
Aportul tineretului din regiunea Baia Mare Proletari din toate țările, unîți-vă!

la redarea de noi terenuri
agriculturii cinteia

Ineretului
* Peste 5140 de ha. vor deveni roditoare * Vor fi săpați peste 
26 de km. canale de scurgerea apei * Peste 1OOO de tineri 
participa zilnic la lucrări * Numai de pe 5000 ha. se vor 

recolta peste 6000 tone de cereale anual
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tier. ...în urma adunărilor generale 
U.T.M. care au avut loc, în prima 
zi au fost pe șantier 875 tineri, 
care au săpat 567 m. de canal și au 
defrișat mărăcinișurile pe o dis* 
tanță de 960 m.

A doua zi au fost 523 tineri 
care au săpat 442 m. de canal și 
357 m. defrișări. A treia zi -—■ 
duminică — au participat 740 ti
neri care au săpat încă 420 m. 
canal și au terminat lucrările de 
defrișare...

Răspunzînd sarcinilor -trasate de partid, pentru a reda agri' 
culturii suprafețe noi de terenuri, și în regiunea Baia Mare s-a 
pornit o largă și entuziastă campanie de punere în valoare a 
terenurilor altădată improprii agriculturii.

Mobilizați de organizațiile U.T.M. mii de tineri de la orașe 
și sate s-au încadrat în această acțiune patriotică, muncind cu 
entuziasm pentru valorificarea pămîntului atît pe șantierele mari 
ale regiunii, cît și pe cele mai reduse ca proporții din cadrul 
G.A.S. și G.A.C.

In articolul de față vom reda cîteva aspecte de pe două din 
cele mai importante șantiere ale regiunii, unde muncește în mod 
voluntar tineretul mobilizat de organizațiile U.T.M.

La kilometrul 6 mașinile au pă
răsit șoseaua pietruită și au intrat 
pe cîmpul încă verde. In urma lor, 
cît vezi cu ochii, se întinde pe șo
sea, o coloană de cicliști. Privin- 
du-i de la distanță ai impresia că 
sînt participanți la vreo cursă ci- 
clistă de amatori. Am avut răbdare 
să număr: 119. Pe fiecare bicicletă 
legată de cadru, se afla o cazma 
sau o lopată. Erau tineri care n-au 
mai avut loc în mașini și au por
nit-o, către kilometrul 6 cu mij
loace de locomoție proprii. Aici, 
s-a deschis nu de mult un șantier. 
Prin lucrările de canalizare ce se 
vor executa vor fi ferite de inun
dație peste 140 hectare teren ara

bil ale gospodăriei agricole de 
stat din Satu Mare. Comitetul oră
șenesc U.T.M. a cerut comitetului 
orășenesc al P.M.R., ca scest șan
tier să fie încredințat tineretului. 
A doua zi șantierul de la Balta 
Blondă a și primit numele : „Șan
tierul tineretului66. Lucrările con
stau în săparea unui complex de 
canale care să permită scurgerea 
apei de pe aceste terenuri care 
atât vara, cît și primăvara erau 
inundate. Canalele acestea, așeza
te capăt la capăt măsoară aproape 
6.000 vi, Aici se vor face aproape 
4.500 m.c. de săpături.

încă din prima zi comitetul oră
șenesc U.T.M. a stabilit fiecărei 
organizații cîți metri de canal are 
de săpat.

în ziua aceea, au fost planificați 
să vină pe șantier vreo 500 de ti
neri. Așa se făcuse planificarea, 
ținînd seama de capacitatea auto
camioanelor care trebuiau să-i 
transporte pe tineri.

Pe șantier însă, numărul lor era 
aproape dublu și după cîte îmi po
vestea tovarășul Feher Iuliu, se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., așa s-a întâmplat în fie
care zi.

El și-a alcătuit chiar și un fel 
de jurnal, în care sînt trecute în 
fiecare zi realizările de pe șan-

De-a lungul canalului s-au înși
rat sute de tineri. E greu să scrii 
despre fiecare.

Aici, pe un canal auxiliar, mun
cesc elevii de la Școala medie 
nr, 3 cu limba de predare ma
ghiară. Azi au venit cei diti clasa 
a XI-a. Gheza Bodor e responsa
bilul unei grupe. El mi-a explicat 
cu lux de amănunte cum au reușit 
să realizeze 32 m.c. de săpături. 
Laslo Szabo, fruntaș la învățătură 
a venit două zile consecutiv, cu 
toate că trebuia să vină numai 
una. Dar, dacă ești fruntaș la în
vățătură, nu te poți lăsa mai pre
jos nici în acțiunile de folos ob
ștesc.

La locul de muncă al tinerilor 
de la fabrica „1 Septembrie66 
lopețile se înfigeau adine în pă- 
mîntul țesut cu vine de salcîm. 
Un grup de tineri mînuiau cu di
băcie topoarele cu care doborau 
mărăcinii și tufele crescute pe aici.

GH. NEAGU

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Noî succese
ale minerJor 

din Valea Jiului
Alinerii din bazinul carbonifer 

al Văii Jiului continuă să obțină 
noi succese în producție în cin
stea zilei de 7 Noiembrie. In pri
ma jumătate a acestei luni, mine
rii din aici au extras peste plan 
3.475 tone de cărbune cocsificabil 
și energetic In primele rînduri ale 
întrecerii socialiste sînt minerii de 
la Uricani, care și-au depășit sar
cina de plan cu 2.184 tone căr
bune cocsificabil. Rezultate bune 
a ’ obținut în această perioadă și 
colectivul minei Petrila. In ziua 
de 15 octombrie colectivul acestei 
mine a extras cărbune în contul 
zilei de 1 noiembrie.

Utemiștii Ion Dragnea, T. Tanasoiu și tînara Elisabeta Pîr- 
vulescu, de la secția de montaj optic — atelierul de finisaj al 
întreprinderii I.O.R. — lucrind la montarea ultimului tip de 
aparat fotografic ORIZONT.

(Continuare în pag. 3-a)

Cele opt ore de lucru
ale unui

BIROCRAT se
ki-
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Săptămînii științei 
jși tehnicii sovietice" 
L

T elegramă
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHTVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Rornîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Cu multă satisfacție am primit telegrama Dv. de felicitare trimisă cu prilejul 
celei de-a 9-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Chineze.

In numele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez și al guvernului 
Republicii Populare Chineze, exprimăm poporului romîn, Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și Guvernului Republicii Populare Rornîne mulțumirile noastre sincere pentru 
sprijinul și ajutorul activ pe care le-au acordat poporului chinez în opera de con
struire a socialismului și în lupta sa dreaptă pentru apărarea suveranității țării, 
împotriva agresiunii imperialiste și pentru apărarea păcii mondiale.

Poporul chinez constată cu mare bucurie că poporul frate romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Guvernului Republicii Populare Rornîne, a obținut 
realizări uriașe în opera de construire a socialismului, că Republica Populară Romînă 
aduce contribuții importante la întărirea unității puternice a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică și la apărarea păcii mondiale.

Republica Populară Chineză și Republica Populară Romînă se vor uni și mai 
strîns în marele lagăr socialist în frunte cu Uniunea Sovietică și vor continua lupta 
lor comună pentru cauza socialismului și apărării păcii în lume.

Urăm Republicii Populare Rornîne să devină cu fiecare zi tot mai prosperă șî 
mai puternică !

Să se consolideze și să se întărească și pe mai departe prietenia frățească din
tre poporul chinez si poporul romîn !tre poporul chinez și poporul

Președintele Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Chinez, Președin
tele Republicii Populare 

Chineze,
MAO ȚZE-DUN

Președintele Comitetului 
Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină,
LIU ȘAO-ȚI

Premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Popu

lare Chineze,

CIU EN-LAI
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Ieri s-au deschis la București

Lucrările

SÎNT ÎNCĂ PUTINI
INOVATORI TINERI
în întreprinderile orașului Sibiu

De obicei sosește la serviciu cu 
întârziere, deși i-e teamă de cri
tica aspră a tovarășului Calafat. 
„Ce fel de om mai e și tovarășul 
Calafat... Nu se pricepe deloc la 
tuanțe. Ai întârziat de la lucru — 
%ata cu critica. Și de cite ori i-a 
zxplicat să

nu
nu ia lucrurile meca- 
judece oamenii înic, să 

bloc"...
— Dragă tovarășe Calafat, 

treptate. Nu există două discipline: 
zxistă o singură disciplină, credeți 

. lă eu nu știu atâta 
,e să nu analizăm 
o arte ? Astăzi am 
ivat, mîine poate 

dos... De ce mă 
■tătic ?

Privește îngrijorat vraful de hîr- 
care așteaptă să fie rezolvate, 
dă la o parte... Prea multe sar-

ai

lucru ? Dar de 
fiecare caz în 

întârziat nemo- 
am un caz se
tezi dumneata

citească. Deodată își aduce aminte 
că nu i-a mulțumit tovarășei bu
fetiere pentru cafea. „Ce lipsit de 
gingășie mai sînt și eu. Un om a 
făcut un pas înainte, acolo, în 
munca lui, de ce să nu-l stimu
lez ?tt

O chemă deci pe tovarășa bu
fetieră.

— A fost o cafea bună... tova- 
lășe Cociș..,

Nu făcuse cine știe ce. Unora o 
să li se pară lipsit de importanță. 
Cei cinci o să rîdă chiar, ce dacă 
o cafea e mai dulce sau mai pu
țin dulce ? Lasă-i să rîdă. Avea

TEODOR MAZILU

(Continuare în pag. 3-a)

Ședința Biroului Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. Romînă

Zilele trecute a avut loc o ședință a Biroului Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din R. P. Romînă, care a luat în discuție 
chemarea celei de-a IV-a Conferințe internaționale de la Tokio îm
potriva bombelor A și H și pentru dezarmare. După cum 
știe, Conferința de la Tokio a propus organizarea în
treaga lume, între 15 octombrie și 15 noiembrie, a unei „Luni inter
naționale de acțiuni comune" ale forțelor păcii pentru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, interzicerea armei nucleare, dezar
marea generală, respectarea necondiționată a independenței 
popoarelor, destinderea încordării internaționale și lichidarea pre
tutindeni, unde s-ar putea ivi, a primejdiei de război.

Poporul romîn, care sprijină cu hotărîre politica de pace a gu
vernului rofpîn și își consacră forțele sale țelului nobil al construirii 
socialismului și al apărării păcii, aprobă inițiativa Conferinței de la 
Tokio, ca o inițiativă corespunzătoare intereselor prevenirii unui nou 
război Ș> apărării păcii.

Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din R.P.R., exprimînd 
voința hotărîtă de pace a poporului romîn, susține cu căldură pro
punerile Conferinței de, la Tokio și comunicatul Consiliului Mondial 
al Păcii care „cheamă mișcările naționale din diferite țări să spri
jine această inițiativă și să înceapă pe scară largă realizarea acți
unilor comune".

Biroul Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din R.P.R. și-a 
manifestat — în numele mișcării pentru pace din Republica Popu
lară Romînă — adeziunea față de propunerile Conferinței de la 
Tokio și a adoptat un plan de măsuri privind desfășurarea în țara 
noastră a „Lunii internaționale de acțiuni comune".

Inițiativa tinerilor de la fabrica 
„Encsel Mauriciu" din Tîrgu Mu
reș de a antrena un număr cît mai 
mare de tineri în mișcarea de in
venții și inovații a stîrnit un larg 
ecou și în fabricile și uzinele din 
Sibiu. Comitetul orășenesc U.T.M. 
Sibiu și-a propus, încă cu mult 
timp în urmă, să se ocupe îndea
proape de extinderea inițiativei de 
antrenare a tinerilor în mișcarea 
de invenții și inovații.

Ce a reușit să se facă 
pentru ca în această 
participe masa largă 
muncitori ?

Comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu tărăgănează 
aplicarea inițiativei tine

rilor de la „Encsel 
Mauriciu"
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ini pentru o singură zi și elini pentru o singura zi ți el nu 
decît un biet om. Nu se simte 

u conștiința încărcată cînd ia o a. 
emenea hotărîre. Se simte un to- 
arăț bun. „Chiar cînd am greșit 
-am făcut-o cu rea intenție".

Asta-noapte a făcut un chef 
tonstru. De aceea, a sosit la ser
ici» la timp, întotdeauna după 
e bea pînă cade sub mese sem- 
ează condica odată cu toți cei- 
dți oameni ai muncii. Temîndu- 
•> să nu fie energic mustrat se ho- 
îrățte să pornească ofensiva îm- 
otriva spiritului mic-burghez din 
ropria-i conștiință.
înainte de toate, fortificare- or- 

anismului : îl mai doare capul 
e la beția de ast-noapte. Se gin
ește să ceară tovarășei bufetiere 

cafea. Moare de curiozitate să 
fie cum o să fie : dulce sau po- 
■ivită ?
Tovarășul Florescu e pe deplin 

lulțumit : e admirabilă.
Răsfoiește hîrtiile, îngrozindu-se 

umai la gîndul că trebuie să le
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Acum vreo jumătate de an, un 
corespondent occidental la Mos
cova, deschizînd radioul tocmai 
cînd se transmitea o emisiune 
științifico-fantastică a posturilor 
sovietice, și neînțelegînd încă 
perfect limba rusă, a produs o 
încurcătură memorabilă. Repor
tajul științifico-fantastic pe care-l 
auzea, i s-a părut un reportaj al 
radio jurnalului, referindu-se la 
fapte reale. Și, cum corespon
denții aceștia trăiesc mereu cu 
teama că o să le-o ia altul îna
inte, omul a dat un telefon-ful- 
ger la ziarul lui. Peste o jumă
tate de oră, mai multe ziare mari 
americane aruncau la coș plum
bul paginii întâia și scoteau o 
pagină nouă, cu litere de-o 
șchioapă : în numai cîteva ore, 
o buna, parte a lumii era infor
mată că savanții sovietici au lan* 
sat un uriaș satelit cu oameni la 
bord.

Nu importă aici că unii anun
țaseră că-i vorba de un singur 
om, alții de mai mulți, că omul 
se îndreaptă spre Marte, Lună 
sau în altă direcție, că în timpul 
acesta alți corespondenți asaltau 
instituțiile sovietice pentru a că
păta amănunte. Interesant e în
suși acest fapt : că o presă spe
cializată timp de 40 de ani cu 
un anumit soi de „greșeli11, ca
lomnii antisovietice, știri despre 
„înapoierea66 poporului sovietic 
în diferite domenii, se abătea de 
la tradiția ei de decenii pentru 
a face o greșeală în direcția in
versă, supralicitând poate cu

vreun an marile realizări ale peziciune de necrezut, de unde, 
științei sovietice. pînă atunci se puneau tot felul

Există asemenea episoade mici, de năzbîtii pe seama școlii so- 
neînsemnate, pe care istoria poa
te că nu le va consemna, dar 
care sînt cele mai expresive pen
tru definirea unei epoci. Anul 
cuprins de la 4 octombrie 1957, 
data lansării primului satelit ar
tificial, nu este numai primul an 
al pătrunderii omului în cosmos;

vietice, a devenit peste noapte o 
banalitate să spui că sistemul de 
învățămînt sovietic e mai bun 
decît cel american, produce spe
cialiști mai mulți, mai bine pre
gătiți, mai bine folosiți și rela
tiv mai bine retribuiți. Ziarele 
yankee s-au năspustit asupra uni-

pînă acum 
mișcare să 
de tineri

150 tineri—30 inovatori
La „Elastic**, de pildă, între

prindere metalurgică în care lu
crează circa 150 de tineri munci
tori, există peste 30 de inovatori 
și raționalizatori din rîndurile ti
neretului. Firește că nu toți a- 
ceștia au făcut inovații de o mare 
valoare economică. Important este 
însă faptul că aici mișcarea de in
venții și inovații capătă pe zi 
ce trece un caracter larg, de masă, 
că un număr tot mai mare de ti
neri muncitori se preocupă de îm
bogățirea cunoștințelor lor tehnice 
și de cultură generală, reușind ast
fel să realizeze importante inova-

ții șî raționalizări în procesul de 
producție.

Comitetul organizației U.T.M. 
de la întreprinderea „Elastic" s-a 
convins că pentru a lărgi mișca
rea de invenții și inovații este 
nevoie, înainte de toate, de ridica
rea permanentă a calificării profe
sionale, de lărgirea continuă a cu
noștințelor politice, tehnice și de 
cultură generală. Numai acela care 
stăpînește la perfecție mașina la 
care lucrează, poate să aducă îm
bunătățiri tehnice, tehnologice pro
cesului de producție etc. înțelegînd 
acest fapt, comitetul organizației 

la întreprinderea 
a elaborat un plai 

privind îmbogăți

U.T.M. de
„Elastic" 
de măsuri 
rea cunoștințelor tehnice și de 
cultură generală ale tinerilor mun
citori. Se prevede astfel ca în 
scurt timp să fie organizate mai 
multe cercuri de minim tehnic la 
care inginerii și tehnicienii cu ex
periență în producție să împărtă-

șească tinerilor muncitori din cu
noștințele lor tehnice și de pro
ducție. Comitetul U.T.M. intențio
nează de asemenea să organizeze 
cu ajutorul cabinetului tehnic și al 
bibliotecii tehnice unele discuții 
despre cele mai noi realizări ale 
tehnicii, despre modul în pare con
tribuie inovațiile la creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, realizarea economii
lor de metal etc.

Aplicarea în viață a acestor mă
suri, precum și a altora ce vor fi 
luate pe parcurs, va contribui 
fără îndoială la antrenarea activă 
a întregului tineret în mișcarea de 
invenții și inovații. Și chiar dacă 
nu toți tinerii muncitori de 
la întreprinderea „Elastic" vor de
veni inovatori, este neîndoielnic

I. ANDREI 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Stalin
(Continuare în pag. 3-a)

celei de-a doua Conferințe 
mondiale a muncitorilor 

agricoli și forestieri
La 16 octombrie s-au deschis la Casa de Cultură 

a Sindicatelor din București lucrările celei de-a 
doua Conferințe mondiale a muncitorilor agricoli 
și forestieri

La conferință participă delegați, invitați și obser-i 
vatori, reprezentanți ai oamenilor muncii din agri« 
cultură și silvicultură din aproape 40 de țări.

La lucrări participă Louis Saillant, secretar ge
neral al Federației Sindicale Mondiale, Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului Central al SindU 
calelor din R. P. Romînă, Ion Dobre, ing. Mihai 
Marin și Nicolae Pascu, secretari ai C.C.S., N. Po
pescu, membru în prezidiul C.C.S., președintele 
C.C. al Sindicatului muncitorilor din agricultură și 
silvicultură din R. P. Romînă, Marin Stancu, Eugen 
Alexe și C. Popescu, adjuncți ai ministrului Agri
culturii și Silviculturii, activiști ai C.C.S., ziariști 
romîni și străini.

Conferința a fost deschisă de Tjugito, președin-? 
tele Uniunii internaționale a sindicatelor muncitor 
rilor agricoli și forestieri, care în numele comitetu
lui administrativ al Uniunii internaționale a 
sindicatelor muncitorilor agricoli și forestieri și a 
partici-panților la conferință, a mulțumit Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. Romînă pentru 
sprijinul acordat organizării conferinței.

Conferința a ales apoi prezidiul, secretariatul și 
a aprobat regulamentul de funcționare a conferin
ței, precum și planul de desfășurare a lucrărilor.

Tov. N. Popescu a adus conferinței salutul Pre
zidiului Consiliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă. >

Conferința a ales apoi comisiile 
’ de lucru.

La propunerea delegatului din 
Camerun participant» au adoptat 
în unanimitate apelul adresat de 
conferință muncitorilor agricoli și > 
forestieri din întreaga lume de 
a-și intensifica acțiunile lor în 
cadrul săptămînii internaționale 
de luptă și solidaritate a oameni
lor muncii și sindicatelor pentru 
pace și dezarmare.

La primul punct al ordinei de 
zi, Ilio Boși, secretar general al 
Uniunii internaționale a sindica
telor muncitorilor agricoli și fo
restieri, a prezentat raportut inti
tulat : „Activitatea U.I.S.M.A.F. 
și sarcinile, sale în vederea întă
ririi și dezvoltării colaborării din
tre oamenij muncii și sindicatele 
din ramurile agricole și forestiere 
în lupta pentru îmbunătățirea sa
lariilor și asigurărilor sociale, 
pentru drepturi sindicale și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
la sate, pentru dezarmare și pace 
în lumea întreagă".

In prima parte raportul s-a o- 
cupat pe larg de situația actuală 
în agricultura mondială și de con
dițiile de muncă și trai ale munci
torilor agricoli din țări cu diverse 
structuri social-econcmice. Rapor
tul scoate în evidență haosul ce 
domnește în producția agricolă a 
lumii capitaliste, care are drept 
consecință înfometarea populației 
unor regiuni întregi, în special 
din țările slab dezvoltate. Perma
nentizarea subalimentației, în

(Continuare în pag. IV-a)

toare a prestigiului țtiinței sovie
tice, ascensiune care, aidoma ce
lei a rachetelor, s-a dovedit a- 
proape verticală, de o iuțeală 
uimitoare ?

Desigur, adevărul e cu toțul 
altul. Aici trebuie să amintim de 
prima revoluție socialistă a lu
mii. Secolul XIX. pornit la drum 
ca un secol-lumină care va re
zolva prin știință toate necazurile

ȘTIINȚEI
el este de asemenea anul de naș
tere al celu-i mai înalt prestigiu 
pe care l-a cunoscut vreodată un 
stat în domeniul țtiinței. în acest 
an au „descoperit" politicienii, 
militarii ți ziariștii burghezi mul
te alte fapte științifice ceva mai 
vechi, dar pe care nu le luaseră 
în seamă, cel puțin nu le obser
vaseră în mod public, ți în mod 
atît de gălăgios: prima centrală 
atomică a lumii, avioanele TU, 
turboburele, ciclosincrofazotro- 
nul, ți multe altele, pînă la fap
te ca marea desțelenire de pă- 
mînturi, care în acest context ca
pătă un sens țtiințific. Cu o re-

Sergiu Fărcășan
—XX—

versităților unde nu învață de
stui studenți limba rusă și, într-un 
limbaj neobișnuit de ferm față 
de savanți, au cerut oamenilor 
de. știință americani să învețe 
rusește, ca să poată studia de la 
sursă știința înaintată.

Ce se întâmplase ? De unde 
această întorsătură bruscă ? Oare 
această mare știință sovietică s-a 
născut subit, ca zeița înțelepciu
nii în capul lui Jupiter ? Oare 
sateliții singuri au izbutit să asi
gure această ascensiune fulgeră-

oamenilor, plecase din arena is
toriei desumflat : științele exacte 
se dovediseră fără putere în fața 
relelor provocate de capitalism. 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, prima revoluție în
făptuită după legile unei reale 
științe sociale, care a călăuzit 
în luptă masele conduse de 
partid, a însemnat o uria
șă reabilitare a științei. Era pri
ma oară că un sistem de stat 
preconizat în scrierile unor oa
meni de știință se naște cu ade
vărat și aplică într-adevăr print 
cipiile științei. Omenirea nu pu
tuse să-și capete fericirea cu aju* 
torul științelor așa-zis exacte, de*

oarece sub capitalism știința fo
losea mai mult exploatatorilor 
acum însă, prin Statul sovietic, 
umanitatea încerca să învingă cu 
ajutorul științelor sociale, a 
marxism-leninismului, încerca să 
creeze o orînduire a cărei bază 
economică să nu fie în contradic
ție cu nivelul științei, al forțelor 
de producție, ci dimpotrivă, să 
le stimuleze.

Astfel, însăși nașterea U.R.SS. 
a fost o creație oare avea ca 
unul dintre părinți știința, celă
lalt fiind masele ; unirea socia
lismului științific cu mișcarea 
muncitorească, știința marelui 
partid leninist, crea un stat or
ganic legat de știință, întemeiat 
pe aceasta, lată de ce, în Rusia 
îngrozitor de sărăcită și înapoia
tă, Lenin, printre primele măsuri 
luate de noul stat, se îngrijea de 
apărarea bibliotecilor, îl însăr
cina pe Gorki să vadă ce nevoi 
are Pavlov și alți savanți. Atunci 
cînd statul sovietic s-a îngrijit de 
procurarea de dini pentru ex
periențele lui Pavlov, atunci, de 
fapt, se năștea gloria științei so
vietice ; și mai mult decît atât, 
se vestea o nouă concepție asu
pra științei, ca știință eliberată 
de nevoile tiranice ale capitalu
lui, știință care nu e bunul cîtor- 
va particulari, ci al întregii ome
niri.

Iată unul din motivele pentru 
care a fost atât de mare presti
giul Uniunii Sovietice atunci cînd 
a pornit la realizarea planurilor

(Continibare în pag. 2-d)
în imediata apropiere â Gării de Nord, ta capătul tramvaiului 

15, se construiește un imens bloc de locuințe. In fotografie un (as
pect de pe șantier.
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n avangarda (Urmare din pag. l-a)

Revoluția proletara pășește în al cincilea deceniu. Acum patruzeci 
de ani, John Reed scria despre cele „Zece zile care au zguduit lumea.". 
Acum un an însă — o singură zi, un minut, o secundă doar — dar 
aceasta a zguduit întregul Univers infinit : a apărut pe cer prima lună 
făcută de mâna omului. Aceeași mină care a doborît vulturul cu două 
capete, al țarului, și a ridicat în locul acestuia, pe creasta turnului 
Kremlinului steaua roșie cu cinci colțuri a proletariatului internațional 
— aceeași mină a lansat pe cer, acum un an, o veritabilă stea — 
rație în spiritul ei —simbolul materializat al victoriei proletariatului 
în grandiosul asalt al cerurilor. Căci între aceste două evenimente 
există o legătură intrinsecă, pe care cei care au studiat anatomia 
societății moderne cu metodele științifice ale materialismului marxist 
au descoperit-o încă demult. încă Marx și-a dat seama că soarta 
științei modeme este strîns legată de clasa muncitoare internațională. 
Căci clasa muncitoare este unica dintre toate clasele sociale care are 
interesul material de a dezvolta toate științele, de a înlătura toate 
piedicile din calea dezvoltării tuturor științelor. Atitudinea 
burgheziei față de știință a fost atît în trecut cît și astăzi con
diționată de interesele realizării profitului capitalist. Numai acele 
cercetări beneficiază de sprijin material și moral care contribuie, pe 
orice cale, la realizarea profitului.

Atitudinea clasei muncitoare și atitudinea burgheziei față de 
știință sînt două atitudini diametral opuse, și ale căror 
efecte se lasă puternic simțite în dinamica internă a dezvoltării 
științei. Progresele rapide și uimitoare realizate de știința și teh
nica sovietică sînt o consecință, și în mod implicit o demonstrație 
a acestei intime comunități de interese dintre știință și clasa mun
citoare.

După ce proletariatul a cucerit puterea, știința a găsit condițiile 
de dezvoltare cele mai favorabile. Astronautics a găsit în statul 
proletar un sprijin pe care pînă atunci nioi un stat capitalist nu 
s-a gîudit să i-l acorde. Și să nu uităm : lansarea sateliților americani 
a fost stimulată de lansarea sputnikului. Oamenii de știință ameri
cani s-au plîns mereu că proiectul satelitului lor nu s-a bucurat de 
sprijinul necesar în cercurile oficiale.

întîietatea științei sovietice în domeniul astronauticii este astăzi 
un fapt incontestabil. însă și în alte ramuri ale științei, unde în 
trecut Rusia era reprezentată abia pe ultimele locuri, Uniunea So
vietică a ajuns în patru decenii în prima linie. Așa, înainte de toate 
în cea mai modernă și cea mai decisivă ramură a fizicii și tehnicii 
modeme : în domeniul nuclear. Progresul — uluitor prin amploarea 
și prin rapiditatea sa — realizat de știința sovietică în domeniul 
nuclear se datorează de asemenea atitudinii radical diferite a pro
letariatului față de progresul științific și tehnic. Un mic episod 
care a avut loc la Leningrad acum exact 30 de ani ilustrează foarte 
bine atmosfera oe a înconjurat cercetarea științifică în noul stat 
proletar. Posibilitatea sintezei heliului din hidrogen a fost desco
perită, precum se știe, întîi în Soare, în preajma anilor 1920. Fizi
cienii au demonstrat că în urma acestor sinteze nucleare stelare se 
eliberează o cantitate de energie, care raportată la cantitatea de 
combustibil întrece teoretic de circa 20 de milioane de ori cantitatea 
de energie eliberată în urma arderii cărbunilor de calitate superi
oară. Nu s-ar putea oare realiza o asemenea sinteză pe o cale arti
ficială și pe Pămînt ? „Geniul uman, capabil să transforme materia, 
stu vta mai fi nevoit să-și cîștige pîinea cu sudoarea frunții. Ne 
putem imagina că asemenea oameni vor putea transforma pustiurile 
în oîmpii roditoare, întinderea de gheață de la poli în apă binefăcă
toare și vor preschimba întreg Pământul într-un paradis surâzător", 
scria Frederic Soddy, unul din primii cercetători celebri ai nucleului 
atomic la începutul secolului nostru. Urmărirea realizării unui ase
menea scop, se dovedea a fi foarte utilă — precum au dovedit-o 
evenimentele ulterioare — și chiar necesară dezvoltării științei mo
derne, luată în ansamblul ei. Dar pînă la realizarea viitorului în
depărtat de care vorbea Soddy, omenirea trebuia să străbată viitorul 
apropiat, umbrit de spectrul întunecat al războiului. în locul surâsu
lui angelic al îndepărtatului paradis, pe ecranul conștiinței oame
nilor de știință se proiectează rânjetul de pucioasă al infernului 
apropiat. îndată după terminarea primului Tăzboi mondial, celebrul 
matematician elvețian, Hermann Weyl, mulțumea lui Dumnezeu că 
omenirea nu dispune de mijloace practice pentru eliberarea ener
giei nucleare. în același timp Einstein a declarat: „Să presupunem, 
că am reuși să punem stăpânire pe această uriașă sursă de energie ; 
atunci ar veni o epocă față de care și prezentul acesta întunecat 
ne-ar părea o eră de aur. Nu e bine să încălzești cuptorul cu dina
mită. Dacă un tehnician luminat ar descoperi cum pot fi utilizați 
atomii pentru încălzire și tracțiune, primul impostor nechemat care 
ar pune mîrva pe această invenție ar putea arunca m aer un oraș 
întreg, var primul sinucigaș mizantrop ar putea transforma in praf 
și pulbere, pe întinderi uriașe, toate așezările omenești**. Oamenii de 
știință manifestau pesimism în această privință. în epoca imperialis
mului, a războaielor, a crizei și a șomajului condițiile erau cît se 
poate de neprielnice pentru dezvoltarea unor asemenea cercetări și 
amenințarea unor utilizări antiumane a științei au frânat elanul, cer
cetătorilor. ,,Am vorbit despre folosirea energiei atomice ca despre 
o speranță înșelătoare cu care ar fi o greșeală să ne amăgim. In situa
ția actuală în care se află omenirea ea constituie mai degrabă o 
amenințare a cărei nesocotire implică o gravă răspundere" — scria 
astronomul englez Eddington în 1934. ,pSă nu tăgăduim, — continua 
el — că pentru o societate care azvîrle alimentele în mare ca să-și 
apere membrii ei de inaniție, pentru o societate în care belșugul 
aduce cu sine nimicirea, iar rezerva nelimitată de energie însem
nează putere capricioasă și distrugeri nelimitate, pentru această so
cietate a apărut în depărtare un nor de furtună rău prevestitor". 
în atmosfera aceasta apăsătoare, frămîntată de îndoieli, lipsită de 
speranțe, micul episod pe care-1 vom relata mai jos, ar fi putut 
provoca un efect disonant. în 1927, un tînăr fizician, a ținut în fața 
Academiei de Științe din Leningrad un referat despre problema 
eliberării energiei atomice în interiorul stelelor. După ce tînărul 
fizician și-a terminat comunicarea, un demnitar al Statului Sovietic, 
prezent la conferință i-a pus întrebarea dacă nu cumva aceste reacții 
nucleare din Soare ar putea fi realizate pe pămînt și utilizate în 
scopurile producției pașnice ? în acest sens s-au și dat asigurări 
că dacă va fi nevoie se vor pune la dispoziția realizării unor expe
riențe făcute în acest scop, în fiecare noapte, pe timp de câteva ore, 
uzinele electrice din Leningrad. Firește, atunci propunerea a rămas 
fără urmări : în 1927 era încă prematur să se înceapă experiențe 
de laborator în această direcție. Episodul acesta demonstrează însă 
atmosfera de optimism și de încredere, cu care era înconjurată 
știința în statul proletar. Acestei noi atitudini proletare față de 
știință se datorează în esență și faptul că în zilele noastre calea 
către eliberarea energiei termonucleare pusă în slujba păcii a fost 
de asemenea deschisă de oamenii de știință în conștiința cărora 
pulsează spiritul nou al lui Octombrie.
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cincinale. Pentru prima pară ac
ționa in istorie, din plin, ceea ce 
e esențial pentru dezvoltarea 
științifică a forțelor de producție 
ale societății; planul, in fața bo
gatelor țări capitalista ale Occi
dentului. un stat sărac ca putere 
industrială, îndrăznea să procla
me o întrecere, să înceapă o 
cursă, bazîndu-se pe legile de 
dezvoltare socială, pe faptul că 
poporul său este eliberat de ex
ploatare, pe planurile elaborate 
de înalte comandamente științi
fice, în frunte cu partidul. E a- 
devărat, țările capitaliste n-au 
vrut pe atunci să arate că iau în 
serios chemarea la întrecere a 
socialismului științific, ba au nu
mit planurile cincinale ca fiind 
„de carton" o „poțemkiniadă".

Dar încă din perioada cînd nu 
păreau să ia în serios „planu
rile de carton" ale U.R.S.S., im
perialiștii, de fapt, erau îngrijo
rați și de posi
bilitatea ca sta
tul sovietic să 
întreacă țările 
capitaliste, și de 
prestigiul pe ca
re dezvoltarea 
planificată, so
cialistă, îl căpă
ta în ochii ma
selor muncitoa
re. Tocmai 
aceea au 
în ani 
rândul
de război hitleristă și-au năpus
tit-o contra U.RSB. Socoteala 
părea simplă ; dacă statul mun- 
citoresc-țărănesc se proclamă pu
tere pașnică, dacă prestigiul și-l 
caută nu ~ 
voltarea 
înseamnă 
șoc atît 
armatelor fasciste.

Prestigiul dobindit de armata 
și știința militară ale U.RS.S. în 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei a însemnat cea mai se
rioasă spărtură în cercul de ca
lomnii prin care marea burghe
zie, la Miinchen și cu alte pri
lejuri, căutase să ascundă de 
ochii maselor muncitoare adevă
rul despre statul sovietic.

Azi, U.RS.S. are prestigiu nu 
numai ca stat popular, cu o

de 
clădit 

de-a 
mașina

Făclierul
Mllnfcl

în războaie, ci în dez- 
economiei și culturii, 
că nu va rezista la un 
de serios ca acela al

ortnduire economică în folosul 
celor ce muneesc, cu o politică 
pașnică — dar și ca mare forță 
a științei. Ea asigură dezvolta
rea științei mondiale nu numai 
prin aportul imens adus de ști
ința sovietică, dar fi prin faptul 
că orientează lucrurile spre o 
întrecere pașnică in știință. In
tr-adevăr. in timp ce statele cir- 
muite de imperialiști au scos la 
iveală bomba atomică, U.R.S.S., 
căutând să obțină interzicerea 
acestei arme, a provocat tot
odată, prin centrala ei atomică, 
o întrecere pașnică în ce pri

vește folosirea 
atomului; în 
vreme ce Ș.U.A. 
alocaseră inițial o 
sumă mici pen
tru cercetările 
pașnice în ca
drul Anului Geo- 
fizic, U,R.S.S. a 
surprins Occi
dentul prin sa
teliții săi și a 
determinat 
conducătorii 
mericani 
să se prindă 
ineze importante 

____ / f. j nu 
numai pe calea pregătirilor de 
război, ci fi pe aceea a unor cerce
tări științifice pașnice.

Secolul nostru, mai mult chiar 
decît cel trecut, este un secol do
minat de știință. Genii ruse au 
existat și în trecut, dar atunci 
ele erau lumini strălucind într-o 
beznă imensă. Pe drept cuvînt, 
U.R.SS. și-a cîștigat azi presti
giul unui continent scăldat în 
luminile științei, făclier al luptei 
de a cuceri prin muncă, prin 
știință, prin înfrîngerea greută
ților, fericirea.

vrind-nevrînd,
în horă, să angreneze imports 
forțe industriale și științifice

I
I

Roadele colaborării

romiho - sovieticel
Noi și noi birutntl pe frontul științei și tehnicii romîneșți, vin 

să dovedească zi de zi roadele unei strînse colabor*’-,; sovieto. 
romîne Mașinile moderne cu care sînt înzestrate uzinele noas. 
tre, laboratoarele institutelor de cercetări de pe întreg cuprin
sul țării, vorbesc din plin oricărui dintre vizitatori despre ex. 
cepționalul ajutor tehnic și , științific care ni l-au dat priete
nii din marea tară de la Răsărit.

In anii din urmă, colaborarea științifică romîno-sovietică s-a 
desfășurat pe numeroase planuri, ea deschizînd științei romî. 
nești noi și mărețe perspective pa drumul dezvoltării șale.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri cîteva din rezul, 
țațele colaborării științifice romîno-sovietice. un redactor al zia
rului nostru s-a adresat zilele trecute unor reprezentanți de 
frunte ai științei romînești care ne-au vorbit despre colaborarea 
dintre oamenii, de, știință din Uniunea Sovietică șl R- P. Romînă

■ în cîteva din domeniile cercetărilor științifice.

<»

In domeniul 
infr amicrobiolo giei 

acad. prof. Șt. S. Nicolau

In domeniul arheologiei
acad. prof. Em. Condurachl

Aflațî că
• In Rusia încă la sfârșitul 

veacului trecut, datorită activității 
eminentului savant K. E. Țiolkov- 
ski a fost pentru prima oară fun
damentată, din punct de vedere 
științific, posibilitatea realizării 
zborurilor cosmice cu ajutorul ra
chetelor.

„Am lucrat timp de 40 de ani 
la motorul cu reacție — declara 
K. E. Țiolkovski la 1 mai 1933 — 
și mă gîndeatn că expedițiile spre 
Marte vor începe peste multe sute 
de ani. Dar termenele se schimbă. 
Sînt convins că mulți dintre dv. 
vor fi martorii primei . călătorii 
dineolo de atmosferă".

Antenele celui mai mare radiotelescop din U.R.S.S. instalat la 
Observatorul astrofizic din Biurakan (R.S.S, Armeană),

Anii din urmă 
au dus la o pu
ternică întărire 
a colaborării 
dintre școala ro- 
mînească și cea 
sovietică de w- 

framicțobiolo- 
gie. In această 
ordine de idei 
un rol impor
tant îl au vizite

le pe oare oamenii de țtiință din 
Uniunea Sovietici le fac în țara 
noastră. Si vă dau un exemplu :

După cite ftiți, zilele acestea 
ne-a vizitat profesorul Smorodin- 
țev, unul din cei mai de seamă 
virusologi sovietici.

Conferințele pe oare profesorul 
Smorodințev le-a ținut în tara 
noastră cu privire la poliomielită, 
gripă sau imunitatea naturală in 
viroze au fost deosebit de instruc
tive pentru cercetătorii noștri.

Colaborarea noastră cu oamenii 
de știință din Uniunea Sovietică se 
desfășoară pe planuri largi. Ea se 
dezvoltă necontenit.

Conferința din anul trecut de la 
Praga, la care au participat frun
tași ai cercetărilor inframiorobio- 
logice din țările de democrație 
populară, la care s-a hotărit con
stituirea unor centre speciale de 
studiu, a constituit un nou prilej 
de întețite a colaborării noastre. 
Pe linia aceasta am făcut planuri 
conjugata de muncă. De exemplu t 
planul nostru de cercetări în he
patite epidemice ia fost trimis spre 
consultare la Moscova, iar noi am 
primit planul de lucru al colecti
vului condus de prof. Subladze de 
la Institutul de virusuri ,Jvanov- 
ski“ din Moscova. Un rol impor
tant în strîngerea colaborării noa
stre în ultima vreme l-au avut 
recenta conferință de poliomielită 
de la Moscova precum și conferin
ța despre gripă de la Kiev la care 
au participat reprezentanții insti
tutului nostru.

Am trimis cercetători pentru 
specializare în Uniunea Sovietică 
iar în Institutul nostru vin cercată- 
tari sovietici care studiază rezulta- 
tele muncii noastre în domeniul

hepatitelor, în virusuri fi cancer 
etc.

Pot de asemenea să vâ anunț 
faptul deosebit de îmbucurător că 
recent, colegii din Moscova, mi-au 
propus organizarea la București în 
cursul anului viitor a unei confe
rințe științifice sovieto-romîne, la 
care să participe reprezentanți ai 
Institutului de inframicrobiologie 
din București precum fi reprezen
tanți ai Institului de virusuri, ai 
Institutului de poliomielită fi ai 
catedrei de inframicrobiologie de 
la Institutul de specializare ți per
fecționare a medicilor.

Această strânsă colaborare în 
muncă cu cercetătorii sovietici, a- 
cest permanent schimb de informa
ții cu colegii noștri din Uniunea 
Sovietică reprezintă a contribuție 
de preț la rezolvarea multiplelor 
sarcini ce stau în fața cercetători
lor noștri.

în general 
este binecunos
cută excepționa
la importanță 
pe care o are 
colaborarea noa
stră cu istoricii 
sovietici pentru 
cunoașterea tot 
mai profundă a 
istoriei patriei 
noastre. De astă- 

dată aș vrea însă să vă împărtă
șesc cîteva din rezultatele colabo
rării noastre în ceea ce privește 
cercetarea arheologică.

Dintru început aș vrea să sub
liniez faptul că în domeniul ar
heologiei colaborarea noastră cu 
oamenii de știință sovietici este 
mai mult decît necesară, deoarece 
în perioadele îndepărtate ale isto
riei patriei formele de viață ma
terială pe care le studiem pentru 
a reconstitui viața materială sînt 
asemănătoare celor din răsăritul 
țării noastre. Tocmai de aceea noi 
am acordat în anii din urmă o o- 
tenție deosebită studierii cercetă
rilor arheologice sovietice.

Perioada deosebit de fructuoasă 
pe linia colaborării noastre cu ar
heologii sovietici a început odată 
cu vizita făcută în țara noastră de 
un grup de arheologi sovietici în 
frunte cu acad. Rîbakov, directorul 
Institutului de istoria culturii ma
teriale din Moscova.

Trebuie să mai subliniem de a- 
semenea faptul că un aport deo
sebit la întețirea colaborării noa
stre cu arheologii sovietici l-au a- 
dus tinerii cercetători 
noastră care s-au 
în marile centre de 
Uniunii Sovietice.

in 1956 cu prilejul participării 
acad. C. Daicoviciu la Conferința U- 
nională de arheologie de la Mosco
va, a fost stabilit un plan tematic 
de colaborare romîno-sovietică în 
domeniul arheologiei care a intrat 
în funcțiune în campania de cer
cetări din cursul anilor 1957 fi 
1958. Planul nostru de colaborare 
prevede, printre altjile, schimb de 
genul aceluia care a avut loc în 
primăvara anului acesta la Chi- 
șinău.

Aș putea de asemenea să vă in
formez că în luna decembrie a 
anului acesta va avea loc la 
București un seminar arheologic 
romtno-sovietic la care vor parti
cipa renumiți arheologi și etno
grafi sovietici unde se vor discuta 
cîteva probleme de arheologie a 
orînduirii sclavagiste, probleme de 
arheologie a orînduirii feudale și 
probleme de etnografie.

Cu siguranță 
re științifică a 
știință sovietici 
tribui din plin 
ței romînești.

• Cu ajutorul celui de-al trei
lea satelit artificial sovietic al Pă- 
mîntului, au fost înfăptuite pentru 
prima oară măsurători geomagne
tice a căror principală sarcină este 
cercetarea răspîndirii în spațiu a 
cîmpului magnetic permanent 
Pămîntului, la mari înălțimi.

In domeniul
Dezvoltarea fi

zicii și tehnicii 
nucleare în R. P. 
Romînă, dezvol
tare care în ul
tima vreme a 
luat forme ce o 
impun nu numai 
în țară ci și în 
străinătate, se 
datorește în ma. 
re parte ajuto

rului acordat de statul sovietic 
țării noastre, ajutor care a îmbră
țișat și continuă să îmbrățișeze 
cele mai diverse aspecte.

Din acest punct de vedere este 
cunoscut faptul că reactorul și ci- 
clotronul aflate în funcțiune la 

■ Institutul de fizică atomică ne-au 
fost furnizate de Uniunea Sovie
tică, că aceste mari mașini ato
mice au fost realizate de specia
liștii sovietici la nivelul cel mai 
înalt al tehnicii moderne, ținînd 
totodată seama de specificul lu
crărilor ce pot constitui tematica 
de cercetare științifică și a pro
ducției de radioizotopl în țara

din țara 
specializat 

studii ale

că această întruni- 
unor oameni de 
și romîni va con
ta progresul știin-

fizicii și tehnicii nucleare
prof. univ. FI. Ciorescu Sovietică, să-și însușeas- 

problematica modernă a 
tehnicii nucleare, cele
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In domeniul
acad. prof. Eug.

bio chimiei
Macovschi

altă imagine dateazăIntre biochi- 
miștii romîni și 
cei sovietici e- 
xistă o veche și 
strânsă colabo
rare științifică.

Aș vrea în 
micul spațiu pe. 
car mi-1 rezer
vați să evoc, pe 
baze unor a- 
mintiri ' perso

nale, cîteva imagini ce vorbesc din 
plin despre sțrînsa colaborare 
care ș-a stabilit de-a lungul ani
lor între biochimiștii sovietici și 
cei din țara noastră.

Prima imagine datează din 
toamna anului 1950, cînd a sosit 
la noi acad. A. I. Oparin, direc
torul Institutului de Biochimie 
din Moscova. Institutul nostru de 
Biochimie încă nu exista. Condu
ceam pe atunci numai un colec
tiv de biochimiști tineri. Schimbul 
de vederi pe care noi biochimiștii 
romîni l-am avut atunci cu înal
tul oaspete sovietic, a fost foarte 
fructuos. Am admirat din plin 
profunzimea gândirii acestui mare 
savant sovietic, care a atacat cu 
curaj una dintre cele mai pasi
onante probleme ale biologiei. 
Discuțiile pe care le-am purtat 
au fost pline de consecințe. In
tr-adevăr, cîțiva ani mai tîrziu, 
după înființarea Institutului de 
Biochimie — pe baza unei cores
pondențe susținute, am introdus 
în planurile tematice ale Institu
tului cercetarea relațiilor dintre 
fermenți și coacervate. Cum și 
acad. Oparin lucra în același do
meniu noi am procedat de comun 
acord la delimitarea zonelor de 
cercetare, urmînd ca investiga
țiile cu privire la comportarea 
fermenților incluși îp picăturile de 
coacervat să fie lămurite de bio- . venit la noi să-șî 
chimiștii sovietici, j- 1 ț'” 
dintre coacervate și fermenți care 
acționează în mediul ce încon
joară picăturile de coacervat, să 
fie urmărite de Institutul din 
București. Interesantele rezultate 
obținute de ambele părți au for
mat obiectul comunicărilor pre
zentate pe de o parte de acad. 
A. I. Oparin, iar pe de altă parte 
de mine, la Simpozionul interna
țional pentru problema originii 
vieții, ce « avut loc la Moscova 
în toamna anului trecut.

O 
toamna anpluf 1951. Tot în 
drul Lunii Marii Prietenii a 
sit la noi, acad. A.V, Palia 
directorul Institutului de Bic 
mie din Kiev,

Legăturile de prietenie sl 
lite cu acest prilej s-au întări 
timpul și au dus la introduc 
în tematice Institutului de 
chimie a unor teme din dome 
biochimiei creierului, iar cerc 
rile efectuate la noi privind c 
portarea enzimelor localizate 
diferite formațiuni intracelu 
din creier, au fost apreciate 
de mult, încît ne-a rugat să 
trimitem spre publicare în 
vista ucraineana de biochimie

Un al treilea rînd de ami: 
se leagă de personalitatea ti 
mitului fiziolog sovietic a 
C.M. Bîcov, director la Instit 
de Fiziologie din Leningrad.

Acum două săptămîni, < 
acad. Bîcov a vizitat 
noastră, s-a ajuns la concluzi, 
unele teme apropiate, privind 
gestia și permeabilitatea, la 
se lucrează atît la Institutul 
Biochimie din București, cît 
la Institutul de Fiziologie 
Leningrad, ar putea fi conte 
și conturate mai bine în ca 
unei colaborări stabile. De 
menea în aceeași ordine de ide 
vrea să mai amintesc faptul 
în momentul de față, la Instit 
nostru de Biochimie lucrează 
cetătoarea Elena Moreva, col; 
ratoarea acad. S.V. Anicicov 
la Institutul de Medicină Exț 
mentală din Leningrad, care

Uniunea 
că acolo 
fizicii și 
mai potrivite metode de lucru. In 
sfîrșit, un alt ajutor pe care noi 
l-am primit din partea Uniunii 
Sovietice, constă în faptul că a- 
proape 20 de cercetători din țara 
noastră lucrează la Institutul in
ternațional de cercetări nucleare 
de la Dubna.

Odată cu făurirea unui puternic 
- Centru de cercetări nucleare în 

țara noastră, s-au deschis și per
spectivele unei strînse colaborări 
științifice între noi și oamenii de 
știință din Uniunea Sovietică. In 
momentul de față o asemenea co
laborare se desfășoară, de pildă, 
în domeniul fizicii particulelor de 
energii mari.

O serie întreagă de alte teme 
de colaborare deschid în fața oa
menilor de știință din țara noa-

noastră care pînă acum a fost lip
sită de o bază materială proprie 
pentru dezvoltarea acestui dome
niu.

Ajutorul sovietic nu s-a rezu
mat însă numai la atît.

Utilizarea marilor instalații ale 
Institutului nostru implică un e- 
chipament auxiliar puternic al că
rui profil este în continuă schim
bare. De aceea, cu sprijinul Uniu
nii Sovietice, noi ne-am realizat o 
bază de producție pentru aparatu
ra de acest gen. Cu ajutorul ei, 
noi realizăm nu numai cercetări 
cu caracter fundamental ci și di
verse aplicații ale 
cleare.

Trebuie ................... ,......
tul că în tot acest timp, Uniunea stră largi posibilități^ pe linia a- 
Sovietică

energeticii nu-

să mai subliniem fap-

a permis fizicienilor și ■ ducerii unor contribuții substan
țiale la rezolvarea unor. importam. J M . , - , A ia iwjțyaita țuiyi upuui i-aii-

inginerilor noștri să studieze în țe probleme gle fizicii și tehnicii 
laboratoarele de specialitate din nucleare,

unele metode de cercetare, 
același timp, a fost trimis la 
ningrad colaboratorul meu Co 
Medeșan. pentru a-și însuși u 
metode de cercetare în dome 
substanțelor curarizante.

Legăturile noastre cu bio 
miștii sovietici se dezvoltă și 
întăresc necontenit contribuinc 
propășirea științei și ciment, 
prieteniei dintre popoarele ță; 
noastre.



DE CE A TOLERAT
ORGANIZAȚIA U.T.M. DE LÂ MEDICINĂ
încălcarea moralei comuniste?

Studenții Institutului Politehnic 
din Orașul Stalin discută cu 
aprindere articolul apărut 
„Scînteia tineretului" 
adevărată — nu ușurință și goană 
după zestre". Citind despre com
portarea nedemnă și imorală a 
studenților Adriana și Ivan nu 
poți rămîne indiferent și să nu 
condamni faptele lor.

In același timp te întrebi cum 
de ș-a putut ca organizația U.T.M. 
de la Institutul de medicină, aso
ciația studențească, colegii, să 
privească cu atîta nepăsare ase
menea fapte și să nu ia atitudine 
fermă, intransigentă. Prin atitu
dinea tor pasivă față de asemenea 
probleme de viață ei au favorizat 
manifestarea unor concepții retro
grade, a unor apucături și îndelet
niciri tipice mo
ralei burgheze. 
Noi nu cunoa
ștem activitatea 
în general a or
ganizației de ba
ză U.T.M. din 
Institutul de me
dicină. Dar credem că odată 
ce au putut avea loc aseme
nea manifestări ale moralei bur
gheze fără ca ele să pri
mească o ripostă fermă, hotărîtă 
din partea organizației U.T.M., 
înseamnă că munca politică pen
tru educarea studenților în spiri
tul nou al moralei comuniste s-a 
desfășurat la un nivel cu totul ne
satisfăcător. De aceea, noi credem 
că utemiștii de la medicină au 
dovedit lipsă de combativitate și 
împăciuitorism față de elementele 
descompuse moralicește din mij
locul lor. Altfel nil se poate înțe
lege cum au tolerat astfel de 
acte și le-au lăsat să treacă ne. 
observate multă vreme.

Discuția deschisă de ziarul no
stru în legătură cu faptele acelor 
studenți de la medicină ne-a a- 
mintit și de unele cazuri din in
stitutul nostru. Au fost Ia noi 
unii studenți șț studente care încă 
nu-și formaseră o concepție sănă
toasă despre prietenie și drago
ste. Trebuie să spunem de la bun 
început că în majoritatea cazu
rilor organizația de bază U.T.M. 
a intervenit cu promptitudine dez- 
bătînd și condamnînd astfel de 
atitudini. Astfel timp îndelungat 
organizația anului II ș-a străduit 
să o îndrepte pe studenta Stela 
I. care rămăsese repetentă

în
„Dragoste

cauza vieții ei dezordonate, deze
chilibrate. Anul trecut organizația 
U.T.M. a criticat-o în mai multe 
rînduri pentru numeroasele ab
sențe de la cursuri, pentru timpul 
pierdut pe străzile orașului. Toate 
încercările noastre de a o ajuta 
s-au lovit 
el. La un 
treaga sa , 
nise un element periculos care 
trebuia alungat fără nici un pic 
de reținere din rîndurile noastre. 
Și utemiștii așa au și procedat.

Am dat acest exemplu pentru 
a înțelege și tovarășii noștri de 
la medicină că atunci cînd este 
nevoie nu trebuie să se sfiască să 
ia cele mai drastice măsuri.

Anul III a dezbătut într-o adu
nare generală și cazul studentu
lui Costică P., căsătorit, care a

noastre de a o ajuta 
însă de încăpățînarea 
moment dat, prin în- 
purtare imorală deve-

,■//

///.

venit la Institut să învețe și să 
devină inginer. El a socotit însă 
că venirea sa la Institut este un 
Iei de vacanță plăcută și în loc 
să învețe a început să practice o 
seamă de apucături donjuaniste. 
Membrii organizației U.T.M. au 
condamnat atitudinea Iui imora
lă, incompatibilă cu calitatea r de 
utemist și punindu-1 în discuția 
adunării generale de U.T.M. l-au 
sancționat cu vot de blam.

Faptele au dovedit că măsura 
luată de organizația U.T.M. a a. 
nului III a fost folositoare și în 
atitudinea lui Costică a survenit 
o cotitură. El obține acum rezul
tate bune la învățătură și în mun
ca obștească.

Am vrea de asemenea să mai 
atragem atenția asupra încă unui 
fapt. Relațiile de prietenie în via
ță pot să ducă la o stimulare 
reciprocă în muncă, în învățătură 
dar pot constitui și o piedică în 
achitarea obligațiilor profesionale 
și obștești. Noi sîntem atenți să 
vedem de ce natură sînt relațiile 
de prietenie ale colegilor noștri. 
Atunci cînd vedem că o prietenie 
este dăunătoare noi luăm imediat 
atitudine. Iată un caz recent. Stu
dentul Nelu F. este prieten cu 
Eda N. De la un timp Eda nu 
vrea să țină cont de obligațiile 
studențești ale prietenului ei.

Această situație l-a dus la pier
derea examenelor și se poate in- 
tîmpla chiar la pierderea anului. 
Organizația de bază U.T.M. s-a 
hotărit să vorbească cu prietena 
sa și să-i explice că atitudinea 
ej nu numai că nu este demnă, 
dar noi o considerăm chiar imo
rală.

Ar fi greșit să șe înțeleagă din 
cele spuse pînă acum, că în Insti
tutul nostru predomină asemenea 
cazuri. Din fericire ele sînt destul 
de rare și organizația U.T.M. 
împreună cu asociația studenților, 
sub conducerea organizației de 
partid luptă pentru înlăturarea de
finitivă a acestor manifestări. 
Adunările generale U.T.M. și ac- 
țluniiei desfășurate Ia Casa de 
cultură a studenților au urmărit 
cu atenție formarea unei concepții 

sănătoase despre 
relațiile de prie
tenie. Sînt nu
meroase exemple 
de prietenie sin
ceră în care ti
nerii se ajută re
ciproc atît în în- 

,_r____ ___ în munca obștea
scă. Astfel amintim pe Băleanu 
Teodor și Mihășan Domnica, Gă- 
vruș Lucian și Ciucă Valeria. In 
Institutul nostru avem mttlți stu
denți veniți din producție cum 
sînt Harabagiu Ion, Bonta G. 
Francisc căsătoriți și care duc o 
viață de familie exemplară pentru 
toți studenții. Organizația U.T.M. 
împreună cu consiliul asociației 
studențești, sub conducerea orga, 
nizației de partid, luptă și va 
lupta și de-acum încolo pentru 
formarea unei concepții morale 
sănătoase în rîndul tuturor stu
denților noștri.

Noi vrem să formăm intelec
tuali cu un profil moral și politic 
înaintat, corespunzător epocii 
noastre socialiste. Vrem să for. 
măm tineri intelectuali care să 
lupte cu fermitate pentru aplica
rea în viață a sarcinilor partidu
lui nostru, pentru construirea so
cialismului. Acestea credem că 
sînt și năzuințele organizației 
U.T.M. de la Institutul de medi
cină din București. Dar cum sint 
ele
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Manifestări culturale șl artistice

e- ținut conferința

Vizitele oaspeților sovietici
de joi, oaspeții cursul dimineții G. G. 

și E. G. Soroceau, pre-
„Viață nouă“

Bulevardul Magheru din Capitală Foto: V. CH1RCEV

In cursul zilei de joi au avut 
loc în Capitală numeroase mani
festări culturale și artistice închi
nate prieteniei romîno-sovietice. In 
ciclul de conferințe „Știința și teh
nica sovietică, pe primul loc din 
Iunie", conf. univ. F. Ciorăscu, 
director adjunct științific al Insti
tutului de fizică atomică al Aca
demiei R.P.R., a vorbit la Casa 
prieteniei romîno-sovietice, despre 
„Succesele folosirii pașnice a * 
nergiei nucleare în U.R.S.S.".

In aula Facultății de științe ju
ridice la simpozionul cu tema 
„Contribuția oamenilor de știință 
sovietici în cadrul Anului Geofizic 
Internațional" au vorbit prof. ing. 
Ion Pascaru și dr. V. Stoenescu.

La clubul „Constructorul", ing. 
Costin Emil a vorbit despre „Rea
lizări tehnico-științif ice în U.R.S.S." 
iar în sala de festivități a clubu
lui „Grivița Roșie" fizicianul Teo
dor Rosescu, a vorbit despre 
„U.R.S.S. în folosirea energiei a- 
tomice în scopuri pașnice".

La casa de cultură a muncito
rilor sanitari a avut loc o seară 
de muzică clasică rusă, unde

conf. I. Venberg a vorbit despre 
„Mussorgski și muzica clasică 
rusă". Au urmat exemplificări pe 
discuri

In cadrul Săptămînii cărții so
vietice, în sala C.C.A., scriitorul 
Victor Vîntu a vorbit despre „In- 
tîlniri cu scriitori sovietici". In 
sala .de festivități a Ministerului 
Comerțului, Dina Cristea, redactor 
la Cartea Rusă, a

„Figura lui Lenin oglindită în Hi 
teratură".

La fabrica „Kirov" scriitorul Ion 
Bănuță a vorbit despre valoroasa 
carte a scriitorului sovietic Mihail 
Șolohov, „Pămînt desțelenit", iar 
la uzinele „7 Noiembrie" nume
roși muncitori și tehnicieni au 
participat la prezentarea cărții 
„Timp, înainte" a scriitorului so
vietic V. Kataev.

vățătură cît șț 
scă. 7

traduse în viață ?
In numele comitetului U.T.M. 
de la Institutul Politehnic 

Orașul Stalin
din

AUREL NEGRUȚIU 
secretar

Un grup de tineri mecanizatori de la S.M.T. Budești, regiunea București, zîmbesc cu satisfacție obiec
tivului fotografic: ei au avut rezultate frumoase în muncile agricole de toamnă, iar unitatea tor 

este printre fruntașele regiunii

(Urmare din pag. l-a)

însă o mulțumire a lui sufletea
scă : recunoscu-se unui om simplu 
meritele dobîndite prin muncă.

Aruncă iarăși o privire prin vra
furile cu hîrtii. „Of, doamne că 
multe mai sînt ! De ce dracu au 
oamenii atîtea idei ? Și dacă le au, 
de ce nu le țin pentru ei ?“ Do
sarele erau pline cu scrisori cu 
privire la diverse lipsuri, sugestii 
pentru remedierea unor greșeli, 
inovații, propuneri de raționali
zări.

— Oamenii noștri gîndesc... oftă 
tovarășul Florescu.

Totuși, hîrtiile trebuie rezol
vate : altfel iar o să fiu criticat 
la gazeta de perete, și pe bună 
dreptate. N-avea însă nici un chef 
să lucreze : se tot gîndea la dom
nișoara Voinescu pe care de-abia 
o cunoscuse, „O fi avînd burgheza 
aia chiar atîta temperament ? Sau 
numai se laudă ca să mă impre
sioneze ?“

Tovarășul Florescu îți aduse a- 
minte că, deși fusese retrogradat 
îi mai rămăsese un subaltern de 
a cărui muncă, educație și pers
pective răspundea în mod direct. 
Unul singur îi ifiai rămăsese, de 
aceea ținea la el ca la ochii din 
cap ; tovarășul Tabarcea. Pe el îl 
critica, pe el îl lăuda, pe el îl ad
monesta, pe el îl evidenția.

Ce-ar fi să-mi reeduc subalter
nul ? se întrebă tovarășul Florescu 
îngrozit de vraful de hîrtii care 
așteptau să fie rezolvate. La un 
subaltern se mai găsește oricînd 
o lipsă-două... Cadrele se oțetesc 
prin muncă.

Tovarășul Florescu cunoștea o 
singură metodă de oțelire : încăr
carea cu sarcini suplimentare,

— Ce-i asta tovarășe Tabarcea? 
...și tovarășul Florescu îi flutură 
prin fața ochilor o coală de hîr- 
tie încărcată cu un scris mărunt 
și îndesat.

— Referatul...
Tovarășul Florescu izbucni în 

rîs.
—■ Apă de ploaie tovarășe Ta

barcea, asta e... Nu știu la ce te 
gîndești dumneata cînd faci refe
ratele... La cai verzi pe pereți,..

Pe măsură ce vorbea simțea cum 
clocotește de indignare.

nunți ața tovarășe Tabarcea. Sini 
puține, foarte puține în raport cu 
complexitatea problemelor. Și su
perficiale...

Tovarășul Tabarcea întinse mina 
să-ți ia înapoi referatul. Tovară
șul Florescu îi dădu ușor mîna la 
o parte și așeză referatul in ma
pa sa.

— Lasă, de data asta o să des
curc eu ițele... spuse tovarășul Flo
rescu cu neașteptată blîndețe în 
glas.

Preocupat de soarta subalterna-

— De cite ori ți-am spus tova
rășe Tabarcea. Concentrează-te a- 
supra obiectului, nu te risipi în 
chestiuni mărunte, urmărește o sin
gură idee. De ce nu te-ai concen
trat ? Ăsta-i referat ?

— M-am concentrat. E un refe
rat... răspunse liniștit tovarășul 
Tabarcea nevrînd să ia o poziție 
autocritică.

•— E o calamitate, iasta-i... stri
gă tovarășul Florescu enervat că 
necitindu-l nu putea să aducă ob
servații mal substanțiale. Unde 
sînt propunerile tovarășe ?

— La sfîrșit o un întreg oapitol 
cu propuneri...

— Am văzut că nu sînt orb.,. 
Propuneri... Cum poți să te pro-

lui se plimba prin birou, gîndi- 
tor, cu mâinile la spate.

--Tu trebuie să mai crești măi 
Tabarcea.... Numai prin muncă se 
poate progresa... Ce faci după 
masă ?

— Am bilete la cinema...
— La ce ? întrebă tovarășul Flo

rescu dornic să cunoască în ce fel 
îți lărgește orizontul.

— La Roma oraș deschis...
— Frumos film... Te duci altă

dată... hotărî brusc tovarășul Flo
rescu. Avem sarcini noi.
dau să rezolvi niște hîrtii. 
grijă cum le rezolvi,.. 
ale oamenilor muncii.

O să-ți 
Ai 

sînt sezisări 
. nu le ras-

Sînt încă puțini inovatori tineri 
în întreprinderile orașului Sibiu

tn cursul zilei 
sovietici care participă la sărbăto
rirea Lunii prieteniei romino-so- 
vietice în țara noastră, au făcut 
mai multe vizite în Capitală.

Conducătorul delegației sovieti
ce, G. G. Sotnikov, vicepreședinte 
al Consiliului Economiei Naționale 
a orașului Moscova ți vicepreședin
te al conducerii Asociației de prie
tenie sovieto-romîne precum ți K. 
Litvin, președintele conducerii Aso
ciației ucrainene pentru relațiile 
culturale cu străinătatea (UOKS) 
au făcut în cursul dimineții o vi
zită la Consiliul General A.R.L.U.S,

T ot în 
Sotnikov 
ședința colhozului 
din RS.S. Moldovenească au fost 
primiți la Comisia de stat a plani
ficării de tov. Roman Moldovan, 
vicepreședinte al C.S.P., cu care au 
avut o întrevedere.

A. V. Reabinin, prim-secretar al 
Comitetului raional Sverdlovsk al 
P.C.US. din Moscova a făcut o vi
zită la Comitetul raional Stalin al 
PM.R. unde a avut o convorbire 
tovărășească cu activiștii comitetu
lui.

Masă tovărășească în cinstea 
delegației sovietice

(Urmare din pag. l-a)

că aceste măsuri îi vor ajuta să 
stăpînească mai bine mașinile, u- 
tilajele la oare lucreazăa, și astfel 
să mărească randamentul lor. De 
aceea, este lăudabilă inițiativa a- 
cestei organizații.

La voia întîmplării
• Cu toate acestea, în majoritatea 
întreprinderilor din Sibiu mișca
rea de invenții și inovații nu se 
bucură de atenția și preocu
parea organizațiilor U.T.M. și a 
cabinetelor tehnice. La „Indepen
dența" cînd a ajuns vestea că du
pă inițiativa tinerilor de la „Encsel 
Mauriciu" s-a inițiat un concurs 
regional al tinerilor inovatori co
mitetul U.T.M. a prelucrat regula
mentul concursului, s-au stabi
lit cîteva măsuri pentru spri
jinirea tinerilor în elaborarea 
propunerilor de inovații și rațio
nalizări și altele. Au fost progra
mate unele discuții, consfătuiri la 
cabinetul tehnic etc., etc., dar mț* 
rea majoritate a acestor acțiuiy 
nu s-au îndeplinit. De ce ? FiincT- 
că membrii comitetului U.T.M. nu 
înțeleg importanța ecoaomico-poH- 
tică a mișcării de invenții și ino
vații, rolul deosebit pe care îl are 
această mișcare în creșterea pro
ductivității muncii ți reducerea 
prețului de cost.

Dar daeă la uzinele „Indepen
dența" de exemplu se vorbește 
despre mișcarea inovatorilor nu
mai cu prilejul ,zilelor mari", al 
diferitelor concursuri etc., în alte 
întreprinderi din Sibiu, la „Ba
lanța", „Metalurgica", „7 Noiem
brie" și altele nu se face nici mă
car atît. Viorel Ocoș, secretarul or
ganizației U.T.M. de la „Balanța" 
lucrează la serviciul controlului 
tehnic. Prin natura muncii pe care 
o îndeplinește el constată zilnic 
anumite defecțiuni de ordin teh
nic și tehnologic la anumite pro
duse. Deși unele produse pe care 
le fabrică mai suferă din punct de 
vedere calitativ, comitetul U.T.M. 
în frunte cu tovarășul Ocoș, n-a 
făcut din îmbunătățirea calității 
produselor o problemă, n-a solici
tat sprijinul utemiștilor și tineri
lor, cu toate că aici lucrează peste 
SSO^tineri muncitori, iar mulți 
dintre ei stăpînesc la perfecție me
seria.

în alte părți, ca de pildă la 
întreprinderea „Metalurgica", se
cretarul organizației U.T.M., 
Gheorghe Anghel, pentru a justi
fica, chipurile, numărul mic de ti
neri inovatori din întreprinderea 
lor susține ideea că inovații 
pot face numai tehnicienii, in-

punde formal... In fiecare scrisoa
re e o inimă de om...

Cu mișcări leneșe încărca bra
țele tovarășului Tabarcea cu un 
vraf de scrisori.

<— Lasă mă Tabarcea, o scoatem 
noi la capăt...

★
I-a mai rămas jumătate din vra

ful de scrisori. Pînă mâine la ora 
12 trebuie rezolvate : tovarășul
Calafat nu se pricepe la nuanțe ți 
nu admite amînări. Răsfoi iar scri
sorile și hîrtiile, se uită prin ele, 
dar nu avu răbdare să citească ni- 
ciuna pînă la capăt. Oare domni
șoara Voinescu mă iubește ? E in 
stare o burgheză de un asemenea 
sentiment ?

Răsfoi iarăși scrisorile ; pentru 
a nu știu cita oară îți aprinse o 
țigară și plecă la tovarășul Carai- 
man, colegul său de muncă.

— Ne birocratizăm.,, oftă tova
rășul Florescu... Nu citim deajuns 
lucrările.

— Cite idei în aceste scrisori. 
O adevărată școală. Oamenii noștri 
gindesc tovarășe Caraiman...

Și fără ca tovarășul Caraiman să 
se poată dumiri îi și trînti pe bi
rou cealaltă jumătate din vraful 
de hîrtii și sezisări.

— Citește-le tovarășe Caraiman... 
Astea-s doctorii.

★
Acum nu-i mai rămăsese decît o 

singură hîrtie a unui cetățean care 
cerea să fie reparat gardul unei 
grădinițe de copii. Pe aceea, de 
bucurie o revolză chiar el, tovară
șul Florescu, cu mîna lui,

ginerii care dispun de vaste 
cunoștințe tehnice și de mult 
timp liber, dar nu tinerii mun
citori care trebuie să-și reali
zeze zilnic sarcinile de plan.

Trebuie spus de la bun început 
că asemenea „teorii" sînt deosebit 
de grave și dăunătoare. Ele cre
ează în mod cu totul artificial o 
barieră între munca tinerilor mun
citori și cea a inginerilor în re
zolvarea sarcinilor de îmbunătă
țire și dezvoltare continuă a pro
ducției. Asemenea „teorii" fri
zează avîntul tinerilor muncitori 
pentru ridicarea nivelului profe
sional, pentru manifestarea spiri
tului lor creator.

îndrumare 
„în general"

Comitetul orășenesc U.T-M. Si
biu nu s-a străduit pînă a- 
cum să facă mare lucru pentru 
ca mișcarea tinerilor inovatori 
din oraș să capete cu adevărat un 
caracter de masă. Aceasta deoarece 
controlul și îndrumarea organiza, 
țiilor U.T.M. s-a făcut „în general" 
și nu concret, potrivit cu specifi. 
cui fiecăreia în parte. Comitetul 
orășenesc, activiștii săi, nu se stră
duiesc să pătrundă adînc în pro
blemele economice și de producție 
ale întreprinderilor și de aceea ei 
nu cunosc reajitatea de pe teren, 
iar recomandările pe care le fac 
unor organizații U.T.M. pentru a 
rezolva diferite sarcini de produc
ție se referă la situația în general, 
fără să conțină propuneri concrete. 
Așa s-a întîmplat și cu mișcarea 
tinerilor inovatori. De luni și luni 
de zile biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. n-a analizat modul în 
care luptă organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi pentru a deter-

mina o mișcare de masă a 
inventatorilor și inovatorilor. 
Nici măcar atunci cînd pri
mise indicații precise de la comi
tetul regional U.T.M. n-a analizat 
căile de antrenare a tineretului în 
aceBte acțiuni, măsurile ce se im
pun a fi luate pentru ca mișcarea 
de inovații să capete cu adevărat 
un caracter de masă. Biroul comi
tetului orășenesc U.T.M. s-a 
mulțumit să difuzeze regulamentul 
concursului în organizațiile de ba
ză și să amintească cîtorva secretari 
ai organizațiilor U.T.M. că este 
necesar să se ocupe și de această 
chestiune și cu asta au socotit că 
au făcut destul. De aceea nu tre
buie să ne mire faptul că în în
treprinderile din orașul Sibiu, nu
mărul inovatorilor tineri este foar
te mic.

Orașul Sibiu, important centru 
muncitoresc al regiunii Stalin și al 
țării, în întreprinderile căruia 
muncesc mii și mii de tineri oferă 
largi posibilități pentru dezvolta
rea mișcării de invenții și inovații, 
în acest sens, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu are multe de făcut. 
Este necesar să fie intensificată 
prin toate mijloacele munca poli
tică pentru a expliea fiecărui tînăr 
muncitor însemnătatea politico-eco- 
nomică pe care o au invențiile 
și inovațiile în creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
țului de cost.

Păstrînd o vie legătură cu 
retul, asigurând o conducere
petentă, în cunoștință de cauză 
fiecărei organizații U.T.M., Comi
tetul orășenesc U.T.M. Sibiu poate 
și trebuie să asigure mișcării de 
invenții și inovații un caracter cu 
adevărat de masă.

Joi seara Consiliul General 
A.R.L.U.S. a oferit o masă tovără
șească în cinstea delegației sovie
tice care participă la Luna priete
niei romîno-sovietice în țara 
noastră.

Au luat parte membrii delegației 
sovietice în frunte cu G. G. Sotni
kov, conducătorul delegației pre
cum și K. Litvin, președintele con
ducerii Asociației ucrainene pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea (U.O.K.S.), de asemenea 
oaspete al țării noastre cu prile
jul Lunii prieteniei romîno-sovie-
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Aportul finerefu'ui din regiunea Baia-Mare

la redarea de noi terenuri
AGRICULTURII

(Urmare din pag. l-a) 
au sectorul cel mai greu. IonEi au sectorul cel mai greu. Ion 

Gherghei a venit cu aproape în
treaga brigadă de turnători. Prin
tre ei era și un muncitor mai în 
vîrstă. De la tînărul inginer Gh. 
Măduță am aflat că se numește 
Sigismund Pândi și că... fără el nu 
se face nimic, E nelipsit de la a- 
semenea acțiuni.

Aș fi vrut să-l mai întreb cite 
ceva pe tînărul inginer, dar un 
tovarăș de muncă îl strigă :

— Tovarășe inginer ! Treceți ți 
pe la noi că avem o lopată în 
plus.

Am întrerupt și eu însemnările 
căci... în afară de cea pentru in
giner, s-a mai găsit încă o lopată.

Pe șantierul 
din „Țara Oașului"

Dimineața, în „Țara Oașului" e 
o liniște desăvîrșită. Nu se aude 
decît scîrțîitul domol al carelor, 
sau ciripitul păsărilor. De jur îm
prejur se înalță dealuri și munți 
ale căror creste sînt încă încețo
șate.

Și aici, în raionul Negrești s-a 
deschis un șantier unde vor fi re
date agriculturii aproapte 5.000 
de hectare teren. Primăvara, une
ori și toamna, apele rîurilor Tai
na și Lechincioara se prăvălesc vi
jelios purlind la vale trunchiuri 
de copaci, și neputîndu-și purta la 
vale atîta puhoi de âpe se revarsă, 
transformînd cîmpia intr-un lac 
imens. Niciodată pe aceste locuri 
nu s-a cultivat ceva. Doar ierburile 
de baltă își mai făceau apariția 
după retragerea apelor. Pe supra
fețe imense au răsărit tufișuri 
de mărăcini. Comitetul raional al 
P.M.R. a luat hotărîrea ca aceste 
suprafețe să fie redate agriculturii. 
Pentru aceasta însă trebuie săpat 
un complex de canale cu o lungi
me de aproape 20 ktn. în unele 
locuri se lărgește albia rîurilor, în 
altele se croiește o albie nouă, iar 
în altele, canalul merge paralel 
cu albia rîului kilometri întregi. 
Lucrările se desfășoară din plin. 
Atît în comunele Cămîrzana sau 
Tîrșolț, Orașul Nou sau Prilog, 
Tarna Mare sau Batarci, s-au ter
minat mii de metri de canal, s-au 
săpat mii de m.c. de pămînt. Ca
nalul are o lățime de patru metri 
ți o adîncime de doi metri. Aici,

unde apele au stat ani de zile, pă
mântul e tare ca piatra. în unele 
locuri izvorește apă. Oamenii însă 
nu se dau înlături. Acțiunea a- 
ccasta a cuprins masele de țărani 
muncitori, în marea lor majoritate 
tineri. De la mic la mare fiecare 
se simte obligat să contribuie la 
terminarea cit mai grabnică a lu
crărilor. De dimineață pînă seara 
țîrziu, alteori chiar la lumina pa
lidă a lunci, oamenii muncesc 
la canalul de scurgere. Pentru fie- 
eare, eifra de 5.000 hectare în
seamnă mii de tone de cereale în 
plus. în aceste locuri, din cauza 
bălții, bîntuiau tot felul de boli. 
Ele vor dispare însă, odată cu 
balta. Tovarășul Vasile Oiegaș, se
cretar al comitetului raional 
U.T.M., tocmai primise o notă in
formativă despre mersul lucrărilor 
pe șantier de la Ion Nikaci, in
structor al comitetului raional.

Nota amintea și de organizațiile 
de. bază U.T.M. din comunele 
Orașul Nou și Prilog care mobili
zaseră în fiecare zi cite 150—200 
tineri la construcția canalului. 
Printre fruntași erau amintiți și 
tinerii Iosif Naghi, Ludovic Szabo, 
Iolan Bortoș și alții. în comuna 
Remetea Sat s-au terminat aproa
pe 5.000 m. de canal. Tinerii Bela 
Tătar, Iuliu Erdei și alții au lu
crat zile în șir pentru ca lucrările 
să fie cît mai curînd terminate.

Comitetul raional U.T.M. însă 
se interesează încă destul de puțin 
de mobilizarea tinerilor la termi
narea lucrărilor. Trebuie activiza
tă munca politică în rîndurile ti, 
nerilor, arătîndu-li-se amănunțit 
importanța acestor lucrări precum 
și necesitatea ca în cel mai scurt 
timp ele să fie terminate. Dacă 
canalul nu va fi gata pînă ce vor 
începe să cadă ploile de toamnă, 
atunci apa va acoperi atît canalele 
săpate pînă acum, precum și cîm- 
pia din jurul lor. Lucrările tre
buie deci urgentate. In toate sa
tele și comunele, organizațiile 
U.T.M. trebuie să mobilizeze toți 
utemiștii și tinerii la muncă. Cînd 
pe aceste locuri vor crește holde 
bogate atît Comitetul raional, cît 
și organizațiile de bază U.T.M. 
so vor putea mîndri că au contri
buit la redarea agriculturii a ce
lor 5.000 hectare teren de pe care 
se vor culege peste 6.000 tone de 
cereale.

Au participat acad. prof. P. Con- 
stantinescu-lași, acad, llie Murgu- 
lescu și Octav Livezeanu, vicepre
ședinți ai A.R.L.U.S-ului, Ion Pas, 
președintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune, C. Prisnea, 
adjunct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, membri ai Consi
liului General A.R.L.U.S., oameni 
de artă și cultură.

A luat parte V. F. Nikolaev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
I. S. Ilin, secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

Tovarășului AVRAM BUNACIU, 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne
Vă exprim sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare tri

misă cu prilejul celei de-a 9-a aniversări a întemeierii Republicii 
Populare Chineze.

Poporul chinez urmărește cu mare interes și se bucură nespus de 
mult de uriașele realizări obținute de poporul romîn în opera de 
construire a socialismului și în lupta pentru apărarea păcii mon
diale.

Urez Republicii Populare Romîne și dv. personal, tovarășe mi
nistru, succese și mai mari în aplicarea politicii externe de pace, în 
opera de întărire a unității lagărului socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Popuiare Chineze, 
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Volumul treizeci și 

șapte al operelor lui 
V. I. Lenin cuprinde 
corespondența trimisă 
de Lenin familiei sale 
în perioada 1893-1922.

In anexele la volu
mul 37 sînt cuprinse 
54 de scrisori adresate 
de N. K. Krupskaia 
mamei lui Lenin, M. 
A. Ulianova, și suro
rii lui, M. I. Ulianova.

Scrisorile cuprinse 
în volumul 37 ne oferă 
o serie de, amănunte 
dintre cele mai preți
oase în legătură cu 
formarea partidului 
marxist de tip nou, cu 
lupta dusă de Lenin 
pentru pregătirea re
voluției socialiste și 
apoi pentru construi
rea statului sovietic.
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Un nou succes al oamenilor

Unica soluție a problemei cipriote:

AUTODHEOTIIN AMA
Dezlănțuirea unui război 
împotriva țărilor lagărului socialist 
s-ar termina printr-un faliment 
al sistemului capitalist 
Cuvîntarea rostită do N. S. Hrușciov la Krasnodar

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS transmite : La 15 octombrie 
a avut loc la Krasnodar o ședință festivă a oamenilor muncii din 
ținutul Krasnodarului cu prilejul înmînării Ordinului Lenin acestui 
ținut. La această ședință a luat cuvîntul N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.UȘ. și președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

N. S. Hrușciov a declarat prin
tre altele că în prezent situația 
este de așa natură că este puțin 
probabil ca imperialiștii să cuteze 
să dezlănțuie un război împotriva 
țărilor lagărului socialist.

Toți cei ce sînt capabili să gîn- 
dească și să raționeze, a continuat 
N. S. Hrușciov, nu pot să nu vadă 
că în prezent Uniunea Sovietică 
și țările lagărului socialist se află 
pe o treaptă atît de înaltă a dez
voltării lor îneît o încercare de 
a declanșa un nou război împo
triva acestor țări s-ar termina 
printr-un faliment al sistemului 
capitalist.

Ocupîndu-se de problemele si
tuației internaționale N. S. Hrușciov 
a vorbit despre marele avînt din 
toate țările socialiste ale căror po
poare își dezvoltă cu succes eco
nomia și cultura, merg cu încrede
re pe calea socialismului. Totoda
tă N. S. Hrușciov a sublimat uni
tatea și coeziunea de nezdruncinat 
a țărilor lagărului socialist.

Prestigiul Uniunii Sovietice și 
al țărilor socialiste în rîndurile 
oamenilor muncii din toate țările 
lumii — a declarat N. S. Hrușciov 
— a crescut foarte mult. Uniunea 
Sovietică este de partea popoare
lor care luptă pentru libertatea și 

subli- 
apăra 
păcii

a

sovietici S. U. A. continuă să trimită
armament în Taivan

cu
86
cu

156 la

independența lor. Noi — a 
niat N. S. Hrușciov — vom 
și pe viitor cauza nobilă a 
în întreaga lume.

Referindu-se la succesele 
nute de economia sovietică 
cest an, N. S. Hrușciov a 
printre altele date cu privire la 
creșterea în U.R.S.S. a producției 
și achizițiilor de cereale și altor 
produse agricole, potrivit situației 
înregistrate pînă la 10 octombrie 
1958. In raport cu aceeași perioa
dă a anului 1953 achizițiile au

fost mai mari : la cereale 
1.487.000.000 puduri, sau cu 
la sută; la sfecla de zahăr 
17.762.000 tone, adică cu 
sută, la cartofi cu 2.006.000, tone 
sau cu 76 ia sută; la carne greu
tate vie cu 1.475.000 tone, sau cu 
62 la sută; la lapte cu 9.480.000 
tone, sau de 2 ori mai mult. In 
întreprinderile industriale s-au 
produs grăsimi animale cu 228.000 
tone, sau cu 73 la sută mai mult 
decît în anul 1953, lînă cu 112.000 
tone, sau cu 62 la sută mai mult. 
Aceste cifre, a subliniat N. S. 
Hrușciov, demonstrează că agri
cultura sovietică progresează ferm. 
Dar, a subliniat N. S. Hrușciov, 
noi avem posibilități pentru un 
avînt și mai mare al producției a- 
gricole.

Primul
P.C.U.S. a relevat buna desfășu
rare a
U.R.S.S. Succese
N. S. Hrușciov, au fost obținute 
și în dezvoltarea științei și cultu
rii. Bunăstarea materială a po
porului crește an de an. In prezent 
țara noastră, a spus el, se pregă
tește în vederea celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. Pro
iectul planului pe 7 ani de dez
voltare a economiei naționale pre
vede un nou avînt puternic al e- 

o 
po-

secretar al C.C. al

activității industriei 
uriașe, a spus

LA CELEABINSK 
intrat în funcțiune 
un uriaș furnal 
CELEABINSK 16 (Ager-’J

, pres). — TASS transmite: La , ț 15 octombrie la Celeabinsk , 
(Ural) a fost pus în funcțiune \ 
un uriaș furnal. In ceea ce pri-.( 
vește 
chiar 
Rog, 
ropa.

Construirea giganticului fur
nal a durat numai nouă luni. 
Siderurgiștii americani, care au 
vizitat șantierul la sfirșitul 
lunii mai a.c., erau mirați a- 
flînd că se prevede darea în 
funcțiune a furnalului pînă la 
data de 7 noiembrie. Sîntem 
uimiți că se intenționează să 
se construiască un furnal atît 
de mare într-un timp atît de 
scurt, declarase atunci Edward 
Ryerson, președintele firmei 
„Joseph T. Ryerson and Com
pany" și al societății pentru 
industria oțelului „Inland Steel 
Company", șeful delegației spe
cialiștilor din industria side
rurgică a S.U.A.

Constructorii sovietici au re
dus cu încă o lună termenul 
inițial.

La noul furnal s-a folosit 
dirijarea automată a tuturor 
proceselor de elaborare a fon
tei. Furnalul este utilat cu un 
sistem economic de răcire prin 
evaporare, elaborat pentru pri
ma oară în practica mondială 
de inginerii sovietici și aplicat p 
mai întîi la cuptoare Martin, p 
iar apoi la furnale. Noul fur- 
nai va funcționa cu o presiune!1 
foarte ridicată a gazelor sub^ 
gura de alimentare — 1,5 at-p 
mosfere. i •

4

capacitatea, el întrece 
noul furnal de la Krivoi 
cel mai mare din Eu-

1'

I'

obți- 
în a- 
citat

conomiei și pe această bază 
ridicare 
porului.

N. S.
vîntarea 
care stau în fața lucrătorilor din 
agricultură. El a subliniat că în 
condițiile actuale problema esen
țială a dezvoltării producției col
hoznice și a sovhozurilor este ri
dicarea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost

a nivelului de trai al

Hrușciov s-a oprit în 
sa asupra unor probleme

cu-

DIN NOU EȘEC 
la Cape Canaveral

CAPE CANAVERAL 16 (A- 
gerpres). — După cum rela
tează agențiile de presă ameri
cane, la 15 octombrie o rachetă 
de tip „Polaris", lansată pe te
renul de experiențe de la Cape 
Canaveral, a explodat în aer. 
Este pentru a doua oară în 
timp de trei sătpămîni cînd o 
rachetă de acest tip, lansată de 
marina americană, explodează 
imediat după lansare.

Nu au fost victime omenești. 
Explozia rachetei a aprins însă 
tufișurile din împrejurimi care 
au continuat să ardă multe ore. 
Focul a avut un efect neaștep
tat : după cum relatează agen
ția Associated Press, zeci- și 
zeci de șerpi stîmiți de foc au 
ieșit pe șosea. Paznicii de la 
Cape Canaveral s-au luptat în
delung cu șerpii care invada
seră terenul de experiențe și au 
izbutit să împuște o parte 
din ei.

K

Situația 
din Liban

de
15 
în

BEIRUT 16 (Agerpres) 
Noul guvern libanez prezidat 
Rașid Karami s-a întrunit la 
octombrie într-o primă ședință 
cursul căreia s-a discutat proiec
tul de declarație guvernamentală 
care va fi ptezentată parlamentu
lui. La Beirut s-a anunțat că pre
ședintele parlamentului a convocat 
pe deputați într-o ședință extraor
dinară în ziua de 17 octombrie, în 
cursul căreia va fi citită declara
ția noului guvern și se va pune 
chestiunea de încredere.

In legătură cu formarea noului 
guvern libanez, în seara zilei de 
15 octombrie primul ministru Ra
șid Karami a adresat poporului o 
chemare radiodifuzată.

In aceeași zi, primul ministru a 
făcut o declarație corespondentu
lui la Beirut al agenției Associa
ted Press, în care a arătat că 
guvernul său va duce o politică 
de „neutralitate și prietenie cu 
toate țările arabe", așa cum _ a 
subliniat și în declarația politică 
pe care a făcut-o în momentul al
cătuirii fostului cabinet.

La Londra

Noi insidente 
provocate de rasiști

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Agenția britanică Reuter relatează 
că în cartierul londonez Notting 
Hill, unde au avut loc repetate 
acte de huliganism împotriva ce
tățenilor de culoare, continuă să 
aibă loc incidente puse la cale de 
rasiști albi. Corespondentul agen
ției citate informează astfel că un 
frizer de culoare, stabilit in acest 
cartier de peste patru ani, este, de 
mai bine de trei săptămtni, victi
ma unor atacuri repetate din par
tea unor bande de „necunoscuți •

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
Agențiile occidentale fac multă 
publicitate unor așa-zise „presiuni" 
pe care McElroy le-ar fi exerci
tat asupra ciankaișiștilor pentru a 
obține retragerea unora dintre e- 
fectivele acestora din insulele 
Țzînmîndao și Matsushan. Se 
caută astfel să se arate că S.U.A. 
ar urmări într-adevăr o „soluție 
militară a crizei din strîmtoarea 
Taivan". In realitate însă, așa 
cum subliniază în repetate rînduri 
agențiile americane, în insulele de 
coastă chineze aflate sub ocupa
ția ciankaișistă continuă să so
sească zilnic armament și echipa
ment de război american. „Tunuri 
americane noi de 155 mm și 200 
mm, învelite încă în pînză de cort, 
sînt mereu debarcate pe coasta 
insulei Țzînmîndao — relatează 
corespondentul agenției Associated

Press—și sînt imediat transporta
te în amplasamentele biinda- 
te ce le-au fost fixate Nume
roși soldați cară, de asemenea, 
neîncetat obuze grele din vasele 
de transport spre șiruri nesfîrșite 
de camioane".

★

PEKIN 16 (Agerpres). — La 16 
octombrie, două nave de război 
americane au pătruns în apele te
ritoriale chineze 
lelor Matsushan 
vincia Fuțzian) 
tar american a 
rian deasupra 
(provincia Kvantun).

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să dea 
al 33-lea avertisment serios în le
gătură cu aceste provocări.

în regiunea însu
și Pint'an (pro- 

și un avion mili- 
violat spațiul ae- 
insulei Tvansan

Conferința de presa 
a lui Eisenhower

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— La conferința de presă din 15 
octombrie, președintelui Eisenho
wer i s-au pus întrebări despre 
politica americană în regiunea 
Taivanului. Eisenhower s-a ală
turat în întregime declarațiilor 
de la 14 octombrie ale lui Dulles 
în această problemă, care au fost 
apreciate de presa americană ca 
o dovadă a noii poziții mai „ri
gide" a secretarului de stat în 
„problema Taivanului".

Eisenhower a aprobat pozi
ția lui Dulles expusă de el 
în declarația de Ia 14 octombrie, 
repetînd cuvintele secretarului 
de stat că Statele Unite nu pot 
„exercita presiuni" asupra cian-

kaișiștilor în problema reducerii 
efectivului trupelor lor de pe insu
lele de coastă.

In cadrul conferinței de presă 
Eisenhower a declarat că nu do
rește ca problemele politicii ex
terne a gtivernului S.U.A. să fie 
discutate în cursul actualei cam
panii electorale pentru Congres. 
Acțiunile guvernului în regiunea 
Taivanului, a spus el, nu trebuie 
discutate în cursul campaniei

Zilnic telegramele de presă a- 
duc noi știri despre situația în
cordată din insula Cipru. Pentru 
a înăbuși lupta de eliberare a po
porului cipriot, trupele de, ocupa
ție de pe insulă au inițiat crunte 
represiuni împotriva patrioților 
fac numeroase arestări etc.

Făcînd o scurtă incursiune în 
istorie, aflăm că anul 1878 mar
chează începutul stabilizării An
gliei în Cipru. Prin tratatul în
cheiat în acel an, la 4 iunie, în
tre Anglia și imperiul otoman, 
în schimbul sprijinului pe care 
Londra urma să-l acorde Tur
ciei pentru apărarea posesiunilor 
din Asia, Cipru trece „provizo
riu" în stăpînirea imperiului en
glez. Actul de anexare și sub
jugare a Ciprului a fost pcce- 
luit însă în 1923 prin tratatul de la 
Laussane. Doi ani mai tîrziu, în 
1925, insula este proclamată în 
mod oficial colonie a coroanei 
britanice

Pentru a stăpîni insula nestin
gheriți, colonialiștii au recurs la 
toate mijloacele. Locuitorii sînt 
lipsiți de cele mai elementare 
drepturi politice și libertăți de
mocratice. Închisorile și lagă
rele de concentrare ce împîn- 
zesc insula sînt pline de acei care 
îndrăznesc să-și manifeste deza
probarea față de .ocupația brita
nică. Nu trece zi fără să fie exe
cutați alți patrioți.

In aceste condiții neînchipuit 
de grele, micul- dar eroicul popor 
cipriot nu încetează să-și facă 
auzit glasul său în apărarea li
bertății, a demnității umane. Ast
fel patrioții ciprioți au inițiat nu
meroase greve, demonstrații, ac
țiuni diverse prin care au cerut 
cu hotărîre dreptul lor la o viață 
liberă. Grecia, legată istoricește

prin fire puternice de Cipru, a 
ridicat adesea problema cipriotă 
la O.N.U. dar, reprezentanții oc
cidentali și mai ales Anglia și 
S.U.A. au uneltit astfel îneît 
O.N.U. n-a putut lua nici o mă
sură eficientă pentru rezolvarea 
problemei.

Pentru imperialiști Cipru are o 
mare importanță militaro-strate- 
gică în Alediterana orientală. Este 
știut că după încheierea a- 
cordului anglo-egiptean cu pri
vire la Suez, cartierul general al 
comandamentului britanic pentru 
Orientul Mijlociu a fost mutat 
din zona canalului de Suez în Ci
pru. Faptul e explicabil dacă ne 
gîndim că împreună cu Malta și 
Gibraltarul, Ciprul face parte din 
structura sistemului de baze mi
litare agresive ale imperialismu
lui englez în Mediterana. Ciprul 
și nu Suezul a rămas astăzi cap 
de linie strategică în Mediterana 
orientală. Pe acest cap și-au con
centrat imperialiștii trupele îm
preună cu materialul de război 
în timpul agresiunii împotriva 
Suezului în 1956 și recent împo
triva Iordaniei. Totodată trebuie a- 
vut în vedere că Cipru nu este o 
simplă bază de „apărare" în Medi
terana orientală, ci o bază milita
ră a sistemului agresiv al 
N.A.T.O. și al pactului de la Bag
dad. Faptul că insula Cipru a fost 
folosită în trecut ca bază mili
tară de agresiune colonialistă
constituie deci un motiv în 
plus pentru a rezolva această 
problemă. Rezolvarea echitabilă a 
problemei cipriote ar elimina în a- 

i ca aceas- 
din nou, 

agresiune

Lucrările Adunării Generale a O.H.U
— Cuvînfarea tovarășului Bazil Șerban

NEW YORK 16 — Coresponden
tul Agerpres la O.N.U. transmite: 
In după-amiaza zilei de 14 octom
brie a avut loc o ședință plenară 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, care a dez-

ROSTOV PE DON. - La 16 oc
tombrie, N, S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S, șl 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a înminat re
prezentanților oamenilor muncii 
din regiunea Rostov decorația de 
stai — „ Ordinul Lenin" — cu care 
a fost distinsă această regiune 
pentru succesele obținute în agri
cultură.

MOSCOVA. — La 16 octombrie 
a.c. V. V. Kuznețov. locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a remis lui L, Thomp
son, ambasadorul S.U.A. la Mos
cova, nota de protest a guvernu
lui sovietic adresată guvernului 
S.U.A. în legătură cu violarea Iu 
30 septembrig a.c. de către un 
avion milita' american a spațiului 
aerian sovietic în regiunea insulei 
Ratmanov.

MOSCOVA. — La 16 octombrie. 
Ministerul Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S. a adresat ambasadei 
Marii Britanii o notă în oare se 
arată că potrivit informațiilor o- 
ficiale primite de ambasada 
U.R.S.S. la Reykjavik de la Ser. 
viciul pazei de litoral a Islandei, 
la 26 și 30 septembrie, precum și 
la 1 octombrie a.c. un vas de 
pescuit englez „Cape Palliser 
N—354", navigînd sub pavilion 
sovietic, a pescuit în zona de pes
cuit de 12 mi'e a Islandei. O ast
fel de acțiune este absolut inad. 
misibilă și provocatoare, întrucît 
se știe bine că Uniunea Sovietică 
sprijină poziția Islandei în pro
blema zonei de pescuit.

MOSCOVA. — Pînă la 17 oc. 
tombrie, ora 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat pămîntul de 2.122 ori.

CAIRO. — La 15 octombrie, gu
vernul tunisian a anunțat că a ho- 
tărît ruperea relațiilor diplomatice 
dintre Tunisia și Republica Arabă 
Unită. La Cairo 6-a anunțat că 
guvernul R.A.U. a cerut reprezen
tanței diplomatice a Irakului la 
Tunis să asigure interesele Repu
blicii Arabe Unite în Tunisia.

DAMASC. — La Amman s-a a- 
nuntat demisia ministrului Justi
ției al Iordaniei, Hindaui. Presa 
arată că Hindaui a demisionat în 
semn de protest împotriva trata
mentului bestial aplicat patrioților 
iordanieni care zac în închisori și 
Lagăre de concentrare.

VARȘOVIA. — După cum anun
ță agenția P.A.P., la 15 octombrie 
s-a deschis la Varșovia cea de-a 
12-a plenară q Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

NEW YORK. — După cum anun
ță reprezentantul Comisiei ameri
cane pentru energia atomică, la 15 
octombrie pe poligonul atomic din 
statul Nevada a avut loc o nouă 
explozie experimentala cu arma 
atomică.

PEKIN. — Organele securității 
publice din Șanhai cu sprijinul 
activ al populației au descoperii o 
organizație reacționară condusă 
de americanul N. H. Knorr, și de 
englezii Johns S, Ernest și King 
H. George. Organele securității 
publice din Șanhai au arestat pe 
căpeteniile organizației și pe tră
dătorii recrutați de ei din rindul 
chinezilor,

ROMA. — La 15 octombrie s-a 
deschis la Roma plenara Comite
tului Centra,] al Partidului Comu
nist Italian.

bătut raportul comitetului nr. 2 
cu privire la problema înființării 
unui fond special al O.N.U desti
nat „să furnizeze o asistență sis
tematică și susținută în domeniile 
care sînt esențiale pentru progre
sul tehnic, economic și social al 
țărilor slab dezvoltate". Rezoluția 
a fost adoptată în unanimitate.

Luînd cuvîntul cu acest prilej în 
Adunarea Generală, Bazil Șerban, 
reprezentantul R.P.R. în comitet, a 
arătat printre altele

Discuțiile au arătat clar intere-, 
sul țărilor slab dezvoltate pentru 
formele de cooperare sub egida 
Națiunilor Unite. Aceste țări au 
subliniat avantajele unei cooperări 
internaționale care să nu știrbeas
că nici suveranitatea lor națională 
nici independența lor economică. 
Delegația romînă sprijină părerea 
acelora care au declarat că ei nu 
vor ajutor însoțit de servituți po
litice și economice. In ceea ce pri
vește fondul special aș vrea să 
subliniez de la început că dacă de
legația romînă votează rezoluția 
supusă o face pentru că ea consi
deră că fondul special trebuie să 
constituie embrionul unui fond al 
Națiunilor Unite pentru finanțarea 
dezvoltării economice.

★

NEW YORK 16. — Corespon
dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite: Comitetul politic special 
prezidat de Mihai Magheru, re
prezentantul permanent al Reou- 
blicii Populare Romîne la O.N.U., 
a continuat joi dimineață să 
dezbată problema discriminării 
rasiale în Africa de sud. Au luat 
cuvîntul delegații Statelor Unite, 
Tunisiei, Bulgariei, Austriei, Noii 
Zeelande, R.S.S. Ucrainene, Uru- 
guayului și alții.

A luat de asemenea cuvîntul și 
reprezentantul romîn în acest co
mitet, Cornel Bogdan. Delegatul 
romîn a subliniat gravele conse
cințe internaționale ale politicii 
de discriminare rasială dusă de 
guvernul Uniunii Sud-africane.

Problema ciprului

Soldați' britanici terorizînd pe ciprioți 

r *

o dovadă a șubrezeniei N.A.T.O.
ATENA 16 (Agerpres). — După circulație la Nicosia, în urma ata- 

cum anunță agenția ateniană de cului efectuat de patrioți ciprioți 
presă, ministrul Afacerilor Externe împotriva unei patrule britanice în- 
al Greciei, Averoff, a plecat joi tr-unul din cartierele orașului, 
la Paris pentru a prezenta perso
nal lui Paul Henri Spaak și unor 
reprezentanți ai Consiliului 
N.A.T.O. condițiile Greciei pentru 
conferința mesei rotunde în pro
blema Ciprului. Ședința consiliu
lui N.A.T.O., care urma să 
loc joi a fost amînată pentru 
neri. Potrivit agenției Reuter, 
nistrul de Externe grec nu 
participa la ședință dar va 
instrucțiuni reprezentantului 
cestei țări, Melas.

Hotărîrea de a-1 trimite pe 
veroff la Paris a fost luată 
guvernul grec după o ședință

aibă 
vi- 

mi- 
va 
da 
a-

A-
de 
de 

șapte ore la care a participat și 
arhiepiscopul Makarios. Criticat de 
opoziție, care consideră atitudinea 
sa în problema cipriotă insuficient 
de fermă, guvernul grec a decla
rat că nu va mai accepta nici un 
fel de tergiversări’ în această pri
vință. Eforturile depuse de Spaak 
pentru a împiedica o ruptură între 
Anglia, Grecia și Turcia în pro
blema Ciprului nu au dus pînă a- 
cum la nici un rezultat, șubrezind, 
după părerea observatorilor poli
tici, pactul Atlantic.

In același timp în Cipru situa
ția continuă să fie încordată. Au
toritățile militare britanice au or- 

de
toritățile militare britanice au 
donat joi din nou interdicția

Antrenați în întrecerea în cinstea celui de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. și a celei de-a 40-aAntrenați în întrecerea în cinstea celui de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. și a celei de-a 40-a ani
versări a Comsomolului, tinerii muncitori de la uzina „Ordjonikidze“ din Moscova au hotărît să în
deplinească zi de zi cîte două norme și jumătate. In fotografie: cea mai bună brigadă comsomo- 
listă din uzină care s-a situat în întrecere pe primul loc.

ECOURI
la Declarația guver 

nulul R.P.R.
ATENA 16 (Agerpres). — De

clarația guvernului romîn în legă
tură cu nota guvernului grec în 
problema Ciprului a produs un 
larg ecou în opinia publică din 
Grecia. Radio Atena a transmis jn 
întregime textul declarației, iar 
ziarele grecești „Kathimerini", „E- 
lefteria", „Vradini", „Ta Nea" au 
publicat în numerele lor extrase 
din răspunsul guvernului romîn.

într-un amplu comentariu, zia
rul „Avghi", scoate în evidență 
sprijinul pe care guvernul R.P.R. 
îl acordă și de această dată rezol
vării juste a problemei Ciprului..

★
CAIRO 16 (Agerpres). — Infor- 

mînd despre declarația guvernului 
R.P.R. în legătură cu nota guver
nului grec din 18 septembrie a.c. 
în problema Ciprului, ziarul „Al 
Gumhuria" scrie printre altele că 
în declarația guvernului R.P.R. se 
arată că aplicarea planului brita
nic în Cipru este considerată de 
guvernul romîn ca o violare a tra
tatului de la Lausanne, ca o pie
dică în rezolvarea justă a proble
mei Ciprului. Ziarul relevă de a- 
semenea că Romînia sprijină aspi
rațiile populației cipriote.

celași timp posibilitatea 
tă insulă să fie folosită 
în viitor, ca o bază de 
imperialistă.

Faptele de pînă acum 
soluțiile propuse de Anglia pen
tru rezolvarea problemei cipriote 
nu corespund aspirațiilor popu
lației insulei. Pentru a nu fi obli
gată să-și retragă trupele și să 
acorde Ciprului dreptul la autode
terminare Anglia se referă la 
„justețea internațională", „dreptul 
legitim", „interesele sale vi
tale" etc. Folosind totodată cu
noscutul principiu de a domina 
prin dezbinare, Anglii alimentea
ză sentimentele șovine în rîndul 
populației insulei. In felul aces
ta ea preconizează soluții care 
o avantajează. Ultima propunere 
a Londrei este planul de 7 ani care 
prevede menținerea pe această pe
rioadă a statutului de colonie bri
tanică a insulei Cipru. Potrivit 
prevederilor acestui plan — cu
noscut sub numele de planul Mac
millan — autoritățile engleze din 
Cipru vor continua să se ocupe de 
problemele externe, interne și de 
apărare ale insulei.

Este evident că planul britanic 
cu privire la Cipru elaborat fără 
participarea populației cipriote 
nu corespunde intereselor ei: el 
urmărește menținerea pe mai de
parte a dominației engleze asupra 
acestei insule și este menit să a- 
mîne rezolvarea problemei prin
cipale, aceea a acordării dreptu
lui la autodeterminare, la calen
dele grecești. Planul Macmillan 
este considerat, pe bună dreptate de 
ciprioți ca un nou instrument po-

arată că

litic îndreptat împotriva năzuin
țelor 
țuire 
lății 
triva 
vecinătate între poporul grec șl 
poporul turc. Cum era și firesc 
acest plan a fost respins de 
bun început de guvernul grec 
și de arhiepiscopul Makarios, 
numele populației cipriote.

Incepînd de la 1 octombrie — 
data aplicării planului Macmil
lan în Cipru — problema ciprio
tă a ajuns, mai ales pe plan di
plomatic, „la un punct de maxi
mă gravitate" (agenția „France 
Presse"). Acesta pentru că s-a 
trecut la aplicarea lui în condi
țiile împotrivirii vehemente a 
populației cipriote și a divergen
țelor profunde pe această temă 
dintre guvernul grec și cel brita
nic. Este semnificativ faptul că; 
chiar în prima zi a aplicării pla
nului — la 1 octombrie — în
treaga populație cipriotă a decla
rat grevă generală. Trebuie men
ționat apoi că în urmă cu puțin 
timp a apărut o nouă propunere 
pentru reglementarea problemei 
cipriote. Ea a venit din partea 
arhiepiscopului Makarios care 
preconizează constituirea unui 
guvern propriu al Ciprului pen-; 
tru o perioadă asupra căreia ur
mează să se cadă de acord, iar 
după respectiva perioadă de au
toguvernare, Ciprul să capete in
dependența, care să fie pusă sub 
garanția O.N.U. Planul acesta n-a 
fost acceptat de Londra și cu atît 
mai puțin de Turcia. Guvernul 
grec s-a declarat însă de acord 
cu propunerea făcută de arhiepis
copul Makarios, ceea ce a provo
cat o înăsprire a relațiilor dintre 
Grecia pe de o parte. Anglia și 
Turcia pe de alta — fapt ce nu 
poate să nu slăbească acțiunile 
N.A.T.O. în Mediterana orienta
lă (este știut că Anglia Grecia 
și Turcia sînt membre ale 
N.A.T.O. și nu odată divergen
țele cu privire la Cipru au con
tribuit la adîncirea fisurilor a- 
cestui pact agresiv).

Anglia a trecut de acum la tra
ducerea forțată în viață a pla
nului Macmillan în Cipru. Acest 
lucru a produs indignare în rîn
dul ciprioților, care deși sînt su
puși represiunilor, continuă cu 
însuflețire lupta pentru autodeter
minare.

întreaga omenire privește cu 
simpatie lupta eroică a poporului 
cipriot, se solidarizează cu cau
za sa. Țara noastră, profund in
teresată ca în regiunea Balcani
lor și a Mediteranei orientale să 
domnească pacea și înțelegerea, 
cere să se pună capăt asupririi 
colonialiste în Cipru, să se dea 
poporului cipriot, care se află în 
situația tragică de a fi ultimul 
dintre popoarele Europei apăsate 
de colonialism, posibilitatea de 
a-și hotărî singură viitorul.

Autodeterminarea constituie 
unica soluție pentru a fi rezolvată 
în mod echitabil problema ci
priotă ; în felul acesta ar fi înlă
turat un focar de încordare între 
popoarele din această parte a 
lumii.

D. MIHAIL

de libertate și de convie- 
pașnică a întregii popu- 

a insulei, precum și împo- 
intereselor reale de bună

la 
ca 
în

Lucrările celei de-a doua Conferințe mondiale
a muncitorilor agricoli și forestieri

(Urmare din pag. l-a)

sînt siliți să trăiască milioa-

din industrie în domeniul social, 
libertăți sindicale și democratice 
etc. Este necesar — arată rapor
tul — ca acest program să devi
nă un bun al tuturor muncitori
lor agricoli și forestieri și al sin
dicatelor lor, o bază a luptelor 
unite ale muncitorilor.

Succesele dobîndite în ultimii 
an] de U.I.S.M.A.F. pe drumul 
realizării unității de acțiune a 
muncitorilor agricoli și forestieri 
se datoresc — după cum sublinia
ză raportul — justeței și conștien
tei aplicări a hotărîrilor congrese
lor F.S.M., care au arătat că ac
țiunea pentru unitate și solidari
tate internațională constituie 
regula de viață a tuturor sindica
telor din întreaga lume.

In încheiere, raportorul a che
mat pe muncitorii agricoli și fo
restieri din toate țările lumii, ca 
alături de frații lor, muncitorii din 
celelalte ramuri de producție, 
strîns uniți, indiferent de afilierea 
lor sindicală sau de apartenența 
politică și religioasă, să-și inten
sifice necontenit acțiunile pentru 
apărarea păcii în lume, condiție 
vitală pentru dobîndirea de noi 
succese în lupta pentru o viață 
mai bună, pentru progres social,

★
După amiază au avut loc 

cuții la raportul prezentat 
Ilio Boși, secretar general 
U.LS.M.A.F.

Bunjo Byodo, membru al
mitetului permanent al Federației 
țăranilor din Japonia, a vorbit 
despre situația țărănimii japoneze 
și lupta ei tot mai hotărîtă pen
tru îmbunătățirea vieții muncito
rilor agricoli și țăranilor, pentru 
dezarmare și pace în întreaga 
lume.

In cuvîntul său, Ivan Vasiliev, 
președintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor agricoli și forestieri 
din R P. Bulgaria, a arătat ma
rile succese obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii 
bulgare. El a vorbit apoi despre 
dezvoltarea legăturilor frățești in
ternaționaliste ale muncitorilor a- 
gricoli și forestieri din R. P. Bul
garia cu muncitorii din alte țări.

Maurice Carroue, vicepreședinte 
al U.I.S.M.A.F., secretar general 
al Federației naționale a muncito
rilor agricoli și forestieri din 

cea mai

care 
ne de oameni ai muncii din țările 
capitaliste și coloniale și în spe
cial muncitorii agricoli ale căror 
salarii sînt extrem de scăzute, ca 
și țăranii săraci, constituie o ex
presie a dezechilibrului agricultu
rii capitaliste, dezechilibru care 
nu numai că se menține, ci tinde 
chiar să se agraveze.

Mecanizarea agriculturii în une
le țări capitaliste, făcută după 
bunul plac al monopolurilor și 
în condițiile actualei crize econo
mice din aceste țări, ridică pro
bleme noi pentru muncitorii agri
coli. Folosirea mașinilor — arată 
raportul — înlătură mîna de lu
cru, fără ca muncitorii agricoli să 
aibă posibilitatea să poată găsi 
de lucru în alte sectoare de 
activitate. Aceasta s-a petre
cut și se petrece încă în țări 
ca S.U.A., R.F. Germană, Franța, 
Italia, Țările Scandinave, unde în 
cîțiva ani au fost îndepărtați din 
producție sute și mii de muncitori 
agricol; și milioane de țărani.

O parte importantă a raportului 
se referă la progresele înregistra
te de țările socialiste în dezvolta
rea agriculturii. Raportul sub
liniază că muncitorii agricoli, ță
ranii muncitori care merg pe 
drumul socializării agriculturii, 
se bucură din plin de folosirea 
tehnicii moderne.

In capitolul „luptele sindicale" 
raportul se ocupă pe larg de miș-i 
cările revendicative ale muncito
rilor agricoli și forestieri din ță
rile capitaliste și coloniale, sub
liniind rolul U.I.S.M.A.F. în mo
bilizarea muncitorilor în lupta 
pentru mărirea salariilor, pentru 
reducerea zilei de muncă, împo
triva intensificării exploatării, a 
șomajului și a mizeriei.

Raportul arată mai departe că 
în fața conferinței stă sarcina apă
rării principalelor revendicări ale 
muncitorilor în agricultură și sil
vicultură din țările capitaliste, 
coloniale și dependente. In cadrul 
programului de revendicări, care 
trebuie să constituie baza lupte
lor viitoare, se numără garanta
rea dreptului la muncă, salariul 
minim garantat, reducerea orelor 
de muncă, introducerea și îmbu
nătățirea sistemului de asigurări Franța, și-a consacrat 
sociale, egalitate cu muncitorii mare parte a cuvîntului său pro-

dis- 
de 
al

Co-

blemelor legate de mecanizarea a- 
griculturii în diverse țări, subli
niind consecințele ei nefaste pen
tru muncitorii agricoli din țările 
capitaliste și coloniale în com
parație cu avantajele pe care me
canizarea le aduce muncitorilor a- 
gricoli și țărănimii din țările so
cialiste.

După ce a amintit situația grea 
a muncitorilor și țăranilor din a- 
gricultură înainte de eliberare, 
Halasz loszef, secretar general al 
Sindicatului muncitorilor agricoli 
și forestieri din R. P. Ungară, a 
subliniat 
ținute în 
socialistă 
nătățjrea 
viață ale muncitorilor și țăranilor.

Badry Luctelmeeparsad, preșe
dintele Sindicatului muncitorilor 
agricoli din Insula Mauriciu, a 
vorbit despre condițiile neomenoa
se în care muncesc și trăiesc lo
cuitorii insulei în majoritatea lor 
agricultori. Cu toată împotrivirea 
reacțiunii locale, susținută de co
lonialiștii britanici, muncitorii a- 
gricoli luptă pentru unirea lor în
tr-o puternică organizație sindica
lă care să le apere 
firești.

Rolf Leîser Feiler, 
C.C. al Sindicatului 
agricoli din Israel, a 
fluența crescîndă a capitalului a- 
merican asupra economiei Israe
lului și urmările ei grele asupra 
vieții muncitorilor agricoli.

Președintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor agricoli și forestieri 
din R. Cehoslovacă, Antonin To- 
pinka, a înfățișat realizările obți
nute în creșterea producției agri
cole în Cehoslovacia. El a vorbit 
apoi pe larg despre contribuția a- 
dusă de sindicate în ridicarea ni
velului de trai al maselor munci
toare de la sate, opera de trans
formare socialistă a agriculturii.

Lucrările conferinței continuă,
★

Cu prilejul celei de-a doua Con
ferințe mondiale a muncitorilor a- 
gricoli și forestieri, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Capi
tală a fost deschisă o expoziție in
ternațională care cuprinde aspecte 
din activitatea și viața muncitori, 
lor agricoli și forestieri din dife-, 
rite țări.

succesele însemnate ob- 
țara sa în dezvoltarea 
a agriculturii, în îmbu- 
condițiilor de muncă și

revendicările

membru al 
muncitorilor 
subliniat în

(Agerpres)
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