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Au început 
împăduririle de toamnă

în întreaga țară au început îm
păduririle de toamnă. Pe ripe, vi- 
roage și alte terenuri degradate, in 
Delta Dunării, pe pășuni neproduc
tive și lunci, se plantează sute de 
mii de arbori și arbuști. Fondul 
silvic, una din marile bogății ntr 
turale ale patriei noastre, va crește 
astfel în urma noilor împăduriri cu 
încă aproape 20.000 ha. O deose
bită atenție se acordă în această 
toamnă extinderii plantațiilor de 
plop negru hibrid și de conifere, 
arbori de tnare importanță econo
mică. Mari suprafețe vor fi împă
durite îndeosebi în regiunile 
Bacău, Timișoara, București, Plu- 
pști și Pitești.

în scopul dezvoltării fondului 
forestier, silvicultorii intensifică de 
psemenea acțiunea de curățire și

rărire a arboretului, precum și alte 
lucrări de îngrijire în păduri în- 
sumînd peste 140.000 ha. Totodată, 
ei și-au propus să recolteze circa 
2.400.000 kg. de semințe forestiere, 
necesare însămînțărilor de primă
vară.

Lucrările de dezvoltare a fon
dului silvic al patriei noastre sînt 
sprijinite îndeaproape de către 
oamenii muncii. Mii de cetățeni, de 
la orașe și sate, îndeosebi tineri 
muncitori și țărani lucrează acum 
pentru a îndeplini angajamentul 
luat de a împăduri în toamna a- 
ceasta prin muncă voluntară aproa
pe 2.000 ha. de teren și de a exe
cuta lucrări de îngrijire a arbore
tului pe 20.000 ha.

(Agerpres)
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Tînărul strungar Nagy Acos de la Uzinele „Strungul“ din Orașul Stalin se ocupă intens de califi
carea absolvenților Școlii profesionale care de curînd au in irat în producție, lată-l in fotogra- 
fie, arătînd foștilor elevi Finta Emeric, Lungu \ asile și Rouh Mihai, cum se execută o piesă mai repede 

și mai bine.
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S-a deschis 
anul uni ver sitar

Cele nouă centre universitare 
din țară au început din nou să cu
noască freamătul și entuziasmul 
tineresc al zecilor de mii de stu
denți. Joi a început un nou au 
universitar, un nou an de muncă 
avîntată pe drumul însușirii știin
ței și culturii.

Deschiderea noului an a adunat 
în amfiteatrele universităților și 
institutelor de învățămînt superior 
numeroși tineri veniți din școli, 
din fabrici și uzine — tineri care 
poartă pentru prima oară numele, 
de student, alături de colegii lor 
mai mari și de profesorii lor.

Studenții și profesorii Universi
tății „C. 1. Parhon" din Capitală 
s-au adunat pentru festivitatea de 
deschidere a noului ăn universitar 
în aula Facultății de științe juri
dice. La festivitate uu participat 
tovarășii Pavel Țugui, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prof, 
ing. Ștefan. Bălan, adjunct al mi
nistrului î nvățămîntului și Cultu
rii, Traian Dudaș, secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R.. academicieni, membri co
respondenți ai Academiei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. univ. Jean Livescu, 
rectorul Universității „C. 1. Par
hon“. După ce a relevat marile 
succese obținute în domeniul învă- 
țămîntului superior din țara noa
stră în anii de democrație popu
lară, ca urmare a condițiilor deo
sebite create de partid și guvern 
instruirii și educării tinerei gene
rații, vorbitorul a subliniat dezvol
tarea pe care a cunoscut-o în 
acești ani Universitatea „C. 1. Par
hon“

în încheiere, prof. univ. Jean 
Livescu a urat cadrelor didactice 
și studenților deplin succes în ac
tivitatea din noul an universitar.

într-un cadru festiv a avut loc 
joi dimineață deschiderea noului 
an universitar și la Institutul po
litehnic din București. La festivi
tatea care s-a desfășurat în mare'.e 
amfiteatru al Institutului, au luat 
parte ing. Carol Loncear, ministrul 
Industriei Grele, D. Simulescu, 
ministrul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, ing. Ion Felea, 
adjunct al ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei, 
prof. univ. C j lonescu-Bujor,

director general în Ministerul în- 
vățămîntului și Culturii, Ion 
Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele U.A.S.R7, reprezentanți 
ai Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., academicieni, profesori 
universitari, directori ai unor mari 
întreprinderi bucureștene, munci
tori fruntași, numeroși studenți.

Deschizînd festivitatea prof. univ. 
C. Dinculescu, rectorul Institutului 
Politehnic București, a vorbit des. 
pre sprijinul acordat de partid și 
guvern învățămîntului politehnic, 
căruia îi revine sarcina de a pregăti 
cadre cu o calificare superioară, 
necesare industriei noastre so
cialiste. Alături de celelalte insti
tute de învățămînt superior, în 
anii regimului democrat-popular 
s-a dezvoltat și Institutul Poli
tehnic din București, care în 1948- 
1949 avea 4 facultăți cu 15 secții, 
iar in prezent are 6 facultăți cu 2? 
de secții.

An de an institutul a dat econo
miei naționale tot mai mulți ingi
neri. în ultimii 11 ani cursurile 
Institutului Politehnic din Bucu
rești au fost absolvite de peste 
7440 de studenți care astăzi lu
crează in marile întreprinderi in
dustriale ale țării, pe șantiere, în 
institute de cercetări științifice etc.

Vorbitorul a accentuat preocu
parea institutului de a lega tot mai 
mult pregătirea teoretică a viitori
lor ingineri cu munca practică, 
subliniind în acest sens realizările 
obținute anul acesta de studenții 
care, au făcut practică în producție.

Cadrele didactice și studenții 
Universității „Babeș-Bolyai” din 
Cluj uu inaugurat joi primul an 
de învățămînt în comun. Mii de 
studenți romîni, maghiari, germani 
și de alte naționalități s-au întîlnit 
în sala mare a Casei universitarilor 
pentru a participa la adunarea 
festivă care a avut loc cu acest 
prilej.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Constantin Daicoviciu, recto 
rut Universității, care a vorbit
despre condițiile optime în care
se deschide noul an universitar. 
Printre altele, vorbitorul a aratul 
că universitatea dispune de peste 
700 cadre didactice, revenind fie
cărui cadru didactic 10 studenți. 
Pentru nevoile universității a fbsț

alocată suma de 33 milioane, lei, în 
afară de alte. 22 milioane lei decli
nați construcției unei case de cul
tură a studenților, dezvoltării (gră
dinii Botanice, înzestrării labora
toarelor cu noi aparat0 Șt utilaje 
etc.

Peste 60 la sută din numărul stu
denților sînt bursieri ; 50 la sută 
sînt cazați în cămine.

A luat apoi cuvîntul tov. Vasile 
Vaida, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Cluj al P.M.R., care a 
adresat un călduros salut cadrelor 
didactice și studenților cu prilejul 
deschiderii noului an universitar.

( Agerpres)

Vineri 2 octombrie 1959

La G.A.S.-Seini, raionul Sam- 
cuța a început culesul strugurilor

Foto: P. PAVEL

îndrăzneala 
inovatorului

— O povestire
Da, tinerii patriei noastre sînt 

ca și șoimii : curajoși și îndrăz
neți. Priviți.i în fabrici, priviți-i 
pe întinsele bărăgane. priviți-i în 
orice loc de muncă de pe acest 
imens șantier al patriei ! Izvo
rul fermității și curajului tinere
tului nostru în cele mai diverse 
împrejurări de muncă și viață îl 
constituie devotamentul nețărmu
rit pentru construirea noii socie
tăți socialiste. Munca liberă și 
plină de patos dezlănțuie clipă 
de clipă uriașe energii omenești 
puse in slujba unui țel măreț.

Am vjzitat de multe ori fabri
ca „Encsel Mauriciu“ din frumo
sul oraș Tg. Mureș. Stai aici de 
vorbă cu adevărați viteji. La fie
care grup de patru tineri intil. 
nești un inovator. Anul acesta ei 
au înaintat la cabinetul tehnic un 
număr de 96 propuneri pentru 
inovații care înseamnă tot atitea 
acte de curaj. Căci a fi curajos 
înseamnă a ști să lupți și să în
vingi. Și anume ce să învingi ? 
Să invingi vechiul, să învingi, 
uneori, propriile tale slăbiciuni.

Să vorbim despre Zolyiomi 
Marton. Tînărul Marton este fre. 
zor și lucrează la mașina de fre. 
zat „Duplex". E o mașină nouă. 
Marton a învățat s-o cunoască 
și ține la ea ca la un prieten 
drag. Iată însă că intr-o zi ma
șina aceasta l-a supărat. Asta 
s.a întimplat cînd i s-a încre
dința frezarea unor piese numite 
canale de ace la coloanele treico- 
tczelor circulare. Sînt niște pie
se mari, rotunde cu un diametru 
de peste 70 cm. Și totuși lucra
rea lor cere multă migală și 
o mare precizie. De aceea și 
timpul de frezare a acestor pie
se era fixat la 1.300 de minute 
pentru fiecare.

Marton și.a început lucrul. Lu
cra așa cum i se cerea: atitea 
piese frezate, în atitea ore de 
muncă. Și toate piesele lucrate 
de Marton erau piese de bună 
calitate. Nu le găseai nici cel 
mai mic cusur. Marton avea așa 
dar. toate motivele să fie mul
țumit de munca sa.

Intr.o zi însă, în timp ce așe
za o nouă piesă la freză, Marton 
se gindi la timpul care va tre
bui să treacă pină ce piesa va 
fi gata : 1.300 de minute! Și i 
se păru că acest timp e prea 
lung. Cercetă îndelung mașina, 
cercetă și piesa. Nu găsi însă ni. 
mic neobișnuit. Piesa avea 1.692 
de canale și la fiecare canal tre
buia să învîrtească manivelele 
de 27—28 de ori. „Firește că cei 
care calculaseră timpul se gindi- 
seră la toate acestea“ — își spu
se Marton și-și văzu mai depar
te de treabă. Dar ideea se ivi
se și Marton nu putea s-o înlă
ture din gîndurile sale. „Mai 
simplu, mai repede și tot atit de 
precis nu s-ar putea oare?“

Cercetă iarăși mașina și privi 
îndelung rotația, monotonă a 
piesei. „Aici, la mașină, trebuie 
să găsesc ceva" gîndi el. Spre 
sfirșitul orelor de muncă Marton 
ceru și părerea tovarășului care 
îl schimba.

Sărbătorirea celei de-a 10-a aniversări 
a proclamării R. P« Chineze

Recepția oferită 
de ambasadorul R.P. Chineze 

la București
Joi seara, ambasadorul extra, 

ordinar și plenipotențiar al R.P. 
Chineze la București, Șiu Gien- 
guo, a oferit o recepție în saloa
nele Casei Centrale a Armatei 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Petre Borilă, Constantin Pîrvu- 
leșcu, Ștefan Voitec, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gherasim Popa,

Gheorghe Stoica, membri ai C.C. 
al P.M.R.. ai guvernului și Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, aca
demicieni șt alți oameni de știin
ță și cultură, conducătorii unor 
mari întreprinderi bucureștene, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In timpul recepției, amabasa- 
dorul Șiu Gien-guo și președinte
le Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Chivu Stoica, au rostit 
toasturi.

Recepția s.a desfășurat intr.o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

despre curaj —
— Hm — îi spuse acesta — 

n-ar fi rău. Dar mașina e ma
șină, Marton. N-o poți goni ca 
pe cal.

Marton își șterse mîinile, își 
schimbă hainele și plecă acasă. 
In toată seara aceea însă nu se 
gîndi decît la mașină. Ideea că 
timpul pentru frezare e totuși 
prea lung îi revenea mereu în 
minte.

A doua zi privi iarăși cu aten
ție rotația piesei și cercetă fie
care mișcare a mașinii. Totul 
era perfect. Dar cînd trebuia să 
învîrtească manivela pentru a. 
ajuta la deplasarea cuțitului, în 
mintea lui Marton trecu deodată 
o sclipire de gînd asemenea 
unui fulger: cuțitul, aici e tai
na 1 Cuțitul ar putea să se miște 
automat! Marton învîrti iar ma. 
nivela și constată că într-adevăr 
deplasarea cuțitului prin mișcare 
manuală consuma o mare parte 
din timpul afectat frezării pie
sei. Gindul îndrăzneț al lui Mar
ton birui: trebuia inventat un 
dispozitiv cu ajutorul căruia de
plasarea cuțitului să se facă 
automat.

In zilele care urmară Marton 
nu se gîndi decît la acest dis
pozitiv. Cum trebiii conceput? 
Unde avea să fie fixat ? așa in. 
cit. celălalt frezor care-1 înlocuia, 
îl găsea mereu pe Marton vîrit 
pe sub mașină, cercetind și calcu- 
lind.

— Eh, Marton, Marton, cum 
vrei tu să-i ceri unei mașini ce 
nu.ți poate da ? mormăia el.

— Dimpotrivă, îi cer ceea ce 
poate — îi răspundea Marton 
cercetînd mai departe cu îndrăz
neală tainele mașinii.

Perseverînd și îndrăznind, me
reu preocupat de ideea sa, Mar
ton reuși, în sfîrșit, să conceapă 
dispozitivul dorit. întocmi in gra-

ST. NECANIȚK1

(Continuare in pag. 3-a)

Cuvlntarea ambasadorului 
R.P,Chineze Șiu Uien-guo
Tovarăși și prieteni,
S-au împlinit 10 ani de la proclamarea Republicii 

Populare Chineze. In această scurtă perioadă po
porul chinez, sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Chinez și a tovarășului Mao Țze-dun, a 
obținut realizări uriașe în opera de construire a 
unei societăți noi, socialiste. După ce a desăvîrșit 
revoluția democratică, poporul chinez a trecut la 
revoluția socialistă și în anii 1955-1956 a repurtat 
o victorie hotărîtoare în transformarea agriculturii, a 
industriei meșteșugărești, a industriei și a comerțu
lui capitalist. In anul 1957, prin mișcarea de recti
ficare a stilului de muncă și prin lupta dusă împo
triva elementelor de dreapta, țara noastră a retrăit 
încă odată revoluția socialistă pe frontul politic și 
ideologic, realizînd o unitate de monolit fără prece
dent a întregului popor, dînd și mai mult imbold 
muncii avîntate de construire a socialismului.

In domeniul economic, poporul nostru, după ce a 
refăcut economia distrusă de îndelungatul război, a 
îndeplinit cu succes primul plan cincinal, creînd 
baza inițială a industrializării socialiste. In anul 
1958, în lumina liniei generale a Partidului Comu
nist Chinez de construire a socialismului : „Incor- 
dîndu-ne toate forțele, tinzind mereu înainte, să 
construim socialismul după principiul mai mult, mai 
repede, mai bine și mai economic“, s-a săvîrșit uu 
mare salt înainte al economiei naționale, fără pre
cedent în istoria țării noastre. In acest an, produc
ția globală a industriei și agriculturii a crescut cu 
48 la sută față de anul 1957, iar valoarea producției 
industriale globale a crescut cu 66 la sută față de
1957. Ca urmare a succeselor obținute in industria
lizarea socialistă și în dezvoltarea agriculturii, la 
sfirșitul anului 1958 greutatea specifică pe care o 
ocupă valoarea globală a industriei și industriei 
meșteșugărești în valoarea globală- a producției in
dustriale și agricole a crescut de la 30,1 la sută în 
anul 1949 la 63,6 la sută, valoarea globală a pro
ducției industriale a crescut de 9,3 ori, iar cea agri; 
colă a crescut de 2,3 ori. Planul economiei națio
nale al țării noastre pe anul 1959 este un plan de 
salt continuu înainte, pe baza marelui salt din anul
1958. îndeplinirea acestui plan ne va permite să rea
lizăm în termen de doi ani principalii indici prevă- 
zuți în cel de-al doilea plan cincinal (T958-1962), 
prin urmare ne va oferi și posibilitatea de a înde
plini aproximativ în 10 ani lozinca „să ajungem 
din urmă în termen de 15 ani Anglia în ce privește 
nivelul producției principalelor produse industriale“ 
și de a îndeplini cu mult înainte de termen progra
mul de 12 ani de dezvoltare a agriculturii (1956- 
1967).

In anul 1958, peste tot în regiunile rurale ale țării 
au fost înființate comune populare. Comuna popu
lară a apărut în condițiile dezvoltării vertiginoase a 
economiei rurale și ridicării considerabile a nivelu
lui de conștiință al țăranilor, și este un rod inevita
bil al dezvoltării istorice. In decurs de aproximativ

Cuvlntarea tovarășului 
Chivu Stoica

(Continuare în pag. 3-a)

In acțiunea de modernizare 
a drumurilor

regiunea Sucea-fn
va se desfășoară o sus
ținută acțiune de mo
dernizare și amenaja
re a drumurilor la 
care participă volun
tar mii de oameni ai 
muncii de la orașe și 
sate. In raionul Boto
șani zilnic, sute de ță
rani muncitori lucrea
ză la săpatul șanțuri
lor, la transportul pă- 
mintului și pietrișului 
și la alte lucrări pre
gătitoare asfaltării 
drumului ce leagă o- 
rașul Botoșani de Tril- 
șești, iar în raioanele 
de munte se lucrează 
la construcția șosele, 
lor din bazinele fo

restiere și miniere, 
cum sînt șoselele Sa- 
dova-Bădăufi și Cînt- 
pulung-Broșteni.

La începutul anului 
oamenii muncii din 
satele și comunele re
giunii Suceava s-au 
angajat ca prin par
ticiparea voluntară la 
lucrările de întreține
re și modernizare a 
drumurilor să econo
misească aproximativ 
două milioane lei. Va
loarea economiilor 
realizate însă pină a- 
cum se ridică la a- 
proape 4 milioane lei,, 
depășind astfel cu mult 
angajamentul luat. Nu
mai în raionul Sucea-

va prin munca volun
tară a cetățenilor la 
întreținerea drumuri
lor s-a economisit 
peste un milion lei.

tn perioada care a 
trecut de la începutul 
anului și pină in pre
zent în întreaga re
giune s-au transpor
tat și așternut pe dru
muri peste 240.000 
m.c. pietriș.

Cele mai însemnate 
realizări la lucrările 
de amenajare și în
treținere a drumuri
lor s-au obținut în 
raioanele Suceava, Bo
toșani, Fălticeni etc.

4" (Agerpres)

Din nou în amfiteatre. Foto: N. STELORIAN

Tovarășe ambașador, 
, Tovarăși și prieteni,

Cu prilejul acestei glorioase aniversări, cea de-a 
10 a aniversare a proclamării Republicii Populare 
Chineze, permiteți-mi ca în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, al guvernului 
Republicii Populare Romîne și al poporului romîn să 
transmit un fierbinte salut frățesc și cele mai sin
cere felicitări Partidului Comunist Chinez și Comi
tetului său Central, guvernului Republicii Populare 
Chineze și întregului popor chinez constructor al so
cialismului.

Proclamarea Republicii Populare Chineze — rod 
al luptei duse cu abnegație și eroism de poporul 
chinez împotriva forțelor coalizate ale reacțiunii in
terne și imperialismului — a deschis o eră nouă îii 
istoria multimilenară a Chinei, a întărit forțele so4 
cialismului și ale păcii.

Poporul romîn, care nutrește o profundă stimă 
față de marele popor chinez, se bucură din inimă 
de victoriile hotărîtoare pe care le-a obținut pe dru
mul făuririi orînduirii socialiste în patria sa, sub 
conducerea încercatului Partid Comunist Chinez.

In decursul anilor care au trecut de la eliberarea 
țărilor noastre, între popoarele romîn și chinez, unite 
prin lupta comună pentru construirea socialismului 
și apărarea păcii, s-au statornicit legături trainice 
de colaborare și prietenie frățească. Ac-'.- I 
de nezdruncinat se dezvoltă continuu, spre 
ambelor noastre popoare.

Poporul romîn cunoaște și prețuiește contribuția 
de seamă a Republicii Populare Chineze la promova
rea principiilor coexistenței pașnice In relațiile dintre 
state.

Propunerile guvernului sovietic referitoare la deJ 
zarmarea generală expuse în fața Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite de tovarășul 
Hrușciov, convorbirile pe care le-a purtat cu pri’ejnl 
vizitei sale în S.LJ.A. și ale căror rezultate și-au 
găsit expresia în Comunicatul sovieto-american 
constituie o contribuție de seamă la îmbunătățirea 
climatului internațional și deschid noi perspective în 
favoarea consolidării păcii.

In această zi de mare sărbătoare a Republicii 
Populare Chineze, poporul romîn își îndreaptă sim
țămintele sale prietenești către poporul chinez și-i 
urează noi victorii în lupta sa pentru socialism, 
pentru apărarea păcii.

Permibți-mi să toastez:
pentru înflorirea Republicii Populare Chineze, 
pentru gloriosul Partid Comunist Chinez, pentru 

Comitetul său Central, in frunte cu tovarășul Mao 
Țze-dun,

pentru tovarășii Liu Șao-ți, președintele Republicii 
Populare Chineze, Cin D», președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentanților Populari, 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze,

pentru prietenia veșnică între poporul romîn și 
poporul chinez,

pentru întărirea continuă a unității de nezdrun
cinat a marelui lagăr al socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru pace în lumea întreagă 1

.ceste legături
inele

Un eveniment
de mare însemnătate
pentru destinderea

internațională
Dezarmarea este o problemă 

vitală a zilelor noastre. Ea 
preocupă pe oamenii de bună 

credință din lumea întreagă, pe 
toți acei cărora cauza păcii le 
este scumpă. Propunerile sovieti
ce privind dezarmarea generală 
și totală au înregistrat un ecou 
extraordinar, au electrizat omeni
rea — cum spunea o binecunos
cută personalitate britanică. Po
porul romîn a salutat cu căldu
ră și entuziasm nobila inițiativă 
a Uniunii 
guvernului
Romîne cu privire la propunerile 
guvernului Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării exprimă sim
țămintele întregului nostru po
por.

Poporul nostru, toate popoarele 
lumii, își exprimă satisfacția față 
de rezultatele vizitei pe care 
N. S. Hrușciov a întreprins-o în 
S.U.A. Pretutindeni .călătoria pe 
care șeful guvernului sovietic a fă- 
cut-o pe pămîntul american este 
considerată ca un eveniment cu 
binefăcătoare influențe asupra e- 
voluției viitoare a vieții inter
naționale, ca un moment despre 
care se poate spune fără ezitare 
că este cu adevărat istoric.

însemnătatea călătoriei tova
rășului Hrușciov apare cu cla
ritate atunci cînd examinezi tră
săturile actuale ale vieții inter
naționale. Relațiile dintre state, 
ca urmare a politicii „războiu
lui rece“ promovată atîția ani 
cu încăpăținare de o seamă de 
factori de răspundere din Occi
dent, de cercurile agresive și de 
beneficiarii monopoliști ai cursei 
înarmărilor, 
de încordare 
grav pacea, 
tari situații 
dintre cele mai serioase 
popoare. Asupra acestei 
guvernul sovietic a atras

Sovietice. Declarația 
Republicii Populare

au ajuns la 
ce amenință 
Continuarea 

generează

rt stare 
în mod 
unei a- 
riscuri 
pentru 

situații
atenția'-» (Continuare în pag. 4-a)

din timp, iar politica sa externă 
de pace este o dovadă a consec
venței cu care a luptat pentru a 
elimina primejdia războiului. E- 
forturile guvernului sovietic au 
corespuns și corespund năzuin
țelor celor mai fierbinți ale tu
turor popoarelor. Tocmai de a- 
ceea s-a născut un interes una
nim față de vizita tovarășului 
Hrușciov în Statele Unite, inte
res ce s-a exprimat cu intensita
te în cele mai variate forme, 
Ascultind cuvintele lui N. S, 
Hrușciov, oamenii simpli din A- 
merica și de pretutindeni sim
țeau exprimate propriile lor spe
ranțe de pace.

Multe ziare americane 
beau în termeni entuziaști des
pre impresia pe care a produs-o 
prezența tovarășului Hrușciov în 
S.U.A., despre ecoul cuvîntărilor 
sale de o mare forță de convin
gere, bazate pe imbatabile argu
mente aflate la înțelegerea tutu
ror.

Rezultatele vizitei lui N. S, 
Hrușciov formează obiectul co
mentariilor întregii opinii publice 
mondiale. Pentru toate popoarele 
este evident că această vizită re
prezintă o contribuție însemnată 
la cauza destinderii internațio
nale și va exercita în acest sens 
o influență binefăcătoare. Nimeni 
nu se putea aștepta ca o singură 
vizită să poată să înlăture În
treaga gheață acumulată în atiția 
ani de „război rece". Important 
este însă că gheața a început să 
se spargă, că sînt semne ce ves
tesc posibilitatea unui dezgheț. 
Capătă o mare importanță fap
tul că a fost exprimat un punct 
de vedere comun de către cei 
doi conducători potrivit căruia 
problemele litigioase trebuie să-și 
găsească soluționarea nu pe ca
lea conflictelor militare, a forței,

vor«



O strălucită realizare 
a tehnicii medicale romînești „Astronautica“

Pe culoarul secției chirurgi
cale animația, forfota neobișnu
ită pentru această oră tirzie a 

, după-amiezii creează atmosfera 
așteptării unei urgențe, a unui 
caz grav. Casoletele cu pansa- 
mente sterile, măsuța cu instru
mente, tuburile de oxigen — 
toate sînt pregătite în sala de 
operație. în sfîrșit după citeya 
clipe de așteptare este adus 
„pacientul“ pe ă cărui fișe me
dicala este menționat doar atit: 
„cîinele nr. 4. greutate 14 kg. 
perfect sănătos“...

în această sală de operație, 
asistăm la o experiență deose
bit de interesantă din ciclul ce
lor întreprinse de colectivul de 
medici de sub conducerea conf. 
dr. F- Mandache șeful clinicii 
chirurgicale a spitalului Brinco- 
venesc.

Fișa „pacientului" se complec
tează treptat cu noi date. Se 
măsoară constantele sanguine— 
hemograma, hemoglobina, tim
pul de sîngerare și coagulare, 
compoziția și rezistența alcali
nă a sîngelui. Toate sînt per
fect normaie. Operația poate 
începe. O doză de morfină, și 
bisturiul își face loc in țesutu
rile cîinelui dînd la iveală vena 
jugulară cavă și artera 
lă. Circuitul sanguin 
este întrerupt.

Operația care începe
stă decit în crearea unor con
diții identice stării de colaps 
terminal (șoc grav premortal) 
provocarea în mod experimental 
a unui accident grav, a unui 
șoc hemoragie puternic — stări 
frecvente în care pînă acum in
tervențiile nu mai puteau fi u- 
tiie.

Problema care se pune este 
deci reanimarea urgentă a bol
navului, restabilirea în timpul 
cel mai scurt a circulației nor
male a sîngelui in organism.

După provocarea unui șoc pu
ternic. tensiunea cîinelui scade 
treptat : 16, 10, 7, 5, 3... în sfîr
șit după cîteva oscilări se anun
ță : tensiunea 0. Respirația a în
cetat. Nici o clipă de 
Comanda profesorului 
scurt ;

începem !
E momentul să intre 

țiune asistentul care 
vrează

femura- 
normal

nu con-

pierdut, 
răsună

în ac- 
mane- 

aparat neobișnuit

ce se află în sală. De fapt a- 
cest aparat al viitorului care 
depășind faza experimentării va 
salva fără îndoială zeci și zeci 
de vieți omenești, este impresio
nant nu prin dimensiunile lui 
ci tocmai prin simplitatea și in
geniozitatea construcției sale. 
Aparatul se compune dintr-0 
„inimă“ și „un plămîn“. Slnt 
pompa cardiacă (o pompă as- 
piro-rcsping::toare care în locul 
inimii aspiră sîngele venos) și 
un tub de sticlă oxigenator (în
locuitorul plămîntului) în care 
pe baza principiului barbotării 
sîngele primește printr-un jet 
cantitatea necesară de oxigen. 
Pentru evitarea pericolului for
mării i 
primește 
într.un 
datorită 
stanțe nu permite spumarea sîn
gelui. Acest sînge oxigenat este 
depozitat intr-un rezervor de 
unde se pompează în organism, 
după debitul dorit, numai după 
ce este încălzit termostatic 
temperatura corpului de 
grade

...Prin artera femurală 
le oxigenat pătrunde în 
nismu! cîinelui. Aparatul 
creșterea treptată a tensiunii 
arteriale.' Se măsoară din nou 
constantele sanguine aproape 
neschimbate celor inițiale. Cîi- 
nele trăiește. Cea de a treia ex
periență de reanimare a stări
lor de 
șit.

După 
scurtă 
Mandache, ne 
serie de date deosebit de inte
resante cu privire la acest a- 
parat „cord-plămîtt" strălucită 
realizare a tehnicii medicale ro
mînești. Acesta este rodul mun
cii colectivului de medici în co
laborare cu tehnicieni ai uzine-, 
lor „Grigore Preoteasa“. Apara
tul este foarte puțin costisitor 
și ușor transportabil datorită 
dimensiunilor sale reduse (are 
greutatea de 50 kg; și este înalt 
de 1,50). Pînă acum experien
țele s-au efectuat în deosebi 
pentru realizarea excluderii cor
dului din circuit. în ultimele ex
periențe s-a obținut o excludere 
a cordului din circuit ajungînd

unor cheaguri sîngele 
: curentul de oxigen 

tub antispumat care 
unei anumite sub-

Ia
37 de

sînge- 
orga- 
arată

coîaps terminal a reu-

terminarea operației o 
discuție cu doctorul 

complectează o

chiar pînă la 15 minute — timp 
record care poate fi comparat 
cu cele mai bune date experi
mentale obținute de știința con
temporană.

Noul aparat deschide largi 
perspective practicii medicale. 
Cu ajutorul lui în viitor vor 
putea fi operate unele leziuni 
cardiace congenitale, medicul a 
vînd posibilitatea de a lucra ne
stingherit pe cordul uscat. De 
asemenea un avantaj deosebit 
al acestui aparat este faptul că 
transfuzarea de sînge oxigenat 
poate fi realizată în cantitatea 
dorită, cît timp dorim, în rit
mul dorit, iar cantitatea de 
sînge oxigenat este de sută la 
sută in stării? de colaps termi
nal. Rezultatele pe care le-am 
obținut pînă acum te vom ex
pune de altfel Ia conferința de 
„anestezie-reanimare" care va 
avea Ioc în țara noastră în luna 
noiembrie iar experiențele cu 
cord exclus la care am obținut 
80 la sută reușită le vom pre
zenta la Congresul de fiziologie 
națională care va avea loc la 
sfîrșitul acestui an în țara 
noastră.

Sperăm că folosirea în clini
că a acestui aparat cord-plămîn 
ne va permite în viitorul apro
piat să salvăm zeci de vieți o- 
menești care 
reau de boli 
incurabile.

In zilele unor strălucite suc
cese ale oamenilor de știință 
sovietici pe drumurile cuceririi 
spațiului cosmic, Societatea 
pentru Răspindirea Științei și 
Culturii în strădania ei de a 
pune la îndemina maselor largi 
de cititori lucrări de populari
zare a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, a pu
blicat de curînd broșura „As- 
tronautica“ de Aurel Piron.

Pornind de la o succintă pre
zentare a strădaniilor făcute 
de-a lungul veacurilor de oa
meni in năzuința lor de a se 
desprinde de pămint, de a zbu
ra tot mai departe, făcînd în 
continuare o scurtă prezentare 
asupra structurii universului, 
asupra modului cum se poate

pînă acum sute- 
cardiace socotite

TR. POTERAȘ

transforma un terestru
intr-un corp cosmic, autorul se 
oprește asupra cîtorva dintre 
detaliile construcției unei ra
chete și asupra modurilor de 
realizare a zborurilor cosmice.

Un capitol special al lucrării 
este închinat rezultatelor obți
nute de sateliții artificiali ai 
Pământului, cu ajutorul cărora 
s-au obținut o serie întreagă 
de cunoștințe științifice 
țiale pentru dezvoltarea 
nauticii.

,Astronautica", lucrare 
talent de popularizare, 
în fața unor mase 
cititori calea înțelege- 
serii de cărți închi- 

marilor strădanii ale 
cuceririi

esen- 
astro-

scrisă
cu vădit 
deschide 
largi de 
rii unor 
nate 
omenirii pe drumul < 
spațiilor interplanetare.

Tr. P,

...istoria tehnicii nu 
ne arată cine este in
ventatorul și nici cînd 
a fost inventată pri
ma rachetă. Neîndo
ielnic că cea dinții 
rachetă a fost fuzeea 
cu pulbere. Apariția 
prafului de pușcă 
(pulberea neagră) a 
dat viață cu siguran
ță și primei rachete.

rudimentară, ca și în 
antichitate în China 
și India, doar că în 
locul tubului de bam
bus s-a început folo
sirea tubului sintetic.

asediul husiților în 
Saatz, a fost utili
zat un mare număr 
de rachete incendiare.

...pînă în veacul al 
XlV-lea, ori unde ar 
fi existat racheta, con
strucția ei era foarte

...în Europa, rache
ta cunoscută sub de
numirea latină de 
„ignis volans“ a apă
rut în Evul mediu.

de

...tehnica rachetelor 
a început să ia un 
aspect științific abia 
în secolul al XVl-lea, 
cînd în Europa au a- 
părut fabrici de 
pulbere. In timpul 
războaielor susținute 
de partizanii reforma
torului ceh Ioan Huss 
(1369 - 1415) și 
după aceea, au 
folosite rachete
luptă. Astfel, cronicile 
arată că în 1421, la

fost
de

...în timpul lansării 
celui de al doilea sa
telit artificial al pă- 
mîntului, cățelușa 
„Laika“ a suportat un 
interval scurt de timp 
fără să se observe e- 
sențiale perturbări or
ganice, accelerații 
care au făcut să-i 
crească greutatea de 
30 de ori, adică să 
cîntărească în acest 
timp 270 kg in loc de 
9 kg cît cîntărea în 
repaus, la suprafața 
pămîntului.

ernetîc

Operatorii la tabloul de comandă al motorului spărgătorului 
gheață atomic „Lenin“

La întretăierea a două mari bu
levarde din Leningrad — unde cir. 
culația este deosebit de intensă — 
e instalat un regulator de circula
ție chibernetic. Acest inteligent 
„stop” este o mașină de calculat, 
care totalizează datele furnizate de 
culegători automați de informații 
situați in diferite puncte ale ora
șului despre fluxul și direcția de
plasării pietonilor și vehiculelor.

„Stopul“ electronic asigură cea 
mai rațională distribuție a trecerii 
pietonilor și mașinilor, acordă în- 
tiietate mașinilor salvării sau pom. 
pierilor.

„Stop-ul” electronic a fost rea
lizat la Institutul de electroteh
nică din Leningrad, de un colectiv 
sub conducerea inginerului L. Ra- 
hovici.

M. e.

CENTRU 
DE STUDIU 
PE LUNĂ!

Epoca călătoriilor interplane
tare este deschisă : rachetele 
sovietice au pătruns în spațiile 
cosmice și au dus în afara pă
mîntului fanioanele geniului u- 
man victorios.

Ce va găsi primul cosmonaut 
în Lună I Cum va fi organizată 
o tabără a călătorilor în spa
țiul cosmic ? Fotografia repro
dusă din revista „Neue Berliner 
Illustrierte”, ce vi-o prezentăm 
este un centru de studii pe Lu
nă. Sînt instalate aici labora
toare și centre de observație 
ale climei lunare, puncte de an. 
trencment pentru cosmonauți ; 
locuințe și rezervoare de apă și 
oxigen; bateriile solare vor fur
niza primilor locuitori ai Lu- 
nei, energie electrică; diferite 
mijloace de transport, puternice 
radiotelescoape și rampe pentru 
lansarea rachetelor în spațiul 
nostru solar completează utila
jul acestei stații selene de cer
cetări. Deocamdată o încercare a 
fanteziei de a pătrunde un vii
tor care va deveni desigur rea
litate pentru generația noastră.

L. L.

Un nou meteorit
Oamenii de știință ai Institutului 

Astronomic de pe lingă Academia 
de Științe a R. Cehoslovace au 
descoperit al patrulea meteorit din 
seria celor căzuți odată cu ploaia 
de meteoriți de lingă Pribram. Me
teoritul a fost găsit aproape de 
satul Drazkov și cintărește numai 
10 kg. El este cel mai mic din
tre cei patru descoperiți pînă a- 
cum. Deși mic, meteoritul prezintă 
mult interes pentru oamenii de 
știință, pentru că este unul din
tre micile sfărîmături cu ajutorul 
cărora s-a putut-obține o fotogra
fie a locului unde s-a stins. Astfel 
va fi posibilă determinarea mai 

, precisă a legăturii dintre locul gă
sirii și locul unde meteoritul s-a 
stinsi în timpul căderii.

Cucerirea
invizibilului

Cu 30 de ani în urmă una din 
„senzațiile“ tehnice ale zilei erau 
„razele invizibile”. Safe-urile băn
cilor, erau echipate cu dispozitive 
de alarmă bazate pe folosirea unor 
lămpi cu raze infraroșii și a unor 
celule fotoelectrice sensibile la 
infraroșu. Marile expoziții tehnice 
expuneau tot felul de instalații de 
avertizare și siguranță bazate pe 
raze infraroșii.

Curînd „paznicii tnvizibili“ au 
fost înlocuiți în atenția publicului 
de alte invenții și descoperiri mult 
mai importante.

Intre timp însă, un număr de
stul de important de tehnicieni și 
de oameni de știință au continuat 
să perfecționeze și să facă desco
periri în tehnica razelor infraroșii, 
dobindind în ultimii ani succese 
atit de importante, incit razele in
fraroșii sînt pe cale de a cuceri 
iarăși, de astădată in mod meritat, 
un loc de primă importanță pe 
arena tehnicii moderne.

Astăzi, razele infraroșii cuceresc 
din ce in ce mai multe domenii ale 
tehnicii, unde aduc pretutindeni 
foloase neprețuite.

Principalul lor avantaj este că 
ele ne ajută să vedem acolo unde 
privirea nu poate pătrunde : prin 
noapte și ceață și, de curînd chiar 
și

Chimia a reușit să pună la punct 
acest instrument sub forma unor 
emulsii fotografice sensibile la ra
zele infraroșii. In ultimul timp pe
liculele pentru infraroșu au început 
să fie fabricate pe scară din ce în 
ce mai largă.

Cu ajutorul peliculelor acoperite 
cu asemenea emulsii au putut fi 
fotografiate în întuneric obiecte 
„luminate“ cu ajutorul unui fier 
de călcat încălzit. Cu emulsii su
persensibile s-a reușit ca persoa
nele să poată fi fotografiate cu aju. 
torul căldurii emise de corpul lor.

CEAȚA DISPARE

prin... timp.

NOAPTEA NU ESTE
ÎNTUNECOASA

Să precizăm. Noaptea nu este în
tunecoasă pentru cine poate per
cepe radiațiile infraroșii. întuneri
cul nu este altceva decit lipsa de 
lumină vizibilă. Noaptea totuși, o- 
biectele calde rămîn calde, răspîn- 
dind același flux de raze infraroșii 
„luminînd” și restul obiectelor. 
Nu este nevoie decit de instrumen
tul care să transforme imaginea 
din lumina invizibilă, r în imagine 
vizibilă.

Minciuna concepțiilor mistice
despre fericirea familiară

Despre „caracterul 
divin** al dragostei
Punctul de vedere religios în 

ce privește condițiile necesare 
fericirii familiare, este diametral 
opus concepțiilor marxiste.

Reprezentanții misticismului nu 
neagă desigur existența dragos
tei,, dar o interpretează ca un 
sentiment dăruit de cel de sus, 
de dumnezeu. Dragostea capătă 
la propovăduitorii misticismului 
o fundamentare „divină“.

Știința a 
gostea ca

arătat că dra- 
și celelalte senti

mente ale omului, se subordo
nează legilor psihicului și pen
tru explicarea ei nu este nece
sar ’ admiterea existenței lui 
dumnezeu. Taine mistice nu 
există aici. Teologii însă nu 
pot. (și nici nu vor) să analize
ze cit de cît în mod just, această 
stare complexă a omului și se 
grăbesc să explice ignoranța lor 
prin taina lui dumnezeu.

Numeroase exemple răstoarnă 
cuvintele reprezentanților miști, 
cismului despre caracterul divin 
al dragostei. Astfel, dacă acest 
sentiment vine de la dumnezeu, 
el nu trebuie să se supună omu
lui. Se știe totuși bine că dragos
tea poate fi dezvoltată, intensifi
cată sau dimpotrivă, înăbușită. 
Acest lucru se referă și la orice 
alt sentiment, printre care și 1a 
cel mistic, fapt de care șe fo
losesc însăși reprezentanții miști, 
cismului. Ei au elaborat un în
treg sistem de reguli practice 
pentru educarea în conștiința oa
menilor a emoțiilor corespunză
toare incluzînd aici și dragostea 
(ață de misticul dumnezeu. j

Reiese că chiar „dragostea 
față de dumnezeu“ este dată, oa
menilor nu de dumnezeu, ci este 
educată de slujitorii misticismu
lui. Folosind tocmai anumite legi 
ale psihicului omenesc, propovă
duitorii misticismului tind spre 
rezultatele necesare lor. Cu atît 
mai mult nu conține nimic divin 
dragostea adevărată, pămînteas- 
că, a unui om față de celălalt.

Propovăduitorii misticismului 
spun că, chipurile, dumnezeu a 
inspirat dragostea „primilor oa
meni“ : Adam și Eva. Știința a 
dovedit însă că acest sentiment a 
apărut și s-a dezvoltat numai 
treptat, pe măsura progresului 
istoric al societății și al relațiilor 
sociale. Intr-un trecut îndepărtat 
n.a existat dragoste în familie. 
Extrem de semnificative sînt în 
legătură cu aceasta obiceiurile 
descoperite de oameni de știință 
la popoarele primitive. Astfel, pe 
unele insule din Oceanul Pacific, 
bărbatul și femeia trebuiau în
totdeauna să aparțină unor tri 
buri diferite, iar ca rezultat ei 
nu cunoșteau limba celuilalt și 
nu puteau vorbi. Nu se presupu
nea într-o asemenea căsătorie nici 
dragoste, nici prietenie. La ve
chii indieni nu rămînea de ase- 
pnenea loc pentru sentimente de 
dragoste între soți. Potrivit obi
ceiului, tînărul se însura întot
deauna cu o femeie bătrînă, iar

■ fata se mărita cu un bătrîn. în 
aceste condiții dragostea era im
posibilă, dar în schimb unul din 

o
mare experiență în viață, extrem 
de necesară familiei, care ducea 
o luptă crîncenă cu natura și 
dușmanii.
ț In acest fel religia nu dă 6

explicație justă nici naturii dra
gostei, nici apariției ei.

în consecință slujitorii misti
cismului nu arată nimic din a- 
devăratele baze ale fericirii fa
miliare, nu pot ajuta omul s-o 
găsească.

Propovăduind că totul depin
de de voința lui dumnezeu, slu
jitorii bisericii dezarmează ast
fel familia în lupta pentru cuce, 
rirea fericirii. Dacă dragostea 
vine de la dumnezeu, atunci el 
este capabil s-o și ia în orice 
clipă. Soților în fața cărora se 
ridică această perspectivă nu le 
rămîne. altceva decît să trăiască 
în frica față de bunul plac dum
nezeiesc, să aștepte în permanen
ță ca „cel de sus“ pentru păca
tele lor (sau pentru a-i încerca) 
să le ia fericirea familiară. Nu 
cred că cineva ar putea să nu
mească o asemenea familie feri
cită și bucuroasă.

Fericirea iluzorie

soți avea în mod neapărat

Deși religia promite o viață 
fericită omului numai după 
moartea lui, astăzi propovădui
torii misticismului sînt nevoiți să 
aromită credincioșilor o parte a 
fericirii și pe pămint. l-a obli
gat la aceasta realitatea vieții 
in țările socialiste, care face tot 
mai fericiți pe oameni și astfel 
distruge baza pentru credința în. 
ir-o fericire dincolo de mormînt. 
Pentru a-și menține influența a- 
supra „turmei“, slujitorii misti
cismului sînt nevoiți să vorbeas-

a 
fi

pe 
ne

că despre așa-zisa „fericire 
celor credincioși“ care poate 
atinsă încă în timpul vieții 
pămint. Ei ne învață : „Ce

răpește pacea și liniștea ? Orice 
jug, orice povară, orice cruce, 
pe care nu vrem s.o purtăm I 
Dar atunci cînd ne dăm seama 
că jugul nostru este un jug de 
la Hristos, că acest jug este 
spre binele nostru, că este binele 
nostru, că Hristos și-a purtat 
jugul cu supunere și smerenie, și, 
imediat începem să purtăm ju
gul nostru cu supunere și sme
renie, în sufletele noastre apare 
imediat pacea.și liniștea“.

Este însă limpede pentru fie
care om că fericirea se obține 
prin înlăturarea obstacolelor 
care stau în calea spre ea, iar 
nu prin darea înapoi în fața 
greutăților și prin împăcarea cu 
insuccesele. Dacă însă slujitorii 
misticismului oferă tocmai o- 
pusul, reiese că ei militează nu 
pentru o viață cu adevărat fe
ricită, ci pentru autoinșelare, pen. 
tru liniștirea cu o fericire închi
puită, iluzorie.

Ei vor ca credincioșii din țări
le capitaliste care o duc greu 
să. nu lupte pentru îmbună
tățirea reală a situației lor, 
ci să caute liniștire într.o bine
facere imaginară. Ei îndeamnă 
.a împăcare față de nemulțumi
rile îngustei lumi familiare în 
care trăiește acolo femeia, la 
renunțarea la năzuința de a ieși 
la viața productivă interesantă a 
colectivului. Ei tind ca mama, 
soția, sora sau fiica, cufundln- 
du-se în lucrurile mărunte ale 
vieții familiare, să se mulțumeas
că cu rugăciunea, cu visul dul. 
ceag despre o fericire dincolo de 
mormînt și să se împace cu ca
racterul unilateral și plicticos al 
existenței sale. Pe aceasta se

bazează și dorința caracteristică 
a unora, dintre propovăduitorii 
contemporani mistici: 
și surori I Nu vă plingeți 
viața noastră unilaterală.
Hristos nu este și nu poate exis
ta unilateralitate și monotonie. 
Munca, casa cu plita și oalele 
trebuie să vi se pară o casă de 
rugăciune unde este scris parcă 
pretutindeni: „Un loc sfint al 
lui dumnezeu“.

Din acest cuvinte se vede în 
mod limpede cum și în zilele 
noastre slujitorii misticismului 
îndeamnă ca și în trecut la re
nunțarea la lupta pentru ferici
rea reală, la satisfacerea vieții 
printr-o fericire iluzorie.

Aceeași este atitudinea sluji
torilor mistici și față de soți. 
„Tuturor nefericiți în căsătorie, 
— afirmă propovăduitorii a- 
ceștja—le rămîne numai un sin
gur lucru: să-și poarte crucea 
familiară, crucea căsătoriei pînă 
la sfîrșit“. Religia nu îndeam
nă ca 
duiască împreună să lichideze 
conflictele familiare, ci spre a- 
ceea ca soții, suferind, să se îm
pace cu aceste suferințe. Cu alte 
cuvinte, căsătoria se transformă 
intr-o conviețuire pătrunsă de 
fățărnicie, căci cum poate fi alt
fel denumită menținerea în mod 
artificial a relațiilor dintre soț 
și soție lipsite de respect și dra
goste ? Unde este aici „bucuria 
liniștită, dăruită printre supă
rări ?“ Și unde sînt aici „înalte
le idealuri ale moralei religioa
se“, dacă o asemenea conviețui
re este declarată fericită și bine
făcătoare ?!

Viața ne arată că stările de 
spirit religioase nu pot ajuta fa
miliei să atingă fericirea, deoare. 
ce ele cultivă numai sentimentele

„Frați 
de 

Cu

Religia nu îndeam- 
oamenii să se stră-

de amărăciune și nu permit strîn- 
gerea puterii pentru a elimina a- 
ceastă amărăciune din viață și 
de a obține o fericire familiarăde a obține o fericire 
reală și nu imaginară.

★

Membrii familiei se 
tr-un strîns contact, exercită o 
mare influență educativă unul a. 
supra altuia. Deosebit de puter
nic influențează desigur părinții 
copiii, în general cei mai în vîrs. 
tă pe cei mai tineri. Această cir
cumstanță slujitorii misticismului 
caută s-o folosească în interesele 
răspîndirii concepțiilor și stări
lor de spirit religioase.

Propovăduitorii religiei vorbesc 
în mod fățiș și perseverent des
pre subordonarea căsătoriei și 
vieții familiare canzanclcr 
gioase. Familia trebuie să 
potrivit ideilor slujitorilor aces
teia „o biserică 
să domnească 
dinței“. Pentru aceasta r_. 
duitorii religiei recomandă săvir- 
sirea sistematică în casă a ritua
lurilor mistice. Cu alte cuvinte 
ei se străduiesc să infiltreze spi
ritul religios întregii vieți fami
liare pentru a reduce la zero in
fluența dătătoare de viață, ateis. 
tă, a realității.

Iată de ce misticismul nu poa
te șă garanteze fericirea soților. 
Mai mult încă, ea creează dese
ori mari neplăceri, mari obsta
cole în calea spre fericire, împie. 
dică crearea unei atmosfere de 
dragoste și prietenie, de bucurie 
și lumină, necesară pentru o 
trainică uniune familiară.

(Fragmente dintr-un articol 
apărut in revista sovietică „Na- 
uka i jizn").

ailă în-

canoanelor reli
tte.

casnică“ în care 
„atmosfera cre- 

propovă- 
,dă să

Razele infraroșii mai posedă o 
însușire extrem de folositoare. Da
torită lungimii lor de undă mai 
mare, ele trec prin ceață, care 
oprește lumina vizibilă.

Din acest motiv, cu ajutorul pe
liculelor sensibile la infraroșu se 
pot executa fotografii ale obiec
telor ascunse în ceață sau în nori.

Din avion se pot deci executa 
hărți fotografice în orice fel de 
condiții atmosferice, fapt care în
lesnește și ieftinește mult carto
grafia aeriană. Mai mult decit 
atit, chiar și atunci cînd atmosfera 
este limpede în cea mai mare parte 
a timpului, vederea nu pătrunde 
mai departe decit cîteva zeci de 
kilometri. Vizibilitatea este redusă

a putut fi menținută și noaptea șl 
pe timp de ceață, neîntrerupt.

Transporturile maritime și ae
riene, apărarea față de agresori ae. 
rieni nu pot fi concepute astăzi 
fără radar.

In ultimul timp, însă marile 
progrese din domeniul aparaturii 
infraroșii ne fac să prevedem că în 
cîțiva ani, aparatura de radioloca- 
ție din ce in ce mai complicată și 
masivă, va fi complect înlocuită cu 
aparatura cu raze infraroșii;

Aparatele de detecție cu infra
roșii sînt compuse din sisteme op
tice cuprinzând lentile și oglinzi, in 
al căror focar se află bolometre 
sau alte dispozitive sensibile la 
infraroșu. Prin mișcarea reciprocă 
a acestor elemente, se formează o 
imagine a obiectelor observate.

Un uriaș avantaj în plus față de 
radialocație îl reprezintă faptul că 
obiectele nu trebuie să fie „lumi
nate” cu un fascicol de unde trimis 
din aparatul detector. Obiectele 
produc singure destulă căldură 
pentru a putea fi „văzute“ in infra
roșu.

Locatorul cu infraroșii se reduce 
astfel la un simplu detector care 
nu cere cheltuială de energie, este 
mic, ușor, mai simplu mai sensibil 

mai precis decât radiolocatorul.

FOTOGRAFIEM TRECUTUL

de către vaporii de pe apă din 
atmosferă. Cu ajutorul 
sensibile la infraroșu 
executa fotografii pe 
sute de kilometri.

peliculelor 
se pot însă 
distanțe

O LUMINARE
200 KILOMETRI

de

LA

auȘtiința și tehnica modernă 
reușit să pună la punct instru 
mente de o sensibilitate fantastico 
pentru razele infraroșii.

Bolometrul, care este un cuplu 
termoelectric, este unul din aceste 
instrumente. El este format din 
două fire foarte subțiri din metale 
diferite care au capetele sudate 
împreună.

Cu acest instrument, de care ex
perimentatorul nu se poate apro
pia în timpul lucrului, din cauza 
căldurii corpului, se poate detecta 
prezența unei luminări aprinse la 
200 de kilometri distanță. Cu aju
torul său, astronomii determină 
temperatura stelelor.

Una din cele mai impresionante 
aplicații ale noilor detectoare su- 
persensibile de infraroșu este foto
grafierea... trecutului.

O imagine formată cu ajutorul 
unui asemenea dispozitiv va pre
zenta o serie de gradații, indicând 
diferențele foarte mici de tempera
tură dintre obiecte și chiar dintre 
părțile unui singur obiect.

Dacă un om va sta cîteva secunde 
rezemat de un perete imaginea 
infraroșie a peretelui, realizată 
după plecarea omului, va face să 
apară clar conturul persoanei.

Un obiect care a stat un timp 
în contact cu altul, lasă urme prin 
diferențele de temperatură care 
iau naștere pe obiectul atins. Ima
ginea realizată cu un dispozitiv 
suprasensibil la infraroșu poate face 
astfel să apară detalii din tare 
să deducem situația trecută a o- 
biectelor.

Noile cuceriri ale științei și teh
nicii în domeniul detectării raze
lor infraroșii au deschis un minu
nat tezaur de aplicații extrem de 
folositoare.

Ing. F. VIȘINESCU

IN BIOLOGIE, IN MEDICINA
ȘI IN... MUZEE

Cu ajutorul filmelor infraroșii 
s-a reușit fotografierea interiorului 
insectelor, prin învelișul lor care 
este transparent pentru razele in
fraroșii.

De altfel și pielea omului este 
transparentă în infraroșii ceea ce 
a făcut ca astăzi medicina să în
trebuințeze fologrufia în infraroșu 
pentru cercetarea arterelor capi
lare, a vaselor limfatice și a rețe
lei nervoase de sub suprafața pielii.

Diferența de colorație a obiec
telor în infraroșu față de lumina 
vizibilă a făcut ca fotografia in 
infraroșu să devină un auxiliar 
prețios al experților de tablouri și 
documente putîndu-se descoperi 
falsificările.

Pe aceeași cale s-au putut cer
ceta și combate diverse boli ale 
plantelor, ale căror 
apărute pe frunze, nu 
in lumina obișnuită.

Paleontologii nu 
astăzi de razele infraroșii. Cu aju
torul lor s-a putut determina con
ținutul de clorofilă al unor frunze 
fosile vechi de 30 milioane de ani.

simptome, 
erau vizibile

se pot lipsi

INFRAROȘUL DETRONEAZĂ 
RADIOLOCAȚIA

Radiolocația a adus în ultimii 
ani foloase imense navigației atit 
maritime cil și aeriene.

Cu ajutorul radarului circulația

i
I
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într-una din sălile unui institut 
politehnic din Moscova



Recepția oferită de ambasadorulR. P. Chineze la București
R. P. Chineze Șiu Gien-guo
în mod deosebit că în ultimii ani guvernul Republicii 
Populare Romîne a trimis în țara noastră specialiști 
bine pregătiți pentru a ne acorda ajutor în opera 
de construire a socialismului și că în lupta dusă 
pentru apărarea teritoriului nostru Taivan și a insu
lelor de pe litoral, poporul nostru s-a bucurat dc 
sprijinul puternic al poporului romîn. Sîntem con
vinși că dezvoltarea tot mai mare a relațiilor de prie
tenie și de colaborare dintre țările noastre nu numai 
că va contribui la continua dezvoltare a operei de 
construire a socialismului în ambele țări, dar 
va constitui totodată o

Cuvîntarea ambasadorului
(Urmare din pag. l-a)

un an, de cînd a apărut comuna populară, ea a și 
demonstrat pe deplin rolul uriaș pe care-1 joacă în 
dezvoltarea economiei și culturii în regiunile ru
rale și în ridicarea nivelului de trai al țăranilor.

Vorbind de realizările strălucite obținute de po
porul nostru în ultimii 10 ani, trebuie subliniat că 
toate acestea sînt indisolubil legate de ajutorul fră
țesc al țărilor socialiste, și în mod deosebit de uria
șul sprijin și ajutorul Uniunii Sovietice. Poporul 
chinez consideră întotdeauna drept înalta sa datorie 
internațională menținerea păcii mondiale. Poporul 
chinez îl felicită pe tovarășul N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., pentru 
succesul pe care l-a realizat în timpul vizitei sale în 
S.U.A. și salută Comunicatul cu privire la tratativele 
între N. S. Hrușciov și președintele S.U.A., dl. D. Ei
senhower.

Intre poporul chinez și poporul romîn există o 
profundă prietenie. Poporul chinez urmărește cu 
mare interes strălucitele realizări obținute de po
porul frate romîn pe drumul construirii socialismului.

In ultimii ani, relațiile politice, economice și cul
turale dintre cele două țări ale noastre au cunoscut 
o dezvoltare necontenită. Călăuzindu-se după prin
cipiile internaționalismului proletar, Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară Romînă s-au 
sprijinit și s-au ajutat reciproc. Vreau să subliniez

Manifestări cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a 10-a aniversări a proclamării 

R. P. Chineze

FAPTE
TINEREȘTI

Cu corespondenții 
voluntari prin tară

in țară au avut loc nume- 
manifestări cultural-artis-

Joi seara, Șiu Gien-guo, amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, a ținut o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și televi
ziune, cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Chineze.

★
Cu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a proclamării R. P. Chi
neze.
roase 
tice.

In 
univ. 
bru 
R. P. Romîne, rectorul Institutu
lui politehnic Iași, a conferențiat 
despre ,,Republica Populară Chi. 
r.'ază după 10 ani de putere popu
lară“. A fost prezentat apoi fil
mul „Avîntul

sala S.R.S.C. din Iași prof. 
Cristofor Simionescu, mem- 
corespondent al Academiei

Chinei noi“.
★

La Palatul culturii din Cluj a 
avut loc o manifestare culturală 
în cadrul căreia au fost interpre
tate cîntece populare chineze și 
s.au recitat versuri scrise de 
poeți din țara prietenă.

Succesul țării noastre 
la Expoziția internațională 

a cărții
Intre 1 august și 30 septembrie 

a avut loc la Leipzig Expoziția in
ternațională a cărții La propune
rea juriului internațional și a Co
mitetului internațional de organi
zare a expoziției și concursurilor 
internațional? de la Leipzig, au 
fost decernate țării noastre urmă
toarele medalii :

Medalii de aur. Direcția gene
rală a editurilor și difuzării cărții 
din Ministerul jnvățămintului și 
Culturii pentru realizări deosebite 
în domeniul editării cărții; Con
stantin Baciu. pentru tripticul 
„Cii'tec pentru viață“, expus la 
concursul internațional de grafică 
„Pacea lumii“; Corneliu Baba 
pentru ilustrarea cărții „Mitrea 
Cocor“ și a volumului de teatru 
Caragiale ; Editura în limbi străi
ne pentru volumul ..Romîn ia“ ; Ju- 
les Peranim, pentru expoziția per
sonală de ilustrații de cărți ; pen
tru contribuția adusă de țara noas
tră la expoziția colectivă „Manu
scrise și tipărituri rare".

Medalii de argint Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“ pentru 
lucrările legate, de mare tiraj; În
treprinderea poligrafică „13 De. 
cembrie 1918“ pentru legătura ar
tistică a volumului „Povestea vor
bei“ de Anton Pann ; Eugen Taru 
pentru ilustrații de carte ; Editura 
în limbi străine pentru volumul 
„Delta Dunării“.

Medalii de bronz întreprinde
rea poligrafică nr. 4 pentru o bună 
realizare tipografică in cadrul 
concursului internațional „Cea mai 
frumoasă poezie“ ; Valentina Bar- 
bta pentru ilustrarea unoi i

---- •------
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Prin Hb' Patria,
bertății ; Ultima aventură a 
Don luan - Republica Elena 
ve I .Mai • Versta dragostei 
Bu< nrești Giădiua 13 Septembrie 
A’ex Șahi, . Mari-ie familii Ma 
gh: ru Centra« 
junglei - V 
la vrane ea 
Mtì’fù

Gh. Dojia ,
Alecsondrl

M’fuțn — I. C 
oêntru Cain iun ia -
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Cartea 

B. De 
Prima;

___ _ __  _______ Lumi 
na. : Favoritul lă - Victoria ; Ne
vasta mea '-Intă - i3 Septembrie, 
Cultural 60 at zi'e In Asia - 
Maxim Gorki , Program dt ttime 
documentare — Timpu" Noi ; Di
mineața mohorită - Tineretului 
1 V.adiirire-cu . Torentul - In 
frăjirea între popoare, Volga Dra
goste pe so- - A|ex Popov, Don- 
xa Simo. Clubul Boleslav Bieruț“; 
Frunae 'oj' 
tilie . teodori 
gini de vitejie: 
tăcerii 
Roșie" 
David, 
Munca. 
tărețui

Gi'vîța Hie Pin 
V. Roaită ; Pa-

- Unirea ; Lumea 
- Clubu C F.R ..Grivița 
/i 'eruttate exicte - C. 

M Eminescu ■ Fatima —'VI CUHUCOLU i uwttu ‘ M -
16 Februarie. 8 Mai ; Cin- I puțini știu ca este comunist, 

mexican — Flacăra. I luptă cu consecvență pentru a

sărbătorirea celei

însemnată contribuție 
la întărirea și pe mai departe 
lui socialist în frunte cu Uniunea 
ținerea păcii în lumea întreagă.

Dragi tovarăși și prieteni, la
de-a 10-a aniversări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, permiteți-mi să vă exprim mulțumirile 
noastre pentru prezența dv.

Propun să ridicăm un toast: 
pentru prietenia veșnică și de nezdruncinat dintre 

poporul chinez și poporul romîn;
pentru prosperitatea Republicii Populare Romîne ; 
pentru marea unitate a lagărului socialist în 

frunte cu Uniunea Sovietică;
In sănătatea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 

a președintelui Chivu Stoica și a președintelui Ion 
Gheorghe Maurer ;

In sănătatea tuturor oaspeților.

Lecție de geografie fizică la Școala agricolă din comuna Lâzarea, Regiunea Autonomă Maghiară.
Foto: P. POPESCU

LA BICAZ:

Deschiderea cursurilor
Universității populare

Festivitatea înmînării diplomei 
al Societățiide membru de onoare 

științelor medicale din R. f. Romînă 
academicianului K. I. Skriabin

întreprinderea cinematografică 
regională din Orașul Stalin a or
ganizat în aceste zile în orașele 
Sibiu, Mediaș și Orașul Stalin 
proiectarea unui ciclu de filme 
artistice și documentare realizate 
de studiourile cinematografice 
din R. P. Chineză.

★
Teatrul Armatei a organizat joi 

dupâ.amiază o manifestare consa. 
erată celei de-a 10-a aniversări a 
proclamării R. P. Chineze.

Cu acest prilej, colonelul Con
stantin Antip, redactor șef al 
ziarului „Apărarea Patriei“, a îm. 
părtașit impresii dintr-o călătorie 
în R. P. Chineză, după care a ur. 
mat un program, artistic alcătuit 
din versuri ale poeților chinezi 
clasici și contemporani și un frag
ment din piesa „Marșul cel lung“ 
de Cen Ci-diin. în interpretarea 
unor artiști ai Teatrului Armatei. 
Și-a dat concursul și o formație 
de cîntece și dansuri a Ansamblu
lui Forțelor Armate ale R. P. Ro. 
mine.

(Agerpres)

pentru copii; Editura medicală 
pentru tipărirea volumelor „Ana
tomia umană" și „Bazele fiziolo. 
gice ale practicii medicale“ ; E- 
aitura de stat pentru literatură și 
artă pentru editarea epopeei „Ca- 
levala“; Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“ pentru editarea, 
volumului „Stihuri pestrițe“ de 
Tudor Arghezi; Întreprinderea po
ligrafică nr. 4 pentru reproduce
rile din cartea „Somnoroase pă ă- 
rele“ de Mihail Eminescu; Ella 
Cancicov pentru legătură artistică 
a volumului „Amintiri“ de Ion 
Creangă ; Teodor Rodan pentru 
modelul de literă tipografică.

In total, țara noastră a 
la Expoziția internațională 
ții de la Leipzig, 6 medalii 
4 medalii de argint și 9 
de bronz.

obținut 
a car

de aur, 
medalii

(Agerpres)
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Ne aflăm în Șanhai, în anii 

dinaintea eliberării. Este primă
vară dar oamenii muncii nu se 
pot bucura de ea. suferă de foa
me și crunte lipsuri, de pe urma 
crizei de alimente, a inflației. 
Desele acțiuni revendicative de 
luptă ale maselor muncitoare sînt 
reprimate cu brutalitate de către 
clica gomindanistă. necontenit 
urlă pe străzi sirenele mașinilor 
poliției, se abat asupra manifes- 
tanților șuvoaiele furtunurilor 
de pompieri, bastoanele de cau
ciuc, gloanțele mitralierelor. Dar 
in loc să dea înapoi cum se aș
teptau călăii ciankaișiști. lupta 
maselor crește. Pentru a o slăbi, 
reacțiunea gomindanistă încearcă 
noi metode, perfide, camuflate. 
Astfel poliția năvălește la uzina 
electrică din Șanhai, violează se
diul sindicalului, desființează cu 
forța vechiul sindicat și anunță 
că vor avea loc noi alegeri „su
pravegheate" de autorități Pen
tru a nu da posibilitate' duȘ'nta- 
nului să înșele masele, partidul 
comunist organizează o larga 
campanie de lămurire cu scopul 
de a tace să fie alese în condu
cerea noilor sindicate elemente 
cinstite și devotate muncitorilor, 
dejucîndu-se în acest fel planul 
reacționarilor. în ciuda uneltiri
lor gomindaniste, la uzina elec
trică este ales în conducerea sin
dicatului un tinăr care se bucură 
de respectul și dragostea unani
mă a muncitorilor. Cian Șao-hua. 
Apli.cînd instrucțiunile trasate de 
partid. Cian, despre care numai

a forțelor lagăru- 
Sovietică, la men

IN EDITURA
POLITICA

ti apărut:
V. MIHEEV: Salt

112 pag., 2 lei.
în viitor

tablou al
R.P. Chi-

Cartea prezintă un 
drumului străbătut de 
neză în construirea socialismu
lui de la proclamarea ei pînă în 
^nul 1958. Este relevată, lupta 
entuziastă și plină de abnegație 
a poporului chinez sub condu
cerea Partidului Comunist Chi
nez pentru industrializarea so
cialistă a imensei sale țări, pen 
tru transformarea socialistă a 
agriculturii și pentru obținerea 
de recolte din ce în ce mai mari.

(Agerpres)

O scenă din filmul chinezesc „Pn n fier și foc".

Prin fier șt foc66
ca hamal în locul moșului, lăsin- 
du-l pe acesta să se îngrijească 
de familie.

Bineînțeles că ciankaișiștii nu 
pot îngădui ca Cian Șao-hua să 
reprezinte cu adevărat interesele 
muncitorilor. Ei încearcă de a- 
ceea să-l compromită afișînd un 
text prin care cer în numele lui 
muncitorilor să nu facă colecte 
pentru ajutorarea greviștilor de 
la fabrica textilă. Cian însă, a- 
flind de această mirșăvie, se 
duce în ateliere și organizează 
personal strîngerea de fonduri.

demasca manevrele reacționari
lor, pentru a strînge rindurile 
muncitorilor în jurul partidului.

Fiind ajutat și de fizicul său 
foarte adecvat, are o față fru
moasă. luminoasă, care transmite 
de la inceput cinstea și curățe
nia sufletească a eroului, tînărul 
actor Cian Hui a redat cu sim
plitate. căldură și putere de 
convingere.-chipul acestui minu
nat luptător revoluționar Cian 
Șao-hua este atit de cinstit și mo
dest incit aceste calități ale lui 
îi dezarmează pe ciankaișiști,

CRONICA

ft

care-l socotesc a fi de fapt foarte 
naiv fi încearcă să-l cîștige de 
partea lor. Cian ocolește însă cu 
abilitate cursele pe care i le în
tind aceștia. refuză ofertele 
momelile lor. In același timp el 
continuă să siringă legăturile cu 
muncitorii pe care-i ciștigă prin 
umanismul, prin spiritul lui re
voluționar. prin fermitatea cu 
care aplică linia partidului. El 
reușește să demaște corupția ele
mentelor reacționare strecurate 
in conducerea sindicatului, care 
se înfruptaseră din fondurile de 
ajutor reciproc, el nu pregetă 
să dea din puținul lui pentru 
alți muncitori aflați la mare ne
voie. Astfel, cînd în casa bătri- 
nului muncitor Ho se termină 
orezul, Cian îi dă din banii lui 
de mâncare fi lucrează din greu

muncitorești
Joi după.amiază, la clubul cen

tral din Bicaz a avut loc deschi
derea cursurilor Universității, 
populare muncitorești din localita
te. Cupsanții —..muncitori, ingineri 
și tehnicieni de pe șantierele hi. 
drocentralei „V. I. Lenin“ — au 
audiat prima lecție intitulată „A- 
pariția vieții pe Pămînt". Cele 64 
lecții prevăzute, sînt împărțite pe 
capitole, privind economia 
socialistă, biologia, fizica, 
ine specifice, șantierului, 
completarea cunoștințelor 
tură generală ale constructorilor, 
la sectoarele baraj și tunel-ieșire 
vor lua ființă două lectorate la 
care vor participa peste 120 
cursanți.

politică 
proble. 
Pentru 

de cul

FILMULUI
T urbați, ticăloșii gomindaniști 
joacă pe o ultimă carte : orga
nizează un pretins act de sabo
taj și dau vina pe Cian Șao-hua 
care ar fi îndeplinit acest act, 
chipurile, la instigația comuniș
tilor. Schingiuit în mod barbar 
de poliția gomindanistă, Cian re
fuză să facă declarația trădătoare 
care ar fi adus prejudicii cauzei 
partidului. Atunci ciankaișiștii ti- 
cluiesc o declarație falsă pe care 
imprimă amprentele lui Cian în 
timp ce acesta 
de nesimțire de 
rilor îndurate.
toată înscenarea 
dată peste cap. 
tor Ho pe care 
cu atîta abnegație. în loc 
losească acuzării, arată că 
sul sabotaj nu e decît o

se afla in stare 
pe urma tortu- 

La proces 
ticăloasă

Bătrînul munci- 
Cian l-a

însă 
este

ajutat 
să fo- 
așa-zi- 
însce-

Ro- 
în- 
de 

me

Joi la amiază, la Societatea 
științelor medicale din R. P. 
mînă a avut loc festivitatea 
minării diplomei de membru 
onoare al Societății științelor 
dicale din R. P. Romînă, acade
micianului K. I. Skriabin, direc
torul Institutului de helmintologie 
al Academiei de științe a U.R.S.S.

La festivitate au luat parte a- 
cademicieni, membri corespon
denți ai Academiei R.P. Romîne, 
profesori universitari, medici.

Au fost de față reprezentanți 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

Festivitatea a fost deschisă 
acad. Grigore Benetato, 
dintele Societății științelor medi
cale din R. P. Romînă.

Prof. dr. G. Lupașcu, directorul 
secției de helmintologie a Insti
tutului „Dr. Cantacuzino“.

ai
la

de
preșe-

nare, iar tînărul revoluționar de
mască modul ticălos în care a 
fost „fabricata' declarația. Cu
prinși de panică gomindaniștii îl 
condamnă la moarte pe Cian 
Șao-hua. Foarte realizate în film 
sînt scenele de masă, care re
dau cu mare forță solidaritatea 
muncitorilor în apărarea tovară
șilor lor supuși represiunilor 
crude ale autorităților ciankai- 
șiste.

Deosebit de impresionante sînt 
scenele filmului realizat de Uan 
Uei-i pe baza scenariului lui 
Ke Lan, care povestesc despre 
viață din închisoare a lui Cian. 
In mod foarte mișcător ni 
se arată încrederea comuniștilor 
în tînărul luptător, felul cum îl 
îngrijesc căutînd să-i aline sufe
rințele. îmbărbătat de curajul cu 
care pășește în fața plutonului 
de execuție conducătorul comu
nist Tan. Cian Șao-hua va mer
ge și el în fața călăilor cu frun
tea sus. îndreptîndu-și ultimele 
gînduri spre partidul care avea 
să izbăvească poporul muncitor 
de suferințele exploatării capi
taliste. Jertfa lui Cian ca și a 
atîtor alți eroi, n-a fost zadarnică, 
ea a contribuit la marea victo
rie a poporului chinez — făuri
rea Republicii Populare Chineze, 
a cărei a zecea aniversare am 
sărbătorit-o.

Filmul „Prin fier și foc** este 
un imn de slavă închinat erois
mului poporului chinez, erois
mului comuniștilor chinezi în 
lupta pentru fericirea măreței 
lor patrii,

B. DUMITRESCU 

membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, a vorbit apoi 
despre opera și personalitatea ști
ințifică a academicianului K. I. 
Skriabin, creatorul școlii sovieti
ce de helmintologie, care în cei 
peste 50 de ani de activitate a 
creat sute de lucrări științifice 
de mare valoare și a pregătit 
nenumărate cadre de specialiști, 
situîndu-se astfel în primele rîn- 
duri ale oamenilor de știință 
din lumea întreagă.

Acad. K. I. Skriabin a mulțu
mit pentru cuvintele frumoase ce 
i-au fost adresate și pentru ale
gerea sa ca membru de onoare 
al Societății științelor medicale 
din R.P. Romînă. El a arătat că 
această prețuire a muncii sale îl 
îndeamnă să muncească continuu 
pentru dezvoltarea legăturilor ști
ințifice dintre oamenii de știință 
sovietici și romîni.

Acad. Grigore Benetato a în- 
mînat apoi oaspetelui sovietic di
ploma de membru 
Societății științelor 
R.P. Romînă.

de onoare al 
medicale din

(Agerpres)

îndrăzneala
(Urmare din pag. l-a) 

bă schița și se duse la cabinetul 
tehnic. Aștepta cu respirația între
tăiată părerea inginerului. Dar 
spre surprinderea lui, inginerul 
nu păru deloc încîntat.Ba, chiar 
obiectă :

— Ce-ai făcut dumneata, tova 
rășe Marton, au făcut-o de mult 
alții la mașina „Levier“. De ce 
n-am lucr- mai bine piesele la 
„Levier“ ?.

— Pentru că frezele „Levier" 
sînt mici, răspunse Marton. Nu 
se poate prelucra la ele o piesă 
atit de mare. Pe de altă parte 
propunerea mea se bazează pe 
alt principiu. Nu observați ? Mar
ton îi explică inginerului schi
ța sa.

— Eu propun adaptarea dis
pozitivului la cuțitul frezei. în 
acest caz numai cuțitul se va 
mișca în timp ce minerul piesei 
va rămîne fixat ca și înainte.

Inginerul își menținu însă mai 
departe obiecția.

— Cu alte cuvinte dumneath 
propui să transformăm „Duple- 
xul“într-un „Levier“?. Dar „Du
plexul“ e o mașină nouă. Ia 
gîndește-te mai bine.

Marton împături schița și plecă. 
Era abătut. Discuția cu inginerul 
îl descurajase. Se întoarse in ate
lier și nu spuse nimănui nimic. 
Privi mașina. „Duplexul“ era 
într-adevăr o mașină nouă. Și 
iată că lui i se năzărise „s-o 
transforme“ 1 Poate că inginerul 
să aibă dreptate. Iși începu lucrul 
încercind să nu se mai gîndească 
la inovația sa. Dar mișcările 
încete ale mașinii și deplasarea 
greoaie a cuțitului îl enervau. 
Timpul în care trebuia să răsu
cească manivelele i se părea iro
sit în zadar. Se hotărî ca a doua 
zi dimineață să se ducă iarăși la 
cabinetul tehnic. Nu putea renun
ța la ideea sa. Nu putea închide 
în el o taină care a aflat-o după 
atîta străduință. Dacă un lucru 
este bun merită să te și cerți 
pentru el. Doar nu era vorba 
numai de el. Tovarășii săi care 
lucrează în alte schimburi, la 
aceeași mașină, colectivul, uzina, 
cu toții sînt interesați pentru 
economisirea timpului de lucru, 
în mărirea productivității muncii.

Marton se duse la șeful secto
rului. Ceru și sfatul inginerului 
Szabados. Spre bucuria lui ace
știa găsiră că inovația era bună 
și propuseră să fie examinată de 
comisia de intvații. Examinarea 
stirni discuții lungi și aprinse. 
De astă dată însă nici inginerul 
cu care Marton avusese discuția 
aceea nu s-a mai opus. Ba chiar 
se oferi să-l și ajute pe Marton 
la întocmirea proiectului. Iși dă
duse probabil și el seama că 
nu te poți împotrivi multă vreme 
noului.

Sînt pusă în încurcătură. Am 
în față scrisori sosite de la ti
nerii cititori ai ziarului nostru 
din diferite colțuri ale țării, 
M-aș duce în Maramureș să-i 
cunosc pe tinerii care muncesc 
cu rîvnă pentru ca să-și înfru
musețeze satele și comunele, i-aș 
asculta și pe tinerii corespon
denți care îmi propun o vizită 
prin tînărul oraș Victoria, și pe 
cei care vor să-mi vorbească 
despre realizările minerilor Văii 
Jiului... N-aș renunța nici la ispi- 
titoarea propunere a celor de la 
Săvinești sau Onești, unde tine
rii constructori au făcut în ulti
mele luni fapte minunate, nici 
la a celor din Bucecea sau Nă
vodari...

Totuși pînă la urmă am por
nit-o la drum. Primul popas. 
Hidrocentrala „Vd.Leninn de 1° 
Bicaz. Nistor Hogaș, normator pe 
șantier m-a invitat la sectorul 
Baraj.

— Aici toți tinerii sînt buni, 
mi-a spus el plin de mîndrie.

Nu mai văzusem barajul de 
cîteva luni și-am rămas surprinsă, 
în acest răstimp lamele de beton 
s-au înălțat cu încă cățiva metri. 
Numai în primele douăzeci și 
unu de zile ale lui septembrie, 
constructorii au turnat 48-156 m.c. 
beton adică cu aproape 300 m. c. 
zilnic peste plun. De fapt, luna 
aceasta a fost pentru constructorii 
barajului, lună record.

Pe fruntași îi cunoaște tot șan
tierul. Nistor Hogaș încercă să-i 
numere pe degete, apoi renunță. 
Numărul lor e destul de mare. 
Sînt tinerii candidați și membri 
de partid, ca Gheorghe Mucenicu^ 
Nicolae Mureșanu sau Petre Toșa, 
sînt dulgherii din brigăzile con
duse de Ștefan Lacurezeanu și 
Avram Pricop, sînt tinerii fie
rari betoniști, sudori și instala
tori, sînt toți acei entuziaști con
structori care prin munca lor 
contribuie la terminarea mai de
grabă a marei hidrocentrale...

,..La sectorul turnătorie de la 
întreprinderea metalurgică din 
Buzău, am găsit multă forfotă și 
animație. Muncitorii urmăreau cu 
interes echipa formată din tine
rii Dumitru Drăghici, Constantin 
Tur cu și Gheorghe Simion, care 
atenți lucrau la turnarea unor 
tuburi.

— Este un produs nou, de 
importanță deosebită și care se 
fabrică pentru prima oară în 
întreprinderea noastră, mi-a $pus 
Constantin Niculescu — însoți
torul meu.

Clipele treceau una după alta. 
Ochii urmăreau fiecare mișcare

inovatorului
Și iată că după cîteva zile ino

vația lui Marton a fost aplicată 
în întreaga uzină. Ea reduce 
timpul de frezare la pisele mari 
de la 1300 minute la numai 200!

...Acestea sînt lucrurile pe care 
am vrut să le povestesc despre 
Marton. Marton a observat că la 
„Duplex'-ul său se poate reduce 
timpul de lucru. N-a rămas nepă
sător. S-a frămintat și a luptat 
cu îndrăzneală să găsească so
luția. A studiat mașina șurub cu 
șurub și nu a dat înapoi nici o 
clipă pînă ce nu și-a realizat 
ideea.

E o povestire despre curaj. 
Asemenea lucruri aș putea însă 
să povestesc despre majoritatea 
tinerilor din uzină. Doar am spus 
de la început: dintre patru ti
neri care muncesc aici, unul e 
inovator!

Ce înseamnă, așa dar, să fii 
îndrăzneț, curajos ? înseamnă ca 
prin munca și viața ta să fi un 
iuptător pentru nou și un duș
man hotărît al rutinei și șablo
nului.

BILETELE
MULTIPLE 
CiȘti <J 

fiecare gest. Și prin, munca tine
rilor, fonta începea să prindă 
forma dorită.

Deodată vocea groasă a lui 
Gheorghe Simion, a răsunat în, 
lot atelierul.

— Băieți sîntem gata ! Primul 
examen l-am trecut cu succes.

Intr-adevăr, primul tub de scur
gere de 500 mm a fost realizat. 
Munca tinerilor turnători a fost 
încununată de succes, incepind 
de astăzi Întreprinderea metalur
gica din Buzău va livra fi aseme
nea tuburi.

...Sint puțini locuitori ai Capi
talei care vara, în clipele de 
odihnă nu s-au răcorit în apa 
Snagovului, s-au n-au jucat o par. 
tidă de șah pe iarba verde și 
moale din împrejurimi, lată însă 
că acum în aceste zile de toamnă, 
întregul raion Snagov s-a trans
format într-un vast șantier.

Corespondentul nostru Fosile 
Popescu, mi-a spus printre altele 
că lucrările de îmbunătățiri fun
ciare care se execută în prezent, 
vor permite irigarea unei supra
fețe de 19.500 ha ceea ce va face 
să se extindă culturile irigate de 
legume, sfeclă de zahăr, porumb 
și floarea-soareluî. Și acest lucru 
va fi pe deplin posibil întrucît 
raionul Snagov este brăzdat de 
mai multe șiruri de vii, pline de 
mlaștini și smîrcuri cum sint cele 
din Falea Pociovaliștei, Vlăsiei, 
Valea Snagovului, care vor fi 
toate umplute cu apă. Circulația 
apei pe firul acestor văi se va 
face cu ajutorul unor construcții 
hidrotehnice executate in baraje. 
Bazinele cu apă nu vor servi 
numai pentru irigarea terenurilor 
agricole ci și pentru cultura pești
lor.

La înfăptuirea acestui plan de 
lucrări mii de tineri de pe cu
prinsul raionului, mobilizați de 
organizațiile U.T.M. sub con
ducerea organizațiilor de partid 
au răspuns cu entuziasm. In fie
care zi peste 400 de tineri vin și 
lucrează aici, in ultima săptă- 
mină numai brigada condusă de 
tînărul Gheorghe Bodea a săpat 
165 m. c. pămînt iar tinerii din 
comunele Corbeanca, Balotești și 
Căciulați au terminat aproape 
toate lucrările de terasamente 
pentru executarea barajelor.

Freamătul acestei acțiuni cu
prinde pe zi ce trece tot n ai 
mulți tineri țărani colectiviști 
sau întovărășiți care vin și lu
crează voluntar pentru a reda 
agriculturii noi terenuri, pentru 
a asigura poporului nostru pro
duse din belșug...

...Am văzui o mulțime de lu
cruri în călătoria mea imaginară 
cu corespondenții voluntari. Am 
mai cunoscut o mulțime de tineri 
harnici, entuziaști.

Aș dori sâ vă spun cîte ceva 
despre fiecare din aceștia. Sint 
însă mult prea mulți...

MONICA VERDEȘ

De la Ministerul 
InYă|ămîntului și Culturii

Ministerul Invățărnîntului și Cul
turii anunță ținerea unui con
curs de admitere la următoarele 
instituții de învățămînt superior;

Universitatea „0. I. Parhon“, 
București: Facultatea de științe 
naturale, Secția bio1ogie-geograrie.

Universitatea „Babeș - Bolyai", 
Cluj: Facultatea de matematieă- 
fizică..........................

Universitatea „Al. I. Cuza“, lași: 
Facultatea de filologie, istorie, fi
lozofie.

Institutele agronomice din Bucu» 
rești, lași și Timișoara: Facultă
țile de agricultură și zootehnie.

Concursul va începe joi 8 octom
brie 1959.

înscrierile candidaților la con
curs se pot face pînă la 6 octom
brie inclusiv, la secretariatele fa
cultăților la care se ține concursul.



Festivitățile închinate 
celei de a X-a aniversări 

a proclamării R. P. Chineze
1 (Agerpres). — La 1 
poporul chinez a sârbă- 
de-a 10-a aniversare a

Lucrările Adunării 
Generale a O. N. U

în preajma aniversării

PEKIN 
octombrie 
torit cea 
.proclamării Republicii Populare 

,Chineze.
încă în primele ore ale dirnine- 

Îii în toate raioanele Pekinului, în 
ața întreprinderilor industriale și 

a instituțiilor oamenii muncii se 
încolonau îndreptindu-se apoi spre 
Îiiața Tien An Mîn, care a devenit 
ocul tradițional al festivităților.

La ora 10, in tribuna guverna
mentală iau loc, intiinpmăți cu 
un tumult de ovații, tovarășii Mab 
Țze-dun, Ni S. Hrușciov, Liu Șao- 
ți, Sun Țin-lin, Dun Bi-u, Ciu De, 
Ciu En-lai, alți conducători ai 
Partidului Comunist și guvernului 
R.P. Chineze.

Pentru a participa la sărbători
rea aniversarii R.P. Chineze la 
pekin au venit solii popoarelor 
.din întreaga lume.

Pin Cijen, președintele Comite
tului popular al orașului Pekin, 
anunța începerea festivităților. 
Răsună fanfarele, se aud acordu
rile solemne ale imnului de stat 
al R.P. Chineze. Răsună 28 de 
calve de artilerie simbolizînd cei 
28 de ani de luptă eroică a Par
tidului Comunist Chinez de la 
jerearea lui și pînă la victoria re
voluției chineze din 1949. Apoi 
Pin Cijen adresează celor prezenți 
p cuvintare de salut.

j Tovarăși, prieteni, compatrioți 1
Ni s-a acordat o mare cinste. 

La festivitățile de astăzi participă 
tovarăși prieteni din 87 țari a.e 
lumii, printre care conducători de 
partid dm Uniunea Sovietica . și 
din alte țări socialiste, conducători 
și reprezentanți ai partidelor comu
niste- din diferite țări ale lumii, 
reprezentanți ai guvernelor din ță
rile prietene din Asia și Africa și 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masa internaționale. Ne bucură în
deosebi că la festivitățile noastre 
a venit tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.—marea noastră 
aliată — și, că alături de noi par
ticipa mulțj conducători ai țărilor 
noastre frățești — tovarășii Ho 
$i Min, A. Novotny, Kim lr Sen, 
J. Țedenbal, A. Zawadzki, 1. Dobi, 
D. Ganev, M. Shehu, H. Matern, 
E- Bodnăraș și alți tovarăși. Fap
tul că împreună cu noi participă 
atît de mulți oaspeți străini la 
cea de-a 10-a aniversare a pro
clamării R.P. Chineze reprezintă 
pentru noi un sprijin excepțional 
de mare și ne însuflețește nemăr
ginit. Le exprimăm sinceră recu
noștința și le transmitem cel mai 
.fierbinte salut I

Astăzi, împreună cu conducătorii 
partidului și statului nostru, ală
turi de oamenii muncii din capi
tală participă la festivități și re
prezentanți ai diferitelor pături ale 
populației care au sosit din dife
rite raioane ale țării, fruntași în 
producție, reprezentanți ai diferi
telor naționalități, compatrioți ai 
noștri — patrioți care locuiesc

peste hotare, precum și compatrioți 
■ din Hongkong și Aomîn. li felici- 
. tăm și îi salutăm călduros 1

Sărbătorind cea de-a 10-a ani
versare a proclamării R.P. Chine
ze, poporul întregii țări celebrează 
cu un sentiment de bucurie marea 
victorie .a liniei generale de con
strucție socialistă a — 
nostru, marea victorie 
multilateral pe toate 
construcției socialiste 
noastră, marea victorie 
rea și dezvoltarea comunelor popu
lare in satele țârii noastre, marea 
victorie a noului avint în lupta 
împotriva devierii de dreapta, pen
tru încordarea tuturor forțelor și 
desfășurarea mișcării pentru spo
rirea producției și respectarea re
gimului de economii la chemarea 
celei de-a 8-a plenare a C.C. al 
P.C. Chinez; poporul chinez sărbă
torește unitatea și înflorirea lagă
rului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică, dezvoltarea mișcării 
național - democrate din Asia, 
Africa și America Latină, marea 
victorie a tuturor țărilor iubitoare 
de pace și a popoarelor din în
treaga lume în lupta nobilă împo
triva forțelor războiului și în a- 
părarea păcii în lumea întreagă.

In cei zece ani care s-au scurs 
noi am dobindit succese străluci, 
te. Pe viitor'vom realiza fără în
doială succese și mai mari. Să ne 
unim și mai, strîns șj sub steagul 
marxism-leninismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Chinez 
și a tovarășului Mao Țze-dun, sub 
razele liniei generale a construc
ției socialiste, încordîndu-ne și mai 
mult toate forțele, șă mergem îna. 
inte și acționînd după principiul 
mai mult, mai repede, mai bine 
și mai economic, să transformăm 
țara noastră într-un mare și pu. 
ternic stat socialist I

Să ne unim și mai strîns cu U- 
niunea Sovietică și cu celelalte țări 
frățești, Cu oamenii muncii din în
treaga lume, cu toate țările iubi
toare de pace și cu popoarele lu
mii și să depunem eforturi și mai 
mari în lupta nobilă pentru apăra, 
rea păcii și pentru progresul ome
nirii I

partidului 
a saltului 
fronturile 
în țara 

în întari-

voioșie detașamente de pionieri — 
tinăra generație a Chinei.

Abia au încetat glasurile crista
line ale copiilor cînd în piață in
tră o coloană de 140.000 de mun
citori din Pekin.

Una după alta trec coloanei» de 
locuitori ai Pekinului, țărani din 
satele vecine, studenți, elevi, re
prezentanți ai diferitelor naționa
lități care locuiesc în China, mem
bri ai miliției populare, reprezen
tanți ai oamenilor de artă și de 
litere, sportivi. Demonstrația oa
menilor muncii din Pekin a durat 
două ore. Demonstrația, la-, care 
au participat 700.000 de oameni, 
a exprimat puternic coeziunea de 
monolit a poporului chinez în ju
rul partidului comunist și guver
nului popular, hotărîrea lui de a 
transforma într-un timp scurt pa. 
tria sa într-un puternic stat so
cialist cu o industrie înalt dezvol
tată, cu agricultura, știința și cul
tura înaintate.

Intîlnire între tovarășii 
Mao Jze-dun 

și N. S. Hrușciov
PEKIN 1 (Agerpres). — China 

Nouă transmite .
La 1 octombrie a avut loc o în- 

tîlnire între Mao Țze-dun, preșe
dintele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, și N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Ei au a- 
yut o convorbire cordială.

La convorbire au participat de 
asemenea M. A. Suslov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și 
secretar al C.C., din partea sovie
tică, și Liu Șao-ti, Sun Țin-lin, 
Dun Bi-u, Ciu De, Ciu En-lai și 
Den Siao-pin, conducători ai Par
tidului Comunist Chinez și ai gu
vernului Republicii Populare Qii- 
neze, din partea chineză.

A’EIF YORK 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : în ședința ple
nară din dimineața zilei de 30 
septembrie a Adunării Generale, 
la discuția politică generală au 
luat cuvîntul delegații Franței, 
Australiei și Suediei.

Couve de Murville, ministrul 
Afacerilor Externe al Franței, a 
abordat aproape toate problemele 
internaționale importante în a că
ror rezolvare grabnică este intere
sată întreaga omenire — dezarma
rea, încetarea și interzicerea defi
nitivă a experiențelor cu arma 
nucleară, Tratatul de pace cu Ger
mania, acordarea independenței 
Algeriei. Dar poziția guvernului 
francez în aceste probleme, expusă 
de ministrul Afacerilor Externe 
al Franței, nu conțină de fapt nici 
un element nou din care, să rezulte 
că Franța este interesată intr-ade
văr in soluționarea constructivă « 
acestor probleme de importanță 
vitală.

Intrucît încă nu există un acord 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară, a declarat 
Couve de Murville, Franța va efec
tua aceste experiențe în deșertul 
Sahara. Incercînd să dovedească 
„legalitatea“ proiectatelor expe
riențe, el a pretins chiar că țările 
africane care fac parte din Uniu
nea francezi „sprijină" efectuarea 
experienței.

Reprezentantul Franței a căutat 
să dovedească că discutarea pro
blemei algeriene în O.N.U. nu va 
contribui la rezolvarea ei, dînd 
astfel de înțeles că Franță nu in
tenționează să țină seama în a- 
ceasta problemă de părerea Adu
nării Generale.

Esten Unden, ministrul Afaceri
lor Externe al Suediei, a acordat 
o mare atenție problemei restabi
lirii drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite. Unden a 
declarat că pentru rezolvarea a- 
cestei probleme „nu există nici 
un fel de obstacole de ordin ju
ridic“.

Unden și-a exprimat părerea că 
planul sovietic cu privire la de-

zarmarea generală și totală, pre
zentat de N. S. Hrușciov în Adu
narea Generală, nu poate fi rea
lizat într-o perioadă de patru ani. 
Totuși, a declarat Unden, chiar și 
realizarea treptată a acestui plan 
ar fi salutată ca un pas impor
tant făcut pe calea spre micșora
rea încordării internaționale.

în ședința din după-amiaza zilei 
de 30 septembrie au luat cuvîntul 
reprezentanții Indoneziei, R.S.S, 
Ucrainene, Liberiei și Laosului.

Sastroamidjojo a salutat de a- 
semenea propunerile Uniunii So
vietice cu privire la --dezarmarea 
generală și totală.

Delegatul. Indoneziei a subliniat 
cu regret faptul că din nou nu s-a 
rezolvat problema reprezentării 
Chinei în O.N.U. Acest lucru, 
a declarat el, aduce prejudicii Or
ganizației Națiunilor Unite.

L. F. Palamarciuk, ministrul 
Afacerilor Externe al R.S.S. Ucrai
nene, a acordat atenția principală 
problemei lichidării primejdiei 
unui nou război mondial și reali
zării unui acord eficient în dome
niul dezarmării.

L. F. Palamarciuk a subliniat 
de asemenea că a sosit timpul să se 
rezolve o dată pentru totdeauna 
problema reprezentării Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. Șeful 
delegației R.S«S. Ucrainene a con- 
damnat politica puterilor occiden
tale îndreptată spre tărăgănarea re
zolvării problemei germane. Dele
gatul Ucrainei a subliniat că ac
ceptarea de către toate țările a pro
punerilor Uniunii Sovietice privi
toare la dezarmarea totală și gene
rală va permite să se lichideze în
cordarea în relațiile dintre state și 
să se pună capăt planurilor crimi
nale ale unor cercuri din Germania 
occidentală care pun la cale un 
nou război. în încheiere, L. F. 
Palamarciuk a atras atenția Adună
rii Generale asupra faptului că în 
prezent se întreprind încercări de
stul de active de a minimaliza im
portanța propunerilor sovietice cu 
privire la dezarmare și a de
monstrat totala netemeinicie a ar
gumentelor formulate împotriva a- 
cestor propuneri.

proclamării R. D. Germane

Odată cu deschiderea noului an școlar, elevii din R. D. Ger
mană au pășit din nou pragul întreprinderilor pentru a-și însuși 
cunoștințe practice. 500 de pionieri și școlari din raionul Frie
drichshain din Berlin au deschis anul de învățămînt practicînd în 
întreprinderea pentru utilarea căilor ferate.

In fotografie: controlorul de calitate Gerhard Schettke din a- 
ceastă întreprindere dînd explicații asupra procesului de produc
ție unui grup de elevi. Foto: ZENTRALBILD

Dezooliarea teatrului

Locuințe noi
Participanții la conferința çu 
ivire la problemele consirucții-

'★
Mareșalul Lin Biao, ministrul 

Apărării, după ce primește rapor
tul comandantului parăzii, genera- 
lul-colonel lan Iun, comandantul 
garnizoanei Pekin, trece în revistă 
trupele aliniate.

După ce trece în revistă trupele, 
mareșalul Lin Biao urcă la tri
buna guvernamentală unde rosteș. 
te o cuvintare.

★
Răsună comanda. In. șiruri drep. 

te, bătînd pasul, în piață intră a. 
părătorii cuceririlor revoluționare 
ale poporului chinez.

Parada militară consacrată ce
lei de-a 10-a aniversări a R. P. 
Chineze ia apoi sfîrșit.

începe demonstrația oamenilor 
muncii din Pekin. Demonstrația se 
deschide printr.o coloană de 15.000 
de stegari.

In piața Tien An Mîn intră cu

revoluționare

IN LUMEA CAPITALULUI

Sumbrul an nou 
studențesc

Odată cu noul an universi
tar și ziarele occiden
tale își reamintesc vrind. 

nevrînd de mizeria studențeas
că. Cinica legendă a „boe- 
miei“ universitare a rămas de- 
acum părăsită printre vechitu
rile trecutului, în lăzi cu rechi- 
zită de care nu se mai apropie 
nimeni. In schimb, cu o frec
vență simptomatică, răzbat 
pînă în coloanele presei des
tule din gîndurile triste ale 
studenților din lumea capita
lului. Un nou an universitar 
înseamnă la Paris și la New- 
York, la Bogota și la Quebee, 
noi griji, noi probleme de nere
zolvat, noi ciocniri cu o realitate 
potrivnică. Valul de scumpete 
din apus nu ocolește universi
tatea. In mîinile celor obișnuiți 
să transforme totul în busi- 
ness, învățămîntul devine me
reu mai mult o marfă, o mar
fă asemenea bretelelor de ny- 
lon, pudrierelor incasabile sau 
scrumbiilor afumate. Sub para
vanul „inițiativei private“ afa
ceriști veroși devin stăpînii 
vieții universitare. Pentru ei, 
criteriul de promovare a valo
rilor este banul. Ai bani, poți 
fi student. Dacă n-ai, ușile 
îți slut închise fără milă, fără 
toleranță. Businessmanii nu 
cunosc filantropia...

Ziarul american „Advance" 
s-a gîndit să abordeze acest 
subiect spinos. Din capul Io- 
cuini ziarul constată că „pen
tru copiii oamenilor muncii po
sibilitatea de a frecventa șco
lile nu crește ci dimpotrivă se 
micșorează“. Și ziarul conti
nuă : „In țara cea mai bogată 
din lume ( e vorba de lumea 
capitalistă n. r.), tinerii și ti
nerele capabile nu frecventează 
instituțiile de învățămînt supe
rior pentru simplul motiv că 
nti-șî pot permite acest lucru“. 
„Advance“ susține afirmația cu 
date extrase dintr-un raport 
al comisiei pentru proble
mele învățămîntului superior 
din regiunile de vest ale S.U.A. 
Deci un raport oficial. Din a- 
cest raport reiese că anual 
160.000 din cei mai capabili 
absolvenți ai școlilor medii nu 
intră în universitate .Motivele 
nu trebuie căutate mult. Aceștia 
nu pot să pășească pragul uni

versităților deoarece sînt lip
siți de posibilități materiale.

Faptele citate de ziarul ame
rican dovedesc că a fi student 
în S.U.A. presupune a avea 
resurse financiare de care nu 
dispune orice părinte. Costul 
studiilor în universitățile și co
legiile de stat reprezintă 1.500 
de dolari pe an. In colegiile 
particulare taxele însumează 
cu cel puțin 500 de dolari mai 
mult. Dar în numeroase cazuri 
chiar și aceste sume sînt de
pășite.

Asemenea probleme frămîntă 
și pe studenții din alte țări ca
pitaliste. In Columbia s-a înre
gistrat în vremea din urmă o 
creștere simțitoare a taxelor 
universitare și a prețului ma
nualelor. La colegiile particu
lare — care reprezintă 80 la 
sută din centrele de învăță
mînt din țară • — taxele au 
fost urcate cu 50 la șută. Uni
versitatea se dovedește a fi o 
afacere rentabilă. Intr-un sin
gur an patronii instituțiilor de 
învățămînt au realizat benefi
cii cifrate Ia 35.000.000 pesos 
columbieni, adică mai mult 
decît beneficiile realizate de 
industria filmului, de firmele 
de asigurări și de negustorii 
de băuturi răcoritoare. Ceea 
ce este elocvent 1

Nici studenții canadieni nu 
sînt scutiți de necazurile în
ceputului de an universitar. 
„The Quebee Student“ scria 
despre dificultățile în care se 
zbate universitatea din Quebee 
— taxe ridicate, salariile pro
fesorilor scăzute, lipsă de fon- 
duri pentru desfășurarea nor
mală a programului de învă
țămînt. Situația aceasta dăi
nuie de destui ani și lucrurile 
sînt departe de a se îndrepta.

Un nou an universitar în
cepe. Cu noi griji pentru stu
denții din lumea capitalului, 
cu noi încercări pe care mulți 
nu reușesc să le suporte și pă- 
răsese pentru totdeauna amfi
teatrele, bibliotecile și labora
toarele. Iar ziarele occidentale 
vor mai aminti de cîteva ori 
despre dificultățile îngrozitoare 
ale studențimii, iar apoi din 
nou vor prefera tăcerea.

EUGENIU OBREA

Raportul tovarășului W. Ulbricht 
asupra planului septenal de dezvoltare 

R. D. e.a economiei naționale a
BERLIN 1 (Agespres).—Luînd 

cuvîntul la 30 septembrie la șe
dința Camerei Populare, Walter 
Ulbricht, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, a prezentat 
asupra 
vire ta 
tare a 
R.D.G. 
privire 
construcția socialistă

raportul 
proiectului de lege cu pri- 
planul septenal de dezvol- 

economiei naționale a 
pe anii 1959—1965 și cu 
la directivele pentru .. ..... a 

triei. Walter Ulbricht a 
că proiectul planului septenal 
reprezintă un program al victo
riei orînduirii socialiste ‘ ~
publica Democrată Ge.rmană.

W. Ulbricht s-a ocupat în mod 
amănunțit de o serie de proble
me ale situației internaționale. El 
a subliniat marea însemnătate a 
întîlnirilor dintre Nikjta Hrușciov 
și Dwight Eisenhower, pentru po-- 
porul german și a subliniat ne
cesitatea tratativelor între prim, 
miniștrii celor două state ger
mane.

In numele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Ulbricht a pro
pus Camerei Populare să adrese, 
ze Bundestâgului vest-german, 
tuturor partidelor democratice, 
sindicatelor, uniunilor țărănești, 
organizațiilor de femei, tineret și 
organizaților sportive propunerea

re.
indus- 

sublimat

în Re-

să-și exprime punctul de vedere 
în următoarele probleme:

1. Despre încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară și 
despre refuzul Germaniei occiden
tale de a participa la experiențe
le Franței cu arma nucleară în 
Sahara ;

2. Despre renunțarea, celor două 
state germane ta înarmarea ato
mică și sprijinirea creării unei 
zone denuclearizate în Europa ;

3. Despre realizarea unui a- 
cord între cele două state ger
mane referitor ta încetarea neîn. 
tîrziată a înarmării, 1a încheierea 
unui pact de neagresiune și înce
perea de tratative cu privire la 
efectivul armamentelor și ampla
sarea forțelor armate;

4. Despre acțiunea comună a 
reprezentanților celor două state 
germahe în favoarea unei retra
geri treptate a forțelor armate 
străine și a lichidării bazelor mi
litare străine;

5. Despre crearea, pe bază 
paritate, a unui Comitet pe 
treaga Germanie alcătuit din
prezentanți ai guvernelor celor 
două state germane care să se 
ocupe de problemele menținerii 
păcii, pregătirii tratatului de pace 
și creării premiselor necesare 
reunificării Germaniei.

de 
în- 
re-

Salutăm înțelegerea realizată în
tre președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hruș
ciov, și președintele S. U. A., 
Dwight Eisenhower de a se relua 
tratativele asupra problemei Ber. 
linului occidental.

Dezarmarea și încheierea tra
tatului de pace, a subliniat ra
portorul, netezesc calea pentru 
reunificarea patriei noastre ger
mane, pentru renașterea națio
nală a Germaniei ca stat demo. 
cat, iubitor de pace.

Făcînd o expunere a principa
lelor date ale proiectului planului 
septenal, W. Ulbricht a spus că 
acest ptan prevede creșterea cu 
88 la sută a producției industria
le. Volumul producției industria
le va crește de la 55 miliarde 
mărci în 1958 la 110 miliarde 
mărci în 1965.

W. Ulbricht a spus că planul 
septenal prevede de asemenea 
construirea pînă în 1965 e cel 
puțin 771.000 de locuințe.

îndeplinirea planului septenal. 
a spus în continuare W. Ulbricht, 
asigură îndeplinirea sarcinei eco
nomice fundamentale a R.D.G,— 
a ajunge din urmă Germania oc
cidentală în ce privește consumul 
pe cap de locuitor.

Acum 4 ani, la 4 
septembrie 1955, ope
ra din Berlin, aproa
pe complect distrusă 
in timpul războiului 
și-a redeschis porțile : 
noua operă a fost 
inaugurată cu spoeta, 
colul „Maiștri cântă
reți“ de B. lEagner. 
Clădirea reconstruită 
a operei din Berlinul 
democrat se numără 
printre cele mai im
portante clădiri de 
teatru și opere con
struite sau refăcuta 
de la proclamarea 
Republicii Democrate 
Germane.

tn prezent, în R.D. 
Germană există 90 de 
teatre, dintre cane

nouă se află in Ber
linul democrat. Prin, 
tre acestea se numără 
teatrul „Berliner En- 
semble”, specializat în 
punerea în scenă a 
pieselor lui Bertolt 
Brecht și considerat 
ca avînd unul dintre 
cele mai bune ansam
bluri dramatice din 
lume și Opera Comi
că ale cărei reprezen
tații au fost apreciate 
în întreaga Europă.

Aproape în toate 
centrele regiunilor și 
raioanelor—chiar dacă 
e vorba de orașe cu 
mai puțin de 20.000 
de locuitori — există 
cel puțin oițe un tea
tru care adesea pre-

zintă alternativ piese 
de teatru, opere }i o- 
perete, avînd trei an
sambluri diferite.

Aproximativ 60 la 
sută din numărul to
tal al biletelor sînt 
vîndute abonaților 

care frecventează in 
mod regulat teatrul. 
Peste 50 la sută din 
numărul total al re
prezentațiilor in în
treaga țară sînt date 
în fabrici sau în oră
șele mici. Pentru lo
cuitorii satelor există 

. autobuse speciale care 
fac curse regulate în
tre satul respectiv și 
teatrul cel mai apro
piat. Există de ase
menea teatre speciale 
pentru copii.

Muîiumiri pentru telegramele de felicitare 
în legătură cu lansarea în U. R. S. S. 

cosmice în Lună

eu 
rn-

a rachetei
MOSCOVA 1 (Agerpres). 

TASS transmite : în legătură 
lansarea în Uniunea Sovietică a
chetei cosmice care la 14 septem
brie a atins suprafața Lunci, pe 
adresa Comitetului Central al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.SS., au so
sit și continuă să sosească telegra
me și scrisori de felicitare din par
tea unor muncitori și funcționari 
din întreprinderile și instituțiile 
sovietice, din partea colhoznicilor 
și intelectualilor, organizațiilor de 
partid și obștești, precum și din 
partea unor reprezentanți de frun. 
te ai vieții de stat, politice și so
ciale, persoane particulare și orga
nizații obștești din străinătate.

într-o scrisoare deschisă care a 
fost dată publicității, C.C. al 
P.C.US., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.RS.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. mulțumesc căi 
duros tuturor oamenilor sovietici, 
colectivelor de întreprinderi și in
stituții pentru sincerele felicitări.

Aducerea pe Lună a fanionului 
sovietic, se spune în scrisoare, este 
o mărturie vie a geniului creator 
al gavanților, inginerilor și munci
torilor sovietici.

Succesul poporului sovietic re
prezintă totodată una din cele mai 
mari victorii ale întregii omeniri 
progresiste și iubitoare de pace.

tn scrisoare se exprimă de ase
menea sinceră recunoștință tuturor 
reprezentanților de frunte ai vieții 
de stat, sociale și politice, persoa
nelor particulare și organizațiilor 
obștești din străinătate pentru sen
timentele lor calde și urările trans
mise în legătură cu zborul rachetei 
cosmice sovietice în Lună.

privire 
lor din R.D. Germană au hotă- 
rît ca să fie construite anual 
100.000 de noi apartamente.

Războiul a produs pagube enor
me fiecărui oraș din Germania. 
Centrele unor orașe din R. D. 
Germană ca Magdeburg, Chem
nitz (Karl Marx-Stadt), Rostock, 
Potsdam, Leipzig au fost trans
formate în ruine. Berlinul și 
Dresda au suferit cel mai mult 
de pe urma războiului. Dresda, 
mai ales, a devenit o movilă de 
ruine: casele, spitalele, muzeele, 
școlile au fost dărîmate pînă în 
temelii. Un număr important de 
orașe mai mici și nenumărate 
sate au fost de asemenea distru
se. La chemarea partidului clasei 
muncitoare,. oamenii muncii au 
pornit cu elan la reconstrucția 
țării.

1950 a marcat începutul unei 
largi acțiuni de construcție de 
locuințe. Au fost elaborate noi 
proiecte de construcții, s-a trecut 
la descongestionarea unor viitoa
re artere, ca aleea Stalin din Ber
lin și altele.

în același timp, pentru accele
rarea ritmului construcțiilor au 
fost elaborate metode industriala 
în construcții, prin aplicarea de 
elemente, blocuri și panouri pre
fabricate.

In prezent se extinde metoda 
construcției în ritm continuu prin 
utilizarea de btocuri prefabricate 
în care sînt montate geamurile, 
ușile, instalațiile electrice și sani
tare. Extinderea acestui sistem va 
juca un rol important în construc
țiile de locuințe în viitor. In 
1960 aceste metode vor fi apli
cate în propoi’ție de 50 la sută.

Pentru perioada 1958—1960 gu
vernul R. D. Germane a alocat 
șase miliarde mărci pentru cons
trucții de locuințe, ceea ce în
seamnă construirea a aproxima
tiv 230.000 de apartamente.

Un an de independență 
a Republicii Guineea

Un eveniment de mare însemnătate
pentru destinderea internațională

(Urmare din pag. l-a)

pe calea tratativelor, princi .
negocieri. Aceasta înseamnă recu
noașterea faptului că coexistența 
pașnică este unica cale de regle
mentare a tuturor problemelor in
ternaționale.

Va rămîne înscrisă în memo
ria popoarelor ziua cînd to
varășul Hrușciov de la tri

buna Organizației Națiunilor Unite 
a propus realizarea dezarmării ge
nerale șt totale. Omenirea trăiește 
sub impresia puternică pe care a 
produs-o această propunere sovie
tică ce înseamnă în practică a 
face imposibil războiul. Realiza
rea propunerilor sovietice ar face 
ca „războiul rece“ să aparțină 
definitiv trecutului, ca să se ex
cludă cu desăvîrșire ivirea unei 
situații care ar asigura avantaje 
unilaterale unui stat sau un,ui 
grup de state în dauna securită
ții celorlalte. Imensele resurse 
materiale și energii umane ce 
astăzi sînt destinate în mod inu
til pentru fabricarea de arme ale 
morții ar putea fi utilizate spre 
a face mai frumoasă și mai bună 
viața popoarelor. Guvernul Repu
blicii Populare Romîne, înregis- 
trînd cu satisfacție faptul că to
varășul Hrușciov și președintele 
Eisenhower și-au exprimat nă
zuința de a depune toate efortu
rile pentru soluționarea construc
tivă a problemei dezarmării, sub
liniază în declarația sa: „Guver
nul romîn își exprimă convinge
rea că nu pot exista piedici de 
neînlăturat în calea realizării u- 
nui acord internațional privitor 
la dezarmarea generală și consi
deră că programul de dezarmare

atotcuprinzătoare și totală, înso
țit de un control general și to
tal, efectuat cu participarea tu
turor statelor, elucidează odată 
pentru totdeauna chestiunea con
trolului, invocată de anumite 
cercuri drept pretext pentru fri- 
narea oricărui progres în proble
ma dezarmării. In 
guvernul romîn 
punctul de vedere 
clarația guvernului 
dacă în momentul 
tr-o cauză sau alta, puterile oc
cidentale nu se vor declara dis
puse să accepte o dezarmare ge
nerală și totală, s-ar putea trece 
la discutarea și adoptarea unor 
măsuri parțiale corespunzătoare 
în domeniul dezarmării și conso
lidării securității“.

Convorbirile la cel mai înalt 
nivel de la Câmp David au acor
dat o atenție deosebită proble
mei dezarmării.

Cei doi conducători au exami
nat problema berlineză și alte pro
bleme iar din turul de orizont 
al vieții internaționale pe care 
l-au realizat împreună tovarășul 
Hrușciov și președintele Eisenho- 
wer au ajuns la concluzia că este 
necesară continuarea contactelor 
între reprezentanții marilor puteri, 
sînt necesare noi tratative since
re și răbdătoare.

Vizita tovarășului Hrușciov în 
S.U.A. constituie un efort încu
nunat de succes pentru găsirea 
căilor cele mai potrivite în vederea 
schimbării radicale a atmosferei 
internaționale. D:n păcate, în 
S.U.A. mai există însă forțe ce 
nu vor să părăsească pozițiile 
„războiului rece“, forțe ce igno
rează dorința de pace a poporului 
american și ar fi dispuse să-l a- 
runce într-o catastrofă îngrozi
toare. Ziarul „New York Post“ 
referindu.se la aceste forțe scria :

același timp, 
împărtășește 

expus în De- 
U.R.S.S. că 
de față, din-

\

„ar fi absurd și iresponsabil pentru 
oponenții politicii lui Eisenhower 

acestui 
combată 
o vieți- 

Chiar

să încerce minimalizarea 
efort. Oricine încearcă să 
acțiunea președintelui e 
mă a nebuniei nucleare, 
dacă acesta este un început mo
dest, președintele trebuie încurajat“. 
Considerăm semnificative și cele 
afirmate de ziaristul 
can Walter Lippman: „Rezulta
tul reprizei întîia (a convorbirilor 
sovieto-americane, n.r.) este o 
plăcută surpriză chiar și pentru 
acei sceptici care aveau rezerve 
asupra rezultatelor diplomației 
personale“. Lippman continuă: 
„Prin organizarea schimbului de 
vizite s-a urmărit deschiderea ca
nalelor astupate sau înghețate ale 
comunicațiilor diplomatice între 
Uniunea Sovietică și alianța oc
cidentală. Aceasta s-a realizat și 
aceasta este semnificația confe
rinței de la Câmp David“.

In lumea întreagă rezultatele 
convorbirilor sovieto-americane 
au fost primite cu satisfacție e- 
videntă. Premierul britanic Mac- 
millan a salutat faptul că drumul 
spre o conferință la nivel înalt 
a fost netezit și a declarat: 
„Sper că aceasta va fi prima 
dintr-un șir întreg de conferințe 
la care vor putea fi duse trata
tive serioase nu numai cu privire 
la Berlin și Germania, dar și la 
celelalte probleme tot atît de im
portante“. Agenția France Presse 
consideră că după convorbirile 
Hrușciov — Eisenhower „dezghe
țul a început“. Comparînd decla
rațiile tovarășului Hrușciov la 
sosirea la Moscova și cele spuse 
de Eisenhower Ia conferința sa 
de presă, ziarul american „New 
York Post" subliniază „identitatea 
de aprecieri asupra utilității dis
cuțiilor și perspectivelor de vii
tor“.

ameri-

Poporul nostru, guvernul nos
tru acționează cu energie 
pentru a contribui la reali

zarea unei destinderi în viața in
ternațională. Țara noastră a spri
jinit prin fapte propunerile cons
tructive în direcția dezarmării. Să 
amintim reducerile succesive ale 
efectivelor armate ale țării noa
stre, faptul că pe teritoriul ro
mîn nu se găsesc nici un fel de 
trupe sau baze militare străine. 
Guvernul nostru a propus reali
zarea unei înțelegeri balcanice 
menite să transforme Peninsula 
Balcanică într-o zonă a păcii în 
care să nu existe arme nucleare 
și rachete. însuflețit de o sin
ceră dorință de pace și colabo
rare internațională în spiritul co
existenței pașnice, guvernul țării 
noastre a salutat cu căldură re
zultatele vizitei tovarășului Hruș
ciov în S.U.A. și istoricele pro
puneri ale Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării. Poporul 
nostru speră că toate statele, toa
te guvernele își vor aduce con
tribuția la înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale pentru a a- 
sigura omenirii o viață eliberată 
de primejdia războiului.

Tovarășul Hrușciov a vorbit 
despre faptul că Uniunea Sovie
tică dorește ca in viața interna
țională barometrul să indize 
„timp frumos“; Aceasta este cea 
mai fierbinte speranță a popoare
lor. Omenirea este încrezătoare în 
sinceritatea politicii 
Uniunii Sovietice. Dar 
rile pe umerii cărora 
punderea menținerii 
păcii an datoria să acționeze pen
tru slăbirea încordării internațio
nale. Statornicindu-se în relațiile 
internaționale în mod definitiv 
principiile coexistenței pașnice, 
omenirea va putea să se bucure 
de binefacerile unei păci trainice.

de pace a 
toate pute- 
apasă ras- 
și apărării

Pe harta Africii apar mereu noi 
state independente care cer să f.e 
consemnate pe atlasele politice, 
consecință firească a luptei cura
joase a popoarelor africane împo
triva colonialismului, pentru cu
cerirea independenței lor națio
nale. Avînlul mișcării de eliberare 
a popoarelor africane de sub ju
gul colonialist capătă încă o con
firmare prin proclamarea la 2 
septembrie 19x58 a celui de al 9-lea 
stat african independent — Repu
blica Guineea.

Situată la doi pași de ecuator, 
in plină zonă tropicală, Guineea 
este așezată pe litoralul apusean 
al continentului negru, pe țărmu
rile scăldate de apele Oceanului 
Atlantic. Teritoriul țării indepen
dente de astăzi a fost cotropit de 
colonialiști în cea de a doua jumă
tate a secolului al XlX-lea. Gra
nițele acestei colonii devenită fran
ceză, care se mărginește pe uscat 
cu Guineea portugheză, Senegal, 
Sudanul Francez, Coasta de Fii- 
deș, Liberia și Siera Leone — au 
fost stabilite de comun acord cu 
alte două mari puteri coloniale — 
Portugalia și Anglia — in urma 
încheierii unor tratate în anii 
1886 și 1889. tn felul acesta Fran
ța a pus stăpînire pe un teritoriu 
de 251.000 km. p. (aproape cit 
Anglia) și cu o populație de peste 
2,5 milioane de locuitori, în zdro
bitoarea lor majoritate africani, 
în timp ce numărul „albilor“ a- 
tinge abia cîteva mii de persoane.

Cea mai tînără republică inde
pendentă de pe continentul afri
can — care la 2 octombrie împli
nește abia un an de la eliberarea 
sa — a fost zeci și zeci de ani în 
robia colonialistă.

Tinăra Republică Guineea, încă 
din prima zi a existenței sale, s a 
declarat că „susține fără rezerve 
politica îndreptată spre apărarea 
și consolidarea păcii în lume' , că 
„dorește să stabilească relații de 
prietenie cu toate popoarele, pe 
baza principiilor egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
respectării suveranității naționale 
și integrității teritoriale“.

Poporul tinerei republici a pășit 
cu hotărîre pe acest drum. 
Cu toate că visteria țării era ab
solut goală după plecarea colonia
liștilor, care n-au lăsat drept mo
ștenire țării decît o stare de crun-

tă înapoiere economică, iar popu
lației un nivel de trai extrem de 
scăzut, — poporul guineean nu a 
intrat în panică, ci s-a apucat cu 
stăruință să-și rezolve problemele 
economice deosebit de grele. „în 
sfera economică, a declarat Seku 
Ture, primul ministru al Guineei, 
ne străduim să rezolvăm două 
probleme urgente. în primul rind, 
reorganizarea comerțului nostru, 
ceea ce înseamnă reforma totală a 
structurii coloniale a comerțului. 
Am și încpput Acest lucru. în al 
doilea rînd, problema dezvoltării 
producției agricole, care rămîne 
baza economiei noastre. Noi dorim 
să asigurăm dezvoltarea ei cu aju
torul sistemului cooperatist, care, 
numai el singur, ne poate permite 
să „mecanizăm agricultura".

Guvernul republicii a trecut de 
îndată la rezolvarea unor proble
me economice, luînd în acest 
sens o serie de măsuri pentru 
sporirea producției, stabilirea 
unui regim de stricte econo
mii, precum și încheierea unor a- 
corduri, comerciale cu țări socia
liste care să permită Guineei ca, 
in schimbul produselor sale agri
cole, să importe mașini, să obțină 
ajutor tehnic și să-și poată rezolva 
astfel problemele economice de ba
ză. Ajutorul acordat de unele țări 
socialiste, și în special cel al Uni
unii Sovietice, contribuie in mare 
măsură la crearea unei economii 
independente.

în construirea noului stat, Gui
neea a obținut deja numeroase 
realizări, lată, de exemplu cum nu
mai într-o regiune înapoiată ca 
Beyla, în care în 60 de ani de 
colonialism, au fost construite doar 
șase școli, în opt luni de indepen
dență au fost înființate 14 școli 
a trei clase ; față de cele trei dis
pensare în 60 de ani (la 150.000 
de locuitori) au fost ridicate trei 
în opt luni. ; de asemenea față de 
cei 300 km. de șosele, tot în opt 
luni au fost construite 1.500 km. 
de șosele și 160 de po luri.

Spiritul de libertate și indepen
dență din Guineea constituie fără 
îndoială o pildă și pentru alte po
poare. africane străbătînd barierele 
și dînd un nou impuls luptei 
Africii, pentru eliberarea de sub 
colonialism.
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