
Oare acesta să fie adevărul, 
cind o bună parte a populației 
musulmane din Algeria, urmînd 
chemarea F.N.L., nu s-a prezen
tat la centrele de vot, boicotînd 
referendumul ?

Se știe că, în Algeria, refe
rendumul a început încă de vi
neri și va dura pînă duminică 
(astăzi n.r.) inclusiv. Aceasta se 
explică prin faptul că forțele ul- 
trareacționare din Algeria au

mitată, localitățile și centrele de 
votare au fost înconjurate de tru
pe, iar populația a fost adusă cu 
forța la vot.

Este cunoscut că zilele pre
mergătoare referendumului, dato
rită intenselor lupte desfășurate 
între forțele republicane și ele
mentele fasciste, au jucat un rol 
important în viața politică a 
Franței. Aceasta este și firesc. 
Franța se află astăzi la o mare 
răscruce. Pericolul instaurării 
unui regim fascist sau menține-

Sub o puternică presiune 

a aparatului guvernamental

LA PARIS,
in așteptarea scrutinului

avut nevoie de mai multe zile 
pentru a exercita un control de
plin, sub teroare, asupra votului 
populației.

Cît privește desfășurarea refe
rendumului in Algeria, în pri
mele două zile, știrile sosite la 
Paris arată că în regiunile unde 
votul a început s-a declarat sta
rea de așediut circulația a fost li-.

rea instituțiilor republicane — 
iată problema vitală care stă în 
fața poporului francez. Căci după 
referendum va urma fie alegerea 
unei noi Adunări Naționale, in 
cazul cînd prin presiuni și teroa
re vor ciștiga partizanii Iu; De 
Gaulle, fie: în cazul victoriei for
țelor republicane, alegerea unei 
Adunări Constituante, așa cutu

cer patrioții cinstiți care vor vota 
„NU".

Actualele cercuri diriguitoare 
au și început manevrele pentru 
crearea unei legi electorale care 
să ]e^ garanteze o conducere ab
solută. Ele nu se mulțumesc nu
mai cu intenția de a retrage a- 
proape toate prerogativele Adu
nării Naționale, ci vor. în plus, 
dintr-un exces de prudență, s-o 
constituie din oamenii lor. Ace
sta fiindu-ie scopul, cercurile 
reacționare vor să creeze o lege 
electorală și totodată o serie de 
procedee tipic fasciste de scrutin, 
de natură să nu permită alege
rea deputaților comuniști. După 
cum se vede preocuparea lor 
este strîns legată de politica 
cercurilor monopoliste de a in
staura în Franța un regim al 
dictaturii personale, fasciste. 
Principala lor grijă este de a în
lătura opoziția poporului, a cla
sei muncitoare, întruchipate jn 
lupta Partidului Comunist Fran
cez, a forțelor cu adevărat pa
triotice, republicane, opoziție care 
s-a manifestat în fiecare zi tot 
mai puternic, sub diverse și va
riate forme.

In cursul violentelor ciocniri 
provocate de fasciști pretutindeni 
în Franța, ca, de pildă de curînd 
la Uzinele „Simca" din Nanterre 
au fost răniți mai mulți munci
tori. Versiunea reacționară a,

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scinteii th 

neretului" la Paris 
(Continuare in pag, 4-a)
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a științei) 
sovietice) j

a ■

[ntr-unul din volumele ce cu
prind dările de seamă ale Aca
demiei de Științe din Uniunea 
Sovietică pe anul 1957 a fosi 
publicată o comunicare de-a 
dreptul uluitoare semnată de un 
colectiv de savanți sovietici, pur- 
tînd ca titlu: „Soluționarea teo
retică și realizarea practică a 
unui sistem bio-electric ce con
trolează tm servomecanism, po
trivit unui program stabilit

funcție de variațiile de potențial 
bio-electric în mușchi".

Uimirea pe care această co
municare a stîrnit-o în lumea 
oamenilor de știință este de ne- 
descris, deoarece sub acest titlu 
modest se ascunde realizarea 
unuia din cele mai fantastice 
visuri ale oamenilor de știință : 
posibilitatea de a conduce ma
șinile prin gîndire. Cum este a- 
ceasta posibil ?

După cum se știe la 
contracție voluntară sau 
luntară, fibrele nervoase, 
chii și în genere toate structurile 
vii sînt străbătuți de curenți e 
lectrici, așa numiți bio-curenți. 
S-a constatat însă un lucru ex
trem de interesant: dacă st ri
dică de pildă o greutate de 10 
kg., intensitatea bio-curent dui 
este de două ori mai mare decît 
atunci cînd se ridică num n 5 
kg Cu alte cuvinte, mărimea 
bio-curenților depinde de mun
ca efectuată. Dar mai mult 
chiar: oamenii de știință au de 
monstrat că e suficient să ne 
gîndim doar că efectuăm o anu
mită mișcare, că strîngem pum
nul de pildă, pentru ca în muș 
chii mîinii noastre să ia naște
re de îndată impulsuri de bio-cu
renți, foarte slabi dar totuși per 
fect măsurabili

Pornind de la aceste consta
tări, colectivul de savanți sovie-
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tici a realizat un model de mînă 
comandată prin bio-curenți care 
deschide imense posibilități de 
dezvoltare pentru știința și teh
nica modernă.

O vizită interesantă

orice 
invo- 
muș-

Intr-un recent număr' din 
,,Izvestia", A. Evseev descrie o 
vizită pe care a făcut-o recent 
inginerului Breido la Institutul 
pentru construcția mașinilor din 
Moscova, unde a fost realizată 
bio-mîna.

Aspectul mașinii este cel obiș
nuit pentru orice instalație 
tomată: o pompă hidraulică, 
electromotor, țevi metalice 
binate între ele, un cilindru
Alături de aceste piese uzuale

au- 
un 

îm- 
etc.

mîinii îmbrăcată într-o 
galbenă.

Pentru a demonstra 
narea mașinii, savantul

Manipulatorul cu bio-curenți, ținînd o carte, 
mănușă

funcțio- 
a 

brăcat pe mina vizitatorului
îm-

o

se găsește însă ceva neobișnuit: 
modelul unei mîini omenești în 
mărime naturală. O tijă subțire 
de oțel, un tendon parcă, se în
tinde de la cilindru la degetele

brățară metalică ce era în le
gătură cu restul instalației prin 
intermediul unui cablu electric.

Și 
în

După ce a pornit motorul 
pompa hidraulică a intrat

înlocuirea organelor
de importanță vitală

Mina artificială în acțiune : 
Cu ajutorul brățării se re
cepționează bio-curenții care 
iau naștere în corpul ome
nesc și care amplificați la 
rîndul lor pun în mișcare 
mîna.

O nouă eră în
(Urmare din pag. l-a)

nevoie ca el să primească hrană 
și oxigen printr-o bună circula
ție sanguină. Aceasta se poate 
obține cu cusături ale vaselor 
organului transplantat pe vasele 
organului primitor. Chirurgii so
vietici au rezolvat această pro
blemă întrebuințînd un aparat 
de sutură, care permite satura
rea capetelor arteriale și venoase 
în cîteva minute, pe cîtă vreme 
suturile efectuate prin cusături 
manuale necesită un timp înde
lungat și sînt uneori imperfecte.

— Ați putea să ,ne dați mai 
multe amănunte în legătură cu 
acest aparat de sutură denumit 
în străinătate „satelitul sovietic 

. în chirurgie" ?
— Da. Cunosc acest aparat 

din literatura medicală sovietică. 
După cîte știu el a permis pînă 
acum salvarea multor vieți ome
nești.

In linii generale acest aparat 
se compune din 2 piese separate, 
în care intră capetele arterelor; 
cele 2 piese ștanțează și capsea
ză cu cîteva agrafe metalice mi
nuscule aceste capete 
singură mișcare.

— Mai cunoașteți și
• rate de acest gen.

— Nu cunosc din 
medicală un alt aparat 
tor.

Aș vrea să mai subliniez fap
tul că s-au realizat cu acest a- 
parat la spitalul de urgență din 
Moscova suturi ale vaselor mari; 
dar ceea ce este foarte impor
tant este că grație acestui apa
rat se pot realiza și suturi ale 
vaselor mici, vase care pînă a- 
cum nu puteau fi cusute.

— După cîte știu, experiențele 
fiziologului Vladimir Demihov 
fac parte dintr-un program în
treg de cercetări de acest gen 
ale chirurgiei sovietice.

printr-o

alte apa-

literatura 
asemănă-

funcțiune, profesorul Breido a 
spus: „Inchipuiți-vă în gînd că 
ați strîns puternic mîna pumn..."

Vizitatorul strînge „în gînd" 
degetele pumn și spre uimirea 
sa observă cum degetele bio- 
mîinii fac o mișcare asemănă
toare. Pe urmă, „modelul" a 
dat mîna cu vizitatorul, a ținut 
o cutie de chibrituri, o carte, o 
șurubelniță etc.

După explicația de la începu
tul articolului, funcționarea, cel 
puțin principială a instalației 
pare lesne ae înțeles. Dar de 
aici și pînă la realizarea practi- 

■ că au trebuit să fie înlăturate 
nenumărate dificultăți. O primă 
piedică extrem de serioasă era 
faptul că intensitatea bio-curen
ților este extrem de slabă. In 
acest scop se folosește brățara 
care se fixează la antebrațul 
mîinii și care conține colectoare 
de curenți foarte sensibile. Bio
curenții colectați sînt întăriți 
printr-un lanț de amplificatoare 
pînă ce intensitatea lor devine 
suficient de puternică pentru a 
putea acționa un servomecanism 
electro-hidraulic, destul de ase
mănător cu frînele hidraulice 
clasice.

Perspectivele
...deschise de noua realizare 

sovietică sînt atît de vaste îneît 
cu greu le-am putea prevedea 
de pe acum, cel puțin în parte. 
Oamenii de știință de la Institu
tul de cercetări științifice 
tru aplicarea și construcția pro
tezelor și de la Institutul pen
tru construcția mașinilor al A- 
cademiei de Științe al U.R.S.S. 
cpnsideră că v-1- reali
zarea unei bio-mîini care să ai
bă simțul pipăitului. In acest fel 
va deveni posibilă înlocuirea u- 
nei mîini sa-u a unui picior prin
tr-o proteză comandată direct de 
gîndire.

Un cunoscut popularizator 
știință arăta că noua tehnică 
fi folositoare mai cu seamă 
uriașul domeniu al protecției 
muncii. Orice mișcare impruden
tă este precedată în realitate de

pen-

de 
va 
în

contracții musculare, cele tna 
adeseori inconștiente. Un dispo
zitiv electronic, operînd cu vite, 
za luminii ar putea sezisa chiai 
din aceste contracții, o mișcare 
primejdioasă și va reacționa îr 
consecință. Dispozitivul electro
nic ar opri în acel moment c 
mașină sau ar abate-o din tra
iectoria operatorului, evitînd î 
felul acesta accidente grave.

De asemenea nu încape nici 
îndoială că bio-mîinile vor găs: 
o largă aplicare în laboratoarele 
de cercetări atomice, sau în ba- 
tisferele care se scufundă 
adîncurile oceanului și care 
putea executa lucrările cele 
specializate fiind conduse 
radio de la mii de kilometri. 
Aparate 
sateliții 
lui, vor 
ință să 
propriile lor mîini" care sînt ac
cesibile numai unor specialiști 
cu o îndelungată deprindere.

In ce privește viitorul ceva 
mai îndepărtat aplicațiile ce se 
prevăd sînt de-a dreptul fantas
tice. Se știe că s-au realizat de 
pe acum primele mașini de scris 
care lucrează după dictatul oral. 
Folosind curenții bio-electrici, 
aceste mașini ar putea scrie cu 
o viteză uluitoare. Insfîrșit, în
tr-o povestire științifico-fantas- 
tică de M. S. Hlavna („Znanie i 
Sila" nr. 3 pe 1958) se relatează 
un meci de tenis din secolul al... 
XXI-lea. Jucătorii se află în 
timpul partidei unul la Londra 
și celălalt la Moscova iar meciul 
se jțțiacă la Barcelona de către 
rachetele de tenis comandate di
rect de gîndirea jucătorilor.

Primul manipulator cu bio-cu
renți realizat la Institutul pentru 
construcția mașinilor din Mos
cova este o chezășie că toate a- 
ceste anticipații vor deveni rea
litate, deoarece, după afirmațiile 
unui eminent popularizator: „In 
zilele noastre, fantasticul se află 
mai degrabă în dările de seamă 
ale academiilor de știință decît 
în literatura științifico-fantastică".

asemănătoare, aflate pe 
artificiali ai Pămîntu- 
ajuta pe oamenii de ști- 
desfășoare cercetări „cu

Ing. ION SUCEVEANU
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Astrologia
CC

Cometele. eclipsele, auro
rele polare, foaie fenomene
le cerești . ^au, .considerate 
drept diverse semne cerești.

Mersul victorios ai.științei, 
importantele cuceriri do- 
bîndite în ultimele veacuri 
în domeniul astronomiei, au 
dărîmat din temelie aseme
nea aberații.

Astrologia a primit lovi
tura: de grație încă în ur
mă cu cîteva sute de ani, 
cînd marele astronom polo
nez Copernic a dovedit 
fără putință de tăgadă că 
Pămîntul nu este centrul 
Universului, că astreie nu se 
învîrtesc în jurul Pămîntu- 
lui.

Marile descoperiri științi
fice făcute de la Copernic, 
pînă în zilele cînd omul a 
făcut de-acum primii pași 
pe drumul spre spațiile in
terplanetare au dovedit că 
stelele sînt aștri care se 
găsesc în permanentă miș
care, dezvoltare, că stelele 
au durată de sute și sute de 
miliarde de ani și deci nu 
pot să apară șț să dispară, 
odată cu nașterea și moar, 
tea unui om.

M.arile cuceriri ale astro
nomiei moderne, eu dove
dit că planetele nu pot in-; 
fluența în nici un fel viața 
oamenilor, că culoarea, de' 
pildă, roșcată a planete 
Marte, care după părerea, 
astrologilor ar avea influ- ■ 
ențe re’g, este determinată 
de deșerturi care îi acope, 
ră suprafața.

.Deși pentru mintea ori
cărui jom care are cîteva e- 
lementare cunoștințe astro
nomice moderne, astrologia, 
nu este decît o pseudo- 
Știință. clasele exploatatoare 
din țările capitaliste se căz
nesc și în zilele noastre 
să strecoare în mintea oa
menilor aceste superstiții.

In unele țări capitaliste 
ființează zeci de societăți 
astrologice cu zeci de mii 
de membri, iar marile ziare 
cotidiene publică zilnic ho- ' 
roscoape. După ultimele 
date numai în S.U.A. exis
tă peste 25.000 de astrologi 1 
înregistrați oficia’ și vreo 
80.000 clandestini.

Și . în țara noastră, 
special în unele sate, 
putem .găsi „cititori. • în, 
le" ce,.se îndeletnicesc
multe ori sub auspiciile u- 
nor înrăițl dușmani de cla
să interesați în a sădi; în 
mintea oamenilor muncii 
credința că soarta lor e „fi
xată" de sus, de astre) cu 
promovarea unor stupide 
superstiții astrologice, ’’ cu 
întocmirea unor perimate 
horoscoape.

Trebuie să-i demascăm 
peste tot pe purtătorii u- 
nor asemenea superstiții, să 
arătăm tinerilor noștri’cum 
s-a născut astrologia, cine 
au fost și sînt forțele in
teresate în practicarea ei, 
trebuie să desfășurăm o 
largă activitate de popu
larizare a științei, de răs- 
pîndîre a cunoștințelor as
tronomice care dovedesc to-: 
bala absurditate a practic!,, 
lor astrologice.

In cadrul rubricii noastre 'dedicată 
combaterii celor mai frecvențe superstiții 
vom vorbi fn numărul de a&tăzj despre 
astrologie — această falsă știință înte
meiată pe străvechi superstiții.

Intr-unui din articolele noastre trecute 
v-am arătat, pe baza lucrării lui E. Tu- 
cikov, cum în urmă cu mii și mii de ani, 
omul primitiv atît de neputincios în 
fața forțelor dezlănțuite ale naturii, cău
ta să vadă viitorul său, căuta să-și ghi
cească destinul cu ajutorul celor mai di
ferite obiecte Și fenomene ale naturii în- 
conjurătoare. Pentru omul primitiv, ce
rul cu mulțimea stelelor era un fenomen 
plin de mister S-a răspîndit credința că 
fiecare om are steaua sa, care apare pe 
cer cînd se naște și ,cade" în momen
tul în oare el moare.

îngroziți în fața forțelor naturii, oa
menii timpurilor vechi își 
legau destinul de poziția 
astrelor pe cer, credeau că 
întreaga lor viață este in
fluențată de stelele cerului.

Au apărut la popoarele 
vechi a’e Orientului, „învă- 
țați" speciali care se ocu
pau cu prezicerea viitorului 
oamenilor, a mersului eve
nimentelor istorice, din as- 
nectul cerului, din pozițiile 
diverselor planete. An de 
an, astrologii pripășiți la 
curțile conducătorilor de 
state dobîndeau un rol tot 

mare în viața popoare- 
Ei erau primii consul
ta declararea unui răz- 
la semnarea oricăror 
de stat.

ase’e exploatatoare a- 
dine interesate în întuneca. 
rea minților celor mulți au 
făcut totul pentru a cultiva 
încredere în prezicerile as. 
trologilor Dorind să abată 
gîndurile oameni'or muncii 
de la problemele vieții de 
fiecare zi. -să trezească fri- 

I ca față de puterea unor așa 
' zise forțe supranaturale, 
i astrologii au făcut de 
multe or, preziceri care au - 
înfricoșat popoare întregi.

Citind cîteva asemenea 
oazurl, tntr-un recent stu
diu despre astrologie, prof. 
Călin Popovici arată cum 
prin anul 1179 mai toți as
trologii au prezis sfîrșitul 
lumii prin furtuni violente 
în septembrie 1136 cînd toa
te planetele șe întîlneau în 
aceeași constelație. O te. 
roare imensă a fost produsă 
timp de 7 ani de această 
groaznică prezicere. Mai 
tîrziu astrologii au anunțat 
pentru luna februarie 1524 
un potop universal. Zeci de 
mii de persoane au fost cu- 
prinse de groază. In ambele 
cazuri, bineî.nțe’es că nu 
s-a produs nimic deosebit.

S-au făcut de-a lungul 
veacurilor foarte multe a- 
«temenea preziceri astrolo- 
glee. In studiul suscitat ni 
se arată cum asemenea 
„.preziceri" se făceau în le
gătură cu unele fenomene 
cerești excepționale, sau 
mai ades îq ’egătură cu po. 
ziția astrelor pe cer la naș
terea cuiva cînd se alcă. 
tuia „horoscopul" care pre
vedea „soarta" persoanei 
respective.

AL CHINEI POPULARE

emise

mai

coperiștil untii furnal de
133 metri cubi construit 

în R.P. Chineză* 2 Xj «"K/ /X#

chirurgie
lui— Intr-adevăr experiențele 

Vladimir Demihov fac parte din- 
tr-un program întreg de preocu
pări în privința transplantărilor 
de organe libere sau pedicu'ate 
(organe care transplantate într-o 
altă regiune a corpului uman țin 
loc de alt organ) în care chirur
gii sovietici au avut un rol pri
mordial. Pot să vă spun că a- 
ceste transplantări sînt puse pe 
ordinea de zi a viitorului con
gres internațional de chirurgie 
care va avea loc în 1959 la Miin- 
chen.

— Vreți să ne vorbiți acum 
despre istoria acestui gen de o- 
perațij chirurgicale.

— începuturile grefării de or
gane sînt destul de vechi și ele 
au fost încercate încă din anti
chitate. Bazele ei științifice au 
fost puse de Alexis Carrel un 
renumit chirurg francez din 
Lyon. Primele încercări s-au fă
cut cu transplantări de rinichi, 
însă nu s-au obținut rezultate 
durabile.

Primele succese durabile care 
s-au anunțat au fost acelea ale 
școlii chirurgicale sovietice care 
a reușit transplantarea de cornee 
la om (renumita școală a profe
sorului Filatov) și transplantări 
de inimă și plămîni la animale.

— Și care sînt perspectivele 
unor asemenea experimente ?

— Așa după cum arăta Vladi
mir Demihov aceste experiențe nu 
sînt simple încercări de măiestrie 
tehnică ci au drept scop final 
posibilitatea de a grefa în viitor 
unui om cu un organ bolnav un 
alt organ sănătos.

— îmi închipui totuși cu greu 
că vor exista în viitor donatori 
de „inimi" sau de „plămîni".

— Bineînțeles donația este ex
clusă. Problema se mai poate 
pune însă și altfel; se pot folosi

de pildă, organele sănătoase 
la morți prin moarte accidenta
lă.

Perspectivele experiențelor fl- 
ziologului sovietic Vladimir De
mihov sînt intr-adevăr uluitoare 
și putem chiar spune că ne des
chid o nouă eră in chirurgie.

In sftrșit, aș vrea să vă spun 
că sper ca mergînd la Moscova 
la Congresul unional de chirur
gie al cărui invitat sînt, să am 
fericirea să cunosc personal pe 
Vladimir Demihov și să asist la 
una din experiențele sale care 
mă interesează in cel mai Înalt 
grad.

— Nu doresc decît să vă vi
zitez după o asemenea călătorie 
pentru a putea împărtăși cititori
lor noștri noi amănunte asupra 
acestei excepționale metode 
transplantare.

■ La Suclou a fost fabrica
tă prima instalație chineză d: 
proiecție microscopică.

La microscop se anexeaz: 
un aparat special de proiecț: 
care urmărește obiectivul p> 
vit prin microscop reprod: 
cînd pe un ecran imagine 
mărită de la 5 la 9 mii c 
ori.

■ Uzina constructoare t 
mașini din Sansi a fabric 
cu succes prima locomotivă 
lectrică experimentală chir 
ză. Locomotiva electrică c 
tărește 80 tone.

■ Pe șantierul naval d 
Dalni a început construirea i 
nui vas oceanic cu un dep' 
sament de 10.000 de tone 
primul vas de proporții
de mari din China.

■ Profesorii și studenl 
secției de fizică de la unive 
sitatea din Pekin au prodi 
diferite tipuri de diode c 
semiconductori unele fiir 
produse pentru prima dată î 
urne.

în

?
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?
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ir Pentru a obține un gram 
de radiu, Mărie Curie a folo
sit 800 de tone de minereu de 
uraniu (carnotit) 500 de tone 
de diferite reactivi și 12.000 
tone de acizi.

ir Profesorul P. V. Kozlova 
(Uniunea Sovietică) a folosit 
:u succes metoda aplicațiilor 
;u fosfor radioactiv în cazul 
unei tumori a scleroticei, adi- 
:ă a pieliței de culoare albă 
tare învelește globul ochiu
lui

ir Cu ajutorul radiațiilor io
nizante se pot distruge insec
tele dăunătoare ale cerealelor, 
se pot Împiedica încolțirea car
tofilor în timpul iernii și se

mărește de 5 ori perioada în 
care se poate păstra carnea 
fără ca aceasta să se altereze.

☆ Printre altele Poloniu 210 
a fost utilizat în domeniul teh
nicii securității muncii. Astfel 
el a folosit pentru a opri în 
mod automat diferite instalații 
industriale ca valțuri, calan- 
dre, freze și altele în cazul 
cînd mîna omului pătrunde în 
zona periculoasă. Mîna, cons
tituind un fel de ecran, între
rupe fluxul radiațiilor
de poloniu. Grație unui dispo
zitiv automat acționat de a- 
ceste radiații, mașina se 
prește imediat.



Gheorghe Petrescu-București. 
N-ai procedat bine cînd în nu
mele așa zisei „prietenii" te-ai 
ferit să iei o poziție fermă, 
combativă față de comportările 
nedemne ale prietenului.

A-ți menaja prietenul care 
greșește, a-i acoperi lipsu
rile sale, este o dovadă nu de 
prietenie adevărată, ci de com- 

........ : care pînă la urmă a» 
mult rău in viața tova-

<•
. .

| prietena 
p plicitate 
p duce mi
p rășislui tău.

Adevărata prietenie nu admi
te manifestări de împăciuito
rism, față de abaterile priete
nului, de tolerare a manifestă
rilor influenței moralei burghe 
ze in conștiința acestuia. Ade
vărata prietenie cere exigență, 

’ ajutor reciproc, analiză cinsti
tă, sinceră a greșelilor și lip
surilor celuilalt și găsirea so
luțiilor celor mai pot 
tru îndreptare.

Tudor Gîrbe.anu-Fetești-Con- 
stanța. — Codul 'muncii preve
de că, vechimea în muncă se 
consideră neîntreruptă și pe 
timpul cit angajatul satisface 
stagiul militar.

Angajatul trebuie să se pre
zinte la locul său de muncă sau 
să se încadreze în producție în 
cel mult 90 de zile de la data 
încetării cauzelor care au pro
vocat întreruperea.

Potrivit Codului muncii, per
sonalul didactic are dreptul la 
concediu anual de odihnă plă
tit, numai în timpul vacanței 
de vară.

Constantin Sț. Popa — Co
muna Poiana Mare — raionul 
Calafat. — Un absolvent de 
școală medie are dreptul să dea 
examenul de maturitate, în 
timp de trei ani de la absol
virea școlii medii. După de
pășirea acestui termen trebuie 
să repete clasa Xl-a.

La școala tehnică, care te in
teresează, nu te poți înscrie 
fără diplomă de maturitate.

Gheorghe Demetrescu-Timi- 
șoara; — Școala profesională 
pe care ai absolvit-o dum-

♦
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ilt și găsire*. ... 
nai potrivite pen

neata nu echivalează cu școa
la medie. Potrivit ordinului Mi
nisterului învățămîntuiui și 
Culturii nr. 1949/1956 cei care 
au absolvit școlile profesionale 
de ucenici cu durata de 3 ani 
și sînt in posesia certificatului 
de studii sau a diplomei res
pective sînt socotiți ca absol
venți a 7 clase elementare.

Prin urmare dacă vrei să-ți 
completezi studiile trebuie să 
te înscrii la liceul muncitoresc 
seral.

Dan Cîlnic-Timișoara. — Co
mitetul regional U.T.M. Timi
șoara, căruia i-am trimis sezi- 
sarea dumitale pentru a lua 
măsuri ne-a răspuns că: or
ganizația U.T.M. împreună cu 
conducerea grupului șco
lar din Anina, analizînd situa
ția, au luat unele măsuri me
nite să asigure elevilor o in- 
tensă activitate cultural-sporti- 
vă. Astfel în folosința elevilor 
va fi dată o bibliotecă spațioa
să, înzestrată cu mii de cărți 
și săli de lectură. De asemenea 
a fost amenajat un club unde 
șe află mese de ping-pong, șu- 
■bah, șah etc.

Prin muncă voluntară ele
vii au amenajat terenuri de 
sport. Organizația U.T.M. a și 
organizat „joia tineretului" cu 
program bogat și educativ. Ti
nerii talentați au fost îndru
mați spre formațiile artistice 
ale clubului minier din locali
tate.

I. Firică — Botoșani.—Chiar 
dacă lucrezi departe de oraș, și 
nu ai posibilitatea să participi 
la un cerc de studierea limbii 
ruse, procură-ți cele două părți 
ale manualului N. Potapova 
cu ajutorul căruia ai putea în
văța chiar și fără profesor.

Scrie-ne dacă te-ai hotărît 
să înveți în modul acesta.

De la Ministerul Agriculturii
și Silviculturii

I' Lucrările agricole de toamnă 
sînt în plină desfășurare. In ul
tima săptămînă recoltarea cultu
rilor tîrzii a fost intensificată in 
majoritatea regiunilor. Pînă la 
26 septembrie porumbul a fost 
cules de pe 44 ia sută din supra
fața cultivată, floarea soarelui 
de pe 75 la sută, cartofii de pe

In legătură cu transportul 
aerian internațional

Prezentarea în premieră 
pe țară a tragediei istorice 
CIU YUAN' de Go Mo Jo31

In cinstea celei de-a 9-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Teatrul de 
Stat din Orașul Stalin a prezen
tat sîmbătă seara, în premierăpe fele Sfatului popular al regiunii 
țară, tragedia istorică „Ciu Yuan" Stalin, Virgil Florea, director ge- 
de Go Mo Jo. neral în Ministerul învățămîntu-

Inainte de spectacol, directorul >«i și Culturii, reprezentanți ai 
Teatrului de Stat din Orașul Sta- vieții culturale și artistice din lo- 
lin, Ion Neleanu, luînd cuvîntuL calitate, un numeros public, 
a arătat. că dramaturgul Go , Mo 
Jo aduce prin această piesă..; un 
căidurosrnomagiu -.celui mai mare".4 
poet național al Chinei, CI- 
Yuan, de fa a cărui moarte se 
împlinesc 2.235 de ani.

După ce a mulțumit reprezen
tanților Ambasadei R.P. Chineze 
pentru sprijinul acordat la mon
tarea acestui spectacol, prin pu
nerea la dispoziția colectivului a 
unuj prețios material documen
tar, vorbitorul a spus: „Cu pri
lejul celei de a 9-a aniversări 
a proclamării R.P. Chineze, co
lectivul teatrului nostru, alături 
de toți oamenii muncii din în
treaga lume, — trimite un căl
duros salut poporului frate chi
nez, fellcîtîndu-î pentru mărețele 
realizări obținute în construirea 
socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, în 
frunte cu tovarășul Mao Țze- 
dun“.

A urmat apoi prezentarea tra
gediei istorice in cinci acte „Ciu 
Yuan".

Publicul a aplaudat îndelung 
pe interprefi și 
căldură pentru 
poporul romin 
chinez.

La spectacol ; 
sile Dumitrescu,

nistrului Afacerilor Externe, Ma
xim Bergheanu, prim-secretar al 
Comitetului regional Stalin a! 
P.M.R., Nicolae lorga, președin-

Au asistat Ke Bo-nian, amba
sadorul R.P. Chineze la Bucu- jni c ., -j-, -,

Cju rești și membri ai ambasadei.

Guvernul R.P. Chineze a tran
smis Guvernului R. P. Polone 
Declarația sa cu privire la ade
rarea la Convenția pentru unifi
carea unor reguli privind tran
sportul aerian internațional, sem
nată la Varșovia la 12 octombrie 
1929 și la aplicarea el pe între
gul teritoriu chinez inclusiv Tai- 
vanul.

Totodată Guvernul R. P. Chi
neze a rugat ca R.P Polonă, în 
calitate de stat depozitor al con
venției sus-amintite, să aducă la 
cunoștința tuturor guvernelor sta
telor semnatare ale Convenției, 
aderarea R.P. Chineze Ia această 
convenție.

La 27 septembrie a.c. Ministe
rul Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne a comunicat Ambasadei 
R.P. Polone din București că gu
vernul R.P. Române a luat act de 
Declarația Guvernului R.P. Chi
neze cu privire la aderarea și a- 
plicarea Convenției sus-amintite 
pe întregul teritoriu chinez, in
clusiv Taivanul.

45 la sută, iar sfecla de zahăr 
în proporție de 36 la sută. în 
unele regiuni cum ar fi Galați, 
București porumbul nu se recol
tează pe măsură ce s-a copt, în- 
tirziindu-se astfel arăturile și în
sămînțările de toamnă.

Arăturile pentru însămînțările 
de toamnă sînt mai avansate în 
regiunile Constanța, unde s-a 
arăt 80 Ia sută din suprafața ce 
urmează să fie însămânțată, 
Galați 66 la sută, regiunile Auto
nomă Maghiară și Stalin cite 61 
la sută. Această importantă lu
crare pentru efectuarea în termen 
optim a însămînțăriior de toam
nă este întîrziată îndeosebi în 
regiunile' Iași, Ploești, Oradea, 
Bacău, Baia Mare și Suceava.

Odată cu arăturile au fost 
transportate la cîmp și încorpo
rate în sol cantități însemnate de

îngrășăminte naturale, mal ales 
în regiunile Cluj, Oradea și Baia 
Mare. în cursul acestei săptă- 
mîni s-au transportat pe ogoare 
peste 2.100.000 tone îngrășăminte 
naturale.

în regiunile Ploești, Galați, 
Constanța, Iași, Suceava continuă 
să existe o siabă preocupare din 
partea colectivelor regionale și 
raionale de îndrumare și coordo
nare a lucrărilor agricole pentru 
folosirea unei cantități cît mai 
mari de îngrășăminte naturale.

Acțiunea de condiționare a se
mințelor s-a terminat în regiunile 
Stalin, Constanța, Hunedoara și 
este încă întîrziată în regiunile 
Iași și Ploești.

Pînă acum s-au făcut însămîn- 
țări de toamnă pe 809.000 ha. 
Sînt avansate regiunile Constan
ța, unde s-a însămînțat 57 la 
sută din suprafața prevăzută, 
precum și regiunile Craiova și 
Timișoara, care au 
sută, mult 
regiunile 
Baia Mare

Arăturile 
toamnă se 
ral, sub 
timpul favorabil și de baza teh
nică existentă.

în scopul impulsionării arătu
rilor și însămînțăriior de toamnă 
colectivele regionale și raionale 
de îndrumare și coordonare a lu
crărilor agricole trebuie să ia 
grabnice măsuri pentru folosirea 
tuturor mijloacelor și forțelor 
existente în regiuni, pentru ca a- 
ceste lucrări să fie executate în 
termen optim și în condiții agro
tehnice corespunzătoare, în scopul 
asigurării unei recolte îmbelșu
gate în anul viitor.

realizat 37 la 
în urmă sint 

Hunedoara,
rămase 
Oradea, 
și Iași.
și însămînțările de 
desfășoară în gene- 

posibilități față de

Solemnitatea înmînârii diplomei 
de onoare a Societății Științelor

a manifestat cu 
prietenia dintre 
și marele popor

au participat Va- 
, adjunct al mi-

(Urmare din pag. l-a)
— Noroc bun ! Ești de pe 

aici ?
— De pe aici?
— Lucrezi la conductă ?
— La conductă !

— Ce e dezordinea „asta" pe 
aici ?

— Dezordine ?
— Hai să-ți arăt ! Vite asta, și 

asta, și „cotul" ăsta aruncat...
— Sînteți de specialitate ? 

Știți de ce vă întreb ? Cotul e, 
intr-adevăr „aruncat" cu un me
tru mai departe de locul indicat. 
Și-a scos carnetul și a mai notat 
ceva.

— Bine ! Dar restul ?
— Tronsonul „aruncat" e o 

traversare. Realizată in cOndițiuni 
tehnice perfecte și in timp record. 
Avem vreo 30 de asemenea tra
versări de riuri și văi. Al'em și 
altele, vreo zece, mai grele., Tron
sonul de pe marginga șoselei fi pe 
locul lui. Vine din urmă er.hifițt, 
cu traversările sub șosea, și face 
racordul.

Medicale din R.P.R. 
academicianului K. M. Bîkov

MAI PUTETIMRJNE 
^^^BULETINELE

Sîmbătă la amiază, la Societa
tea Științelor Medicale din R.P. 
Romînă, a avut loc solemnitatea 
înmînării diplomei.de membru de 
onoare al Societății Științelor 
Medicale din R.P. Romînă acade
micianului K. M. Bîkov, directo
rul Institutului de fiziologie „I. 
P. Pavlov" din Leningrad.

La solemnitate au luat parte 
numeroși academicieni, profesori, 
universitari, președinți ai secții
lor de specialitate ale Societății 
Științelor Medicale din R.P. Ro
mînă, medici, cadre sanitare.

. Au fost de față membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

Solemnitatea a fost deschisă de 
acad. Marius Nasta, președintele 
Societății Științelor Medicale din 
R. P. Romînă, care a scos în evi
dență importanta contribuție adu
să de acad. K. M. Bîkov la pro
gresul științei medicale. „Ca semn 
al admirației și stimei muncitori
lor sanitari de toate categoriile 
din țara noastră, a spus vorbito
rul, ca o mărturie a recunoștin
ței lor, ați fost ales ca membru 
de onoare al Societății Științelor 
Medicale din R. P. Romînă".

A răspuns acad. K. !M. Bîkov. 
„Permițeți-mi mai înainte de 

toate, a spus vorbitorul, să mul
țumesc pentru înalta cinste pe 
care mi-o faceți acordîndu-mi 
titlul de membru de onoare al 
Societății Științelor Medicale din 
R.P. Romînă. Consider aceasta 
o mare cinste atît pentru mine 
personal cît și pentru colabora
torii mei și pentru întreaga știin
ță sovietică. In cursul vizitei în 
țara dv. mi-am dat seama de

imensele succese pe care le ob
țin zi de zi cercetătorii științi
fici din țara dv., am făcut cu
noștință cu oameni de știință 
eminenți și am vizitat institute 
in care se desfășoară o vie acti
vitate. Sînt convins că legătu
rile științifice dintre țările noa
stre vor fi din ce în ce mai 
strînse, mai puternice și că ele 
vor aduce o contribuție de sea
mă scopului comun — realizarea 
unei viețj pașnice, fericite pentru 
popoarele noastre".

Acad. Marius Nasta a înmînat 
apoi acad. K. M. Bîkov diploma 
de membru de onoare al Socie
tății Științelor Medicale din R.P. 
Romînă.

Acord între Institutul de 
biochimie al Academiei 
R.P.R. și institutul de 

fiziologie „I. P. Pavlov" 
din Leningrad

Sîmbătă dimineața, la Institutul 
de biochimie ai Academiei R. P. 
Romîne a avut loc semnarea unei 
înțelegeri între Institutul de bio
chimie al Academiei R. P. Romî
ne și Institutul de fiziologie „I. P. 
Pavlov" al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

înțelegerea a fost semnată de 
acad. E. Macovschi, directorul In
stitutului de biochimie din Bucu
rești și acad. K. M. Bîkov, direc
torul Institutului de fiziologie 
„I. P. Pavlov" din Leningrad.

cum îi interesează tot ceea ce se 
realizează in Republica noastră. 
După felul și chipul cum îi inte
resează efortul milioanelor de oa
meni ai muncii pentru ridicarea 
țării, pentru creșterea bunei stări 

l-am văzut pe acei ce au 
„spart" frontul munților Oituz. 
deschizind „drum" conductei.

Au venit din toate colțurile 
țării. Brigadieri tineri, foarte ti
neri. Cu picioarele in zloata șan
țului, cu capul in bătaia soarelui 
și a viatului, luau cite unii pentru 
prima dată cazmaua în mină, pen
tru prima oară iși încercau pu 
terile.

a colindat, ca brigadier, jumătate 
din țară.

Iubește brigadierii și munca la 
brigadă.

La chemarea U.T.M.-ului a fost 
prezent.

Muncește în echipă, cot la cot 
cu ceilalți. Deși e comandant al 
'întregului sector, în timpul orelor 
de lucru se supune „dispozițiilor" 
șefului de echipă. Disciplinat și 
iară comentarii.

Alexandru Cotvaș, secretarul or
ganizației V.T.M. din sector, e fi 
comandantul brigăzii a patra.

Nu am putut vorbi cu dînsul. 
Era ocupat.

Cu îndărătnicie, cu încredere în gin echipă „dizlo-
forțele lor, și-au însușit munca. un „țolovănoț" Je aprOape un

După opt zile „îmbătrînesc", metru grosime și peste un metru 
devin brigadieri „vechi". Nu mai lungime.

a joacă, și seara are făcute aproa
pe două norme.

Prinsese „cîrlig" la țuică. Simbă- 
ta seara bea o litră și cădea mort 
la margine de șanț. Se trezea a 
doua zi.

Tovarășii din echipă i-au făcut 
„bucata". Intr-o duminici, cînd 
l-au găsit „mort", l-au luat de 
mîini și de picioare și l-au cul
cat în biroul comandamentului, 
în patul brigadierului de serviciu.

Dimineața, la trezire, a dat cu 
ochii de Cotvaș, secretarul, și Go
run, comandantul. A clipit din 
ochi, a nedumerire. S-a ciupit să 
vadă dacă nu e vis.

— Tovarășe secretar și coman
dant, nu mai fac. îmi iau anga
jamentul să nu mai beau.

N-a mai băut, dar brigadierii

SPIRIT BRIGADIERESC
Băieții de sus, de pe deal, pre- au nevoie de îndrumători. Lucrea- 

gătesc...
Echipa din pădure defrișează șî

va~fi gata la...
Tovarășul Gorun, comandantul 

șantierului de brigadieri, mi-a do
vedit că e ordine, e multă ordine 
la conductă, in munții Oituzului 
De asta eram și eu convins dina
inte. Voisem insă să-l încerc.

★

„Ne luăui angajamentul ca în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie să 
terminăm toate lucrările ce ne 
revin la conducta Nadeș-Onești..."

Angajamentul publicat in zia
re, a fost recepționat in fel și 
chip-

— Probabil că se putea face și 
mai repede f

— Grozavi sînt brigadierii 
ăștia ! Eroi !

Angajamentul a fost recepționat 
wt fel și chip. După felul și chipul

fă cu sapa, cu lopata, cu caz
maua, cu tirnăcopul, de parcă alt
ceva nu ar fi făcut de cînd lu
mea.

Nu se mai tem de „burlan". 11 
stăpinesc, îl manevrează cum vor 
ei și unde vor.

Dacă le vorbești de bășici, de 
greutăți, rid, parcă ar fi vorba de 
alții.

Boala „copilăriei", spun ei. A- 
cum avem palmele tari. Nici soa
rele nu mai are putere asupra 
noastră.

Da! Nimic nu-i înspăimintă.
Se iau la întrecere cu muncitorii 

vechi și-i „lasă".
Se iau la întrecere cu timpul 

și-l „lasă".
★

Gheorghe Gorun, comandant pe 
un sector, e din Oradea. Mic de 
stat, brunet, mobil ca o sfîrlează,

Dumitru Roman e comandantul 
echipei a doua, din brigada doua.

„Bortilește" stînca cu „spițul", 
cu ciocanul, cu tirnăcopul și se 
gindește la un „bormașin" orizon
tal, „uriaș", care să sfredelească 
muntele de la un cap la altul, să 
nu mai fie nevoie să sape șan
țuri, să „traversezi" văi și riuri. 
Să treci pe dedesubt, in fir drept, 
din Ardeal și pînă-n Moldova.

Echipa lui a luat steagul și au 
hotărît să nu-l piardă.

Constantin Boghiu e din Parin- 
cea, raionul Bacău. in trei luni 
de cînd e la conductă, a strîns 
bani și și-a cumpărat „mașină". 
Deocamdată fără motor. E. numai 
o bicicletă. E sigur că în cițiva 
ani o să-și cumpere motocicletă.

Vasile Moraru ciangău din Gri- 
goreni-Bacău, înalt, blond, fru
mos, cu fața plină de zîmbet, e 
considerat ca unul dintre cei mai 
„tari" brigadieri. Muncește și ride

rid și povestesc și azi pățania. Ri
de și Moraru, nu e supărat.

★
Realizările brigadierilor pe pe

rioada 26. VIII—17 IX 1958 ?
Brigada I, 135 la sută.
Brigada II, 158 la sută.
Brigada III, 143 la sută.
Brigada IV, 149 la sută.
Gorun Gheorghe și Alexandru 

Cotvaș „nu dau pace" brigadieri
lor. Au organizat o echipă de vo
lei, una de fotbal.

Au organizat concursuri „cine 
știe cîștigă". Organizează și seri 
de „ghicitori literare".

In primele concursuri a mers 
mai greu. Unii brigadieri au 
preferat să se plimbe, să joace 
țintar, să stea întinși în pat.

Mai tîrziu, concursul i-a 
„prins".

La ultimul, cu tema „Alexan
dru Vlaiiuță" au fost prezenți toți 
„în păr".

Premiul întîi, trei cărți poștale 
cu vederi, al doilea, două.

Concurenții : Constantin Chirilă 
și Mihai Rotaru.

Bibliografia fusese distribuită 
cu zece zile înainte. Aproape toți 
brigadierii au studiat-o.

„Galeriile" celor doi eoncu- 
renți, au urmărit răspunsurile cu 
palpitație. Și toți brigadierii cu 
emoție.

„...Unde ni-» entuziaștii, visă
torii, trubadurii.

Să ne cinte rostul lumii și 
splendorile naturii ?

...cu al lor cintec să reverse
Peste inimile noastre mîngîiere 

și iubire
Și cuvintul lor profetic, inspi

rata lor privire, 
Valurile de-ntuneric, despieîn- 

du-le în două, 
Splendidă-naintea noastră să 

ne-arate o lume nouă.
Frumos a recitat Constantin 

Chirea. A luat premiul întîi. Ga
leriile „unite" au aclamat înde
lung.

întinși pe iarbă, sprijiniți in
tr-un cot, doi brigadieri stau la 
taifas.

— Mare poet a fost Vlahuță. 
Păcat că nu mai trăiește !

— Eu sînt sigur că dacă trăia 
ar fi venit cu noi la conductă. Ce 
de poezii ar mai fi scris !

•k
Pentru sceptici două recoman

dări :
1. Să facă o excursie, de cîteva 

zile, pe valea Oituzului, să cu
noască brigadierii.

2. Dat fiind că, pentru prima 
oară in istoria țării noastre, se 
montează conductă de douăzeci și 
opt de țoii, să citească revistele 
străine, de specialitate. Le reco
mand aceasta în mod insistent.

Viteza de montaj pe om și me
tru de conductă, realizată la Ma
gistrala de Est, depășește viteza 
realizată in orice altă țară din 
Occident.

ăcătuși, strungari, mon- 
tort, laboranfi, au de
venit pentru cîteva ore 

pe zi regizori, scenografi, 
artiști și operatori. Filmul 
„Un om persecutat" a fost 
prima creație a colectivului 
cineclubului de la uzinele 
„Ernst Thălmann". Inspirat 
din fenomenele de viață ale 
uzinei, filmul satirizează 
chiulul, neglijența in produc
ție, eschivarea de la mun
cile sociale și obștești, pre
cum și unele racili morale 
ce se mai manifestă la unii 
tineri.

Și iată-i acum în „filmul" 
nostru pe cineaștii amatori 
la lucru. Micul lor aparat 
fotografic l-a surprins pe 
tinărul strungar „în drum 
spre fabrică".

O cunoștință?
Nu. Mai de grabă una 

din „cauzele" întîrzierii de 
la serviciu. Ajuns tîrziu la 
uzină iși începe promenada 
zilnică de la o secție la alta.

Iar acum, cînd mai sini 
doar două, trei ore pînă la 
sfîrșitul programului de lu
cru, tînărul nostru strungar 
dă asaltul.

Și rezultatul: piesele sînt 
rebutate și, firește, respinse 
de controlul tehnic.

— Chiar toate. întreabă 
disperat băiatul îneeîndu-și 
aleanul în sticle cu bere.

Și filmul continuă. Tinerii 
din sală rîd, aplaudă și-și a- 
mintesc poate și alte chipuri 
asemănătoare cu eroul din 
film.

Primele succese ale grupu
lui de operatori au făcut ca 
spre cineclub să se îndrep
te un număr din ce în ce 
mai mare de tineri. Aici ei 
au posibilitatea de a lua 
parte activă la turnarea vii
toarelor filme, de a participa 
la dezbaterile organizate re
gulat după fiecare vizionare 
colectivă a filmelor artisti
ce de lung metraj. In felul 
acesta cineclubul nu numai 
că dă tineretului posibilita
tea de a-și folosi timpul li
ber într-un mod plăcut, an
trenant, dar este_ și un mi
nunat mijloc de educație.

Expresia devotamentului 
față de gospodăria colectivă

(Urmare din pag. l-a) 
înfăptuiască. Și toate acestea 
s-au organizat sub îndrumarea 
permanentă a organizației de 
partid, care acordă o mare aten
ție și o deosebită grijă schim
bului de mîine al gospodăriei. 
Cu 15 zile mai devreme au ter
minat colectiviștii din Dobreni 
recoltatul și treieratul, situîndu- 
se fruntași pe raion, dovedind 
prin aceasta înalta conștiință so
cialistă față de muncă, cultivată 
în rindul colectiviștilor de către 
organizația de partid și U.T.M. 
Recolta a fost bogată. 2150 kg. 
grîu la hectar au scos colectiviștii 
față de 1600 kg. cit era planificat, 
adică cu 850 kg. mai mult la hec
tar decît media obținută de țăra
nii cu gospodării individuale din 
Dobreni. La cele 12 hecta
re ale grădinei de zarzavat 
lucrează mulți tineri. Datorită
Faptului că în perioada de primă
vară și vară colectiviștii au va

lorificat 12 tone diferite zarza
vaturi și legume peste plan, gos
podăria a avut un venit în plus 
de peste 12.000 lei. Apoi echipa 
care răspunde de furaje a însilo- 
zat în gropile cimentate și bine 
amenajate cele 150 tone de fu
raje. Âicj tinerii au prestat circa 
60 zile muncă voluntară ceea ce 
înseamnă că gospodăria a avut 
un venit în plus de 2.400 lei. 
Din cîteva calcule reiese că ti
nerii au adus pînă acum gospo
dăriei un venit peste plan mai 
mare de 16.000 lei.

Gospodăria colectivă a con
tractat cu statul 27.000 kg. griu, 
20.000 kg. porumb, toată cantita
tea de floarea-soareiui, 52.000 litri 
lapte și altele. Aceasta face ca la 
fondul de bază, care la sfîrșitul 
anului trecut era de 347.900 lei, 
să se mai adauge încă 540.000 
lei. La toate acestea au contri
buit din plin și tinerii, ale căror 
nume figurează printre fruntașii 
colectivei dovedindu-și astfel a-

tașamentul lor față de avutul 
gospodăriei, față de continua ei 
înflorire.

Aceste frumoase succese ale 
colectiviștilor din Dobreni, nu 
puteau trece neobservate de că
tre țăranii muncitori cu gospo
dării individuale din sat și din 
comunele învecinate, țărani ale 
căror priviri se îndreaptă din ce 
în ce mai mult către gospodărie. 
Că ei se conving din ce în ce 
mai mult de marile avantaje pe 
care le aduce munca în comun, 
o dovedește și faptul că în ul
tima vreme au mai intrat în 
gospodărie încă 14 familii dintre 
care trei tineri capi de familie. 
Acesta este fără îndoială și ro
dul muncii politice a organiza
ției U.T.M., care, îndrumată per
manent de organizația de par
tid, contribuie cu abnegație la 
înflorirea colectivei și care popu
larizează cu orice prilej succe
sele gospodăriei.

o
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Primul reactor atomic
experimental din R. P. Chineza

a fost
A- 

transmite: La 27 sep- 
în apropiere de Pekin 
dat oficial în exploatare 
reactor atomic experimen- 
China cu o putere de

PEKIN 27 Corespondentul 
gerpres 
tembrie 
a fost 
primul 
tal din 
10.000 kw., precum și un ciclo- 
tron de 24 milioane eV.

La festivitatea dării în exploa
tare a reactorului atomic și a 
ciclotronului au sosit conducători 
ai partidului și statului, oameni 
de știință, reprezentanți ai opi
niei publice din China, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști chi
nezi și străini.

Actul de dare în exploatare a 
reactorului atomic și a ciclotro
nului a fost semnat de Ne Jun- 
cijen, vicepremierul Consiliului 
de Stat.

Darea în exploatare a reacto
rului experimental și a ciclotro
nului, a declarat Ne Jun-cijen, 
este o victorie a conducerii Parti
dului Comunist Chinez, o nouă 
manifestare a marii prietenii din
tre China și Uniunea Sovietică.

Ne Jun-cijen a subliniat că 
dezvoltarea științei și tehnicii a- 
tomice în China servește con
struirii socialismului, țelurilor 
creării unei vieți fericite și ale 
menținerii păcii. Dimpotrivă, a 
declarat el, imperialismul ameri
can folosește știința și tehnica 
atomică în vederea agresiunii și 
războiului, creînd pretutindeni o 
situație încordată, atentînd la 
suveranitatea și teritoriul altor 
țări. EI nutrește însă zadarnic 
iluzia că prin șantajul atomic și 
provocări militare va putea 
împiedica poporul chinez să redo- 
bîndească insulele de coastă și 
să elibereze Taivanul. 
tizăm pe imperialiștii 
ricani să se trezească la rea-

Ii aver- 
ame-

dat în exploatare

S. U. A. își întăresc 
dispozitivul agresiv 

în Taivan

In R. S. S. Ucraineană

„Zilele culturii

actuala epocălitate, pentru că în 
arma atomică nu mai este mo
nopolul lor.

Apoi a luat cuvîntul Go Mo-jo, 
președintele Academiei de Științe a 
R.P. Chineze.

După aceea a luat cuvîntul D.V. 
Efremov, director adjunct al Direc
ției Generale pentru folosirea ener.

giei atomice de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., care a feli
citat marele popor chinez cu prile
jul dării în exploatare a primului 
reactor atomic pentru cercetări care 
funcționează cu apă grea și a ci- 
clotronului, ceea ce constituie o 
mare realizare a științei și teh
nicii.

Delegația Foițelor Armate 
ale R. P. R. a sosif la Pekin

PEKIN 27 Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Sîmbătă la prinz a sosit la Pe
kin delegația Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne în 
frunte cu generalul colonel Leon
tin Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate ale R.P.R., care, răspunzînd _i.-_.-_x_

De- 
țară

invitației ministrului Apărării 
R.P. Chineze mareșalul Pîn 
huai, face o vizită în marea 
prietenă.

Delegația militară romînă a 
întîmpinată de mareșalul 
De-huai, de mareșali, generali și 
ofițeri ai armatei populare de eli
berare a R.P. Chineze.

Mareșalul Pîn De-huai a rostit 
un cuvînt de bun venit. El a 

altele : „Vizita în 
a delegației mi- 

în frunte cu 
colonel Leontin

fost 
Pîn-

spus prihtre 
țara noastră 
litare romîne 
tov. general 
Sălăjan va contribui fără îndoială 
și mai mult Ia cunoașterea reci
procă dintre popoarele și armate
le țărilor noastre, la dezvoltarea 
și consolidarea continuă a so
lidarității și prieteniei frățești 
dintre popoarele chinez și romîn 
și armatele lor, va întări și mai

Un eveniment însemnat
ln lupta poporului algerian

s

s

Prin proclamarea Republicii 
Algeria și constituirea guvernu
lui provizoriu algerian se 
deschide o nouă etapă a luptei 
duse de poporul algerian pen
tru independența națională. 
Acest eveniment, de o mare 
însemnătate pentru lupta po
porului algerian, a fost primit 
cu bucurie în rîndul popoare
lor din întreaga lume. Consti
tuirea guvernului Republicii 
Algeria a fost hotărîtă în prin
cipiu la conferința de la Tan- 
ger din aprilie 1958, la care 
au participat reprezentanți ai 
Marocului, Tunisiei, Frontului 
de Eliberare Națională din 
Algeria. După cum se știe po
porul algerian luptă cu arma 
în mină de patru ani, împotri
va cercurilor colonialiste din 
Franța. Faptul că după patru 
ani de război a fost constituit 
guvernul provizoriu algerian, 
aceasta se datorește speranței 
că Franța va consimți în cele 
din urmă să ducă tratative în 
vederea proclamării indepen
denței Algeriei. Proclamarea la 
19 septembrie a.c. a Republi
cii Algeria și constituirea gu
vernului provizoriu algerian 
exprimă clar opinia poporului 
algerian, care refuză să aibă 
de-a face cu „referendumul" 
organizat de guvernul De 
Gaulle, precum și liotărîrea sa 
fermă de a-și duce lupta cu 
însuflețire pînă la ziua victo
riei definitive asupra colonialis
mului. Acest act istoric, care re
prezintă un mare succes pentru 
lupta poporului algerian, arată 
că trăim zilele cînd procesul 
eliberării popoarelor de sub 
jugul dominației colonialiste 
se desfășoară pe un front larg, 
tumultos, și că nu există forță 
care să-i poată sta in cale. 
Încă din urmă cu peste 130 de 
ani poporul algerian este asu
prit de către colonialismul 
francez. Istoria păstrează o sea
mă de mărturii care arată că 
scopul cotropirii Algeriei a fost 
din totdeauna acela al jafului 
colonialist. La 9 mai 1834, Ca
mera de Comerț din Alger 
condusă de capitaliști francezi, 
cerea anexarea directă a Al
geriei la Franța pentru a-și în
zeci capitalurile, prin exploa
tarea populației algeriene. A- 
ceastă chemare nu a rămas fă
ră răspuns : o ordonanță a au
torităților franceze din 22 iulie 
1834 încredință comandamentul 
și administrația unui guverna
tor general francez care avea 

• ■ însărcinarea • de , a conduce, 
cum s-a spus deschis, „posesiu 

i' , nile franceze din nordul Afri
cii".

De atunci, Algeria, care pînă 
în acea perioadă exista ca o 
unitate politică de sine stătă- 

■ toare a fost transformată în- 
-, tr-o. colonie. A . țre.cut de atunci 

aproape un secol, și jumătate. 
Colonialiștii francezi au pus 
mîna
Lor , ,
și exploatările petrolifere, 
te băncile și societățile 
asigurări,, aproape toate 
cietățile de transport. Ei 

. pînesc o treime din cele 
bune pămînturi cultivate 
țării . In schimb, mizeria, 
șurile aparțin populației 
geriei.

| , rieni ____ r.
foame. Cei ce n-au de lucru 
în agricultură năpădesc orașele

mult solidaritatea și colaborarea 
lagărului socialist aducind astfel 
o contribuție folositoare la cauza 
păcii mondiale.

In cuvîntul de răspuns, genera
lul colonel Leontin Sălăjan a 
mulțumit pentru primirea fră
țească făcută delegației militare 
romîne și pentru cuvintele calde 
adresate poporului romîn și arma
tei sale.

După amiază, delegația militară 
romînă a făcut o vizită oficială 
la Ministerul Apărării.

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
S.U.A. își întăresc dispozitivul a- 
gresiv in Taivan și în celelalte 
teritorii chineze pe care, cu com
plicitatea ciankaișistă, le ocupă. 
Agenția Associated Press anunță 
că un nou batalion înzestrat cu 
rachete „Nikc-Hercules" a fost 
trimis în Taivan. Comandantul 
flotei a 7-a americane, amiralul 
Berkley, a declarat ziariștilor că 
flota de sub comanda sa „este 
pregătită pentru un război de 
mare amploare". „In acest sens — 
a spus Berkley — noi qm pregă
tit avioanele cu arme speciale".

Comandantul forțelor aeriene 
tactice ale S.U.A., generalul O. P.

Wayland, a declarat că unitățile 
aviației americane trimise recent 
în Taivan cuprind șapte tipuri de 
avioane.

L'.iind atitudine împotriva pro
vocărilor americane, agenția 
China Nouă reamintește într-un 
comcntar că guvernul chinez a 
dat al 14-lea avertisment serios 
împotriva încălcării apelor terito
riale și a spațiului aerian al Chi
nei. Poporul chinez — subliniază 
agenția China Nouă — este pro
fund indignată de provocările a- 
mericane care dovedesc extinderea 
sferei de agresiune în ciuda repe
tatelor avertismente chineze.

ro î neștiw

Primul ministru al Birmaniei 
demisionează

RANGOON 27 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: ln seara 
zilei de 26 septembrie primul mi
nistru al Birmaniei, U Nu, a rostit 
o cuvîntare radiodifuzată, în care 
a declarat că își dă demisia. El 
a arătat că a și propus generalu-

KIEV 27. — Corespondentul Agerpres transmite: Mani
festările din cadrul „Zilelor cu lturii romînești" continuă să fie 
urmărite cu un deosebit interes de oamenii muncii din Ucraina?-- 
Membrii delegației culturale romînești sosiți la Harcov, Dnepro
petrovsk și Cernăuți sînt inflmpinați peste tot cu căldură și 
dragoste.

Grupul condus de acad. N. Gh. Lupu, sosind la Harcov. a 
vizitat expoziția regională a experienței înaintate în economia, 
națională. Sîmbătă seara membrii delegației au participat la 
adunările festive consacrate prieteniei romîno-sovietice.

Din Stalino se anunță că mii de oameni din regiune vizitează 
în aceste zile cinematografele, palatele culturii, cluburile unde 
rulează filmele romînești și se fac expuneri despre R.P. Ro
mînă. In biblioteca regională „Krupskaia" vizitatorii se opfesc 
la expoziția mobilă „R. P. Romînă în literatură". La Muzeul 
regional din Stalino s-a deschis de asemenea o expoziție unde 
sînt expuse cadourile oferite de diferite delegații de mineri 
romînj care, au vizitat Donbas sul; tovarășilor lor sovietici.

Artiștilor romîni care aul sosit aici li s-a făcut de asemenea 
o primire călduroasă. >£i se vor întîlni cu minerii din Gor
lovka și își vor da concursul la spectacolele Teatrului de Operă 
și Balet din Stalino.

lui locotenent Ne Vin, șeful ma
relui stat major al forțelor armate 
ale Birmaniei să accepte funcția 
de prim ministru și că acesta a 
fost de acord. U Nu a cerut po
porului să sprijine pe Ne Vin.

Explicînd cauzele demisiei sale, 
U Nu a spus: Am vrut să organi
zăm alegerile generale în no
iembrie. Dar, ținînd seama de si
tuația din țară și de unele eveni
mente, am fost nevoiți să ajun
gem la concluzia că dacă am 
ține alegerile generale în noiem
brie ele nu ar putea fi nici libere 
nici echitabile.

In scopul organizării alegerilor 
generale în termen de șase luni, 
a declarat U Nu, am propus lui 
Ne Vin să accepte funcția de prim 
ministru.

La Tîrșul internațional de la Leipzig
Importante tranzacții comerciale 

ale R. P. R.
LEIPZIG 27 (Agerpres). — Și 

în acest an, ediția de toamnă a 
Tîrgului internațional de mostre 
de la Leipzig s-a soldat cu un 
remarcabil succes.

Operațiunile comerciale înche
iate de R. P. Romînă sînt deose
bit de importante. Numai cu între
prinderile de comerț exterior din

R. D. Germană s-au perfectat ope
rațiuni și s-au încheiat contracte 
în valoare de aproape 50 milioane 
ruble. Printre produsele contrac
tate pentru export se numără con-^ 
fecții, articole de artizanat, pro
duse agro-alimentare și alte pro« 
duse de larg consum.

♦

...Unul care voteaza pentru propunerile S.U.A. 1 1 
desen de NIC. NICOLAESCU

i SCURT

Statele Unite au convocat o conferință specială 
a statelor din A merica Latină la o dată care a 
coincis cu cea a discutării la O.N.U, a problemei 
includerii pe ordinea de zi a chestiunii reprezen
tării Chinei în Organizația Națiunilor Unite pro- 
mițind că vor acorda „ajutor" economic țărilor 
care vor sprijini politica lor externă. (ZIARELE,

Declarația comună 
a guvernelor 

R. Cehoslovace 
si R. 0. Germane

Doua decenii de Ia rușinosul 
act de la FlOnchcn

—XX—

Prof. Mihail Ghelmegeanu

La 29 septembrie, se împlinesc 
20 de ani de la semnarea în 
conferința de la Miinchen a ru
șinoasei tranzacții încheiate pe 
socoteala Cehoslovaciei, de pre
mierii din acea vreme ai Angliei 
și Franței, împreună cu Hitler 
și Mussolini.

Prin actul de la Miinchen 
Cehoslovacia a fost dezmembra
tă, fiind silită să cedeze Germa
niei hitleriste regiunea sudetă, 
după care a urmat cîteva luni 
mai tîrziu, anexarea impusă de 
Hitler la 14—15 martie 1939. cînd 
a fost cotropit întregiri teritoriu 
cehoslovac.

Originea evenimentelor de la 
Miinchen trebuie căutată în anii 
ce au urmat păcii de la Versailles 
cînd renașterea militarismu
lui prusac a fost stimulată, sus
ținută cu miliarde de dolari de- 
cercurile diriguitoare ale S.U.A. 
și cu complicitatea Angliei și 
Franței. Renașterea militarismu
lui prusac era imaginată în pla
nurile occidentale ca un instru
ment antisovietic. Hitler era în
dreptat mereu spre răsărit. Pofte
le lui creșteau nemăsurat și după 
cum istoria a dovedit-o el n-a 
pregetat să lovească și în apus, 
în susținătorii lui. In fața pri
mejdiei hitleriste, guvernele bur
gheze din țările occidentale nu 
au reacționat. Ele se temeau mai 
mult de propriile lor popoare. Și, 
încurajat, Hitler a trecut la rea
lizarea planului său de cotropire. 
Vestita consfătuire secretă a căpe
teniilor naziste din 5 noiembrie 
1937 a fost cea în care s-au sta
bilit planurile de agresiune. Fai
mosul plan „Fall Grun“ pre
vedea nu numai cotropirea Ceho
slovaciei, ci un conflict mult mai 
larg și amenința securitatea în
tregii Europe. încă din mai 
1938, Hitler a dat ordin de a se 
trece direct la pregătirea atacu
lui contra Cehoslovaciei. Ce a 
urmat se știe. Munchenul l-a a- 
jutat pe Hitler să ocupe Ceho
slovacia și apoi să dezlănțuie 
măcelul nazist.-

Actul de la Miinchen nu a în
semnat doar un act de capitulare 
în epoca dintre cele două răz
boaie mondiale, a cercurilor con
ducătoare anglo-franco-americane 
în fața politicii de violență și de 
agresiune a lui Hitler.

Munchen-ul este punctul cul
minant al politicii nu numai de 
capitulare în fața lui Hitler, ci 
de complicitate cu Hitler, în

complotul criminal împotriva 
păcii pus la cale de monopolu
rile industriei de armament din 
Germania. S.U.A.. Anglia și 
Franța, cu scopul de a înarma pe 
Hitler și de a-1 împinge spre ră
sărit, împotriva Uniunij Sovie
tice.

Cercurile conducătoare ameri
cane au purtat astfel o mare 
răspundere nu numai pentru 
că ele au înarmat și finan
țat fascismul german, dar și 
pentru faptul că au fost inspira
tori ai complotului de la Miin- 
chen, pus la cale de dușmanii 
păcii.

La adăpostul „legii neutrali-i 
tății“ adoptată la cererea cercu
rilor reacționare care se camu
flau în S.U.A. sub masca așa- 
numitului „izolaționism", nu se 
făcea nici o deosebire între agre
sor și victima lui.

„Legea neutralității “ adoptată 
în acel timp de S.U.A. lipsea toc
mai victima agresiunii de posi
bilitatea de a primi vreun ajutor 
din afară.

Astfel a fost predată Cehoslo
vacia in 1938 și 1939 în miinile 
Germaniei hitleriste, de reprezen
tanții așa-zisei „lumi libere", 
în timp ce datorită aceluiași com
plot cu agresorii hitleriști. Au
stria fusese sacrificată cu cîteva 
luni înaintea Cehoslovaciei.

Azj situația este cu totul alta.
F.poca noastră este caracteri

zată prin uriașe prefaceri. Lagă
rul socialismului, cea mai mărea
ță cucerire a clasei muncitoare 
din lumea întreagă, crește și se 
întărește tot mai mult. Strîns le
gat de aceasta, are loc procesul 
de destrămare a sistemului im
perialist al colonialismului.

Crește și se dezvoltă acțiunea 
voinței de pace și de libertate a 
popoarelor asupra acțiunii guver
nelor care încearcă să pășească 
pe calea aventurilor militare. 
Spre deosebire de perioada cînd 
Hitler a dezlănțuit războiul, ra
portul de forțe pe arena interna
țională s-a schimbat în favoarea 
forțelor păcii.

Aparținînd unei generații care 
a trăit zilele chinuitoare ale ac
tului de la Miinchen, îmi unesc 
glasul meu alături de cel al po
porului nostru împotriva repeta
telor acte de provocare armată 
a cercurilor imperialste, care 
sfidează voința de pace a ome
nirii.

PRAGA 27 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres transmite : 
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a semnării acordului de la 
Miinchen guvernele Republicii 
Cehoslovace și R. D. Germane au 
publicat o declarație comună.

După ce subliniază că așa-nu- 
mitul acord de la Miinchen a des
chis regimului hitlerist calea spre 
dezlănțuirea celui de-al doilea 
război mondial, declarația arată: 

„Ambele guverne, condamnînd 
politica care, în 1938 a dus la 
Miinchen și la cel de al doilea 
război mondial, declară că sint 
ferm hotărite să lupte energic, 
împreună cu forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume, împotriva 
oricărei reînvieri moderne a Miin- 
chenului. Ele își exprimă convin
gerea nezdruncinată că această 
luptă se va termina prin victoria 
forțelor progresiste care au mai 
reușit odată să pregătească o în- 
fringere zdrobitoare a conspirației 
de la Miinchen a imperialiștilor și 
care sint in stare să evite perico
lul unui nou război și să asigure

I lumii o pace trainică.

juridic unirea ’Algeriei 
Franța. în dimineața zilei de 
26 septembrie a început refe
rendumul în cîteva regiuni din 
Algeria, în condițiile unei 
crunte terori. Printr-o circula
ră dată de statul major, se 
cere ofițerilor și subofițerilor 
„să obțină numărul maximum 
de voturi în favoarea proiectu
lui de constituție prezentat de 
generalul De Gaulle".

Toate acestea nu reușesc în
să să intimideze lupta poporu
lui algerian. Chiar în zilele 
cînd cercurile colonialiste u- 
nelteau ultimele comploturi, 
poporul algerian și-a strîns rîn- 
durile pregătind cu toată a- 
tenția actul proclamării Repu
blicii Algeria. Odată cu pro
clamarea republicii, poporul 
algerian și-n manifestat dorința 
de a continua lupta pînă la 
victoria finală împotriva domi
nației colonialiste, După cum 
anunță agențiile străine de 
presă, într-o declarație făcută 
recent, primul ministru al gu
vernului provizoriu algerian 
Ferhat Abbas, a adus la cu
noștință opiniei publice că Al
geria dorește să înceapă trata
tive cu guvernul francez pen
tru recunoașterea independen
ței, și un refuz va mobiliza po
porul algerian la continuarea 
luptei pe calea armelor.

In rîndurile popoarelor din 
întreaga lume, proclamarea Re
publicii Algeria a produs o 
puternică impresie. Un număr 
de țări, printre care R.P. Chi
neză, Republica Arabă Unită, 
Libia, Irakul, Marocul etc. au 
recunoscut-o și au urat po
porului algerian succes in 
lupta pentru dobîndirea inde
pendenței naționale. Președin
tele Nasser, în mesajul adre
sat primului ministru al guver
nului algerian a spus : „In a- 
cest moment glorios al istoriei 
luptei poporului algerian sînt 
fericit să vă prezint sincere fe
licitări... Noi privim cu admi
rație și mîndrie la lupta mă
reață pe care poporul algerian 
o duce biruind toate dificul
tățile".

îngrămădindu-se în cocioabe 
la mahalale. Dintr-o sută de 
copii musulmani, numai 19 
merg la școală. O armată 
imensă de zeci de mii de copii 
vagabondează pe străzi.

Toate acestea au făcut să 
sporească neîncetat nemulțu
mirea în rîndurile poporului 
algerian. De zeci de ani luptă 
poporul algerian pentru elibe
rare, dar mai cu seamă după 
cel de al doilea război mondial 
lupta sa a luat un avînt nemai
cunoscut. In urmă cu patru ani 
patrioții algerieni au pornit 
lupta armată, în mod organi
zat, împotriva colonialiștilor, 
lncepînd cu 3000 de oameni, 
mișcarea de eliberare naționa
lă s-a dezvoltat treptat, ajun- 
gînd să aibă 150.000 de oa
meni. La 1 iulie 1956 pârtiei- 
panții la lupta de eliberare na
țională conduși de Partidul 
Comunist 
cadrat în 
națională 
Frontului 
rare al __.o. 
popularifatea mare pe care o 
are în rîndurile poporului alge
rian mișcarea de eliberare- na- 
ționalăj un ziar francez scria 
în urmă cu citea timp : „Co
piii, școlarii fac parte din miș
carea națională. Tineretul e în 
fierbere. în satele și îndepăr
tatele cătune de corturi, fap
tele eroice ale armatei de eli
berare națională inspiră pe li
nia marii tradiții a poeziei e- 
pice arabe un întreg ciclu de 
povestiri și cîntece de vitejie. 
Luptătorii sînt eroi naționali". 
Lupta e grea. Dar poporul al
gerian nu dezarmează. Sînge- 
rează, dar luptă. Așa se ex
plică de ce efectivul trupelor 
colonialiste staționate pe teri
toriul Algeriei a crescut cu fie
care an. De la 50.000 de oa
meni, la sfîrșitul anului 1954, 
el a ajuns la 600.000 de oa
meni în momentul de față. Po
trivit unor statistici franceze, 
războiul din Algeria scade ni
țelul de viață al fiecărei fa
milii franceze. Așa de pildă, 
numai o singură familie fran
ceză formată din 5 persoane 
(părinți și 3 copii) plătește pen- , 
tru războiul colonialist 175 de ti 
franci pe zi, adică prețul lap- g 
telui și pîinii zilnice, sau 5750a 
de franci pe lună. Un miliard fi 
cinci sute milioane de franci 3 
pe zi, 62,5 milioane franci pe 0 
oră. 1.041.000 franci pe minut E 
costă Franța războiul din Al- g 
gerin. P

Deși recunoașterea drepturi- | 
lor suverane ale poporului al- 0 
gerian și acordarea indepen- p 
denței naționale a Algeriei se g 
arată a fi unica rezolvare, to- g 
tuși cercurile colonialiste con- B 
tinuă acțiunile de „pacificare". g 
în urma eșecurilor din Alge- g 
ria. ultracolonialiștii și genera- g 
Zii rebeli de teapa lui Massu, 8 
formînd un așa numit „Corni- g 
tet al salvării publice" au or-1 
ganizat la 13 mai în Algeria 3 
o lovitură militară, fascistă. Ei | 
urmăreau să instaureze un re- g 
gim de dictatură militară care g 
să lichideze lupta poporului 8 
algerian pentru independență S 
și să deschidă drum fascismu- g 
lui chiar î:i Franța. In strînsă S 
legătură cu aceste evenimente g 
este și organizarea referendu- g 
mului care urmărește să con- U 
sfințească din punct de vedere g

din Algeria s-au în
armata de eliberare 
de sub conducerea 
Național de Elibe- 
Algeriei. Descriind

CAROL ROMAN
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BUENOS AIRES. — In cadrul 
ciclului de prezentări ale diferite
lor țări de către șefii misiunilor 
diplomatice, „Automobil Club" 
din Argentina a organizat la 25 
septembrie în Buenos Aires o con. 
ferință despre țara noastră 
zentată de Ministrul R.P.R;
Argentina, dr. Victor Dimitriu,

pre. 
în

TOKIO. — Ea 26 septembrieTOKIO. — I-a 26 septembrie a 
avut loc ,1a Tokio adunarea con
stituantă ipentru crearea Uniunii 
pe întreaga Japonie ia cooperati
velor de 'COffierț exterior *a cărei 
activitate de bază constă în con
solidarea continuă’ a relațiilor 
comerciale cu Uniunea Sovietică 
și țările Asiei.

WASHINGTON. - Agențiile ia- 
mericane de presă au anunțat in- 
cidente între militari american' 
și populația din Coreea de sud. 
Din pricina foametei care bîntule 
în Coreea de sud, populația a a- 
tacat convoaie ale armatei de o 
cunatie americane. Agenția Uni
ted Press International anunță că 
joi au avut loc d-ouă incidente în 
cursul cărora un soldat american 
a fost împușcat, un coreean a 
fost ucis, iar un altul rănit.

La Paris, in așteptarea
(Urmare din pag. l-a) 

știrii încearcă să înfățișeze fap
tele ca și cum comuniștii ar fi 
vinovați de 
ve. Același 
cu acțiunile 
în Franța, 
mentale se 
alta, acuzînd 
fiind răspunzători pentru inciden
tele provocate de fasciști. Deu
năzi, Soustelle a făcut în mod 
public declarații amenințătoare 
ta adresa partidului comunist. 
Este explicabil. Reacțiunea fran
ceză urmărește să pregătească 
opinia publică pentru viitoarele 
acte provocatoare, fasciste, de 
amploare, pentru a putea lua 
măsuri anticomuniste. Nu este de 
mirare că în astfel de condiții 
fasciștii au mină liberă și în 
consecință își fac de cap. Atacu
rile îndreptate împotriva sediilor 
organizațiilor democrate se suc
ced neîncetat. Nemulțumindu-se 

_ numai cu mînuirea bîtelor, fas- 
EEEEEEEEEEEEEEff < oiștii recurg din ce în ce mai

pe toate bogățiile ți i i- 
le aparțin ‘ toate . minele 

tos- 
de 
so- 

s'.ă- 
mii 
ale 
lip- 
Al- 

3, milioane de alge- 
suferă permanent de

incidentele respecti- 
lucru se intimplă și 
săvirșite de algerieni 
Declarațiile guverna- 

succed una după 
pe comuniști ca

des la revolvere. Toate aceste 
fapte trezesc pe bună dreptate o 
profundă indignare.

In ultimele 48 de ore s-a reflec
tat în mai multe ziare neliniștea 
în legătură cu articolul 92 al pro
iectului de constituție ce este as
tăzi prezentat poporului, intr-ade
văr, articolul respectiv prevede că 
în cursul celor patru luni care vor 
urma după promulgarea constitu
ției — în cazul cînd majoritatea 
va vota pentru „Da“ — genera
lul De Gau'le, nefiind supus nlci- 
unui control parlamentar va avea 
o putere absolută. El va guverna 
cu ajutorul unor „ordonanțe", ce 
vor avea putere de lege, asumîn- 
du-și dreptul 
măsură, chiar 
ve probleme.

Propaganda 
cu imensele 
dispune, și-a dub'at in ultimele 
zile eforturile prin presa șl pe 
calea undelor, pentru a influența 
pe cetățeanul simplu francez. 
Radioul, televiziunea au rezervat

de a aplica orice 
și în cele mai gra

guvernamentală, 
mijloace de care

Karami va cere deindată 
retragerea trupelor americane 

din Liban
BEIRUT 27 (Agerpres). 

Noul guvern libanez prezidat 
Karami ia măsuri pentru a pune 
capăt provocărilor la care se de
dau falangiștii și alți membri ai 
grupărilor extremiste de dreapta 
cu scopul de a demonstra „nece- 
sitatea“menținerii trupelor de o- 
c.upație americane. In urma de
monstrației ’ antiguvernamentale 
care a avut loc la Beirut în după- 
amiaza zilei de 26 septembrie, au
toritățile au interzis cu desăvîr- 
șire portul armelor.

Președintele Libanului, Șehab, 
l-a primit în audiență pe liderul 
falangiștilor Djamael, care i-a 
cerut deschis să demită guvernul 
prezidat de Karami. Președintele 
Șehab a anunțat însă că cere 
falangiștilor să înceteze acțiunile 
provocatoare. El a declarat că în 
caz contrar guvernul va lua mă
suri severe.

Primul ministru al Libanului,

—- Karami, a declarat unui corespon
da dent al ageflției M.E.N. că va 

cere deindată retragerea trupelor 
americane. El a reamintit că nu 
va îngădui ca Libanul să fie le
gat de vreun pact sau de vreo 
alianță militară, ci va promova o 
politică de colaborare arabă și de 
neutralitate. Referindu-se la rela
țiile dintre Liban și R.A.U. Ka
rami a spus că relațiile dintre 
cele două țări „sînt la fel ca și 
relațiile între doi frați". Fiind în
trebat dacă Libanul va accepta 
pe viitor ajutor american, Karami 
a declarat că principala grijă a 
Libanului va fi de a-și păstra in
dependența și a adăugat că gu
vernul său va accepta ajutor de 
ori unde, numai dacă acest ajutor 
nu va lega țara de vreun pact sau 
de vreo alianță.

zilnic în mod special aproape 4 
ore pentru cei care proslăvesc 
proiectul reacționar de constitu
ție, fără a mai pune la soco
teală diversele alte emisiuni 
care stau la dispoziția pro
pagandei reacționare. Dacă adău
găm însă jurnalele de actualita
te, care rulează pe ecranele tu- 
tujor cinematografelor, afișele 
difuzate în întreaga Franță de 
către autorități și faptul că pre
sa reacționară a dus o campanie 
furibundă pentru „Da“, este les
ne de închipuit la ce presiuni au 
fost supuse masele populare din 
Franța în preajma referendumu
lui.

In aceste condiții grele, forțele 
republicane au desfășurat o mun
că intensă de lămurire a mase
lor, pentru a le mobiliza la lupta 
împotriva pericolului instaurării 
fascismului în Franța. Francezii 
cinstiți, atașați instituțiilor repu
blicane vor spune astăzi „NU" 
proiectului noii constituții anti
democratice.

Un grup de copii se joacă în curtea unei case de cultură din Pruskow, R.P. Polonă, 
care se află la dispoziția lor.

REDAC[1A ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctnteii". Tel. 17.60,10. Tiparul: Combinatul Pol'grgflc Casa Sctntetf „I, Y. Stalin^ STAS 3452 - 52

c

o


