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Hun ec! oa ra- D e va Proletari din toate țările, uniți-vă !

Vineri 9 octombrie 1959

Un aspect de la adunarea festivă.
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de partid și guvernamentale 

a R. P. Romîne care a participat 
la cea de-a 10-a aniversare 
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— Nu, acum nu-i poți vedea pe 
toți. Sînt răspîndiți pe cîmp, la 
munci. Unul aici, altul dincolo... 
Dar pe cît îmi va sta in putință 
am să te ajut eu sa-i curioșii... 
Ii știu bine. Sînt în fiecare zi 
printre ei, particip la toate fră- 
mîii.arile lor, le urmăresc și eu 
pașii, faptele, ascendența.

Am primit cu încredere bună
voința tînârului inginer agronom 
Savin Gheorghe și străbătind îm
preună drumurile prăfuite dintre 
tarlalele gospodăriei colective 
„Drum nou“ din Traianu, raio
nul Macin, regiunea Galați, am 
ascultat istorisirile lui.

— Lucrul esențial este să li se 
acorde încredere și să fie stimu
lată energia lor vulcanică. Sint 
numai un mănunchi de tineri, dar 
cîte lucruri au dovedit că sînt 
în stare să facăl

Noi ara în
ceput prin ad 
împărți pe echi
pe de tmeret. 
Treaba asta s-a 
făcut în primă
vară. In fiecare 
brigadă a fost 
înființată, la ce
rerea lor, cîte o 
echipă de tine
ret. Au spus în adunarea gene
rală că ei vor să arate puterea 
lor de muncă și că vor să con
tribuie mai organizat la bunul 
m?rs al lucrărilor din campa
nii. Și organ:zația de partid și 
conducerea gospodăriei le-a dat 
tot sprijinul.

Am avut^de plantat în primă
vară 6 hectare de viță nobilă. 3 
hectare din această suprafață a 
cerut s-o lucreze o echipă de ti
neri. Le-am încredințat această 
sarcină. Au lucrat foarte at.nt; 
aș putea spune că i-a pasionat 
munca aceasta. Prin luna mai 
s-a ivit o perioadă de secetă. I Tn 
moment critic pentru noua plan
tație. Via nu putea să fie sal
vată decît prin udare.

Utemiștii s-au gîndit la situa
ția aceasta și ne-ati scos din în
curcătură. Douăzeci dintre ei au 
format o echipă și folosind zece 
căruțe au cărat de la Dunăre 
apă cu butoaiele. Erau tn zilele 
acelea foarte preocupați de mun
ca lor și îngrijorați de soarta 
plantației. După zece zile au re
petat operația. Și via a fost sal
vată.

înainte de întîmplarea asta însă 
s-a petrecut încă un caz. uin 
epuza unei repartiții neraționalc, 
întîrziau să ne sosească puieții 
pentru plantația noastră de pomi 
fructiferi. Intr-o seară insă, so
sește o mașină cu tot materialul 
săditor pentru IO hectare. Pu 
ieții trebuiau sădiți în cel mai 
scurt timp.

Organizația de partid și condu
cerea gospodăriei au adresat o 
chemare către toți colectiviștii. 
Comuniștii au propus să se lu
creze în noaptea aceea. Și tinerii 
au răspuns: „Vom lucra in noap. 
tea asta“. Da, au lucrat noaptea. 
Au ieșit pe cîmp cu felinarele 
și.au săpat gropi. Stind acolo pe 
cîmp, în mijlocul lor, privind 
spectacolul acela nocturn, lumi, 
nițele în razele cărora se profi
lau umbrele grăbit? ale tinerilor 
care munceau cu atîta rivnă ca 
să salveze materialul săditor, mă 
gîndeam, că la o asemenea faptă 
nu-i poate hotărî decît dragostea 
pentru gospodăria lor colectivă. 

Grădina noastră de zarzava
turi se afla în alți ani pe malul 
Dunării, la mare depărtare de 
sat. Acolo nici nu aveam 
nostru, ci împrumutasem 
ren și mijloace de irigat 
gospodăria colectivă din

* noicri Pra crrpiî npntfll

află 
putea 
dacă

Tînăra inovatoare Georgina 
Ungar de la întreprinderea 
„Tehnofrig“ din Cluj știe că 
va găsi întotdeauna în mai
ștrii Ion Boroș și Csapai 
Alexandru și în muncitorii 
fruntași Gheorghe Berei și 
Covaci Ion sfetnici buni și 
competenți. lat-o discutind cu 
ei proiectul de mecanizare a 
procesului de formare în tur

nătorie.
Foto: P. PAVEL

in-

că la marginea satului se 
un teren sărăturos care ar 
fi folosit pentru grădină 
s.ar executa cîteva lucrări de îm
bunătățiri funciare. Am
tocmit un plan, consiliul de 
conducere l-a aprobat și-am în
ceput treaba. Un grup mare de 
utemiști a venit atunci la mine 
(eu dirijam lucrarea) și mi au 
cerut să le repartizez lor două 
laturi din lungimea digului, pe 
o porțiune de 500 de metri. Era 
porțiunea cea mai grea. Trebuia 
să se lucreze în apă. Credeam că 
vor termina treaba cel mai de
vreme peste o săptămînă. 
zi însă, flăcăii ăștia au 
la mine și m-au luat la 
„ce fac, nu le mai dau 
cru ?“.

Da, sînt

Cadre calificate 
pentru industria 

petroliferă

A treia 
venit 

zor, că 
de ltl-

gospo-

însemnări 
despre tinerii 

colectiviști 
din Traianu

foarte buni 
dări...

Un timp am 
mers tăcuți pe 
drum. Inginerul 
se gîndea. Voia 
poate să tragă o 
linie pe sub tot 
ce-mi spusese și 
să facă jos to
talul.

— Mă gîndesc 
— a urmat el — 

că de la intrarea lor în gos
podăria colectivă și p:nă acum, 
tinerii ăștia au făcut un salt 
impoitant. Au venit din gos
podăria lor personală stâpiniți de 
mentalitatea îngustă a țăranu
lui individual, și an căpătat rici 
orizontul larg al proprietății co
lective. Gospodăria colectiva le-a 
schimbat cu timpul întregul fel 
de a privi munca, viața, bunuri
le materiale, căile obținerii și re
partizării lor. Și-au dat seama 
aici că numai sporind avutul lor 
comun și lărgind posibilitățile 
dezvoltării lui, pot să obțină 
mai mult pentru viața lor perso
nală... Au înțeles noile relații de 
muncă și de viață care se stabi
lesc în gospodăria colectivă.

De ce au venit atunci noaptea 
să lucreze la lumina felinarelor? 
De ce au lucrat cu atîta sirg la 
îndiguiri, de ce la toate muncile 
gospodăriei ei sînt întotdeauna 
printre fruntași, ce-i face să fie 
atît de atașați de gospodăria lor, 
să-i îngrijoreze atunci cînd gos
podăria se află intr.un moment 
greu sau să-și manifeste bucuria 
cind gospodăria obține un succes?

Este această stare de spirit la 
care au ajuns rezultatul educa
ției îndelungate pe care și-au în
sușit.o în cadrul activității lor 
in organizația U.T.M. Comuniștii 
gospodăriei, organizația de partid 
s.a ocupat îndelung și stăruitor 
de ei Le-a arătat cum trebuie să 
acționeze organizația U.T.M. față 
de anumite concepții, stări de lu
cruri, manifestări.

In adunările organizației și nu 
numai în aceste adunări ci uneori 
chiar pe cîinp, unde lucrează la 
un loc mai mulți utemiști, tinerii 
aceștia nu lasă să treacă neob
servate manifestări de indiscipli
nă, de individualism sau indife
rență ale unora dintre ei.

Și așa, încetul eu încetul, acest 
proces complex de educație, se 
dosăvirșește și-și arată roadele.

MIHAl CARANFIL

Industria petroliferă din țara 
noastră dispune azi de cadre de 
înaltă calificare, capabile să con
ducă întreg ciclul de operații, de 
la forajul de prospectare pînă la 
prelucrarea superioară a țițeiu
lui. In regiunile petrolifere mai 
vechi, Ploești și Moldova, ca și 
în cele noi, Craiova și Pitești, me. 
seria de petrolist atrage tot mai 
mulți oameni ai muncii. Numărul 
petroliștilor din țara noastră este 
astăzi cu aproape 10.000 mai 
mare decît înaintea ultimului 
război mondial. In fiecare an in. 
dustria petrolului și chimiei din 
țara noastră este completată cu 
peste 3000 de absolvenți ai șco
lilor profesionale, tehnice și teh
nice de maiștri, organizate în 
peste 20 de schele și întreprin. 
deri. Aceste școli pregătesc Cadre 
de petroliști și chimiști în peste 
30 de meserii.

In anii puterii populare a fost 
înființat și un institut de specia
litate care pregătește mii de in- 
gineri. Institutul și-a cîștigat un 
bun renume și peste hotare. Ală
turi de studenții romîni el este 
frecventat și de tineri din diferite 
țări ale Europei, Asiei și Africii.

Pe lingă măsurile luate pentru 
ridicarea calificării lucrătorilor 
din industria petroliferă partidul 
și guvernul s-au îngrijit în per
manență și de ridicarea continuă 
a nivelului de trai material al 
acestora. Ca urmare, în anii pu. 
terii populare au crescut într.o 
însemnată măsură veniturile bă
nești ale petroliștilor. In perioada 
1950-1958 salariul mediu al mun. 
citorilor din extracția țițeiului a 
crescut cu 36,5 la sută, iar al 
muncitorilor din prelucrarea ți
țeiului cu 34,2 la sută. Salariile 
medii ale muncitorilor petroliști, 
ca de altfel și ale celorlalte cate, 
gorii de oameni ai muncii din 
țara noastră, au crescut de ase. 
menea în urma măsurilor hotărî, 
te de Plenara C.C. al P.M.R. din
13.14 iulie 1959.

(Agerpres)

terenul 
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Peci- 
neaga. Era greu pentru noi să 
întreținem acolo o grădină _ de 
zarzavaturi, Atunci m-am gîndit

Ecaterina Fronius este una 
diă cele mai harnice și pricepu
te colectiviste din G.A.C. „8 
Martie" din comuna Bi'.ed, re
giunea Timișoara. Ea îngri
jește peste 2.000 pui, în loc de 
1.500 cît prevede norma.

Tn fotografie: tînăra Ecate
rina Fronius în mijlocul mici
lor ei „protejați".

Joî la 
Capitală 
legația de partid și guvernamen
tală a R.P. Romîne, care la invi
tația C.C. al P. C. Chinez și a 
guvernului R. P. Chineze a par
ticipat la sărbătorirea celei de-a 
10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze. To
varășii Emil Bodnăraș, conducă
torul delegației, Dumitru Coliu, 
Paul Niculescu-Mizil, Csupor Lu
dovic, membri ai delegației, 
au fost întîmpinați la sosire, pe 
aeroportul Băneasa, de tovarășii

Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Leonte Răutu, Atanase Joja, 
Gherasim Popa, Gheorghe Stoi
ca, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
guvernului, activiști de partid și 
de stat.

Au fost de față Șiu Gien-guo, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, V. F. Nikolaev, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Celui de-ai Vll-lea Congres Național 
al Partidului Muncitoresc Progresist 

din Canada
Dragi tovarăși,

Comitetul Cei:*ral al Partidului Muncitoresc Romîn trimite 
delegaților la cel de-al Vll-lea Congres -național al Partidului 
Muncitoresc Progresist din Canada, un cald și frățesc salut.

Urăm Partidului Muncitoresc Progresist din Canada, deplin 
succes in lupta pentru apărarea intereselor vitale ale maselor 
muncitoare, pentru triumful cauzei păcii și colaborării prietenești 
între popoare.

I
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

La Casa de cultură „Gheorghe Gheorglij-Dej" din Galați, 
se desfășoară o bogată activitate culturală. Numeroși tineri își 
petrec aici o parte din timpul lor liber în mod plăcut, educativ, 
folositor.

lată în fotografie cîțiva tineri care învață să cînte la acor. 
deon.

Joi seara Ia Teatrul C.C.S. din 
Capitală a avut loc adunarea 
festivă de deschidere a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, orga
nizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

La adunare au luat parte tova
rășii Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, Alexandru Bîrlădeanu, 
Atanase Joja, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționa
le, acad. Petre Constantinescu- 

. Iași, Octav Livezeanu, Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obș
tești, reprezentanți aj conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe,

academicieni, muncitori, oameni 
de artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
presei.

Au luat parte V. F. Nikolaev, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
și membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Adunarea festivă a fost des
chisă de acad. Petre Consfanti- 
nescu-lași.

Despre însemnătatea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, tradi
ționala sărbătoare a poporului 
nostru a vorbit tovarășul Marin 
Florea.Ipnescu.

Participanții la adunarea fes
tivă au manifestat călduros pen
tru prietenia veșnică romîno-

„Știința și tehnicaCiclu de conferințe 
sovietică în slujba construirii 

comunismului“
; Cu prilejul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice, joi după.amiază 
s-a deschis în Capitală ciclul de 
conferințe „Știința și tehnica so
vietică în slujba construirii co. 
monismului“. Prima manifestare, 
care a avut loc la Casa priete
niei romîno-sovietice, a fost sim
pozionul „Intîietatea științei so
vietice pe plan mondial“, orga
nizat sub auspiciile Consiliului 
General A.R.L.U.S. și Academiei 
R. P. Romîne.

Au conferențiat acad, llie Mur- 
gulescu despre succesele obținute 
de Uniunea Sovietică în dezvol
tarea științei și tehnicii; acad. 
Grigore Moisil, președintele So
cietății de științe fizice și mate, 
matice, despre dezvoltarea auto
maticii în Uniunea Sovietică, și 
acad. Horia Hulubei, directorul

alInstitutului de fizică atomică 
Academiei R. P. Romîne, despre 
realizările deosebite ale Uniunii 
Sovietice în domeniul folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri pașni
ce.

Conferențiarii au relevat uria
șele succese ale Uniunii Sovieti
ce în domeniul științei și tehni
cii, subliniind că lansarea primi
lor sateliți artificiali ai Pămîn- 
tului, a primelor rachete cosmice, 
construcția marilor centrale ato- 
moelectrice, a spărgătorului de 
gheață atomic 1. Lenin“, în
trebuințarea pe scară largă a e- 
nergiei atomice în cercetările 
științifice, în 
nă, situează 
loc în lume.

Expunerile 
viu interes.

fonic cu concursul 
sovietic E. Ghilels

In cadrul sărbătoresc al Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, joi 
seara a avut loc deschiderea sta
giunii orchestrei simfonice și 
corului Radiodifuziunii și Tele
viziunii. Primul concert, dirijat 
de Iosif Conta, s-a bucurat de 
participarea 
Ghilels, artist 
U.R.S.S., care 
călduroase ale
terpretarea Concertului nr. 1 
si bemol minor pentru pian 
orchestră de Ceaikovski.

La concert și-au dat de 
menea concursul soliștii 
Florescu, artistă emerită,

pianistului Emil 
al poporului din 
a cules aplauzele 
publicului prin in- 

în
Și

ase-
Arta
Mi-

Ceva despre

cercetările 
industrie și medici. 
U.R.S.S. pe primul

au fost urmărite cu

pianistului

chaela Botez, Cornel Stavru și 
Octav Enigărescu.

Sosirea compozitorului 
sovietic Vano Muradeli

La invitația Uniunii Compozi
torilor din R. P. Romînă, joi la 
amiază a sosit în țara noastră 
compozitorul Vano Muradeli, ar
tist al poporului din R.S.F.S. Ru
să, președintele Uniunii Compo
zitorilor din U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele sovietic a fost 
întimpinat de muzicieni și alți 
oameni de artă.

Au fost de față reprezentanți 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
București.

ai 
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tinaia studentului
ani am prilejul, ca 

r._,_____ al comisiei pentru
examenul de stat la I.M.F.-Cluj, 
să urmăresc nivelul rezultate
lor la această probă de capa
citate a tinerilor viitori colegi. 
Constatarea mea, în concor
danță cu a celorlalți examina
tori este că din an în an re
zultatele au fost tot mai satis
făcătoare, iar în anul acesta 
ele au fost deosebit de bune. 
Din cei 79 absolvenți care au 
răspuns în fața comisiei noas
tre, unul singur s a retras în 
cursul examenului, numai trei 
au fost respinși și anume la o 
singură materie — iar unul a- 
avut media sub 7. In schimb 
38. adică 49 la sută, au obținut 
medii de 9 sau 10, iar restul 
medii între 7 și 9. Asemenea re
zultate sînt urmarea firească a 
condițiilor minunate ce le-au 
fost create studenților de regi
mul democrat.popular, a orien
tării noi, științifice a conținutu
lui procesului de 
Este, de asemenea, 
creșterii conșfinței 
noștri, care, educați 
zația U.T.M., după îndemnurile 
părintești ale partidului, înțeleg 
tot mai adine răspunderea lor 
socială și sînt animați de a 
sluji cu devotament patria noa
stră socialistă.

Dar această statistică ne lă
murește numai o latură a pro
blemei atitudinii studenților. 
Există alta, nu mai puțin im
portantă. pe care nu o putem 
fixa în cifre. Este vorba de sti
lul, ținuta prezentării. Am con
statat cu bucurie că la cei care

De șase 
președinte

invătămint. 
rezulte’ul 

studenților 
de organi-

Prof. unsv. dr. Valeriu Bologa
în focul examenului, tot 
mult dispare mentalitatea 

de „mare baftă 
,eu sînt ghinionist 

Atitudinea de pa- 
tot mai

sînt 
mai 
de hazard, 
avui“ sau 
întotdeauna' 
nică, o găsim tot mai rar 
în masa de studenți care-și aș
teaptă rîndul la examen. Din 
ce în ce își face loc atmosfera 
de calm, cu oarecare nuajiță 
sărbătorească. Tonul sărbăto
resc este accentuat și printr un 
alt aspect al atitudinii absoj- 
venților. Aproape nu mai gă
sești tipul care se prezintă la 
unul din cele mai hotărîtoare 
examene ale vieții sale într-o 
îmbrăcăminte neglijentă. Este o 
plăcere să vezi studentele îm
brăcate într-o haină plăcută, cu 
părul îngrijit, pe băieți bine 
bărbieriți, intr un saco de cu
loare închisă, cu o cravată de
centă, aleasă cu gust. Exami
natorul răniîne cu impresia că 
în felul acesta candidatul își 
manifestă o adeziune la solem
nitatea momentului, un gest de 
exteriorizare a respectului față 
de comisie.

Din acest ansamblu de impre
sii bune țin să scot în evidență 
un caz special care a făcut o 
deosebită impresie asupra în
tregii comisii.

Un candidat mai în vîrstă, 
trecut binișor de 30 de ani, se 
prezintă în fata noastră. într o 
îmbrăcăminte îngrijită, decentă. 
E calm, degajat, răspunsurile 
lui ating miezul problemei pe 
care o dezvoltă clar, accentuînd

esențialul, aducînd ici, colea și 
o notă personală. Limbajul său 
este frumos, vocabularul său e 
variat și nuanțat. In complexul 
manifestărilor sale el apare ma
tur și conștient. Comisia îi dă 
un 10 cu evidențiere. Răsfoind 
dosarul său, constatăm că acest 
viitor medic, s-a înscris la fa
cultate veiind din cîmpul mun
cii. Pînă la vîrsta de 30 de ani 
a fost muncitor intr-un port l 
Iată aici nu numai un rezultat 
didactic excelent, ci și unul edu
cativ, care a putut să se pro
ducă pe fondul unei personali
tăți armonioase. In acest fosl 
muncitor cu brațele, azi munci
tor cu cre'erul, am văzut întru
chiparea aevea a omului nou, 
care venit din producție, unde 
și-a însușit o conștiință munci
torească. tiăsături de caracter 
înaintate, a devenit un exem
plu prin comportarea și întrea
ga sa viață de om, de cetățean, 
de intelectual.

Mi-am început reflecțiile asu
pra ținutei studenților cu aceas 
tă notă optimistă, fiindcă am 
convingerea că ea caracterizea
ză majoritatea covârșitoare a 
studențimii noastre de azi. Mă 
bucur văzînd studenții în bi
blioteci studiind, prețuind fiece 
clipă, îi văd la spectacole, se
rioși. îi văd interesați de tot 
ce se întîmplă în jurul lor. Și 
fac totul cu grijă, cu atenție, 
cu curiozitate. Bulevardierii, cei 
cu ținuta nialagambistă, cu lim
baj de bulevardier, dovedind go-

liciune sufletească sînt puțini. 
Dar sînt.

Pe cît de mult impresionează 
studenta care vine cu grijă îm
brăcată la cursuri Și lucrări, pe 
atît de neplăcut este s-o pri
vești pe acea studentă care 
crede că printr-o haină și o coa
fură extravagandă, va putea să 
ascundă un fond sufletesc să
rac, va suplini prin aceasta ceea 
cei lipsește: pregătirea. Impre
sia pe care ți-o dă poate să fie 
dezastruoasă. Nu este o întîrn- 
plare că adfel de „studente" 
sînt cele mai slabe la învăță
tură. far la examene mizează 
mai mult pe cochetăria exage
rată, pe care o cred victorioa
să. Ei îi corespunde tipul stu
dentului cu coamă lungă sau cu 
nărui împrăștiat ne frunte (nu 
îi cunosc termenul tehnic „la 
modă", dar îi constat existența), 
frizură care din primul moment 
îți deșteaptă asociația de idei 
despre o totală nefnlosire a să
punului, a pieptănului și a foar
fecii. Acest tip are întotdeauna 
niște pantaloni cu o croială ciu
dată, niște pantofi cu o talpă 
groasă Dacă poartă cravată, ea 
este de o culoare care nu are 
nimic de-a face cu armonia es
tetică. ci vea să atragă aten
ția asupra „originalității“ ei. 
Acesta este extravagantul care 
în sărăcia lui sufletească suferă 
în fond de un complex puternic 
de inferioritate, contra căruia 
erijează aparențele unei obrăz
nicii sfidătoare El e tipul care 
la ușa autobusului dă brinci.

{Continuare în pag 3 a)

sovietică, pentru marele popor so- 
vietic care construiește comunis
mul, pentru gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice în 
frunte cu Comitetul său Central.

A urmat apoi un program ar
tistic festiv la care și-au dat con
cursul violonistul sovietic Leonid 
Kogan, artist emerit al R.S.F.S. 
Ruse, care ne vizitează țara cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia“ al Ministerului Afa
cerilor Interne și corul și or
chestra de copii a Casei priete
niei romîno-sovietice.

★
Deschiderea tradiționalei Luni 

a prieteniei romîno-sovietice a 
fost sărbătorită în întreaga țară.

tn numeroase orașe, la Cluj, 
Iași, Timișoara, Deva, Suceava, 
Tg. Mureș, Orașul Stalin, Arad, 
Craiova, Reșița, Constanța, Plo- 
ești și numeroase alte localități 
au avut loc adunări festive la 
care au luat parte conducători ai 
organelor locale de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, nu
meroși oameni ai muncii, oameni 
de artă și cultură.

L« adunările festive au luat 
cuvînlul activiști ni organizații
lor obștești și ai A.R.L.U.S.-ului, 

. cunoscuți oameni de cultură care 
au vorbit despre marea prietenie 
ce unește poporul nostru cu po
poarele Uniunii Sovietice, despre 
colaborarea frățească romîno so
vietică.

Adunările festive au fost urma
te de programe artistice la care 
și-ou dat concursul ansambluri, 
actori ai teatrelor și operelor, 
formații artistice de amatori.

(Agerpres) l

<

In fotografie: muncitorii Gheor
ghe Costin și Gh. Rădulescu de 
la secția a lll.a a întreprindem 
„Steaua Roșie" din București lu- 
crind la confecționarea brăzdare- 
lor pentru semănători universale.

Turnatorie noua 
la Uzinele 

„Semănătoarea“
La Uzinele constructoare de 

mașini agricole „Semănătoarea“; 
din Capitală, a intrat parțial în 
funcțiune o nouă turnătorie cu o 
capacitate anuală de pînă la 
5000 tone repere turnate din 
fontă maleabilă și cenușie.

Această turnătorie modernă va: 
satisface complet 
piese turnate al 
și cerințele mai 
prinderi constructoare de mașini 
din țară.

Noua turnătorie este complet 
mecanizată fiind înzestrată cu 
utilaje și instalații dintre cele 
mai moderne. De la prepararea 
nisipurilor și a păininturilor și 
pînă la finisarea pieseljr turnate 
munca este mecanizată, lucrîn- 
du.se pe bandă.

Construcția și montarea insta* 
la (iilor noii turnătorii au fost exe
cutate de colective de muncitori 
și tehnicieni de la Uzinele „In3e. 
pendența“.Sibiu, „Semănătoarea“ 
și Întreprinderea de construcții 
speciale industriale și montaj. 
Proiectarea întregii instalații, 
precum și tehnologia de turnare 
au fost tăcute într-un timp record 
de Institutul de proiectări și cer. 
cetări tehnologice pentru indu
stria constructoare de mașini 
(I.T.C.M.E.)

necesarul de 
uzinei, precum 

multor între.

(Agerpres)



EKA COSMICĂ E DESCHISĂ...
— Fantezii științifice despre uriașele perspective ce se întrevăd —

Marile începuturi

Astronavigatorul este mereu la postul său.

Savanții, cercetătorii, inginerii, tehnicienii șl 
muncitorii sovietici constructori de rachete ne-au 
rezervat în ultimul timp atîtea surprize mari, cite 
nu cunosc să mai fi aflat omenirea vreodată. 
Epocalele evenimente științifice scrise în marele 
și neobișnuitul „letopiseț“ al Cosmosului uimesc 
prin caracterul lor grandios, prin perspectivele 

ce le deschid.
Unele după altele, începînd de la 4 octombrie, 

1957, faptele de eroică epopee s-au înscris în le
topisețul amintit, într-o ordine atît de logică in
cit recitindu-le, ele se oferă ochilor noștri ca 
secvențe bine înlănțuite ale aceluiași film al bi
ruințelor omului în milenara sa năzuință de a 
asalta cerul.

Deschid voluminosul hrisov al acestor mari bi
ruințe... Citesc :

4 OCTOMBRIE 1957 — primul satelit artifi
cial al Pămîntului a fost stabilit în orbita de în
conjur al planetei noastre. Este primul corp ceresc 
„creat“ de mina omului, prima Lună artificială 
ridicată la o distanță impresionant de mare de 
Pămînt.

Șl, după ce citesc cîteva amănunte interesante 
privitoare la planul de cercetări efectuat cu aju
torul acestui satelit, îmi opresc ochii asupra 
mențiunii frontispiciuțui de pe pagina următoare.

3 NOIEMBRIE 1957 — al doilea satelit arti
ficial al Pămîntului — lansat cu succes în Uniu
nea So.vietică — primul satelit artificial al Pămîn
tului locuit de o ființă vie, cîinele Laika.

închid letopisețul purtîndu-mi gîndul departe, 
spre minunatele „zări“ cosmice, luminate intens 
de genialitatea omului sovietic, biruitor, care a 
deschis noi perspective apropiatei incursiuni cos
mice a omului. Răsfoiesc din nou hronicul întîielor 
biruințe ale acestei ere noi și mă opresc asupra 
aceleia dintre pagini care poartă data :

15 MAI 1958. A fost lansat cel de-al treilea

satelit artificial sovietic al Pămîntului. A fost 
trimis în spațiu un imens laborator.

Cartea pe care o răsfoiesc se deschide la pagi
na pe care s-a consemnat uluitorul fapt de la 
începutul acestui an.

2 IANUARIE 1959. — prima planetă artificială 
a sistemului nostru solar.

Prima „încărcătură“ pămînteană a părăsit 
pentru totdeauna planeta, pornind în cursă regu
lată în jurul soarelui, pe o orbită riguros stabi
lită, între Pămînt și Marte. Colosul de 1472 kg. 
are instalat la bordul său un aparataj științific, 
de măsurat și de transmisie perfecționat, cu aju
torul căruia s-au înregistrat date excepțional de 
valoroase despre spațiul cosmic.

Ultimele două pagini ale hronicului primilor 
doi ani de asalt cosmic al oamenilor sovietici, le 
citesc cu respirația întretăiată :

12 SEPTEMBRIE 1959 — prima navă cosmică, 
care a atins Luna. Fanioanele pentagonale și 
banda fanion cu stema U.R.S.S. care se găsesc 
acum pe suprafața Lunei, mărturisesc uriașa dez
voltare a științei și tehnicii primului stat al celor 
ce muncesc. Merg cu gîndul spre viitorul însorit 
al omenirii care va izbuti să facă din vo
iajul cosmic o întreprindere în afara oricărui 
risc.

4 OCTOMBRIE 1959 — prima stație interpla
netară automată care cuprinde în orbita sa în- 
tr-un singur traseu și Pămîntul și Luna. Iată 
un nou succes strălucit al științei și tehnicii so
vietice.

Marșul triumfal în Cosmos continuă. Bilanțul 
primilor doi ani de asalt cosmic este cu adevă
rat glorios. El ne îndeamnă să privim în viitor, 
să conturăm de pe acum noile cuceriri, să în
cercăm să prefigurăm cîteva din imaginile vii
torului...

Tainele Universului 
slujba viețiiin

Peste 10—15 ani, în spațiul 
cosmic din apropierea Pămîntu- 
lui va începe „forfota“ marilor 
și neobișnuitelor construcții cos
mice. O nouă arhitectură va fi 
stabilită, noi procedee de „zidi
re“ a imenselor și ciudatelor a- 
șezări cosmice omenești se vor 
definitiva. Aceste noi preocupăti 
ale omului pătruns departe în 
spațiul extraterestru, de amena
jare a Cosmosului potrivit nevoi
lor sale, vor avea un temei des
tul de solid. Cum se vor justifi
ca deci eforturile uriașe ale pă- 
mîntenilor pentru construirea de 
mari așezăminte științifice și 
chiar de importante întreprinderi 
în Cosmos ? Un răspuns imediat, 
dar care cere bine înțeles și 
argumentarea de rigoare, este: 
spațiul cosmic este o sursă nese
cată de bogății, care pot contri. 
bui și ele la înfrumusețarea vie
ții pe Pămînt.

Evident, în spațiul cosmic pu
tem avea la dispoziție trei ele
mente extrem de utile din foarte 
multe puncte de vedere și în pro
porții imposibile de realizat la 
suprafața planetei noastre. A- 
ceste trei elemente sint: tempe
ratură, vid și imponderabilitate.

Gama extrem de largă de tem. 
peraturi pe care o putem avea 
la dispoziție în spațiul cosmic —

în afara atmosferei terestre — 
este într.adevăr o binefacere 
pentru omul „instalat“ pentru 
cercetare în Cosmos.

Captarea acestei energii termi
ce gratuite și extraordinar de 
intense, cu ajutorul unor mari 
oglinzi instalate în Costnes, va

Omul —
calator interplanetar

Nu este greu de ghicit care 
vor fi etapele ce se vor parcurge 
„miine“ in pregătirea și efec
tuarea incursiunii cosmice a 
omului. Specialiștii sovietici 
din domeniul astronauticii sînt 
de părere că este foarte a- 
propiată de posibilitățile actuale 
ale științei și tehnicii sovietice, 
efectuarea etapei de pătrundere 
nemijlocită a omului în Cosmos. 
Ne oprim puțin asupra „surpri
zelor“ din viitorul apropiat din 
acest domeniu.

...Peste puțin timp un. om va 
călători la bordul unei rachete 
geofizice de. mari înăfțimi. An
trena'! în laboratoare moderne 
de medicină cosmică, prințul 
călător prin atmosfera înaltă va 
face o excursie de informare 
pînă la înălțimea de aproxima
tiv 200 km., după care, se va 
reîntoarce nevătămat pe Pă
mînt.

Această reușită va însemna 
de fapt „punerea la punct“ a 
tehnicii rachetelor pilotate...

Vor fi astfel create toate con
dițiile pentru ca omul să călă
torească la bordul satelitului 
artificial al Pămîntului. Mai 
înainte insă de a atinge și a- 
cest obiectiv va trebui să se 
rezolve practic complect proble
ma recuperării satelitului. Cu- 
rînd vom fi martorii și a ace
stui uriaș succes științific.

Instalai la bordul unui satelit 
artificial al Pămîntului, primul 
cosmonaut, care va trebui să 
călătorească in condiții de co
moditate oarecum restrînsă va 
colinda prin Cosmos — după 
toate probabilitățile — numai 
24 de ore, după care se va îna
poia pe Pămint.

Satelitul va fi frînat cu aju
torul motoarelor rachetă proprii 
după ce a efectuat o jumătate 
de rotație în jurul Pămîntului.

Va începe apoi coborîrea. Cînd 
cabina va avea viteza de că
dere apropiată de viteza sune
tului în aer, se va deschide o 
parașută metalică conică. Viteza 
de coborîre va fi și mai mult 
redusă însă prin deschiderea 
parașutelor de fibră metalizată 
care vor asigura o bună frînare 
aerodinamică Șocul atingerii 
suprafeței Pămîntului va fi

preluat de o pernă uriașă pneu
matică dispusă sub satelit și 
care se va umfla în mod auto
mat sau la comanda pilotului, 
în momentul oportun. Pentru 
securitatea deplină a naviga
torului, la decolarea trenului 
purtător, în partea frontală 
a cabinei va fi instalată o ra
chetă de salvare, care în caz 
de funcționare nesatisfăcătoare 
a motoarelor navei, aruncă con- 
teinerul locuit, lateral sau în sus 
la aproximativ 1.000 de metri, o 
înălțime suficientă pentru cobo- 
rîrea sigură cu parașuta.

îp sfîrșit, se vor intensifica 
lansările de sateliți bumerang 
de felul celei de a treia nave 
cosmice sovietice de la 4 oc
tombrie anul acesta, care vor 
cuprinde în orbitele lor și Pă- 
mintul și Luna într-o singură 
cursă. Se va pune deci la punct 
tehnica navigației orbitale, ceea 
ce va constitui o mare victorie 
pentru cosmonautică.

Iată dec1 cum după aceste 
pregătiri vor putea începe și 
călătoriile cosmice. Prima „li
nie“ cosmică care va fi inau
gurată va fi linia Pămînt— 
Lună.

Pregătirea voiajului lunar va 
fi făcută prin trimiterea unor 
nave automate în direcția Lu
nei. O asemenea navă cosmică 
intrînd în cîmpul gravitațional 
lunar își va încetini mișcarea 
de cădere pe Lună, prin intra
rea în funcțiune a unor mici 
motoare — rachetă (cu încărcă
tură solidă de propulsie, proba
bil), care vor arunca jeturile 
lor spre suprafața Lunei. Atin- 
gînd Luna în locul ales pen
tru aselenizare, nava se va in
stala în mod automat într-o po
ziție convenabilă pentru a în
cepe măsurătorile și pentru a 
transmite informațiile culese, 
prin radio și televiziune spre 
Pămînt. Intr-o etapă următoare 
— acest procedeu de explorare 
automată a suprafeței Lunii va 
fi completat cu un sistem mobil 
de cercetare. îndată după atin
gerea Lunei, din navă iese o tan. 
chetă automată laborator, care 
se deplasează (pe șenile), după 
un anumit program, măsu- 
rînd, observînd și transmițînd 
datele obținute (caracteristici 
ale mediului, configurația solu
lui etc.) spre Pămînt.

Călătoria de la Pămînt la 
Lună,, care potrivit declarațiilor 
unor renumiți savanti sovietici, 
se va realiza în următorii ani, 
se va desfășura probabil mai 
întîi în sistemul orbital de navi
gație cosmică.

Se va proceda într-un aseme
nea caz, în felul următor :

In loc ca la decolarea de pe 
Pămînt să pornească o navă 
cosmică înaltă de cca. 100 m. și 
grea de aproximativ 3.500 tone 
cît ar trebui să măsoare și să 
cîntărească nava Pămînt—Lună 
și retur — poate fi lansată o 
rachetă mult mai mică (20 m. 
lungime și maximum 300 tone 
greutate) care poartă spre Lună

un echipaj alcătuit din 3 pa
sageri.

Racheta se oprește pe stația 
—- satelit automată, din vecină
tatea Pămîntului în care s-au a- 
dus din vreme mari cantități de 
combustibil. Ajustîndu-și viteza 
în orbite-satelit, nava face po
pas la acest debarcader cosmic, 
se realimentează și pornește

mat departe spre Lună. înainte 
de a' sosi la destinație însă, nava 
face o nouă haltă de realimen
tare pe stația automată satelit 
din jurul Lunii, pornind apoi pe 
traseul de coborîre spre locul 
de aselenizare. După ce ex

plorează suprafața satelitului 
nostru natural, echipajul cosmo
nautic decolează vertical reîn- 
torcîndu se, prin aceleași ma
nevre pe Pămînt. Bineînțeles nu 
este exclus ca pe baza motoare-

lor rachetă de foarte mare trac
țiune construite în Uniunea So
vietică care utilizează combusti
bili superiori, cu foarte mare 
putere calorifică, zborul Pămînt- 
Lună și retur să fie efectuat 
fără transbordările amintite, în 
mod direct. In acest caz, ulti
mele trepte ale trenului de ra
chete, care vor aseleniza vor a- 
vea o rezervă suficientă de 
combustibil pentru asigurarea 
zborului retur.

Este posibilă, de asemenea, 
pentru viitorul apropiat realiza
rea unor nave automate care 
să se îndrepte spre planetele ve
cine Venus și Marte. Maj întîi 
aceste planete vor fi atinse de 
rachete care se vor sfărîma la 
lovirea de suprafața lor. Ulte
rior. pe planetele surori din a- 
propierea Pămîntului vor fi tri
mise nave automate, care vor 
„avenusa“ și „amartiza“ in anii, 
mite puncte fixate dinainte și 
care vor transmite spre planeta 
de pe care au pornit prețioasele 
lor date și informații științifice. 
Abia după ce și această etapă 
va fi parcursă, se va încerca să 
se creeze sateliți automati arti
ficiali și ai acestor planete pre
cum și ai sateliților vecinului 
nostru Marte.

După parcurgerea acestor e- 
tape — care nu vor dura pro
babil mai mult de 10 ani — 
omul — stăpînul Pămîntului se 
va putea socoti îndeajuns de 
pregătit pentru a începe șirul 
cutezătoarelor vizite spre toate 
planetele sistemului solar, spre 
sistemele solare înconjurătoare.

Se efectuează lucrări de mon
taj în Cosmos.

Macaraua-pod este de mare 
folos în lucrările de pe șan

tierul atomic lunar.

4t Drumul pînă la cea mai 
apropiată stea, Alfa, din con
stelația Centaurului, ar trebui 
să dureze, la o viteză medie 
de 100.000 km. pe 
ximativ 40.000 de

avea o mare importanță pentru 
asigurarea în mod permanent a 
construcțiilor cosmice cu cantită. 
țile necesare de energie termică 
sau de altă natură (prin trans. 
formări simple). Pentru micile 
întreprinderi, cosmice (stații he- 
liocosraice și cosmometalurgice, 
spre exemplu) disponibilitatea a- 
ceasta va însemna de fapt posi
bilitatea de a realiza procese chi. 
mice și fizice pe care în condiții
le terestre, deocamdată, nu le 
putem realiza. Deasemenea, vom 
reuși să aducem pe pămînt canti
tăți sporite de energie, pe baza 
cărora mărețele planuri de 
transformare a planetei (deșer. 
turi irigate, încălzirea regiunilor 
polare, modificarea climatului 
tropical etc.) vor prinde viață.

Faptul că în spațiul cosmic a- 
yetn la dispoziție vid în cantități ■ 
imense, absolut gratuit, este de 
asemenea o binefacere a Cosmo
sului pentru om. Cunoaștem ce 
instalații complicate sînt astăzi 
necesare pe Pămînt pentru a rea
liza un vid de un anumit grad.

Astfel, distilatoarelor și instala
țiilor complicate folosite în indu
stria chimică țerestră le vor lua 
locul simple încăperi „deschise“ 
(care comunică cu exteriorul) 
ain marile laboratoare cosmice 
în care se va menține vidul ne
cesar.

In sfîrșit, imponderabilitatea 
(starea de negreutate a corpuri
lor aflate în spațiul cosmic) poa. 
te fi utilizată cu mare folos de 
către om. Pe Pămînt abia dacă 
se poate crea o asemenea stare, 
foarte restrînsă și pentru un 
timp destul de neînsemnat. în 
Cosmos însă, imponderabilitatea 
este practic nelimitată, [mportan. 
te studii de cristalografie, chimie, 
biologie, medicină etc., se pot e- 
fectua în camere cosmice bine 
utilate care vor avea, de aseine. 
nea gratuit proprietatea aminti
tă. Dar corpurile cosmice artifi
ciale pot fi totuși înzestrate cu 
sisteme de rotire — foarte sim
ple — care să creeze în anumite 
regiuni ale lor un cîrtip gravita-

sează însă și pentru alte consl. 
derente. Observatoare astronomi
ce, geomagnetice, meteorologice 
etc., debarcadere, gări și depouri 
cosmice, uzine energetice, stații 
de radio, radiolocație și televi
ziune etc., — iată cîteva din 
viitoarele grandioase construcții 
cosmice care vor contribui la 
înfrumusețarea vieții noastre.

Efectuînd observații prețioase 
de pe platforme special instalata 
în Cosmos — în afara mediului 
dens atmosferic — observatoare
le cosmice astronomice vor sta
bili o serie de noi adevăruri pri. 
vitoare la structura și caracte
risticile corpurilor cerești din cu
prinsul sistemului nostru solar 
sau din afara lui. Telescoapele 
satelit — montate direct în Cos
mos vor fi utilizate la maximum 
pentru observații astronomice 
amănunțite. Aceste instrumente 
optice și electronice, cu mare pu
tere măritoare, vor fi folosite în- 
tr-un mediu propice observării- 
De asemenea, stațiile cosmice de 
prevedere a timpului, înzestratq 
cu mijloace perfecționate de ra
diolocație, vor informa întregul 
Pămînt asupra vremii „sigure“^ 
buletinele întocmite de aceste 
stații depășind valabilitatea celor 
care se întocmesc astăzi.

Avertizarea locuitorilor Pămîn- 
tului asupra dezlănțuirii marilor! 
cataclisme naturale (inundații, 
uragane și furtuni) va fi o altă 
sarcină permanentă a observa
toarelor cosmice. Intervenind ac
tiv în climatul planetei, stațiile 
energetice solare instalate în 
Cosmos vor aduce mari servicii 
omului. Din aceste stații se vor 
putea întreprinde acțiuni îndrăz
nețe de modificare a climei din 
regiunile tropicale sau polare, 
etc. Creînd după dorința noa
stră în anumite regiuni de pe 
Pămînt zone sau centre de- 
presionare, se vor putea obține 
condiții meteorologice favorabile 
desfășurării anumitor activități,

și pe timpul 
<5rașe, în- 
pămîntene,

oră, apro- 
ani.

■X Dacă un nou 
străbate sistemul solar de la 
Soare spre periferie, cu o vi
teză de 7.700 km. pe oră, el 
ar ajunge ia Mercur cînd ar 
avea 11 luni, la Venus la 19 
luni, pe Pămînt la 26,5 luni, 
la Marte 4,5 ani la Jupiter 
11,5 ani, Saturn 21,1 ani, ti
ran 42,5 ani, Neptun 66,6 ani, 
Pluton 87,4 ani.

născut ar

* Viteza de zbor a meteo
riților variază între 1.220 m/s 
și 61.000 m/s.

4c In lucrările lui K. E. 
Țiolkovski cititorul va găsi 
numeroase propuneri de folo
sire a diverselor construcții 
concrete de aparate de zbor 
cu reacție, începînd cu avio
nul stratosferic semireactor, 
cu plafon de 30 de km. și 
sfîrșind cu navele-rachetă in
terplanetare.

...Despre amenajările Filialei 
lunare a Academiei de Științe, 
ne-a vorbit cel mai „vechi“ lo
cuitor al Lunei, un savant m 
virstă, directorul Institutului lu
nar de cercetări.

— Dacă v-aș spune că tot ce 
vedeți aii s-a realizat in numai 
cinci ani de activitate, cred că-mi 
veți acorda puțină crezare. Și 
totuși. oamenii care au lucrat 
în această pustietate, de loc 
pricinii ă. au izbutit ca in
tr-un interval așa de scurt să 
realizeze o bună parte din repe
rele planului de construcții lu
nare. plan care va fi complet 
terminat peste cîțiva ani. Vă in
vit să poftiți din nou atunci aici, 
pentru a vă convinge la fața lo

cului că orașul nostru poate ri
valiza cu multe „urbe“ terestre.

îmi plăcea mult felul în care 
ne vorbea savantul și-mi notam 
totul cu multă atenție, grijuliu 
să nu scap nimic din ceea ce 
mi se comunica. Printre notele 
luate atunci, cîteva mi se par 
mai interesante și vi le repro
duc mai jos.

In prima etapă a construcției 
orașului lunar, pe Lună a mun
cit o singură echipă de cosmo- 
nauți. care a primit și adăpostit 
materialele aduse de pe Pămînt, 
de către navele-cărăuși. înșiși 
corpurile acestor nave au servit 
ca materiale prețioase de con
strucție pe Lună. Primele echipe 
de constructori au locuit în ca
bina navei care i-a adus pe

Savanții pe
Lună, deoarece numai acolo 
aveau la dispoziție condiții priel
nice și destul de confortabile, 
pentru a-și putea desfășura nes
tingheriți activitatea.

Au fost făcute cercetări amă
nunțite în jurul locului de ase
lenizare, folosindu-se pentru a- 
ceasta o tanchetă cu cabină 
etanșă, sosită în mod special de 
pe Pămînt.

S-au început amenajări mici 
în peșterile descoperite în munții 
din apropiere și în care se pu
tea vorbi de un climat ceva mai 
blînd, bun adăpost atît împo

triva cumplitei arșițe din vremea 
amiezei lunare, cît și împotriva 
gerului năpraznic din toiul 
nopții de două săptămîni de pe 
Lună. Odată găsite aceste adă
posturi, pericolul de lovire me- 
teoritică s-a micșorat simțitor. 
Materialele de construcție au 
fost cărate și depozitate acolo.

De asemenea, multe din crate
rele din vecinătate s-au dovedit 
a fi bune adăposturi pentru ma
teriale și chiar pentru construc
ții omenești.

lntensificindu-și activitatea de 
prospecțiuni, de cercetări astro-

Lunâ
nomice, selenofizice, electronice, 
fizice, chimice, echipele de cos
monauti specialiști, sosiți intre 
timp de pe Pămînt, au reușit 
foarte repede să transforme Luna 
într-o veritabilă gară cosmică, 
intr-un avantpost științific va
loros.

A fost construit un centru de 
transmisii radio și televiziune 
precum și un mic observator 
astronomic, din care se fac im
portante observații. Pe lîngă 
acest observator funcționează 
provizoriu un centru seismic și 
un punct de determinări seleno-

magnetice, foarte importante în 
realizarea planului de cercetare 
a scoarței lunare.

în legătură cu aceasta, s-au 
efectuat pe Lună interesante lu
crări de forare, puțuri și sonde 
asemănătoare celor de pe Pă
mînt. Rostul lor l-am aflat tot 
de la directorul Institutului.

— Săpăm în Lună ca să cu
noaștem structura Pămîntului. 
Ciudat, dar adevărat. Se presu
pune că procesele formării Lunei 
și Pămîntului sînt analoage. De 
aceea, puțuri de cîteva zeci de 
ori mai puțin adinei aici permit 
— datorită pronunțatei curburi a 
Lunei — să se determine struc
tura straturilor interioare te
restre.

In afară de aceasta, am în-

țional sintetic de intensitate do. 
rită. Să ne imaginăm ce impor
tanță prezintă această disponibi
litate pentru medicină. Un sufe
rind de inimă, spre exemplu, o- 
perat într.unul din spitalele-sate. 
llt, va putea avea un repaus mai 
mare sau mai mic al organului 
operat, prin introducerea sa în- 
tr-un salon cu cîmp gravitațio
nal artificial potrivit.

Dezvoltarea cristalelor, crește. - 
rea celulelor țesuturilor vii, creș
terea plantelor în aceste condiții 
vor fi atent studiate, în vederea 
utilizării eficace a modificărilor 
observate.

Instalarea în Cosmos a unor 
stații permanente satelit, intere-

Iluminarea solară 
nopții a marilor 
călzirea unor orașe 
îmbrăcârea întregului Pămînt cu 
semnale purtătoare de imagini 
de televiziune retransmise de a- 
semenea din sateliții ficși vor fi 
alte cîteva „minunății“ ale sta
țiilor cosmice din jurul planetei 
noastre.

O altă problemă deosebit de 
interesantă, de perspectivă, le
gată’de crearea stațiilor-satelit 
locuite este posibilitatea realiză
rii unor atrăgătoare excursii cos
mice. Pentru aceasta vor fi con
struite în Cosmos (din elemente 
de construcții purtajp de nave- 
rachetă-cărăuși precum și din 
corpurile acestora) stații-satelit 
în jurul Lunei sau chiar în jurul 
altor planete.

în același mod se vor organi
za și „excursiile" cosmice spre 
alte corpuri cerești — planetele 
Marte și Venus, de exemplu.

Cele cîteva idei cuprinse în a. 
cest articol reprezintă numai o 
parte infimă a grandioaselor 
perspective deschise omului, vie
ții, în această eră nouă a cuce
ririi Cosmosului. Succesele ex
traordinare ale științei și tehni
cii sovietice, care dețin pionie
ratul și superioritatea categorică 
în acest domeniu permit să se 
întrevadă încă de pe acum ma
rile posibilități de folosire a spa. 
țiului cosmic îp scopuri pașnice, 
în scopul îmbunătățirii vieții oa, 
menilor.

Pagină redactată I
de ing. D. ST. ANDREES6®

teput să săpăm mine experimen
tale în munții din împrejurimi, 
pentru a stabili exact ce mine
reuri putem extrage de pe Lună 
și deci ce materie primă avem 
la dispoziție pentru „industria“ 
noastră „locală**. Vreau să vă 
informez că vom construi aici 
o puternică industrie chimică 
pentru obținerea de combustibili 
superiori pentru navele-rachetă, 
o mare heliocentrală și un reac
tor atomic lunar. Fără îndoială, 
Filiala noastră va face totul pen
tru ca să nu rămînă cu nimic 
mai prejos decît celelalte Insti
tute similare de pe Pămînt sau 
din Stațiile-satelit...

Satelitul lunar cn cameră de 
televiziune a furnizat inipor. 
tante imagini despre fața as- 

cunsă a Lunei.



Slăbiciunea
Am cunoscut nu de rnult un 

pierde.vară care într.o anumită 
măsură e conștient că prin iro. 
sirea timpului, își aduce mai în- 
tîi sieși un mare rău, dar care 
nu-i in stare să se facă util.

II cheamă Neculai Tuțu, locu
iește în Bacău și colindă în fie
care seară bulevardele și grădi
nile orașului în tovărășia cîtor- 
va tineri obraznici și gălăgioși. 
Spre sfîrșitul orelor de hoinărea
lă, cînd grupul începe să se des
trame, Nicu se întristează însă 
dintr.o dată și chipul său capă, 
tă înfățișarea unui suferind. Gin. 
dul că a ajuns să trăiască în 
zadar, fără nici un folos, îi ma. 
cină inima ca într-o rîșniță.

Ce se petrece cu acest tînăr în 
vîrstă numai de 23 de ani ?

încă de mic visa să ajungă in
giner, să construiască poduri și 
șosele. Și de îndată ce a absol. 
vit școala elementară, părinții 
lui, care-l iubesc mult, ca pe 
mezinui familiei, l-au înscris la 
o școală medie tehnică din oraș. 
La început învăța binișor. Cu. 
rînd însă Nicu a început să dez
armeze. Materiile începură să i 
se pară din ce în ce mai grele.

Nicu a renunțat la visul de a 
deveni inginer. Aflase că undeva 
s-a înființat o școală de aviație 
și s-a hotărît să se facă aviator.

Părinții copleșiți de dragoste 
pentru fiul lor, (o dragoste gre. 
șit înțeleasă) i.au făcut pe plac 
și l.au dus pe Nicu la școala de 
aviație. N-a trecut însă decît un 
an și Nieu s-a înapoiat acasă; 
se dovedise inapt pentru această 
școală.

— Rămîi acasă, vom aranja 
noi într-un fel — l.au liniștit pă. 
rinții.

Peste cîteva săptămîni Nicu 
a fost dus la o întreprindere din 
oraș unde s-a angajat ca mic 
funcționar. îndeplinea diferite în. 
deletniciri mărunte, mai pleca din 
cînd în cînd prin oraș cu diverse 
treburi și timpul trecea. Tre
cea, dar Nicu nu-și găsise încă 
un rost solid în viață. A cutre
ierat încă prin cîteva întreprin. 
deri. Dar nu s-a apucat niciodată 
în mod serios să învețe o mese
rie, să se califice.

Pentru aceasta i se cerea să 
pornească în viață altfel decît 
pînă acum. Cu hotărîre și curaj, 
cu răspundere și seriozitate.

Și nu era tîrziu.
Crescut însă în familie ca și o 

floare de seră, cocoloșit, obiș
nuit să i se satisfacă orice ca
priciu, Nicu n.a găsit în el tă
ria de care avea nevoie... Tn cele 
din urmă Nicu a renunțat să mai 
muncească. într.o vreme Nicu a

întîlnit doi dintre foștii săi 
legi de la școala medie tehnică. 
Absolviseră școala, absolviseră și 
facultatea și iată, erau acum in
gineri, așa cum își dorise și el. 
întîlnirea aceasta i-a pus în față 
o întrebare care i-a zguduit con
știința : „Tu ce ai de gînd să 
faci ?“. Și și_a simțit sufletul 
pustiu și gol. In seara aceea 
Nicu s-a hotărît să-și reia viața 
de la capăt. Se gîndea să plece 
undeva pe un șantier, să se ca
lifice într.o meserie, să munceas
că și să învețe. Dar cînd a tre. 
buit să pornească cu adevărat la 
înfăptuirea acestor gînduri, ceva 
ca un clește l-a tras înapoi.

Era același reflex pe care.l 
simțise ori de cîte ori a trebuit 
să ia o hotărîre serioasă. Omul 
slab din el dădea înapoi cu la
șitate.

Lipsit de curaj, Neculai Tuțu 
își trădează cu ușurință orice vis 
frumos. în jurul său viața cloco
tește , tinerii muncesc și învață 
cu pasiune, cu rîvnă. Tuțu ră- 
mîne însă în afara acestei vieți. 
El nu e în stare să-și învingă 
slăbiciunea. S-a obișnuit să 
cezească trăind din munca 
rinților.

Ca și vîscul pe copaci.
Iar părinții nu-i reproșează 

niciodată nimic.
Cazul acestui tînăr ridică o 

problemă pe care cititorii ziaru. 
lui nostru au mai discutat-o la 
această rubrică. E vorba de mo
dul greșit în care înțeleg unii 
părinți să-și educe copiii. Ferin- 
du-i de mici de la orice efort, co- 
coloșindu.i, ei strică în felul a- 
cesta caracterul copiilor, îl schi
lodesc. Atmosfera de alintare e- 
xagerată, îndeplinirea oricărui 
capriciu, lipsa oricărui control, 
indulgența față de greșelile se
rioase ale copiilor, nil pot să con
tribuie la formarea unui om cu 
principii morale sănătoase, cu
rajos și îndrăzneț, capabil să 
lupte în viață, să înfrîngă greu
tățile, să-și învingă slăbiciunile 
să se străduiască să fie folositor 
societății.

La G.A.S.-Domnești recoltatul 
verzei de toamnă este în toi. 
Pînă acum au fost livrate piețe
lor Capitalei peste 200 
varză. In fotografie : tinerele 
brigada legumicolă condusă 
brigadierul Ion G. Gheorghe 
la sectorul I al gospodăriei 

timpul recoltării.
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INFORMAȚII
Joi seara a avut loc la 

trul Muncitoresc C.F.R., sub 
piciile Uniunii Scriitorilor din
R. P. Romînă și Teatrului Mun. 
citoresc C.F.R., comemorarea a 
20 de ani de la moartea scriito
rului George Mihail Zamfirescu. 
Despre personalitatea lui G. M. 
Zamfirescu, a vorbit scriitorul 
Aurel Baranga, laureat al Pre
miului de Stat.

★
La Budapesta se desfășoară 

între 7 și 10 octombrie lucrările 
Conferinței naționale de carto
grafie organizată de Asociația 
de geodezie și cartografie din 
R.P. Ungară. La conferință par
ticipă ca delegat al Asociației 
științifice a inginerilor și tehni
cienilor din R. P. Romînă ing. 
Cristofor Birpr, director tehnic 
al Direcției generale geotopogra- 
fice și a organizării teritoriului 
din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

In zilele de
1959 s.a ținut la București pri
ma sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare e. 
conomică și tehnico-științifică ro. 
mîno-cehoslovacă.

Reprezentanții celor două țări 
au. constatat că există largi po
sibilități de specializare și coope. 
rare in economia celor două țări.

S-a stabilit că Republica Ce
hoslovacă va dezvolta îndeosebi 
producția de cărbune cocsifica- 
bil, coloranți, utilaje pentru fa
bricile de amoniac, mașini-unel. 
te, utilaj pentru industria bunu. 
rilor de consum și alimentară, a- 
parate etc., și pentru necesitățile 
Republicii Populare Romîne. La 
fel și Republica Populară Romi- 
nă va dezvolta producția de uti
laje pentru fabricile de ciment, 
aparataj chimic și petrolifer, po. 
duri rulante și diferite alte ma
șini și utilaje etc., și pentru ne. 
cesitățile Republicii Cehoslovace. 
A mai fost stabilit un schimb de 
fire sintetice, mase plastice și 
diferite varietăți de cauciuc sin
tetic și au fost adoptate măsuri 
în vederea intensificării mai de

Comisiei mixte

parte a specializării și cooperă
rii în producția construcțiilor de 
mașini și industria siderurgică 
din cele două țări.

în urma celor de mai sus au 
fost create premise pentru o altă 
lărgire substanțială a schimbului 
reciproc de mărfuri între cele 
două țări în anii 1960—1965.

Sesiunea s-a desfășurat în- 
tr.un spirit de prietenie și în
țelegere deplină. Protocolul de 
încheiere cu privire la tratativele 
Comisiei a fost semnat pentru 
partea romînă de tov. Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar pen
tru partea cehoslovacă de tov. 
ing. Otakar Simunek, locțiitor al 
președintelui guvernului și pre. 
ședințe al Comitetului de Stat al 
Planificării.

Sfecla de zahăr trebuie
strînsă și prelucrată în întregime

Sfecla de zahăr, cultură mult- 
extinsă în acest an, a fost re. 
coltată de pe aproape jumătate 
din suprafața cultivată. In a- 
celași timp importante cantități 
de sfeclă au fost preluate de fa
bricile de zahăr.

Datorită faptului căDatorită faptului că anul a. 
cesta s-a trecut mai de timpuriu 
la recoltarea sfeclei și fabricile 
de zahăr și-au început activita
tea cu 20.25 de zile mai devreme, 
producînd în trimestrul III de 
patru ori mai mult zahăr decît 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Producția din acest an la a- 
ceastă prețioasă plantă indu. 
strială, cultivată în proporție de 
85 la sută de sectorul agricol- 
socialist, este bună. După date 
preliminare, producția de sfeclă 
este mai mult decît dublă față de 
anul trecut și cea mai mare pro
ducție realizată pînă acum în 
țara noastră. Numeroase unități 
agricole socialiste recoltează cîte 
20.000—40.000 kg. la hectar, rea- 
lizînd însemnate venituri bănești.

Oamenii muncii de pe ogoare 
au îndeplinit astfel sarcina tra
sată de Plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1'958 de a extinde 
cultura de sfeclă și a spori pro
ducția la hectar pentru a se asi
gura astfel materia primă nece. 
sară acoperirii întregului consum 
de zahăr al populației, lichidîndu. 
se în anul viitor importul de za
hăr.

Recolta bogată de sfeclă de 
zahăr trebuie strînsă și prelucrată 
în întregime. Vremea s.a răcit în 
ultimele zile, astfel că sfecla se 
poate însiloza în bune condiții. 
Pentru evitarea pierderilor și mai 
ales a preîntîmpina greutățile 
provocate de ploile de toamnă în 
efectuarea transporturilor de 
cîmp la baze, este necesar să 
intensifice recoltarea, căratul 
preluarea sfeclei.

In acest scop trebuie îmbună-

tățită îndeosebi organizarea 
transportului și a predării recol
tei la baze. In toată perioada 
recoltării bazele de recepție tre
buie să lucreze începînd de dimi
neață cît mai devreme și pipă 
seara tîrziu. Ele trebuie să preja 
cu precădere recolta gospodării, 
lor agricole de stat, a unităților 
agricole cooperatiste mari pro
ducătoare de sfeclă, precum și a 
celor situate la distanțe mari de 
bazele de recepție.

Pentru a asigura o bună însi
lozare și evitarea aglomerărilor 
la baze este necesar ca toate 
gospodăriile să sorteze din cîmp 
sfecla alegînd rădăcinile mici și 
cele bolnave pentru a fi imediat 
prelucrate, iar restul să poată fi 
însilozat în cît mai bune con
diții.

Potrivit prevederilor contrac
tuale fabricile de zahăr achită 
același preț la ambele calități de 
sfeclă.

Toață grija trebuie să fie acor. 
dată de fabricile de zahăr însilo- 
zării sfeclei, amenajind silozurile 
pe cît posibil în curtea și apro. 
pierea fabricilor sau în apropie
rea căilor de comunicații pentru 
ca transportul să se poată execu
ta și pe vreme nefavorabilă.

Concomitent cu aceste lucrări 
să se continue încheierea contrac- 
telor de cultură pentru anul 1960, 
identificarea celor mai potrivite 
terenuri ce vor fi însămînțate în 
anul viitor și mai ales efectuarea 
arăturilor adinei și încorporarea 
îngrășămintelor.

(Agerpres)

Piețele orașelor aprovizionate 
cu cantități însemnate de cartofi
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V. BÄRAN

Ucenicii anului II al Școlii profesionale „23 August“ a Uzinelor 
„23 August“ din București sînt atenți. Explicațiile maistrului din 
secția mecanică a uzinei, Ștefan Biolan, le-a îmbogățit cunoștin
țele privind strunjirea pistoanelor la motorul de 450 C.P. (fotogra
fia de jos).

Mulți din cei peste 500 de ucenici ai Școlii profesionale „23 
August" din Capitală vor deveni strungari, frezori, lăcătuși me
canici. Ucenicii se străduiesc să-și însușească cît mai bine mese
ria. In timpul liber ei citesc cărți sau fac sport. In fotografia din 
dreapta: amatorii de literatură își primesc cărțile preferate.

Piețele orașelor și centrelor 
muncitorești din întreaga țară 
au început să fie aprovizionate 
cu cantități însemnate de cartofi 
din noua recoltă.

In acest an a fost contractată 
o cantitate de cartofi cu circa 
6.500 vagoane mai mare decît 
în anul 1958. Pînă acum au fost 
predate la bazele de recepție 
8.000 vagoane de cartofi. O bună 
parte din această cantitate a și 
fost dirijată spre piețele orașelor 
și centrelor muncitorești pentru 
aprovizionarea populației. In Ca
pitală, de exemplu, unde în iarna 
aceasta se vor desface cu cîteva 
sute de vagoane mai mulți car
tofi decît anul trecut, au fost 
trimise pînă acum 
vagoane de cartofi.

Unitățile comerțului de 
din întreaga țară au luat mă
suri pentru desfacerea <__. 1...L
lor în condiții cît mai bune. La 
București, ca și în. alte orașe și 
centre muncitorești, au fost în
ființate < 
vînzarea 
semenea

au fost 
circa 2.000

»
stat

cartofi-

centre flotante pentru 
i cartofilor. Se iau de a- 
i măsuri în vederea extin-

derii aprovizionării cu cartofi la 
domiciliu, atît în Capitală, cît 
și în alte localități din țară. In 
același timp s-a asigurat o bună 
însilozare a cartofilor.

Și în acest an producția de 
cartofi este bună. Pînă acum 
recolta a fost strînsă de pe mai 
mult de 80 la sută din supra- 
fața cultivată. In unele^ regiuni, 
printre care
fața cultivată. In unele regiuni, 
printre care București, Oradea și 
Timișoara, strîngerea recoltei de 
cartofi s-a terminat sau este a- 
proape de sfîrșit. Numeroase 
unități agricole socialiste, îndeo
sebi acelea din regiunile cu o 
veche tradiție în cultura cartofi
lor cum sînt Timișoara, Oradea, 
Stalin și altele au obținut în 
medie între 15.000—20.000 kg. 
cartofi la hectar.

In aceste zile continuă intens 
recoltarea cartofilor de pe ulti
mele suprafețe cultivate, prelua
rea cantităților contractate și 
transportul lor, însilozările, ast
fel ca toate aceste lucrări să fie 
terminate înainte de căderea în
ghețului.

(Agerpres)

Ceva despre
tinuta studentului

(Urmare din pag. 1-a)

ceartă

ȘTIRI SPORTIVE
In cinstea Zilei petrolistului, 

Consiliul regional U.C.F.S. Plo- 
ești va organiza anul acesta 
competiția sportivă de masă 
„Spartachiada petroliștilor“1 care 
va cuprinde întreceri de atle
tism, volei, tir, tenis de masă, 
șah și popice. Finalele sparta- 
chiadei se vor desfășura în zilele 
de 7 și 8 noiembrie la Ploești.

. ★
întrecerile din cadrul campio

natelor republicane de tiv au con
tinuat joi la poligonul Tunari. 
Au fost înregistrate cîteva rezul
tate valoroase printre care și 
trei noi recorduri. In proba de 
armă liberă calibru redus 3x30 
focuri (senioare) învingătoarele 
celor trei poziții au stabilit noi 
recorduri republicane: poziția 
culcat: Laura Gonecini (Dina- 
mo) 297 puncte; poziția în ge
nunchi: Judith Moscu (Știința) 
290 puncte: poziția în picioare: 
Paraschiva Almășan (Dinamo) 
276 puncte. La totalul celor trei 
poziții pe primul loc s-a clasat 
Ana Goreti (Spartak) 850 
puncte.

Proba de armă liberă calibru 
mare (seniori) a fost cîștigată 
de Nicolae Rotaru (G.G.A.) care 
a totalizat la cele 
1.124 puncte. El a 
de I. Sîrbu (G.G.A.) 
puncte.

In legatura
al unor

trei poziții 
tost urmat 

cu 1.114

★
Sîmbătă și duminică pe sta

dionul Tineretului din Capitală 
vor avea loc finalele campiona
tului republican de oină. Anul 
acesta pentru cucerirea titlului 
de campioană se vor întrece 
echipele : Știința București,
C.F.R. Sibiu, „Avîntul“ Curcani 
(reg. București), Dinamo IV Bă- 
neasa și „Viață Nouă“ Olteni.

★
In meci retur pentru Cupa 

campionilor europeni la fotbal 
miercuri seara s-a disputat întîlni
rea dintre echipele IV olwer- 
hampton JVanderers și Vorwärts 
(Berlin). Fotbaliștii englezi au 
cîștigat cu scorul de 2-0 (2-0) și 
s-au calificat pentru optimile de 
finală.

(Agerpres)

----- •-----
ANUNȚ

Școala Tehnică Cinematogra
fică din București, anunță că mai 
primește înscrieri pentru un nou 
examen de admitere ce va avea 
loc pe data de 12 octombrie 1959.

înscrierile se fac numai pentru 
candidați din provincie, absol
venți cu diplomă de maturitate.

Școala are două secții:
1. Operatori proiecționiști cu 

durata de școlarizare de un an.
2. Tehnicieni electromecanici în 

■inematografie cu durata de șco- 
arizare de doi ani.

înscrierile se fac pînă în pre
ziua examenului, la sediul școlii* 
lin București, bd. Lacul Tei nr. 63.

In rîndurile care urmează am 
dori să dezbatem cîteva proble
me legate de unele filme care au 
rulat în ultima vreme la noi. Ni 
se pare că este folositor să pu
nem în atenția publicului spec
tator, a tinerilor care au văzut 
sau vor vedea aceste producții, 
unele aspecte negative ale aces
tora, să-i avertizăm asupra unor 
idei greșite și dăunătoare asupra 
cărora trebuie luată o poziție co
respunzătoare. Iată de pildă, 
filmul franco-italian „Teodo- 
ra“. Cine-l vede își aduce a- 
minte fără să vrea de niște căr
ticele soioase, din colecția așa 
numitor ,„Femei celebre“, care 
răspîndeau pe vremuri imoralita
te și mărginire în rîndul 
elevelor de pension. La loc de 
frunte în colecție, figura și bro
șura „Teodora — de la dansa
toare de circ la tronul Bizanțu
lui“. In această broșură. Teodora 
era prezentată ca fiind „demnă“ 
de a sta alături de celelalte 
eroine ale colecției ca Messa- 
lina și alte femei de același gen, 
necinstite, croindu-și un drum 
spre parvenire cu mijloace lip
site de scrupule. Deși pe baza 
acelorași criterii pur comerciale, 
filmul „Teodora“ se deose
bește întrucîtva de cărticica des
pre care pomeneam. Anume, rea
lizatorii au încercat să dea fil
mului un lustru de „morali
tate” și din această cauză s-au 
cam încurcat. La început o pre
zintă pe Teodora ca pe o femeie 
vulgară, care făcea orgii prin ta
verne, fura, se ducea după pri
mul venit. Imediat însă ce ajun
ge în anturajul regelui, ea de
vine ca prin minune o ființă de 
o mare puritate sufletească, de o 
moralitate solidă. Mai mult. Teo
dora din acest film, ajunsă împă
răteasă, mărturisește că a fost 
trimisă pe tron de către popor 
(sic!) și că lucrează numai în

interesul oamenilor simpli, apă- 
rîndu-i împotriva lăcomiei bă
gaților. E de-a dreptul uluitoare 
această metamorfoză care trans
formă peste noapte o femeie de 
stradă într-un „tribun" popular 
cu grandioase și profunde viziuni 
politice.

Nu trebuie să fii mare specia
list în istoria bizantină ca să-ți 
dai seama de falsitatea concep
ției istorice ce a stat la baza pro
ducerii acestui film. Se încearcă 
astfel să se dea impresia că în 
orînduirile bazate pe exploatare 
sclavagistă, feudală sau burgheză, 
orice om poate ajunge la un 
post de conducere, că există în 
aceste orînduiri o largă demo
crație. In același timp se în
cearcă a se strecura spectatorului 
o viziune complet idealistă a- 
supra istoriei, dîndu-se impre
sia că dezvoltarea societății 
n-are legi obiective, că persona
litățile pot schimba cum vor 
cursul istoriei. De pildă, în film. 
Teodora desființează instituția 
sclaviei, șterge dintr-o trăsătură 
de condei baza economică a 
unei întregi orînduiri social-eco- 
nomice ceea ce, 
nem, este peste 
om, chiar peste 
femei fatale.

Falsificînd cu nepăsare istoria, 
realizatorii filmului o pun pe 
Teodora să lupte cu arma în 
mină în fruntea unei mișcări 
populare pentru apărarea tronu
lui lui Justinian de atacurile 
unor complotiști. Teodora decla- 
rînd că împăratul Justinian a 
„adus fericirea poporului“. Se 
știe însă că poporul nu se bu
cura cîtuși de puțin de fericire 
in acele vremuri, fiind pradă 
celei mai sălbatice exploatări pe 
care a cunoscut-o istoria. După 
cum se vede creatorii filmului au 
încercat nici mai mult nici mai 
puțin să idealizeze pe stăpînito-

trebuie să spu- 
puterile unui 
puterile unei

cu mesajul ideologic
filme occidentale

rii societății sclavagiste, prezen- 
tîrtdu-i ca pe niște luptători pen
tru „fericirea oamenilor din 
popor . Dar noi știm că toate 
încercările de a prezenta regii și 
împărații ca niște arbitri aflați 
deasupra claselor adverse nu fac 
decît să răspîndească ideea reac
ționară a armoniei intre clase, 
între exploatați și exploatatori.

Nu mai puțin dăunătoare sînt

„ Teodora “ și 
„Cartea Junglei“
și ideile pe care le propagă fil
mul „Cartea Junglei“. Acest film 
cu caracter atemporal a fost rea
lizat de regizorul Alexander 
Korda, în timpul războiului, 
cînd cei mai talentați și înaintați 
oameni de cinematograf își dedi
cau operele apărării omenirii de 
ciuma fascistă, luptei pentru o 
viață mai bună a popoarelor. 
După ce s-a izolat de marile fră- 
mîntări ale timpului său, regizo
rul s-a adresat pentru crearea 
filmului unei cărți a scriitorului 
Rudyard Kipling despre care se 
știe că a fost un apologet al co
lonialismului, un răspinditor a 
ceea ce este mai înapoiat în con
cepțiile filozofice ale elemente
lor reacționare din India. Dar a- 
ceasta nu e totul, tn film, cartea 
lui Kipling a fost la rîndul ei 
ajustată pînă la a ajunge de ne
recunoscut, extirpîndu-se chiar și 
unele elemente pozitive ale ei, a- 
numite precepte morala valabile. 
După cum se vede, și „Cartea 
Junglei” ca și filmul despre care 
vorbeam mai înainte are un ca
racter comercial, fiind lucrat 
fără grijă pentru Veracitatea is
torică sau geografică, cu o super
ficialitate care este proprie cine
matografiei ce lasă de r parte

preocupările artistico-ideologice 
în favoarea celor ^mercantile.

Despre superficialitatea filmu
lui „Cartea Junglei" vom spune 
numai că filmul apare limpede 
ca fiind făcut în studiou, cu o 
abundență supărătoare de plante, 
copaci, și clădiri de carton (și 
șerpi de masă plastică), cu o cu
loare locală cu totul neconvingă
toare, cu actorii albi machiați 
destul de stângaci, pentru a arăta 
ca indieni autentici (cu excepția 
talentatului artist Sabu). Eroul 
principal al filmului Moivgli a 
fost transformat față de cum a- 
părea el în concepția cărții, pe 
ecran putîndu-se vedea un fel de 
Tarzan de culoare, care se agita 
de colo pînă colo, călătorind cu 
ajutorul lianelor prin aer și, cu- 
noscînd graiul tuturor animalelor 
(admițînd că ar exista așa ceva); 
vorbește cu crocodilii, lupii, șer
pii și maimuțele într-o impeca
bilă limbă engleză.

Dar nu acesta ar fi lucrul cel 
mai grav, ci altul. Este vorba de 
faptul că filmul, deși realizat 
după cele mai banale clișee ale 
producțiilor de aventuri cu care 
studiourile apusene inundă în 
serii nesfîrșite piața, are ridicole 
pretenții filozofice. Filmul tinde 
să ofere o concluzie generaliza
toare asupra faptelor care le pre
zintă și această concluzie este 
complet ne justă, antiștiințifică, 
retrogradă. După cum își amin
tesc spectatorii, în film sînt opu
se forța junglei îti frunte cu 
Mowgli, societății omenești. A- 
ceastă opoziție, această luptă este 
însă prezentată într-un mod ne
favorabil omului, nu este pusă 
cîtuși de puțin în lumina ten
dinței generale a omului spre 
progres. Dimpotrivă, în film o- 
mul apare mai prost, mai rău, 
imoral și dăunător decît anima
lele, apare inferior naturii. Ca o 
urmare directă, natura, superioră 
fiind, îl învinge pe om; odată

t

l-a învins atunci cînd jungla a 
năpădit orașul din care i-a alun
gat pe locuitori, a doua oară 
cînd animalele conduse de 
Mowgli au pustiit așezarea de la 
marginea pădurii virgine. Și se 
dă a înțelege astfel că în conti
nuare natura superioară omului 
îl va zdrobi mereu, $trecurîrulu-se 
ideea că omul e inferior și 
nevrednic, și deci îndemnînd la 
resemnare, la inactivitate, la su
punere în fața forțelor naturii. 
Este precum vedem o filozofie 
de cea mai reacționară speță 
care, completată cu blestemul 
și îndemnul la distrugerea oame
nilor din finalul filmului, ar fi
gura cu „cinste“ în arsenalul ori
căror ideologii dușmănoase, anti
umane, ațîțătoare la război, care 
îndeamnă la distrugerea geniului 
uman. Ce să mai vorbim de o 
inadvertență flagrantă în prezen
tarea chipului cere inspiră ură 
al banditului Buldeo și, care 
apare însă pînă la urmă în pos
tura unui povestitor cumsecade 
al celor petrecute. Cum poate să 
povestească el lucrurile în mod 
atît de obiectiv încît să apară în 
adevărata lui lumină ? Este clar 
că e vorba de o prelucrare lipsită 
de răspundere pînă și a întâmplă
rilor povestite în carte, cu scopul 
de a oferi scene cît mai „palpi
tante“ deși, neverosimile spectato
rilor.

Fără îndoială că în afară de 
ideile nocive pe care le-am sem
nalat, filmele acestea au și unele 
calități. Sînt lucrate cu pricepere 
și uneori cu măiestrie, impresio
nează astfel grandoarea montării 
de epocă din „Teodora“, pri
ceperea cu care operatorul a sur
prins în „Cartea Junglei' modul 
de trai al diferitelor animale. 
Dar asemenea calități sînt mult 
eclipsate de ideile nesănătoase 
pe care le conțin aceste filme.B. DUMITRESCU

intră buzna, adesea se
pentru nimica cu taxatoarea, se 
așează pe un loc bun și dacă 
vede o femeie în vîrstă, nici nu 
se gîndește să-i ofere locul. E 
un tip penibil Ia examen. De 
obicei se prezintă cu fițuici sau 
după ce a ales biletul îndrugă 
verzi și uscate. Dacă-i atragi a- 
tenția că vorbește alături de 
subiect, începe să discute și 
să-ți explice că el privește pro
blema printr-o prismă personală. 
Extravagantul acesta — mi se 
pare că în terminologia tehnică 
studențească i se zice „mala- 
gambist" — este urmașul direct 
al filfizonului din vremea stu
denției mele și strănepotul demn 
al lui Rică Venturiano caragia- 
lesc. El trece prin viață și ni
mic nu se prinde de el, nu în
vață, nu citește, caută să se 
strecoare prin intrări dosnice și 
să-și ascundă incultura prin 
aparențe. Munca n-are nici o 
semnificație pentru el, nu se 
gîndește ia viitor, la ceea ce se 
cere de la el, ci caută să pro
fite, ins parazitar, de situația 
lui de student. „Chiulul" este 
chintesența filozofiei sale.

Acest tip este propriu socie
tății burgheze apusă pentru tot
deauna în țara noastră și dacă 
el mai este întîlnit uneori prin
tre studenți, aceasta înseamnă 
că există și asemenea elemente 
slabe, nepregătite, care s-au lă
sat influențate de rămășițele 
ideologiei și moralei putrede 
burgheze. Datoria noastră, a 
profesorilor și a organizației de 
tineret este de a-i scoate de sub 
această influență, de a-i orienta 
să vină în rîndul majorității, 
să aibă o comportare caracte
ristică acestei majorități. Și 
dacă această străduință a noas
tră nu dă roade n-avem altă 
cale decît de a-i îndepărta. Ei 
sînt o cangrenă pe corpul sănă
tos al studențimii noastre. Chi
rurgii au o metodă suverană • 
incizia adincă, eliminarea pu
roiului, la nevoie amputația 1 
Studenții înșiși, cbre muncesc 
sîrguincios. cu pasiune, sînt 
modești și au o demnă compor
tare, trebuie să înlăture din rîn
dul lor asemenea jalnice figuri 
de studenți.

Un alt tip negativ este tină- 
rul care-și neglijează ținuta. Pe 
vremea mea i se zicea „boem“. 
Cu toate că în cămin există 
chiuvete și dușuri de care colegii 
se folosesc din plin și cu plă
cere, el nu ajunge să le utili
zeze din simplul motiv că în
totdeauna se scoală cu 10 minu
te mai tîrziu. Dacă îi deschizi 
dulapul, îl găsești în dezordine. 
Bărbieritul pentru el este ceva 
nedemn de autosugerata sa ge
nialitate. Reverul hainei sale 
rezumă retrospectiv lista de 
mîncare de la cantină. Chipul 
acesta nu lipsește de la cursuri, 
dar prezența lui e numai fizică. 
E convins că la examen e per
secutat și are ghinion cronic. 
Mă întreb ce autoritate va avea 
figura aceasta tristă după ce, 
într-un fel sau altul, cu note 
minime și cunoștințe superficiale 
își va lua diploma. Cu ce ochi 
va privi muncitorul pe un ingi
ner de acest fel. ce exemplu va 
da profesorul elevului său, ce 
încredere va avea bolnavul în 
medicul neîngrijit.

Asupra acestora colectivul 
trebuie să intervină cit mai ac
tiv. Sînt convins că influența 
educatoare a profesorilor, ă co
legilor, a organizației U.T.M. 
poate să aibe un efect bun. 
Trebuie să li se arate acestora 
că prestigiu! 
tualului de t

moral al intelec
tualului de tip nou, om de cul
tură, cu orizont larg de cuno
ștințe, impune o ținută demnă, 
decentă, modestă, la locul de 
muncă, în societate, pe stradă, 
pretutindeni unde se află.

Există și un alt aspect nega
tiv asupra căruia trebuie să ne 
oprim. Acel student care, dînd 
dovadă de o atitudine înapoia
tă, nu prețuiește condițiile ce-i 
sînt puse la dispoziție pentru a 
învăța și strică bunurile ob
ștești fără să se gîndească că a- 
cestea vor trebui să folosească 
și altor generații de studenți 
Acest student trebuie să pri
mească oprobiul, riposta hotă- 
rîtă a colectivului său.

Am căutat să scot la iveală 
cîteva tipuri mai bătătoare la 
ochi, care distonează în socie
tatea noastră reînnoită, sănă
toasă.

Trupul studențimii noastre e 
foarte sănătos. Eu privesc pro
blema ca medic, biolog și pe
dagog ; un corp sănătos are în. 
totdeauna posibilitățile sale in
trinsece să elimine ceea ce e 
dăunător Și trebuie s-o facă 
cu hotărîre.

Condițiile în care cresc stu
denții noștri 
de muncă, de seriozitate care i 
înconjoară de pretutindeni, ma
rea atenție a întregului popor, 
a partidului nostru pentru for
marea profesională și morală 
a viitorilor intelectuali, ne în
dreptățesc să cre'dem cu certi
tudine că aceste tipuri de stu
denți înapoiați vor dispare cu 
totul din facultățile noastre, 
unde cresc cadre de specialiști 
cu înalte calități morale, potri
vite cu menirea lor de oameni 
înaintați, oameni ai societății 
socialiste care se construiește în 
patria noastră.

astăzi, atmosfera

„Blocul tineretului“ construit 
pentru tinerii muncitori ai Fabri

cii de Rulmenți din B-irlad.



N. S. Hrușciov în vizită
i Krasnoiarsk

Marea victorie 
a științei sovietice 

în atenția întregii lumi

la Bratsk și
BRATSK 8 (Agerpres). —< 

TASS transmite:
N. S. Hrușciov, prim-secretar 

al C.C. al P.C.U.S. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a sosit miercuri 
pe șantierul hidrocentralei de la 
Bratsk, ce se construiește pe flu
viul siberian Angara, a rostit la 
8 octombrie o cuvîntare Ia mitin
gul constructorilor centralei.

Șeful guvernului sovietic a vi« 
zitat de asemenea șantierul.

în aceeași zi, N. S. Hrușciov 
a plecat din Bratsk la Krasrîo-

KRASNOIARSK. — La 8 oc. 
tombrie, N. S. Hrușciov, prim se. 
cretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a sosit la Krasno. 
iarsk. Oamenii muncii din acest 
mare oraș siberian situat pe fiu. 
viul Enisei, l-au întîmpinat cu 
căldură pe șeful guvernului so
vietic.

Problema algeriană
iși așteaptă rezolvarea

Stația automată interplanetară 
se deplasează eu precizie 

pe traiectoria stabilită
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite:
Continuînd să se deplaseze cu precizie pe traiectoria stabi

lită, stația automată interplanetară se afla la 8 octombrie ora 
20,00 (ora Moscovei), în constelația Ophi-ichus, ascensiunea 
dreaptă fiind de 16h36’ și declinația —6 grade 48’.

La această dată distanța de Pămînt a stației automate inter, 
planetare era de 448.000 km., iar de suprafața Lunei, care se 
mișcă pe orbita ei cu o viteză medie, de 1 kilometru pe secundă — 
de 235.000 km. La această dată Luna se afla în constelația Să
getătorul (ascensiunea dreaptă 18h 43', declinația —17 grade 48’). 
Stația interplanetară, după ce a ocolit Luna a ieșit din sfera ei 
de atracție și continuă să se apropie de punctul de depărtare 
maximă de Pămînt. în acest timp viteza de deplasare a stației 
interplanetare scade mereu și la 8 octombrie, ora 20.00, a fost de 
0,5 kilometri pe secundă.

Pe viitor stația interplanetară șg va deplasă pe un plan 
aproape perpendicular pe planul orbitei Lunei ; stația interplane
tară se va roti în jurul Pămîntului pe o elipsă alungită cu un 
apogeu de 470.000 km., un perigeu de 40.000 km. și o perioadă 
de aproape 15 zile.

Conform rezultatelor prelucrării datelor obținute de stațiile 
terestre în cursul ultimei etape din 7 octombrie de transmitere a 
comunicărilor, aparatajul de măsurători științifice, sistemul de 
reglare a regimului termic și sistemul de alimentare cu energie 
electrică, continuă să funcționeze normal.

Etapa următoare de transmitere pe Pămînt a datelor privind 
măsurătorile, va avea loc la 9 octombrie, între orele 17,00 și 
18,00 (ora Moscovei).

0 nouă contribuție 
uriașă la cucerirea 

Cosmosului
PEKIN 8 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la recepția oferită la 7 
octombrie la Pekin de ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. D. Germane în R. P. 
Chineză cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Germane, 
premierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, Ciu En-lai, a de
clarat printre altele că lansarea 
cu succes în Uniunea Sovietică a 
celei de a treia rachete cosmice 
ou stație automată interplaneta
ră, care efectuează un zbor cir
cumlunar, constituie o nouă con
tribuție uriașă la cauza cuceririi 
spațiului cosmic. Aceasta este o 
nouă victorie importantă a păcii 
și a orînduirii socialiste. Vizita 
tovarășului N. S. Hrușciov în
S. U.A. și propunerea cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
pe care a prezentat o în cursul 
vizitei în S.U.A., a spus Ciu En- 
lai, vor avea o influență pozitivă 
și profundă asupra slăbirii încor
dării internaționale și asupra 
luptei pentru o pace trainică în 
întreaga lume.

Cea mai mare realizare 
omenirii

O realizare 
formidabilă a științei 

sovietice

tehnică a
• •

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
generalului Kassem

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In numele guvernului sovietic 
și al întregului popor sovietic 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat generalului 
Kassem, primul ministru al Re
publicii Irak, o telegramă în care 
își exprimă bucuria sinceră în le
gătură cu eșecul uneltirilor cri
minale ale dușmanilor Republicii 
Irak și urează primului ministru 
însănătoșire grabnică și deplină, 
mulți ani și muncă rodnică spre 
binele și propășirea poporului 
irakian curajos și iubitor de li
bertate.

In telegramă se exprimă in
dignarea profundă față de încer
carea criminală a dușmanilor 
poporului irakian de a atenta la 
viața primului ministru.

Ieri Ceylonul, astăzi Irakul, 
se spune în telegramă, toate a- 
cestea nu sînt decît verigile ace
luiași lanț de crime ale forțelor 
negre care încearcă să oprească

mișcarea nestăvilită de eliberare 
a popoarelor din Orient de sub 
jugul secular al imperialismului 
și reacțiunii și care, dindu-și sea
ma că le fuge terenul de sub pi
cioare, recurg la metode mirșa- 
ve, de mult Înfierate de regulne 
de conviețuire.

Nu încape nici o îndoială, se 
spune în telegramă, că astfel de 
crime, smulgind masca de pe fe
țele inspiratorilor și executanți- 
lor lor, vor face ca popoarele 
să-și sporească și mai mult vigi
lența, vor întări hotărîrea lor de 
a pune capăt uneltirilor reacțiu
nii și agenturii colonialismului.

BAGDAD 8 (Agerpres). — 
Postul de radio Bagdad a trans
mis buletinul cu privire la sta
rea sănătății primului ministru 
Abdel Kerim Kassem. In bule
tin se spune că din umărul sting 
al bolnavului au fost extrase 
gloanțele. Operația s-a desfășu
rat cu succes. Starea sănătății 
lui Kassem este bună.

Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.Romine 

în R. D. Germană

LONDRA 8 (Agerpres). - .
Ziarele engleze apreciază în 

mod deosebit de elogios, lansarea 
celei de-a treia rachete cosmice 
sovietice, care a efectuat un zbor 
circumlunar.

Comentatorul științific al agen
ției Press Association, scrie: 
„Lunnik 111“ poate fi socotit ca 
cea mai mare realizare tehnică 
a omenirii. Din punct de vedete 
teluric, este ceva inimaginabil“.

Ziarul „Daily Mail“ sublinia
ză intr-un titlu pe întreaga pri
mă pagină că momentul cind ra. 
cheta a trecut la distanța cea 
mai mică de suprafața Lunei, în 
ziua de 6 octombrie, Ia ora 17,15, 
uebftte socotit ca „o dată isto
rică“.

„Daily Express“ scrie că a- 
ceastă realizare „a asigurat un

măreț triumf constructorilor so
vietici de rachete“.

„Times“ exprimă într-un arti
col redacțional admirația sa ne. 
țărmurită față de metodele știin
țifice cu ajutorul cărora Uniunea 
Sovietică realizează cucerirea 
Cosmosului. „Rușii, scrie ziarul, 
au pășit neșovăielnic și cu multă 
demnitate de la „Sputnik 1“ la 
„Lunnik 111“... Ei au arătat că 
pot lansa rachete atunci cind 
vor ei și că pot trece cu cea mai 
mare precizie de la un proiect la 
altul“.

Ziarul relevă perfecțiunea uti
lajului electronic sovietic și a a- 
paratajului (aițhetelor, precum și 
talentul savanților sovietici 
domeniul 
le lor.

DELHl 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 8 octombrie în cadrul 
unei conferințe de presă, primul 
ministru al Indiei, J, Nehru, a 
declarat : „Lansarea celei de-a 
treia rachete cosmice din Uni
unea Sovietică constituie o reali
zare grandioasă a științei sovie
tice și a oamenilor de știință so
vietici, Este o mărturie a impor
tantelor transformări din dome
niul științei, care vor avea o 
mare însemnătate pentru viitorul 
omenirii*.

Anul pătrunderii 
în spațiul cosmic

BERLIN 8. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

in cursul zilei de joi delega
ția de partid fi guvernamentală 
a R.P. Romîne care se află în 
R.D. Germană cu ocazia celei 
de-a 10-a aniversări a republicii, 
împreună cu celelalte delegații 
din străinătate, a vizitat primă
ria orașului Berlin.

In cursul dimineții delegația 
R.P. Romîne a vizitat întreprin
derea de produse de carne 
„Stern" din Berlin. In cursul 
vizitei tovarășul Alexandru Mo- 
ghioroș, membru al Biroului Po-

litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri, conducătorul delegației și 
tovarășul Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
al delegației, în discuțiile cu 
muncitorii și maiștrii întreprinde
rii s-au interesat îndeaproape de 
condițiile de muncă, precum și 
de produsele întreprinderii.

Delegația țării nastre a vizitat 
expoziția „10 ani de realizări a 
R.D, Germane19.

în
observațiilor și calcu-

S. U. A. și Marea 
sprijină propunerile

Britanie
sovietice

cu privire !a colaborarea 
în domeniul cercetării

spațiului cosmic
NEJT YORK 8 (Agerpres). - 

TASS transmite: Delegația S.U.A. 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U, a dat publicității urmă
toarea declarație a lui Henri 
Cabot Lodge, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U. :

„D-l Kuznețov a declarat că 
Uniunea Sovietică a propus con
vocarea sub egida O N.U. a unei 
conferințe pentru Un schimb de 
experiența în domeniul cercetării 
spațiului cosmic. Salutăm acest 
nou pas în politica sovietică și 
sperăm că el înseamnă colabo
rare în activitatea ulterioară a 
Națiunilor Unite în domeniul 
studierii Cosmosului.

Din partea lor. Statele Unite 
sprijină cu hotărîre ideea creării 
de către Adunarea 
unui comitet O.N.U.

unui

Generală a 
pentru pro-

blemele cosmice. Ideea 
schimb de experiențe in cerceta
rea spațiului cosmic, formulată 
de d-l Kuznețov, arată cit de 
multe lucruri utile pot fi reali
zate prin colaborarea într-o or
ganizație ca O.N.U.“.

★

LONDRA 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Fran
ce Presse, purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei a declarat la 
7 octombrie că Marea Britanie 
a primit cu satisfacție inițiativa 
sovietică în legătură cu convo
carea unei conferințe internațio
nale sub egida Organizației Na
țiunilor Unite pentru un schimb 
de informații științifice asupra 
spațiului cosmic.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Intr.un inter
viu acordat corespondentului z'ia. 
rului „Ucitelskaia Gazeta“, A- 
leksandr Mihailov, directorul Ob
servatorului Pulkovo, a declarat: 
Noi, astronomii, așteptăm foarte 
multe de la acest zbor. Dacă 
luăm cele mai importante pro. 
bleme la soluționarea cărora va 
contribui zborul circumlunar, a- 
tunci se poate vorbi despre pre. 
cizarea „configurației“ satelitului 
nostru natural. In afară de a- 
ceasta, va fi posibil să se veri
fice indicațiile magnetometrului 
de pe cea de-a doua rachetă lu
nară sovietică.

Ziarul „Gudok“ publică un ar
ticol de N. Kucerov, colaborator 
științific principal la Observato
rul Pulkovo.

Stația interplanetară, scrie el, 
va aduce un serviciu de neprețuit 
în cunoașterea diferitelor carac. 
teristici ale spațiului cosmic în 
regiunea Pămîntului și a Lunei. 
Ne mîndrim că această stație a 
fost creată de mîinUe oamenilor 
sovietici. Și dacă anul 1957 este 
anul istoric al depășirii de către 
geniul uman a limitelor atmos
ferei Pămîntului, anul 1959 poate 
fi numit anul pătrunderii lui în 
spațiul cosmic.

Ansamblul de cînfece și dansuri al tineretului slovac se bueură 
de o binemeritată prețuire nu numai în întreaga Cehoslovacie 

ci și peste hotare.

Comitetul nr. 1 O.N.U. va discuta
în primul rînd problema 

dezarmării generale și totale

10 octombrie

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Tn cadrul ședinței din 8 octom

brie a Comitetului nr. I (politic) 
al Adunării Generale a O.N.U., 
s.a adoptat în unanimitate hotă- 
rirea de a supune discuției în 
primul rînd problema dezarmării 
generale și totale propusă de U- 
niunea Sovietica.

Prezentind propunerea cu pri
vire la ordinea lucrărilor Comi
tetului, Frantz Matsch, președin
tele Comitetului, a arătat că pro
blema dezarmării are acum o 
importanță primordială și că de 
aceea propune să fie discutată în 
primul rind.

In continuare a fost aprobată 
următoarea ordine de zi: proble
ma4 efectuării de către Franța a 
experiențelor nucleare în Saha- 
ra, problema preîntîmpinarii ex
tinderii armei nucleare propusă 
de delegația Marocului, problema 
încetării experiențelor nucleare, 
propusă de Irlanda, raportul co
misiei de dezarmare ipun tul 
propus de secretarul gene, al al 
O.N.U.), prezentat de India.

La propunerea președintelui, 
Comitetul a accept-1 ca celelalte 
trei probleme — folosirea în sco
puri pașnice a spațiului cosmic 
și problemele coreeană și alge.

rîană — să fie analizate ulterior, 
după discutarea problemelor le. 
gate de dezarmare.

La 9 octombrie comitetul își 
va începe lucrările cu discutarea 
problemei dezarmării generale și 
totale, prezentată de delegația 
U.R.S.S.

/a

MOSCOV A. — tn dimineața 
zilei de 8 octombrie a plecat cu 
un avion din Moscova spre In
donezia o delegație a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. condusă de 
Nuritdin Muhitdinov.

NEW YORK. - La ședința 
Comitetului politic special al 
Adunării generale O.N.U., care 
a avut loc la 7 octombrie, re
prezentantul Bulgariei, P. Vutov, 
a fost ales vicepreședinte al 
acestui comitet.

VARȘOVIA.
a.c., populația Varșoviei era 
peste 1.100.000 locuitori

ROMA. — La 7 octombri?, 
încetat din viață. în vîrstă de
de ani, scriitorul progresist ita. 
lian Giovanni Germanetto.

La 1 octombrie
de

a
75

Despre Algeria 
prezent mai mult 
în presa mondială. Bucata a- 
ceasta de pămînt african a înce
tat de e mai fi o simplă noțiu
ne geografică, cum părea odi
nioară unor occidentali. Algeria 
înseamnă un front. Un întins 
cîmp de luptă, cu mormane de 
morți și răniți, cu laconice dar 
zguduitoare comunicate ae răz
boi. Războiul acesta durează 
de cinci ani. Poporul algerian 
nu l-a dorit. Algerienii ar ii 
preferat în locul puștii, să raî- 
nuiască plugul. Războiul le-a 
fost impus. Generalii colonia
liști au calculat în birourile lor 
de la Paris că pentru a i „cu
minți“ pe algerienii ce cereau 
libertate, n-au nevoie dccit de 
cîteva săptămîni. Cel mult. Dar 
au trecut cinci ani și acești 
generali nu au adus cercurilor 
colonialiste „victoria“ pe care 
le-o promiseseră. E adevărat, 
înfrîngerile militare sînt rușinos 
răzbunate prin represiuni îmuo- 
triva populației civile. Cînd îți 
reamintești răscolitorul docu
ment pe care-1 reprezintă căr
țulia lui Henri Alleg „La Ques- 
tion“, te revoltă barbaria ridi
cată la rang de comportare 
cotidiană. Pină și o revistă ame
ricană ca „Time“ zugrăvea un 
tablou sumbru al Algeriei. Re
vista americană scrie : „Să luăm 
un exemplu. Cuibărită între 
munți stincoși, undeva in Alge
ria, localitatea Beni-Ouagag 
adăpostea 3.000 de musulmani. 
Apoi a început războiul... în 
cadrul unor măsuri de repre
salii, într-o zi, în 1957, fran
cezii au ras localitatea de pe 
suprafața pămîntului printr-un 
masiv bombardament aerian. 
Astăzi sînt în Algeria mii de 
asemenea sate pustii. Casele lor 
cu acoperișuri desfundate, stră
zile lor pustii simbolizează su
ferințele populației musulmane 
pașnice peste care trece tăvălu
gul războiului. Rezultatul este 
că peste un milion de musul
mani au fost dezrădăcinați fie 
pentru că au fugit de bombe, fie 
pentru că au fost scoși cu forța 
din satele lor decretate «re
giuni interzise» de către fran
cezi care vor să sterilizeze re
giunea“. Despre viața algerieni
lor aflați în lagărele de concen
trare, „Time“ scrie că aceasta 
„face să apară ca o adevărată 
ironie sinistră promisiunea lui de 
Gaulle care și-a luat angajamen
tul că va face ca musulmanii 
algerieni să ajungă să aibă un 
nivel de trai similar cu cel al 
francezilor..."

Pămîntul algerian continuă să 
fie udat cu sîngele unor oameni 
nevinovați. Războiul tipic colo
nialist dezlănțuit împotriva unui 
popor ce nu-și cere decît drep
tul la o viață liberă este pre
lungit în ciuda impasului în

se scrie în 
decît orictod

care a ajuns de atîta vreme gu
vernul de la Paris. Drama alge
riană este produsul refuzului 
formațiunilor guvernamentale 
colonialiste postbelice franceze 
de a lua în considerare aspi
rațiile unui popor ce numără 
mai multe milioane. Pentru po
liticienii colonialiști, Algeria nu 
a reprezentat altceva decît re
surse bogate jefuite nemilos și 
un punct strategic vital pentru 
menținerea pozițiilor coloniale 
franceze în Africa. Patrioții al
gerieni nu aveau altă alterna
tivă : să lupte sau să îngenun
cheze. Cum era și firesc au pre
ferat lupta. Un milion de vieți 
omenești eu fost secerate pînă 
acum de războiul algerian. Ge
neralii colonialiști au încetat să 
mai vorbească de „apropiata 
victorie“. Poporul francez sătul 
de războiul ce înghite atîtea fi
ințe umane și atîtea resurse 
economice cere insistent pace 
în Algeria. Opinia publică inter
națională, mai ’ ales cea afro- 
asiatică, exercită presiuni tot 
mai intense asupra guvernului 
francez. La O.N.U. problema al
geriană a devenit un punct 

curent al ordinei de zi. Chiar și 
aliații „atlantici“ ai Franței sînt 
jenați de încăpățînarea cu care 
se perpetuează inutila vărsare 
de sînge din Algeria și se fe
resc să apară în ochii popoare
lor ca avocați ai acestui răz
boi colonial.

Ziarul francez „France Nou- 
velle“ amintea că, venind la pu
tere, de Gaulle a promis o ra
pidă soluționare a problemei al
geriene. „Dar — scrie ziarul — 
trăsătura esențială a actualei 
situații este criza politicii alge
riene a regimului gaullist". In 
urmă cu cîteva săptămîni, pre
sa burgheză franceză a anunțat 
că șeful statului francez va for
mula noi propuneri privind Al
geria, ceea ce va duce de în
dată la încetarea singerosului 
război. Discursul, căruia i s-a 
făcut o neobișnuită reclamă, a 
fost în sfîrșit rostit. De Gaulle a 
elogiat acțiunile armatei fran
ceze în Algeria și a afirmat 
că algerienii vor primi dreptul 
la autodeterminare. El a promis 
un referendum, cel mai tîrziu 
la patru ani 
Algeriei. Ce 
propuneri ?

In primul 
ția faptul că 
ței a pronunțat cuvîntul.autode
terminare. Nu este multă vreme 
de cînd Franța refuza orice po
sibilitate de a pune în discuție 
autodeterminarea Algeriei. Zia
rul „France Nouvelle“ sublinia
ză însă că folosirea termenului 
de autodeterminare este desti
nată mai ales liniștirii opiniei pu
blice mondiale în ajunul dezba
terilor de la O.N.U. și. în ace-, 
lași timp, este destinată opiniei 
publice algeriene pe care vrea

după „pacificarea“ 
înseamnă aceste

rînd atrage aten- 
președintele Fran-

Alegerile din
LONDRA 8 (Agerpres). —
Joi dimineața au început în 

Marea Britanie 'alegerile genera, 
le pentru Camera Comunelor.

Totalul alegătorilor înscriși a 
fost evaluat la aproximativ 
35.400.000. Numărul alegătorilor 
ar fi putut fi mai mare, dacă sis
temul electoral britanic in vigoa
re nu ar fixa un cens de virstă 
foarte ridicat (în Anglia se bucu. 
ră de dreptul de vot numai per
soanele care au atins vîrsta de 
21 de ani), ceea ce face ca un 
număr foarte mare de tineri să 
nu poată participa la alegeri.

Partidul Comunist al Marii 
Britanii, ținînd seama de carac. 
torul sistemului electoral în vi
goare și de condițiile grele în 
care a fost nevoit să.și desfășoa
re campania electorală, a desem
nat candidați numai în 18 cir
cumscripții electorale, iar în ce
lelalte circumscripții a chemat 
pe alegători să voteze pentiu 
Partidul laburist.

Mulți consideră că afluența a- 
legâtorilor la actualele alegeri 
oglindește interesul populației 
britanice pentru problemeie poli
tice majore ale actualitâț -' inter, 
naționale, precum și pentru pro
blemele care se pun în politica 
internă a Marii Britanii.

Intrucît secțiile de votare au 
fost deschise pină seara tirziu, 
primele rezultate ale alegerilor 
vor fi cunoscute începind din pri
mele ore ale zilei de 9 octombrie 
cînd se vor afla datele din cele 
388 de circumscripții de la ora
șe. Rezultatele alegerilor din cir
cumscripțiile turale vor fi cu. 
noscute abia in cursul zilei de 9 

-octombrie.
Indiferent de rezultatul strict 

al alegerilor, in rîndul opiniei pu. 
blice din Anglia se exprimă spe
ranța că v'ibrul guvern va con
tribui la destinderea încordării 
internaționale, la normalizarea 
relațiilor dintre Est și Vest.

s-o determine să se izoleze fa 
Frontul de eliberare națională* 
Ziarul scrie că „după ce a în
cercat să mențină jugul colo
nialist sub forma brutală a Al
geriei franceze, văzind că nu 
reușește, de Gaulle dă ușor îna
poi, cedează puțin teren in spe
ranța că va păstra esențialul“. 

Propunerile franceze au fost 
examinate de către guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria. 
Guvernul provizoriu a arătat că 
„dreptul la autodAierminare al 
popcrului algerian, recunoscut 
în principiu de președinte, ră- 
mîne o simplă vorbă dacă, la 
traducerea sa în viață, nu se 
va ține seama de năzuința spre 
independență națională a po
porului algerian, precum și de 
existența națională a Algeriei, 
de unitatea populației sale și in
tegritatea teritoriului" (ziarul 
„El Moujahid“). De Gaulle a a. 
finnât că patrioții algerieni ar 
trebui să capituleze și că nu in
tenționează saTiucă tratative cu ei 
In ceea ce privește viitorul Al
geriei. O asemenea poziție este 
apreciată ca o piedică spre re
glementarea pașnică a proble
mei algeriene Guvernul provi
zoriu ai Republicii Algeria s-a 
declarat gata să discute cu gu
vernul francez modul în care 
să se pună capăt războiului în 
condiții care să asigure popu
lației algeriene garanții eficace 
de realizare a autodeterminării. 
Se pare însă că la Paris pro
blema unei consultări a Alge
riei îin privința viitorului ei 

este plănuită a se organiza sub 
presiunea baionetelor. Guvernul 
provizoriu al Republicii Alge
ria a declarat: „O alegere li
beră nu poate fi făcută sub a- 
menințarea avioanelor, tancu
rilor și tunurilor, sub presiunea 
aparatului administrativ, ou- 
noscut prin mașinațiunile sale 
în alegeri. Această alegere nu 
poate fi făcută atunci cînd peste 
o pătrime din populația Alge
riei se află in închisori și la
găre de concentrare sau este ne
voită să trăiască dincolo de hota, 
rele țării“.

Ziarele pariziene de dreapta 
vorbind despre Algeria apelează 
în ultima vreme mai des la no
țiunile de autodeterminare și 
pacificare. Raportul între cele 
două noțiuni este însă denatu
rat. In loc ca autodeterminarea 
să creeze condițiile pacificării, 
se sugerează mai întii pacifica
rea, iar apoi o vagă autodeter
minare. Cît privește noțiunea 
de pacificare ea este echivalată 
in mentalitatea acestora cu ca
pitularea algeriană și cu instau
rarea bunului plac al autorită
ților colonialiste pe întreg teri
toriul Algeriei. In atari condiții 
rezolvarea pe cale pașnică a 
problemei algeriene devine cu 
neputință.

E semnilicativ că cercurile 
ultracolonialiste din Franța îi 
reproșează lui de Gaulle slăbi
ciune prin faptul că a promis 
chiar și o incertă autodetermi
nare. Beneficiarii războiului co
lonialist vor să continue și pe 
mai departe vărsarea de sînge 
fără a lua în seamă consecin
țele și exercită serioase presi
uni în acest sens.

Poate înceta Algeria de a 
mai fi un cîmp de luptă ? La 
această întrebare răspunsul este 
afirmativ. Există premize priel
nice mai ales în noul climat 
internațional spre a face să amu. 
țească în Algeria tunurile și 
mitralierele. Cercuri largi ala 
opiniei publice mondiale apre
ciază că dacă guvernul francez 
va examina realitatea algeriană 
în mod rezonabil, dacă ofertele 
de tratative ale guvernului pro
vizoriu algerian vor găsi la 
Paris ecoul necesar, atunci s-ar 
putea crea condiții ca Algeria 
să înceteze de a mai fi teatrul 
unui sîngeros război. Pînă a- 
tunci, drama algeriană continuă 
să se consume act după act...
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