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DE AN UNIVERSITAR

O tntilnfre Intre • 
cel mai proa- • 
spețj studențl ? 
și acela care au * 
urcat de-acum j 
treptele citorva ț
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Disciplina socialista
in muncă

La fabrica „Electro-cablul" din 
Capitală lucrează numeroși tineri. 
Marea lor majoritate, educați de 
către organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid, 
au o atitudine înaintată față de 
muncă, față de avutul obștesc. Ei 
nu-și precupețesc efortul și timpul 
pentru a face ca fabrica lor să-și 
îndeplinească la timp și în condi
ții cit mai bune sarcinile de pro
ducție. In acest scop, tinerii au 
format în unele secții grupe care

ÎNDATORIRE PRIMORDIALĂ

a tinerilor
ajuți, după orele de program, t- 
cmo unda planul este amenințat 
să nu sa îndeplinească. Brigăzile 
de tineret, cum sînt cele conduse 
de utemiștii N, ~ " 
Joița, N- • 
mîndrie

* 2 :> ti h'

muncitori

O nouă Insfahfie 
de foraj romînească
In schela Cîmpina la sonda nr. 

569 a intrat în funcțiune o nouă 
instalație de foraj, „T-75“, pentru 
adincimi de 1.800 m. Fabricată la 
uzina „1 Mai“ PIoești, noua ins
talație are granicul, motoarele, 
turla, masa rotativă și alte agre
gate montate pe 2 mari platforme 
prevăzute cu roți pe pneuri.

Noua instalație romînească de 
foraj prezintă o serie de avantaje 
printre care posibilitatea de a 
transporta utilajele ți agregatele 
fără a fi demontate.

CORUL
poienarilor

smiștii N. Orășteanu, Mihail 
* - Niculina Drăghici, sînt o 
____ .j pentru întreaga fabrică. 
Băieții din brigada lui Orășteanu 
de pildă, au economisit, numai 
într-o singură lună, materiale în 
valoare de circa 40.000 lei.

Faptul că marea majoritate a 
tinerilor au o atitudine înaintată 
față de muncă, față de avutul ob
ștesc, că mulți dintre ei se află 
in rîndurile fruntașilor uzinei, o- 
glindește și o anumită preocupare 
a comitetului U.T.M. față de e- 
ducarea tineretului in spiritul noii 
atitudini față de muncă. Și, in
tr-adevăr, nu se poate spune că 
comitetul U.T.M. de aici n-a fă-

dicindu-1 adesea și pe «iții să lu
creze. Asemenea tineri crează, prin 
atitudinea lor, greutăți întregii fa
brici.

Unii tineri ca Ioana Bîja și Au
rica Matache de la atelierul de 
trefilare, obișnuiesc să umble de 
colo pînă colo prin secție, să lase 
mașinile să lucreze singure. In fe
lul acesta e clar că produsele care 
ies din mîinile lor sînt de proastă 
calitate. Și din păcate, acestea nu 
sînt singurele exemple.

In secția tub — secție unde ma
joritatea muncitorilor sînt tineri —

C. BANCILA
I

(Continuare In pag. 3-a)

Ofelaril hunedorenl 
sporesc necontenit 

producția
Principalele secții de producție

ale combinatului siderurgic Hu
nedoara au încheiat luna septem
brie cu succese de seamă.

Aceste succese se datoresc apli
cării inițiativelor pornite de mun
citori pentru sporirea producției de 
metal. Oțelarii de la oțelăria 
Siemens Martin nr. 1 și cei dc la 
cuptoarele electrice, de pildă, care 
au inițiat la începutul anului ac
țiunea de sporire a producției de 
oțel pe mp. de vatră de cuptor, 
au dat în primele 9 luni ale anu
lui, peste prevederile planului, 
23.900 tone oțel.

x O melodii se unduiește dea. 
'(.supra mulțimii, trezind amin-' 
\ tiri de demult. Vocea tinerei1 
v soliste Maria Bota, mai mlă-' 
v dioasă și mal cristalină ca i 
() aricind, răscolește sala, cu- 
A cerește inimile ascultătorilor. ( 
Â Sala căminului cultural a 
x nrimit oaspeți veniți din toate 
a coifurile regiunii Hunedoara. 
\In mulțime distingi ca ușurin- 
\ță, după costumele pitorești, pe 
v sărbătoriții — poienarii. Min
ți dri, ei privesc către scenă, a- 
d colo unde corul lor, cor renu- 
o mit, Iși sărbătorește semicen- 
h tenarul,
x Bătrînul Ion Moldovan, 
\ unul dintre primii coriști, pri- 
\ vește scena cu ochi umezi de 
v fericire. Emoționat, in șoaptă, 
0 el saune vecinului său, un 
â oaspete venit de departe, po- 
q vestea acestui vestit cor do
's bănesc.
\ — La început am fost doar
V cîțiva. Inimosul nostru invă- 
<? tător Ion Tănase ne-a ajutat
V cu grijă, ne-a șlefuit vocile și 
0 ne-a învățat să cintăm. Era 
0 greu. N-aveam sală, n-aveam 
x sprijinul autorităților. Dar a- 
\ neam voință și asta a învins 
\ toate greutățile^ Am înjghebat 
\ un cor pe mai" multe voci, de 
v s-au minunat 
(2 Prin cintecele 
Q cunoscută și 
A suferințele,
A ...Pe scenă, tlnăra Marla Bo- 
\ ta tși urmează ctntecul. Dar 
\ naică acum e mai viol, mai 
x vesel, mai plin de bucurie.
\ — Da, continuă bătrînul Ion
\ Moldovan. A fost greu. Dar
V astăzi trăim o mare bucurie, 
(/ Simțim tn inimă marea pre- 
p țulre care nl se dă...
V Și prin vorba 
d bătrlnului răzbate 
q lelor

Cum folosesc tinerii 
de la „Electro-cablul 

cele 480 minute de lucru

satele din jur. 
noastre făceam 

altora obida și

domoală a 
lumina zi- 

noastre. El povestește 
marea bucurie a poienarilor. 

democrație 
populară au schimbat fața co
munei. S-au construit case 
noi, s-au înființat magazine, 
școală de 7 ani, 2 întovărășiri 
zootehnice. Și acum la săr
bătorirea semicentenarului — 
si inaugurează căminul cultu
ral, realizare la care In trecui 
poienarii nici nu puteau visa.

Ion Moldovan, pentru activi
tatea sa tndelungată in cor, a 
fost distins cu „Ordinul Muncii" 
clasa lll-a, iar Ion Banu, 
Traian Banu, Maria Bota, 
Hie Bozdog, Maria Slișe și al
ții cu „Medalia Muncii'1. Di
stincțiile le-au fost laminate 
chiar la această festivitate, 
înalta prețuire a partidului și 
guvernului nostru este primită 
cu emoție și adincă dragoste 
de toți.

In ochii tinerilor coriști ci
tești fericirea, dragostea pen
tru partidul-părinte. Maria 
Vonica, Maria Șufană, loan 
Bljă, Constantin Șerb, Elena 
Bălănoi șl alțl utemiști s-au 
angajat să duci mai departe 
faima corului lor. urmtnd pil
da celor virstnlci.

Anii noștri de

cat unele lucruri bune în această 
direcție. De exemplu, pentru a 
face ca tinerii să-și folosească în 
mod cît mai productiv timpul de 
lucru, membrii comitetului U.T.M. 
au stat de vorbă cu unii tineri in- 
disciplinați pentru a le arăta că 
intîrziind de la lucru sau plimbîn- 
du-se de colo pînă colo prin sec
ții,- fac greutăți îndeplinirii planu
lui, bunului mers al producției, în 
general. In felul acesta, unii tineri 
ca C. Roșea, C. Căpățînă și alții, 
pînă nu de mult „campioni ai in
disciplinei", sînt astăzi exemple 
demne de urmat pentru toți tine
rii.

A făcut însă comitetul U.T.M. 
tot ce putea să facă, tot ce era 
necesar în privința educării și mo
bilizării tinerilor la folosirea din 
plin a timpului de lucru? Credem 
că nu. Munca desfășurată de or
ganizația U.T.M. de la „Electro- 
cablul" în această privință nu este 
suficientă, sistematică, nu este de
stul de consecventă. Comitetul 
U.T.M. nu s-a ocupat decît de 
cîțiva tineri, neglijînd marea masă 
a muncitorilor tineri ai fabricii. 
De aceea, pe lingă tinerii sîrguin- 
cioși, care dau dovadă de spirit de 
răspundere în muncă, care folo
sesc din plin cele 480 de minute 
de lucru, mai sînt și tineri care 
nu știu să prețuiască timpul de 
muncă, întîrzie, pleacă mai devre
me de la lucru, umblă din Ioc în 
loc, se țin de pălăvrăgeală, împie-

ani de studenție. Evident, cei • 
doi student! care nu au lm- ? 
brăcat încă uniforma Institu- ? 
tului de mine din Petroșani • 
sînt în anul I. Constantin • 
Burian (în mijloc) a fost șe- • 

. ful unei brigăzi de tineret la ? 
? Exploatarea minieră Lonea, iar * 
: Robert Czibula (al doilea din ? 
: dreapta) a muncit ca strun- T 
? gar la Uzina de reparații a * 
: utilajului minier din Petro- ? 
: șani. Acum, noii lor tovarăși, ? 
: cu mai multă experiență în * 
? materie de studenție, s-au ? 
: oferit bucuroși să-i introducă * 
: în ceea ce e mai însemnat în ț 
? noua lor activitate: multă * 
> stăruință, să muncești cu ini- ț 
: mă, să nu te sperii de greu- ? 
? tați, ci să le învingi!

Adunarea de la uzinele 
„Mao Tze-dun" închinată 
sărbătoririi proclamării 

R. P. Chineze
La uzinele „Mao Țze-dun" din 

Capitală a avut loc joi după 
amiază o adunare u_ 
sărbătoririi a 9 ani de 
clamarea R. P. Chineze.

La adunare a luat 
tov. Alexandru Gomoiu, 
rul general al uzinelor, 
rul a dat numeroase

consacrată 
la pro-

CONTRIBUȚIA 
TINERETULUI
LA ASIGURAREA
belșugului
recoltelor viitoare

Unde viziunea politicii 
lui Dulles se interferează 

cu elucubrafiile 
numitului Gavin

Terminarea lucrărilor pe un important 
șantier de hidroameliorații din regiunea 

Timișoara
In ziua de 2 octombrie pe șantierul de hidroameliorații Checea- 

Jimbolia din regiunea Timișoara a fost obținută o mare victorie a 
muncii voluntare: terminarea lucrărilor de săpare a albiei canale
lor principale și secundare în lungime totală de peste 80 km. Timp 
de 42 de zile, cît au durat lucrările de săpare a canalelor, pe șan
tier au venit să muncească voluntar peste 170.000 oameni ai muncii 
din care 28.500 din întreprinderile și instituțiile orașului Timișoara. 
Lucrînd voluntar la săparea canalelor de pe șantierul Checea-Jimbo- 
lia, oamenii muncii din raioanele Timișoara și Jimbolia au adus sta
tului economii în valoare de peste 3.000.000 lei. Prin terminarea 
acestor canale, încă în toamna aceasta se vor scoate de sub perico
lul inundațiilor peste 11.000 ha. care, cultivate, vor asigura un spor 
de 1.000 vagoane de cereale.

Lucrările de hidroameliorații continuă cu elan sporit și pe cele
lalte șantiere din regiunea Timișoara.

La fabrica de țevi din Roman, 
majoritatea muncitorilor stnt ti
neri.

In fotografie: tînărut Iovu Ni- 
colae — unul din fruntașii cu care 
fabrica se mîndrește — lucrînd la 
mașina de filetat.

cuvîntul 
directo- 

Vprbito- 
bxemple 

care arată că R. P. Chineză se 
dezvoltă ca o mare putere mon
dială.

Recurgînd la provocări răz
boinice imperialiștii americani 
uită că azi au în față o nouă 
Chină, uită că alături de R. P. 
Chineză se ridică țările din la
gărul socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică, popoarele iubitoa
re de pace din întreaga lume.

La cea de-a 9-a aniversare a 
R. P. Chineze — a spus în în
cheiere vorbitorul — ne angajăm 
din nou să executăm înainte de 
termen toate agregatele pe care 
uzinele „Mao Țze-dun“ le expor
tă în R. P. Chineză.

A vorbit apoi maistrul Dumi
tru Nițoi care s-a întors de cu- 
rînd din R. P. Chineză unde, îm
preună cu un grup de specia
liști romîni, a acordat asistență 
tehnică la construcția primei ter
mocentrale electrice din cele 7 
termocentrale pe care țara noa
stră le livrează R. P. Chineze.

In încheierea adunării, tov. 
Dun Tziun-min, consilier comer
cial al Ambasadei R.P. Chineze a 
exprimat mulțumiri pentru cuvin
tele calde de prietenie și pentru 
aprecierile pe care muncitorii din 
uzinele ce poartă numele preșe
dintelui R.P. Chineze le dau mun
cii poporului chinez.

Ingrășămintele naturale Incor
porate în sol odată cu sămînța 
aduc an de an sporuri de re
colte pe fiecare hectar.

Pe baza acestei experiențe, Co
mitetul regional de partid Cra- 
za? o “„săptămî- illllllllirailllllllllllllllllllllllll 
nă record pen
tru fertilizarea 
solului", che- 
mînd pe toți 
oamenii muncii 
de pe ogoarele 
regiunii să 
ticipe și să 
tribuie din 
la această
une patriotică.

Pentru a vedea în ce măsură 
au răspuns tinerii acestei che
mări am mers prin mai multe 
unități socialiste agricole din 
raionul Craiova.

RAID

par- 
ccn- 
plin 
acți-

mul belșugului" au hotărît să 
care la cîmp cîte 50 de care (50 
de tone), adică cel puțin jumă
tate din această rezervă să fie 
incorporată în sol odată cu să
mînța din toamna aceasta, restul 

rămînînd dispo
nibil în platfor
me pentru pri
măvară.

Văzînd exem
plul acestora, 
Marin Văduva, 
secretarul comi
tetului organi
zației U.T.M. de 
la întovărășirea 
„Gh. Doja“ a 
stat de vorbă 
cu utemiștii și

Pînă in iarna anului 1957, 
James Gavin avusese renumele 
unui om teribil sau după cum 
se spune în S.U.A. fusese cotat 
ca un „tip tare“. Cits n-a făcut 
el în calitate de șef al servi
ciilor de cercetări și dezvolta
re a armatei ? In timpul răz
boiului din Coreea a dat dis
poziție ca în scopuri strict... 
științifice, să se arunce napalm 
asupra populației. In cadrul 
unei emisiuni televizate a des. 
cris telespectatorilor înspăi
mântați cită rivnă personală a 
depus el. cum n-a dormit zile 
și nopți, îndemnînd oamenii de 
știință să fabrics napalm. Ce 
zile, ce măreție '.

De toate acestea își amin
tește rj acum, slînd la gura so
bei, bătrînul general locote
nent, scos la pensie. Poate că 
ar fi fost de așteptat din par
tea lui ca măcar acum să se 
liniștească, să-și vadă de nepoți 
și de pipă. Dar ți-ai găsit. In 
mijlocul linei încăperi pline cu 
hărți militare, grafice, scheme, 
pensionarul general s-a apucat 
să creeze. Cu fiecare zi deve
nea însă mai agitat, ochii i se 
tulburau.

intr-unu din zile, din came
ra ds lucru s-a auzit un țipăt 
înspăimântător. Se spune că ar 
fi fost smuls de la o fereastră

Acțiunea entuziastă a 
utemiștilor din Ișalnița

In comuna Ișalnița se găsesc 
două întovărășiri agricole — 
„Drumul belșugului" și „Gheor- 
ghe Doja“.

Cele două organizații utemiste 
din aceste unități agricole socia
liste au studiat chemarea cu se
riozitate, și-au „cîntărit" forțele 
și au luat hotărîrea să pornească 
□ întrecere entuziastă între ele.

Gunoi de grajd era suficient, 
încă din anii trecuți gunoiul sta 
depozitat și, datorită unei con
cepții înapoiate a unor țărani 
muncitori din sat, nu era folo
sit. Fiecare dintre cei 55 tineri 
ai întovărășirii agricole „Dru-

prin organizațiile U.T.M. 
din raionul Craiova în 
legătură cu transportul 

îngrășămintelor 
naturale la cîmp

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiniuiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tinerii săi și împreună au hotărît 
să facă și ei același lucru.

Așa a pornit întrecerea între
gului tineret din comuna Ișălni- 
ța, care zi șj noapte a transpor
tat la cîmp mari cantități de gu
noi de grajd fermentat, de cea 
mai bună calitate. Hotărîrea ti
nerilor de a lupta cu toate for
țele pentru a asigura belșugul 
viitoarei recolte a dus la fapte 
demne de toată lauda. Pentru a 
transporta deodată mai multe 
tone, unii dintre tineri au legat 
căruță de căruță. Toate acestea 
au făcut ca întreaga comună să 
devină fruntașă pe regiune. Cele 
3.573 tone de gunoi de grajd 
transportate la cîmp sînt roadele 
acțiunii entuziaste a utemiștilor 
din .............. *cele doua organizații U.T.M.

ION TEOHARIDE

GH. PAVEL _

■Wj|IB||

„Sînt părintele unei eleve. în 
cartierul nostru, Voluntari, se află 
cîteva școli elementare. Oamenii 
în majoritatea lor muncitori, sînt 
mulțumiți că, prin fiii lor, în regi
mul nostru democrat-popular, da
torită condițiilor create de către 
partid și guvern, își văd realizat 
visul de a învăța, posibilitate pe 
care ei n-au avut-o în trecut. 
Această bucurie le este însă um
brită de unele fapte care se pe
trec în școală, sub ochii învățăto
rilor și profesorilor, sub ochii di
recțiunii școlii.

Fiica mea a fost elevă în clasa 
a V-a B la Școala nr. 42 „Nioolae 
Bălcescu". Mă întrebam eu, de ce 
au rămas oare în această clasă atît 
de mulți repetenți ? Să fi fost de
vină numai copiii, să fi făcut oare 
școala tot ce se putea pentru ca 
elevii să învețe, să se pregătească 
bine ? M-am convins că nu. Dim
potrivă. Cu toate că este foarte 
grav ceea ce spun, am constatat 
că există printre profesori cineva 
interesat ca elevii să fie lăsați să 
persiste într-o slabă pregătire. Și 
acest cineva este dirigintele cla
sei a V-a B (azi clasa VI C), pro
fesorul Gheorghe Niculescu. De 
multe ori mi-am pus întrebarea 
de ce i se tolerează acestui profe
sor să nu împărtășească metodele 
noi de muncă pe care le promo
vează școala noastră nouă. Profe
sorul Niculescu a rămas, se pare 
la ideea veche : „plătești — treci 
clasa, nu plătești — repeți a- 
nul l“.

Fiica mea era slabă la învăță
tură, eu nu am prea multă price
pere s-o ajut, s-o controlez cum 
se pregătește. Mi-am pus toată 
nădejdea în sprijinul și ajutorul 
școlii. Dirigintele clasei mi-a pro-

a-mi ajuta fiica să nu rămînă re- aceste elemente cărora le asigură 
potentă. In schimbul acestui „aju- o asemenea sursă de venit pe spi- 
tor“ trebuia să-i lucrez (eu fiind 
tîmplar de meserie) o bibliotecă, 
un birou și o masă de sufragerie, rifice de către 
Dacă le-aș fi făcut, cu siguranță popular raional, 
că astăzi fiica mea n-ar fi fost re
petentă. Dar nu le-am făcut.

Faptele nu se opresc însă aici. 
Profesorul Niculescu, în mărini
mia sa, îi ajută și pe alții să pro
fite de pe urma elevilor, să cîș- ____  __ .____ _  _  ___
tige. A încetățenit regula ca elevii [a sfîrșitul anului cu un nou lot C*  - de repetenți — victime ale setei

I K I I \ de cîștig necinstit a acestor, ele-

I ’vi I J mente dubioase. Copiii noștri tre-
I lx I -S buie ajutați să învețe în școală și

□u la meditatori particulari de

narea părinților elevilor r Acest 
lucru cred că ar trebui să se ve- 

organsle sfatului 
Asemenea ele

mente care mai cred că pregăti
rea școlară se poate specula n-au 
ce căuta în învățămînt.

A început un nou an de învăță
tură. Nu vrem ca din pricina unor 
asemenea elemente să ne trezim

profesorul
■'r

să treacă neapărat prin mîna unor teapa „foștilor" din oartierul nos- 
meditatori particulari. De aceea tru, ci trebuie să știe că promova- 
unii părinți sînt nevoiți să plă- t
tească bani grei unor așa-ziși me- nu prin plocoane aduse diriginte- 
ditatori, elemente dubioase, foști " 
militari în vechea armată, prove- 
niți din rîndul burgheziei. Aceș
tia îi „meditează" pe elevi la toa
te materiile, în schimbul unei taxe 
lunare. Cine îi recomandă pe a- 
cești meditatori ? Și profesorul Ni
culescu. Ce are acest» CQmua cu> ..4 - ” t ■

rea este posibilă prin învățătură,

‘lui“.
PETRE MANOLE 

șeful unității nr. 6 I.P.R.O.F.LL.
București

★
Scrisoarea tovarășului Ma- 

s nole trebuie să fie un semnal 
§ pentru conducerea școlii ș.ișec-
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ția de învățămînt și cultură a 
Sfatului popular al raionului 
„1 Mai" din București.

Pregătirea școlară a elevilor 
din această unitate de invăță- 
mînt este slabă. Au rămas la 
sfirșit de an 71 de elevi repe- 
tenți, la care se mai adaugă 
și mulți corigenți. Or, rezulta
tele acestea nu pot fi puse în 
întregime pe seama unor con
diții obiective. In școală, unii 
profesori, odată cu clopoțelul 
care sună de ieșire, își scutură 
de pe umeri orice obligație 
față de elevi. Corpul didactic 
al școlii n-a făcut eforturi prea 
mari pentru a-i ajuta pe elevi 
să se pregătească în școală, 
n-a organizat cu ei în școală 
în timpul anului școlar, ore 
de meditații la toate materiile. 
In asemenea condiții n-a fost 
greu să-și găsească teren priel
nic de activitate un profesor 
care și-a uitat cu totul noile 
sarcini de pedagog, apelind la 
arsenalul metodelor vechi, a- 
parținînd trecutului, școlii bur
gheze.

De ce s-a păstrat tăcere în 
jurul faptelor profesorului Ni- 
culescu, este aproape inexpli
cabil. In urma discuțiilor pur
tate pe marginea sezisării tov. 
Manole, tovarășa directoare a 
școlii, Smaranda Movilă a 
convocat consiliul pedagogic 
în care urma să se discute ca
zul acestui profesor. Ce fel de 
discuții s-au purtat insă acolo 
dacă profesorul Niculescu n-a 
fost prezent (era plecat înpro-

ținuta 
forrestal-iană. Adică: urlînd cit 
il ținea gura că au năvălit... 
„rușii"' in timp ce el încerca 
să evacueze locuința prin... fe
reastră' vrmd să se arunce in 
cap. Au fost nevoiți să-l lase 
în pace. Abia scăpat din mîi
nile ciracilor de balamuc a 
chemat urgent prin telefon un 
influent om politic american 
căruia ar fi urmat să-i lumi
neze niște „documente senzor 
ționale“. Peste o oră numitul 
Harper, directorul unei mari 
edituri americane primea un 
manuscris voluminos... Peste 
citeva zile toate somitățile De
partamentului de Stat — se 
pare că însuși Dulles — se gră
beau să-l caute la telefon, ori 
să-l viziteze pe generalul pen
sionar — și— să-l felicite. Pa
sămite peste noapte devenise 
un vestit vizionar ! Documen
tele senzaționale" date publici
tății au format un volum gros, 
intitulat : „War and peace in 
the space age" (Război și pace 
în epoca spațială).

Cunoscînd toate acestea des
pre James Gavin, urmaș al 
lui Forrestal să încercăm să-i 
urmărim aventurile demente 
din cuprinsul cărții, din care 
revista americană „Life'*  pu
blică un număr impresionant 
de pagini. Din capul locului

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. IV-a)
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LA LN AN de la începutul1

EREI COSMICE

La 4 octombrie aniversăm 
primul an al erei cosmice, ani
versăm un an de la lansarea 
în Uniunea Sovietică a primu
lui satelit artificial al 
tului.

Această deosebită 
mantă științifică, de o 
incomensurabilă pentru 
omenirii, a constituit una din 
cele mai strălucite dovezi a 
superiorității științei primului 
stat socialist din lume, a for
ței și a îndrăznelii științifice a 
savanților sovietici. Este neîn
doielnic că acest eveniment e- 
pocal va intra pentru totdeau
na în istoria omenirii, mareînd 
începutul erei cosmice, eră în 
care omul va înfăptui 
visurile sale cele mai 
realizarea călătoriilor

pămîn-

perfor- 
valoare 
viitorul IiII

unul din
scumpe : 
spre Lu-

nă, Marte, Venus sau chiar 
spre alte sisteme solare.

La sfirșitul primului an din 
era cosmică, ar fi desigur foar
te interesant să trecem în re
vistă cîteva din realizările ob
ținute de oamenii de știință, în 
acest răstimp, în domeniul că
lătoriilor interplanetare.

In paginile noastre de știin
ță noi v-ani împărtășit în ge
neral toate datele transmise de 
sateliții artificiali ai pămintu- 
lui publicate în presa sovietică. 
Lunile care vor urma ne vor 
aduce cu siguranță noi și noi 
date de o deosebită importanță 
științifică, despre zborul sate
liților artificiali ai pămîntului. 
Numai datele științifice furni
zate pînă acum, atît de primul 
satelit cit și de cei doi frați 
mai mari ai săi, lansați de a- 
semenea in acest an, sînt atît 
de numeroase incit elaborarea 
lor va mai necesita încă mulți 
ani de muncă intensă. Cu 
toate acestea se poate afirma 
de pe acum că această primă 
etapă de cucerire a Cosmosu
lui se va termina prin con
strucția, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, a unor 
extraterestre, adevărate 
laborator cosmic, care 
folosite ca bază de plecare 
pentru astronavele 
rază de acțiune.

Succese deosebite 
obținute în acest an 
sovietică și în domeniul rache
telor. Prof. G. Pokrovski, cu
noscut specialist în domeniul 
tehnicii rachetelor,

stațiuni 
insule- 
vor fi

cu mare

au fost 
de tehnica

a declarat

MOTOARELE IONICE
Astronomic din București urmărind satelitul.

spre

O NOUA SURSA

lumea 
navei 
că o- 
adînc 

cu a-

La Observatorul 
zilele trecute în cadrul unei 
conferințe ținute la Casa cen
trală a ziariștilor din Moscova, 
că puterea rachetei cu ajutorul 
căreia a fost lansat cel de al 
treilea satelit artificial sovietic 
al pămîntului este de sute de 
ori mai mare decît puterea ra
chetelor cu care au fost lansați 
sateliții americani. Această 
realizare tehnică este excepțio
nală și de o importanță capi
tală pentru zborurile interpla
netare. In prezent toată 
admite că propulsorul 
cosmice va fi racheta și 
mul va pătrunde tot mai 
în spațiul interplanetar 
jutorul rachetelor, la început
folosind carburantul chimic,
iar pe urmă și cel atomic.

Foto: N. STELORIAN

deschid drumul omului

Așa îșl imaginează desenatorul revistei „Nauka 1 jizn" o viitoare navă interplanetară
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Cu prilejul aniversării unui 
an de la lansarea în Uniunea 
Sovietică a primului satelit ar
tificial al pămîntului, să arun
căm o privire într-un viitor 
mai îndepărtat și să analizăm 
unele posibilități științifico-teh- 
nice ale zborurilor în Galaxie.

După cum se știe, sistemul 
planetar cel mai apropiat de 
Pămînt este cel al stelei „Alfa" 
din constelația Centaurului 
care se găsește la o distanță 
de aproximativ 4 ani lumină 
de noi. Dacă ținem seama că 
lumina parcurge 300.000 kilo
metri pe secundă, este lesne 
de calculat că o rachetă ce 
s-ar deplasa cu 20 kilometri 
pe secundă (viteză suficientă 
pentru ca astronava să poată 
părăsi sistemul nostru solar) 
și-ar atinge ținta de abia peste 
65.000 de ani! Așadar, viteza 
aceasta este insuficientă. Nu 
s-ar putea construi oare o ra
chetă care să zboare cu viteze 
mult mai mari?

Se știe că viteza rachetei 
crește odată cu viteza, de ejec- 
tare a materiei aotive. După 
cum arată calculele, viteza 
maximă de scurgere a gazelor 
din camerele rachetelor chimi
ce nu poate depăși 5 kilo
metri pe secundă.

Pentru a accelera mai mult 
ejecția gazelor, în ultimii ani 
s-a propus folosirea „carbu
ranților" nucleari, adică a sub
stanțelor care în cantități mici 
sînt capabile să degaje ener
gii uriașe. Se părea că la uti
lizarea energiei nucleare vina 
de gaze va fi ejeolată cu o 
viteză de cîteva zeci de kilo
metri pe secundă. Dar prof. 
Pokrovski și-a exprimat îndo
iala în legătură cu posibilitatea 
folosirii energiei atomice pe 
rachetele interplanetare. Insta
larea de reactori nucleari pe 
rachete, a declarat el, este cu 
totul lipsită de perspectivă, de
oarece pentru reactor vor fi 
necesare materiale extrem de 
refractare. în mod practic este 
imposibil de obținut în reactor 
o temperatură mai mare decît 
cea pe care o dau carburanții

La Moscova și la Paris, la Ro
ma și Mexico-City, la toate ma
rile întruniri științifice internațio
nale, lucrările prezentate de oa
menii de știință din țara noastră 
trezesc un interes deosebit, cer
cetările științifice romînești a- 
ducînd o prețioasă contribuție la 
lămurirea unor importante proble
me ce stau în fața științei con
temporane.

In dorința de a împărtăși citi
torilor noștri cîte ceva în legătu
ră cu contribuția adusă de 
menii de știință 
la cea de-a 
doua Conferință 

internațională 
de la Geneva 
pentru folosirea 
energiei atomi
ce în scopuri 
pașnice, un re
dactor al ziaru
lui nostru s-a 
adresat acad, 
prof. dr. ȘTE
FAN MILCU. 
care ne-a decla
rat următoa
rele:
Conferința 

internațională 
pentru folosirea 
energiei atomi
ce în scopuri pașnice, care a avut 
loc la Geneva, a fost una din 
cele mai importante manifestări 
științifice din ultimii ani.

La această conferință au parti
cipat aproape 2000 de savanți din 
toate țările lumii și aproape 4000 
de observatori care s-au adunat 
în străvechiul oraș elvețian pen
tru a-și împărtăși unul altuia 
rezultatele strădaniilor lor pe dru
mul utilizării celei mai mari des
coperiri a veacului nostru în folo
sul omului si nu împotriva lui. 
Lucrările Conferinței au durat 
două săptămîni și au fost consa
crate celor mai variate probleme 
legate de folosirea energiei atomi
ce în scopuri pașnice.

Timp.de două săptămîni, în Pa
latul Națiunilor din Geneva, oa-j 
meni de știință din toate țările 
lumii au arătat ce mărețe perspec
tive se deschid în fața omenirii

oa-
din țara noastră

obișnuiți, iar efectul de pe 
urma folosirii energiei atomice 
în rachetele interplanetare va 
fi cliiar ceva mai mic decît cel 
de pe urma folosirii oricărui 
combustibil pentru rachete cu
noscut în prezent.

Așa dar pentru obținerea 
unor viteze apropiate de cea a 
luminii, necesare plimbărilor 
noastre printre stele, va fi ne
voie să se renunțe la folosirea 
energiei calorice în rachete și 
să se găsească o nouă soluție 
în condițiile căreia atomii și 
moleculele să nu fie animate 
de haosul caloric (mișcări dez
ordonate) care distrug motorul 
rachetei.

Din acest punct de vedere, 
dintre toate aparatele interas- 
trale ale viitorului, cele mai 
multe avantaje le prezintă ra
cheta ionică

Iată cum descrie principiul 
de funcționare al unei rachete 
ionice modeme, candidatul în 
științele tehnice, R. G. Perel
man într-un recent articol pu
blicat în revista sovietică 
„Nauka i Jizn" :

In instalația de forță se pre
vede un aparat special, care 
produce energia electrică ne
cesară pentru funcționarea mo
torului. Materia activă avînd 
atomi ce se ionizează cu ușu
rință și care au în același timp 
o greutate relativ mare, de 
pildă cesiul sau rubidiul se în
călzește pînă la temperatura 
de evaporare și trece în ca
mera în care se găsește un gri
laj (catalizator) incandescent. 
Trecînd prin el, din vaporii a- 
tomilor de cesiu se desprind 
electronii, adică atomii se io
nizează și capătă o sarcină e- 
lectrică pozitivă : cu acest pri
lej numărul atomilor ionizați 
atinge aproape sută la sută. 
Pe urmă, printr-un pîmp elec
tric, ionii și electronii sînt se
parați și aooelerați fiecare în 
parte în acceleratori, pînă la 
viteze de ordinul 80—100 km/s. 
Această accelerare a particule
lor cu sarcină electrică se fo
losește de pe acum pe scară 
largă în știință și tehnică. 
După aceasta, ionii și electro
nii sînt îndreptați în fascicole 
paralele în duză, unde se u- 
nesc, formînd un fascicol de 
atomi refulați cu mare viteză.

în felul acesta sub acțiunea 
unor forțe electrice particulele 
negative și pozitive vor putea 
căpăta o mișcare dirijată și vor 
putea atinge viteze de zeci și 
sute de mii de kilometri pe se
cundă. Potrivit unuia dintre 
proiecte, greutatea unei rache
te ionice automate destinată 
vizitării sistemului solar (un fel 
de... motocicletă a viitorului) 
este de 1,5 tone dintre care 
aproape 700 kilograme revin 
încărcăturii utile.

Care sînt perspectivele de 
realizare a rachetelor ionice ?

Deocamdată acceleratorii 
moderni pot accelera ionii pînă 
la zeci de mii de kilometri pe 
secundă, dar fascicolele obți
nute sînt infime (milionimi de 
grame pe secundă). In același 
timp, acceleratorii înșiși au o

greutate proprie de 
sute de tone! Din 
oauză, după părerea Iul R. G. 
Perelman, despre realizarea 
proiectelor aparatelor ionice se 
va putea vorbi numai după ce 
se vor putea crea acceleratorii 
pentru ioni ușori, de mic ga
barit și în același timp extrem 
de puternici, precum și surse 
de energii electrice pentru ac-

aceasta

Scherția motorului ionic, 
ajutorul căruia navele ionice 
vor putea străbate uriașe di
stante cosmice.

celeratori care să aibă aceleași 
proprietăți. Fizica contempo
rană a început de acum elabo
rarea acestor probleme extrem 
de grele și se poate spera că 
realizarea aparatelor ionice va 
putea fi înfăptuită într-un vii
tor nu prea îndepărtat și odată 
cu ele ne vor deveni accesi
bile căile spre adîncurile Cos
mosului, drumul spre stele.

Și atunci, cînd vom călători 
printre planetele îndepărtate 
nu vom uita de bună seamă 
că toate aceste cuceriri ale o- 
mului au început în U.R.S.S., 
la 4 octombrie 1957, în prima 
zd a erei cosmice

Ing. ION SIÎCEVEANU

DE REACȚII 
TERMONUCLEARE ?

Unal din cititorii noștri ne ruga 
să publicăm un articol cu privire 
la problema dacă fulgerele globu
lare ar fi sediul unor reacții ter
monucleare naturale.

Vom încerca în rindurile ce 
mează să răspundem acestei 
trebări:

Fulgerul globular reprezintă 
multă vreme o enigmă pentru 
menii de știință. Această descăr
care electrică naturală are aspec
tul unei sfere luminoase care a- 
pare in stările de furtună. Dar, 
spre deosebire de fulgerul obiș
nuit a cărui durată este deobicei 
foarte scurtă, globul st£ălucitor se 
deplasează un timp oarecare sub 
influenfa curentelor de aer. Acea
stă descărcare coboară deseori, 
spre oămlnf, descriind traiectorii 
dintre cele mal neașteptate și im
posibil de prevăzut.

Ceea ce se știe astăzi cu certi
tudine este că fulgerele globulare

ur- 
in-

de 
oa-

provin întotdeauna din descărcări 
electrice instantanee foarte rapide, 
la intervale scurte, care au loc 
intr-un nor înalt de cițiva kilo
metri și a cărui bază este ade
sea situată mai jos de 1500 m.

★
După cum ați. putut citi în nu

meroase materiale publicate in 
pagina noastră, singurele reacții 
leitnonucieare naturale cunoscute, 
sînt cele care au loc in soare și 
stele unde există condițiile nece
sare pentru producerea lor: tem
peraturi de zeci de milioane de 
grade șl presiuni de mii de atmo
sfere.

Oamenii de știință și-au pus 
Insă intrebarea dacă nu există 
oare și alte reacții termonucleare 
in natură, eventual chiar in atmo- ' 
sfera pămîntului.

După cum se știe, tn reacțiile . 
termonucleare dirijate care sînt r 
produse, de pildă, in instalația 
„Ogra" din U.R.S.S., se folosesc 
descărcări electrice cu o intensi
tate uriașă. De indaiă ce se pro
duce o asemenea reacție, apare o 
emisiune abundentă de neutroni.

Ținind seama că in fulgere, mai 
ales în cele globulare, diferența 
de potențial poate atinge valori 
uriașe (piuă la aproximativ 4 mi
liarde de vbiți) și o intensitate in
stantanee de ZbO.OOO amperi, oa
menii de. știință studiază in ul
timul timp dacă in aceste descăr
cări nu se produc eventual și re
acții termonucleare. Pentru ca 
acest fenomen să aibă loc. se in. 
țeiege că e nevoie și de existența 
unor presiuni foarte înalte. Dar, 
și această condiție este îndeplini
tă in cazul descărcărilor electro
statice atmosferice. Intr-adevăr, 
examenul lor indică existența unui 
nucleu format din electroni in 
mișcare care este înconjurat de o 
cămașă de aer cald. Din cauza 
inerției, masa uriașă de aer n-are 
timpul necesar să se dilate, astfel 
că rămtne sub o presiune mare 
pînă în clipa in care se sparge cu 
un zgomot puternic. Dar nu numai 
atît. Din cauza curenților foarte 
mari se nasc în fulgere forțe mag
netice uriașe, care comprimă masa 
de-aer la presiuni de mii de atmo
sfere.

Iată, așadar, că fulgerele înde
plinesc toate condițiile (intensita
tea curentului de descărcare, tem
peratură, presiune, pentru ca ele 
să fie sediul unor reacții termo
nucleare).

Ținind seama de toate acestea, 
unii savanți înclină spre ipoteza 
conform căreia fulgerul ar fi cu 
adevărat sediul unor reacții ter
monucleare naturale.

Pentru verificarea Ipotezei ar 
trebui să mai existe și emisiunea, 
de neutroni care apar, după cum. 
arătam mai sus, în cadrul reacți
ilor termonucleare. Există- oare 
și această dovadă? Se pare că da 

Lămurirea problemei dacă ful
gerele sînt sediul unor reacții 
termonucleare sau nu, are, deo
camdată, un caracter pur științi
fic. Dar cu siguranță că elucida
rea ei va duce totodată la găsi, 
rea unor interesante aplicații 

practice in domeniul energeticii.
Ing. C. T,

32. Cu primul izotop au fost a- 
duse o serie de contribuții cu pri
vire la fiziologia și fiziopatologia 
tiroidei. După cum se știe acest 
element se fixează electiv în a- 
ceastă glandă și permite din a- 
ceastă cauză studiul hormonilor 
secretați care conțin iod. Tot cu 
ajutorul iodului radioactiv s-au 
putut arăta că în infecțiile ex
perimentale tiroida trece printr-o 
fază de excitație urmată de una 
din inhibiție și că acest proces 
poate fi modificat prin cortizon.

Cu ajutorul fosforului radioactiv 
s-a urmărit în
corporarea ace
stui element în 
creier, sub in
fluența a di
verși hormoni, 
căutîndu-se ex
plicația tulbură
rilor nervoase 
care apar în 
unele boli en- 

de-a doua Conferință internațională rile ' prezentate 

€1 Lotci Îaa noastră au fost C41U11I1C“ bine primite în 
cadrul conferin
ței și au reținut- 
atenția partici- 
panților uneori 

nu fără surprindere. Sucesele de
legației noastre au fost subliniate 
prin comentarii elogioase făcute 
de unele ziare și posturi de radio 
din străinătate,

Sutele de lucrări prezentate în 
cadrul conferinței, excepționalele 
comunicări ale savanților sovietici 
cu 
Pe

prin folosirea pașnică a energiei 
nucleare.

Numărul lucrărilor prezentate 
în cadrul conferinței a depășit ci
fra de 2200 din care bineînțeles 
numai o parte au putut fi prezen
tate în ședințe plenare.

In cadrul conferinței s-a orga
nizat, de asemenea, o excepțio
nală expoziție științifică, 
trezit un deosebit interes 
durile vizitatorilor.

Au reținut în mod 
atenția vizitatorilor și 
naștere la aprinse dispute

care a 
în rîn-

special 
au dat 
științi-

prof. univ. Valeriu Novacu, repre
zentant al R.P. Romîne în Con
siliul Guvernatorilor al Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică, acad. Șerban Țiteica și prof, 
univ. Florin Ciorăscu, directori 
științifici adjuncți la Institutul 
de fizică atomică, Paul Drăghi- 
cescu, candidat în științe, secretar 
al Comitetului pentru energia nu
cleară și subsemnatul.

Delegația noastră a prezentat 
50 de lucrări între care cele mai 
numeroase în domeniul fizicii nu
cleare și al aplicațiilor industria-
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PREZENTATE

la cea
pentru folosirea energiei 
în scopuri pașnice
Ne vorbește

acad. prof. dr. ȘTEFAN MILCU
prim-secrefar al Academiei

fice, exponatele sovietice ce au 
marcat progresele excepționale 
ale științei și tehnicii din marea 
țară a socialismului.

La recenta Conferință de la Ge
neva țara noastră a participat cu 
o puternică delegație din care au 
făcut parte tovarășii G. Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară, 
Horia Hulubei, directorul 
tului de fizică atomică, 
Raluca Ripan, președintele 
din Cluj a Academiei

acad, 
lnstitu- 

acad. 
Filialei 
R.P.R.,

R. P. R.

le, biologice, 
giei atomice, 
nucleare au reținut atenția 
rile prezentate de academicienii 
Horia Hulubei și Șerban Țițeica.

Ca medic participant la lucră
rile Conferinței de la Geneva aș 
dori să citez cîteva din 
prezentate de 
cu privire la 
nucleare în 
Au fost astfel 
tele cercetărilor făcute cu 
radioactiv 131 și fosfor radioactiv

medicale ale 
In domeniul

ener- 
fizicii 
lucră-

lucrările 
delegația noastră 

folosirea energiei 
domeniul medicinii, 
prezentate rezulta- 

iodul

privire la experiențele făcute 
r. linia folosirii pașnice a ener
giei termonucleare, sînt o dovadă 
a mărețelor biruinți dobîndite în 
știința și tehnica contemporană.

In ansamblul ei, prin spiritul 
de colaborare în care s-au desfă
șurat lucrările, cea de a II-a Con
ferință internațională pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice a dovedit încă o dată în
tregii omeniri imensele posibilități 
ce se deschid în momentul în care 
toate forțele vor fi îndreptate spre 
folosirea pașnică și nu pe cîmpu- 
rile de luptă a energiei nucleare.

• Coloana Alțxan- nici un fel de legă- 
drina din Leningrad, tură, numai 
ridicată în anul 1834 imensei sale greutăți, 
în amintirea victoriei '___
repurtate asupra ar- zute în apropiere, 
matelor lui Napoleon, 
are înălțimea totală 
de 47,40 m.

Este alcătuită dintr- 
un fus de granit roșu 
de Carelia așezat pe 
un imens soclu de 
piatră. Fusul de gra
nit este lung de 26 

diametru 
la bază

m., are un 
de 3,66 m, 
și 3,14 la partea su
perioară.
lui totală este de 600 
tone. La montarea 
acestei uriașe pietre 
au fost folosiți 1400 
de oameni. Fusul stă 
vertical pe soclu, fără

Greutatea

datorită

Suflul unei bombe că- 
, în 

timpul Marelui Război 
pentru Apărarea Pa
triei, a reușit s-o miș
te doar, nu 
dărîme.

s-o și

cele 
sche-

• Unul din 
mai importante 
lete metalice din țara 
noastră este cel executat 
pentru construirea Pa
latului Căilor Ferate 
din București. Oțelul 
utilizat la scheletul 
acestei construcții are 
o greutate totală de 
5.000.000 kg. și s-a 
obținut prin topirea 
șinelor vechi. Datorită

imensei greutăți a 
scheletului nu a mai 
fost necesară incaș? 
trarea sau legătura 
printr-un mijloc oare
care de fundațiile de 
beton. El stă doar re
zemat pe aceste fun
dații.
• Pentru expoziția 

din Paris din anul 
1889 s-a construit și 
o hală a mașinilor 
pe o suprafață de 
500.000 metri pătrați. 
Hala are 45 m. î- 
nălțime și 110,6 m. 
deschidere (distanță 

intre zidurile longi
tudinale).

Aparat pentru masurarea radioactivității construit în R. Cehoslovacă

Timp.de


de bază U.T.M. din gospodărie 
să se grupeze un mare număr de 
tineri neutemlști. Utemiștii îi in
vită pe aceștia la unele adunări, 
stau de vorbă cu ei șl treptat îi 
atrag la acțiunile organizației.

★
Organizația de bază U.T.M. din

Comuna Bascov din apropierea 
Piteștiu.ul numără mai multe or
ganizații de baza U.T.M. Ele cu
prind un număr mare de utemiști 
și se bucură de un frumos presti
giu in rîndul întregului tineret 
din comună. Lună de lună în a- 
dunările generale sînt primiți noi 
tineri în U.T.M. în anul acesta, sat are specificul ei. Ea își desfă- 
de pildă, organizația din comună 
a crescut cu aproape 30 de mem
bri. Aceasta se datorește faptu
lui că^prganizațiile de bază din 
comună desfășoară o activitate 
vie, interesantă, la care este an
trenată masa tineretului, li se ex
plică in mod temeinic scopul și 
caracterul organizației noastre, 
cerințele pe care organizația le 
pune în fața membrilor săi.

★
Utemiștii de la G.A.C. „Al doi

lea pian cincinai" din comuna 
Bascov sînt apreciați de toți co
lectiviștii ca tineri harnici, care 
nu se dau înlături de la treburile 
ceie mai grele, care au inițiative 
ce aduc multe foloase gospodă
riei. Anul acesta de exemplu
— utemiștii au construit prin 
muncă voluntară un siloz cu o 
capacitate de însilozare de 50 
tone.

Educînd utemiștii ta spiritul 
combativității revoluționare, a 
intransigenței față de lipsuri, or
ganizația U.T.M. a intervenit cu 
promptitudine ori de cîte ori s-au 
maniiestat lipsuri sau abateri în 
viața și activitatea utemiștilor.

Așa s-a întîmplat cînd Dinu 
Iordache a început să nu mai vină 
la muncă, să se intereseze numai 
de propria lui gospodărie. Ute
miștii l-au chemat să dea socotea
lă în fața adunării generale. Chiar 
fratele lui — utemist și co
lectivist fruntaș — l-a criticat cu 
asprime pentru mentalitatea și a- 
titudinea lui individualistă, îna
poiată. Bineînțeles că Dinu și-a 
reluat locul în rindurile colecti
viștilor și n-a mai absentat de la 
muncă. Organizația de bază tră
iește o viață intensă, duce o acti
vitate susținută pentru educarea 
comunistă a tineretului. Este al 
treilea an de cînd funcționează
— cu bune rezultate — învăță-
mîntul politic și tot de atunci u- 
temista Niculina Bădiță este pro
pagandistă. Săptăinînal se țin în 
fapa uidiuțuivi iiiiuiiiom jzuiinvc. .. ■ „■
Cei mai mulți utemiști activează tinerii la munca voluntara 
în formațiile artistice ale cămi
nului cultural din comună, merg 
la conferințe, citesc.

Toate acestea au făcut ca în 
jurul utemiștilor, a organizației

organizația de bază — așa cum 
este și normal de altfel — se in
teresează șl de atitudinea tinăru- 
lui respectiv față de unitățile so
cialiste existente în comună. Așa, 
de pildă, tînăra Elisabeta Ciocoiu 
a cerut de mai multă vreme să 
fie primită în U.T.M. Era o fată 
activă, participa alături de ute
miști la acțiunile organizației, 
făcea parte din corul căminului 
cultural. Dar întreaga ei familie 
era foarte rezervată în ce pri
vește încadrarea sa într-o formă 
colectivă de lucrare a pămîntului. 
De aceea doi membri ai comite
tului au primit sarcina să se o- 
cupe îndeaproape de Elisabeta, 
să-i dea să citească Statutul mo
del al G.A.C., să angajeze discuții 
cu ea pînă la deplina clarificare, 
despre superioritatea muncii în 
comun a pămîntului pentru ca 
apoi ,1a rîndul ei să facă ace

șoară activitatea în rîndurile ti
nerilor țărani întovărășiți, a în
vățătorilor precum și a tinerilor 
săteni ale căror familii n-au 
pășit încă pe drumul colectiviză
rii, O muncă complexă, care tre
buie dusă diferențiat după speci
ficul preocupărilor și probleme or 
fiecărei categorii de tineri. Se 
poate aprecia că organizația a în
țeles lucrul acesta. Secretarul, 
■tov, Gheorghe Oiță se străduiește 
să cunoasă bine tinerii, să-i an
treneze la viața politică a comu
nei. împreună cu ceilalți membri

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cum ne ocupam
I>E VlITOItlI 
UTEMIST!
ai comitetului, duce o muncă per
severentă de antrenare a tineretu
lui comunei la acțiunile organiza
ției. Organizația U.T.M. pregăte
ște și aici cu grijă, pe fiecare tînăr 
care dorește să devină utemist. 

. In anul acesta au fost ținute con
ferințe despre Carnetul roșu de 
U.T.M., despre lupta revoluționa
ră a U.T.C. sub conducerea parti
dului, despre Comsomol, și al
tele, la care au fost invitați toți 
tinerii din comună. Și în această 
organizație există de asemenea 
bunul obicei ca periodic să se 
țină în fața utemiștilor și tineri
lor informări pe cele mai actuale 
teme politice. De asemenea, ute- j/iiEaiiuuia. oapicLiiiiu>a<i ac pn i*«  a • j y • . ..

fața utemiștilor Informări politice, miștu au atras după ei pe toți

lași lucru cu părinții. Elisabeta 
Ciocoiu a devenit o agitatoare 
activă în familia ei pentru a o 
convinge să meargă pe drumul 
arătat de partid. Iar utemiștii au 
primit-o 
lor.

de curind in rindurile

★
școala de croitorie — de 
ocupă îndeaproape orga- 
U.T.M. — fetele au fost

In comună există gospodărie 
colectivă și două întovărășiri, 
oare sînt în centrul atenției tu
turor locuitorilor ei, tineri și 
vîrstnici. La primirea in U.T.M.,

Disciplina socialistă în muncă— 
Îndatorire primordială 

a tinerilor muncitori

Către 
care se 
nizațiile 
atrase de mirajul meseriei. Poate 
că puține dintre ele vor deveni 
proprîu-zis croitorese. Dar e mai 
mult ca sigur că toate vor învăța 
să coasă rochii și bluze, fe{e de 
perne și hăinuțe de copii și că 
aceste cunoștințe ie vor fi deo
sebit de utile cînd vor deveni gos
podine și mame. La început a ve
nit un grup restrîns de utemiste, 
apoi grupul s-a lărgit A fost 
bună măsura luată de comitetul 
U.T.M. de a crea aici o organi
zație U.T.M. Multe fete au primit 
aci primele cunoștințe politice și 
au devenit utemiste. Din păcate 
trebuie spus însă că această or
ganizație are o activitate unila
terală. Se țin adunări generale 
în care se primesc noi utemiști, 
se achită cotizațiile, fetele merg 
împreună cu utemiștii din comu
nă la acțiunile de folos obștesc, 
cîteva continuă să activeze în 
formațiile artistice ale căminului 
cultural. Cam atît. Organizația 
aceasta a fost lăsată să trăiască(Urmare din pag. l-a) ducindu-se marfă de proastă cali

tate, care {rână la urmă ajunge la 
există unii tineri ca loan Dobre rebut; fabrica pierde; prețul de 
și Ioan Ionescucare obișnuiesc eă cest al produselor crește datorită 
plece cu o jumătate de ură mai faptului că cheltuielile de fabrica- 
înainte de terminarea schimbului. 
Tinerele Iulia Blaga și Tudora Me- 
hedințeanu au fost găsite, nu oda
tă, în timpul producției, stînd de 
vorbă prin alte secții. Alții au 
fost găsiți dormind în timpul lu
crului atunci cînd erau in schim
burile de noapte. Sezisînd acestea, 
unele posturi utemiste de control 
din secții au încercat să se ocupe 
de ele. Din păcate însă, fără prea 
mult succes. Au sezisat doar, în 
general unele lipsuri ca, de pildă: 
„de ce tinerii lasă lucrul la orele 
14,30 în Ioc de 15 ?“ fără să ara
te concret cine anume face acest 
lucru. Vorbind în general, postu
rile utemiste de control n-au reu
șit să dezvolte o largă opinie co
lectivă împotriva chiulangiilor, a 
celor care nu folosesc din plin cele 
480 de minute de lucru. Or, a- 
ceasta era tocmai principala lor 
îndatorire. Comitetul U. T. M. 
n-a intensificat munca politi
că în vederea formării unei o- 
pinii muncitorești, colective, îm
potriva acelora care nu-și folosesc 
în mod productiv timpul de lucru. 
El n-a căutat să imprime puternic 
în conștiința tinerilor faptul că 
atitudinea socialistă față de mun
că presupune folosirea din plin ă 
fiecărui minut de muncă produc
tiv.

Ce repercusiuni are chiulul și 
din această cauză calitatea proas
tă a unor produse lucrate la re
pezeală ? De bună seamă că pro-

ție se raportează asupra unui vo
lum mai mic de produse. Pentru a 
arăta tinerilor cât de dăunător este 
pentru fabrică să dai produse de 
proastă calitate lăsînd astfel să se 
irosească materie primă, bună pen
tru producerea căreia s-a cheltuit 
timp și materiale, comitetul U.T.M. 
trebuia să pună în discuția adu
nării generale comportarea unor 
asemenea tineri ca Ioana Bîja și 
Aurica Mataehe. El are datoria să 
ceară utemiștilor să ridice la înăl
țimea cuvenită răspunderea per
sonală a fiecărui tinăr pentru 
munca pe care o prestează, pen
tru ca în felul acesta fiecare tînăr 
să se simtă direct răspunzător de 
pagubele pe care le aduce între
prinderii atunci cînd nu-și folo
sește din plin timpul efectiv de 
muncă și cînd din această pricină 
lucrează de mîntuială.

In acest scop, se pot or
ganiza în mod special adunări 
generale pe probleme legate de 
disciplina în producție, se pot or
ganiza discuții cu tinerii în care să 
li se arate urmările grave ale rte- 
folosirii din plin a celor 480 de 
minute de lucru pe baza unor cal
cule economice concrete, cu cifre 
și exemple concludente. Aceasta e 
o formă principală, și cea mai e- 
ficace, do convingere a tinerilor 
pentru folosirea din plin a celor 
opt ore de muncă, pentru educarea 
lor economică.

Luni 6 octombrie
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B. SMIRNOV, A. KOBALADZE, M. PASTUHOVA, G. TONUNT, 
S. STOLEAROV, V. VAGARSIAN, D. MALIAN, M. CEAHAVA.

la voia tnttmplărll. Comitetul 
este format din utemiste lipsite 
de experiență, care au imprimat 
muncii un caracter foarte îngust. 
Dacă se 
cu fetele 
intre în 
utemiste 
sează nimeni de ele. Și cîte nu 
s-ar putea face 1 Există bune con
diții pentru organizarea învăță- 
mîntului politic, pentru apropierea 
fetelor de literatură, pentru dis
cuții instructive despre viață.

★
Fără îndoială, așa cum am ară

tat, în comuna Bascov, organiza
țiile U.T.M. au reușit să obțină 
rezultate frumoase în munca de 
educare politică a tineretului, în 
munca de atragere a noi tineri în 
rîndurile organizației. Organiza
țiile U.T.M. au putut obține ace
ste rezultate datorită faptului Că 
au pus în centrul activității lor 
grija pentru creșterea politică ă 
fiecărui utemist și tinăr, urmă
rind atingerea acestui 
în toate 
Dar aceste 
bază 
te la 
alta, 
neri care se cunosc bine, 
au aproape aceleași preocupări și 
năzuințe. Și totuși există puține 
acțiuni comune, nu se simte o co
laborare strînsă. Chiar In pro
blema aceasta atît de importan
tă a pregătirii politice a viitori
lor utemiști s-ar putea organiza 
activități comune (conferințe, con
vorbiri pe teme din Statutul U.T.M., 
informări politice etc.) care să 
îmbogățească activitatea fiecărei 
organizații în parte și să sudeze 
legăturile dintre tineri.

M. VIDRAȘCU

duce o oarecare muncă 
pentru a le pregăti să 
U.T.M., după ce devin 
însă, nu se mai intere-

obiectiv 
acțiunile întreprinse, 

trei organizații de 
se află situa- 

de 
li

căre

U.T.M. se află 
mici distanțe una 

sînt formate din

La secția ciorapi a fabricii F.C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Capita
lă se lucrează ciorapi bărbătești 
și de copii din fire din bumbac 
gazat inercerizat și fire din nylon 
supraclastic. Anul acesta secția 
va produce peste 2.500.000 perechi 
ciorapi, urmînd ca în anul viitor 
producția să se dubleze.

In fotografie: muncitoarea ute- 
mistă Tiderel Severina, fruntașă 
în producție, lucrind ia mașina de 
tricotat ciorapi bărbătești din fire 
de nylon.

MOMENTE din LUPTA
E R O I C/

împotriva spionilor 
IMPERIALIST!

„Agent secret la Canton", excelent 
film de aventuri chinez realizat de 
regizorul Lo Yu și operatorul Ciu 
Cin pe baza scenariului lui Gen 
Tzan-Yun scoate în evidență forța 
patriotismului socialist al luptă
torilor Chinei populare pe frontul 
aspru al contraspionajului, faptul 
că patriotismul înseamnă nu nu
mai avțnt, entuziasm, spirit de sa~ 
orificiu ci și tărie morală, inteli
gență, pricepere, răbdare, precau
ție, toate puse în serviciul apără
rii cuceririlor minunate ale po
porului muncitor. Izvorul supe

riorității lui Van 
Lien față de ban
da de slugoi, vîn- 
duți dușmanilor 
patriei, stă în 
marea lui forță 

care se impune pînă și inu
lui. Uan Lien știe că luptă 
fericirea poporului și nu 
cîțiva arginți cu care în- 
ciankaișiștii să cumpere 

vrea nimic

O barcă cu pinze a unui pescar 
se apropie de țărm lingă orașul 
Canton. Izbucnește o luptă scurtă 
intre cei doi oameni din barcă, 
pescarul este lc.j, iar un tînăr 
purlind in spinare o ranița grea 
debarcă pe mal. Se îndepărtează 
puțin dar cade la pâmînt vlăguit 
de pierderea de singe căci fusese 
fi el grav rănit în încăierarea cu 
pescarul. Grănicerii armatei popu
lare de eliberare chineze îl găsesc, 
e transportat la spital, i se face 
transfuzie cu singe, dar interven
ția chirurgicală nu dă rezultat, tâ
nărul . moare. Co
mandantul secu
rității e îngrijo
rat. Cu ce misiu
ne a tenii pe con- t| 
inent acest spion 
al bandei ticăloase din Taivan? 
Ce pun la cale trădătorii ciankai- 
țiști ? Singura soluție e ca un cu
rajos agent secret, devotat cauzei 
poporului să ia locul trimisului 
din Taivan și să încerce a pătrun
de in birlogul spionilor, ajlîndu-le 
tainele.

Folosindu-se de documentele și 
aparatul de radio-emisie capturat 
de la spionul mort, Van Lien va le
gătură cu banda cianhaițistă de 
la Canton, condusă de misterioasa 
„mătușă Mei“ pe care n-o cunoaș
te aproape nimeni dintre colabo
ratorii ei. 1 se încredințează misi-

din filmulScena secret la Canton"„Age nt unea de a se camufla împreună 
cu o altă spioană sub masca unei 

' familii onorabile, și de a ține le
gătura prin radio cu comanda
mentul de spionaj din Taivan. 
Uan Lien reușește prin eforturi deo
sebite, dînd dovadă de ingeniozi-

Vizitele membrilor delegației
Seimului R. P. Polone

ta cursul zilei de joi, membrii 
delegației Seimului R. P Polone, 
care ne vizitează țara, în frunte 
cu mareșalul Seimului R. P. Po
lone, Czeslaw Wycech, au fost în 
continuare oaspeții locuitorilor o- 
rașului și regiunii Constanța.

Însoțiți de deputății Marii Adu
nări Naționale, Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale și Vasile Vîlcu, prim 
secretar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R., parlamenta
rii polonezi au făcut o scurtă vi
zită în stațiunile de odihnă de pe 
litoral, după care s-au îndreptat 
cu mașinile spre gospodăria agri
colă colectivă „Înfrățirea" din 
Topraisar.

Președintele gospodăriei, Inus 
Caeli, de naționalitate, tătară, a 
vorbit oaspeților despre felul în 
care a luat naștere gospodăria co
lectivă din Topraisar, în care lu
crează cot la cot colectiviști 
naționalitate romînă, tătară, bul
gară, ucraineană, despre succese
le obținute de colectiviști în cre
șterea _ producției vegetale și ani
male, în ridicarea nivelului lor de 
trai.

Parlamentarii polonezi s-au in
teresat în mod deosebit de orga
nizarea muncii și activitatea con
siliului de conducere al gospodă
riei agricole colective, de colabo
rarea gospodăriei cu gospodăriile 
agricole de stat, S.M.T.-urile și 
alte gospodării agricole colective 
din regiune.

Inapoindu-se în Constanța, mem
brii delegației Seimului R. P. Po
lone au făcut o 
rada portului pe 
morcher, după........................
șantierele navale din port. Parla
mentarii polonezi au primit expli
cații din partea tehnicienilor în 
legătură cu profilul șantierelor și 
cu unele rezultate din munca co
lectivului.

După vizitarea acvariului din
Constanța, membrii delegației Sei-
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re- 
ai

de

scurtă vizită în 
bordul unui re- 
care au. vizitat

ANUNȚ
Pentru complectarea locurilor 

Grupul Sanitar Școlar Buzăt 
va ține un nou examen de ad 
mitere pentru secțiile: tehni- 
ciene ffiedicâle și tehniciene 
pediatrie.

Actele se primesc pînă în 
ziua de 10 octombrie inclusiv 
Candidatele trebuie să depună 
următoarele acte :

— Cerere.
-- Diploma de maturitate 

(în original).
— Certificatul de naștere 

(copie legalizată).
— Declarație tip 

tuația materială, 
constă din :

— Anatomie și 
(scris și oral).

— Chimia (scris
— Fizica (oral).
Pentru informații suplimen

tare se poate adresa la secre
tariatul școlii, str. Cuza Vodă 
nr. 63, telefon 1839-1173.

pentru si» 
Examenu

fiziologie 

și oral).

mului R. P. Polone au avut o 
tîlnire la Sfatul Popular al 
giunii Constanța cu deputați 
Sfatului Popular regional.

Mulțumind conducerii sfatului 
popular regional și deputaților săi 
pentru informările date, conducă
torul delegației parlamentare po
loneze, mareșalul Seimului R. P. 
Polone, Czeslaw Wycech, s-a re
ferit la unele probleme actuale ale 
construcției de stat din Polonia 
populară. -Mareșalul Seimului a 
spus, apoi, printre altele: „Cu pri
lejul vizitelor făcute în cursul 
celor două zile, de .cînd delegația 
noastră se bucură de calda ospi
talitate a lqcuitorilor orașului și 
regiunii Constanța, două lucruri 
m-au impresionat în mod deose
bit. In primul r-înd marele succes 
repurtat- de dvs. în domeniul 
transformării socialiste a agricul
turii, iar în al doilea rînd, ritmul 
impetuos al construcțiilor ce se, 
desfășoară în această parte a Ro- 
mîniei. Se construiește în orașul 
Constanța, se construiește în sa
tele regiunii, se construiește în 
stațiunile de pe litoral. Aceasta 
înseamnă că orînduirea democrat-. 
populară din Romînia a mobilizat 
și a pus în mișcare marile resur
se ale talentatului popor rbmîn 
care sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn construiește 
cu succes socialismul.

Conducătorul delegației paria-

mentare poloneze a urat apoi de
putaților sfatului popular regional 
și, prin ei, locuitorilor din acea
stă parte a țării, noi succese în 
propășirea regiunii lor, pentru 
construirea cu succes a Romîniei 
noi, socialiste.

ta legătură cu vizita în regiu
nea Constanța, deputatul Seimului 
R. P Polone, Roman Nowak,' a 
spus printre altele: „Pentru noi 
este limpede că toate realizările 
pe care le-am văzut pînă acum 
în cursul vizitelor noastre și pe 
care le înfăptuiește poporul romîn, 
sînt datorate regimului democrat- 
popular din Romînia, partidului 
marxist-leninist — Partidul Mun
citoresc. Romîn — care conduce 
cu înțelepciune poporul romîn 
spre socialism,

Țările noastre merg împreună 
pe drumul luminos arătat popoa
relor de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, de primul 
stat socialist din lume a cărei ex
periență ne ajută să construim 

. mai: repede societatea nouă, so
cialistă ‘.

Seara, delegația Seimului R. P. 
Polone a părăsit orașul Constan
ța, înapoindu-se cu avionul în 
București.

In timpul vizitelor făcute în 
regiunea Constanța, parlamentarii 
polonezi au fost însoțiți de Stefa
nia Baronska și Wojciech Knittel, 
secretari ai ambasadei R. P. Po- 

, lone la București.
(Agerpres)

Cînd profesorul
î$â ustă menirea

(Urmare din pag. l-a)

vinele), ce concluzii s-au pu
tut trage ? După cîte am con
statat nu s-au tras nici un fel 
de concluzii, discuțiile au fost 
formale, n-au fost urmate de 
măsuri concrete. Socotim că 
este momentul unei analize se
rioase a activității școlii, mo
mentul unor măsuri care să 
curme din rădăcină răul.

In cartier au căpătat de lu
cru cîțiva „meditatori" fără 
profesie, proveniți din rîndul 
fostelor clase exploatatoare. 
Intre ei s-au creat relații de 
concurență pentru a atrage mai 
mulți elevi, pentru a dobindi o 
sursă de venit cît mai mare. 
Profesorul Niculescu îl reco
mandă copiilor pe fostul pro
fesor de liceu militar, Rozin Mi
hai, care nu poate insufla elevi
lor decît principii contrare mo
ralei noastre, concepțiilor noa
stre despre viață și societate. 
Elevii nu mai trebuie lăsați 
nici un moment sub influența 
dăunătoare a acestor elemente. 
Asemenea „meditatori" nu au 
nici un interes ca fiii celor ce 
muncesc să se ridice pe trep
tele învățăturii, să ajungă la 
jcoli înalte, ei n-au nici un ro

teres să contribuie cu ceva la 
educarea și pregătirea elevilor, 
n-au nimic comun cu educația 
nouă care se promovează azi 
în școli. Activitatea lor nu a- 
duce decît prejudicii școlii (și 
celorlalte școli din cartier), 
muncii.

Gravitatea faptelor expuse 
de autorul scrisorii publicate 
mai sus nu poate fi contestată: 
un profesor care folosește me
tode învechite și alții, gură- 
cască, care îngăduie fără res
ponsabilitate asemenea fapte; 
meditatori dubioși care trăiesc 
necinstit, storcind banii unor 
părinți creduli, și cadre didac
tice care mijlocesc prin negli
jență „activitatea" acestora. 
Credem că este nevoie de o 
cercetare atentă și grabnică a 
faptelor care să fie urmată de 
măsuri severe, menite să înlă
ture toate deficiențele și să că
lăuzească munca întregului 
corp didactic pe făgașul cel 
bun. Copiii trebuie să fie edu
cați, așa cum sînt educați toți 
copiii din școlile patriei nostre, 
în spiritul responsabilității 
pentru munca lor, al respectu
lui și încrederii față de popor, . 
al minunatelor noastre princi
pii comuniste de viață.
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Cronica filmului 
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morală 
mieilor 
pentru 
pentru 
cearcă 
conștiințele. Eț nu 
pentru el, dăruiește totul pentru 
succesul operei de construire a so
cialismului condusă de purtid. 
Cînd spioana care se prefăcea a 
fi soția lui, dornică să-și înece 
frica de pedeapsă în beția desfrlu- 
lui, îi propune o abjectă convie
țuire imorală, Uan Lien refuză, pre
textând totala sa dăruire îndepli
nirii misiunii de spionaj, dar în 
gind.ul său invocă fără îndoială 
înaltele principii etice în care a 
fost educat. Ceea ce spune, insă, 
spune cu atîta hotărîre și convin
gere incit o descumpănește pe
spioani, o face să renunțe la
proiectele ei, o face să-l respecte 
și mai mult și să se consoleze cu 
ceilalți membri ai bandei.

Uan Lien, interpretat cu multă 
sobrietate de actorul Yan Uei-Iu, 
este unul dintre acei activiști co
muniști care in luptă are capaci
tatea de a-și mobiliza toate facul
tățile, de a-și uscuți la maximum 
toate simțurile. Fața lui respiră 
un calm desăvârșit, dar îndărătul 
acestui calm se ascunde o febrilă 
activitate a tuturor funcțiunilor 
angajate in bătălie. Calmul lui 
dezarmează pe dușmani, îi orbeș
te impiedieîndu-i să descopere că 
el se preface de o modalitate per
fect ă a fi omul lor, vigilența lui 
mereu trează preîntâmpină orice 
surpriză pe care aceștia i-ar 
pune-o la cale. Pretinsa lui soție 
pleacă de acasă, Uan Lien începe 
să-i scotocească sertarele pentru a-i 
afla secretele și, deodată, aude un 
zgomoț pe scări. Este servitoarea 
care a intrat din nou în casă și 
care-l găsește citind pasionat niște 
ziare. Servitoarea pleacă și Uan Lien 
își continui cercetările. El nu știa 
dacă servitoarea îl urmărea sau 
nu, dar s-a conformat prudenței 

____ ____ __ ________ excepționale oare este o lege de 
tate și maximă prudență, să cîști- a activității sale. Cât de^ bine
ge încrederea spionilor, prefăcîn- ~ ‘ *
du-se a fi unealta lor supusă și, 
în același timp, să descopere fire
le unui perfid complot al cian- 
kaișiștilor — slugi plecate ale im
perialismului american agresiv. 
Urmărind acțiunile celei care se 
dădea drept soția lui, el află de 
șantajul pus la cale împotriva 
doctorului Cen spre a-l determine 
să fugă din China și să servească 
drept martor mincinos într-un a- 
tac calomnios la O.N.U. împotri
va regimului democrat-popular 
chinez.

Cum a reușit Uan Lien să se 
descurce în situații atît de com
plicate, să dejoace planurile cri
minale ale agenturii cvankaișiste ?

ti făcut iți dă seama numai la ur
mă cînd o descoperă pe „mătuța 
Mei", conducătoarea bandei de 
spioni camuflată sub înfățișarea 
blîndei femei de serviciu.

„Agent secret la Canton" este 
doar un episod din marea luptă 
a poporului chinez împotriva duș
manilor săi înverșunați — impe
rialiștii americani ațâțători la răz
boi ți lacheii lor ciankaițiști, dar 
nu încape îndoială că asemenea 
sfârșitului victorios al acestei po
vestiri, întreaga bătălie a poporu
lui chinez care pățește, biruitor 
spre socialism, se va sfirși cu o 
mare victorie, cu eșecul total al 
dușmanului.

B. DUMITRESCU

'MOSCOVA 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite : In seara 
zilei de 2 octombrie în saloanele 
ambasadei R. P. Romîne din 
Moscova a avut loc o recepție cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, oferită de colonel
R. Baciu, atașatul militar al R.P. 
Romîne. La recepție au luat par
te : mareșalii Uniunii Sovietice
S. S. Biriuzov, A. 1. Eriomenko, 
mareșalul trupelor blindate și de 
tancuri P. A. Rotmistrov și 
numeroși generali, amirali și o- 
fițeri superiori ai Armatei Sovie
tice și ai Flotei maritime milita
re a U.R.S.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., atașați militari de 
pe lingă misiunile diplomatice 
acreditate Ia Moscova.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, au luat cuvîntul 
atașatul militar al R.P.R., Baciu 
și generalul 
tonov. .

de armată A. I. An-

★
(Agerpres). — ChiPEKIN 2 . _ .

na Nouă transmite : La 2 octom
brie, atașatul militar al R. P. Ro
mine la Pekin, locotenent-colonel 
Cheorghe Nicu, a oferit , o recep
ție cu ocazia sărbătoririi „Zilei 
Forțelor Armate ale R.P.R.". La 
recepție au participat mareșalul 
Pîn De-huai ministrul Apărării 
Naționale a R. P. Chineze, ofi
țeri superiori ai Armatei popu
lare chineze de eliberare, delega
ția Forțelor Armate a R. P. Al
bania, delegația Forțelor Armate 
a R. P. Mongole și membri ai de
legației Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria care se găsesc în R. P. 
Chineză. A participat de aseme
nea delegația Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne condusă de ge
neralul colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

In cadrul recepției au luat cu
rtatul generalul-colonel Leontin 
Sălăjan și mareșalul Pîn De- 
huai.

Declarația șefului 
delegației culturale 

birmane, la plecarea 
din Capitală

Delegația culturală din 
nea Birmană, în frunte cu 
Kyaw, ministru adjunct al 
cației și Culturii din Uniunea 
Birmană, care ne-a vizitat țara 
la invitația Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, a părăsit joi 
dimineața Capitala.

înainte de plecare, U Ba Kyaw 
a declarat unor redactori ai A- 
genției Romîne de Presă și Ra
diodifuziunii : „In cele cinci zile 
pe care le-am petrecut în țara 
dumneavoastră am avut ocazia 
să cunoaștem o serie de aspecte 
din viața culturală și economică 
a Romîniei. Ceea ce m-a impre
sionat mai mult, pe mine perso
nal, a fost avîntul cu care po
porul romîn construiește statul 
socialist. M-a impresionat deopo
trivă de mult prețuirea de care 
se bucură în țara dumneavoastră 
arta populară".

Tn legătură cu posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor culturale 
dintre Uniunea Birmană și R.P. 
Romînă, U
„Căile cele mai eficace pentru 
promovarea 
rile noastre 
mice și culturale".

Uniu- 
U Ba
Edu-

Ba Kyaw a spus:

contactelor între ță- 
sînt relațiile econo

SĂ SPORIM CONTRIBUȚIA TINERETULUI 
la asigurarea belșugului 
RECOLTELOR VIITOARE

('Urmare din pag. l-a)

în-
23

Azi, la panoul de onoare al co
munei se găsesc trecute numele 
a trej utemiști fruntași ai înto
vărășirii agricole „Drumul bel
șugului": Elena Zguliin, Nicolae 
Urdiceanu și Ion Badea, secreta
rul comitetului organizației 
U.T.M Alături sînt trecute alte 
trei nume: Ion Sîrbu, Nicola Că
lin și Marin Văduva — secreta
rul comitetului organizației 
U.T.M. din cealaltă întovărășire. 
Drept ar fi fost ca numele tu
turor acestor harnici entuziaști 
să fie arătat acolo. Din păcate, 
tabla de onoare este prea .mică. 
Nu are decît 6 căsuțe.

23 de utemiști — 
23 de fruntași

în comuna Vîrvor există o 
tovărășire agricolă care are
de utemiști. tacă de ia comitetul 
raional U.T.M. am af’at.ca voi 
avea ocazia să cunosc nu numai 
23 de utemiști, ci și 23, de frun
tași. In comună rp-am convins 
pe*  deplin de această. Cei 23 ute
miști au discutat vreme îndelun
gată cu părinții și rudele iămu- 
rindu-i să-și aducă tot pămintul 
în întovărășire, pentru ca din 
aceasta nu aveau de cîștigat de
cît ei. Așa se face că alături de 
suprafața de pămînt din anul a- 
cesta au mai fost aduse încă 
284,5 ha. Utemiștii au pornit a- 
poi lupta pentru a face ca ogoa
rele întinse ale întovărășirii să 
dea rod cît mai bogat. Ei au 
cerut inginerului agronom, să le 
explice ce fel de sol au ogoarele 
întovărășirii și cîte îngrășăminte 
ar trebui să 
cu sămînța 
nului viitor 
2500 kg. de

Inginerul le-a ascultat rugă
mintea și le-a dat toate explica
țiile necesare. Acțiunea pentru 
transportul gunoiului de grajd ia 
cimp a fost patronată de ute
miști, care au făcut ca munca 
să se desfășoare cît maj rapid.

Dacă oamenii auzeau noaptea 
carele pe drum scîrțîind sub 
greutatea gunoiului de grajd, nu 
se mirau. Acțiunea era cunoscu
tă de întregul sat. Iar dacă ală
turi de utemiști au venit și cei
lalți tineri e pentru că entuzias
mul și devotamentul lor în mun
că i-a mobilizat pe toți.

Azi sub brazdă, laolaltă cu să- 
mința, cele 1200 tone de gunoi 
de grajd dau viață primilor colți 
de grîu. Așa că laudele ce se cu
vin nu se vor referi doar la ute
miștii Ion Schieciu, Ion Oltea- 
nu, Ștefan Puțureanu și Ion Ni
culescu, ci la toți ceilalți. Iar 
dacă întovărășirea va reuși să 
obțină cu 185.000 lej mai multe 
venituri peste plan, așa după 
cum se prevede, aceasta nu va 
fi un lucru intîmpiător. Utemiștii 
și-au adus contribuția lor la rea
lizarea acestui succes.

Nepăsare și lipsă 
de răspundere

incorporeze odată 
pentru ca recolta a- 
să fie de cel puțin 
grîu la hectar.

Nu se poate spune că în co
muna Leu nu s-a auzit despre 
această acțiune. Tovarășul Marin 
Ștefan primise sarcina de a mo
biliza tineretul la transportatul 
îngrășămintelor naturale la cîmp. 
Marin Ștefan, care este și mem
bru al comitetului raional U.T.M., 
a manifestat însă, față de acea
stă acțiune o nepermisă nepăsa
re, ignorînd-o total, deși mulți 
dintre tineri i-au atras atenția că 
trebuie să se pornească la treabă.

Unii dintre ei au cărat ceva în
grășăminte, dar neorganizați, așa 
că mare lucru nu s-a făcut.

Iată cum s-a ajuns ca pe 
ogoarele întovărășirilor din co
muna Leu tinerii să nu transpor
te decît vreo cîteva sute de tone 
de îngrășăminte naturale, ceea ce 
nu reflectă nici pe departe posi
bilitățile și forțele lor. Un calcul 
foarte sumar dovedește că de 
la casele celor peste 2000 
de familii puteau fi transportate 
la cîmp peste 1800 tone gunoi 
de graid.

Situații similare sînt din pă
cate și ta alte unități agricole 
socialiste. De pildă, tineretul din 
gospodăriile agricole colective a 
rămas mult în urmă în această 
privință. Sub orice critică se pre
zintă organizația U.T.M. de la 
G.A.C. Bratovoești. Tinerii de 
aici au transportat doar 100 tone 
gunoi de grajd la cîmp. Și, ciu
dat, Florea Clenciu, secretarul 
comitetului U.T.'M. se declară 
mulțumit. Tinerii de la G.A.C. 
Castanova au transportat la cîmp 
doar 3—400 tone de gunoi. Ase
menea exemple mai sînt tacă.

Vinovate sînt comitetele orga
nizațiilor U.T.M., secretarii ace
stora, ca de pildă tov. Marin 
Ștefan pe care comitetul raional 
U.T.M. trebuie să-l tragă la răs
pundere. Și nu numai atît. Comi
tetul raional U.T.M. cel puțin a- 
cum, ta ceasul al doisprezecelea, 
trebuie să ia măsuri urgente, 
concrete care să ducă la îmbu
nătățirea situației.

E o datorie de onoare a tine
retului de la sate de a se înca
dra cu toate forțele în acțiune^ 
patriotică de fertilizarea ogoare, 
lor, pentru ca în anul viitor să 
fie o recoltă mult maj mare ds 
grîu și alte culturi.



întîlnirea conducătorilor 
R. P. Chineze cu delegațiile 

străine care vizitează China

oaspeții străini și i-au 
transmită popoarelor ță- 
sentimentele profundei 
a poporului chinez, 
convorbire cu oaspeții

PEKIN 2 (Agerprea). — Chi
na Nouă transmite t

In seara xilei do 1 octombrie, 
Mao Țze-dun, președintele R. P. 
Chineze, Ciu De, vicepreședintele 
R.'P. Chineze, Liu Șao-ți, preșe
dintele Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, au primit pe șefii 
delegațiilor străine aflate în vi
zită în China și cunoscute perso
nalități din străinătate.

întîlnirea a avut Ioc la tribuna 
centrală din Piața Tiananmîn de 
unde conducătorii partidului și gu
vernului și oaspeții străini au ur
mărit focurile de artificii și gran
dioasele serbări din piață.

Mao Țze-dun, Ciu De, Liu Șao- 
ți și Ciu En-lai au salutat cu căl
dură pe 
rugat să 
rilor lor 
prietenii

Intr-o 
din Irak, președintele Mao Țze- 
dun a acordat o înaltă prețuire 
luptei revoluționare a poporului 
irakian.

Adresîndu-Mi membrilor dele
gației Consiliului național indone
zian, Mao Țze-dun a spus că el a 
primit cu bucurie scrisoarea pre
ședintelui Sukarno transmisă de 
delegație și și-a exprimat speran
ța că oaspeții indonezieni vor 
transmite salutările lui președin
telui Sukarno ți întregului popor 
indonezian. Membrii delegației 
indoneziene, pe care președintele 
Sukarno i-a însărcinat personal 
cu misiunea de a face o vizită în 
China, au declarat premierului 
Cin En-lai că în cursul actualei 
vizite ei se vor strădui să învețe 
oît mai mult din experiența Chi
nei.

Scriitorul Mahros, șeful dele
gației politice și culturale gre
cești, l-a îmbrățișat cu căldură pe 
Mao Țze-dun și a declarat că ți-a 
împlinit visul său de 20 de ani. 
în tinerețea lui acest scriitor grec 
a fost deținut în închisoare timp 
de 20 de ani. în această perioadă 
el a aflat despre marțul cel lung 
al armatei roșii chineze și aceasta 
i-a dat forțe și curaj în lupta 
lui. Timp de 20 de ani el a dorit 
să vină în China ți să se întîl- 
nească cu președintele Mao Țze- 
dun.

în cursul oonvorbiril cu Liu

Sâ înceteze provocările 
împotriva R. P. Chinezei

Opinia publica englezâ crltlcâ
S.U.A.politica

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Opinia publică din Anglia con
tinuă să ceară ca S.U.A. să în
ceteze imediat provocările împo
triva R.P. Chineze. Liderul labu
rist Aneurin Bevan scrie într-un 
articol publicat în „News of the 
World“ că trebuie explicat îna
inte de toate guvernului S.U.A. 
că poporul englez nu va susține 
politica nerezonabilă, provocatoa
re șl foarte periculoasă pe care 
o duce acesta. Bevan scrie că 
Statele Unite se amestecă în 
mod activ în războiul civil din 
China. El subliniază că în 1949, 
cînd trupele conduse de Cian 
Kai-și au fost alungate din Chi
na continentală, nu exista nici o 
îndoială că ele vor fi urmărite 
și distruse în Taivan. Dar S.U.A. 
l-au luat sub protecția lor pe 
Cian Kai-și.

„Economist* *4 a publicat un ar
ticol consacrat situației din Ex
tremul Orient

Poporul Guineei este lipsit 
de drepturi ji libertăți. Aspira
țiile lui spre o viață liberă și 
prosperă au fost în repetate 
rlnduri înăbușite de colonia
liști eu gloanțe. Poporului i-au 
fast impuse nenumărate taxe 
și impozite. Cămătarii și ne
gustorii adincesc și mai mult 
mizeria în care se află locui
torii acestei mici colonii, făcîn- 
du-le viața un adevărat iad.

Doar prin jaf, exploatare 
cruntă și represiuni sălbatice

lismul francez jugul asupra a- 
cestui popor; astăzi colonia
lismul francez nu mai poate 
stăvili lupta de eliberare oare 
a luai o asemenea amploare 
zdruncinînd și grăbind inevi
tabilul — desființarea colonia
lismului, plagă rușinoasă a se
colului XX.

ti publicat un ar

in care se spune

Intervenția S.U.A. 
amenință pacea lumii
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). 

Ziarul argentinian „Tribuna', de- 
nunțlnd provocările S.U.A. în 
regiunea strîmtorii Taivanului, 
scrie că Republica Populară Chi
neză are dreptul legitim de a-și 
apăra suveranitatea și integrita
tea teritorială. Așa cum „Țara

Șao-ți, juriștii din șase țări lati
no*  americane au declarat “x 
rea putere a Chinei, pe care au 
avut prilejul să o vadă, a mărit 
considerabil încrederea lor în

ca ma-

lor în 
împotriva

considerabil 
victoria cauzei luptei 
colonialismului.

Mao Țze-dun, Cu De, Liu Șao- 
ți și Ciu En-lai s-au întîlnit de 
asemenea cu scriitoarea americană 
progresistă Anne Louise Strong. 
Cu peste zece ani în urmă, ea a 
fost în lanan și i se datoresc nu
meroase opere despre revoluția 
chineză. După ce s-a întreținut cu 
scriitoarea, președintele Mao Țze-

Identitâți
(Urmare din pag. l-a)

pensionarul dement fixează 
data cînd lumea ar putea trăi 
un cataclism atomic mondial : 
anul 1965. Fiecare rînd, fie
care pagină arată că el vede 
negru înaintea ochilor ori de 
câte ori se pomenește de Uniu
nea Sovietică, și că visul său 
este acela — cit de modest ! 
— de a o șterge de pe fața 
pămintului. Nebunia i-a luat 
într-atît mințile numitului Ga
vin incit acesta a uitat ce-au 
pățit naziștii în cel de-al 11-lea 
război mondial. In cuprinsul 
întregii creații demențiale își 
stoarce creierii cu fel de fel de 
sfaturi date generalilor ameri
cani neieșiți la pensie, pe care-i 
povățuiește cum să-și echipeze 
și să-și înarmeze pînă în dinți 
forțele armate, cu rachete, cu 
bombe atomice etc., pentru o 
agresiune împotriva Uniunii 
Sovietice. Primul său sfat este 
acela de a ocupa și înarma 
întreaga Europă occidentală. 
„Italia, Spania, insulele 
teraniene și teritoriul 
oferă cele mai bune 
unde pot fi plasate 
înarmate cu proiectile".
Europa i se pare insuficientă 
pentru agresiunea în stil mare 
pe care ar dori-o pensionarul. 
El ar voi ca atît Orientul Mij
lociu cit și Africa să fie ocu
pate de trupele americane, 

medi- 
african 

locuri 
forțele 

Dar

că de ctțiva ani Cian Kal-și a fo
losit în mai multe rînduri Insu
lele de coastă ca baze pentru 
operațiuni ofensive împotriva 
Chinei continentale. Această ac
tivitate a fost aprobată și finan
țată de S.U.A. Statele Unite au 
permis lui Cian Kăi-și să tran
sporte în aceste insule un mare 
număr de militari.

Lordul Boothby, fost deputat 
conservator, a criticat cu ener
gie provocările „prostești șl ne
bunești" ale S.U.A. în Extremul 
Orient.

CHEMĂRILE

TOKIO 2 (Agerpres). — Ziarul 
„Akahata*  a publicat la 2 octom
brie chemările adresate poporului 
japonez de către Partidul Comu- 

de foc“ a fost un teritoriu argen
tinian, Taivanul este teritoriu chi
nez. Intervenția S.U.A. în regiu
nea strlmtorii Taivanului ame
nință grav pacea lumii.

Ziarul cere retragerea forțelor 
armate ale S.U.A. din regiunea 
strîmtorii Taivan.

dun a spus: „Trebuie să ne unim 
și să ducem lupta în comun 
„Ați crezut vreodată, a întrebat 
premierul Ciu En-lai adresîn- 
du-se scriitoarei, atunci cînd
ați fost în lanan cu peste zece
ani în urmă, că China se va 
dezvolta atît de repede ?“ Anne 
Louise Strong a răspuns : ,,.4m
avut credința că revoluția 
din China va triumfa neapărat, 
dar nu m-am gîndit cu ritmul va 
fi atît de rapid ca cel actual. Suc
cesele dobîndite de China, a de
clarat ea, sînt cu adevărat uimi
toare".

care să-și construiască baze 
pentru rachete și proiectile nu
cleare.

Avînd în față harta, nu-i 
scapă nici Pacificul. „Insulele 
risipite în Pacific furnizează 
de asemenea regiuni de lansa
re numeroase și bine protejate 
pentru proiectile**.  Apoi, ajun
ge la regiunea Polului Nord 
care „este pentru noi de o în
semnătate extraordinară**.  Cum? 
„Să se instaleze puncte de ob
servație mult înaintate în 
regiunea Polului Nord**.

Continuîndu-și viziunea Ga
vin precizează că bombele ato
mice, voț distruge condițiile de 
viață de pe pămînt și oamenii 
ar fi bine să înceapă să-și cau
te din vreme locuințe în... 
Marte, Saturn, Lună. „Dacă 
pămîntul va deveni de nelocuit 
pentru om, trebuie să se ela
boreze un program interspa- 
|ial“. Dar chiar în deli
rul său abisal despre Sa
turn și Marte, generalul este 
dominat de ideea fixă a supre
mației Statelor Unite. Bunăoa
ră, pomenind despre necesita
tea evacuării pămîntului, și în- 
grijindu-se — fire miloasă ! — 
de condițiile tehnice ale ace
stui exil, el preconizează : 
„Trebuie să înființăm 
mandament interspațial, 
se afle în subordinele 
ale... Pentagonului**.

un co- 
care să 
directe

Singura soluție — retragerea 
americanearmatelor

CAIRO 2 (Agerpres). — Aii 
Abdel Kerim, sultanul Lahedjului, 
care se află în exil la Cairo, a 
acordat un interviu coresponden
tului Agenției China Nouă în 
care a declarat că retragerea for
țelor armate americane din regiu
nea Taivan și restituirea 'Saivanu
lui către China este singura solu
ție pentru actuala criză din Ex
tremul Orient.

în legătură cu lupta poporului 
din Lahedj, sultanul a declarat 
că „poporul din Lahedj și din

PARTIDULUI
COMUNIST din JAPONIA

Sll-

cu 
re-

nist din Japonia în legătură 
situația tot mai încordată din 
giunea strîmtorii Taivanului. Par
tidul comunist cheamă poporul 
japonez să se pronunțe împotriva 
agresiunii și amestecului ameri
can în treburile interne ale Chi
nei, să sprijine lupta justă a po
porului chinez, să dejoace provo- 
cărila S.U.A. și clicii ciankaișiste 
care intenționează să dezlănțuie 
un război atomic.

Exprimind neliniștea poporului 
japonez în legătură cu posibilita
tea împingerii Japoniei într-o a- 
ventură războinică a S.U.A. ca 
rezultat al folosirii de către for
țele armate americane a bazelor 
situate pe teritoriul japonez, • Par
tidul Comunist din Japonia cere 
lichidarea bazelor militare ale 
S.U.A., retragerea trupelor ameri
cane din Japonia și anularea „pac
tului de securitate" și a acordu
lui administrativ americano-japo- 
nez. Partidul Comunist din Japo
nia cere în continuare să se caute 
ca guvernul să fie determinat să 
pună capăt tuturor relațiilor cu 
clica lui Cian Kai-și, să normali
zeze relațiile cu R. P. Chineză și 
să contribuie la restabilirea drep
turilor legitime ale Chinei în 
O.N.U.

LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
In cadrul dezbaterilor generale 
care au avut loc în ședința ple
nară din dimineața zilei de 1 
octombrie a Adunării Generale a 
O.N.U. au luat cuvîntul dele
gații Libiei, Poloniei, Arabiei 
Saudite și Belgiei.

Ar mai trebui oare vreo do
vadă, în afara elucubrațiilor a- 
ratate, care să confirme că a- 
cest Gavin este un tip dement, 
cu o viziune apocaliptică ?

Ceea ce este cel mai grav, 
însă este faptul că inepțiile lui 
James Gavin reprezintă fun
damentarea teoretică a poziției 
agresive, pe care de ani și ani 
de zile se situează politica ex
ternă americană.

Cele mai multe din remar
cile lui Gavin se află pe o 
poziție identică cu cea de pe 
care acționează iresponsabil a- 
tit Pentagonul cit și Departa
mentul de Stat. Viziunea de
mentă a lui Gavin și cea a lui 
Dulles se aseamănă atît de mult 
incit nu putem spune unde în
cepe contribuția lui Gavin și 
unde cea a lui Dulles. Se ade
verește astfel că politica „jocul 
la marginea prăpăstiei", și in 
ansamblu politica agresivă a- 
mericană, care servește orbește 
interesele trustmenilor ameri
cani, in mod obiectiv este de
mentă și este îndreptată împo
triva umanității.

Actele agresive, orbești ale 
Departamentului de Stat, pînă 
mai ieri în Orientul Mijlociu, 
iar azi continuate în regiunea 
Taivanului nu corespund viziu
nii politice a unor oameni ire
sponsabili de teapa lui Gavin 
și Dulles ?

Faptele nu dezmint... 

dul peninsulei Arabe va lupta îm
potriva ocupației britanice prin 
toate mijloacele.

Referindu-se la viitoarele ale
geri pentru Consiliul Legislativ, 
sultanul a declarat că acestea sint 
o farsă organizată de autoritățile 
britanice.

Protestul docherilor 
din Hiroșima

TOKIO 2 (Agerpres). — Sin
dicatul docherilor din Hiroșima a 
dat indicația membrilor săi să nu 
încarce nave cu arme americane 
care se îndreaptă spre Taivan. 
Aceste nave urmau să fie încăr
cate la depozitele americane din 
Hiroșima.

„S. U. A. vor fi 
înfierate 

ca agresoare44
Declarația senatorului

IV. Morse
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Agențiile americane de presă a- 
nunță că la 2 octombrie, Wayne 
Morse, membru al Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, a 
declarat că conferința de presă a 
lui Dulles din 30 septembrie nu 
a schimbat aproape de loc păre
rea sa că președintele și secreta
rul de stat ai S.U.A. „pun în pe
ricol viața milioanelor de ameri
cani" prin politica lor în regiunea 
strlmtorii Taivanului.

Morse avertizează că dacă pre
ședintele și secretarul de stat ai 
S.UA se vor încăpățîna în conti
nuarea liniei războinice de acțiu
ne față de insulele Quemoy și 
Matsu, Statele Unite vor fi „înfie
rate ca agresoare".

Muhiddin Al Fikini, conducăto
rul delegației Libiei, a vorbit 
despre mișcarea de eliberare na
țională a. poporului algerian. 
Războiul sîngeros dus de Franța 
împotriva populației pașnice a 
Algeriei, a spus printre altele 
Fikini, este o încălcare flagrantă 
a principiilor O.N.U. și primej
duiește securitatea țărilor vecine 
cu Algeria, și anume Libia, Tuni
sia și Marocul.

A. Rapacki. ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Polone, a 
subliniat că evenimentele din a- 
nul trecut dovedesc în mod in
contestabil criza profundă a fai
moasei politici „de pe poziții de 
forță" și recunoașterea de către 
cercuri tot mai largi a necesității 
istorice a coexistenței pașnice în
tre diferite state.

Referindu-se Ia situația din re
giunea Taivanului, Rapacki a a- 
rătat că Polonia împărtășește în
grijorarea generală în legătură 
cu situația creată în această re
giune. $i noi dorim încetarea fo
cului în regiunea Taivan, a de
clarat el. Dar pentru a ajunge 
la aceasta nu există decît o sin
gură cale și anume: S.U.A. tre
buie să înceteze imediat ameste
cul lor armat în treburile inter
ne ale Chinei. Toate referirile 
S.U.A. la „acordurile" încheiate 
cu Cian Kai-și pentru a-și justi
fica acțiunile agresive, nu sînt 
altceiva decît încercări de a justi
fica o acțiune ilegală cu ajuto
rul altei acțiuni ilegale.

Delegatul Arabiei Saudite a 
criticat aspru politica imperia
listă a Angliei în Orientul Arab.

In încheierea ședinței a luat 
cuvîntul delegatul Belgiei.

★

NEJT YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința plena
ră din dimineața zilei de 2 octom
brie a celei de-a XlII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile de politică 
generală. Au luat cuvîntul delega
ții Iugoslaviei, Cubei, Boliviei și 
statului Peru.

Declarația
9

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In conformitate cu hotărîrea 
guvernului sovietic, în Uniunea 
Sovietică au fost reluate în pre
zent experiențele cu arma nuclea
ră. In legătură cu aceasta, Agen
ția TASS este împuternicită să 
declare următoarele:

După cum se știe, în ultimul 
timp Uniunea Sovietică duce per
manent o luptă asiduă și consec
ventă pentru interzicerea totală a 
armelor atomică și cu hidrogen 
și, ca prim pas spre aceasta — 
pentru încetarea imediată și pre
tutindeni a experiențelor cu ace
ste arme. Această luptă a Uniu
nii Sovietice nu a fost încă încu
nunată de succes datorită 'ob
strucției guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii care pun noi și 
noi piedici în calea spre realiza
rea unui acord în această pro
blemă.

Călăuzindu-se după năzuința 
de a se crea o bază concretă 'in 
vederea încetării imediate și pre- 
tutindeni a experiențelor cu arma 
nucleară și prin aceasta să se 
facă primul pas spre salvarea de
finitivă a omenirii de pericolul 
unui război atomic distrugător, 
Uniunea Sovietică a hotărît la 
31 martie a.c. să înceteze în 
U.R.S.S. experiențele cu toate 
tipurile de arme atomice și cu 
hidrogen. In același timp, guver
nul sovietic a avertizat că, în ca
zul cînd celelalte puteri care dis
pun de această armă vor conti
nua experiențele lor, guvernul 
U.R.S.S. se va considera liber să 
acționeze în problema experiențe
lor nucleare, în conformitate cu 
interesele securității U.R.S.S.

Luînd hotărîrea menționată, gu
vernul U.R.S.S. a sperat că exem
plul său nobil va fi urmat de gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii 
care dispun de arma nucleară. 
Încetarea experiențelor de către

GUTNFFA și’a cucerit GBA independența
După cum se știe, cu ocazia 

referendumului asupra noii 
constituții care a avut loc în 
Franța și colonii, populația 
Guineei franceze a spus în 
marea ei majoritate „NU“ con
stituției lui De Gaulle.

La 28 septembrie, președin
tele Consiliului de guvernă
mânt al Guineei a făcut o de
clarație în legătură cu viitorul 
acestei colonii unde toate par
tidele africane au chemat 
populația să respingă constitu
ția gaulUstă pentru a obține 
astfel independența, anunțînd 
că joi (adică ieri), Guineea va 
fi proclamată oficial indepen
dentă.

Cititorii ziarului nostru, în 
corespondențele trimise, și-au 
manifestat dorința de a cu
noaște această țară și locuitorii 
săi.

Răspunzînd dorinței cititori
lor noștri prezentăm cîteva 
date de ordin geografic, econo
mic și social asupra Guineei.

După 15 ore de zbor cu a- 
vionul companiei franceze de 
aviație „Air France", cu es
cale la Casablanca și Dakar, a- 
paratul care și-a irosit caii 
putere de-a lungul celor 4600 
km. care despart Guineea de 
metropolă, aterizează pe pista 
din Canacri, capitala coloniei 
franceze Guineea. T eritoriul 
Guineei ocupat de colonialiștii 
francezi, încă din prima jumă
tate a secolului XIX, este si
tuat pe litoralul apusean al 
continentului negru ale cărui 
țărmuri sînt scăldate de arpele 
Oceanului Atlantic. Cei peste 
2 milioane de negri care tră
iesc pe un teritoriu care mă
soară 231.000 km. patrați, au 
ca vecini Liberia, Senegal, 
Africa occidentală franceză, 
Sierra Leone și Coasta de Fii- , 
deș. t

Situată la doi pași de ecua-1 
tor, în plină zonă tropicală, p 
Guineea are o faună și floră J 
foarte bogate.

După cum e și firesc, plan- 8 
tele care fac obiectul muncii E 
agricole (80 la sută din popu- H 
lația țării se îndeletnicește aici | 
cu agricultura) . sînt culturile | 
adaptate climei calde și urne- )i 
de, adică: orezul, manioca, | 
arahidele și cafeaua. Întinsele g 
plantații de bananieri și ana- | 
nași aparțin în exclusivitate co- B 
lonialiștilor francezi. Aceștia g 
sub masca contractelor de an- | 
gajare, folosesc negrii lipsiți de j 

'.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Agenției
Uataaaa Sovietici »-*  bucurat de 
sprijinul cald și aprobarea cercu
rilor largi ale opiniei publice 
mondiale care cer încă de mult 
să se pună capăt experiențelor cu 
arma nucleară.

Din păcate, speranțele Uniunii 
Sovietice nu au fost îndreptățite. 
Faptele din ultimul timp arată că 
S.U.A. și Marea Britanie nu nu
mai că nu au dat curs acestei 
propuneri cinstite și clare a Uniu
nii Sovietice pentru încetarea pre
tutindeni a tuturor experiențelor 
cu arma nucleara și încheierea pe 
această bază, a unui acord cores
punzător, ci vi-- dimpotrivă, igno
ring voința popoarelor, au folosit 
această renunțare' a Uniunii So
vietice . pentru a realiza avantaje 
militare unilaterale maxime. Mar- 
turie pentru (aceasta stă faptul că 
tocmai 'după 3i martie a.c./acțică 
din momentul în care Uniunea 
Sovietică a încetat experiențele 
nucleăre și a chemat celelalte țări 
să-i urmeze ■ exemplul, guvernele 
Ș.U.A. și Mării Britanii au efec
tuat o serie de experiențe cu ar
mele atomică și cu hidrogen, fără 
precedent ca amploare în compa
rație cu anii trecuți. Numai Sta
tele Unite au efectuat în cursul 
acestei perioade aproximativ 40 
de explozii cu arma nucleară.

Uniunea Sovietică se aștepta 
ca hotărîrea conferinței experților 
de la Geneva cu privire la posi
bilitatea stabilirii unui control a- 
supra încălcării unei eventuale 
interziceri a experiențelor cu ar
mele atomică și cu hidrogen să 
determine guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii să înceteze și ele 
experiențele cu arma nucleară și 
să încheie cu Uniunea Sovietică 
un acord corespunzător. Totuși, și 
după conferința de la Geneva, 
S.U.A. și Marea Britanie nu nu
mai că nu au încetat experiențele 
cu armele atomică și cu hidrogen,

drepturi, goniți de foame de 
pe terenurile triburilor lor, la 
muncile cele mai grele, in con
diții cu adevărat sclavagiste. 
Singurul mijloc de oîștig al 
populației Guineei este cafea
ua, cuftipărată la prețuri de
rizorii de către negustorii eu
ropeni. Bogatele zăcăminte de 
bauxită evaluate la 1.500 mi
lioane tone, materia primă pen
tru aluminiu, sînt în mina mo
nopolurilor străine, la care so
cietatea americană „Olin Mat- 
hieson Chimica! Co." participă 
cu 53 la sută din acțiuni, res
tul acțiunilor fiind împărțite 
între „Pechiney et Vgine", 
„British Aluminium Co.“ și o 
societate elvețiană.

DOCUMENTAR

CONAKRY 
Adunarea 

....... _ r. neei, convocată la 2 octombrie 
a putui să-și mențină colonia- într-o ședință extraordinară, a 

proclamat solemn independen
ța acestei țări și s-a transfor
mat în Adunare națională con
stituantă suverană. Noul 
independent african se 
numi Republica Guineea.

Republica Guineea este al 
nouălea stat african indepen
dent.

Rezultatul referendumului 
din Franța — o primejdie 
pentru democrație și pace
— Declarația Iul Palmlro Togllaffl —
ROMA 2 (Agerpres). — La 1 octombrie ziarul „Unita" a pu

blicat declarația lui Palmiro Togliatti, secretarul general al Par
tidului Comunist Italian, în legătură cu rezultatul referendumu
lui în Franța.

Rezultatul referendumului, a declarat Togliatti, implică o pri
mejdie serioasă pentru democrație și pace, primejdie oare afec
tează direct și țara noastră.

Togliatti a subliniat că „întreaga răspundere pentru rezultatul 
referendumului revine celor de teapa lui Moliei și Samgat, pre

cum și tuturor celorlalți care, 
ignorind învățămintele istoriei, 
dezbină proletariatul și poporul și 
acționează prin urmare în intere
sul reacțiunii, iar adeseori — așa 
cum s-a întîmplat în Franța — 
în alianță directă cu aceasta".

„Acei care nu vor ca în Italia 
să se repete într-o formă sau alta 
ceea ce s-a petrecut in Franța, 
a continuat Togliatti, trebuie să 
reflecteze cu toată seriozitatea a- 
supra situației, cit mai e timp“.

„Zilele culturii 
romînești" în Ucraina

KIEV 2. — Corespondentul
Agerpres transmite : Joi după- 
amiază delegația R. P. Romine 
care participă la „Zilele culturii 
romînești în Ucraina4* a organizat 
la Kiev o conferință de presă.

★
KIEV 2 (Agerpres), — In sea 

ra zilei de 2 octombrie ambasa\ 
dorul R. P. Romîne in U.RJSJS. 
Mihail Dalea, a oferit o recepție 
cu prilejul încheierii Zilelor cul
turii romînești în R.S.S, Ucrainea
nă,

TASS
dar m declarat oficial că vor con
tinua aceste experiențe. La afîrși- 
tul lunii august Statele Unite au 
anunțat că după terminarea se
riei lor de experiențe cu arma 
nucleară în Oceanul Pacific, vor 
începe o nouă serie de experiențe 
pe teritoriul Statelor Unite, care 
se și efectuează în prezent 
în statul Nevada. Aceste ac
țiuni ale guvernelor Statelor 
Unite și Marii Britanii sînt o 
mărturie a faptului că, declarînd 
în vorbe că sînt gata să înceteze 
experiențele cu armele atomică și 
cu hidrogen, în fapt, ele forțează 
cursa înarmărilor, străduindu-se 
să obțină avantaje militare pen
tru realizarea politicii de amenin
țări războinice pe care o promo
vează.

Avînd în vedere această situa
ție, guvernul sovietic nu poate 
admite ca în urma acestor acțiuni 
ale S.U.A. și Marii Britanii, să 
fie prejudiciate interesele securi
tății statului sovietic.

De aceea, guvernul sovietic a 
declarat încă la 30 august a.c. că 
acțiunile S.U.A. și Marii Britanii 
eliberează Uniunea Sovietică de 
această obligație pe care și-a 
luat-o în mod unilateral bazîn- 
du-se pe bunăvoința guvernelor 
puterilor occidentale în problema 
încetării neîntîrziate și pretutin
deni a experiențelor cu arma nu
cleară.

Agenția TASS este împuternici
tă să declare, de asemenea, că, 
determinată fiind de. acțiunile Sta
telor Unite și Marii Britanii să 
reia experiențele cu arma nuclea
ră, Uniunea Sovietică va conti
nua și pe viitor lupta sa consec
ventă pentru încetarea imediată 
pretutindeni și pentru totdeauna a 
experiențelor cu armele atomică 
și cu hidrogen. Realizarea acestui 
țel ar reprezenta un mare aport 
la cauza menținerii păcii și asi
gurării securității generale.

lată pentru ce poporul Gui
neei a spus cu hotărîre „NU“ 
constituției lui De Gaulle, care 
are drept scop întărirea domi
nației colonialiste franceze a- 
su|>ra teritoriilor sale. „Prefe
răm, declara de curînd Seku 
Toure, sărăcia în libertate, de- 
cît bogăția în solavie... Nicio
dată nu vom renunța la drep
tul nostru la independență".

Așadar, dezideratul de a ob
ține independența țării, pen
tru care a luptat poporul Gui
neei franceze, s-a realizat, A- 
pariția unui nou stat indepen
dent, reprezintă încă un puter
nic exemplu și imbold în lunta 
Africii negre 
dență.

pentru indepen-

C. STAN
★

2 (Agerpres). — 
Teritorială a Gui-

stat
va
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