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Proletari din toate țările,

expresie a

PATRIOTISMULUI
tinerei generații

Virgil Șebeșan
membru al C.C. al U.T.M.Se împlinesc zece ani de 

la intrarea în funcțiune 
a liniei ferate Bumbești- 

Livezeni, unul din marile obie- 
ctive realizate cu forțele entu
ziaste ale tineretului chemat la 
luptă de partid in perioada re
construcției țării.

Ne amintim cu mindrie de 
anii aceia, anii imediat urmă
tori eliberării patriei noastre 
de către Armata Sovietică. Ti
neretul, condus de partid a 
muncit, participînd în condiții 
grele la înlăturarea distrugeri
lor lăsate de fasciști. In această 
muncă de refacere a țării, s-a 
născut mișcarea voluntară a 

. tinerilor brigadieri de pe șan- 

. tierele naționale ale tineretu
lui, Energia clocotitoare a ti- 

. nerețuîui, trezit la viață liberă 
de partidul clasei muncitoare, 
a răbufnit ca un torent uriaș în 
bătălia măreață de reconstruc
ție și înflorire a patriei iubite.

Ca un episod glorios al a- 
. cestei bătălii s-a înscris mun- 
. ca eroică a celor aproape 
. 30.000 de brigadieri care, la 
chemarea partidului au con- 

numai 7 luni, linia ferată Bum
bești-Livezeni. Sfîrtecînd pîn- 

. tecele munților uriași, zidind ......_
■ zeci de tuneluri și viaducte, patriei noastre a apărut, pe 

urcindu-se pe înălțimile ameți- •___ .... ‘
toare aie stîncilor, aruneînd socialiste, a noii 
punți peste Jiu, peste prăpas- tinei ' 
tiile adinei și abrupte, tinerii mui'.__ _______ , ________
brigadieri au făurit în ceva tineretului închinată operei de 

construcție. Aceasta este cea 
mai puternica expresie a .sen
timentelor pe care tineretul le 
are pentru opera de zidire â 
socialismului, expresia atașa
mentului său nemărginit pen
tru cauza partidului.

Practica muncii voluntare a 
tineretului s-a inaugurat acum 
mai bine de un deceniu și a, 
devenit o tradiție caracteristică 
a vieții și activității tineretu
lui. în patria noastră. Ori de 
cîte ori a fost nevoie tinerii au 
răspuns la chemarea partidului 
și a organizației U.T.M. și au 
mers cu entuziasm pe noi 
șantiere ale construcției socia
liste. Nenumărate fapte stau 
mărturie devotamentului cu 
care tineretul nostru educat de 
partid și de U.T.M. a îndeplinit 
cu cinste sarcinile încredin
țate.

In perioada 1952—1956, de 
pildă, tinerii brigadieri au con-

Intr-adevăr, numai pe teme
lia eliberării din lanțurile ex
ploatării, numai pe temelia 
conștiinței noi de constructor 
al vieții socialiste, numai pe te
melia conștiinței că muncești ' 
pentru clasa ta, pentru popor, 
pentru tine insuți, poate înflori 
avîntul, tenacitatea și eroismul 
în muncă. Tocmai înalta con
știință a răspunderii, senti
mentul datoriei față de poporul 
muncitor, față de cauza clasei 
muncitoare, atașamentul fier
binte față de partid, i-a îndem- . 
nat și-i îndeamnă pe tineri să 
răspundă mereu cu entuziasm 
chemării partidului, să pună 
umărul cu temei la uriașa ope- T 
ră de construcție socialistă ce .. 
se desfășoară în țara noastră. 
Partidul a crescut și crește ti
neretul în procesul muncii noi, 
eliberate de exploatare, crea
toare și conștiente. El educă 
tinăra generație cu ajutorul

, U.T.M., în spiritul învingerii?
struit’ într-un timp record de greutăților, a realizării sarcini-

" lor date, cu perseverență, cu ; 
abnegație și eroism. '

Pentru prima oară în istoria

mai mult de jumătate de an, 
ceea ce burghezia nu fusese în 
stare să făurească in 20 de ani; 
să lege prin vine de oțel Olte
nia și Ardealul, deschizînd 
drum nou, lesnicios, spre bazi- 

. nul carbonifer al Văii jiului.
Cum se explică un aseme

nea ritm nemaiîntîlnit de mun
că, cum se explică avîntul, ab
negația, tenacitatea cu care ti
neretul a muncit la Bumbești- 
Livezeni ca și pe celelalte șan
tiere naționale încredințate de 
partid tineretului în anii care 
au urmat ? Adresindu-se tine
rilor brigadieri de pe șantierul 
Bumbești-Livezeni, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej spu
nea : „Ați lucrat cu însuflețire 
și energie pentru că v-ați pă
truns de noul conținut, de noul 
sens al muncii in Republica 
noastră Populară... Aceasta 
este o dovadă a înaltei voastre 
conștiințe de clasă".

baza noilor noastre realități 
conștiințe a 

erei generații, acest fenomen: 
urca voluntară, entuziastă a

tribuit la îmbogățirea industriei 
noastre cu noi unități și la 
construirea de noi lăcașuri de 
cultură: fabrica de ciment 
„Iile Pintilie“-Fieni, termocen
trala Ovidiu II. stadionul „23 
August" din București, fabrica 
de rulmenți Birlad, teatrul de 
Operă și Balet din București, 
liniile ferate Cerna-Jiu, Ozana- 
Cracău și alte obiective la care 
au lucrat zeci de mii de tineri. 
După un deceniu de la darea 
în funcțiune a liniei ferate 
Bumbești-Livezeni, tradiția bri
gadierilor continuă pe noi și 
noi șantiere, cîntecele briga
dierilor răsună pe șantierul de 
construcție a fabricii de sodă 
Govora, la reconstrucția orașu
lui Galați, la construirea ora
șului muncitoresc Onești. Chiar 
zilele trecute brigaderii de pe 
șantierul „Magistrala de Est“

cînFeiaineretulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

în pagina 4-a
Mesajul de salut adre- $ 

sat U.T.C.L.
P.C.U.S.

de C.C. al $
___ (>

Dezbaterile în proble- $ 

extraordi- $ 
0

ma forțelor 
nare ale O.N.U.

Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2947 4 PAGINI -- 20 BANI Vineri 31 octombrie 1958

Cififi în pagina 2-a TELEGRAME In cinstea zilei

ziua de mîine, 
aleargă,

„ȘTIINȚĂ(Continuare în pag. 3-a)

Cel de-al XX-lea

luminoșilor
ani.

Acolo, 
acolo

Aveam o deșteptare aurie. 
Bâîăturile-n

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Aleargă 
spre

Și fulgeră, 
viu, 

ttrnăcopul.

Bumbești ? 
Livezeni ?

Așezări anonime.

țl-am smuls.
Bucurie.

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 
Tovarășul I. GH. MAURER

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășul CHIVU STOICA

d e

7 Noiembrie
Deceniul: 

zbor 
peste munți, peste ape.

Hei, ctntecul nou, 
dinamita, 

Partngul
Ții minte?

Răsună atît de aproape
In marș 

bătăioasa cadență, 
pe stîngul I

Deodată — 
o flacără.

Limpede — scopul. 
Și betoniera varsă la cupe, 

mulțime.

„Urmează, - - .
' — nu-i ața ? — 

___  stația Meri.
„Intrăm în tunel, 

închideți fereastra.
„Ce beznă I 

E lung I
Păi, ca el, nicăieri' 

In fiecare noapte
vizam

palme
ne păreau 

decorații.

Inttile,
nemărginite spații.

Traversele, 
azi, 

perechea de ține o leagă, 
Șl roțile bat, 

toboșari năzdrăvani.

trenul

Peste Jiu prin inima muntelui străbate drumul de fier construit de brigadieri la Bumbești-Livezeni

Ziarele ne-au adus zilele ace
stea o veste îmbucurătoare 
ce

de care 
realizări 
întreaga _ __ , .
octombrie 1958 Academie Regală 
de Științe din Suedia a acordat 
savanților sovietici P. Cerenkov 
I. Tamm și Ilia Frank, Premiul 
Nobel pentru fizică pe anul 1958 
„Pentru descoperirea și interpre
tarea efectului Cerenkov".

In dorința de a împărtăși citito
rilor noștri cîteva amănunte în 
legătură cu aceste excepționale 
descoperiri ale fizicienilor sovietici, 
un redactor al ziarului nostru s-a 
adresat prol. univ. FI. Ciorescu 
care ne-a declarat următoarele:

„Oamenii de știință din țara 
noastră, fizicienii noștri, au pri
mit cu deosebită bucurie vestea 
acestei înalte aprecieri a știinfei 
sovietice.

înainte de a vă da cîteva de
talii în legătură cu descoperirea 
și interpretarea așa-numitului e- 
fect Cerenkov — ce reprezintă un 
fenomen fundamental în fizică 
aș vrea să subliniez cîteva ele
mente din biografia acestor emi-

exprimă uriașa apreciere 
se bucură excepționalele 
ale savanților sovietici în 

lume științifică: la 28

Primului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășul GHEORGHE GHE0RGH1U-DEJ

In numele populației Republicii Democrate Germane și în numele nostru 
mu'țumim călduros, D-voastră și întregului popor romîn, pentru urările frățești 
care ni le-ați trimis cu ocazia celei de-a 9-a aniversări a înființării Republicii De. 
mocrate Germane. Prietenia strînsă dintre popoarele noastre, care și-a găsit din 
nou expresia in urările Dv. cordiale,'întărește hotărîrea oamenilor muncii din țara 
noastră de a dovedi pe deplin, prin îndeplinirea cu succes a celui de-al Il-lea și 
de-al lll-'.ea plan cincinal, superioritatea socialismului pe pămîntul german, în 
lupta împotriva politicii războiului atomic duse de imperialismul german, dușman 
al păcii, și de a aduce astfel o contribuție de seamă Ia cauza păcii în Europa.

Prietenia de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică și cu toate celelalte țări 
socialiste, precum și puterea mereu crescîndă a lagărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, sînt o chezășie sigură a continuării cu succes a luptei pentru 
menținerea și întărirea păcii, pentru victoria socialismului în țările noastre și pen
tru un viitor fericit al popoarelor noastre.

Legați frățește prin ideile nobile ale internaționalismului socialist, vă trans
mitem împreună cu mulțumirile noastre pentru felicitările dv. urările noastre cele 
mai bune de noi succese în construirea socialismului în țara dv.

vă 
pe

WILHELM PIECK, 
președintele Republicii Democrate Germane

Dr. JOHANNES DIECKMANN, 
președintele Camerei Populare a Republicii Democrate Germane

OTTO GROTEWOHL, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
•WALTER ULBRICHT, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania

Congres al Partidului Comunist 
din Danemarca

Copenhaga
Dragi tovarăși,
Comitetul Centrai al Partidului Muncitoresc Romîn trimite celui 

de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca un 
fierbinte salut frățesc. Vă urăm, dragi tovarăși, deplin succes în lupta 
pe care o duceți pentru realizarea unității partidului, pe baza ideilor 
atotbiruitoare ale marxism-leninismului și întărirea rolului său de 
avangardă a clasei muncitoare, chezășia succeselor în lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii din Danemarca, pen
tru independența țării dv., pentru întărirea solidarității internaționale 
a partidelor comuniste și muncitorești, pentru pace și progres social.

UTEMISTE de CONTROLPOSTURILE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUPTĂ PENTRU
din G. A. S

APĂRAREA și DEZVOLTAREA
avutului obștesc
Plenara a IV-ia a C.C. al 

U.T.M. a trasat tuturor organiza
țiilor U.T.M. din sectorul socialist 
al agriculturii sarcina de a înfiin
ța posturi utemiste de control în 
toate unitățile socialiste. In lu
mina acestei sarcini și datorită 
unei bune orientări, Comitetul ra
ional U.T.M. Balș, prin activiștii 
săi, a obținut rezultate bune în în
drumarea organizațiilor U. T. AL 
din gospodăriile agricole de stat 
din raion în legătură cu înființa
rea și activizarea posturilor ute
miste de control. In cele trei gos
podării agricole de stat: lancu 
Jiânu, Robănești și Șopîrlița pos
turile utemiste de control au adus 
o contribuție serioasă în lupta îm
potriva neglijenței și risipei, au

făcut propuneri judicioase pentru 
îmbunătățirea organizării muncii 
și pentru o mai bună calitate a 
muncii,

Se poate spune că în cele trei 
gospodării de stat nu a existat o 
problemă de organizare a muncii, 
la rezolvarea căreia postul ute
mist de control să nu-și aibă con
tribuția sa. Dacă tineretul din 
G.A.S. Șopîrlița, gospodărie de
servită aproape în întregime de 
muncitori și tehnicieni tineri, a 
putut raporta că a încadrat mun
cile de însămînțări în timpul op
tim agrotehnic și a realizat și 500 
hectare peste plan, aceasta se da- 
torește și faptului că postul ute
mist de control a stat de veghe 
tot timpul pentru buna pregătire

--------- .

0 nouă dovadă a prestigiului mondial al științei sovietice: decernarea 
Premiului Nobel savanților sovietici P. Cerenkov, I. Tamm și I. Frank

Ce este
„efectul Cerenkov“

nenfi savanfi sovietici 
crări sini cunoscute 
cienilor noștri.

P, CERENKOV, a

ale căror lu- 
tuturor fizi-

absolvit Fa
cultatea de matematică a Universi
tății din Voronej, iar peste cîfiva 
ani a început să lucreze Intr-un 
laborator a.l Institutului de fizică 
al Academiei. In 1934, a descope
rit efectul ce-i poartă numele.

IGOR TAMM, unul din specia
liștii de seamă în domeniul fizicii 
atomice, a elaborat în 1930 teoria 
cuantică a dispersiei luminii țn

De vorbă cu prof. univ.
FI. Ciorescu

al
director adjunct științific 

Institutului de Fizică Atomică
- -V0A, ....

corpuri solide șl a dezvottat pe 
baza mecanicii cuantice și relati
viste teoria dispersării luminii de 
către electroni.

Acad, I, Tamm tși aduce in

prezent contribuția la dezvoltarea 
unei noi teorii asupra interacțiunii 
particulelor nuclee re.

ILIA FRANK, cercetător la In
stitutul de fizică din Moscova, a 
elaborat un studiu fundamental a- 
supra fenomenului de transforma
re a cuantelor gama în perechi 
electron-pozitwn. Împreună cu co
laboratorii săi. el a efectuat un 
vast ciclu de lucrări în proble
mele neutronilor.

lată deci cum această înaltă 
distincție vine să încoroneze o

rodnică activitate științifică depu
să de acești trei savanfi sovietici.

Ce este efectul Cerenkov ?
Cei trei savanfi sovietici au reu

șit să pună in evidentă faptul că 
o particulă încărcată electric și 
care se mișcă cu o viteză foarte 
mare intr-un material ' izolării 
transparent emite lumină. Mai este 
însă necesar ca viteza cu care se 
deplasează particula să fie mai 
mare de cit viteza cu care se pro
pagă lumina în același material 
izolant. Fenomenul brut ca atare 
a fost descoperit de Cerenkov în 
1934. Explicația lui. a fost găsită 
îns'a cu multe dificultăți. S, Va
vilov, cunoscutul fizician sovietic, 
decedat acum cîfiva ani, a fost 
acela care a indicat drumul de 
urmat pentru rezolvarea proble
mei. Teoreticienii Tamm șl Frank 
me'rgind pe drumul indicat de Va
vilov, au găsit explicația fenome
nului. Radiația respectivă ar fi 
ceva analog cu sunetul emis de 
către un proiectil ce se deplasează 
cil viteza supersonică.

Radiația luminoasă respectivă

a campaniei, pentru înlăturarea 
timpilor morți din producție, pen
tru o disciplină și un dezvoltat 
simț de răspundere, față de apă
rarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc. Gînd utemistul Popescu 
Emil de la Șopîrlița a lăsat trac
torul demontat în atelier și a ple
cat, postul de control U.T.M., care 
a sezisat această abatere, nu l-a 
criticat numai la gazeta postului, 
ci și la stația de radioamplificare 
și în adunarea generală U.T.M. 
La fel a procedat și postul utemist 
de control din G.A.S. Robănești 
cu utemistul Ionescu Petre, care 
și-a părăsit nemotivat tractorul 
timp de 2-3 zile în plină campa
nie. Acești tineri, ca și alții, ale 
căror lipsuri au- fost sezisate de 
postul utemist decontrol și au fost 
qspru criticați în adunări gene
rale au redevenit tractoriștii buni 
de altădată.

Controlînd și făcînd sezisări, 
posturile utemiste de control au 
făcut -și substanțiale propuneri 
care au dus la îmbunătățirea pro
cesului de producție. La începutul 
campaniei de însămînțări, în urma 
unui raid al postului din G.A.S. 
Robănești în legătură cu asigura
rea seminței necesare, s-a consta
tat lipsa buletinelor de analiză de 
la..................................... ..
al 
la

laboratorul regional de control 
semințelor. Cazul a fost adus 
cunoștința organizației de par-

1. POPA

(Continuare în pag. 3-a)

norma zilnic cu 15—20 la sută.

Tînăra Elena 
Hancel de la fa
brica de ciorapi 
„A~desgo“ lucrea
ză cu multă rîv- 
nă, depășindu-și O

Foto: V. CH1RIAC

J

întreprinderea nr. 9 
Producție industrială — 
București, și-a îndepli
nit sarcinile anuale de 
plan atit pe sortimente 
cit și valoric. Ea li
vrează acum șantierelor 
de construcții produse 
in contul anului 1959.

Carierele și balastie
rele acestei întreprin
deri au trimis unităților 
de construcții agregate 
peste plan în valoare de 
circa 4 milioane lei.

Aceste succese deose
bite obținute în avîntul 
întrecerii în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie s-au 
datorat în mare parte 
judicioasei repartizări a 
mijloacelor mecanizate, 
organizării lucrului în 
două schimburi și între
ținerii atente a utilaju
lui. Roadele bunei orga
nizări a producției s-au 
concretizat la finele pri-

meîor 9 luni ale acestui 
an prin realizarea de 
economii de 2,5 
ne lei.

milioa-

Construcfii 
în folosința 
rilor din Valea 

Jiului

date 
mine-

In cinstea zilei de 7 
Noiembrie, constructorii 
Trustului nr. 7 din Va
lea Jiului, au dat in fo
losință un cămin pentru 
nefamiliști cu 170 da 
locuri la Aninoasa eu 
încălzire centrală, radio- 
ficare și rețea telefonică; 
2 blocuri de cite 27 a- 
partamente la Lupeni : 
un bloc de 27 apartamen
te și un cămin de 120 
locuri cu magazine la 
Uricani.

De la începutul ara- 
stui an constructorii Tru
stului nr. 7 au . dat in 
folosință minerilor din 
Valea Jiului 418 apar
tamente, cămine cu 510 
locuri, precum și 2 creșe.

„J uni o

sau

u

A INDULGENTEI
Am auzit ziua în amiaza 

mare o discuție stranie.
— II cunoști pe Comăniță ?
— Care tu ?
— Cum care?... se arată cea

laltă supărată de ignoranța 
partenerei... Brunetu ăla cu su- 
rîsul veșnic pe buze...

Cuconița trece repede în re
vistă toți băieții cu surîsul veș
nic pe buze oare i s-au perin
dat în viață, izbucnește in rîs, 
semn că și-a amintit despre 
cine e vorba.

— Dansatorul ?
— Ei, parcă numai să dan

seze știa... adăugă doamna ne
căjită că amica îl vede pe Co
măniță închistat într-o singură 
formulă, nu-i intuiește comple
xitatea.

— Ei, ce-i cu el ?
— Dezastru tu...
— Ce e dragă, zi odată...
— Mare nenorocire pe capul 

băiatului...
— Explică-te odată...
— Nu cred că mai scapă...
— Ce e, zi odată, nu mă 

perpeli...
— A furat tu...
— De la cine dragă ?

— De la cine orei să fure 
dragă ?... se arătă iarăși doam
na supărată de naivitatea prie
tenei. De la stat, de la cine 
voiai să fure, bietul băiat? 
Că doar nu era să fure de la 
părinții care l-au crescut...

— Săracul Comăniță...
— De dragă... viața te pune 

în niște situații...
r— Și mult dragă ?
— Ce mult dragă ? — sări 

pa arsă cuconița. Comăniță și 
exagerările, ți-ai și găsit... Co
măniță nu-i un om lacom...

>— Ei, da cit ?
«- 50.000.
— Să sufere pentru atita ? 

Ce-a făcut cu ei ? l-a băut ?...
— Da de unde... Comăniță 

nu pune in gură o picturi de 
alcool... Comăniță nu e egoist, 
nu și-a luat din banii furați de 
el nici măcar o haină. Toți 
banii i-a cheltuit cu Mimi...

— Cu scheletul ăla ? ,
— Schelet neschelet, a iu

bit-o sincer... pentru ea și-a 
sacrificat ptnă și cinstea lui de 
om...

— Dar ea ?
— Ea ?... Ce tu n-o știi pe 

Mimi ?...
Sărmanul Comăniță...
Bietul Comăniță...
Tu ai iubit, și Mimi te-a tră

dat...
Și doamnele mai să izbuc

nească în plîns, sărmanul Co
măniță a furat de-a stins fiind
că a iubit și el odată în via
tă...

N-avem nimic împotrivă ca 
domnul Comăniță să nu doar
mă noaptea gîndindu-se la 
domnișoara Mimi, să roșească 
numai cind îi aude pașii și să 
umble nebun de fericire.

S-o iubească pină la mor- 
mint, dar nu pe banii statului, 
ci pe banii lui...

Sînt însă oameni dispuși să 
înțeleagă orice potlogărie. In o- 
rice greșeală, fie mare, fie mică, 
văd un gînd frumos. Cum a 
făcut vreunul vreo porcărie se 
și dau peste cap și-și amintesc 
ce drăgălaș recita el poezioa
rele cind era numai atîtica...

■— E un excroc... dar ce
TEODOR MAZILU



O epocală realizare
a ȘTIINȚEI SOVIETICE 

care va duce la

Elucidarea structurii
nucleului pămintului
De curând a fost comunicată o 

performanță științifică uluitoare : 
un grup de fizicieni sovietici au 
reușit să producă pentru prima 
oară in lume presiunea record de 
5 milioane atmosfere, depășind de 
zece ori vechiul record mondial 
la compresiunea materiei, stabilii 
de fizicienii amerioani.

Datorită perspectivelor nebănui
te pe care le deschide fizicii, chi
miei și tehnicii în genere, acea
stă uriașă victorie științifică a sa- 
vanților sovietici va marca fără în
doială o dată dintre cele mai im
portante în istoria științei.

Tancul și... acul
Presiunea este o mărime fizică 

dintre cele mai surprinzătoare. In 
această privință pot fi date nume
roase exemple. Un ac, de pildă, 
exercită asupra țesăturii o presiune 
de mii de ori mai mare decît pre
siunea celui mai greu tanc asupra 
solului. Aceasta, deoarece forța cu 
care un corp apasă asupra celui
lalt se distribuie totdeauna pe în
treaga suprafață de contact. Cum 
suprafața vîrfului de ac este foar
te mică, la capătul lui se pot dez
volta presiuni de aproximativ 5 
mii de atmosfere.

In ultimii ani, mulți oameni de 
știință din diferite țări s-au spe
cializat in tehnica obținerii presiu
nilor înalte. Cu toate acestea, după 
cum scrie fizicianul sovietic B. 
Liapunov, pină acum, omul a pă
truns relativ puțin in împărăția 
neexplorată în oare o forță de zeci 
de mii de kUog ime apasă asupra 
fiecărui centimetru pătrat. Mate
rialele de care dispunem deocam
dată nu sînt suficient de rezistente 
pentru a suporta apăsări atît de 
uriașe.

Țintind însă seama de faptul 
că fiecare pas făcut pe scara pre
siunilor aduce, după cum vom a- 
răta, surprizele cele mai extraor
dinare, fizicienii au muncit ex
trem de mult pentru a rezolva ur
mătoarele trei probleme funda
mentale : cum pot fi obținute pre
siuni de sute de mii sau chiar mi
lioane de atmosfere, cum ar putea 
fi ele măsurate și cum pot fi ana
lizate proprietățile substanțelor 
foarte mult comprimate ?

Obținerea presiunilor ultra- 

„Inima" rețelei de interconexiune din Leningrad. Datorită dispozi
tivelor automate cu care e înzestrată, cei doi ingineri dispeceri 
controlează buna funcționare a unui număr de peste 20 de cen

trale electrice 1

înalte în laboratoare este conside
rată de toți oamenii de știință 
drept una din problemele cele mai 
dificile ale fizicii moderne, deoa
rece partea cea mai grea constă în 
menținerea presiunii obținute. Ca
merele din oțelurile cele mai re
zistente se pulverizează sub acțiu
nea presiunilor înalte. Iată ce scrie 
în această privință specialistul so
vietic amintit mai sus. O fisură cît 
de mică în peretele de metal, invi
zibilă cu ochiul liber, reduce la 
zero toate străduințele inginerilor, 
care au construit camere pentru 
presiuni înalte din oțelurile cele 
mai dure. Experiențele devin pri
mejdioase — ca și cum în inte
riorul camerei s-ar afla închis un 
explozibil, și nu un gaz dintre cele 
mai inofensive.

Cu toate acestea, oamenii de 
știință au repurtat în ultimul timp 
unele succese în domeniul presiu
nilor supraînalte, construind dis
pozitivele cele mai ingenioase. Ei 
au construit pistoane minuscule al 
căror diametru este de numai 
1,5 mm. Folosind pompe cu lichid 
cu cîteva trepte, fizicienii au ob
ținut în felul acesta presiuni care 
se apropiau de o jumătate de mi
lion de atmosfere. Dar această ci
fră părea o limită de netrecut cu 
tehnica actuală, lată însă că sa
vanții sovietici au depășit de zece 
ori vechiul record, obținând pre
siuni de 5 milioane de atmos
fere.

în ce constă importanța științi
fică extraordinară a acestei reali
zări ?

Transformări uimitoare
Deși fizica presiunilor ultraînalte 

este încă la începutul ei, savanții 
au stabilit că substanțele foarte 
mult comprimate suferă o serie de 
transformări dintre cele mai neaș
teptate, datorită faptului că schim
bările obținute în structura mate
riei nu ating numai moleculele ci 
chiar atomii, unde între nucleu și 
electronii periferici există, precum 
se știe, spații imense. Prin apro
pierea electronilor de nuclee stic
la devine solubilă în apă ca za
hărul, de pildă, hîrtia devine trans
parentă ca sticla și se poate pro

duce chiar o varietate de oțel prin 
care e posibil să se... filtreze apa. 
Supunînd gheața la presiuni foar
te mari, s-a obținut o substanță 
dintre cele mai uluitoare : „gheața 
fierbinte" care se topește la plus 
170 grade!

Nu sînt aceste transformări cu 
adevărat uimitoare ?

Dar aceasta nu este încă totul. 
Se știe că in stele materia este 
extrem de densă. Savanții presu
pun că prin comprimarea foarte 
înaintată a substanței, orbitele e- 
lectronilor vor fi sfărîmate și nu
cleele se vor apropia foarte mult, 
astfel că se vor obține șt pe pă
mînt materii cu densități uriașe. 
Nu este exclus ca prin intermediul 
celor 5 milioane de atmosfere rea
lizate de savanții sovietici, să se 
poată obține in viitor o bucată de 
metal de mărimea unei cireșe, a 
cărei greutate să fie de cîteva mii 
de kilograme!

Este de asemenea foarte proba
bil ca prin intermediul presiunilor 
ultrmnalte grafitul moale și unsu
ros să poată fi transformat în dia
mant. Intr-adevăr, diamantul stră
lucitor este compus din aceiași 
atomi de carbon ca și grafitul ne
gru și mat, numai că așezarea a- 
tornilor este diferită în cele două 
corpuri. (Fizicienii spun că re
țeaua cristalină a diamantului este 
cu totul diferită de cea a grafitu
lui). Dar oamenii de știință știu 
astăzi cu precizie că în anumite 
condiții o formă a rețelei cristaline 
se poate transforma în alta. A- 
ceastă idee stă la baza străduințe
lor depuse pentru fabricarea sin
tetică a diamantului. Savantul so
vietic O. P. Leiptmski a determi
nat încă în anul 1940 temperatura 
și presiunea necesară pentru pro
ducerea diamantului. Acum, cu a- 
jutorul posibilității de a produce 
presiuni ultraînalte, toate aceste 
încercări vor fi desigur reluate.

Planeta pe care trăim...
constituie deocamdată o mare 

necunoscută pentru oamenii de ști
ință, în special în privința struc
turii ei interioare. Adîncurile glo
bului terestru sînt caracterizate, 
printre altele și prin presiunile 
uriașe oare domnesc acolo. Astfel 
s-a calculat că presiunea crește de 
la 270 atmosfere (cit este la pri
mul kilometru) pină la 3.059.700 
atmosfere (la kilometrul 6.370). La 
adâncimea de 2900 km. de la su
prafață începe „miezul pământu
lui", o sferă cu raza de 3.500 km., 
a cărui masă reprezintă o treime 
din totalitatea masei planetei. Toc
mai despre alcătuirea miezului nu 
există date științifice pină în pre
zent. Pentru a stabili acest lucru, 
cercetătorii trebuie să reproducă 
mai intîi în laborator presiunea u- 
riașă care domnește în centrul pă
mântului și să supună diferite 
substanțe acestei apăsări. Prin ob
ținerea celor 5 milioane de 
atmosfere și această experiență va 
deveni curind posibilă și prin a- 
ceasta va fi dezlegată una din tai
nele cele mai mari ale naturii: 
structura interioară a planetei pe 
care călătorim de milioane de ani.

Ing. ION SUCEVEANU

Expunînd în celebrul său pam
flet „Unul din regii republicii" 
punctul de vedere al unui miliar
dar asupra rolului pe care îl are 
religia, Maxim Gorki mi se pare 
a fi dat o deplină caracterizare 
funcției pe care u îndeplinit-o 
misticismul în istoria omenirii.

„Religia — spunea miliardarul 
— este indispensabilă pentru să
raci. Mie îmi place. Pe pămînt 
totul aparține diavolului, spune ea. 
O, omule, dacă vrei să-ți mintu- 
iești sufletul, nu dori și nu te a- 
tinge de nimic aici pe pămînt. Tu 
te vei bucura de viață — după 
moarte ; în cer toate sînt pentru 
tine 1 Atunci cînd oamenii cred în 
aceasta, e ușor să ai de-a face cu 
ei. Da. Religia e un ulei. Cu cît 
vom unge mai din belșug cu ea 
mașina vieții, cu atit mai ușoară 
va fi sarcina mecanicului...".

Am reflectat asupra acestei pro
funde satire gorkiene citind nouți 
ediție a lucrării lui G. A. Gurev 
„Despre credința in Dumnezeu" și 
lucrarea editată de S.RS.C., a 
lui P. Popovici „Religie sau 
știință ?“ Printre altele au
torii vorbesc aci pe larg despre 
forțele care s-au servit de-a lun
gul veacurilor de religie, despre

rupt de 
socoate 
o parte 
examen 
de altă

In ajutorul
geologilor...

unui puț
Un instrument cu ajutorul 

căruia explorarea .
petrolifer se efectuează de opt 
ori mai repede decît pină a- 
cum.

■ir După cum dovedesc așezările 
preistorice care au fost descoperi
te, omul a cunoscut construcțiile 
pe piloți încă din timpuri stră
vechi. Asemenea construcții se fă
ceau în Europa într-o perioadă în 
oare peșterile mai slujeau ca adă
posturi vremelnice.

•fr tn lucrarea .Despre straturile 
pămintului" Lomonosov a expus și 
a fundamentat pentru întîia oară 
concepția istorică asupra formării 
scoarței pămintului.

rolul reacționar al misticismului 
care a fost atît de „indispensabil" 
„miliardarilor" din toate timpu
rile în dorința lor de a sădi în 
sufletele oamenilor muncii neîncre
derea în propriile lor forțe, de a 
lipsi masele populare de voința de 
a lupta împotriva asupririi de 
clasă.

Folosind o largă rețea de exem
plificări atît G. A. Gurev cit și 
P. Popovici reușesc si explica în 
lucrările lor, pe înțelesul celor 
mai largi mase de cititori, rolul 
pe care l-a jucat misticismul în 
mâinile exploatatorilor în toate 
timpurile.

Istoria omenirii ne oferă nenu
mărate exemple care ne arată cum 
în toate timpurile nemulțumirea 
maselor asuprite s-a tradus prin 
revolte care provocau îngrijorarea 
și groaza claselor exploatatoare. 
Pentru a ține în frîu masele ne
mulțumite, clasele exploatatoare 
au acordat o deosebită atenție în
tăririi armatei și statului cu pu
teri represive. Pe lingă aceste mij
loace materiale ei au căutat insă 
și mijloace spirituale de con- 
strîngere. Subliniind această idee, 
P. Popovici evidențiază faptul că 
clasele exploatatoare au găsit în

Rotorul unei uriașe turbine Kaplari construită în R. Cehoslovacă '

Ce este
(Urmare din pag. l-a)

este emisă în interiorul unui cerc 
a cărui axă coincide cu direcția 
de propagare a particulei electri
zate in mișcare. Deschiderea ace
stui cerc depinde de viteza par
ticulei precum și de unele pro
prietăți optice ale materialului izo
lării.

Cunoașterea desăvîrșită a legi
lor acestui fenomen de către fi
zicienii sovietici a permis să se 
treacă de curind la o aplicație 
practică extrem de importantă. 
Intr-adevăr, in ultimii ani, unul 
dintre domeniile cele mai intere
sante ale fizicii este acela care se 
ocupă de studiul particulelor ac
celerate la energii foarte mari, cu 
ajutorul marilor acceleratoare. De
tectarea acestor particule este însă 
foarte dificilă din pricina slabei 
lor interacțiuni cu substanțele pe 
care le străbat. Efectul Cerenkov 
insă poate pune i-n evidență ase
menea particule prin radiația care 
însoțește trecerea lor printr-un 
mediu potrivit ales. Deschiderea 
conului luminos la care n-am re
ferit poate măsura energia parti
culei respective. La ora actuală 
asemenea detectori cu radiații Ce
renkov au servit pentru descope
riri importante. Astfel, acum doi 
ani, fizicienii americani au putut 
detecta In acest mod antiprotonul, 
particulă a cărei existență nu era 
cunoscută la acea dată decît prin 
deducții teoretice. Acum, in ace
ste zile, chiar cu detectori de ace
lași tip este echipat cel de al 
treilea satelit artificial sovietic al 
pămintului. Indicațiile lor trans
mise continuu pe pămtnt arată că 
in afara atmosferei există un flux 
puternic de radiație cosmică (sub 
forma unor particule de energii 
foarte mari) care stîrnește intere-

tȘ- In anul 335 Alexandru Mace
don a făcut o expediție împotriva 
tracilor, ajungând pină la Dunăre. 
Oștile macedonene au trecut chiar 
în cimpia Munteniei. Unul din ge
neralii lui Alexandru, Ptolemeu 
fiul lui Lagos, a povestit în memo
riile sale această expediție. Cu a- 
jutorul notelor sale păstrate la 
istoricul Arrian și al descoperirilor 
arheologice, azi putem să reconsti
tuim dezvoltarea triburilor getice 
din cimpba Dunării, 

religie una din cele mai abile 
arme de asuprire spirituală. In 
locul fericirii pe care popoarele o 
căutau pe pămînt, exploatatorii le 
îndreptau gîndurile spre amăgi
toarele bogății ale unei vieți de 

CUI SERVESC 
iluziile mistice...

însemnări pe marginea lucrărilor lui
G.A. Gurev: „Despre credința în Dumnezeu" 

și P. Popovici: „Religie sau știință ?"

dincolo. într-adevăr, istoria ne a- 
rată cum atunci cînd clasele ex
ploatatoare și-au dat seama de fo
loasele ce le-ar avea ^ubordonîn- 
du-și religiile, ele au promulgat 
principiul religiilor de stat. Acum 
autorul ne aduce o serie de alte 
exemple care arată cum odată ce

„efectul Cerenkov"
sul întregii lumi științifice, 
altfel, efectul Cerenkov poate fi 

astăzi

De

inobservat cu ușurința 
orice reactor atomic.

Descoperirea efectului Cerenkov 
are. după cum se vede. în afară 
de marea lui importanță științifi
că și o deosebită importanță pen
tru progresul cercetărilor in capi
tolele cele mai interesante ale fi
zicii actuale.

In sfîrșit, aș vrea să subliniez 
ideea pe care o reliefează un in
teresant articol publicat in „Prav
da" de ieri de un grup de șapte 
savanți sovietici în legătură cu a- 
cesie remarcabile descoperiri știin
țifice ale fizicienilor sovietici.

O serie de fapte dovedesc că 
Academia Regală de Științe apre
ciază marile merite ale savanților 
ruși și sovietici (înainte de revo
luție cu Premiul Nobel au fost 
distinse lucrările științifice ale lui 
Pavlov, Mecinikov, iar în ultimii 

La observatorul astronomic popular din b-dul Ana Ipătescu... 
Foto; V. CHIRCEV

au devenit religii de stat, cultele 
religioase și-au împletit activitatea 
lor cu activitatea statului exploata
tor, sclavagist, feudal, capitalist, 
îndeplinind aceeași misiune : apă
rarea orânduirilor din care își sug 

bogățiile și puterea clasele exploa
tatoare.

Aducind o serie de exemplifi
cări din lucrările religioase, G. A 
Gurev arată cum de mii și mii de 
ani, diversele culte mistice tind să 
consfințească, să justifice, să per
manentizeze exploatarea omului de

incurabil?
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Răspunde prof. dr. E. C. Crăciun, directorul 
Institutului de anatomie patologică „V. Babeș"patologică „V. Babeș"
Am urmărit cu deosebit interes 

discuția desfășurată în pagina de 
știință a „Scînteii tineretului" cu 
privire la problema cancerului la 
care au luat pină în prezent parte 
acad. St. Milcu și prof. I. Făgă- 
rășanu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

Aș vrea ca în cadrul acestei 
discuții să insist asupra rolului 
pe care îl are patoîogistul în com
baterea acestei îngrozitoare boli. 
Sarcina deosebit de importantă a 
patologistului este de a preciza 
diagnosticul cu ajutorul metode
lor de laborator. Cu alte cuvinte 
patoîogistul va identifica la mi
croscop anumite forme de cancer 
in contrast cu alte tumori și le
ziuni care nu sînt de natură can
ceroasă.

în această ordine de idei tre
buie să subliniem faptul că con
cepția modernă asupra canceru
lui, diferă de concepția veche 
prin aceea că pune accentul nu 
pe aspectul morfologic 
orice alt considerent ci 
examenul microscopic ca 
integrantă din întregul 
făcut fiecărui pacient. Pe 
parte, pe baza unor strînse cola
borări stabilite în anii din urmă 
între chirurgi, radiologi și pato- 
logi niciunul dintre ei nu va trece 
la tratament decît pe baza diag
nosticului microscopic elaborat de 
patologist.

Avem astăzi condiții de lucru 
incomparabil mai bune decît 
pină acum 10—12 ani. Aceasta 
se datorește în bună măsură ma
rilor biruinți pe care le-am obți
nut pe drumul educării sanitare a 
maselor.

După părerea mea trebuie însă 

ani cercetările tn domeniul chi
miei de acad. N. Semionov), In 
lumina acestor fapte apare 'ten
dențioasă acordarea premiului 
pentru literatură lui B. Pasternak 
pentru o lucrare care este lipsită 
de calități literare, după cum măr
turisesc însuși criticii occidentali. 
O simplă comparație a lucrărilor 
din domeniul- fizicii și chimiei și 
din domeniul literaturii cărora li 
s-au acordat premiul Nobel arată 
că dacă în primul caz, o impor
tanță hotărâtoare în selecționarea 
lucrărilor l-au avut valoarea lor 
științifică, tn al doilea caz, impor
tante au fost numai criteriile po
litice reacționare. Acest fapt do
vedește din nou justețea învăță
turii leniniste, că dacă in dome
niul cercetărilor specializate, con
crete, savanții burghezi pot fi o- 
biectivi, in aprecierea fenomene
lor sociale, a operelor literare, ei 
se află tntrutotut sub influența 
ideologiei clasei dominante".

către om, insuflând maselor popu
lare supunere deplină față de asu
pritori.

Demascînd tendința religiei de 
a transforma pe oamenii muncii în 
slugi ale exploatatorilor, V. 1. Le
nin scria : '

„Pe cel ce muncește și în
dură lipsuri toată viața, religia îl 
învață să fie smerit și răbdător în 
viața pămîntească, consolîndu-1 cu 
speranța în răsplata cerească. lai 
pe cei ce trăiesc din munca alto
ra, religia îj învață să se ocupe cu 
binefaceri în viața pămîntească, 
oferindu-le astfel o foarte ieftină 
justificare pentru întreaga lor exi 
stență de exploatatori și vînzîn. 
du-le la un preț convenabil bilete 
pentru fericirea cerească".

In lucrările despre care vorbim 
se aduc o serie de exemplifi
cări ale scrierilor religioase vecii: 
și contemporane, care dovedesc 
fără tăgadă că reprezentanții mis 
lirismului s-au făcut apărătorii tu
turor instituțiilor de represiune 
ale claselor exploatatoare împotri
va maselor oamenilor muncii, ce
tind credincioșilor să fie „respec
tuoși" față de acțiunile tilhăreșli 
ale statului exploatator.

Cancerul
wiiiiHiiiifliiiiiiiwm

este

înțeles în mod sincer punctul 
principal in combaterea canceru
lui în ceea ce privește educația 
sanitară a maselor. Sub acest as? 
pect mi se pare că teama de can
cer este principalul obstacol pe 
care-1 avem astăzi de învins.

Această teamă de cancer împie
dică venirea la controlul medical 
făcut din timp, adică atunci cînd 
tumorile și cancerul se pot trata 
cu rezultate de multe ori foarte 
bune.

Teama de cancer îl face uneori 
pe bolnav să evite controlul me
dical, să evite legătura permanen
tă cu organele medicale ori de 
cîte ori cineva își schimbă locul de 
muncă sau chiar localitatea. Asta 
înseamnă pierdere de timp, pier
derea unei juste înțelegeri a evo
luției fiecărui caz, reducerea po
sibilităților unui tratament cit 
mai bun, în cel mai scurt timp, 
în această ordine de idei trebuie 
să subliniem faptul că din punct 
de vedere, nu numai științific, dar 
și practic teama de cancer este 
cu totul neîntemeiată.

Faptele ne arată însă că pe mă
sură ce se obțin noi succese in 
lupta împotriva cancerului, pe 
măsură ce se văd roadele edu
cației sanitare a maselor, dispa
re și teama de cancer.

Patoîogistul are și el mult de 
obținut prin dispariția acestei 
injuste atitudini față de proble
ma cancerului.

Patoîogistul trebuie să poată 
colabora în ori și-ce stadiu a! bo
lii cu chirurgul și cu radiologul 
pentru stabilirea corectă a diag
nosticului. Asta înseamnă că el 
țrebule adus în situați^ de a 
putea să constate leziunea reală 
din țesuturi.

Progresele tehnicii în laborator 
sînt atît de mari în ultimii ani, 
îneît asemenea examene făcute de 
patologist se pot repeta fără pe
ricol pentru pacient și in cele mai 
bune condiții pentru identifica
rea etapei la care a ajuns boala 
tumorală. Nu este cazul de a in
tra în detalii tehnice. Dar se poa
te aminti numai că astăzi patolo- 
gistul are la indemina sa atît 
metode care-i permit să facă exa
mene în masă, precum și exame
ne chiar în timpul intervenției 
chirurgicale, precum și examene 
histochimice, citologice, citobiolo- 
gice, precum și alte metode cu 
indicații speciale. Diagnosticul 
microscopic, pus de patologist, 
este astăzi singura resursă de 
diagnostic precis cu privire Ia 
cancer.

Revistele și publicațiile medica
le ne aduc mereu noi procedee de 
laborator și noi mijloace de diag
nostic și identificare ale formelor 
celor mai diverse de tumori și 
cancere. Iată de ce noi astăzi 
putem privi problema cancerului 
cu un optimism bine întemeiat.

Perspective noi s-au deschis în 
ultimul timp cu privire la trata
mentul cancerului și prin medi
camente chimice.

Dar problema de bază rămâne 
cea a biologiei cancerului, ceea ce 
bineînțeles, nu reprezintă decît o 
latură a problemei biologiei țesu
turilor în general. Domeniul ace
sta de cercetări științifice este cu 
totul nou. El a fost inaugurat de 
către patologiști, cărora le revine 
și rolul de a face o sinteză între 
cunoștințele chimice și cele de la
borator interpretînd reperele o- 
biective, de care dispunem, spre 
a controla cît mai bine evoluția 
fiecărui caz.

Colaborarea oamenilor de știin
ță este mai strînsă și mai promi
țătoare ca orieînd. Și cu siguran
ță că în curind se vor obține noi 
biruinți pe drumul răpunerii ace
stei boli.

îndemnurile de acest fel n-au 
mai putut însă sluji la nimic a- 
tunci tind masele populare au ve
nit în Contact cu știința, cu ideile 
marxisrn-leninismului, tind au în
țeles legile de dezvoltare a lumii 
și societății, cînd și-au dat seama 
că ele își pol făuri singure, aici pe 
pămînt și nu în ceruri, reala lor 
fericire folosindu-se de forța lor, 
de unitatea lor, răsturnîndu-i pe 
exploatatori.

Istoria a dovedit că oamenii sin
guri își făuresc soarta, că adevăra
ta cauză a mizeriei este exploata
rea, că socialismul asigură cu ade
vărat o viață fericită aici pe pă
mînt.

Studiind noua ediție a cărții 
„Despre credința în Dumnezeu" - 
precum și lucrarea „Religie sau 
știință activiștii organizației
noastre revoluționare de tinerel, in
structorii de pionieri, profesorii și 
învățătorii vor găsi aici indicații de 
preț pentru propagarea în rindu- 
rile tineretului a concepțiilor știin
țifice despre viață, despre fenome
nele lumii înconjurătoare, pentru 
combaterea misticismului.

1. SA VA



Entuziasmul brigadieresc 
a învins lipsa 
de experiență șl utilaj

La 31 octom
brie 1948, tova
rășul Gb. Gheor
ghiu-Dej a de
clarat deschisă 
circulația pe li
nia ferată Bum- 
bești-Livezeni. A- 
ceastă solemni
tate era încunu
narea strădaniei 
depusă de cei 
de tineri brigadieri împreună cu 
ceilalți muncitori, tehnicieni și 
ingineri pentru terminarea li
niei Bumbești-Livezeni care lega 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui de restul țării. Prin darea în 
circulație a liniei Bumbești-Live- 
zeni, drumul cărbunelui spre in
dustria din Muntenia și Oltenia, 
spre Capitala țării s-a scurtat cu 
peste 120 km. Proiectul construirii 
acestei linii data de 20 de ani, din 
1928 dar regimul burghezo-moșie- 
resc nu fusese în stare să-i dea 
yiață.

La 1 martie 1948 primii briga
dieri, veniți din diferite colțuri ale 
țării coborau în gările Livezeni, 
Meri, pentru a lua parte la reali
zarea grelei sarcini puse în fața 
lor de partid, de a termina lucră
rile liniei ferate Bumbești-Livezeni 
pînă la sfîrșitul aceluiași an. Era 
o încercare grea, o sarcină de mare 
răspundere încredințată tineretu
lui. Urmele războiului apăsau încă 
greu asupra țării. Nu aveam utila
je, nu aveam materiale suficiente, 
nu aveam asigurată o cazare satis
făcătoare miilor de tineri care ur
mau să lucreze pe acest șantier. 
Volumul lucrărilor care trebuiau 
realizate era însă impresionant, 
îmi aduc aminte de lucrările te- 
rasamentului dintre tunelele Pala- 
tiște și Fabian. La vremea aceea a 
propune ca 180.000 de metri cubi 
terasamente în stîncă să fie făcute 
în 6 luni cu utilajele pe care le 
aveam atunci la dispoziție, era o 
idee pe câre chiar unii specialiști 
o considerau de domeniul fante
ziei pure. S-a început însă lucra
rea avînd la dispoziție cîteva mo- 
tocompresoare vechi și entuzias
mul și dragostea de muncă ale celor 
3000 de brigadieri. S-a lucrat zi și 
noapte. Entuziasmul tineretului a 
molipsit și pe cei mai vîrstnici. 
Fără utilaje corespunzătoare, cu 
oameni necalificați, teresamentul a 
fost totuși gata la termen pentru 
a permite liniei să înainteze din 
stația Livezeni spre stația Pietrele 
Albe. Munca înflăcărată a briga
dierilor a înlocuit calificarea, ma
șinile și utilajul.

Exemplele date mai sus sînt 
doar cîteva din zecile de cazuri. 
Prin spiritul de abnegație al sute
lor și miilor de tineri s-a rezolvat 
la timp în condiții bune o lucrare 
deosebit de grea.

Munca avîntată pe acest șantier 
ne-a sădit și ne-a dezvoltat nouă 
— celor ce am lucrat acolo — 
pasiunea pentru viața de construc
tor, pentru viața de șantier. Pe 
mulți dintre tinerii pe care i-am

Nicolae Ștefan 
inginerul șef al grupului de șan
tiere tunel-uzină de la hidrocen
trala „V. I. Lenin"-Bicaz — fost 
șeful secției L. S. de la șantierul 
național al tineretului „Gheorghe

Gheorghiu-Dej" — Bumbești- 
Livezeni

—o—
de luni de zile 
aproape 30.000

cunoscut Ia Bum- 
bești-Livezeni 

i-am reîntîlnit 
după ani și ani 
pe alto mari 
șantiere la Bicaz 
și Onești, la Hu
nedoara și Nă
vodari. Mîndria 
de participant 

unor importante o- 
aeum zece ani — 
dîrzenia pentru în-

la construirea 
biective ca și 
entuziasmul și 
vingerea oricăror greutăți, iată ce-i
animă și astăzi pe miile de tineri 
brigadieri de pe șantierele țării.

In încbeierea acestor rînduri 
îmi permit să transmit tuturor a- 
celora cu care am muncit la Bum- 
bești-Livezeni un salut tovărășesc 
și mult spor la muncă.

In ajutorul brigadierilor de astăzi vin mașinile și utilajele per
fecționate. Foto; V. CONSTANTINESCU

Munca voluntară expresiea patriotismului tinerei generații
(Urmare din pag. I-a)

care va duce curînd fla
căra albastră a metanului 
tinerei industrii a Moldovei, au 
raportat cu mîndrie partidului 
și guvernului că prin munca 
lor însuflețită au realizat cu 
trei luni înainte de termen pri
ma etapă a lucrărilor. Invin- 
gind ploile și frigul, străpun- 
gînd dealuri și munți ei au să- - 
pat 450.000 m.c. efectuînd 
km. săpătură șanț și 175 
conductă montată. O mare 
ploare a luat-o în ultima 
me munca voluntară, patriotică 
a tineretului pentru înfrumuse
țarea orașelor și satelor pa
triei precum și cea în sprijinul 
dezvoltării agriculturii și silvi
culturii. In prima etapă a a- 
nului curent, tineretul a efectuat 
lucrări de refacere și protecție 
a pădurilor pe 28.000 ha. De a- 
semenea, zeci de mii de tineri 
au fost mobilizați de organiza
țiile utemiste la curățirea și 
întreținerea a 219.000 ha. pă
șune și finețe.

Anul acesta au și fost redate 
in folosință agriculturii prin 
munca voluntară a tineretului 
peste 20.000 ha. terenuri de
gradate.

Tineri muncitori, țărani, stu- 
denți, elevi încadrați în tabere 
de muncă voluntară în gospo
dăriile agricole de stat partici
pă an de an la strinsul recol
tei, la efectuarea lucrărilor a- 
gricole de vară. Munca volun
tară cuprinde și mase largi de 
tineri colectiviști care se 
gajează să facă anumite 
crări necesare dezvoltării 
dului obștesc al G.A.C. 
retribuire cu zile-muncă.

180 
km. 
am- 
vre-

an-
1 ti

fon- 
fără

Din an în an crește puternic 
avîntul în muncă, patosul con
structiv al tineretului nostru. 
Sub steagul de luptă al parti
dului, tinerii mobilizați și orga
nizați de Uniunea tineretului 
Muncitor, se dovedesc a fi lup
tători înflăcărați și plini de 
abnegație pe frontul construc
ției socialiste. Pilda luminoasă 
a comsomoliștilor care au con
struit și construiesc cu eroism 
orașe, uzine, hidrocentrale și 
palate ale culturii, care desțe
lenesc întinderi uriașe de pă- 
mînturi virgine, însuflețește ti
neretul nostru în munca și lup
ta vitejească pentru înflorirea 
patriei, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului muncitor.

Niciodată în istoria țării 
noastre, entuziasmul, curajul, a- 
vîntul tineretului spre fapte 
mari, nu și-au găsit asemenea 
putință de afirmare ca în epo
ca plină de măreție și eroism a 
construirii socialismului.

Șantierele tineretului consti
tuie o minunată școală de creș
tere, formare și educare a ti
neretului în spiritul socialismu
lui, o școală în care se fău
rește și se călește omul nou, 
omul societății eliberate de ex
ploatare, omul societății socia
liste — purtător al mărețelor 
idei ce însuflețesc poporul nos
tru în lupta pentru fericire, 
pentru progres, devotat fără 
margini poporului, partidului. 
Pe măsură ce învață să învin
gă piedici și greutăți, pe mă
sură ce-și ridică nivelul ideolo
gic și politic, tinerii brigadieri 
își ridică conștiința de clasă, 
simțul de disciplină și abnega
ție, se educă în spiritul patrio

tismului socialist, al devota
mentului față de cauza socia
lismului. Șantierele tineretului 
constituie totodată o adevărată 
școală de calificare profesio
nală în care mii de tineri mun
citori și țărani învață o mese
rie. In fruntea tinerilor care 
merg pe șantierele tineretului 
sînt utemiștii, membri ai orga
nizației revoluționare educată 
și crescută de partid.

Trebuie să luptăm pentru ri
dicarea șantierelor de tineret la 
nivelul unor șantiere model, 
pentru lichidarea lipsurilor ce 
se mai manifestă încă pe unele 
șantiere de tineret în folosirea 
cit mai deplină a acestora ca 
școli de educație comunistă.

Partidul a chemat tinerii bri
gadieri de pe șantierele națio
nale și regionale, organizațiile 
U.T.M. să lupte cu toată vi
goarea lor pentru înălțarea 
obiectivelor celui de al doilea 
cincinal, pentru făurirea unui 
puternic detașament de cadre 
calificate la un înalt nivel în 
sectorul construcțiilor, pentru 
făurirea unui om nou, luptător 
activ, conștient pe frontul con
strucției socialiste.

Tradițiile minunate ale briga
dierilor de la Bumbești-Live
zeni, Salva-Vișeu și de pe ce
lelalte șantiere naționale din 
anii reconstrucției constituie un 
îndemn și un exemplu de ur
mat, pentru toți brigadierii, 
pentru utemiștii și întregul 
nostru tineret, un îndemn spre 
noi fapte mărețe, demne de 
epoca pe care o trăim, demne 
de viața nouă, socialistă pe 
care o făurește cu propriile 
sale mîini poporul nostru con
dus de partid.

Noi manifestări cultural-artistice
Joi au continuat să aibă loc în 

întreaga țară noî manifestări cul
turale și artistice consacrate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

In Capitală, Institutul de studii 
romîno-sovietic al Academiei R. P. 
Romîne, în colaborare cu unele 
instituții de specialitate, a orga
nizat conferințe privind importan
ța cercetărilor științifice sovietice 
pentru'dezvoltarea științei în țara 
noastră. La Facultatea de științe 
naturale a Universității „C. I. 
Parhon“, prof. univ. Nicolae Să- 
lăgeanu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, și conf. 
univ. Nistor Șanta au vorbit des
pre „Progresele recente sovietice 
în cercetările de fiziologie vege
tală și animală cu izotopi radio
activi". La Ministerul Construcții
lor și Materialelor de Construcții, 
Adalbert Harap, secretar general 
al ministerului, a conferențiat des
pre „Cercetări sovietice în dome
niul prelucrării superioare a lem
nului", iar la Facultatea de me
dicină veterinară a Institutului a- 
gronomic „N. Bălcescu", conf. dr. 
Alexandru Niculescu a ținut con
ferința „Contribuția helmintolo- 
giei sovietice la dezvoltarea hel- 
mintologiei veterinare romînești".

La Casa prieteniei romîno-so
vietice, prof, univ Manea Mănes- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, a făcut ex
punerea „Dezvoltarea continuă a 
colaborării și întrajutorării econo
mice între țările socialiste1*. A ur
mat un program artistic dat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri

întâlnire tovărășească 
cu prilejul înapoierii 
Teatrului Național 
„i. L. Laragiaie“ 

din U.K. S.S.
Joi după-amiază in sala de mar

moră a Casei Scinteii a avut loc 
o întîlnire tovărășească organizată 
de Ministerul învățămintului și 
Culturii și Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul înapoierii 
Teatrului Național „1. L. Caragia- 
le“ din turneul întreprins în Uni
unea Sovietică.

Au participat tovarășii Constan
ța Crăciun, adjunct al ministrului 
învățămintului și Culturii, Pavel 
Țugui, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Uctav Livezeanu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Eugen Rodan, secretar 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
scriitorii Zaharia Stancu, director, 
și Aurel Baranga, director adjunct 
al Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale", artiștii poporului Lucia 
Sturza-Bulandra, Aura Buzescu, 
Costache Antoniu, Vasiliu Birlic, 
George Calboreanu și George Vra- 
ca, maestrul emerit al artei Sică 
Alexandrescu, precum și numeroși 
regizori și actori ai Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale" și ai altor 
colective teatrale din Capitală.

Au asistat V. F. Nikolaev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
alți membri ai Ambasadei U.R.S.S.

(Agerpres)
C

C.F.R. Giulești. In sala „Modern" 
din bulevardul 6 Martie a avut 
loc conferința „Figuri de femei în 
literatura sovietică" ■ pe care a ți
nut-o prof. Niculina Ionescu. In 
sala Libertatea, un colectiv de ar
tiști ai teatrului „Constantin 
Nottara" a prezentat spectacolul 
„In căutarea bucuriei" de V. Ro- 
zov. La Biblioteca de copii 
A.R.L.U.S. a avut loc o seară mu
zicală dedicată celor mici.

★
In regiunea Galați, la căminele 

culturale au avut loc numeroase 
conferințe, întîlniri cu țăranii mun
citori care au vizitat Uniunea So
vietică, seri literare, au fost des
chise expoziții consacrate realiză
rilor oamenilor sovietici.

★
La Tg. Mureș a avut 10c o șe

dință festivă a filialei din Regiu
nea Autonomă Maghiară a Socie
tății științelor medicale. Au făcut 
expuneri dr. Ana Aslan, director 
al Institutului de geriatrie din 
București, și dr. Kessler Pal, can
didat în științe medicale.

★

Sute de tineri din Deva au pri
mit joi după-amiază într-un cadru 
festiv ștafeta prieteniei sosită din 
regiunea Timișoara, care se află 
în drum spre București.

★
Concertul dat joi seara în sala 

Ateneului R. P. Romîne de Or
chestra simfonică radio dirijată de 
Mircea Cristescu s-a bucurat de 
concursul tinărului pianist sovie
tic Evgheni Malinin, laureat al 
concursului internațional „Mar
guerite Long-Jacques Thibaud" și 
al Festivalului internațional al 
tineretului de la Budapesta, apre
ciat de publicul nostru din reci
talul dat în primăvara anului tre
cut

Concertul s-a bucurat de mult 
succes.

(Agerpres)

Conferință de presă cu delegația 
de comercianți și oameni de afaceri 

din Grecia
Delegația reprezentanților Ca

merelor de Comerț și Industrie din 
Greciâ, în frunte cu președintele 
Camerei de Comerț și Industrie 
din Atena, Arghir Nicolopoulos, 
care ne vizitează fata la invita
ția Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, s-a întîlnit joi după- 
amiază la Hotelul Athene Palace 
cu ziariști din Capitală.

In numele delegației de comer
cianți și oameni de afaceri din 
Grecia dl Nicolopoulos și-a ex
primat satisfacția de a veni în 
contact cu reprezentanții ’ între
prinderilor de stat romînești de

Recepția oferită 
de ambasadorul Greciei 

ia București
Joi seara, ambasadorul Greciei 

la București Antonios Poumpouras, 
a oferit o recepție cu ocazia vizi
tei pe care o face în R.P. Romînă 
delegația de reprezentanți ai Ca
merelor de Comerț și Industrie din 
Atena, Pireu și Salonic și de co
mercianți și oameni de afaceri din 
Grecia.

La recepție au luat parte mem
brii delegației în frunte cu Arghir 
Nicolopoulos, președintele Came
rei de Comerț și Industrie din 
Atena.

Au participat Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului, 
ing. Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. Ro
mîne, T. Cristureanu, vicepreședin
te al Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, I. Moruzi, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe, Clara Ardeleanu și N. 
Zlatev, directori ad-interim în Mi
nisterul Afacerilor Externe, func
ționari superiori din Ministerul 
Comerțului , conducători ai între
prinderilor de stat de comerț ex
terior.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și consilieri economici.

comerț exterior și de a vizita o 
serie de întreprinderi industriale 
din țara noastră.

Impresiile noastre despre Ro- 
mînia și poporul său sînt într-ade- 
văr entuziaste — a declarat vor
bitorul. Sîntem îneîntați de ospi
talitatea pe care ne-a arătat-o po
porul romîn ori de cîte ori am 
avut contact cu dînsul. De înda
tă ce am trecut frontiera în Ro- 
mînia m-am simțit pe teritoriul 
romînesc ca și la noi acasă.

In legătură cu posibilitățile ce 
se întrevăd pentru lărgirea rela
țiilor comerciale dintre Grecia și 
Romînia, oaspetele a arătat că în 
ultimii ani în urma reluării rela
țiilor diplomatice se constată o 
dezvoltare continuă a schimburi
lor economice dintre cele două 
țări.

Atît din partea cercurilor co
merciale, cît și din partea autori
tăților competente romînești și 
grecești — a subliniat vorbitorul 
— există dorința de a intensifica 
schimburile economice. La aceasta 
va contribui atît vizita noastră 
aici, în Romînia, cît și vizita pe 
care urmează să o facă reprezen
tanți ai Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne în Grecia, precum 
și schimbul de delegații comercia
le dintre țările noastre. Părerea 
noastră este că vom atinge volu
mul schimburilor comerciale de 
dinainte de război și chiar îl vom 
depăși.

hemarea partidului 
U.T.M.-ului trezise 
largi. Ca niște rîuri mici, 

căutîndu-și calea, coloanele de ti
neri venind din toate părțile țării, 
se uneau într-o singură coloană, 
uriașă, asemenea unui fluviu. Și 
coloana aceasta se repezi dintr-o 
dată asupra Parîngului, luîndu-l 
cu asalt.

Frontul se întindea de la Bum- 
bești la Livezeni. Cele mai impor
tante poziții au fost la Borzii Vi
neți. Pietrele 
Mare, Tunel 
galina.

Ostilitățile
ce put pe dată. Oamenii, brigadie
rii, au luptat cu tăria munților și 
cu ura dușmanilor poporului. Iată 
cîteva episoade ale acestei bă
tălii.

La intrarea în defileu dinspre 
Livezeni se ridică stîncile de ba
zalt ale Parângului. O mină uriașă 
a frămintat acest teren cu sute de 
mii de ani în urmă, parcă jucîn- 
du-se cu tancurile de mii de tone 
greutate. Este o îngrămădire de 
piatră așezată alandala în felii tă
iate numai in colțuri ascuțite de 
cremene. Brigadierii s-au cocoțat 
aici cu frînghii, ca niște veritabili 
alpiniști. Priviți din vale, par fur
nici îndărătnice luptîndu-se în za
dar cu monștrii antedeluvieni. Din 
cînd în cînd însă, se aude strigă
tul : „Arde !“.

F urnicile cocoțate pe tancuri 
dispar ca prin farmec. Și atunci 
se aude un bubuit venind din ră
runchii muntelui. La început stîn
cile se clatină, apoi împinse parcă 
de un resort nemaivăzut de puter-

și a 
ecouri

Albe, Șoimii, Murgu 
Noroaie, T unei Dra-

cu Paringul au în-

nic, se înalță în văzduh și por
nesc să vîjiie ca niște obuze.

Cad apoi, și se întinde liniștea. 
Furnicile apar din nou din cotloa
nele în care s-au ascuns și urcă 
iar cu frînghiile, săpînd îndărăt
nice.

— Ce zici, Todea ? — își în
treabă prietenul Toma Popa.

-— De, ce să zic... N-am făcut 
rău c-am venit. O să le scriem ti
nerilor din sat ce-i și 
aici...

Cei doi bătrâni s-au 
la comitetul de partid.

cum pe-

prezentat 
Erau de

seama că se țin de ei cu greu la 
treabă.

Peste o săptămână, din satul 
Petea de Cîmpie soseau 50 de ti
neri. Bătrînii făcură cu ei o ceată 
și porniră asaltul la Livezeni.

£dute de brigadieri munceau la 
săparea noului terasament. 
Lucrările de terasament a- 

veau forma unui arc de cerc. Un 
capăt al acestui arc pornea din 
dreptul mînăstirii Lainici, celălalt 
capăt se oprea în pragul tunelu
lui dinspre miazănoapte. Aici lu
cra fi lipoveanul Mihai Rahov cu

doi în fața lui Mihai Rahov. Ace
sta ii percheziționă și găsi la ei 
cîteva hîrtiuțe scrise 
suci șl pe-o parte și 
curcat.

— Ce scrie acolo, 
îl întrebară brigadierii curioși.

Rahov tresări. Se încruntă și-și 
roti ochi amenințător :

— Secrete de stat ! — cuvîntă 
el. — Legați-i și aduceți-i jos.

Bandiții fură închiși în tinda 
barăcii și păziți pînă la ziuă cu 
schimbul. Mihai Rahov îl chemă 
pe Fluture mai la o parte, să-i ci
tească hîrtiuțele acelea. Fluture

mărunt. Le 
pe alta, în-

Rahove?

LA ȘCOALA MUNCII
PAT RIOTICE
baștină din Petea de Cîmpie, ju
dețul Mureș.

— De ce-ați plecat, tovarăși, din 
sat ? — îi întrebă i

Cei doi se uitară 
mirați.

— Cum, adică, de
— întrebă șovăitor
— Sîntem membri 
trebuie să dăm exemplu tinerilor 
din sat. După noi vin și ei. Poate 
facem o brigadă.

A doua zi, Toma Popa și Todea 
Andrei, cu tîrnăcoapele în mîini, 
urcau pe stinci. Tinerii brigadieri 
îi priveau uimiți- Curînd și-eu dat

secretarul, 
unul la altul,

ce-am plecat? 
Toma Popa, 
de partid și

le citi cu glas tare și Mihai Ra
hov se mînie.

— Adică să plecăm de unde-am 
venit, că n-o să facem nici o brân
ză ?... Iaca, asta n-o s-o facem, 
frate ! De mâine merg și eu cu 
tine la școală. Dac-aș fi putut citi 
manifestele astea cînd i-am prins 
ii cotonogeam, frate !... Ei, lasă, 
n-au să-mi mai dea ei cu praf in 
ochi !—

Brigadierii- despicind stîncile, făcînd Ioc drumului de fier la 
Bumbești-Livezeni

cel mai bun prieten al său, Flu
ture Constantin. Fluture era de 
felul lui țăran din Moldova, din 
satul Șipote. Nu știa carte și pînă 
atunci nu se îndrăgostise de ni
meni. Era bălai la față și nici un 
fir de barbă nuri umbrise obrajii. 
Pe lingă el, Mihai Rahov era un 
uriaș cu o barbă strașnică pe 
piept, cu o voce adincă, de bas. 
Seara, cînd lăsau lucrul, Rahov 
cînta in pragul barăcii cîntece le
gănate de stepă sau cintece de pes
cari. îl aștepta pînă tîrziu pe 
prietenul lui Fluture Constantin 
să-i spună acesta ce mai învățase 
la școală. Fluture râdea înveselit:

— Hei tu, excavator cu barbă !
— îi zicea el. — Hai și tu la 
școală ! Dacă nu vii cu mine, am 
să te spun învățătoarei.

Rahov dădea din cap. Nu vroia, 
intr-o noapte, peste baraca lor 

a început să curgă un rîu de pie
troaie. Au sărit speriați din așter
nuturi și au ieșit afară. Pietroa
iele cădeau din întuneric, de pe 
munte. Se auzeau mormăituri de 
urs înfuriat. Unii dintre brigadieri 
o luară la fugă. îndată începură 
să cadă după pietroaie, suluri de 
carton gudronat aprinse. Sulurile 
cădeau pe barăci.

— Aha, urși de-ăștia îmi sînt !
— urlă Mihai Rahov, furios, 

împărți brigada în două cete.
Una din ele, sub conducerea lui 
Fluture, se urcase pe barăci să 
stingă focul. Cealaltă ceată, condu
să de Mihai Rahov, porni pe furiș, 
desfășurîndu-se intr-un lanț larg, 
să pieptene pădurea. Pe buzu pră- 
pastiei dădură peste doi oameni 
care mormăiau ca urșii și începu
seră să arunce din nou cu bolo
vani. Brigadierii îi aduseră pe cet de-a lungul malului.

ictor Sabău apasă pikhame- 
rul in stîncă mai cu nă
dejde . în pauză se oprește 

și privește în jos, în prăpastie. 
Acolo jos lucrează o grupă forma
tă din tovarășii lui. Ei fac un zid 
de sprijin. Alături, Jiul își poartă 
apele în galop spre gituirea de 
la Lainici. Apoi Victor Sabău, 
după ce a privit, se apucă din 
nou de treabă. Pikhamerul latră 
ca o mitralieră. Scrîșnetul stîncii 
nu se mai aude. Doar că pe lingă 
Victor a început să curgă un pi- 
rîiaș de pietriș. Victor aruncă 
pikhamerul cit colo. Stîncile se 
clatină obosite. Sabău strigă la cei 
de jos din toate forțele lui :

— Fereșteee I...
Dar trece un camion 

urlă un compresor, 
Jiul. Cei din vale 
Se clatină stîncă și acum va porni 
la vale. Sabău nu 
de gindit. Soarta 
pecetluită, dacă el... Dacă el...

Sare de la înălțime în prăpa
stie, în mijlocul grupei. Cade ca 
un bolovan și-și fracturează 
cior.

— Tovarăși... — geme el. 
stîncă.

Brigadierii îl iau pe sus

pe șosea, 
geme și țipă 

nu aud nimic.

mai are timp 
celor de jos e

un pi-

Cade

' fi 
în clipa o-

ceea, în urma lor se ridică un nor 
de praf și țăndări de piatră zboa
ră în lături. Stîncă alunecase în 
prăpastie. Pe locul unde stătuse 
grupa se ridică acum un mușuroi 
de sfărîmături, mare cît 8 casă cu 
două etaje.

Un brigadier din ceată se scar
pină încurcat la ceafă.

— Măi, Victore... — mormăie 
el. — Măi Victore...

Nu știe ce să spună. Cuvinte 
de mulțumire ? Dar cum să le 
spui ?

Victor geme încetișor. Durerea 
începe să-l chinuie. Brigadierii se 
dezmeticesc. Doi dințre ei il iau 
pe brațe și-l duc la postul de 
prim-ajutor. Ceilalți se aruncă 
asupra stîncii cu dinamita și-o fac 
să dispară în Jiu.

★
A venit și momentul în care 

exploziile dinamitei au tăcut și 
tirnăcopul a fost schimbat cu 
cheia de montat linia. In momen
tul acela Parîngul era la pămînt. 
Apoi, emoția cu care erau ascul
tate comunicările telefonice. Loco
motiva cobora mereu înspre Bum- 
bești trăgînd trenul de control. In 
receptor se auzeau anunțate locu
rile pe unde trecea trenul.

— Murga Mare, bine !
— Tunel Noroaie, bine !
— Borzii Vineți, bine l
— Lunca Mare, bine !
— Pietrele Albe, bine I
— Bumbești, bine !
Trenul înțesat cu brigadieri 

trecea din gară în gară, fluierind 
prelung. Ecourile lui erau urmă
rite pe tot traseul, in toată țara 
aceste ecouri erau ascultate cu su
fletul la gură. In acea zi, la cele 
607 gazete de perete ale șantieru
lui, apăreau ultimele articole care 
anunțau celor 28.000 de brigadieri 
victoria : „Am izbîndit în șapte 
luni să construim ce n-a construit 
burghezia în douăzeci de ani ! 
Predăm linia înainte de termenul 
fixat la 7 Noiembrie 1948“.

Acesta e adevărul. în șapte luni 
s-a construit ce nu s-a putut con
strui de vechiul regim în douăzeci 
de ani. Astăzi, articolele acelea 
mai trebuie complectate: în șapte 
luni de zile s-a construit și o școa
lă uriașă de educație a tineretului 
in spiritul ideilor socialismului, 
Această școală uriașă, creată in 
focul luptei pentru o viață mai 
bună, dă și astăzi promoții noi de 
tineri, brigadierii actualelor șan
tiere naționale, luptători de frunte 
pentru construireu socialismului în 
țara noastră. Aceeași lozincă din 
1948 răsună acum pe marile șan
tiere naționale :

„Cu partidul nostru-n frunte
Spurgem munte după munte !“

DIONISIE ȘINCAN

In cinstea zilei de 7 Noiembrie, colectivul fabricii de mase plas
tice din Capitală obține realizări în producție. Astfel s-au reali, 
zat noi modele de mantale pentru ploaie, poșete și coșulețe pen
tru copii din policlorură de vinilin. In fotografie: Echipa condusă 
de Datcu Elena de la atelierul marochinărie executînd operațiuni 
speciale de poșete la mașinile cu braț. Ea își depășește zilnic an
gajamentul luat în cinstea zilei de 7 Noiembrie cu 5 la sută.

„Juma-juma“ sau adevărata 
față a indulgentei

(Urmare din pag. I-a)

'dulce era cînd era mic, să-l 
mănânci nu altceva...

— A furat... dar nu pentru 
el, că nu e egoist... nici mobilă 
nu și-a luat...

— E cam potlogar, dar la 
gimnaziu știa lecțiile, tot tim
pul sta cu mâna ridicată.

Nu ne interesează amănun
tele biografice ale hoților fi 
delapidatorilor. Nici dacă au 
iubit, nici dacă n-au iubit, nici 
ce șotii făceau cînd erau de-o 
șchioapă. Nu ne interesează 
dacă din banii furați i-au făcut 
trusou amantei sau și-au cum-, 
părat opere de artă.

Cînd stai de vorbă cu aseme

nea miloși și le arăți că n-au 
dreptate, se fac roșii de indig
nare.

— Ce te bagi ? Ce, ia de la 
tine ? Ia de la stat...

Cu voie sau fără voie miloșii 
din asemenea speță fac juma- 
juma cu găinarul și excrocul.

N-avem nevoie de amănunte 
biografice.

Nu ne interesează ce făcea 
cînd era doar, atîtica...

N-avem nevoie de amintiri 
din copilărie...

Pe toți trebuie să-i înfierăm, 
să-i dăm pe mâna justiției.

Să-i stîrpim.
Hoțul e hoț.
Excrocul e excroc.
Delapidatorul e delapidator.

Posturile utemiste 
de control din 6.A.S. 
luptă pentru apărarea 

și dezvoltarea 
avutului obștesc

(Urmare din pag. I-a)

tid și a conducerii gospodăriei, 
care a luat măsuri pentru obți
nerea imediată a buletinelor care 
să ateste calitatea seminței dusă 
la control.

In sectorul zootehnic al gospo
dăriei de stat Iancu Jianu, sector 
deservit de tineri, s-au obținut 
«rezultate remarcabile. Numai la 
îngrășătoria de porci, tinerii au 
realizat economii de 36.000 lei 
prin reducerea prețului de cost 
cu 0,30 lei pe kilogramul de car
ne livrată. Au existat însă într-un 
timp neajunsuri în legătură cu 
adăpostirea animalelor, a instala
țiilor igienice, a alimentării cu 
apă și altele, deși existau fon
duri și materialele necesare pen
tru remedierea acestor neajun
suri. Utemista Lupu Marcela, 
responsabila postului utemist de 
control, împreună cu alți utemiști, 
a făcut o sezisare către conduce
rea gospodăriei care a analizat 
urgent situația și a trecut neîn- 
tîrziat la amenajarea adăposturi
lor pentru animale, la instalarea 
unei pompe de apă, a conductelor 
și la amenajarea a încă două fin- 
tîni.

La G.A.S. Șopîrlița, într-un 
timp, masa muncitorilor se înrău
tățise, iar prețul de cost crescuse 
cu toate că posibilitățile de ali
mentare și fonduri existau sufi
ciente. Postul utemist de control 
a descoperit că aici s-a strecurat 
un element necinstit. In urma an
chetei efectuate, cantinierul Dul
gherul Constantin, care fura din 
hrana muncitorilor, a fost de
ferit organelor în drept. In co- 
misia care asistă la cîntări- 
rea și la folosirea alimentelor, 
postul utemist de control își are 
acum un membru al său. Acum 
mîncarea e cu mult mai consis
tentă și mai ieftină. Tot la Șo
pîrlița, la gazeta postului a apă
rut și caricatura care îl demasca 
pe îngrijitorul Andronie Nicolae 
care sustrăgea o parte din hrana 
animalelor. După înlăturarea lui, 
sporul zilnic de creștere în greu-, 
tate a animalelor a început să fie 
depășit.

Toate aceste exemple dovedesc 
cu prisosință utilitatea posturilor 
utemiste de control din G.A.S., 
rolul lor important în sprijinirea 
bunei desfășurări a producției, în 
lupta întregului colectiv pentru a- 
părarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc.-

Comitetul raional U.T.M. Balș 
are datoria de a populariza expe
riența acestor posturi și în gospo
dăriile agricole colective unde 
posturile utemiste de control au a- 
vut pînă acum o activitate pur 
formală, sau au fost inexistente. 
Realitatea impune crearea de pos
turi utemiste de control active în 
toate unitățile agricole socialiste 
ale raionului Balș și activizarea 
posturilor existente.PRONOSPORT • PRONOSPORT* •PRONOSPORT «PRONOSPORT* PRONOSPORT-PRONOSPORT* •PRONOSPORT-PRONOSPOR SPORT*PRONOSPORT»PRONC



MESA1UL DE SALUT
adresat U.T.C.L. de C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS transmite ur
mătorul mesaj de salut adresat ll.T.C.L. de C.C. 
al P.C.U.S.: In ziua celei de-a 40-a aniversări • 
Comsomolului, Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice trimite salutul fier
binte și felicitări sincere tuturor comsomoliștilor 
și comsomolistelor, tuturor tinerilor și tinerelor din 
țara noastră.

Sub steagul marelui Lenin, sub conducerea par
tidului Comunist Uniunea Tineretului Comunist a 
parcurs o cale lungă și glorioasă de la primele 
cercuri socialiste și uniuni de tineret pină la pu
ternica organizație de multe milioane, care este 
ajutorul combativ și rezerva de nădejde a partidu
lui comunist, detașamentul de frunte al tinerilor 
constructori ai Comunismului.

Credincios învățăturilor Iui Lenin, totdeauna și 
peste tot — pe fronturile războiului civil și pe șan
tierele primelor cincinale, în anii aspri ai Războiu
lui pentru Apărarea Patriei și în anii de după răz
boi — Comsomolul s-a manifestat și se manifestă 
ca o forță activă și creatoare a societății sovietice. 
Prin minunatele sale fapte patriotice Comsomolul 
și-a cucerit dragostea fierbinte și stima profundă 
a partidului, a întregului popor sovietic.

în zilele noastre comsomoliștii și tineretul, îm
preună cu toți oamenii muncii din țară, se pregă
tesc să întîmpine cum se cuvine cel de-al XXl-Iea 
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, neprecupețindu-și forțele luptă pentru înflori

rea continuă a economiei și culturii socialiste, pen
tru ridicarea productivității muncii, pentru progre
sul tehnic, pentru un regim strict de economii.

înfăptuind învățătura lui V. 1. Lenin, tineretul 
sovietic învață cu o deosebită perseverență, devine 
stăpîn pe cunoștințe. Din voința partidului, ascul- 
tînd de porunca inimii, sute de mii de tineri și ti
nere muncesc cu abnegație in cele mai importante 
sectoare ale construirii comunismului. Ei constru
iesc mine și furnale, hidrocentrale și uzine, înalță 
giganți ai industriei in regiunile de nord și de est 
ale țării, cuceresc întinderile Siberiei și Kazahsta- 
nului, aduc o contribuție importantă la lupta pen
tru un avint puternic al agriculturii socialiste.

Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice își exprimă convingerea fermă că 
Comsomolul leninist, ca întotdeauna, va păși în 
primele rlnduri ale constructorilor comunismului, 
va păstra cu sfințenie și va înmulți tradițiile re
voluționare ale eroicei clase muncitoare, ale parti
dului comunist. Comitetul Central al P.C.U.S. 
cheamă Comsomolul să educe și de aci înainte ti
neretul in spiritul marilor idei ale marxism-leninis- 
mului, ale înaltei morale comuniste, să învețe pe 
tineri și tinere să trăiască și să muncească ca ade- 
vărați comuniști, să-și însușească neobosiți reali
zările moderne ale științei, tehnicii și culturii, să 
întărească forța statului socialist sovietic.

Trăiască gloriosul nostru tineret sovietic și 
avangarda lui de luptă — Comsomolul I

Nici o forja

nu poate zdruncina 
prietenia sovieto-poionă

TBILISI 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 octombrie 
a avut loc la Tbilisi un mare mi
ting consacrat prieteniei sovieto- 
polone.

Luînd cuvîntul la miting Va- 
silii Mjavanadze, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Gruzia a arătat că vizita delega
ției Republicii Populare Polone 
în Uniunea Sovietică va sluji in
teresele întăririi continue a uni
tății lagărului socialist, lărgirii 
și adîncirii relațiilor sovieto-po- 
lone.

Aleksei Kiricenko, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a 
relevat în cuvîntarea sa senti
mentele de sinceră bucurie, de 
prietenie cordială și frăție de 
nezdruncinat cu care oamenii so
vietici întîmpină pe reprezentanții 
gloriosului popor polonez. Politi
ca națională leninistă a partidu
lui nostru comunist și a guver
nului sovietic față de Polonia, a 
spus el, este o bază de nă
dejde a prieteniei polono-sovie- 
tice.

Dezbaterile în problema forțelor

(>
<»

extraordinare ale O. N. U.
• Puterile imperialiste intenționează să-și 
ducă politica colonialistă sub steagul O.N.U.
• Cuvîntarea

Declarația guvernului sovietic 
în legătură cu experiențele 
cu armele nucleare

IN IORDANIA 
a luat sfîrșit 
evacuarea 

trupelor engleze
După cum anunță agenția 

France Presse, la 29 octombrie s-a 
încheiat evacuarea pe calea aeru
lui a trupelor engleze de ocupație 
din Iordania. Aceste trupe au fost 
evacuate în Cipru.

După cum se știe, trupele en
gleze au fost debarcate în Iorda
nia în urma evenimentelor revo
luționare din Irak. Trupele au 
fost debarcate în scopul spriji
nirii regimului antipopular al re
gelui Hussein. Agresiunea An
gliei a fost condamnată de po
poarele din țările arabe și de o- 
pinia publică internațională. Ca 
urmare a acestui fapt Anglia a 
hotărît să-și retragă trupele din 
Iordania. Retragerea trupeljr en
gleze de ocupație nu înseamnă 
însă lichidarea primejdiei unui a- 
mestec străin în treburile inter
ne ale Iordaniei. După cum s-a 
inai anunțat, în Iordania vor ră- 
mîne experți militari englezi. Nu 
de mult acolo a sosit o misiune 
militară americană.
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Agresorii 
israelieni 
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CAIRO 30 (Agerpres). — Zia
rul „Al-Ahram“ scrie că potrivit 
știrilor provenite la Cairo în ul
timele 48 de ore în Israel a în
ceput mo-bilizarea generală. Știrile 
arată că pe teritoriul Israelului au 
loc mișcări de unități militare 
spre sud și că în regiunea orașe
lor Berșeba și Ierusalim din 
apropierea frontierelor israeliano- 
iordaniene au loc concentrări de 
trupe israeliene.

Autoritățile israeliene; scrie zia
rul, au hotărît ca aceste acțiuni 
să coincidă cu terminarea retrage
rii trupelor engleze din Iordania 
pentru „a demonstra seriozitatea 
intențiilor lor în legătură cu ma
lul apusean al Iordanului în ca
zul că în Iordania vor avea loc 
schimbări".

NEW YORK 30 — Corespon
dentul Agerpres la O.N.U., trans
mite : Incepind de marți după a- 
miază, Comitetul Politic Special, 
sub președinția lui Mihai Ma- 
gheru, reprezentantul permanent 
al R.P.R. la O.N.U., a început dez
baterile în problema forțelor ex
traordinare ale O.N.U.

Au fost prezentate spre examina
re două rapoarte: raportul secre
tarului general cu privire la acti
vitatea și situația actuală a for
țelor extraordinare aflate de-a 
lungul frontierei israeliano-egipte- 
ne in regiunea Gaza, și un alt ra
port, tot al secretarului general, 
care trage concluzii din experien
ța forțelor O.N.U. create în legă
tură cu agresiunea anglo-franco- 
israeliană împotriva Egiptului și a 
cerut Adunării Generale să adopte 
o hotărîre de principiu cu privire 
la constituirea unor forțe perma
nente ale O.N.U.

Statele Unite și alte țări occi
dentale au făcut tot posibilul pen
tru a separa discutarea celor două 
rapoarte propunind ca primul ra
port, raportul așa-zis tehnic, să 
fie examinat acum, iar al doilea 
mai tîrziu. Motivul este clar: di
plomația occidentală și-a dat sea
ma că în sinul Comitetului există 
o opoziție puternică față de ideea 
creării unor forțe permanente ale 
O.N.U.

S.U.A și alte țări occidentale 
sprijină proiectul de rezoluție pre
zentat de Canada și alte cîteva 
țări, care propun să se aprobe 
raportul tehnic al secretarului ge
neral. In acest document secretarul 
general Hammarskioeld, cere apro
barea activității de pînă acum a 
acestor forțe și a cheltuielilor bu
getare necesitate de întreținerea 
lor. Puterile occidentale și-au fă
cut socoteala că trecerea acestui 
proiect prin Comitetul Politic Spe
cial nu va întîmpină o rezistență 
prea mare și că în felul acesta se 
va crea o atmosferă favorabilă a- 
ducerii ulterioare în discuție a ce
luilalt raport Calculul Statelor U. 
nife este următorul: dacă se apro
bă activitatea forțelor O.N.U de la 
Gaza, și se acordă fondurile ceru
te pentru întreținerea lor înseam
nă că aceste torțe sînt considerate 
utile și că, deci, ar merita să fie 
înființate trupe permanente ale 
O.N.U. Majoritatea americană a 
obtinut în ședința de marți ca 
cele două rapoarte să fie discuta
te separat Această hotărîre a fost 
adoDtată în urma unor dezbateri 
aprinse în cadrul cărora a luat 
cuvîntul și reprezentantul U.R.S.S., 
A A. Sobolev. El a arătat că a- 
cest fel de a trata problema este 
periculos și a demascat intenția 
puterilor occidentale de a-și duce 
politica lor colonialistă »ub stea
gul O.N.U. Cele două rapoarte au 
o strînsă legătură între ele, — a 
spus el — și separarea discutării 
lor constituie o manevră care, tră-

dează adevăratele țeluri ale auto
rilor acestei propuneri.

In ședința din dimineața zilei 
de 29 octombrie delegații au conti
nuat să examineze raportul tehnic.

Reprezentantul Indoneziei, Pâ- 
lar, s-a ocupat de aspectul finan
ciar al problemei.

In cadrul ședinței de dimineață 
a luat cuvîntul și A. A. Sobolev 
care a expus poziția delegației 
sovietice. El a amintit că în ultimul 
timp, anumite cercuri din Occident 
stîrnesc zarvă în legătură cu așa- 
zisa experiență „pozitivă" a acti
vității de aproape doi ani a forțe
lor armate extraordinare ale 
O.N.U., care sînt prezentate a- 
proape ca singura garanție a secu
rității și liniștei în Orientul arab. 
Pentru nimeni nu este însă un se
cret, a spus în continuare A. A. 
Sobolev, care este substratul a- 
devărat al tuturor acestor afirma- 
ț'i grandilocvente. In spatele lor 
se ascunde tendința puterilor oc
cidentale de a încerca să demons
treze prin orice mijloace necesita
tea creării unor forțe polițienești 
internaționale ale O.N.U. cu un 
caracter de permanență și, invo- 
cînd „experiența" forțelor extraor
dinare, să le adapteze pentru rea
lizarea scopurilor lor colonialiste 
agresive.

Referindu-se apoi la problemele 
finanțării cheltuielilor pentru între
ținerea trupelor O.N.U. aflate pe 
teritoriul R.A.U. probleme cărora 
în raportul secretarului general le 
este rezervat un loc considerabil, 
A. A. Sobolev a subliniat că multe 
state nu vor, și pe bună dreptate, 
să-și asume obligații materiale 
pentru o agresiune pe care nu au 
întreprins-o și nu au sprijinit-o. 
Poziția Uniunii Sovietice față de 
finanțarea acestor forțe armate 
este îndeobște cunoscută, a decla
rat reprezentantul sovietic. AM 
CONSIDERAT Șl CONSIDERAM 
CA IN CONFORMITATE CU 
PRINCIPIILE INCONTESTABILE 
ALE DREPTULUI INTERNAȚIO
NAL, STATELOR CARE AU SA- 
VIRȘ1T AGRESIUNEA TREBUIE 
SA LE REVINĂ ATÎT RĂSPUN
DEREA POLITICA CIT Șl CEA 
MATERIALĂ PENTRU ACEASTA 
AGRESIUNE. In cazul de față, 
toate cheltuielile pentru întreține
rea forțelor armate extraordinare 
ale O.N.U. trebuie să fie suporta
te de Anglia, Franța și Israel.

După reprezentantul Argentinei, 
care s-a pronunțat în favoarea ra
portului tehnic, a luat cuvîntul de
legatul Bulgariei.

împotriva raportului prezentat 
de Hammarskjoeld s-a pronunțat 
și delegatul cehoslovac, Karel 
Kurka.

reprezentantului
ale dreptului internațional bine 
cunoscute Adunării, dar care cred 
că merită să fie repetate pentru că 
rezoluția și raportul pe care-1 a- 
probă au implicații trecînd dincolo 
de cadrul dezbaterii pur tehnice a 
problemei forțelor extraordinare ale 
O.N.U. din Egipt. In primul rind 
noi sîntem de părere că forțele 
extraordinare ale O.N.U. nu au o 
bază constituțională în prevederile 
Cartei O.N.U., care în mod expres 
și fără posibilitate de interpretare, 
stabilește că crearea oricăror forțe 
ale O.N.U. este de competența ex
clusivă a Consiliului de Securitate.

Lipsa unei baze constituționale 
sănătoase lasă ușa deschisă în
cercărilor de a folosi forțele ex
traordinare ale O.N.U. împotriva 
intereselor păcii și securității în 
Orientul Mijlociu și în alte părți 
ale lumii.

In stadiul actual al dezbaterilor 
nu este necesar să intrăm în de
taliile dezvoltării forțelor extraor
dinare ale O.N.U. pentru a dovedi 
temeinicia tezei noastre. Este de
stul să subliniem tendința care se 
face simțită în Adunare și care por
nește de la cercurile conducătoare 
ale puterilor coloniale de a lărgi ac
tivitatea forțelor extraordinare peste 
mandatul lor inițial, de a prezenta 
aceste forțe ca factorul principal 
care a adus încetarea focului în 
timpul crizei Suezului, și de a 
prezenta staționarea acestor forțe 
pe teritoriul Egiptului ca singurul

R. P. Romîne
de asigurare a păcii între 
și Israel. De aceea, dele-

mijloc 
R.A.U. . 
gația romînă consideră că orice a- 
preciere a activității forțelor 
O.N.U. care nu ține seama de si
tuația menționată mai sus nu este 
corectă.

In al doilea rind, principiile 
unanim recunoscute ale dreptului 
internațional prevăd că statele res
ponsabile pentru acte de agresiune 
trebuie să suporte toate consecin
țele'agresiunilor lor, inclusiv con
secințele financiare. Forțele ex
traordinare ale O.N.U. nu au altă 
misiune decit aceea de a contribui 
la sarcina eliminării consecințelor 
agresiunii înfăptuite de Marea 
Britanie, Franța și Israel împotri
va Egiptului și în consecință a- 
ceste state și nu altele trebuie să 
suporte sarcinile financiare impuse 
de întreținerea forțelor extraordi
nare ale O.N.U. Delegația romînă 
consideră necesar să declare încă 
o dată că ROM INIA NU VA 
PARTICIPA SUB NICI O FOR
MA LA CHELTUIELILE DE ÎN
TREȚINERE A FORȚELOR EX
TRAORDINARE ALE O.N.U. A- 
V1ND IN VEDERE CELE DE 
MAI SUS, DELEGAȚIA ROMI- 
NĂ NU POATE SPRIJINI PRO
IECTUL DE REZOLUȚIE PRO
PUS".

In câdrul ședinței de dimineață 
au mai vorbit reprezentanții Bir- 
maniei. Franței, Italiei, Indiei, 
Argentinei și Noii Zeelande.

Lupta comună a ostașilor 
sovietici și polonezi împotriva 
fascismului german în anii 'Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei a sudat pe veci prietenia 
dintre țările și popoarele noastre.

Imperialiștii nu văd cu ochi 
buni relațiile bune, calde și prie
tenești dintre U.R.S.S. și Repu
blica Populară Polonă, dintre 
toate țările socialiste.

încercările dușmanilor noștri 
sînt însă zadarnice. Prietenia lun
tre popoarele sovietic și polonez 
și dintre toate popoarele țărilor 
socialiste are o bază atît de trai
nică incit nu există forță care să 
o poată zdruncina.

Toate succesele și victoriile 
noastre pe frontul construcției 
comuniste, a spus în încheiere A. 
Kiricenko, reprezintă un aport la 
cauza comuna a întăririi lagăru
lui socialist, în care muncesc 
umăr la umăr popoarele Uniunii 
Sovietice și Poloniei. Succesele 
noastre sînt sporite • de prietenia 
de nezdruncinat dintre toate țări
le socialiste.

In cuvîntarea sa Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și-a exprimat con
vingerea că scopul principal al 
vizitei delegației R.P. Polone — 
întărirea și adincirea continuă a 
prieteniei dintre Polonia și po
poarele Uniunii Sovietice — va 
ii realizat.

Nu există în lume o forță care 
ar putea submina sau slăbi prie
tenia dintre Polonia și popoarele 
marii Țări a Sovietelor, a spus 
W. Gomulka.

Astăzi, a spus W. Gomulka, po
porul nostru își dă perfect seama 
că legăturile de prietenie, frăție 
și colaborare prin care sîntem 
uniți cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste fac să creas
că forțele poporului și ale țării, 
garantează dezvoltarea continuă, 
independența și securitatea ei.

Faptul că popoarele din lume 
își dau seama 'că socialismul în
seamnă pace reprezintă uriașul 
nostru capital moral comun. Este 
izvorul forței noastre, a spus 
W. Gomulka, care ne garantează 
victoria finală asupra capitalis
mului, victorie pe care dorim s-o 
obținem pe calea cea mai umani
tară, printr-o întrecere pașnică.

„Înțelegerea 
secretă44 dintre 
Dullss și Cian Ka:-și

In Camera Comunelor

Bevan critică cu asprime 
politica guvernului englez

LONDRA 30 (Agerpres). La 30 
octombrie au continuat in Camera 
Comunelor discuțiile la mesajul 
tronului. Deschizind dezbaterile de 
politică externă, ministrul de Ex
terne Selvyn Lloyd a reafirmat 
deplina solidaritate a guvernului 
britanic cu acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva R.P. Chineze, de- 
clarîndu-se împotriva oricărei re
trageri a forțelor militare ameri
cane din această regiune.

A luat apoi cuvîntul, 
lider al partidului laburist,
criticat cu asprime politica guver
nului în cele mai importante pro
bleme ale politicii internaționale.

Referindu-se la situația din Ex
tremul Orient, Bevan a arătat că 
poporul britanic dorește ca guver
nul său să vorbească Statelor Uni
te cu mai multă fermitate atît în 
ce privește problema insulelor chi
neze de coastă — Matsushan și 
Țzinmindao — cit ți in ce privește 
recunoașterea locului legitim al 
R.P. Chineze în O.N.U. El a con-

Bevan, 
El a

★
A luat apoi cuvîntul reprezen

tantul Romîniei, Cornel Bogdan, 
care a spus printre altele: „Pozi
ția delegației romîne decurge din 
principiile de bază ale Cartei și

damnat faptul că reprezentantul 
britanic la O.NXJ. a votat în fa
voarea amintirii cererii de a se 
examina această din urmă chestiune.

In continuare Bevan a vorbit 
despre intervenția Angliei în Ior
dania și s-a ridicat împotriva ro
lului pe care aceasta și l-a asumat 
în această țară unde regele Hus
sein s-a menținut la putere numai 
datorită baionetelor britanice. „Re
gele Hussein nu este sprijinit de 
poporul Iordaniei, a subliniat Be
van. El domnește numai cu ajuto
rul legii marțiale**.

In legătură cu situația din Cipru, 
Bevan a cerut guvernului să facă 
concesii chiar acum în ultimul mo
ment pentru a face posibil ca gu
vernul grec să participe la o con
ferință în această problemă și a 
criticat cu asprime refuzul guver
nului de a ține seama de cererea 
populației cipriote de a se uni cu 
Grecia sau de a i se acorda inde
pendența.

PEKIN 30 (Agerpres). — Re
vista americană „United States 
News and World Report" a publi
cat o informatie din Taipe din 
care reiese că în cursul tratativelor 
dintre Dulles și Cian Kai-și a 
fost realizată o „înțelegere secre
tă" despre care nu se pomenește 
nimic în comunicatul asupra tra
tativelor.

După cum arată revista, aceas
tă înțelegere, realizată în confor
mitate cu planurile americane de 
creare a „două Chine" Și de extin
dere a agresiunii, prevede urmă
toarele: dacă Armata Populară 
Chineză de Eliberare va înceta 
treptat să bombardeze Tzînmîn- 
dao, atunci Cian Kai-și va accep
ta să renunțe la insulele relativ 
mici din arhipelagul Țzinmîn și 
să reducă la 85.000—65.000 oa
meni efectivul trupelor staționate 
acolo. In schimb Cian Kai-și a pri
mit garanția că în ..actualele con
diții" (adică dacă se va continua 
bombardarea insulelor de coas
tă) S.U.A. vor acorda ajutor pen
tru apărarea insulelor de coastă și 
vor pune la dispoziția lui Cian 
Kai-și cantități și mai mari de 
arme, inclusiv avioane de vînă- 
toare cu reacție „F-100", proiecti
le teleghidate de tip „Sidewinder" 
și proiectile teleghidate „pămînt- 
aer" de tip „Nike-Hercules". 
S.U.A. vor livra aceste tipuri 
arme trupelor ciankaișiste de 
dată ce acestea își vor însuși 
nuirea lor. Totodată S.U.A. 
acceptat să ridice nivelul de 
zestrare și de putere de foc 
armatei terestre a lui Cian Kai-și.
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Telegrame din întreaga lume 
aduc continuu vești despre 
acțiunile popoarelor pentru 

transpunerea în viață a chemă
rilor Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii și ale Conferinței inter
naționale de la Tokio. Toate 
aceste vești exprimă faptul că 
popoarele lumii sînt tot mai con
știente de pericolul mare pe 
care-I reprezintă cursa înarmări
lor cu arma atomică și faptul că 
ele se împotrivesc tot mai mult. 

In Argentina partizanii păcii 
au manifestat în cadrul „Săptă- 
mînii de luptă împotriva războiu
lui atomic" pentru încetarea^ ex
periențelor cu arma nucleară și 
pentru totala interzicere a acestei 
arme. Oamenii muncii din 20 de 
mari întreprinderi argentiniene 
au adoptat un mesaj adresat tu
turor oamenilor muncii chemîn- 
du-i să-și pună semnătura pe 
cererea cu privire la interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen.

La Berlin a avut loc un mare 
miting internațional la care au 
participat oaspeți din Germania 
occidentală și din Cehoslovacia. 
In cuvîntările ținute cu acest 
prilej vorbitorii s-au pronunțat 
împotriva planurilor de înzestra
re a Bundeswehr-ului cu arma 
atomică. La miting a fost adop
tat în unanimitate textul seri-

In întreaga lume se desfășoară

LUNA ACȚIUNILOR COMUNE
pentru interzicerea armei nucleare și încetarea 

experimentării ei
La Moscova muncitorii și func

ționarii s-au adunat pentru a-și 
exprima solidaritatea cu acțiu
nile oamenilor muncii din întrea
ga lume pentru apărarea păcii, 
împotriva primejdiei războiului 
atomic. In rezoluția adoptată cu 
acest prilej se exprimă convinge
rea că actuala campanie interna, 
țională de luptă pentru interzi
cerea armei nucleare va avpa ca 
urmare o nouă creștere a mișcării 
mondiale pentru pace. Adunări 
consacrate lunii de acțiuni co
mune pentru interzicerea armei 
nucleare și încetarea experimen
tării ei au avut loc și în alte 
orașe din U.R.S.S.

De la un capăt la altul al glo
bului, prin acțiuni de masă, prin 
mitinguri și moțiuni adresate gu
vernelor american și englez, po-

adresate Bundestagului în 
participanții cer parlamen- 

vest-german să sprijine 
propunerea cu privire la încheie
rea unui tratat de pace cu Ger
mania.

In diferite cartiere ale Berli
nului occidental membrii Uniunii 
Tineretului Liber German au or
ganizat gărzi antiatomlce.

La Tokio a avut loc de aseme
nea o mare manifestație, în ca. 
drul Lunii internaționale a acțiu
nilor comune în lupta pentru in
terzicerea armelor nucleare, pen
tru destindere internațională, la 
care au participat mii de persoa
ne. Cu acest prilej s-a votat o 
moțiune către guvernele ameri
can și englez, cerîndu-le să sus
pende imediat experiențele cu 
armele nucleare.

sorii 
care 
tului

poarele lumii își exprimă deza
probarea față de politica statelor 
imperialiste de echilibristică pe 
marginea prăpastiei războiului.

Această mișcare pentru inter, 
zicerea armei nucleare și înceta
rea experimentării ei, pentru 
dezarmare generală, respectarea 
independenței popoarelor, destin
derea 
cărei 
prins 
toate 
cările 
nuiui, 
Orientul Mijlociu 
ale lumii.

Popoarele simt 
mult ca oricînd 
înarmărilor, sînt conștiente de 
pericolul experiențelor nucleare; 
astăzi, la 13 ani după termina-

încordării, lichidarea ori- 
primejdii de război a cu- 
masele cele mai largi din 
țările indignate de provo- 
S.U.A. în regiunea Taiva- 
de urzelile imperialiste în 

și în alte părți

în prezent mai 
povara grea a

rea celui de-al doilea război mon
dial și la 39 de ani după primul 
război mondial, cheltuielile în 
scopuri militare au crescut de 25 
de ori, ajungind — așa cum a 
arătat la O.N.U. ministrul sovie
tic de externe A. Gromîko — la 
100 miliarde de dolari.

jtespingind cu ură și dispreț 
propaganda cavalerilor „războiu
lui rece" de peste ocean, popoare
le urmăresc cu vigilență și aten
ție încordată manevrele puterilor 
occidentale la O.N.U. în jurul 
problemei dezarmării și a înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară.

In același timp, poziția con
structivă a Uniunii Sovietice în 
normalizarea vieții internaționale, 
propunerile sale privind dezarma
rea, încetarea experiențelor cu 
arma nucleară de către toate sta
tele, reducerea bugetelor militare 
sînt în asentimentul popoarelor; 
și aceasta deoarece politica ex
ternă a U.R.S.S. este expresia 
năzuinței lor de a-și vedea viito
rul ferit de urgia războiului.

In urma conferinței experților 
care a avut loc la Geneva, pu
terile occidentale preocupate de 
înarmarea atomică au pierdut un 
argument principal în respingerea 
propunerilor constructive — im
posibilitatea controlului experien.

MOSCOVA 30 (Agerpres). —
După cum anunță agenția TASS, guvernul sovietic a dat publi

cității o declarație în care se arată că conferința ce se deschide la 
31 octombrie la Geneva a celor trei puteri, care dispun de arma 
nucleară, are toate posibilitățile de a rezolva pozitiv sarcina istorică 
a încetării pe veci a experiențelor cu tipurile cele mai distrugătoare 
de arme pe care le-a creat cîndva omul.

Cerînd încetarea imediată, generală și pe veci a experiențelor cu 
arma nucleară, guvernul sovietic declară că tergiversarea rezolvării 
acestei probleme creează noi dificultăți suplimentare în calea rea
lizării unui acord între state în această privință

Guvernul sovietie consideră că propunerea guvernului S.U.A. și 
Marii Britanii de a se sista experiențele nucleare pe un an este ab
solut inacceptabilă și o respinge categoric. Prezentînd o asemenea 
propunere după ce au efectuat în mod accelerat cea mai intensă se
rie de experiențe de pînă acum, S.U.A. și Marea Britanie tind în 
mod vădit să obțină un avantaj militar unilateral față de Uniunea 
Sovietică.

Declarația guvernului sovietic arată că „acțiunile puterilor occi
dentale dau Uniunii Sovietice dreptul deplin de a continua efectuarea 
exploziilor experimentale în proporție de unu Ia unu față de numă
rul exploziilor efectuate de S.U.A. și Marea Britanie luate împreună, 

. pînă ce numărul exploziilor efectuate de Uniunea Sovietică după re
luarea de către eă a experiențelor va egala numărul exploziilor nu
cleare efectuate de aceste puteri incepind de la 31 martie. 1958.

Preocupat de securitatea poporului sovietic, guvernul sovietic va 
proceda tocmai astfel atît timp cit guvernele S.U.A. și Marii Bri
tanii vor continua să zădărnicească realizarea unui acord și vor 
pune mereu alte obstacole în calea unei înțelegeri asupra încetării 
imediate și pe veci a experiențelor cu armele atomice și cu hidrogen".

Guvernul Uniunii Sovietice declară că dacă S.U.A. și Marea Bri
tanie sînt gata să încheie acordul privind încetarea generală și pe 
veci a experiențelor nucleare, U.R.S.S. semnîndu-1 chiar de pe acum, 
va înceta imediat împreună cu cele două puteri experiențele, neți- 
nind seama nici de faptul că a efectuat mai puține explozii expe
rimentale.

Declarația califică drept absurde afirmațiile că Uniunea Sovietică 
ar fi ajuns la concluzia că puterile occidentale au depășit-o în do
meniul cercetărilor nucleare și că de aceea ar fi „pierdut interesul 
pentru suspendarea experiențelor" Dacă unii își fac iluzii că Uniu
nea Sovietică „a rămas în urmă" în domeniul cercetărilor nucleare, 
aceasta nu este decît o încercare de a prezenta cele dorite drept rea
litate, se spune în declarația guvernului sovietic.

In încheierea declarației se subliniază că la conferința de la Ge
neva reprezentanții Uniunii Sovietice se vor strădui să obțină în
cetarea imediată, generală și pe veci a experiențelor cu arma nu
cleară.

Prezente romînești 
peste hotare

Vizitele delegației A. R. L. V. S. 
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 30. — Corespondentul Agerpres transmite : De patru 
zile se află la Moscova delegația A.R.L.U.S. în frunte cu acad. 
Vasile Mîrza. Delegația are un vast program de vizite și întîlniri 
cu oamenii sovietici.

Acad. Vasile Mîrza, Acad. Codarcea, Ion Moraru, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S., l-au vizitat pe Konstantin Omel- 
cenko, prim-loețiitor al președintelui Societăți; pentru răspîndi. 
rea cunoștințelor politice și științifice din U.R.S.S.

La 31 octombrie delegația va pleca la Sverdlovsk unde vor avea • 
loc numeroase întîlniri cu intelectualitatea și oamenii muncii din 
marele centru industrial al Uniunii Sovietice.

Expoziția Cărții și Artei Gr a fice Romine ști 
de la Moscova se bucură de un deosebit 

succes
MOSCOVA 30. — Corespondentul Agerpres transmite : Expo

ziția Cărții și Artei Grafice Romînești, care s-a deschis la Mosco
va a fost vizitată pînă în prezent de aproximativ 2.000 de oameni. 
Cartea de impresii a expoziției cuprinde numeroase însemnări 
elogioase despre cele văzute.

Ziarul „Sovetskaia Kultura" a publicat joi un articol semnat de 
M. Kuzmina. După ce face o trecere în revistă a cărților și lucră
rilor grafice, ziarul scrie : „In efortul de a sluji poporul, de a-și 
da forțele și capacitatea cauzei construirii unei culturi socialiste 
noi, prietenii noștri romîni fac lucruri mari, de care are nevoie 
poporul. Expoziția oferă un bogat material pentru schimbul de 
experiență dintre graficienii și poligrafiștii Romîniei și U.RSS., 
contribuind în felul acesta la întărirea contactelor și legăturilor 
prietenești".

C. Silvestri la Leningrad
LEiNINGRAD 30. Coresponden- primul concert dirijat de Constan

tul Agerpres transmite : în sala tin Silvestri, cu participarea violo- 
niare a Filarmonicii din Lenin- nistului Ștefan Ruha. Concertul 
grad a avut loc la 30 octombrie s-a bucurat de un mare succes.

nistului Ștefan Ruha. Concertul

MOSCOVA 30 La 31 octombrie, 
la Geneva începe conferința re
prezentanților U.R.S.S., S.U.A. și 
Marii Britanii în problema încetă
rii experiențelor cu arma atomică 
și cu hidrogen. Ambasadorul S. K- 
Tarapkin, membru în colegiul Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a fost numit reprezen-

Manifestație împotriva experien țelor atomice la Tokio

țelor atomice. Ce vor mai invoca 
ei acum, la conferința de la Ge
neva a reprezentanților guverne
lor care dețin arma atomică ? Po
poarele lumii cer ca la această 
conferință să se ia hotărîri în 
vederea unui acord privind înce
tarea pentru totdeauna și fără 
condiții a experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen.

Poporul Tomîn își alătură gla
sul său tuturor popoarelo r care 
cer guvernelor S.U.A și Angliei 
să înceteze fără nici un fel de 
condiții experiențele cu armele 
termonucleare, experiențe care 
pun în primejdie sănătatea și 
viața oamenilor. Memorandumul 
guvernului R.P.R. cu privire la 
convocarea unei conferințe a ex-

perjilor în problema preîntîmpi- 
nării unui atac prin surprindere, 
exprimă dorința poporului nostru 
de a-și aduce aportul la apăra
rea vieții de pericolul atomic.

Factor de nădejde în rîndul 
forțelor mondiale ale păcii, po
porul romîn, este oricînd gata — 
așa cum se arată in recenta de
clarație a Biroului Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R. — în lupta pentru pre
venirea unui nou război, pentru 
apărarea păcii. Ca și celelalte 
popoare, poporul nostru participă 
la „Luna acțiunilor comune" prin 
largi acțiuni de masă desfășurate 
în toată țara.

G. NIȚESCU

tantul sovietic la această confe- ’ 
rință. E. K. Federov, M. A. Sa- 
dovski, A. I. Ustiumenko, I. R.' 
Pasecinik și A. N. Rîlov au fost 
numiți consilieri. Delegația a pără
sit Aloscova plecînd la Geneva.

PEKIN. — După cum anunță 
China Nouă, la 29 octombrie 
președintele Mao Țze-dun, Ciu 
En-lai, ~
dinți ai 
nez, 
Fu-ciun, 
Politic al 
și Be-I-bo, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, au primit o delegație a 
voluntarilor chinezi în frunte 
cu general-colonelul Ian Iun și 
general-colonelul Van Pin. pre
cum și colectivul ansamblului 
artistic al voluntarilor chinezi.

MOSCOVA. — Se transmite^ 
de la observatorul sud-polar 
Mirnii din Antarctida că la 28 
octombrie convoiul de autotrac
toare al expediției sovietice, al
cătuit din șase 
pe șenile și 
hieul „Pinguin" 
teren, a sosit la 
tracontinentală 
Convoiul a parcurs în cinci zi
le distanța de 375 km. care 
separa Mirnii de această sta
țiune. Exploratorii sovietici se 
îndreaptă spre Polul inaccesi- 
bilității relative.

OTTAWA. — In orașul cana
dian Yorktown a avut loc cel 
de-al 5-lea Festival internațio
nal al filmelor documentare. La 
festival au participat 12 țări.

Filmul documentar sovietic 
„In lumea ultrasunetelor" 
fost distins cu premiul I 
categoria filmelor științifice.

PARIS. — In seara zilei 
28 octombrie a avut loc la Pa-| 
ris un mare miting al oameni
lor muncii, cu care Partidul' 
comunist Fancez și-a inaugurat 
campania electorală.

viceprese- 
’ C. Chi- 

Li 
Biroul 

Chinez

Ciu De,
C.C. al

Pin Cijen, Cen 1, 
membri 
C.C. al

P.

in 
P.C.

autotractoare 
un autove- 
pentru orice 
stațiunea in- 
Pionerskaia.

a 
în
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