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Delegația de partid și guvernamentală
a R. P. Romîne este întîmpinată

In laboratorul de mașini electrice de la Institutul petrol, gaze șl 
geologie din Capitală, sub supravegherea tehnicienilor de laborator 
Elena Scridon și Luchian Vinarii, studenții Șt. Tufan, Paul Pe
trescu, Ludvila Nicolescti, Vasile Calmîc și N. Vpictilescu studiază 
în cadrul orelor de laborator transformatorul trifazic, motorul in 

serie de curent continuu și întrerupătorul IV.6

cu entuziasm și caldă prietenie
BANSKA BYSTRICA 23. (De la 

trimișii speciali AGERPRES):
Joi dimineața, membrii delega

ției de partid și guvernamentale 
a R.P. Romîne, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-I)ej, au 
sosit în localitatea Banska Bystri
ca, din centrul Slovaciei.

inalții demnitari romini au fost 
însoțiți de tovarășii Jiri Hendrych, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
David, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul Afacerilor 
Externe al R. Cehoslovace, Gustav 
Soucek, șeful secției externe a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, precum și 
de dr. Ivan Rohall llkiv, ambasado
rul R. Cehoslovace în R.P. Romî- 
ltă fi Gh. Vidrașcu, ambasadorul 
R.P. Romîne la Praga.

La sosire, mii de locuitori ai 
istoricei localități slovace au făcut 
membrilor delegației romine o cal
dă și frățească primire. Pe pero
nul gării, pe străzile orașului, în 
mîinile miilor de locuitori veniți 
în întîmpinarea delegației fluturau 
steaguri romînești și cehoslovace. 
Pe pancarte mari erau înscrise cu
vinte de salut adresate solilor po
porului romin.

Pe peronul gării, in întîmpina
rea membrilor delegației romine 
se aflau tovarășii Karol Bacilek, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Slovacia, Ludovil 
Benada, președintele Consiliului 
Național al Slovaciei, Jan Stencl, 
vicepreședinte al Corpului impu
terniciților din Slovacia, Pavel 
Tonhauser, prim-secretar al Comi
tetului regional Banska Bystrica al 
Partidului Comunist din Slovacia, 
Stefan Frank, președintele Consi
liului Național al regiunii Banska 
Bystrica, Conducători ai organiza
țiilor obștești din Slovacia, repre
zentanți ai instituțiilor locale, zia
riști.

Compania de onoare aliniată în 
piața gării a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
R.P. Romîne, R. Cehoslovace și 
Uniunii Sovietice. Comandantul 
gărzii de onoare a prezentat rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej după care conducătorul 
delegației romine, însoțit de tova
rășul Karol Bacilek, a trecut în 
revistă compania de onoare.

Conducătorii de partid ți de stat 
romini au fost înconjurați cu dra
goste de pionieri care le-au oferit 
flori.

A propiindu-se de microfon, to
varășul Karol Bacilek a urat oas-

pețitor romîni bun venit pe pâ- 
mintul Slovaciei.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, membru in Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romine.

Cuvîntările au fost subliniate dă 
îndelungi aplauze. Locuitorii Ban- 
skei Bystrica au manifestat cu en
tuziasm pentru prietenia de 
nezdruncinat romîno-cehoslovacă, 
călită în focul luptelor comune și 
sfințită prin singele vărsat de cei 
mai buni fii ai celor două popoare 
în lupta pentru libertatea și in
dependența patriei lor.

Membrii delegației romîne înso
țiți de inalții demnitari ceho
slovaci s-au îndreptat apoi cu ma
șinile spre Zvolen, localitate 
care se află cimitirul eroilor ro
mîni care, alături de ostașii ar
matei sovietice și de luptătorii ce
hoslovaci și-au jertfit viața in lup
ta împotriva fascismului, pentru 
libertatea popoarelor.

în jurul cimitirului, pe aleile 
sale, se găseau mii de locuitori din 
Zvolen și din împrejurimi veniți 
să salute pe solii poporului romin, 
să cinstească memoria celor căzuți.

La intrarea în cimitir, pe o mare 
pancartă erau înscrise în limbile 
romînă ți slovacă cuvintele : „Glo
rie eroilor romini care au căzut 
în lupta pentru eliberarea patriei 
noastre".

Compania de onoare aliniată lin
gă monumentul eroilor romini, 
înălțat în mijlocul cimitirului, a 
prezentat onorul.

în acordurile sobre ale imnului 
eroilor căzuți in lupta pentru li
bertate, membrii delegației de par
tid și guvernamentale romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au depus o coroa
nă de flori la monument. Pe pan
glicile coroanei erau înscrise cu
vintele : „Glorie veșnică eroilor 
romîni căzuți în lupta pentru 
zdrobirea hitlerismului. Din partea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Ro
mîne".

Au fost depuse de asemenea co
roane de flori din partea preșe
dintelui Republicii Cehoslovace, a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a guvernului ceho
slovac, precum și din partea C.C. 
al Partidului Comunist din Slova
cia ți Consiliului Imputerniciților 
din Slovacia.

Membrii delegației au păstrai 
(Continuare în pag. 4-a)

SOSIREA LA BRATISLAVA

în

BRATISLAVA 23. — (de la tri
mișii speciali AGERPRES) :

La Bratislava, cei de-al doilea 
mare oraș al Cehoslovaciei, zeci 
de mii de oameni au făcut soli
lor poporului romin o entuziastă 
primire. Pe peronul gării, secre
tarul Comitetului regional Bratis
lava al P.C. din Slovacia, Alek
sander Dubcek, a transmis mem
brilor delegației salutul cordial, 
frățesc, al cetățenilor din regiunea 
și străvechiul oraș Bratislava.

Sîntem convinși, a spus el, că 
vizita delegației romîne în țara

noastră, va adînci și mai mult tra
diționala prietenie ce unește po
poarele noastre. Această prietenie 
a fost cimentată prin sîngele văr
sat în comun în lupta împotriva 
fascismului, pentru libertatea și 
independența țărilor noastre. A- 
partenența R. P. Romîne și R- 
Cehoslovace la puternicul lagăr al 
socialismului în frunte cu Uniu
nea Sovietică creează cele mai 
bune condiții pentru o rodnică 
colaborare multilaterală între 
poarele noastre. Prietenia și 
tatea dintre țările socialiste

po- 
uni- 
con-

stituie astăzi chezășia mersului 
lor înainte, chezășia păcii în lume.

Răspunzînd, tovarășul Ștefan 
Voitec, membru suplea * al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a arătat că odată cu so
sirea în Cehoslovacia, delegația 
romînă a fost martora sentimen
telor de adîncă prietenie ce unesc 
cele două popoare. Prietenia 
noastră, a spus vorbitorul, s-a 
născut în lupta comună împotriva 
împilării seculare, se întărește 
astăzi continuu sub stindardul

nobil al marxism-leninismuluî, Sa
lutăm cu bucurie — a încheiat 
vorbitorul — vechea Bratislava, 
care sub steagul socialismului în
tinerește zi de zi.

De la gară și pînă la reședința 
ce le-a fost pusă la dispoziție, 
membrii delegației romîne au fost 
salutați frățește de locuitorii Bra- 
tislavei. Pe toate 
centrul Bratislavei erau arborate 
steaguri 
cehoslovace. Pe frontispiciul clă
dirilor oficiale se puteau citi urări 
de salut adresate solilor poporu
lui romîn.

clădirile din

tricolore romînești și

In
Cuvîntarea tovarășului

Karol Bacilek
' Adresîndu-se tovarășilor Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne, 
Karol Bacilek a spus I

Ingăduiți-mi ca, în numele C.C. 
al Partidului Comunist din Slova
cia, al Consiliului Național 
Slovac, al corpului imputerniciților 
și al întregului popor slovac, să 
vă salut din toată inima în stră
vechiul și istoricul oraș slovac 
Banska-Bystrica.

Vorbind despre succesele obți
nute de poporul cehoslovac în con
strucția socialistă, Karol Bacilek 
a spus: ’

Sîntem foarte conștienți de fap
tul că succesele noastre și măre
țele planuri pe care ni le-am pro
pus în construcția socialistă pot 
fi înfăptuite numai datorită faptu- 
ui că R. Cehoslovacă face parte 
ntegrantă din marele lagăr al 

socialismului, în frpnte cu Uniu
nea Sovietică, datorită faptului că 
pa colaborează cu toate țările so- 
țialiste.

In această privință, foarte im
portantă este și . colaborarea noa
stră cu Republica Populară Ro-

mînă. Strînsa colaborare și aju- 
torul reciproc asigură țărilor so
cialiste și popoarelor lor o dez-

RECEPȚIA DE LA BRATISLAVA
BRATISLAVA - Corespon

dentul special AGERPRES trans
mite:

La 23 octombrie, C.C. al Par
tidului Comunist din Slovacia și 
Corpul Imputcrniciților din Slova
cia au oferit o recepție în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne.

La recepție au 
brii delegației de 
namentale a R. 
frunte cu 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

La recepție au luat parte Jiri 

de tovarășul 
Rudolf Strechaj

participat mem- 
partid și guver- 
P. Romîne. în 

tovarășul Gheorghe 
prim-secretar

Hendrych, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Karol Bacilck, prhn-sc- 
cretar al C.C. al P.C. din. Slova
cia, Rudolf Strechaj, membru ai 
Biroului Politic al C.C. a! P.C. din 
Slovacia, președintele Corpului 
Imputernicițtlor și alte personali
tăți.

La recepție au participat, de 
asemenea, membri ai Corpului 

‘Consular acreditați la Bratislava.
Tovarășii Rudolf Strechaj și 

Gheorghe Gheorghiu-Dej au rostit 
toasturi 
mîn și

în cinstea popoarelor ro- 
cehoslovac.

Toastul rostit

Vorbind despre participarea sol- 
daților romini la eliberarea Ceho
slovaciei, în ultimele luni ale ce
lui de al doilea război mondial, 
tovarășul Strechaj a spus : In 
cursul acestor lupte s-a călit și a 
fost sfințită prin singe marea prie
tenie dintre popoarele cehoslovac 
și romîn. Astă: 
două țări pășesc in 
lea luptei pentru 
lism.

Socialismul este 
comun — a subliniat Rudolf Stre- 
chaj — marxism-leninismul este 
farul nostru luminos, colaborarea 
strînsă și prietenia de nezdrunci
nat cu Uniunea Sovietică soră sînt 
forța noastră ți chezășia securității 
noastre.

Poporul cehoslovac — a spus 
in continuare R. Strechaj — 
urmărește cu interes marile reali
zări ale harnicului și talentatului 
popor romîn. Mindria și entuzias
mul de buni gospodari înflăcărează 
inimile popoarelor cehoslovac și 
romin, care iți dau seama că mm-

popoarele celor 
unitate pe ca
pace socia-

scopul nostru

Cuvîntarea
Chivu

Dragi tovarăși,
Pășind pe pămîntul Slovaciei, 

voltare economică fără precedent, resimțim bucuria de a ne putea 
o înflorire a culturii naționale, o tnțîlni cu harnicii oameni^ai mun- 
viață fericită și îmbelșugată ""

Vă salutăm ca reprezentanți ai 
Partidului Muncitoresc Romîn — 
a subliniat în continuare tovară
șul Karol Bacilek — care merge 
consecvent în rîndurile partidelor 
comuniste și muncitorești ce se 
călăuzesc după măreața învățătu
ră marxist-leninistă.

Vă salutăm ca reprezentanți ai 
poporului romîn ai cărui ostași, în 
cel de-al doilea război mondial, 
luptînd alături de armata sovieti
că, au adus jertfe mari pe terito
riul cehoslovac, contribuind într-o 
măsură importantă la eliberarea 
Cehoslovaciei și a poporului său.

Îngăduiți-mi —a declarat în 
încheiere tovarășul Karol Bacilek 
— ca în numele oamenilor mun
cii din Slovacia să exprim poporu
lui romîn recunoștință nețărmu
rită pentru acest ajutor.

Vă rog să vă simțiți în-Slova- nii, 
cia ca printre prieteni buni, 
acasă 1 Fiți bineveniți 1

ca

In drum spre Plsen
BRATISLAVA 23. — Trimișii 

speciali AGERPRES transmit:
Membrii delegației de partid și 

guvernamentale a R.P.R. au pă- 
ăsit în seara zilei de 23 octom- 

irie Bratislava, plecînd la Plsen.
La plecare, membrii delegației 

țomîne au fost salutați de membri
ii Biroului Politic al C.C. al P.C. Corpului Consular și locuitori ai 

lin Slovacia în frunte cu tovară- orașului,

șui Karol Bacilek, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Slovacia, de membri ai Corpului 
Imputerniciților și alte personali
tăți din viața publică a Slovaciei.

Pe peronul gării Bratislava ~se 
aflau, de asemenea, membri ai

. cil din Slovacia, care sub condu
cerea P. C. din Cehoslovacia mun
cesc cu entuziasm pentru victoria 
deplină a socialismului în R. Ce
hoslovacă.

Vizita pe care o facem în ora
șul dv. ne evocă luptele crîncene 
pe care ostașii armatei romîne 
le-au dus cot la cot cu armata so
vietică eliberatoare, cu corpul 
cehoslovac și partizanii cehi și 
slovaci pentru zdrobirea cotropito
rilor hitleriști.

In această luptă se făurea a- 
lianța și frăția de arme dintre po
poarele noastre. Prietenia romîno- 
cehoslovacă, cimentată în lupta 
împotriva fascismului, se dezvol
tă astăzi neîncetat prin eforturile 
comune ale popoarelor romîn și 
cehoslovac pentru construirea so
cialismului și comunismului

Popoarele noastre privesc întă
rirea necontenită a acestei priete
nii, a prieteniei și unității, tuturor 
țărilor lagărului socialist, în frun
te cu Uniunea Sovietică, drept o 
datorie • sfîntă,-drept chezășia în
floririi țărilor noastre, a securității 
lor și a independenței lor națio
nale.

Cinstind memoria eroilor căzuți 
în războiul antihitlerist, popoarele 
noastre își manifestă hotărîrea de 
a nu-și precupeți eforturile pentru 
preîntîmpinarea războiului, pentru 
zădărnicirea uneltirilor agresive 
ale imperialiștilor, pentru apărarea 
bunului celui mai de preț al ome
nirii — pacea..

Toastul rostit de tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 

Emil Bodnăraș, a ministrului 
Minelor și Petrolului 

al Republicii India
Tn ziua de '23 octombrie 1958 

vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnăraș, a primit 
pe ministrul Minelor și Petrolului 
a! Republicii India, Keshava Deva 
Malaviya, cu care a avut o con
vorbire cordială.

La primire au asistat vicepreșe
dintele Consiliului de MiniștH 
Alexandru Bîrlădeanu și ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Mihail Florcscu.

Plecarea
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Keshava Deva Malaviya, mini
strul Minelor și Petrolului al Re
publicii India care a făcut p vizită 
în țara noastră și a încheiat un 
acord privind construirea de că
tre R. P. Romînă în India a unei 
rafinării cu o capacitate de 
750.000 de tone.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a.fost condus de 
ing. Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Marcel Popcscu, ministrul Comer
țului, Carol Loncear, adjunct al

oaspetelui
ministrului Industriei Grele, Ion 
Dumitru, adjunct al ministrului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului, Dionisie ' 
nescu, șeful Ceremonialului;
Stat, Iancu Horațiu, secretar ge
neral al Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, Pavel Ba- 
buci, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului și 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Io- 
d»

înaltul mesaj
al cârtii sovietice

ea lor neobosită face ca patriile lor 
să se întărească și să înflorească în 
cadrul lagărului păcii și socialis
mului.

Imperialiștii doreau cu tot dina
dinsul ca lucrurile să Se petreacă 
altfel. Noi știm că mirosul petro
lului rominesc și bogățiile țărilor 
noastre ii scol din sărite pe im
perialiști, că cei de teapa lui Roti- 
schild s-ar năpusti cu lăcomie a- 
supra bogatelor zăcăminte petroli
fere romînești și asupra minelor 
și oțelăriilor cehoslovace, pentru 
a-și spori bogățiile fabuloase ob
ținute prin exploatarea nemiloasă 
a oamenilor muncii,

In încheiere, Rudolf Strechaj a 
condamnat pe propovăduitorii re
vizionismului care vor să submineze 
unitatea de nezdruncinat, trăinicia 
ideologică și conștiința politică a 
partidelor comuniste și muncito
rești, în care sînt întruchipate o 
mare experiență ți înțelepciune 
câștigate de-a lungul unor decenii 
întregi.

Dragi prieteni ji tovarăși,

Ro-
ju- 
ar- 
din

tovarășului 
Stoica

Trăiască prietenia cehoslovaco- 
romînă I

Trăiască lagărul unit și puter
nic al țărilor socialiste,’ în frunte 
cu Uniunea Sovietică 1

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare I

pentru înflorirea patriei sale, pen
tru dezvoltarea industriei socia
liste, pentru transformarea socia
listă a agriculturii, pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii, pentru victoria deplină a 
socialismului în patria sa.

Lupta popoarelor noastre pentru 
socialism nu poate fi despărțită 
de lupta pentru apărarea păcii.

Avem datoria si ținem trează 
vigilența popoarelor noastre față 
de uneltirile cercurilor imperia
liste, în special ale celor din 
S.U.A., care primejduiesc pacea 
prin acțiunile lor provocatoare șt 
agresive împotriva marelui popor 
chinez, împotriva altor popoare 
din Asia și Africa, prin remilitori- 
zarea și înarmarea atomică a Ger
maniei occidentale, prin cursa 
înarmărilor și intensificarea răz
boiului rece.

Atit Republica Populară Romî
nă, cit și Republica Cehoslovacă 
cer cu hotărîre retragerea neînlir- 
zi<ată a trupelor americane din 
Taivan, încetarea amestecului străin 
în treburile interne ale R.P. Chi
neze. Ele cer ca marea Chină să-și 
ocupe locul ce i se cuvine de drept 
în O.N.U.

Ele sprijină inițiativele Uniunii

Vă mulțumim călduros, în nu
mele delegației noastre de partid 
și guvernamentale, pentru senti
mentele de caldă prietenie cu care 
am fost întimpinați în frumosul 
dv. oraș Bratislava, la Banska Bys
trica și Zvolen.

Poporul romin cunoaște lupta 
dusă în timpul războiului antihit
lerist de patrioții slovaci în timpul 
marii răscoale naționale a poporu
lui slovac în august 1944.

După ce Cehoslovacia, ca și 
mînia, a fost eliberată de sub 
gul fascist de către glorioasa 
mată sovietică, oamenii muncii
Slovacia, ca și cei din întreaga 
Cehoslovacie, sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, au pășit pe drumul 
construirii unei vieți noi, socia
liste, repurtînd victorii istorice în 
opera de dezvoltare a economiei 
și culturii și de făurire a bună
stării poporului.

In anii puterii populare în 
Slovacia s-au petrecut transformări 
istorice. Este știut că Slovacia era 
în trecut o regiune rămasă în ur
mă din punct de vedere economic. 
Astăzi, pe pămîntul ei au apărut 
noi centre industriale, centrale 
electrice, uzine, iar multe din cele SoVielii^ minite iă'du^ă l~a înce

tarea experiențelor cu armele nu
cleare, la interzicerea folosirii ace
stor arme, în vederea destinderii 
încordării internaționale și stator
nicirii unei păci 'trainice atit de 
dorită de omenire.

Republica Populară Romînă și 
Republica Cehoslovacă se ridică

(Continuare în pag. 4-a)

ce au existat au fost lărgite și dez
voltate. Se dezvoltă agricultura so
cialistă, înflorește cultura.

Toate acestea sini opera oame
nilor muncii care, sub conducerea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, luptă pentru prosperita
tea patriei lor socialiste.

Ca fi poporul cehoslovac, po
porul romîn muncește neobosit

însemnări de la „Expoziția căr|il sovietice"
„înainte, întreaga inteligen

ță, întregul geniu al omenirii 
crea numai pentru a asigura 
unora toate binefacerile tehni
cii și ale culturii și a lipsi pe 
ceilalți de lucrul cel mai ne
cesar — cultura și progresul. 
Acum însă toate minunile teh
nicii, toate cuceririle culturii 
vor deveni un bun al întregu
lui popor, și de azi înainte in
teligența și geniul omenirii nu 
vor mai fi transformate nicio
dată în mijloace de constrîn- 
■feere, în mijloace de exploata
re". Cît simț al realității vă
desc aceste minunate cuvinte 
ale marelui Lenin, cit de bine 
sintetizează ele drumul po
poarelor din fosta Rusie, de la 
întuneric la lumină, de la ig
noranță la adevăr. Chiar Ex
poziția cărții sovietice care cu
prinde un panou cu citatul a- 
cesta din Lenin, ilustrea
ză cum nu se poate mai bine 
mărețul drum străbătut de po
poarele eliberate de Revoluția

la înălțarea marei culturi so
vietice. Iată-1 pe Tolstoi ală
turi de Fadeev, pe Pușkin ală
turi de Șolohov, pe Cehov 
alături de Fedin, pe Gorki 
alături de Gladkov, pe Nekra
sov alături de Ehrenburg. Li
teratura sovietică merge cu 
pași uriași înainte, fiind ani
mată de cele mai înalte idea, 
luri ale omenirii; idealurile 
comuniste. De aceea este în
drăgită nu numai de oamenii 
sovietici ci și de oamenii cin
stiți din lumea întreagă. De a- 
ceea editurile sovietice tipă- 

limbi

La Zvolen, spre monumentul eroilor romînî care, alături de ostașii armatei sovietice și de luptătorii 
cehoslovaci, s-au jertfit în lupta împotriva fascismuluț ’'!• \

resc cărțile lor și în 
străine pentru a putea fi citi
te de prietenii de peste hotare 
și traduc cărțile autorilor pro
gresiști, într-un schimb viu de 
mari valori culturale. Ți-e 
drag să iei și să citești cartea 
sovietică și pentru condițiile 
grafice minunate în care ți se 
oferă, pentru ilustrația ei care 
atinge culmi de înaltă artă. 
Iată la panoul ilustrațiilor trei 

din Octombrie. Cît de greu se scene din „Casa cu mezanin" 
a lui Cehov. ilustrate de Dti- 
binski care îți povestesc parcă 
singure nuvela. Iată expresi
vele desene ale lui Kabuladze 
la „Viteazul în piele de tigru" 
al lui Șota Rustavelli, ale lui 
Markevici la volumul de po
vestiri australiene, cele ale lui 
Pîkov la teatrul chinezesc și 
tragediile lui Sofocle, ale lui 
Goncearov ia povestirile lui 
Hemingway, ale lui Ermulaev 
la îndrăgitul Timur al lui Gai- 

, dar.
Cît de grăitor este fiecare 

stand al acestei expoziții care 
ilustrează uriașul avînt al cul
turii sovietice. Iată, de pildă, 
standul .cărților . tehnico-știin- 
țifi.ce. Ce-ar trebui spus mai 
mult decît veștile care ni le 
aduce zilnic presa despre sa- 
vanții occidentali care se apu
că îfi grabă să învețe limba 
rusă pentru a-și însuși din 
marea experiență științifică a •< 
țării ce construiește comunis
mul.

Un drum măreț, un drum <

scria și se răspîndea în Rusia 
țaristă cuvîntul adevărat. Isto
ria povestește doar cum Lenin 
a scris în închisoare proiectul 
de program al partidului cu 
lapte printre rîndurile unui 
tratat de medicină sau cum 
alți revoluționari copiau de 
mină sute și sute de pagini din 
„Capitalul" și alte cărți marx
iste spre a le răspîndi în ma
se.

Astăzi însă, pe pămînturile 
altădată aflate sub zăbranicul 
asupririi și neștiinței, cultura 
sovietică strălucește ca un far 
al speranței pentru întreaga o- 
menire. In țara care avea altă-, 
dată milioane de analfabeți,. 
s-au tipărit în ariii de la revo
luție și pînă acum 143.841 

Aproape 
să ” șe

- >

titluri de că-rți.,
atîtea cărți ■' îneît
dea fiecărui locuitor al globu
lui cîte două I. Numai în 1957 
s-au tipărit peste un miliard 
de cărți. Și iată expuse chipu
rile scriitorilor care visau altă
dată .o viață mai bună și lumi- i 
na pentru:- popor, înfrățite’ cu care duce spre culmile înflori- 
cele ale scriitorilor de azi 
care trăiesc Minunea înfăptui
tă, care Ajuta..prin scrisul lor

rii vieții, fiindcă e luminaf.de 
nebiruita învățătură "• leninistă.'

B, DUMITRESCU Ar

Saptamîna agrotehnicii sovietice'"
regiunea Cluj, ; . 

100.000 de. oameni ai muncii de 
pe papare, colectiviști, întovără
șiți, mecanizatori, din gospodării
le de sfat și S.M.T.-uri și țarani 
muncitori cu gospodarii individua
le, romîni, maghiari și germani, 
au participat pină acum la ma
nifestările organizate în Saptami- 
na agrotehnicii sovietice, din ca
drul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice. Oameni de știință din do
meniul agriculturii, ingineri agro
nomi si cadre didactice au ținut

aproape la peste 800 de cămine, culturale 
1 .conferințe despre; dezvoltarea orîn-, 

dtiirii colhoznice.
Numeroase cadre didactice cls. 

la Institutul agronomic ;,Dr. Pe
tru Groza" din Cluj au organizat 
în gospodăria colectivă din .Mirăs- 
lău, raionul Aiud, Apahida, raio
nal Cluj, Cîțcău, raionul Dej, U- 
riu, raionul Beclean, Vidrasău, rar 
ionul Luduș și multe altele, con* 
sfătuiri privind dezvoltarea zoo
tehniei, pomiculturii, viticulturii ș; 
altor ramuri ale.., agriculturii»

♦ A

luminaf.de


*

— Răspunde prof. dr. I. Făgărășanu,
membru corespondent al Academiei R. P. R. —

Fotoreporterul a prins pe peliculă un moment din activitatea unui cercetător de la Institutul de Cercetări chimico-fannaceutic 
ce studiază puritatea soivenților utilizați in procesele de extracție și sinteză a medicamentelor Foto: AGERPRES

0 uimitoare aplicare a ciberneticii

„Bibliotecarul electronic
La ce lucrează

oamenii de știință 
sovietici

In ultimul timp am avut dese
ori prilejul să vorbim cititorilor 
noștri despre excepționalele rea
lizări obținute de savanții sovie
tici în domeniul ciberneticii. Nu
meroasele tipuri de mașini elec
tronice de calculat, uzinele com
plect automatizate, realizarea 
pentru prima oară în lume a 
rachetelor balistice intercontinen
tale și mai ales lansarea cu o 
uimitoare precizie a familiei de 
sateliți artificiali ai Pămîntului, 
dovedesc cu prisosință înaltul ni
vel de dezvoltare al electronicei 
și ciberneticii sovietice.

In articolul de față ne propu
nem să vă prezentăm una din 
cele mai uimitoare aplicații ale 
ciberneticii din ultimii ani :

In funcționarea tuturor mași
nilor electronice un rol deosebit 
îl joacă așa-numita teorie a infor
mației.

Se înțelege lesne ci după cum 
un strungar, de pildă, are nevoie 
de numeroase informații (forma 
piesei, natura materialului, cote

etc.) pentru a putea executa în 
bune Condițiuni o lucrare, tot așa 
și un sistem automat are nevoie de 
numeroase date, pentru efectuarea 
operațiilor sale. Teoria informației 
se ocupă tocmai cu producerea, 
conservarea și transmiterea datelor 
(informațiilor) necesare la condu- 

a mecanismelor. 
Studiul teoriei informației a con
dus în ultimii ani la obținerea 
unor mari realizări și a deschis 
excepționale perspective în fața 
ciberneticii. In acest domeniu se 
încadrează și noua mașină de in
formație destinată examinării rapi
de și analizării literaturii tehnico- 
științifice care este în curs de rea
lizare la laboratorul de modelare 
electronică al Institutului unional 
de informație tehnico-științifică de 
pe lingă Academia de științe a 
UJUS.S.

wrea automată

BIBLIOTECARUL ELECTRONIC

In timpul documentării științi
fice în vederea unei noi lucrări, 
fiecare cercetător, inginer sau teh
nician s-a lovit deseori de urmă
toarele două probleme extrem de 
imnortante :

1. — Ce s-a scris pînă astăzi 
despre problema respectivi ?

2. — Cum s-m putea citi foarte 
pe scurt vastul material apărut ?

Rezolvarea ambelor probleme, 
adică procesul propriu-zis al „do
cumentării", răpește de obicei un 
timp extrem de îndelungat în ori
ce cercetare. Acest lucru nu este

ținem seama de 
lucrări științifice

de mirare dacă 
numărul uriaș de 
care apar tot timpul.

Ținînd seama de această situa
ție, colectivul de cercetători sovie
tici, sub îndrumarea prof. Lev Gu- 
tenmacker, doctor în științe teh
nice, și-a propus realizarea unei 
mașini de informație care va pu
tea prelucra într-o singură oră 
peste 4.000 pagini de texte în lim
ba rusă. Lucrările din cele mai 
variate domenii ale științei și teh
nicii vor fi nud întîi introduse în 
mașină pentru a furniza informații 
asupra conținutului lor. Lucrările 
scrise in limbi străine vor fi tra
duse în prealabil de aceeași ma
șină în mod complect automat cu 
ajutorul unui translator electro
nic. Un dispozitiv electrono-optic 
Va „citi" mașinii cărțile, iar acea
sta va reține în „memoria" ei me
canică toate elementele necesare.

Pentru conservarea lor îndelun
gată informațiile obținute in acest 
fel de mașină se înregistrează pe 
foi metalice care sânt apoi presate 
în blocuri mari. Aceste blocuri vor 
constitui „depozitul de cărți" al 
mașinii unde conținutul lucrărilor 
va putea fi păstrat sute de ani.

Perspectivele ce se deschid prin 
realizarea acestei mașini sini de-a 
dreptul fantastice.

0 FIȘA PENTRU UN ROMAN 
ȘTIINȚIFICO-FANTASTIC

După ce i-a transplantat unui cîine o a doua inimă, Vladimir Demihov, 
cunoscutul fiziolog sovietic, despre ale cărui experiențe de transplantare de 
organe la animate, v-am vorbit intr-una din paginile trecute, verifică ritmici
tatea bătăilor celor două inimi. Foto: TASS-MOSCOVA

Să urmărim pe un tânăr inginer 
din Moscova care se va documenta 

intr-un viitor a- 
propiat, în ve
derea elaborării 
uneț invenții.

— Văzînd că 
ascensorul era 
așteptat de câțiva 
tineri gălăgioși, 
Maxim Usa- 
tov urcă grăbit 
scările bibliote
cii „Lenin". El 
nu se mai putea 
gindi la nimic 
altceva decât la 
invenția care-l 
frământa tot tim
pul: magnetofo
nul pentru înre
gistrarea imagi
nilor steri osco- 
pice. Orice altă 
discuție îl sco
tea din sărite.

Intrând în sala 
rotundă unde e- 
ra instalată noua 
mașină electroni
că de informație 
științifică, tână
rul inginer se 
apropie de unul 
din discurile cu 
numere ale in
stalației (aproa
pe identice cu 
cele ale telefoa
nelor automate )

și formă cifrele necesare pentru 
obținerea informațiilor care-l in
teresau. După câteva dipe numai, 
instalația îi prezentă răspunsul pe 
o foaie bătută la mașina de scris: 
în acest domeniu nu s-au scris în 
total decit două articole He revistă. 
Maxim deveni deodată foarte abă
tut deoarece cunoștea pe de rost 
cele două articole și nu avea nici 
un sens să asculte în căști rezuma
tele lor citite de mașina.

Dar deodată Maxim avu o idee. 
Dacă nu s-au scris lucrări inde
pendente despre acest subiect poa
te că problema a fost cel puțin 
tratată sporadic în lucrări înru
dite. El se îndreptă spre ope
ratoare, a tînără matematicia
nă, rugind-o să stabilească progra
mul pentru ca mașina să efectueze 
această vastă cercetare bibliogra
fică. Deși tânăra îi răspunse că re
zultatul nu va putea fi comunicat 
mai curînd decît peste o jumăta
te oră, Maxim rămase totuși locu
lui spre a privi operațiile.

După ce tînăra matematiciană 
codifică programul ou ajutorul u- 
nui alt dispozitiv automat, ea îl in
troduse în mașină sub forma unei 
benzi magnetice. De îndată mașina 
electronică se porni ou o viteză 
fantastică pe lucru. Un dispozitiv 
special de „citire" începu să trieze 
tot materialul din secțiunea res
pectivă a „depozitului de cărți" și 
să-l prelucreze în conformitate cu 
problemele puse și cu scopul ur- 
mărit.

Peste exact 12 minute, se aprin
se un bec roșu : cercetarea se ter 
minase. In curînd operatoarea îi a- 
duse o foaie bătută la mașini care 
conținea 131 de lucrări, care tratau 
parțial despre înregistrarea imagi
nilor stereoscopice pe bandă de 
magnetofon. In dreptul fiecărei 
lucrări erau trecute paginile res
pective ca și un grup de cifre. 
Formând aceaste cifre ta discul de 
apel, Maxim putu să asculte peste 
câteva minute în limba rusă rezu
matul acestor pagini...

ir
Cele de mai sus par un basm. 

Dar știința și tehnica ne-au obiș
nuit în ultimul timp cu realizarea 
celor mai fantastice visuri ale oa
menilor de știință. Dacă mai ținem 
seama că „mașina de informație 
destinată examinării rapide și ana
lizării literaturii tehnico-științifice" 
care se construiește actualmente in 
laboratorul de modelare electroni
ci al Institutului unional de in
formație tehnico-științifică va pu
tea soluționa în mod independent 
și diferite probleme legate de nu
meroase ramuri ale cunoașterii și 
că în plus vor mai putea fi efec
tuate cu ajutorul ei lucrări com
plexe de lingvistică, ne dăm sea
ma că în curînd încă un vis al oa
menilor de știință va deveni rea
litate.

Cine i-a creat pe
Ing. ION SUCEVEANU

O nouă metoda de cercetare 
a vaselor sanguine din creier

La Institutul de medicină ex
perimentală al Academiei de 
Științe a R.S.S. Letone a fost 
elaborată o noua metodă de 
cercetare a vaselor sanguine 
din creier cu ajutorul undelor 
de radio

De ambele părți ale capului 
bolnavului se fixează electrozii 
unui generator, care funcțio
nează la o frecventă de 200 ki
lohertz! Undele de radio, tre- 
otnd prin creier, înttmpină o 
■anumită rezistență, a cărei in
tensitate este înregistrată gra
fic pe o bandă. Curba rezul
tată dă o imagine nu numai 
asupra stării vaselor mari, dar 
și asupra celor mici, permițînd 
să se aprecieze cu exactitate 
starea circulației sanguine în 
creier.

Aceste date sînt adeseori ne
cesare pentru diagnosticarea șl 
tratamentul bolii hipertonice, 
sclerozei și altor cttorva boli, 
înainte medicina nu obținea a-

ceste date dectt pe căi indirec
te, insuficient de exacte, c® de 
pildă, tensiunea arterială la 
tîmple, temperatura pielii ca
nalului auditiv, starea vaselor 
fundului de ochi.

Răspunzînd invitației făcute de academicianul Ștefan Milcu In 
recentul său articol „Cancerul este incurabil?" prin care cerea 
unor reprezentanți ai științelor medicale să participe la dis

cuția inițiată de ziarul nostru cu privire la problema răpunerii can
cerului, prof. dr. I. FAGARAȘANU, membru corespondent al Aca
demiei RPR a declarat următoarele unui redactor ai ziarului 
nostru :

—• „Am citit cu mult interes articolul academicianului Ștefan 
Milcu privind una dintre cele mai importante probleme ale sănă 
tății publice, problema cancerului.

In ce mă privește pe mine ca chirurg, vă pot afirma, din experi
ența pe care am acumulat-o pînă acum, că în anumite condițiuni 
de diagnostic și tratament, CANCERUL ESTE VINDECABIL.

Care sînt aceste condițiuni ?
In primul rînd precocitatea diagnosticului. După părerea mea, 

această condițiune este cheia reușitei tratamentului cancerului
pentru că de acest diagnostic precoce depinde tratamentul chirurgi
cal, radioterapie, sau mixt, aplicat în faza în care cancerul este o 

'* boală locală. Este adevărat că în foarte muite forme de cancer, sau 
mai,exact în multe dintre localizările cancerului, diagnosticul pre
coce este foarte greu de făcut. In ultima vreme, totuși s-au făcut 
progrese și din acest punct de vedere. Noi metode de explorare, 
aparatura modernă (cum ar fi de exemplu — colposcopul — un 
fel de microscop pentru examinarea gitului uterului — gastrosco- - 
pul și gastrofotografia care permit punerea în evidență a unor le
ziuni incipiente la nivelul stomacului etc.) au ușurat mult acest 
diagnostic precoce și au îmbunătățit rezultatele terapeuticei 
noastre chirurgicale.

Trebuie să vă afirmăm însă că și înainte de existența acestor 
noi mijloace de investigație, chirurgia înregistrase succese defini
tive în tratamentul cancerului. îmi amintesc că una din primele 
mele bolnave operată pe cind eram abia intern Ia spitalul Brînco- 
venesc trăiește și astăzi după aproape un sfert de veac. Nu este 
acest exemplu, ca multe, altele, o dovadă palpabilă a posibilității 
de vindecare definitivă a cancerului ?

Dar cite alte bolnave suferind de cancer uterin sau mamar, cîți bol
navi suferind de tumori maligne ale intestinului gros, sau a altor 
organe nu au fost revăzuți în viață de către chirurgii care i-au 
operat după cinci, zece, cincisprezece și chiar douăzeci de ani 1 

Trebuie să subliniez încă odată faptul că diagnosticul precoce 
depinde nu numai de medic ci mai ales de bolnav care benefi
ciază mai mult de progresele științei cu cît bate la ușa acestei 
științe cu un ceas mai devreme, sau mâi bine zis în primele zile 
ale bolii. Micile semne ale cancerului pot scăpa medicului, dar nu 

. trebuie să scape niciodată bolnavului Un om conștient trebuie să 
se examineze și să-și supravegheze sănătatea, bineînțeles fără exa
gerări ipochondrice și „idei fixe" t dar uîiiu 
fapt anormal care survine în sănătatea sa. 
sau la locuri nepotrivite. __
dureri sau o slăbire inexplicabilă etc., vor fi

..Ja prepararea sărurilor de ra
dium care să nu conțină de loc ba
riu Marie Curie a lucrat timp de 
45 de luni.

...profesorul V. 1. Spițin de la 
Universitatea din Moscova a folo
sit încă din 1918 printre primii 
atomii mureați pentru determina
rea solubilității sărurilor.

In măreața epocă de trans
formări sociale în care trăim, în 
anii desfășurării în țara noastră 
a unei uriașe bătăii pentru cul
turalizarea maselor, pentru li
chidarea superstițiilor și misti
cismului, prezintă un deosebit 
interes lucrările de populari
zare a științei, lucrările care 
reușesc să explice pe înțelesul 
celor mai largi mase de cititori 
bazele ateismului.

, Vom încerca să lămurim în 
rîndurile ce urmează pe baza 
unuia din capitolele lucră
rii cercetătorului sovietic M. 
P. Baskin „Materialismul și 
religia" — apărută acum cîtva 
timp în Editura Politică — 
una din principalele probleme 
ce se pun în lupta pentru com
baterea misticismului și super
stițiilor, problema originii reli
giei, a rădăcinilor de clasă și 
gnoseologice ale misticismului. 

Problema originei religiei a 
reprezentat de-a lungul veacu
rilor o problemă de aprige dis
pute filozofice. După sute și 
spțe. de ani de falsificări, de 
tatonări, numai clasicii mar- 
xism-leninismului au reușit să 
dea o explicație științifică con- 

£ secvență problemelor originii
religiei.

Diferiți 
in slujba intereselor claselor 
stăpînitoare au căutat să do
vedească că religia, credințele 
religioase au existat și vor exi
la întotdeauna, că oamenii se 
nasc cu idei și convingeri reli
gioase.

In cuvinte simple, pe înțele
sul celor mai largi mase de ti-

teoreticieni puși

zei

to-

neri cititori, aductnd o aerie în
treagă de exemplificări, M. P. 
Baskin ne arată cum știința 
modernă a dovedit fără posibi
litate de tăgadă, că în stadiul 
inițial al societății primitive 
nu a existat nici o religie, și 
nici un fel de reprezentări re
ligioase.

Religia este un fenomen is
toricește trecător care a apă
rut pe o anumită treaptă a 
dezvoltării sociale, și va dis- 
pare odată cu distrugerea
tală a orînduirilor bazate pe 
clase antagoniste.

Oamenii primitivi nu au 
noscut în decurs de milenii nici 
un fel de religie. Prejudecățile 
religioase s-au creat la oameni 
în mod treptat, ca o reflectare 
fantastică în mintea lor a greu- 
tățilpr întîmpinate și a nepu
tinței lor în fața forțelor na
turii.

Intr-adevăr, închipuiți-vă via
ța omului primitiv. Copleși
toarele forțe afe naturii îl do
mină cu totul. Nu-și poate ex
plica de unde vin trăznetul, ful
gerul, furtuna, inundațiile. îm
potriva acestor calamități nu 
poate face nimic. Ii este străi
nă chiar natura unor fenome
ne ca moartea și nașterea. 
Nu-și putea explica în nici un 
fel somnul, visele. Forțele na
turii se oglindesc în mintea sa 
în chip exagerat, deformat, ca 
niște puteri absolute, atotpu-

u s. - ■«.■».*■*■*-

cu-

temice, cu proprietăți suprana
turale. Prin rugăciune, prin 
vrăji el încearcă să înduplece 
aceste forțe. „Avînd de întîm- 
pinat greutăți în lupta pentru 
existență — scrie M. P. Bas
kin — simțindu-și neputința, 
înfricoșat de fenomenele rea
lității înconjurătoare, pe care 
nu le înțelegea, omul atribuia 
forțelor naturii un sens supra
natural, populînd în închipui
rea lui lumea înconjurătoare 
cu ființe misterioase..."

Iată deci, cum frica în fața 
forțelor naturii a dat naștere 
credinței în forțe supranatu-

existe ți în epocile cînd oa
menii au reușit totuși să dezle
ge tainele unor fenomene natu
rale ?

Pe baza unor serii întregi de 
exemplificări M. P. Baskin ne 
arată cum în condițiile în care 
societatea este împărțită în 
clase antagoniste, religia nu 
este alimentată numai de igno
ranță și de frică ci și de asu
prire socială. „Religia — scria 
Engels în Anti-Diihring — nu 
este altceva decit oglindirea 
fantastică în mințile oamenilor 
a forțelor exterioare care do
mină viața lor de toate zilele,

„Oprimarea socială a mase
lor muncitoare — scrie V. I. 
Lenin dezvăluind rădăcinile 
religiei — aparenta lor ne
putință completă in fața forțe
lor oarbe ale capitalismului, 
care pricinuiește omului munci
tor de rind, zi de zi, ceas de 
ceas suferințe de o mie de ori 
mai îngrozitoare, chinuri de o 
mie de ari mai cumplite decit 
diferite evenimente care ies 
din comun, cum sânt războaie
le, cutremurele etc. — iată cea 
mai adtnoă rădăcină a religiei 
în vremurile de azi. “ 
i-a creat pe zei", 
în fața forței

forțelor sociale reac- 
poate scăpa de ex-

dar dlnd atenția cuvenită fiecărui 
Sîngerări în timpul 

ghinduri sau noduli Ia sin, 
. K-vw — m va. i^i iv a mii a tiv.) vur îi semnalate la

timp medicilor care vor întreprinde astfel exploarările cuvenite. 
Pentru obținerea colaborării bolnavilor este nevoie de o întreagă 
educație în mase. Examenele periodice în marile aglomerațiuni 
umane pot depista unele boli precanceroase. Dar fără concursul 
celor interesați foarte multe dintre aceste mici semne ale canceru
lui incipient, sau foarte multe boli precanceroase, pot trece neob
servate.

In cancerul deja declarat chirurgia ca și radioterapia sau amin- 
două la un loc vor obține rezultate cu atit mai durabile cu cît 
boala este mai la început. In clinica chirurgicală de la spitalul 
„Carol Davila" pe care o conduc, constatăm din nefericire adesea 
că stadiul în care se prezintă bolnavii la operație este mult prea 
înaintat.

Foarte mulți dintre acești bolnavi slut suferinzi de multă vreme, 
au slăbit in greutate, nu au poftă de mîncare. Dacă aceste mid 
semne ar fi fost aduse la cunoștiință medicului internist cu sigu
ranță că ar fi îndreptat în timp util ’ bolnavul către clinica 
chirurgicală.

Printre boaleie care aduc după ele transformarea canceroasă 
este și litiaza biliară. Această afecțiune foarte frecventă mai ales 
la femei atrage după sine cancerizarea veziculei biliare și a ficatu
lui intr-o proporție de 5—10 la sută din cazuri

Scoaterea veziculelor biliare cu calculi este deci 0 măsură profi
lactică eficace și ea trebuie să se adreseze tuturor bolnavilor tre- 
cuți dc 40 de ani, pentru că după constatările noastre cancerizarea 
la vezicula biliară nu apare niciodată înainte de această virstă.

Legat de problema vîrstei ar fi interesant să subliniem faptul că 
In aceste localizări cum ar fi cancerul mamar, uterin, etc., degene
rescenta canceroasă poate apare foarte de timpuriu. Am văzut 
cancerul mamar sau uterin înainte de virsta de 25 de ani. In aceste 
cazuri de bună seamă intervin alți factori cancerigeni decit in ca

zul veziculei biliare unde iritația 
cancerigenă este provocată de pie
tre ce conțin colesterină dovedită 
a fi o substanță apropiată uneia 
dintre cele mai puternice substanțe 
cancerigene. în cazul cancerului 
apărut la tineri cu siguranță că 
este vorba de tulburări endocrine 
care trebuie tratate la timp.

Chirurgia a căpătat în ultima 
vreme aliați puternici în lupta 
contra cancerului. Acești aliați 
sînt radioizotopii și substanțele 
chimioterapice în care medicii pun 
multe speranțe.

Am dori ca în viitor chirurgia 
să aibă din c« în ce mai puțin de 
intervenit în această boală atît de 
necruțătoare și tocul ei să fie 
luat de chimioterapie și alte mij
loace terapeutice mai puțin „agre
sive". . <• l

Aș vrea, în sfîrșit, să subliniez 
faptul că inițiativa ziarului dv. 
de a organiza o anchetă printre 
specialiștii noștri cu privire la 
problema cancerului mi se pare 
deosebit de bine venită.

Sînt convins că vor urma opi
niile colegilor mei, oncologi, infra- 
microbiologi, anatomopatologi, 

care vor contribui la clarificarea 
acestor probleme atit de dezbătute 
în lumea medicală".

.—•arcina electrică a unul elec
tron este extraordinar de mică 
Intr-o secundă, un miliard de mi
liarde de electroni trec prin fila
mentul aprins al unui bec de două
zeci de wați. Toți acești electroni 
la un loc cîntăreac mai puțin de a 
miliarda parte dintr-un gram.

...în secolul al Xll-lea fi ol X1H- 
lea omenirea cunoștea fi întrebuin
ța 18 elemente și amestecurile lor. 
In secolul alXVII-lea, 25 elemente, 
în secolul XIX, 47 elemente rar în 
anul 1930, 67 elemente.

...în anul 1864 englezul Robert 
Mushet a introdus pentru prima 
dată tungstenul în oțel și a obținut 
„auto-călit Mushet", — oțel ce 
conține 5,442 la sută tungsten. Cu
țitele făcute din acest oțel permi
teau să se taie metalele cu viteza 
de 7,5 m pe minut în loc de 5m. 
cum îngăduiau cele făcute din oțel 
de carbon.

...smaraldul se scotea, încă cu 3.5 
secole înaintea erei noastre în can
tități mari din pustiul Arabici. In 
secolul al XVI-lea, spaniolii au pus 
stăpînire pe Peru și Columbia, cele 
mai mari comori de smaralde

însemnări cu privire la originea religiei pe 
marginea lucrării Iul M. P. Baskin 

„Materialismul și religia**

rale, a creat zeii. Interesant 
este faptul că înfățișarea aces
tor zei s-a transformat odată 
cu schimbările din viața omu
lui primitiv. Spre exemplu, o- 
dată cu trecerea triburilor pri
mitive de la vînătoare la agri
cultură se schimbă și înfățișa
rea și „funcțiile" zeilor. De a- 
semenea, în această epocă re
ligiile diferitelor popoare zu
grăvesc pe zeii lor după chipul 
și asemănarea lor.

Dar cum se explică totuși 
faptul că religia a continuat să

oglindire în care forțele pă- 
mintești iau forma unor forțe 
suprapămlntești. La începutu
rile istoriei, forțele naturii au 
fost cele dinții care au dobîn- 
dd o astfel dc oglindire... Dar 
curînd intră in acțiune alături 
de forțele naturii și forțele so
ciale, care la început le sini 
oamenilor tot atit de străine și 
le stau tot atlt de inexplicabile 
in față, dominîndu-i în apa
rență cu aceeași necesitate na
turală ca înseși forțele na
turii..."

„Frica 
Frica 

oarbe a capi
talului — oarbă deoarece nu 
poate fi prevăzută de masele 
poporului —, forță care la fie
care pas al vieții amenință pe 
proletar și pe micul proprietar 
să îi pună „brusc", „neaștep
tat", întâmplător în situația de 
a se vedea ruinați, distruși, de 
a deveni cerșetori, pauperi, 
prostituate sau a muri de foa
me — iată rădăcina religiei 
contemporane..."

Pe baza acestor 
P. Baskin aduce o 
gă de date care 
plin despre cauzele care deter
mină răsp’ndirea religiei în 
rîndurile maselor ce trăieso

indicații M. 
serie întrea- 
vorbesc din

cum cauzele răspîn-

•ub jugul imperialismului, 
despre clasele stăpînitoare 
din toate vremurile care, în do
rința lor de a ține poporul în 
întuneric pentru a-1 putea ast
fel exploata cît mai bine, au 
acordat o deosebită atenție răs- 
pîndirii misticismului și super
stițiilor, despre religie ca in
strument în mîinile claselor ex
ploatatoare. Credințele mistice 
împiedică pe exploatatul din 
țările capitaliste să-și dea sea
ma că îmbunătățirea vieții sale 
depinde de el însuși și nu de 
providență, că numai lupta sa 
împotriva 
ționare îl 
ploatare.

Arătînd
dirii credințelor religioase există 
în însăși orînduirea capitalistă, 
autorul acordă o importanță 
deosebită explicării ideii că nu
mai desființarea orînduirii ca
pitaliste și instituirea relațiilor 
de producție socialiste distrug 
rădăcinile sociale ale religiei și 
duc la victoria inevitabilă a 
concepției științifice — mate
rialiste despre lume.

Studiind primul capitol al 
cărții lui M. P. Baskin, precum 
și lucrarea lui Ch. Hainchelin 
„Originea religiei" tinerii noș
tri vor dobîndi îndrumări de 
preț pentru lămurirea uneia 
din cele mai importante pro
bleme ale propagandei ateiste.

I. SAVA
Două produse ale Fabricii de tuburi electronice din Pekin : Un 

tub electronic uriaș (stingă) și in mina tinerei din fotografie — 
cei mai mic — tub electronic cu semiconductor!.

Foto: HSINHUA-PEKIN
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minele din Donbass

N-au fost 
construite ușor

La temelia operelor mari
stau și lucruri mărunte

Priviți harta de 
mai jos. Din zeci de 
centre ale Ucrainei 
pornesc asemenea 
unor săgeți nenumă
rate linii care con
verg toate într-un 
singur punct. Aici e 
vestitul Donbass.

In urmă cu doi 
ani, toamna, din 
toate aceste direcții 
mii de tineri patrioți 
se îndreptau spre 
Donbass. Ei călăto
reau cu foi de drum 
comsomoliste spre 
Donbass, în renumi
ta regiune carbonife
ră. pentru a construi 
în decurș de un sin
gur an 35 de mine.

De atunci a trecut 
un an, un an în care 
tinerii comsomoliști 
au biruit cu eroism 
greutățile pe care 
le-au întîmpinat, în- 
deplinindu și cu cin
ste sarcina tra
tată de partid.

Despre un episod 
din această măreață 
înfăptuire se poves
tește mai jos.

...De trei zile și 
trei nopți viscolea 
fără încetare. Fulgi 
mari de nea se ro
teau în văzduh în
tr-un dans amețitor 
alcătuind mase com
pacte de zăpadă pe 
care vîntul înghețat

le în aer, și acu — nu 
într-un an, dar nioi 
în cinci n-o s-o scoa
tem la capăt!...

— Ia mai taci din 
gură 1, îl întrerupse 
Vladimir Fedenko.

Se uită apoi cu o 
căutătură aspră la șo
fer, se ridică brusc în 
picioare și strivind cu 
ciudă mucul țigării 
spuse :

— Hai, arată-ne 
unde zace rabla aia 
a ta ? Ce o să stăm 
aici pînă la vară ? 
După mine băieți!

In timp ce monte- 
rii mînuiau de zor lo- 
pețile, șoferul se căz
nea să pornească cu 
manivela motorul ca
re se încăpățîna să 
nu funcționeze din 
cauza gerului. Văzînd 
că nu-i chip s-o por
nească, au pus cu to
ții umărul, s-au prop
tit zdravăn și cu un 
”hej rup” au urnit 
puțin mașina. Și, uite 
așa au făcut, odată 
și încă odată, și încă 
de nenumărate ori 
pînă cînd într-un tîr- 
ziu noaptea au aj'uns 
pe șantier. Aici, băie
ții s-au apucat numai- 
decît să descarce uti
lajul. Cînd au ispră
vit, Efim Aleksee- 
viei Perekrestov a 
oftat cu necaz.

poate dvs. E doar 
un fapt obișnuit ca 
atîtea altele. In ziua 
prevăzută de grafi- 
ficul lucrărilor, exact 
la ora stabilită, la 
ora 16, deasupra șan
tierului s-a aprins lu
mina electrică. Și... 
dacă veți găsi că a- 
ceste lucruri sînt obi
șnuite — ei bine, eu 
vă dau dreptate!

D. ALEXANDR

După modelul

odcvâraf
' om

u trei anî în urmă, o ex- 
i sovie- 

spre un
Pe a- 

știau imai 
continent,

Cu trei ani in urma, 
pediție de savanți 
tici a pornit ■"» 

' continent îndepărtat. 
' tunci, oamenii nu 
' mult despre 

decît se știa 
' despre Lună. 
1 expediției se

acest
— de pildă — p 
Printre membrii p

Elza Dunaeva, 
una dintre en
tuziastele com
somoliste par
ticipante la con
struirea 

centralei de la Irkuțk.
hidro-

al iernii Îs îngrămă
dea în troiene uria
șe. Nici vorbă nu 
mai putea fi de cir
culație pe drumurile 
stepei. Viscolul deve
nise singurul stăpîn 
al întinderilor aces
tora, paralizînd orice 
activitate. Nu e de 
mirare că la con
strucția minei ,,Niko- 
laievskaia Comsomol- 
skaia" Juorul s-a o- 
prit. Trebuia montată 
substația electrică; 
treabă destul de sim
plă în condiții nor
male, numai că de 
data aceasta undeva, 
la mijlocul drumului, 
mașina cu utilaje s-a 
înzăpezit. Monterii 
se aciuiseră într-o 
cocioabă îngustă de 
seînduri, înjghebată 
în pripă. Fumau ți
gară după țigară as- 
cultînd șueratul vîn- 
tului. Un tînăr îm
brăcat într-o scurtă 
Îmblănită și niște 
pantaloni vătuiți, care 
stătea ghemuit lîn- 
gă ușă, spuse:

— Fir-ar să fie de 
vreme afurisită... Ne-a 
mai rămas o jumătate 
de kilometru și aici 
ne-am împotmolit. 
Măcar de-ai putea să 
vezi ceva. Dar cu 
viscolul ăsta...

— M-da-a, lungi 
vorba, posomorit, 
Victor Savcenko. De 
șantier, metode rapi
de... am strigat ”Ura“ 
ne-am asvîrlit șepci-

— Ce păcat că n- 
avem lumină 1 Ne-am 
fi apucat chiar acum 
de montat și pînă di
mineața am fi termi
nat pe jumătate...

— Lumină ? Vreți 
lumină ? spuse șofe
rul îneîntat că-i poa
te ajuta pe băieți — 
acumulatorul este în
cărcat, farurile merg 
bine ; uite eu vă a- 
sigur lumina !

Și așa, la lumina 
farurilor mașinii, în
treaga brigadă a lui 
Berestovenko a mun
cit cu dîrzenie la 
montarea substației 
electrice. Gerul as
pru le amorțea dege
tele, vîntul tăios îi 
pătrundea pînă la oa
se, oboseala încerca 
să le curme elanul. Și 
totuși, lucrul avansa, 
și destul de repede. 
Pînă în zori ce era 
mai greu a fost is
prăvit.

Acum dacă credeți 
că ei au fost singurii 
care au înfruntat în 
condiții atît de grele 
stihia vă înșelați... 
Cam în același timp 
cu ei, In plină stepă, 
7 voluntari din bri
gada lui Bulaev în
fruntau nu cu mai 
puțin eroism viscolul, 
muncind aprig la 
ridicarea liniei e- 
lectrice de transmisie.

Nu există nimic 
deosebit în această 
povestire — veți zice

..Aceasta s-a întîmplat acum cîteva zile pe 
malul Mării Caspice, pe plaja Șuvelean. Tofik 
cu surorile sale, Minaver fi Rajica, se scăldau 
și se pregăteau să iasă pe mal cînd, deodată, 
răsunară strigăte :

— Solvați-ne, ne înecăm !
Strigătele veneau de la niște copii surprinși 

de un curent care-i ducea spre stînci. Tofik 
s-a întors imediat înapoi. La suprafață se arătă 
un cap de băiețaș, apoi încă trei capete. 
Aceștia ba pluteau peste valuri, ba dispăreau 
sub valuri. Deodată se ivi în apropierea sa o 
mină arsă de soare și Tofik o apucă cu pute
re. Incordîndu-și forțele începu să înoate grab
nic cu povara sa. Insă în spate mai rămăseseră 
încă 4 fetițe neajutorate, care nu știau să 
înoate.

Așezînd-o pe Djavila Iskanderova pe țărm, 
Tofik, fără să răsufle măcar se aruncă din nou 
in mare. Privi pînă ce-l durură ochii spre 
punctele negre care pluteau printre valuri. La 
suprafață nu se mai vedea nimic. Se afundă fi 
din nou apăru, dar de data aceasta cu Șaha 
Iskenderova.

Se băgă a treia oară în mare. De data aceas
ta era mai greu. Obosise... Dar mai erau încă 
trei de salvat... Numai de-ar reuși... Pe prima 
Djanibekova, încă vie, n-a mai putut s-o a- 
ducă la țărm, o lăsă pe o stincă și strigă : 
„Luați-o“. Și din nou pentru a patra oară, 
sleit de putere, se aruncă în apă. Dar, de data 
aceasta, Tofik nu se mai întoarse...

Apucîndu-ne să scriem despre prietenul 
nostru n-am știut cu ce să începem, cum să-l 
descriem mai precis așa cum apărea întotdea
una în fața ochilor noștri : simplu, modest, 
vesel, un tovarăș bun.

îmi amintesc de următoarea întâmplare. 
Tofik a fost chemat să răspundă la fizică, dar 
el nu cunoștea lecția.

— Mergi, i-am spus noi, te vom scoate din 
încurcătură... Dar Tofik privind în ochii pro
fesorului a recunoscut simplu și cinstit ;

— Astăzi nu cunosc lecția, dor tiă promit 
că mîine voi răspunde pentru nota S.

Intr-adevăr, cînd a fost chemat din nou • 
primit nota 5.

Tofik nu putea să sufere ând cei mici și 
slabi erau obijduiți. Ce pățeau de la el cei 
care-i necăjeau pe cei mici ! Tofik avea mîini 
puternice, nu degeaba era cel moi bun jucă
tor în echipa de volei a clasei.

Ne amintim în clipa de față de discuțiile 
noastre. Erau discuții aprinse despre dragostea 
față de patrie, despre eroism. Nouă, băieților 
ni se părea întotdeauna că eroismul in numele 
patriei poate fi înfăptuit la cîrma avionului, 
cu arma in mină, în luptă... Discutam cu a* 
prindere căutind răspuns la întrebarea noas
tră, cotrobăind în cărțile din locuința lui 
Tofik. Și avea multe. Printre ele fi „Povestea 
unui om adevărat".

Pe Tofik îl atrăgeau discuțiile îndelungate eu 
tatăl său, comunist. Acesta discuții au semănat 
în el gmduri și cue bune. Cum se ajută re
ciproc oamenii în luptă. Ce este eroismul.

Ce are mai scump omul este viața. Oamenii 
care-și dau conștient viața de dragul vieții și 
fericirii altuia sînt eroi. Acum înțelegem. Tot 
ce a săvirșit Tofik nu putea fi ceva întâmplă
tor. El a dat dovadă de eroism ând a fost pus 
la încercare.

Ne mîndrim eu Tofik. El va fi întotdeauna 
printre noi.

Elevii S. SULE1MANOV, I. KAVALENKO 
L. LALEK, clasa 9-a, Școala 194, Baku

afla și tînărul An- 11 
. drei Căpiță — fiul vestitului |> 

1. fizician sovietic. Cum va întîm- (1 
. pina misterioasa Antarctidă pe 
.curajoșii cercetători? Oarei1 
, aceste meleaguri necunoscute să l1 
. formeze insulele unui axhipe- I1 

lag, acoperite cu un uriaș strat 
de gheață ? Toate aceste între- I1 
bări fără răspuns îl nelinișteau I* 
de Andrei... < *

Expediția a plecat în toiul ' 
verii, dar Antarctida a primit-o ’ 
cu vînturi sălbatice, cu un cer . 
plumburiu. în asemenea condi- v 
ții s-a î 
țiunii Mirnîi. Căpița a învățat - 
tacă la Moscova să conducă 
autoșenilele și acum ajuta la I* 
lucrările de minare. <

în aprilie 1956, din stațiunea
Mirnîi a pornit spre Polul Sud . i 
un tren-sanie. Era primul drum (1 
spre adîncul continentului ne- • 
cunoscut al celor 11 cercetători 1 
curajoși. Pe drum s-a descope- ( 
rit că stratul de gheață, care a- j I 

1 coperă continentul, are groși-11 
mea de 1.500 m. în curînd, la*1 

1 * o depărtare de 375 km. de ' | 
i țărm, pe vîrful unei cupole de, I 

((gheață, avînd înălțimea de 3001* 
i * metri, flutura steagul roșu al o 
* unei stațiuni din interiorul An- ?

i tarctidei, care primi numele de \

400 de zîîei:

nu. ni asemenea conul- . 
început construirea sta- . 
Hirnîi. Cănită a învătat ’

Pe

I ghețarul 
§ Antarctidei
1 „Pionierskaia". Andrei Căpiță 
1 și-a început aici practica.
n tn timpul cercetărilor, tină- 
. i nil glaciolog a strîns multe ina- 
.1 teriale interesante. Așa, de 

pildă, a stabilit că insula Dri- 
jalse este formată dintr-un sloi 

p de gheață așezat pe un banc 
j* de nisip.
I* Totodată s-a descoperit legea 

. mișcării straturilor de gheață, 
p în glaciologie există expresia 
I* „curge gheața". Ea redă foarte 

bine procesul mișcării sloiului 
p de gheață de pe suprafața pă- 
j* mîntului. Presupunerile lui An- 
i1 drei despre istoricul formării 
' stratului de gheață de pe An

ta(| tarctida se apropia din ce 
i * ce mai mult de realitate.

Articole scrise special 
pentru 

„Scînteia tineretului

Plin de voie bună, schimbul comsomoltet este gata să la munca In primire pe unul din marile 
fațWc țle comunismulțțlj

Sîntem 
geografie 
Stat din

★

ta i
a Universității

Moscova.

aula Facultății de
Ti—1______ de (j

Se susțin (• 
^disertațiile de candidatură. La I* 
p catedră : tînărul cercetător 
p Andrei Căpiță. Disertația lui J 
() nu este numai rezultatul unei ă 
0 profunde munci științifice, ci f
* * și o deosebit de interesantă ex-
. i punere despre cucerirea celui J 
(> de-al șaselea continent. 4
I* Și iată că acum este susținu- f 
p tă disertația : rodul celor 400 
. i de zile petrecute pe ghețarul p 
(• Antarctidei. Andrei Căpiță, p
* candidat în științe geografice I1 

, este primit în marea familie a \
(I savanților sovietici. Dar el nu p 
P are de gînd să se despartă de
* continentul care ascunde

multe mistere. în curînd.
(I drei 
<’ spre
* deja

tul unei t 
ițifice, ci f 
-sântă ex- T

încă
An- 
nou 
dar

Căpiță va porni din 
țărmurile ei aspre, 
cucerite.

A. VLADIMIROV f
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Nu ne așteptam ca totul să se 
orînduiască așa după cum urmea
ză cînd am primit foi de drum 
comsomoliste pentru hidrocentrala 
Bratsk. Ne venise în minte Komso
molsk pe Amur; gîndul ne zbura 
la fapte mărețe, la construirea unui 
stăvilar, la conducerea excavatoare
lor, la turnarea betonului pe fundul 
Angarei furtunoase. Cînd, ce să 
vezi ? Furăm conduși seara în tai
gă, în barăci uriașe de cile 30 de 
oameni într-o cameră și ni se 
spuse : „Veți fi încărcători la joa- 
găre". . . . . ■

Dimineața am ieșit și am privit 
în jurul nostru. împrejur pădure 
și cîteva căsuțe. Se vedea că șan
tierul hidrocentralei era la 50 km. 
de noi. Am mîncat într-o cantină 
neîncălzită și ne-am apucat de 
treabă fără nici un chef. Seara pe 
unii îi dureau picioarele, iar alții 
aveau bătături. Trecu o săptămână, 
intr-o dimineață, cînd m-am scu
lat am văzut două paturi goale. 
Se șoptea : „au fugit". Unii se 
indignaseră iar alții aprobară: „Au 
procedat bine, toți vom fugi. Am 
venit să clădim o hidrocentrală nu 
să cărăm rumeguș11.

Băieții plecară si vorbească cu 
conducerea. Unul, de meserie 
strungar, cerea să fie pus să lu
creze la mașină, altul cerea un au
tocamion... „mă rog, tint șofer de 
clasa a II-a“.

Am citit de curînd un număr 
al ziarului Institutului de aviație 
din Moscova. Studenții institutu
lui „Maievțî" — cum i se spune, 
— se pregăteau să plece pe pă- 
mînturile desțelenite. Veteranii, 
cei care mai fuseseră în stepele 
Kazahstanului, împărtășeau din 
experiența lor. Printre altele, con
ducătorul permanent al detașa
mentelor care plecau po pămîntu- 
rile noi, Volodea Zubașev scria : 
„Este foarte important ca în de
tașament să fie cineva priceput în 
medicină. Anul trecut, Larisa Msl- 
nicova, studentă la institutul de 
farmacologie ne-a ajutat să com
batem epidemia de gripă..."

Larisa Melnicova, Voiodea Zu
bașev... Am recitit aceste nume și 
prin fața ochilor mi-au trecut 
imagini -din vara trecută.

...La Moscova se desfășura fes
tivalul, iar noi stăteam pe saltelele 
umplute cu fin proaspăt, lingă 
zidurile clubului colhoznic, trans
format provizoriu într-un cămin 
studențesc. Să fi fost de vină ar
șița, ori faptul că toți aveau trea
bă, nu știu. Destul că nu puteam 
sta de vorbă cu nimeni.

— Doriți să vorbiți Cu Larisa 
Melnikova ? Nu, nu se poate. La 
risa doarme. Consiliul brigadierilor 
a interzis să fie trezită, căci timp 
de patru zile și patru nopți ea n-a 
pus geană pe geană.

Consiliul brigadierilor este o 
instanță serioasă și dacă a ordonat 
cuiva să doarmă și a interzis să 
fie trezit, nici că poate fi vorba 
să incerci să faci altfel.

Dar ctt va dormi Larisa, asta 
na se știe, așa că trebuie găsit alt

Dar nimic din toate acestea nu 
se îndepliniri.

Iată că sosi o zi care mi s-a în
tipărit cel mai bine în minte. 
Atunci, chiar eu însumi mi-am 
pierdut cumpătul. Lucrasem o lună 
iar salariul era destul de mic.

Mă gîndeam adesea ce ne așteap
tă în viitor. Odată, pe ând eram 
cufundat în gînduri, aud că scîr- 
țîe ușa și intră Nikolai Mihailovici 
Zimov. 11 întâlnisem deseori pe 
șantier. Zimov se strecură printre 
poturi și se așeză pe cel al lui To

lea Bokor, care 
citea o carte. 
Privi întreaga 
noastră echipă 
și-și opri privi
rea asupra lui 
T olea.
—Nu-i nimic bă
ieți, totul se va 
aranja.

— Se va aran
ja?! au izbucnit 
dintr-o dată trei 
voci. Am auzit ! 
Avem și noi a- 
gitatorii noștri, 
lată-l pe unul, e 
învelit cu două 
plăpumi.

Aceasta se re
ferea la mine.

— Ehe ! Dar după cum văd 
sînteți mîhniți, nu glumă !

Se ridică, trecu de-a lungul și
rului lung de paturi.

— Ei, și-acum povestiți-mi ce 
s-a întîmplat pe-aci.

Și-atunâ îi dădurăm drumul : 
salariul, munca, cantina, frigul...

Nikolai Mihailovici ascultă cu 
atenție și apoi dădu din mîini :

— Ajunge, ajunge, hai să vor
bim pe rînd despre toate...

...N-a trecut prea mult timp de 
la acea discuție. Nici nu mai recu
noști acum qrășelul Anzeba unde 
noi, tinerii tăietori de lemne am 
pregătit cheresteaua atît de nece
sară noului oraș și hidrocentralei 
care se înalță pe Angara. Am con
struit un nou cămin și acum lo
cuim 3—4 oameni într-o cameră 
destul de bună. Au apărut cantine, 
magazine, băi, un club. Aproape 
toți am învățat aci noi meserii 
și cîștigăm bine. Mulți au plecat 
să învețe la școlile serale, tehni- 
cum-uri, institute. Și nimeni nu se 
mai gîndește la plecare. Dar discu
ția cu comunistul Nikolai Mihailo- 
viei Zimov mi-o amintesc și azi, 
cuvînt cu cuvînt.

— V oi spuneți că e greu, a în
ceput el atunci. Vă considerați oa
meni obidiți, dar eu vă invidiez. 
Invidiez tinerețea voastră și chiar 
faptul — aici el începu să zâm
bească — că cunoașteți foarte pu- 
țin viața. Numai să nu vă grăbiți 
flăcăilor cu concluziile. Veți trăi, 
veți lucra și vă veți convinge că 
nu există fericire mai mare decît 
aceea de a cunoaște lumea, de a 
munci. Oare vă închipuiți voi ce 
înseamnă construirea unei hidro
centrale, în special această con
strucție, hidrocentrala din Bratsk, 
unde pînă astăzi era numai taigă 
și praguri spre Angara ? Judecind 
după discuțiile voastre se vede că 
nici nu vă puteți închipui ce-a 
fost aci. Am auzit că nu sînteți 
mulțumiți de unele lucruri : chi
purile ați fost azvîrliți în taigă de 
unde nu se poate vedea niciodată 
hidrocentrala. Dar să construiești 
o centrală înseamnă să tai și lem
ne, să construiești și drumuri, să 
întinzi fire electrice peste taigă, 
să asanezi mlaștinile, să sapi pă
mântul și multe ale lucruri. Pe o 
distanță de zeci de kilometri își 
vor schimba fața locurile de aici. 
Dar pentru ca aceasta să se întâm
ple, pînă cînd se va ajunge la stă- 
vilar, fiecare dintre voi trebuie să 
fie și săpător și muncitor la con
struirea drumurilor. Vrei să tră
iești bine și să fii util ? Lucrează 
din toate forțele pe locul unde ai 
fost trimis. Am văzut astăzi cum 
lucrați la joagăr. Cit faceți pe zi ?

— 16-18 metri cubi i-a răspuns 
cineva.

— Dar sint convins că puteți 
face și 30 de metri cuibi pe zi.

Dacă veți pregăti mai mult mate
rial atunci se vor construi mai re
pede cantine, cămine etc. Atunci 
și salariul vi se va mări de două 
ori. Cum veți face aceasta ? Să în
cercăm mîine împreună.

Apoi a discutat cu noi despre 
mîncare, ne-a povestit ci din ini
țiativa organizației de partid se 
vor revizui prețurile la cantină și 
imediat a adăugat ci aici multe 
depind de noi :

— Stabiliți controlul asupra ca
lității produselor, mîncării, urmă
riți curățenia în încăperi.

Luîndu-și rămas bun de la noi, 
Zimov suflă în mîini :

— Ei, flăcăilor, dar e cam frig 
la voi ! Dar ce-i cu voi ? Trăiți 
în pădure și nu v-ați făcut pro
vizii de lemne ? Parcă nici n-ați 
fi gospodari !

Ne uitarăm unii la alții cu sfii
ciune.

L-am însoțit pe Nikolai Mihai
lovici cu toții. Mult timp nu pu
team să dorm gindindu-mă : ce se 
schimbase ? Că și Zimov, ca și 
noi cu Tolea Bokov am vorbit des
pre viitor, tn urma acestor dis
cuții nu ne-au sporit nici banii in 
buzunar și ca și înainte vom mer
ge să cărăm aceleași bîrne la joa
găr. Dar chiar cuvintele lui o, 
prindeau o mare forță. Ce fti 
de forță era aceasta am înțeles-o 
cu adevărat cu mult mai târzii- 
Chiar în ziua următoare a venit it 
noi la joagăr șeful direcției indus
triei silvice, Vladimir Ianici. A 
stat la noi aproape tot schimbul, 
ne-a sfătuit cum să împărțim rna' 
bine forțele brigăzii. De data acea 
sta am pregătit 22 metri cubi. In
tr-adevăr, puteam să dăm și 30 m.c. 
Și am dat.

tn curînd, la direcție a avut 
loc o adunare comsomolistă la 
care au venit comuniștii Zimov, 
lanin, conducătorii organizației de 
partid și ai șantierului. Au luat 
cuvîntul băieții din brigada noas
tră, comsomoliștii din alte sectoa
re. Aproape nimeni nu s-a plîns. 
Am știut că nu numai cu brigada 
noastră a vorbit în acele zile Zi
mov și alți comuniști, ci cu toi ti
neretul. Ca niște buni gospodari, 
comsomoliștii au criticai lipsurile. Și 
cînd, după adunare, s-au apucat să 
le înlăture, atunci la fiece pas 
au simțit sprijinul comuniștilor. 
Ne -am convins pe baza experien
ței noastre că forța tovarășilor 
noștri mai vârstnici, comuniști, 
constă in priceperea de a aprecia 
lucid situația, de a privi-o cu cu
raj în față și de a convinge ime
diat cu sfatul bine gindit, după 
care urmează îndemnul spre fapte 
eroice.

VIKTOR VINOGRADOV 
tăietor de lemne de la Direc

ția Industriei Silvice 
Hidrocentrala Bratsk

Cînd pe An
gara va fi gata 
barajul, apa din 
fluviu se va re
vărsa și va crea 
un rezervor de 
apă. Astăzi ma
rea parte a vii
torului „Bratscoe 
more" este aco
perită de taigă. 
Aproape 350.000 
ha, trebuie cu
rățate de pădu
re. Și la aceas
tă muncă în pri
mele rindtiri sint 
comsomolițtii.

In fotografie : 
unul dintre ti
nerii muncitori 
ai sovhozului fo
restier. Vitali 
Nojencov.

•

mijloc pentru a afla ceva despre 
dinsa.

— Băieți, povestiți-mi oeva des
pre Larisa.

— Larisa ?
tim. Larisa e

— Așa-mi
întrebare așa

— Larisa este un om. Asta e!
— Și apoi Larisa nu e din In

Ce vrei să-ți poves- 
Larisa și asta e tot. 
trebuie! — la așa 
răspuns.

și greutățile și î s-a părut că to
tul n-a fost decît un fleac.

...In zorii unei zile a început 
descărcarea vagoanelor. Cerul era 
cristalin, lună plină, iar în depăr

tat, măr- 
case, co- 
..Kazsel-

tare se vedeau casele de 
ginite de cartierul noilor 
șurile înalte ale uzinei 
maș“.

De cu seară plouase, 
cu voluntarii din oraș 
încet pe drumul alunecos, 
undeva se înălța un cîntec.

Au ajuns la_ Sabunda, centrul 
comu

ta

Mașinile 
mergeau 

. De

Au ajun 
colhozului „Calea 
nism“. Și-au lăsat 
club, și-au umplut 
paie, au mîncat, au 
Dacă vrei să mănînci _____
pescuiește! Au pescuit atîta, incit 
jumătate au predat Ia magazia 
colhozului. Seara au organizat un 
concert pentru colhoznici și au 
dăruit tineretului din Sabunda 9 
aparate de radio făcute

Intr-un cuvînt, 
normal, așa cum și-au închipuit 
înainte de plecarea din 
Prietenia cu coloniștii s-a închegat 
repede și munca era interesantă. 
Au fost însă neașteptate scurtele 
rapoarte ale ofițerilor de serviciu.

— Raiei Medova ii este rău.
— Sevka are 39,8 grade.

spre 
lucrurile 

saltelele cu 
fost la lac. 
pește, atunci

totul
de ei. 
a decurs

Moscova.

0 comsomolistă

fo nevoie și...
„medic șef

stitutul nostru și n-o 
prea bine. A venit cu

— Dar eu n-o cunosc de loc și 
nici nu mă interesează biografia 
ei amănunțită. Pe mine mă inte
resează numai patru zile din viața 
ei, acele patru zile după care con
siliul brigadierilor i-a ordonat să 
doarmă și a interzis cu strășnicie 
să fie trezită.
. — Aha, vasăzică asta... Da, La

risa este o fată curajoasă. Dar de 
fapt n-a fost ceva deosebit. E 
drept că i-a fost greu și frică, 
dar s-g ținut bine, a biruit frica

cunoaștem 
sora ei.

— Asia Șeptura s-a îmbolnăvit,
In prima seară au căzut la pat 

8 oameni. Temperatură mare, le
șinuri, dureri de cap. S-a văzut 
că bîntuie gripa.

Ședința consiliului brigadierilor 
a fost scurtă, iar hotărirea extrem 
de laconică: izolarea bolnavilor, 
crearea unei brigăzi medicale al
cătuită din fete; brigadieră a fost 
numită Larisa Melnikova. Toate 
medicamentele existente, împreună 
cu bunătățile aduse de acasă au 
fost predate Larisei.

Toate acestea mi le povestește 
Valerii Kosarev, care g fost bol-

■ nav de gripă și a rămas la briga
da me-dicală a fetelor pentru a da 
ajutor la muncile mai grele. îmi 
povestesc despre aceasta Liuda 
Iușina și Tosia Pogodina, Larisa 
Oniscenko și Olia Petuhova. Bri
gada a organizat o clinică impro
vizată in clădirea școlii: două 
camere și un izolator pentru bol
navii mai gravi. Ele luau tempera
tura bolnavilor, le dădeau medi
camentele, ii hrăneau și-j spălau. 
Și-au petrecut nopți întregi făctad 
de gairiă la căpătiiul bolnavilor.

Fetele făceau de gardă cu 
schimbul. Pentru Larisa Melniko
va însă garda a fost permanentă.

— Tu ești singurul om care te 
mai pricepi în medicină i-a spus 
conducătorul grupului, Volodaa 
Zubașev. In tine ne este toată 
nădejdea, de ia tine se cere cel 
mai mult l

Pînă la centrul raional stat 80 
de km. Pînă la centrul regional 
ceva mai mult. Larisa a întocmit 
lista de medicamente, băieții au 
mers după ele la Akmolinsk. A 
doua zi medicul din raion a con
firmat că este gripă, a dat indica
ții, și a plecat. Trebuiau să se le
cuiască singuri.

Era foarte greu, mai ales Ia 
început, cînd erau mulți bolnavi, 
iar ajutoarele Larisei nu știau 
cum să procedeze. Băieții au pore
clit-o în glumă „madic-șef“ dar 
ea nu se supăra; îi părea rău nu
mai că nu are halate albe pentru 
fete. Deși nu era voinică și inima 
nu-i era sănătoasă, Larisa a ve» 
ghiat la căpătîiul bolnavilor timp 
de patru zile. In a cincea zi au 
rămas doar 7 bolnavi la care s-a 
mai adăugat unul singur: Larisa. 
Palidă, zăcea în izolatorul pustiu 
acum.

Fetele nu știau ce să facă.
Ce ai ? Cum să te vinde

căm ?
— Inima, e ceva vechi. Dacă 

ar fi valeriană... Valeriană nu 
exista la Sabunda, însă băieții au 
mers noaptea la Akmolinsk. Spre 
dimineață au bătut în fereastra ei; 
aduseseră valeriana.

Cine a mers? Nu le știu exact 
numele. Au plecat și s-au în
tors. E deajtms. Dacă noaptea a 
plouat și au trebuit să meargă în 
în frig peste 160 km. pe un drum 
desfundat, lucrul n-a avut impor
tanță : au făcut-o pentru Larisa. 
Pentru ei n-ar fi mers, dar pentru 
un tovarăș 
întîmplarea 
n-au văzut

s-au dus. Aceasta este 
în care povestitorii 
nimic deosebit.

A. DIDUSENKO



PESTE TOT IN R. CEHOSLOVACA

Delegația (Ir partid șl guvernamentala 
a li. P. Domine este Intimpinată cu entuziasm 

sin ioi9T9( șl tilda prietenie

Pentru întărirea prieteniei 
și înțelegerii reciproce dintre
popoarele Asiei și Africii

( Urmare din pag. l-a)

un moment de reculegere în fața 
monumentului.

Au fost • intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și R. Ceho
slovace.

Luind cuvîntul în fața mulțimii 
prezente, primul secretar ol C.C. 
rl P.C. din Slovacia, Karol Baci
lek a evocat luptele pline de ab
negație ale patrioților cehoslovaci, 
armatei sovietice și unităților ar
mate romîne împotriva hitlerismu- 
lui. pentru libertatea ponoarelor.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chiv’l Stoica, membru in Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R.. preșe- 
r,:nt"le Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

Printr-o entuziastă manifestație, 
locuitorii veniți la cimitir și-au 
reafirihat hotărîrea de a lupta 'cu 
fermitate și pe mai departe pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului lor. pentru a- 
pararea păcii. împotriva celor ce 
vor război, pentru continua întă
rire a puternicului lagăr socialist 
în, frunte cu Uniunea Sovietică, 
chezășia sigură a păcii și libertății 
ponoarelor.

Au răsunat solemn acordurile 
Internaționalei, imnul de luptă al 
cln--i muncitoare.

Membrii delegației romîne înso
țiți de înalții demnitari cehoslovaci 
au trecut prin fața mormintelor 
eroilor romîni; membrii delegației 
ca și sutele de locuitori din Zvo
len și împrejurimi au depus bu
chete de flori pe morminte.

Din partea delegației de partid 
și guvernamentale, romîne au fost 
depuse de asemenea coroane de 
flori la monumentele eroilor so
vietici și cehoslovaci căzuți în lup
ta împotriva fascismului, aliate în 
apropierea 
mini.

Membrii 
făcut apoi 
tierul unui
lucrare a lemnului din Bucina, a- 
flat parțial în funcțiune, după care 
s-au îndreptat cu trenul spre Bra
tislava.

La plecare o mulțime de local
nici au făcut membrilor delegației 
romîne o caldă manifestație de 
prietenie, fn limbile romînă și 
slovacă s-au scandat îndelung lo
zinci pentru prietenia dintre cele 
două popoare.

cimitirului eroilor ro-

delegației romîne 
o scurtă vizită pe 
mare combinat de

au 
șan- 
pre-

Convorbiri 
prietenești
BRATISLAVA 23 (Agerpres). — 

In după-amia7a zilei de 23 oc
tombrie, reprezentanții Partidului 
Comunist din Slovacia — membri 
și membri stipleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Slova
cia, au primit pe membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Aluncitoresc 
Romîn, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romî
ne. La primire au fost de față Ka
rol Bacilek, Ludovit Benada, Voj- 
iech Daubner, Pavol David, Os
kar Jelen, Pavol Majling, Rudolf 
Strechaj, Josef Vaio, Alexander 
Dubcek și Milan Razus. Au fost 
de față, de asemenea, Gheorghe 
Vidrașcu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R Cehoslovacă, și Ivan 
Rohall llkiv, ambasadorul R.'Ceho- 
slovace în R. P. Romînă.

Reprezentanții P.C. din Slovacia 
au avut cu membrii delegației ro
mîne o convorbire cordială înde
lungată.

La cimitirul eroilor
Cuvîntarea tovarășului 

Karol Bacilek
Stimate tovarășe prim-secretar 

al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romin, Gheorghiu-Dej,

Stimate tovarășe președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, Chivu Stoica,

Stimați tovarăși membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 
romîne,

Stimați tovarăși.
Cu profund respect cinstim as

tăzi memoria eroilor romîni, care 
au căzut în lupta pentru elibera
rea scumpei noastre patrii, in lup
ta împotriva fascismului, pentru 
cauza libertății popoarelor. Oa
menii muncii slovaci, intregul po
por muncitor al Cehoslovaciei nu 
vor uita niciodată zilele grele, dar 
glorioase, de la sfîrșitul anului 
1944 și începutul anului 1945.

Voroitorul a evocat apoi sufe
rințele grele îndurate de poporul 
cehoslovac ,în anii negri ai tero
rii fasciste, faptele pline de eroism 
ale partizanilor cehi și slovaci, 
lupta lor dîrză, plină de abnegație 
împotriva ocupanților hîtlerișu și 
a slugilor lor din țară.

în această perioadă de cea mai 
grea suferință a poporului nostru 
— a subliniat voroitorul — se au
zea insă de la răsărit bubuitul tu
nurilor ca o prevestire a unor zile 
noi, mai bune. Armata sovietică, 
corpul de armată cehoslovac și a- 
lături de ele unitățile romine îna
intau glorios, eliberînd intreaga 
Slovacie, întreaga Republică Ceho
slovacă. Poporul nostru nu va 
uita niciodată marele ajutor pe 
care l-am primit din partea Uniunii 
Sovietice. Poporul nostru nu va 
uita niciodată jertfele pe care le-a 
adus pentru cauza comună a li
bertății noastre poporul romîn.

Pe aripa dreaptă a cele; de-a 
2-a armate a frontului ucrainean, 
sub conducerea mareșalului Uniu
nii Sovietice, Malinovski, a luptat 
in strinsă colaborare cu armata 
sovietică și armata romină. 15 
divizii rominești, corpul de aviație 
cu 240 de avioane, divizia antiae
riană și regimentul de tancuri cu 
80 de tancuri au participat 
tele grele de pe teritoriul 
noastre. Pămîntul slovac 
din plin stropit de singele 
lor sovietici și de singele 
lor romîni. Alături de cele i . 
100.000 de morininte ale ostașilor 
sovietici căzuți în Cehoslovacia, 
în Slovacia sint înmormintați pes
te 10.000 de ostași romîni.

Trecerea anevoioasă a munților 
Slovaciei, iarna grea cu geruri 
și zăpezi înalte, au cerut rezis
tență fizică și mari sacrificii. Ală
turi de armata sovietică, unitățile 
militare romîne au participat la 
luptele de lingă Roznava și Luce- 
nec, la luptele pentru eliberarea 
orașelor Brezno, Zvolen și la lup
tele ce au fost duse pină în apro
pierea orașului Brno.

In luptele de la începutul lunii 
martie, corpul 51 al armatei so
vietice alături de care au luptat 
unități rominești a atins linia 
Hronec, Ociova, Pliesovce

In ziua de 14 martie 1945 corpul 
51 al armatei sovietice a eliberat 
orașul Zvolen. La eliberarea ora
șului au participat diviziile 3 și 
21 ale infanteriei romîne. In lupte 
grele duse în munții din jurul Zvo- 
ienului, armata romînă a pierdut 
28.000 de oameni, dintre care cî- 
teva mii de morți. In zilele de 25 
și 26 martie a fost eliberată Bans
ka Bystrica. In total, în împreju
rimile orașelor Zvolen, Banska 
Bystrica și Brezno armata ro
mină a participat la eliberarea 
unui număr de peste 50 de comu
ne. In ziua de 3 aprilie a fost 
berată Kremriica și alte 150 de 
mune.

Alături de armatele frontului al 
2-lea ucrainean fra.ii noștrii ru- 
mîni au participat la luptele de la 
Borna Nitra, ia eliberarea locali
tăților Novaky, Prievidza, Banov- 
ce, iar în Slovacia de apus la eli
berarea localităților Malac jy și 
Myjava, precum și la eliberarea 
Moraviei de sud, pină dincolo de 
Brno.

In cadrul frontului al 2-lea 
ucrainean, alături de armata so
vietică și de corpul 1 de armată 
cehoslovac, unitățile romîne au 
eliberat și localitatea Turiec. In 
ziua de 11 aprilie au fost eliberate 
de teroarea hoardelor fasciste ora
șele Vrutky și Martin și odată cu 
ele alte 40 comune, in măreața zi 
de 1 mai 1945 au fost izgonite 
unitățile fasciste din localitățile 
Puchov, llava și Dubnica.

Scurta enumerare istorică a 
acestor localități eliberate și a 
luptelor purtate de armata romî
nă nu cuprinde nici pe departe 
întreaga contribuție pe care a 
adus-o poporul romin la elibera
rea patriei noastre — Republica 
Cehoslovacă — după cum nu sint 
cuvinte care să exprime profunda 

nostru 
po-

romîni de la Zvolen
Cuvîntarea

Chivu
tovarășului 
Stoica

Dragi tovarăși,

la lup- 
patnei 
a fost 

: ostași- 
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aproape

eli- 
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recunoștință a poporului 
față de Uniunea Sovietică și 
porul romin.

In luptele grele, comune, 
călit prietenia noastră cu 
poarele sovietice și poporul 
mîn; această prietenie are rădă
cini adînci: este o frăție sfințită 
într-adevăr cu sîngele vărsat în 
comun. Și acest singe nu a fost 
vărsat în zadar.

Vorbitorul s-a referit apoi 
larg Ia realizările obținute de 
porul romîn, sub conducerea 
țeleaptă a P.M.R., în dezvoltarea 
economiei naționale, în ridicarea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Toate aceste succese — a sub
liniat vorbitorul — au putut fi 
realizate de oamenii muncii din 
Romînia numai datorită faptului 
că în fruntea poporului romîn 
stă neclintit Partidul Muncitoresc 
Romîn, educat în spiritul marx- 
ism-Ieninismului și călit in lupte. 
Acest partid, in frunte cu condu
cerea sa leninistă, nu a șovăit 
niciodată, și a rămas întotdeauna 
credincios principiilor internațio
nalismului proletar. Numai un 
astfel de partid este chemat să 
conducă poporul romîn spre vii
torul său fericit, spre socialism.

Rog pe primul secretar ai C.C. 
al P.M.R., pe încercatul luptător, 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej și 
pe membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Romine să transmită 
comuniștilor romîni și poporului 
romin salutul fierbinte al oameni, 
lor muncii din Slovacia.

Sîntem conștienți de faptul că 
atît succesele noastre, cit și ale 
dv. se datoresc și marelui a- 
jutor primit din partea Uniunii 
Sovietice, care ne-a eliberat și 
care ne acordă și astăzi un aju
tor substanțial. Acest puternic a- 
jutor din partea Uniunii Sovietice 
este oferit din plin tuturor țări
lor socialiste. Lagărul socialist 
reprezintă azi o uriașă forță poli, 
tică, economică și militară, capa
bilă să apere cuceririle socialis
mului șl pacea mondială.

La munca pe care o depunem 
In opera de construire a socialis. 
mului ne 
jertfe pe 
le-au dat 
în timpul 
boi mondial.

Glorie veșnică eroilor care au 
căzut în lupta pentru eliberarea 
patriei noastre, pentru pacea și 
progresul omenirii.

s-a 
po
lo-

pe 
po- 
in.

obligă și nenumăratele 
care popoarele noastre 
pentru binele omenirii 
ceiui de-al doilea răz-

Toastul rostit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

lagărului socialist» în 
t______ Uniunea Sovietică. Orice
încercări ale cercurilor imperialis
te, ale revizioniștilor și ale aTtor 
dușmani ai socialismului de a sub
mina această unitate au fost, sînt 
și vor fi zădărnicite. Lagărul so
cialist, indisolubil unit și puter
nic, este chezășia independenței și 
suveranității țărilor noastre, foria 
hotărâtoare a luptei pentru o pace 
durabilă.

în marea familie a țărilor socia
liste se dezvoltă și se consolidează 
prietenia romîno-cehoslovacă. Nu 
încape îndoială că vuăta noastră 
în țara dv. și convorbirile ce au 
loc între delegațiile R.P. Romîne 
și Republicii Cehoslovace vor con
stitui o nouă contribuție la întă
rirea acestei prietenii frățești.

Propun să ridicăm acest pahar 
pentru înflorirea prieteniei romî- 
no-cehoslovace, pentru întărirea

coeziunii 
frunte cu

(Continuare din pag. l-a) 

cu tărie împotriva politicii revan
șarde a cercurilor militariste con
ducătoare de la Bonn, politică ce 
primejduiește interesele și securi
tatea popoarelor vecine cu Germa
nia, propriile interese ale poporu
lui german, precum și interesele 
păcii în Europa și în lume.

Republica Populară Romînă 
sprijină intrutotul punctul de ve
dere al R.D. Germane că unifica
rea Germaniei nu poate fi înfăp
tuită decit de poporul german în
suși. prin apropierea celor două 
state germane ; susținem de ase
menea propunerea de creare în 
centrul Europei a unei zone denu- 
clearizate, ceea ce ar constitui un 
aport de seamă la destinderea in
ternațională.

Cea mai importantă contribuție 
pe care o putem da eforturilor în
dreptate spre menținerea și apăra
rea păcii este adîncirea și conso
lidarea necontenită a unității și continuă a legăturilor dintre Parti-

continuă a unității ji 
marelui lagăr al socialii- 
frunte cu Uniunea Sovie-

Partidul Comunist din

dul Muncitoresc Romin fi Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, pentru 
întărirea 
coeziunii 
mului in 
tică.

Pentru
Cehoslovacia și guvernul Repu
blicii Cehoslovace, pentru Partidul 
Comunist din Slovacia și oamenii 
muncii din Slovacia, în sănătatea 
tovarășului Antonin Novotny, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, președinte al Republicii Ce. 
hoslovace, în sănătatea tovarășului 
Viliam Siroky, președinte al gu
vernului Republicii Cehoslovace, 
în sănătatea tovarășului Karol Ba- 
cilek, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Slovacia, în sănătatea dv. a tutu
ror.

Pentru triumful păcii în lume.

Dați-mi voie, înainte de toate, 
să aduc lccuitoriler Zvo'enuld un 
călduros salut tovărășesc din par
tea oamenilor muncii și a între
gului popor romîn.

Noi pășim cu adîncă emoție 
prin aceste locuri unde acum 14 
ani s-au desfășurat lupte gre'e 
împotriva cotropitorilor hitleriști. 
Pe pămîntul Cehoslovaciei, ală
turi de vitejii ostași ai armatei 
sovietice eliberatoare, de corpul 
de armată cehoslovac și de par
tizanii cehi și slovaci au luptat 
ostași, ofițeri și genera i romîni, 
pentru cauza corrană a zdrobirii 
fascismului și eliberării popoare
lor noastre. Aici, la cimitirul mi
litar din Zvolen, sînt înmormân
tați o parte a ostașilor romîni 
căzuți în această luptă.

Popoarele romîn și cehoslovac 
nu vor uita niciodată eroii care 
și-au dat viața in lupta pentru 
independența țărilor noastre, pen
tru cauza nobilă a libertății tu
turor popoarelor. Monumentul de 
aici este o mărturie a cinstirii pe 
care o acordă guvernul și între
gul popor cehoslovac memoriei 
ostașilor romîni căzuți în această 
luptă.

Poporul romîn și poporul frate 
cehoslovac poartă o nepieritoare 
recunoștință glorioasei armate 
sovietice pentru ajutorul hotărî- 
tor pe care l-a dat la eliberarea 
țărilor noastre.

Jertfa fiilor popoarelor noastre 
nu a fost zadarnică. Ei au con
tribuit prin sacrificiul lor la zdro
birea Germaniei 
deschiderea unui 
fața popoarelor noastre, 
și-au putut lua soarta în propriile 
miini. Cotitura în destinele isto
rice ale popoarelor noastre, astăzi 
libere și înfloritoare în familia 
frățească a popoarelor țărilor so
cialiste, succesele pe care le-au 
cucerit pe calea construirii socia
lismului sînt roade bogate 
sîngelui vărsat cu abnegație 
înălțător patriotism de fiii 
porului sovietic, ai poporului 
hoslovac și romîn.

Amintirea luptelor grele și a 
sacrificiilor pe care au trebuit să 
le facă popoarele noastre pentru 
a-și cuceri viața nouă de azi, este 
pentru noi un puternic îndemn de 
a ține mereu trează vigilența îm
potriva planurilor agresive ale 
imperialismului internațional.

Alături de poporul cehoslovac, 
poporul romîn împărtășește în
grijorarea tuturor popoarelor iu
bitoare de pace față de intensifi
carea uneltirilor războinice ale 
reacțiunii imperialiste, în primul 
rind din S.U.A.

Cercurile agresive americane 
patronează renașterea militaris
mului german revanșard și înar
marea atomică a armatei vest- 
germane. Militariștii vest-germani 
nu au învățat nimic din lecțiile 
istoriei. Propovăduind deschis un 
nou război, ei nu vor să țină sea
ma, cum n-au vrut să țină seama 
nici in trecut, de nenorocirile a- 
duse poporului german însuși de 
politica lor aventuristă. Dar nouă 
nu ne pot fi indiferente viața mi
lioanelor de oameni, destinele 
păcii. împreună cu Uniunea 
Sovietică, cu Cehoslovacia, cu 
R.D. Germană, țara noastră își 
ridică glasul cu hotărîre împo
triva reînvierii militarismului ger
man, care a adus în trecut atitea 
suierlnfe popoarelor noastre și 
întregii omeniri.

Condamnăm cu hotărîre provo
cările S.U.A. împotriva Chinei 
populare ; ele primejduiesc grav 
pacea omenirii. Alături de toate 
popoarele lumii, popoarele romin 
și cehoslovac cer interzicerea 
imediată și pentru totdeauna a 
experiențelor cu arma atomică, a 
folosirii și fabricării acestei arme. 
Omenirea a îndurat destule sufe
rințe în războaiele provocate de 
imperialiști. Trebuie să se pună 
capăt pregătirii unui nou război, 
care, în condițiile actualei dezvol
tări a tehnicii atomice, ar putea 
pune într-o primejdie fără prece
dent civilizația omenească.

Alături de toate popoarele țări
lor socialiste, popoarele romîn și 
cehoslovac duc o politică consec
ventă de apărare a păcii. Nu 
există forță în lume care să lup
te cu atîta perseverență și tena-
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drum nou în 
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fermitate și înflă- 
salvarea păcii ca 
socialist în frunte 
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citate, cu atîta 
cărare pentru 
țările lagărului 
cu marea Uniune Sovietică, 
treaga omenire poartă o fierbinte
recunoștință țărilor lagărului so
cialist, care prin politica lor de 
pace apără nu numai interesele 
vitale ale popoarelor lor, ci și ale 
tuturor popoarelor lumii.

Datoria noastră este să întărim 
neîncetat forța lagărului socialist, 
reazimu! trainic al păcii și socia
lismului în lumea întreagă.

Tăria și coeziunea de monolit 
a sistemului mondial socialist iz
vorăște din faptul că în țările 
noastre puterea se afli în miinile 
clasei muncitoare, aliată cu ma
sele largi ale țărănimii și ale ce
lorlalți 
fruntea oamenilor muncii se află 
partide marxist-leniniste, iar po
poarele noastre sînt însuflețite de 
idealul comun — construirea so
cialismului și comunismului. Ob- 
ținind noi realizări în toate 
domeniile construcției socialiste, 
întărind regimul de democrație 
populară în țările noastre, inili- 
iînd neobosit pentru dezvoltarea 
continuă a unității și coeziunii la
gărului socialist, vom consolida 
și mai mult forțele care stăvilesc 
calea provocatorilor de noi răz
boaie.

Dragi tovarăși, noi dorim să 
folosim acest prilej pentru a expri
ma bucuria pe care o simte po
porul romîn față de succesele ob
ținute de poporul frate cehoslovac 
prin munca sa rodnică pentru în
florirea Cehoslovaciei populare. 
Sintem numai de citeva zile în mi
nunata dv. țară, dar pretutindeni 
unde am fost am simțit devota
mentul oamenilor muncii din 
Cehoslovacia față de cauza socia
lismului, hotărîrea lor fermă de a 
întări necontenit unitatea poporu
lui în jurul încercatului său con
ducător — Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, voința care-i însu
flețește de a înfăptui mărețul pro
gram al desăvîrșirii construcției 
socialiste stabilit de Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist.

Afiindu-ne pe pămîntul Slova
ciei, ne exprimăm bucuria sinceră 
față de importantele realizări ale 
poporului slovac. In cadrul Ceho
slovaciei democrat-populare, Slo
vacia lasă in urmă vechea îna
poiere în care o menținuseră cla
sele exploatatoare, înflorește și 
prosperă in toate domeniile de ac
tivitate economică și social-cultu- 
rală. Minunatul peisaj al Slova
ciei de la Dunărea albastră pină 
la munții maiestuoși ai Tatrei, este 
acum punciat de furnalele și coșu
rile înalte ale noilor uzine și fa
brici, de numeroasele șantiere ale 
noilor construcții.

Din partea poporului romin vă 
dorim noi și cit mai mari succese 
spre binele patriei voastre și al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Permiteți-mi, dragj tovarăși, să 
vă exprim încă o dată calda mul
țumire a poporului romîn pentru 
grija ce o purtați memoriei fiilor 
poporului nostru care au căzut in 
lupta pentru cauza comună. Sîn
gele vărsat împreună de popoarele 
cehoslovac și romin a cimentat 
veci prietenia lor frățească.

Această prietenie s-a întărit 
s-a dezvoltat multilateral an 
an. Nu încape îndoială că ea 
va întări tot mai mult și pe viitor. 
Umăr la umăr în marea familie 
frățească a lagărului socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, po
poarele noastre vor merge neabă
tut înainte pe calea luminată de 
învățătura marxist-leninistă, spre 
țelul măreț — victoria cauzei păcii 
și socialismului.

Glorie nepieritoare fiilor po
poarelor noastre care au căzut în 
lupta pentru libertate și socia
lism !

Trăiască lagărul socialismului 
și păcii, în frunte cu Uniunea 
Sovietică-!

Trăiască prietenia frățească ro- 
mîno-cehoslovacă !

Trăiască Republica Cehoslovacă, 
președintei? ei și primul-secreta'r 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, tovarășul Antonin 
Novotny, guvernul Republicii Ce
hoslovace și președintele său, to
varășul Viliam Siroky.

oameni ai muncii, că în

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la recepția 
care a avut loc Ia Kremlin în 
cinstea participanților la. Confe
rința de la Tașkent a scriitorilor 
din țările Asiei și Africii.

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere ca, în nu

mele guvernului sovietic să salut 
în capitala patriei noastre, Mosco
va, pe reprezentanți de frunte ai 
literaturilor țărilor Asiei și Africii.

Am urmărit cu toții cu interes 
desfășurarea conferinței dv. Acest 
interes este cu totul firesc.

Asia și Africa sint continentele 
celor mai vechi culturi. El^ nu au 
cunoscut însă niciodată o adunare 
atît de impresionantă a oamenilor 
de litere ca cea la care ați parti
cipat. Pentru prima oară s-au în
trunit maeștri ai cuvîntului din a- 
tîtea țări și ai atitor naționalități 
mari și mici: din China populară, 
India, Republica Arabă Unită, 
din republicile noastre din Asia 
Centrală, din Ghana, Coasta de 
Fildeș și din alte țări. împreună 
cu delegații țărilor care și-au cu
cerit deja libertatea și independen
ța la lucrările conferinței au par
ticipat scriitori din țările aflate 
încă sub jugul colonial, din, țările 
care luptă pentru eliberarea lor.

Tovarăși și prieteni 1 Sînteți oa
meni de diferite convingeri poli
tice, de diferite religii. Dar pe 
dv. toți vă unesc dragostea fier
binte pentru popoarele dv., res
pectul față de tradițiile lor națio
nale specifice, față de comorile lor 
literare, ura comună împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
discriminării rasiale. Și glasul pu
ternic al conferinței dv. s-a făcut 
auzit în toate cele cinci continen
te ale pămîntului.

V

Cuvîntarea rostită de N. S.-
Hrușciov la recepția care a avut 
loc la Kremlin în cinstea partici
panților la Conferința de la Taș- 
kent a scriitorilor din țările Asiei
si Africii

Mi s-a povestit că în timpul 
conferinței dv. în cuvîntările vor
bitorilor a luat naștere un noa 
termen — spiritul Tașkentului. 
Dv. aveți în vedere prin acest 
termen înțelegerea reciprocă și 
colaborarea prietenească dintre 
maeștrii culturii diferitelor po
poare în lupta pentru mărețele 
țeluri ale omenirii, legătura trai
nică între scriitori și viața po
poarelor lor, participarea atrivă a 
literaturii la lupta pentru liberta
te și independența țărilor dv. și la 
construirea vieții noi, acolo unde 
libertatea și independența au și

Se poate afirma cu toată certi
tudinea că unitatea părerilor dv. 
în cele mai importante probleme fost cucerite: 
ale dezvoltării și legăturilor prie- Eu, împreună cu toți tovarășii 
tenești dintre literaturi !va stîrni mei, dorim ca' spiritul prieteniei 
din nou furia imperialiștilor și “ 1------  ----- —
colonialiștilor.

Cu siguranță 
colonialiștii vor 
împotriva dv. 
pază și le vor 
grească în fel și chip unitatea dv. 
care a fost demonstrată cu atîta 
energie și pe care ei o urăsc. Dar, 
după cum se spune în Orient, fu
ria dușmanului înseamnă cea mai 
înaltă aprobare.

Oamenii de bună credință, toți 
aceia care au încredere în victo
ria rațiunii omenești asupra obscu
rantismului, toți aceia care înclină 
spre înțelegere reciprocă, care vor 
pace pe pămînt, vor aproba decla
rația dv. ca un document al bună
voinței. Poporul sovietic salută 
din tot sufletul hotărîrea conferin
ței dv. (Aplauze).

Oamenii sovietici înțeleg bine 
năzuințele dv. arzătoare spre în
florirea culturii popoarelor din 
toate țările Asiei și Africii, le îm
părtășesc și le salută din toata 
inima.

că imperialiștii și 
asmuți pe alocuri 
pe cîinii lor do 
ordona să pone-

și înțelegerii reciproce care v-a 
unit în zilele conferinței să se în
tărească și să se dezvolte tot mai 
mult.

Ne putem oare îndoi că ceea 
ce v-a unit la conferință va con
tribui nu numai la întărirea legă
turilor rodnice intre literaturile 
din Asia și Africa — aceste două 
mari continente — ci și la dez
voltarea cu succes a culturii uni
versale, la întărirea legăturilor in
tre cultura înaintată a Orientului 
și cultura înaintată a Occidentu
lui ?

Xn încheiere vreau să urez fie
căruia dintre dv. succese în acti
vitatea, în creația dv, care ajută 
popoarelor din țările dv. în reali
zarea țelurilor lor, în lupta pentru 
viitorul luminos al omenirii. Dra
gostea și respectul poporului sint 
cea mai înaltă apreciere pentru un 
scriitor.

Vă urez ca prin creația dv. să 
îmbogățiți cultura universală, sî 
aduceți o contribuție de seamă la 
eforturile comune ale popoarelor 
care luptă pentru pace.

0 nouă contribuție
la dezvoltarea colaborării 
R.A.U.dintre U.R.S.S. și

publicii Arabe Unite, au rostit cu- 
vîntări.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Aliniștri al U.R.S.S., a subliniat că 
vizita prietenilor arabi în Uniunea 
Sovietică a constituit o două con
tribuție la dezvoltarea colaborării 
dintre U.R.S.S. și R.A.U. și că 
va contribui la întărirea prieteniei

Hrușciov dintre cele două țări în interesul 
......... .! păcii în Orientul Apropiat și Alij- 

al U.R.S.S., și mareșalul Abdel ‘ ț“ “
Hakim Amer, vicepreședintele Re- vernul sovietic a examinat cererea

AlOSCOVA 23 (Agerpres). —
!TASS transmite:

In seara zilei de 23 octombrie 
guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste a oferit în ma
rele palat al Kremlinului o re
cepție în cinstea vicepreședintelui 
Republicii Arabe Unite, mareșalul 
Abdel Hakim Amer, ministru ’ al 
Apărării ai R.A.U.

La recepție, N. S. 
președintele Consiliului de Miniștri {££ ‘^agTlume. ” 
al U.R.S.S., și mareșalul Abdel n. s Hrușciov a arătat că gu-
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PARIS. — La 22 octombrie 
a avut loc Plenara C.C. al Par
tidului Comunist Francez in 
cadrul căreia a fost adoptat 
programul electoral al parti
dului.

MOSCOVA. — La 22 oc
tombrie în sala cinematografu
lui „Udarnik" a avut loc o re
uniune a prieteniei internațio
nale consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Cotnsomolului, la 
care au participat aproape 2000 
de tineri din Moscova.

BEIRUT. Ziarul „Șark“ a- 
nunță că președintele Nasser 
va vizita Libanul, pină la sfîr
șitul acestui an.

BAGDAD. — Comentînd re
luarea bombardării insulei 
Țzînmîndao de către forțele 
Armatei Populare Chineze, zia
rul „Al Bilad" scrie într-un 
editorial că suspendarea iniția
lă a acestor bombardamente a 
fost ordonată „nu din motive 
de slăbiciune ci din consideren
te umane".

Ziarul reamintește că sus
pendarea bombardamentelor a 
fost condiționată cerîndu-se ca 
flota americană să nu escor-

teze navele ciânkaișiste. Dar 
S.U.A., arată ziarul, au conti
nuat să violeze apele teritoriale 
chineze și acest lucru a fost 
considerat de către Republica 
Populară Chineză ca o provo
care.

In consecință, subliniază 
ziarul. China a avut tot drep
tul să reînceapă bombardarea 
insulelor de coastă.

v

Un nou eșec...
WASHINGTON 23 (Agerpres). 

Miercuri seara a avut loc la Cap 
Canaveral o tentativă de lansare 
a unui satelit artificial ai pămîn- 
tului cu ajutorul unei rachete de 
tip ,.Jupiter C".

Joi dimineața, Ministerul Apă
rării al S.U.A. a dat publicității 
un comunicat cu următorul con. 
ținut: „Funcționarea rachetei 
a fost normală. Informațiile 
care dispunem sint dificil de 
terpretat. Este practic sigur 
experiența nu a avut succes și 
satelitul n-a intrat pe orbită".

nu 
de 
în
că 
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In Comitetul Politic al O.N.U.
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

In ședința din dupâ-amiaza zilei 
de 22 octombrie a Comitetului Po
litic al O.N.U., primul care a luat 
cuvîntul în cadrul discuțiilor ge
nerale cu privire la dezarmare a 
fost reprezentantul Irakului, Ha- 
șim Djavad.

Reprezentantul, Irakului a sub
liniat- pericolul deosebit al conti
nuării experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen și al intensi
ficării cursei înarmărilor. 
' Nici un fel de consfătuiri teh
nice ale experților, a declarat el. 
nu vor da rezultate definitive po
zitive fără o rezolvare politică 
concomitentă a problemei dezar
mării.

Milko Tarabanov, locțiitor al . Alberto Errarte (Guatemala),

ministrului Afacerilor Externe al care a luat apoi cuvîntul în ca- 
R. P. Bulgaria, care a luat apoi drul ședinței din dimineața zilei 
cuvîntul, a amintit etapele princi
pale ale tratativelor în problema 
dezarmării și a arătat că de fier 
care dată cînd se contura un a- 
cord, acesta era torpilat 
tele Unite.

Statele Unite, a spus 
nov, nu doresc încetarea 
înarmării atomice numai pentru că 
aceasta aduce profituri uriașe mo
nopolurilor americane, bombele a- 
tomice și cu hidrogen sînt nece
sare S.U.A. pentru a amenința cu 
ele, pentru a acționa ca jandarm 
internațional.

de Sta-

Taraba- 
cursei

de 23 octombrie, a propus, în nu
mele a șapte state din America 
Latină, un amendament la proiec
tul de rezoluție american.

Acest amendament, fără a mo
difica fondul proiectului, adaugă 
la acesta indicația ca, în cazul 
obținerii unui acord în probleme
le dezarmării, resursele suplimen
tare eliberate să fie folosite pen
tru ridicarea nivelului de frai al 
popoarelor din țările slab dezvol
tate.

In cadrul ședinței -din diminea
ța de 23 octombrie a luat, de ase
menea, sjpvîntul delegatul Alalayei.
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guvernului R.A.U., transmisă prin 
mareșalul Amer, de a se acorda 
ajutor la . construirea primei părți 
a barajului de la Assuan. In le
gătură cu aceasta, guvernul sovie
tic acordă un credit în sumă de 
aproximativ 400.000.000 de ruble, 
pentru acoperirea cheltuielilor le
gate de livrările de mașini, utila
je și alte materiale dm U.R.S.S., 
care există în cantități insuficien
te în R.A U.

N. S. -Hrușciov a subliniat că 
întîlnirile cu Abdel Hakim Amer 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească. S-a con
statat identitatea punctelor de ve
dere asupra problemelor interna
ționale actuale, de o însemnătate 
iiotărîtoare in lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii gene
rale.

In cuvîntarea sa de răspuns 
mareșalul Amer a mulțumit pen
tru primirea cordială ce i s-a fă
cut în U.R.S.S. El a arătat că re
lațiile de prietenie dintre R.A.U. 
și' U.R.S.S. se întăresc necontenit 
și că schimbul de păreri cu con
ducătorii sovietici s a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate și 
înțelegere reciprocă

încercare de amestec
în treburile interne ale R.P. Ungare

BUDAPESTA 23 (Agerpres)— 
După cum transmite agenția 
M.T.I., secția de presă din Minis
terul Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare anunță că legația S.U.A. 
la Budapesta a adresat Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare o notă în care stăruie să 
i se acorde cetățeanului ungur 
Joszef Mindszenty, condamnat pen
tru crime, posibilitatea de a pă
răsi țara.

Guvernul S.U.A., se spune în 
știre, nu vrea, după cum se vede, 
să țină seama de faptul că o a- 
semenea comportare contravine 
dreptului internațional. Cetățeanul 
ungur Joszef Mindszenty a fost 
condamnat în baza legilor Repu
blicii Populare Ungare,, dar in 
toamna anului 1956, în timpul 
contrarevoluției, el a fugit și și-a 
reluat activitatea antipopulară. 
Statele Unite ale Americii au în
călcat în mod grosolan drepturile 
internaționale și uzanțele diplo
matice îndeobște recunoscute, a-

cordînd azil cetățeanului ungur 
Joszef Mindszenty, care se află 
de doi ani în clădirea legației 
S.U.A. la Budapesta.

La 22 octombrie, Ministerul A- 
facerilor Externe al R. P. Ungare 
a remis legației S.U.A, la Buda
pesta o notă de răspuns, in care 
in numele guvernului ungar, pro
testează împotriva acestui nou a- 
mestec grosolan în treburile inter
ne ale Republicii Populare Un
gare. Guvernul ungar subliniază 
că este o chestiune exclusiv in
ternă a Ungariei dacă i se va per
mite lui Joszef Mindszenty să pă
răsească țara, dacă el va fi ab
solvit de pedeapsă, sau va fi a- 
mînată executarea ei și că această 
chestiune nu poate forma obiectul 
unor tratative ungaro-americane. 
De aceea Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Ungare respinge 
în mod categoric nota legației 
S.U.A. la Budapesta ca o nouă 
încercare de amestec în treburile 
interne ale Republicii Populare 
Ungare.

Vizita în tara noastră a unei delegații 
de comerc.anți și oameni de afaceri din Grecia

La invitația Camerei de Comerț 
a R P. Romîne joi dimineața a 
sosit o delegație de reprezentanți 
ai Camerelor de Comerț și In
dustrie din Grecia, în frunte cu 
dl. Arghir Nicolopoulos, președin
tele Camerei de Comerț și In
dustrie din Atena.

Din delegație mai fac parte: 
vicepreședinteie Sindicatului Im
portatorilor, dl. Golemis Deme
trius, vicepreședinții Camerelor 
de Comerț din Pireu și Salonic, 
d-nii Palandias Athanasios și 
Stevlou Parmenian, industriașul 
Zalocostas Cristo, comercianții 
Kaumelas Antoine și Petridis Ba- 
zil și ziaristul Kanelopoulos Ata- 
nasie, directorul revistei „l’Ikono- 
mika-Tahidromos".

La sosire în Gara de Nord oas
peții au fost întîmpinați de ing.

M. Ciobânu, președintele Camerei 
de Comerț a R.P. Romîne, pre
cum și de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului și de la 
Camera de Comerț a R. P. Ro
mîne.

Au fost de față Antonios Poum- 
pouras, ambasadorul Greciei la 
București și alți membri ai Am
basadei.

La amiaza membrii delegației, 
în frunte cu dl. Arghir Nicolo
poulos, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie din Atena, 
au făcut o vizită la Camera de 
Comerț a R.P. R., unde au fost 
primiți de ing. Mihai Cicbanu, 
președintele Camerei de Comerț 
și de alți membri ai conducerii 
Camerei de Comerț a R.P.R. în
trevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială, j,
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