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Utemîști ! Tineri de la sate! tovară-

A început construcția a 3.600 noi apartamente

și însâmînțârilor !
recolte

agri-

„Munți 
scriitor, 
Teatru-
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Spectacol de gală 
al Teatrului „Mossoviet“ 

cu piesa „Zări necuprinse“

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine

București

Cu toate forțele 
la urgentarea 

recoltărilor

Printre brigăzile fruntașe de 
la Industria Metalurgică Bă
nățeană din Timișoara se 
numără șl cea condusă de 
tov. Agavriloaiel Traian. Foto
reporterul nostru i-a surprins 
pe tinerii din această briga
dă discutind despre ultimele 

lor realizări.

Foto : N. STELORIAN

Pe scena Teatrului C.C.S. din 
Capitală a avut loc joi seara un 
spectacol de gală cu piesa „Zări 
necuprinse“ de N. Virta, drama
tizare după romanul 
abrupți “ al aceluiași 
prezentat de colectivul 
lui „Mossoviet".

La spectacol au asistat 
șii Alexandru Drăghici, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Atanase Joja, Constanța 
Crăciun, adjunct al ministrului 
tnvățămîntului și Culturii, mem-

Un factor esențial de care de
pinde obținerea unor 
mari și constante și care trebuie 
respectat cu strictețe, îl consti
tuie încadrarea lucrărilor 
cole și îndeosebi a semănatului 
în timpul optim. Fiecare zi pier, 
dută la însămînțări înseamnă un 
minus în recolta anului viitor. 
Ultimele zile au fost deosebit de 
prielnice pentru executarea însă, 
mințărilor și a celorlalte lucrări 
agricole de toamnă. Ploile tem
porare din Oltenia, Muntenia și 
o parte din Moldova și Dobrogea 
nu au îngreunat ci, dimpotrivă, 
au îmbunătățit condițiile pentru 
executarea arăturilor și chiar a 
semănatului.

Marea majoritate a celor ce 
muncesc pe ogoare, înțelegînd 
importanța respectării timpului 
optim agrotehnic pentru recoltat, 
arat și semănat și-au intensifi. 
cat eforturile în această perioa
dă, reușind să obțină rezultate 
bune.

Tinerii 
podăriile 
stațiunile

mecanizatori din gos- 
agricole de stat și din 
de mașini și tractoare

din regiunea Constanța, mobili
zați de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au reușit ca în ultima 
perioadă să realizeze și să depă
șească viteza zilnică de lucru 
planificată la însămînțări. Tine
rii colectiviști din brigăzile de 
cîmp i-au sprijinit în această 
perioadă pe mecanizatori elibe. 
rînd terenul pentru arături, pre. 
gătind sămînța, lucrînd pe semă
nători. Conform datelor primite 
din partea Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, acum cîteva 
zile în regiunea Constanța pla. 
nul la însămînțări fusese reali
zat în proporție de 95 la sută.

Rezultate bune au obținut și 
muncitorii și țăranii muncitori 
din unitățile agricole socialiste 
ale regiunii București, care în 
ultima perioadă au depășit în 
medie cu 8 la sută viteza zilni
că de lucru planificată. Și în 
alte regiuni ca Autonomă Ma
ghiară, Bacău, Iași ritmul însă- 
m nțărilor a fost urgentat în ul
tima perioadă.

Cu toate acestea, procentul 
realizărilor pe țară (64 la sută) 
este nesatisfăcător față de posi
bilități și față de perioada in 
care ne aflăm.

Concomitent cu urgentarea în. 
sămînțărilor trebuie mutt inten
sificat recoltatul culturilor de 
toamnă și îndeosebi a! porumbu 
lui. Dacă în unele regiuni ca: 
Oradea, Pitești, Craiova, Sucea
va, această lucrare se apropie de 
sfirșit, în restul țării și mai ales 
în regiunile Galați, Constanța, 
Cluj, Stalin, porumbul de pe 
suprafețe întinse este încă nere
coltat.

Pînă acum planul recoltărilor 
la porumb a fost realizat in pro. 
porție de numai 85 la sută.

Epoca optimă pentru executa
rea însămînțărilor și recoltatului 
rpropiindu se de sfirșit (în une.

le regiuni fiind chiar depășită), 
se impune mobilizarea activă a 
tuturor forțelor pentru termina
rea urgentă a acestor lucrări.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din S.M..T și G.A.S., sub con
ducerea organizațiilor de par’tid. 
trebuie să ajute colectivele de 
conducere ale acestor unități în 
organizarea lucrului în două 
schimburi la cit mai multe trac
toare, pentru a se putea execu
ta ziua însămînțări și noaptea 
arături. întrecerea socialistă bine 
organizată între brigăzi și între 
tractoriști va contribui în mare 
măsură la scurtarea timpului de 
lucru și la asigurarea unei bune 
calități a lucrărilor. Lozinca „fie. 
care tractorist, în fiecare zi un 
hantru peste plan“, care a prile
juit în primăvară o însuflețită 
întrecere între tinerii mecaniza
tori, trebuie să fie acum larg 
răspîndită.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole sînt datoare 
să antreneze la recoltat și însă- 
mînțat pe toți tinerii din brigă
zile de cîmg. Pentru scurtarea 
timpului de lucru, este necesar 
ca tinerii colectiviști și întovă
rășiți să fie mobilizați să lucreze 
și ei, alături de tractoriști, cu 
atelajele unităților respective, 
folosind întreaga capacitate de 
lucru a acestora.

Pentru terminarea cît mai 
grabnică a recoltatului porumbu. 
lui, îndeosebi în gospodăriile a. 
gricole de stat, organizațiile 
U.T.M. sătești au datoria să 
mobilizeze actîv brigăzile 
miste de muncă 
executarea acestei lucrări.

Paralel cu aceste lucrări, tine
rii de la sate trebuie să trans, 
porte și să împrăștie pe cîmp 
toate rezervele de îngrășăminte 
naturale. Inițiativele bune, por
nite în primăvară — convoaie de 
căruțe ale tineretului, zile spe
ciale ale tineretului consacrate 
transportului îngrășămintelor — 
să fie larg folosite și acum.

Utemiști ! Tineri din agricul
tură ! Intensificați.vă eforturile, 
inițiați noi acțiuni în vederea 
strìngerli recoltelor de toamnă și 
a terminării însămînțărilor în 
cel mai scurt timp !

In Capitală, pe 
locurile unde cu cîte
va săptămini in ur
mă tehnicienii și 
proiectanții făceau 
măsurători se des
chid acum noi șan
tiere de construcții 
de locuințe ce vor fi 
date in folosință in 
anul viitor. In baza 
planului general de 
sistematizare a ora
șului au și inceput 
lucrările de construc-

ții la circa 3.600 de 
apartamente.

Un complex de trei 
blocuri se ridică in 
Piața Gării de Nord, 
care vor cuprinde 
1.138 apartamente. 
Alte blocuri cu sute 
de apartamente se 
ridică in Calea Vic
toriei nr. 1-5 și 32-34, 
în str. Vasile Pîrvan 
și in alte puncte ale 
orașului.

Se fac pregătiri

pentru începerea lu
crărilor în Calea Vic
toriei nr. 28-30, str. 
Plevnei nr. 40-44 și 
pentru extinderea 
noului bloc din Piața 
Mihail Kogălniceanu. 
In total pînă la sfîr- 
șitul anului se preve
de începerea lucrări
lor de construcții la 
6.000 de apartamen
te ce vor fi date în 
folosință în 1960.

(Agerpres)

La Blaj se construiește un mare complex 
de industrializare a lemnului

Zilele acestea s-a deschis la 
Blaj șantierul de construcție a 
unui mare complex de industria
lizare a lemnului.

Noua unitate a industriei lem
nului va cuprinde patru fabrici: 
una de placaje cu o capacitate 
anuală de producție de 36.000

mc., o fabrică de mobilă cu o 
producție de 10.000 garnituri pe 
an, o fabrică de plăci fibrolem- 
noase — prima de acest gen în 
țară — cu o capacitate anuală 
de 27.000 tone și o fabrică de 
plăci aglomerate din lemn cu o 
producție de 12.000 mc., pe an.

bri ai C.C. al P.M.R., miniștri, 
conducători ai instituțiilor cultu
rale, oameni de artă, un nu
meros public.

Au fost de față V. F. Niko- 
laev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, șefii unor misiuni di
plomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Piesa lui N. Virta, scriitor cu 
care Teatrul „Mossoviet” are o 
rodnică colaborare, este o lucrare 
inspirată din actualitate, ea înfă- 
țișind un moment din lupta dusă 
de oamenii sovietici pentru un 
nou avînt al agriculturii.

Personajele principale ale pie
sei au găsit in artiștii Vera Ma- 
rețkaia, A. M. Dubov, G. A. Sla- 
biniak, B. K. Novikov, R. 1. 
Pliatt, interpreți excelenți care 
au realizat creații de neuitat.

Direcția de scenă, semnată de 
1. A. Zavadski, a redat cu suc
ces autenticitatea întîmplărilor 
piesei printr-o mare simplitate 
și economie de mijloace tea
trale.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes, publicul făcînd o 
caldă manifestare de simpatie și 
admirație artiștilor sovietici.

Costache Antoniu, artist al po
porului al R.P. Romîne, a mul
țumit pentru momentele de mare 
emoție pe care colectivul Teatru
lui „Mossoviet“ le-a oferit spec
tatorilor romîni cu ocazia tur
neului în țara noastră.

A răspuns I. A. Zavadski, ar
tist al poporului al U.R.S.S., care 
a exprimat în numele colectivu
lui Teatrului „Mossoviet“ bucuria 
de a fi din nou în mijlocul pu
blicului romînesc.

(Agerpres)

Prim topitorul Florea Bălan 
este unul din tinerii curajoși șl 
harnici ai Combinatului 
lurgic Reșița.

Prin aplicarea unor 
avansate, precum și 
bună organizare a muncii, el a 
devenit unul din oțelarii vestiți 
ai Reșiței.

meta-

metode ■ 
printr-o
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Ciclu de filme în cinstea 
celei de-a

42 a aniversări 
a Marii Revoluții 

Socialista din Octombrie

In cinstea celei de-a 42-a a- 
niversări a Marii Revoluții So- 
c'aliste din Octombrie, Muzeul 
V. I. Lenin - I. V. Stalin, șoseaua 
Kiselef nr. 3, organizează în sala 
de festivități a muzeului un ci
clu de filme, care va cuprinde: 
duminică 25 octombrie, orele 10 
dimineața, filmul „V. I. Lenin", 
inr la orele 17 filmul „Prima zi", 
marți 27 octombrie, orele 17, 
filmul „Torentul", duminică 1 no
iembrie, orele 10 dimineața fil
mul „Cartierul Vîborg", iar la 
orele 17 filmul „Kociubei", marți 
3 noiembrie, orele 17, filmul „In- 
(rîngerea“. Intrarea liberă. ___

să 
ute- 

patriotică la

Se pregătește un nou număr al gazetei de perete. Colectivul de redacție al gazetei de perete 
a clasei a Vlll-a de la Școala Medie „Frații Buzești" din Cra iova discutind materialele desti

nate publicării. Foto : P. POP

Foto : P. PAVELUn nou succes al furnaliștilor hunedoreni

Tot
d e

In curînd la Politehnica bucu- 
o 

.Viața de astăzi a Insti-
reșteană se va deschide 
ziție : 
lutului“.

O mulțime de 'scrisori din par
tea întreprinderilor, numărîn- 
du-se toate printre documentele 
ce vor fi expuse la expoziție — 
caracterizează, în puține cuvinte 
atitudinea plină de interes a stu
denților pentru munca practică.

Comitetul U.T.M. al Uzinelor 
„23 August“ adresează comitetu
lui U.T.M. din institut o scri
soare : „Studenții de la facultă
țile de mecanică, chimie indus
trială, electro-energetică, care au 
făcut practică în uzina noastră 
au avut o comportare foarte 
bună și noi le mulțumim pentru 
aportul pe care l-au adus, ală
turi de tinerii uzinei, în munca 
de producție, la obținerea unor 
economii însemnate... 
crînd în producție, 
la colectarea fierului 
munca patriotică pe 
de construcții, ei au adus uzinei 
economii în valoare de 108.550 
Ici“.

Combinatul chimic nr. 1 Fă
găraș aduce Institutului poli
tehnic calde mulțumiri pentru 
munca susținută depusă la prac
tică de studenți și urează ace-

expo-

Astfel, lu- 
participînd 
vechi, la 
șantierele

1

producți e
succese în munca lor destora 

viitor.
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Reșița ...„apreciază munca stu
denților ca foarte bună și consi
deră că aceștia fac cinste facul
tății în care învață“... Organiza
ția U.T.M. a Uzinelor „Timpuri 
Noi“ propune organizației U.T.M. 
din institut să discute în adu
nările generale U.T.M. la început

dul I cu calificative de „bine“ 
și „foarte bine“, sînt acum for
jori, rabotori, montori, lăcătuși, 
ajustori etc.

Satisfacția muncii utile în pro
ducție, aprecierile de care s-au 
bucurat studenții în uzină în 
rîndul muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, a stimulat și mai 
mult interesul studenților pentru 
muncă, dorința de a continua să

O interesantă inițiativă a organizației U.T.M 
și a Asociației studenților 
Institutul poiitehnic-Bucureștidin

an despre rezultatele exce
lle studenți la

de 
lente obținute 
practică...

Și numeroase 
sori confirmă un adevăr indiscu
tabil : studenții au înțeles că 
munca trebuie să fie bun tova
răș cu învățătura. Ei au îndră
git meseriile și mulți s-au cali
ficat în aceste meserii. La Re
șița, numeroși studenți au obți
nut calificarea în categoria topi- 
tor, șef și topitor I. La „Electro- 
putere“-Craiova, alți studenți au 
absolvit cursul de calificare gra-

alte și alte seri-

participe la activitatea productivă 
și în timpul anului universitar, 
nu numai în cele cîteva săptă- 
mîni de practică. Ca răspuns la 
această dorință a studenților, co
mitetul U.T.M. și Asociația stu
denților din institut, a luat ini
țiativa permanentizării legături
lor studenților cu fabrica, cu 
producția pe tot timpul anului 
universitar. Nu este vorba de le
gături în general, ci de stabili
rea unui program după care stu
denții vor lucra în anumite zile

din săptămînă, efectiv în 
ducție.

Și iată-ne la acest început de 
an universitar. Experiența de 
pînă cum a dat naștere unor noi 
inițiative. Există o multitudine 
de forme care asigură studenți
lor posibilitatea să continue mun
ca în uzine, în afara perioadei 
de practică.

Ca primă măsură comitetul 
U.T.M. a format un colectiv 
care are sarcina de a ține 
legătura cu uzinele. Studenții, 
în marca lor majoritate, au fă
cut practică în întreprinderile 
bucureștene ț deci pot continua 
munca aici. Și uzinele îi primesc 
cu bucurie. Au căpătat încredere 
în studenți,, le cunosc seriozita- 
tatea și perseverența în muncă, 
și-i așteaptă să-și continue acti
vitatea din timpul practicii, să 
contribuie la realizarea sarcinilor 
de producție, I.a „Radio Popular“ 
și „Electro-apartaj“, de pildă, 
studenților li se creează bancuri 
speciale pentru a lucra. Dumi
nică, 200 de studenți metalurgiști 
au lucrat la „Mao Țze-dun“,

Am primit cu mare bucurie 
și mulțumire mesajul dv. cordial 
și prietenesc cu prilejul atenta
tului săvîrșit împotriva mea de 
către dușmanii reconstrucției și 
libertății poporului. Nobilele 
sentimente față de mine și față 
de Republica Irak, cărora le-ați 
dat expresie, m-au impresionat 
profund pe mine și poporul ira
kian prieten.

Vă rog să primiți cele mai 
bune urări pentru sănătatea și 
fericirea dv. și pentru prosperi
tatea și succesul nobilului popor 
romin.

ABDEL KERIM KASSEM, 
Prim.ministru al Republicii Irak

;

Prlmirea ambasadorului 
Republicii India 

de către președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, 
Chivu Stoica

Joi, 22 octombrie 1959, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica, a primit în au. 
diență pe noul ambasador al Re
publicii India în Republica Popu. 
Iară Romînă, Bejoy K. Acharya.

( Agerpres)

„Umanismul“
generalului holeră

Furnaliștii care deservesc cele 
două furnale noi automatizate ale 
Combinatului siderurgic din Hu. 
nedoara au obținut un nou suc. 
ces în cinstea zilei de 7 Noiem
brie în întrecerea pe care o des
fășoară cu furnaliștii reșițeni. In 
noaptea de 21-22 octombrie, ei 
și-au realizat angajamentul 
anual dînd peste plan cea de-a 
22.000-a tonă de fontă cît era 
prevăzut în angajamentul reînnoit 
să dea pînă la sfîrșitul anului.

Succesul harnicului colectiv de 
furnaliști se datorește aplicării 
unor importante măsuri tehnico, 
organizatorice care au dus la 
sporirea simțitoare a indicilor de 
utilizare a furnalelor. Pentru 
sporirea continuă a producției de 
fontă pe m.c. volum util de 
furnal a fost mărit debitul de 
aer cald cu umiditate constantă 
introdus în furnale, s.a respectat 
întocmai graficul de încărcare și 
descărcare a furnalelor etc. Ca 
urmare a măsurilor luate, în 
primele 21 de zile din luna a. 
ceasta s-au obținut zilnic pe fie
care m.c. volum util de furnal — 
mai mult decît era planificat — 
cu 0,154 tone de fontă !a furnalul 
nr. 6 și cu 0,095 tone la furnalul 
de 700 m.c.

L. LUSTIG

Foto: S. NIÇULESCU ,

cercul de pictura ai Palatu- 
pionierilor din Orașul Stalin.

(Continuare în pag. 3-a)

Generalul holeră a devenit 
uman. Subit l-a apucat drago
stea de oameni. Dumnealui 
este la ora actuală pensionar. 
Are deci timp destul ca să 
mediteze. Tot meditînd în mult 
prea numeroasele sale ore li
bere s-a simțit cuprins pe nea
șteptate de un fior : ce se va 
întîmpla cu omenirea ? Nu-i 
rău să te gindești la ziua de 
mîine a popoarelor. Ce se 
poate face spre a înlătura pri
mejdia unui război atomic ? 
Întrebarea și-o pun oamenii 
cinstiți de pretutindeni cu mai 
multă speranță ca orieînd. În
sănătoșirea vieții internaționale 
e la ordinea zilei. Dar sînt și 
unii care se înspăimîntă ta' 
gîndul că ar putea scădea 
cursul acțiunilor la bursa „răz
boiului rece". Printre ei îl 
identificăm și pe generalul ho
leră.

Generalul e dintr-odată în
duioșat. Ochii au început să-i 
înoate în lacrimi. Tremură cînd 
vorbește. Oamenii trebuie fe
riți de un război atomic I 
Just - vor răspunde 
auditorii. Dar cum ? 
Generalul holeră are 
o optică aparte. De
oarece războiul atomic 
e inuman - raționează 
el - să-l înlocuim neapărat ur
gent. Să-l înlocuim cu... războiul 
bacteriologic. Generalul ho
leră devine visător. Moartea 
prin ciumă, friguri galbene 
sau holeră este# o veritabilă 
plăcere și în plus e mai... 
umană. Nici nu se compară 
cu bestialele radiații atomicei 
Dar nu-i vorba numai de uma
nism. Și motive strategice im
portante trebuie luate in 
seamă. Bacteriile - spune 
dumnealui - „pot fi folosite 
ca armă strategică care în 
caz de atac poate cuprinde 
un teritoriu de mii 
Deci — bun, curat 
jos I

Generalul holeră 
fi considerat ca fiind pensio
narul unui ospiciu de peste 
ocean. Eroare. De zeci de ori 
eroare. Generalul holeră nu-i 
un oarecare. El este o per
soană ale cărei opinii sînt 
solicitate de ziarele america
ne. „Harper's Magazine" i-a 
publicat articolul ce invită la 
declanșarea războiului bacte
riologic. In actele de stare ci
vilă numele generalului hole
ră e Rotschild. Nu-i cunosc 
exact legăturile de rudenie cu 
marii financiari ce poartă ace
iași nume. Generalul cu nume 
de bancă, și apucături holerî- 
ce nu-i insă insensibil la fi
nanțe și financiari, 
potrivă I A 
de cercetări 
pului chimic 
și a dovedit 
tatea business-ului bacteriolo
gic. Ziarul american „Natio-

nai Guardian" arăta recent că 
miliarde de dolari au fost 
cheltuite pentru arma chimică 
și bacteriologică. Perorațiile 
actuale ale Iul Rotschild sînt 
un îndemn la generalizarea a- 
cestui business. Concret, pl 
cere fonduri suplimentare. 
Inghesuiți-vă, stăpîni ai Wall 
Streetului I - îndeamnă entu
ziast. Arma bacteriologică e 
mai rentabilă decit cea atomi
că — beneficiile nu se lasă aș
teptate. Moartea poate aduce 
mai mulți dolari - proclamă 
generalul Rotschild și se decre
tează competența nr. 1 în ma
terie.

Generalul pensionat n-are 
însă o viață tihnită. Invidioșii 
nu-i dau pace. Ideea ce părea 
că-i aparține au început s-o 
fluture și alții. Arthur Trudeau, 
șeful oficiului armatei terestre 
pentru cercetarea și dezvolta
rea armamentului al armatei 
S.U.A., într-un interviu acordat 
agenției „Associated Press" a 
declarat că „armele psiho-chi- 
mice sînt armele viitorului". 

Și ca să pregătească 
„armele viitorului" con- 

PAMFI FT curenții generalului ho- t nivli LLI leră s.au grâbit. încer
cați să stați de vorbă 
cu 

că nu-i 
rii. Nu...
menire. Se gindesc într-una. 
Se gindesc, dar nu stau cu 
brațele în sin. Walter Schein, 
cronicarul științific al revistei 
„The Reporter" scria :„La Fort 
Detrick există permanent pre
gătite insecte infectate. Exis
tă țințari infectați cu baccili 
de friguri galbene și malarie, 
muște infectate cu baccili de 
ciumă, febră recurentă, antrax 
și dizenterie. Cită grijă pen
tru umanitate I Nimic nu lip
sește : nici ciumă, nici febra 
recurentă, nici friguri galbene... 
Așa-s cei de Io Fort Detrick : 
umanitari 100 la sută... Numai 
Rotschild e furios pe ei : îi 
fac o nemiloasă concurență.

Nu-mi imaginez cum se va 
răfui generalul holeră cu con- 
curenții. Cert este că s-ar pu
tea ca răfuiala să rămînă fără 
obiect. Simplu : businessul 
bacteriologic nu pare omenirii 
mai puțin hidos ca cel ato
mic. Dușmanii vieții omenești, 
canibalii in togă de savanți 
și în uniforme de generali a- 
mericani stîrnesc repulsie fără 
margini, provoacă indignarea 
tuturor oamenilor de bună cre
dință. încercarea de a „uma
niza" armele chimice și bacte
riologice este respinsă de o- 
menire ca un act de un cinism 
monstruos. Popoarele speră sa 
îngroape definitiv business-ul 
morții, indiferent de eticheta 
atomică, chimică sau bacteti- 
ologică.

E limpede, generale ?

ei. Vor declara 
interesează dola- 
Se gindesc la o-

de mile", 
și avanta-

ar putea

Ba, dim- 
cor.dus direcția 

științifice a cor
al armatei S.U.A. 
practic rentabili-
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Fulgerul utilizat 
în agricultură

Rodnica colaborare

romîno-sovietică în 
domeniul neurologiei

De vorbă cu prof. dr. 0. Sager
Membru corespondent al Academiei R.P.R.

Colaborarea stabilită în anii 
din urmă între oamenii de știin
ță romîni și cei sovietici a des
chis mărețe perspective în mul
te din compartimentele cercetă
rii științifice rominești.

Relatările făcute zilele trecu
te de prof. dr. O. Sager, membru 
corespondent al Academiei 
R.P.R., unui redactor al ziarului 
nostru, vin să prezinte cititorilor 
noștri citeva din roadele colabo
rării științifice stabilite între 
neurologii romîni și sovietici.

„Anii din urmă - ne-a spus 
profesorul O. Sager - au dus 
la o puternică întărire a cola
borării intre școala romînească 
și cea sovietică de neurologie.

Colaborarea noastră nu s-a 
mărginit numai la schimbul 
de vizite și informații, la dis
cutarea unor probleme științi
fice, ci a trecut la o fază supe
rioară : cercetarea comună a 
unor probleme de cea mai mare 
importanță în neurologia con
temporană.

Astfel in 1957 în urma vizitei 
făcute în țara noastră de profe
sorul Schimidt, director adjunct 
al Institutului de neurologie din 
Moscova, s-a stabilit o colabo
rare directă între oamenii de 
știință romini și sovietici în do
meniul cercetării accidentului 
vascular cerebral. In urma a- 
cestei vizite s-a semnat o con
venție prin care s-a hotărît cer
cetarea comună și comunicarea 
reciprocă a rezultatelor obținute, 
în general problemele dezbă
tute au fost studiate atît in la
boratoarele sovietice cit și in 
cele rominești. Interesant este 
faptul că din multe puncte de 
vedere rezultatele au fost în li
nii generale concordante. Ata
carea simultană atît la Moscova 
cit și la București a diverselor 
aspecte ale aceleași probleme 
științifice s-a arătat pe deplin 
binevenită. Astăzi după trece
rea atîtor ani de muncă științi
fică comună putem spune cu 
deplină satisfacție că rezulta
tele muncii noastre au fost de
plin remarcabile.

Incercînd să evidențiem as
tăzi cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice cîteva din re
zultatele acestei colaborări (con
sfințită de altfel in cadrul strălu
citului simpozion care a avut 
loc la Moscova la începutul a- 
cestui an, simpozion care a dez
bătut rezultatele cercetărilor co- 
mune în domeniul fiziologiei, fi- 
ziopatologiei, circulației cere
brale terapeuticii medicale și 
chirurgicale a accidentului vas
cular, a cercetărilor encefalogra- 
fice în accidentele vasculare) 
trebuie să remarcăm lucrările 
academicianului A. Kreindler a- 
supra unor mecanisme fiziopa- 
tologice în accidente vascuiare, 
prof. P. M. Savadjișivili, asupra 
clinicii și patogeniei tulburărilor 
cerebrale, a doctorilor Sager, Dro- 
can și Cincâ asupra electroen- 
cefalografiei la bolnavii care au 
suferit accidente vasculare și 
pronosticul lor, lucrările dr. Dră- 
ganescu și colaboratorilor săi 
dr. Arseni și colaboratorilor săi 
etc. O problemă larg dezbătută 
în cadrul acestor colaborări a 
fost și chestiunea intervenției

Dotată cu tehnica cea mai 
înaintată industria ușoară a 
R. P. Chineze cunoaște o 
rapidă dezvoltare. în fotogra
fie : una din sălile Fabricii 

de hîrtie din Canton
Foto: CHINA NOUĂ 

chirurgicale în cazul de hemo
ragii cerebrale. Asupra acestei 
probleme nu s-a ajuns la o 
concluzie fermă, urmînd ca cer
cetările viitoare să se îndrepte 
în această direcție, problema 
fiind de o importanță deosebită 
in ceea ce privește terapeutica 
acestor accidente.

Trăgind concluziile colaborării 
lor pe timp de doi ani de zile, 
oamenii de știință sovietici și ro
mini au hotărît ca în cercetările 
ulterioare să studieze mai de
parte problema inervaliei vase
lor cerebrale, problema spas
melor vasculare, să se adîncească 
problemele discutate in legătură 
cu posibilitatea ca din studiul 
electroencefalografiei să se poa
tă prevede dacă in viitor bol
navii hipertensivi vor face sau 
nu accidente vasculare iar bol
navii care au avut asemenea 
accidente le vor mai avea în 
viitor, să aprofundeze terapeu
tica medicală a accidentelor 
vasculare, acțiunea vasodilatoa- 
relor, acțiunea anticoagulantelor 
iar din punct de vedere a! diag
nosticului să se cerceteze mai 
îndeaproape indicațiile și con- 
traindicațiilor arterografiei.

Colaborarea noastră cu oa
menii de știință sovietici - care 
după aprecierea unanimă a 
oamenilor de știință a deschis 
largi perspective nu numai pen
tru o înțelegere mai aprofun
dată a unor mecanisme fizio- 
patologice ci și perspective de 
ordin terapeutic in domeniul 
bolilor vasculare - continuă cu 
și mai mare avînt.

In sfîrșit vorbind despre cola
borarea sovieto-romînă in do
meniul neurologiei trebuie să vă 
mai anunț faptul că începînd 
din anul acesta academicianul 
Sarchizov, directorul Institutului 
de cercetări a creierului din 
Moscova colaborează cu noi in 
ceea ce privește anatomia sub
stanțelor reticulate, iar profesorul 
Anohin va colabora cu noi în 
problema fiziologiei substanțe
lor reticulate.

lată deci cum, deschizind noi 
căi în fața științei medicale ro- 
mînești, colaborarea sovieto-ro
mînă în domeniul cercetărilor 
neurologice aduce contribuții 
substanțiale la rezolvarea unor 
importante probleme ce stau in 
fața științei contemporane“.

Fățărnicia concepțiilor mistice despre muncă

„60 de ani
în fața telescopului**
ALMA-ATA 22 (Agerpres), — 

TASS transmite : în cartea sa 
intitulată „60 de ani în fața te- 
lescopului“, cunoscutul astronom 
sovietic G. Tihov, întemeietorul 
astrobotanicii, scrie că în mai 
multe regiuni ale globului au 
fost descoperite unele elemente 
ale climei existente pe planeta 
Marte.

Autorul cărții arată că în re
giunea localității Oimeakon (par
tea de nord-est a Siberiei) clima 
este tot atît de aspră ca și cea 
marțiană. Și totuși acolo cresc 
aproximativ 200 de varietăți de 
plante. în ciuda gerurilor puter
nice, uneori se înregistrează mi
nus 60 grade Celsius, la Oimea
kon cresc pomi, arbuști.

Prof. Tihov crede că nu este 
departe ziua cînd astrobotanica 
se va transforma în astrobiolo
gie, iar aceasta va furniza viito
rilor astronauți informații cu
prinzătoare.

„?Jn drum nou 
în tehnică — 
semiconductor»“
Mulți dintre cititorii noștri 

ne pun în scrisorile lor în
trebări în legătură cu semicon- 
ductorii, cu aplicațiile lor.

In dorința de a pune la înde
mâna cititorilor ample explica
ții pe marginea unora dintre 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, 
Societatea pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii a publicat 
și lucrarea profesorului Florin 
Ciorăscu, “Un drum nou în teh
nică — semiconductorii” care 
vine să răspundă la o serie în
treagă de întrebări puse în a- 
cest sens.

Prima parte a lucrării este

consacrată cîtorva elemente de 
fizica semiconductorilor (”De 
ce metalele conduc bine curen
tul electric“, „Cum conduc se
miconductorii curentul elec
tric“, .,Ce sînt semiconductorii 
cu impurități“, „Ce se întâmplă 
la contactul dintre semiconduc- 
ton și dintre semiconductor! 
și metale“) iar cea de a 
doua parte conține descrierea 
aplicațiilor practice ale semi
conductorilor.

Citind lucrarea profesorului 
Ciorăscu tinerii cititori vor găsi 
astfel, o serie întreagă de detalii 
cu privire la una din cele mai 
interesante descoperiri ale șiin- 
ței zilelor noastre care deschide 
imense perspective în fața teh
nicii contemporane.

S. IOAGHIM

„Am lucrat timp de 40 de ani 
la motorul cu reacție - declara 
K. E. Țiolkovski la 1 mai 1933 - 
și mâ gîndeam câ expedițiile 
spre Marte vor începe peste 
multe sute de ani. Dar termenele 
se schimba. Sînt convins câ mulți 
dintre dumneavoastrâ vor fi mar
torii primei calatorii dincolo de 
atmosfera“.

Nicicînd n-au fost mai actuale 
ca în zilele noastre minunatele 
năzuințe ale înaripatului vfzio- 
nar. Sateliții artificiali ai pâ- 
mîntului și prima planetâ ar- 
tificialâ a sistemului nostru so
lar, racheta sovietica care a ase- 
lenizat și stația automata inter
planetar care a fotografiat 
partea invizibila a Lunei, toate 
aceste formidabile succese ale 
științei și tehnicii sovietice au 
apropiat clipa cînd îmbarcat 
într-o racheta cosmica omul va 
distruge barierele ce-l țin legat 
de Pămînt.

O călătorie în spațiul cosmic 
pe cit este însâ de captivanta pe 
atît este de plina de pericole. 
Enorme primejdii pîndesc pe om 
în spațiul cosmic. Nu există di
ficultate însă pe care savanții 
sovietici să nu o poată în
vinge.

Cum se vor alimenta 
astronauta

Așa cum ne informează ziarul 
„Meditinski Rabotnic" oamenii 
de știință sovietici se preocupă 
printre altele de o serie de pro
bleme legate de modul de ali
mentare a viitorilor astronauți.

Pentru zboruri de scurtă du
rată savanții sovietici au propus 
o hrană concentrată compusă 
din produse avînd o mare va
loare nutritivă. Deosebit de mult 
se complică administrarea hra
nei în condițiile de imponderen- 
ță. Omul nu va putea de pildă 
să bea dintr-un pahar. Fiind tur
nată sau mai bine zis scuturată 
în pahar, apa se va evapora în 
aerul rachetei. De aceea apa 
trebuie ținută într-un vas închis, 
înzestrat cu un tub. In spațiul 
cosmic va fi necesară folosirea 
măștii cu oxigen. Modul de ad
ministrare a alimentației se 
schimbă deci radical. Savanții 
sovietici lucrează acum la crea
rea unor automate speciale care 
să introducă în mod mecanic a- 
limentele și apa în cantitățile 
necesare în gura astronauților.

O mare însemnătate se acor
dă gradului în care hrana poa
te fi asimilată. Cercetătorii 
străini presupun că se poate 
obține o asimilare sută la sută 
pe calea alcătuirii unor ames
tecuri sintetice din aminoacizi și 
hidrocarburi. Savanții sovietici 
preferă însă să folosească pro
duse naturale, îmbogățindu-le 
cu aminoacizi.

Un loc deosebit de important 
în cercetările pentru zborul în 
spațiul cosmic îl ocupă studiile 
privind modul de învingere a di
ficultăților ce stau în fața dru
mului spre marile înălțimi. Sa
vanții sovietici lucrează și la re
zolvarea acestor probleme.

Se știe că punctul de fierbere 
al apei scade odată cu reduce
rea presiunii atmosferice. Corpul 
omenesc se compune din 80 la 
sută apă iar la 19 kilometri pre
siunea este atît de scăzută îneît 
apa în organism începe să 
fiarbă.

Oamenii de știință au găsit 
soluția acestei probleme cu aju
torul unei „camere de pre
siune”. Imitînd în laborator 
condițiile viitoarelor zboruri la 
mari înălțimi, oamenii de 
știință caută să studieze condi
țiile de existență ale omului la 
mari înălțimi.

Costume speciale
lată cum descrie această ex

periență un redactor al revistei 
„Ogoniok" care a participat la 
o serie de experiențe.

„In păturile superioare ale at
mosferei” se va „ridica“ Alexei 
Gracev.

Gracev își pune costumul de 
protecție strîns lipit de corp. Pe 
cap o cască ermetică. Iși ocupă 
locul în .„camera de presiune“. 
Ușa masivă din oțel se închide. 
Motoarele pornesc. Gracev se 
„desprinde" de „Pămînt" și se 
ridică în regiunea aspră a ma
rilor înălțimi.

Costumul de protecție strînge 
tot mai mult corpul lui Gracev, 
presează asupra lui, compen- 
sînd astfel scăderea presiunii 
atmosferice. înălțimea fixată a 
fost atinsă. La o comandă Gra
cev se ridică din fotoliu, se de
plasează în interiorul „camerei 
de presiune". Aparatele care în
registrează funcționarea inimii 
sale, respirația, presiune arte
rială și alte funcțiuni fiziologice 
ne indică că el se simte foarte 
bine.

Aerul intră cu un fîsîit în „ca
mera de presiune". Acul altime- 
trului deviază. Are loc „cobo- 
rîrea“. lată că Gracev a și „a- 
juns" pe „Pămînt" și părăsește 
camera de presiune".

Pilotul care zboară la mari 
înălțimi trebuie să fie însă gata 
pentru întîmpinarea oricărui fe
nomen neprevăzut. Și cu toate 
că dezermetizarea cabinei este 
puțin probabilă, oamenii de 
știință studiază și' fenomenul de 
„decompresiune în explozie".

lată cum ne descrie unul din 
redactorii „Komsomolskăi Prav- 
da" o asemenea experiență.

Camera de decompresiune se 
află într-o clădire separată. 
Peste cîteva minute vor începe 
experiențele. Laboranții ajută 
lui G. Mihailov să îmbrace o 
lenjerie specială, încheie cu a- 
tenție costumul de compensație 
stratosferică, controlează cu me
ticulozitate fiecare amănunt.

Dar iată că omul intră încet 
înăuntru. Ușa asemănătoare cu 
a unui submarin se închide. II 
vedem pe G. Mihailov numai 
printr-o deschidere, închisă cu o 
sticlă blindată. Legătura cu el 
se realizează prin radio. Se 
aude comanda și presiunea at
mosferică în camera de presiune 
scade brusc la valori minimale. 
Apa din paharul care stă ală
turi fierbe și se evaporă în cîte
va fracțiuni de secundă. Dar 
experimentatorul se simte cum 
nu se poate mai bine. Costumul 
ermetic al experimentatorului îl 
apără de acțiunea periculoasă 
a „decompresiunii în explozie".

Bazîndu-se pe multiple expe
riențe, se poate de pe acum 
afirma cu multă certitudine, așa 
cum ne arată oamenii de știință 
sovietici că omul va putea 
să suporte accelerațiile provoca
te de marile viteze de zbor, 
presiunea marilor înălțimi.

V-am prezentat numai cîteva 
din cercetările acelora care pre
gătesc zborul omului în Cosmos. 
Cercetările continuă cu febrili
tate. Tocmai de aceea putem 
avea întreaga certitudine că 
uriașele dificultăți vor fi în
vinse, că în curînd primul om va 
pleca spre întinderile nemărgi
nite ale Cosmosului.

TR. P.

In apropiere de orașul Sema- 
ha, la o altitudine de 1.500 me
tri deasupra nivelului mării, a 
fost înființat recent primul la
borator științific din Uniunea 
Sovietică pentru studierea pro
ceselor care intervin în cursul 
furtunilor.

înființarea ecestui laborator 
pe lingă Institutul de energetică 
al Academiei de Științe a 
R.S.S. Azerbaidjene, va da un 
uriaș impuls cercetărilor efec
tuate asupra furtunilor, domeniu 
în care oamenii de știință sovie
tici au obținut pînă acum rezul
tate excepțional de valoroase.

Ar fi interesant să amintim 
cu această ocazie cîteva din rea
lizările cele mai interesante pe 
calea studierii acestor fenomene 
ale naturii.

Taina pescărușului
E timp frumos, cerul senin și 

valurile mării se rostogolesc lin. 
Nimic nu prevestește schimba
rea vremii, totuși căpitanii va
selor din larg sînt îngrijorați, 
pescarii își strîng năvoadele, ei 
știu cu toții că se apropie fur
tuna, căci au observat că peștii 
și meduzele se îndreaptă spre 
larg în timp ce pescărușii 
zboară spre țărm ca să-și caute 
un adăpost.

De unde această comportare 
curioasă a animalelor, această 
adevărată presimțire ?

Multă vreme știința nu a reu
șit să explice aceste fenomene.

Iată însă că o întîmplare cu
rioasă petrecută cu cîtva timp în 
urmă pe vasul „Taimîr“ care 
naviga în Arctica a ajutat la re
zolvarea problemei. Lansînd un 
balon meteorologic cu hidrogen, 
unul din aerologi l-a apropiat 
întîmplălor de urechea sa și 
imediat a țipat de durere. Ce se 
întîmplase ! S-a constatat că de 
la suprafața balonului' porneau 
niște oscilații de natură electrică 
care au provocat aerologului o 
puternică durere fizică. După cî
teva ore, în timpul nopții, a iz
bucnit o furtună deosebit de vio
lentă.

De această întîmplare s-a in
teresat ceva mai tîrziu profeso
rul Suleichin, unul din cei 
mai eminenți fizicieni sovietici. 
Făcînd numeroase experiențe, 
savantul sovietic a reușit să în
registreze oscilațiile electrice 
care proveneau de la balon, sta
bilind în același timp că osci
lații anal.oage porneau din cînd 
în cînd dinspre ocean și anume 
întotdeauna înaintea furtunilor 
puternice.

Curînd Cercetătorii au reușit să 
dovedească că aceste oscilații 
erau provocate de vibrațiile me
diului elastic, aer sau apă, avînd 
o'frecvență redusă, mai mică de 
16 oscilații pe secundă fiind 
deci infrasunete. Noi începem 
să auzim de abia la 20 vi
brații pe secundă, animalele, în 
schimb, simt aceste vibrații și 
iată originea deosebitului „ta
lent“ al peștilor, meduzelor și 
pescărușilor de a prevesti fur
tuna.

Pbrnind de la studiul acestor 
oscilații, la toate stațiunile ocea
nografie sovietice au fost create 
aparate deosebit de sensibile 
care prevăd apropierea furtuni
lor pe mare, cu mult înainte de 
a se produce.

Un fulger = o tonă 
de azot

Fulgerul, uriașa descărcare e- 
lectrică naturală a cărui tensiu
ne poate atinge cîteva sute de

• Pînă nu de mult oceanul 
era cercetat pînă la o adin- 
cime de cel mult 4—5 km. 
Acum, cercetătorii studiază 
fundul Oceanului Pacific a- 
jungînd pînă la 10.990 m. — 
adîncime descoperită de nava 
„Viteaz“.

e Acum 10—12 ani se 
credea că întreg fundul mării 
situat la o adîncime mai mare 
de 6,5 km. este mort. Dar 
cercetările întreprinse de nava 
„Viteaz“, precum și cer
cetările expediției daneze de 

milioane de volți și la care se 
produc curenți cu intensități de 
zeci de mii de amperi, este su
pus de multă vreme unor cerce
tări sistematice în Uniunea So
vietică.

Descărcarea electrică atmosfe
rică, calamitate naturală dintre 
cele mai groaznice și care a 
produs deseori în decursul tim
purilor un lanț continuu de ne
norociri și dezastre, poate fi pus 
în serviciul agriculturii, pentru 
a spori recoltele de pe suprafețe 
întinse ale ogoarelor. Iată cum:

Se știe că la fiecare descărca
re electrică se produce o fuziune 
a azotului cu oxigenul, în urma 
căreia rezultă o cantitate de a- 
proximativ o tonă și jumătate 
de oxid de azot, un îngrășămînt 
de o uriașă valoare, care cade 
pe sol odată cu precipitațiunile 
atmosferice.

In Uniunea Sovietică a fost 
pus la punct un procedeu origi
nal pentru utilizarea acestui fe
nomen. Atunci cînd cerul este 
noros, se lansează baloane de 
cauciuc legate cu un fir metalic 
foarte subțire. Descărcarea elec
trică ce se produce între por și 
pămînt, datorită conductibilitățfi 
firului metalic, face ca firul să 
se topească sub efectul tensiu
nilor extraordinare existente în 
fulger. Mai mufț, această me
todă contribuie la amorsarea 
fulgerelor și la producerea oxi
dului de azot atît de necesar so
lului.

★
Timp de milenii, « elementele 

naturii deslănțuite au nimicit o- 
goărele cultivate și grădinile lu
crate cu atîta trudă, au dărîmat 
casele din orașe și din sat©, au 
scufundat vase din largul mări
lor nimicind numeroase vieți. 
Dar știința destramă ultimele 
taine ale naturii. Tocmai în a- 
ceastă luptă curajoasă un avant- 
post de seamă îl va constitui în 
curînd noul raborator pentru cer
cetarea furtunilor din Semaha.

Ing. I. VALENTIN

------------------

O parte din instalația de absor- 
ție și fracționare a gazelor de la 

o rafinărie de la Onești.

pe nava „Galathea“, au ară
tat că pînă și în cele mai 
mari adîncimi ale oceanelor 
există o mare varietate de 
viețuitoare și că nu poate fi 
vorba de zone „moarte“.

• Intr.un bazin pentru 
cultivarea plantelor acuatice 
se pot obține într-un an pe 
o suprafață de un hectar a- 
proximativ de 20 de ori mai 
multe nutrețuri decît de pe un 
hectar de pămînt cu ierburi 
care dau cea mai mare re
coltă.

Orice formă de misticism a consfințit și 
confirmat întotdeauna, în numele unei forțe 
supranaturale, proprietatea privată, exploa
tarea omului de către om, proclamînd toa
te acestea drept ceva etern, invariabil dat 
de dumnezeu. încă în timpul orînduirii scla
vagiste propovăduitorii diferitelor doctrine 
religioase au justificat înrobirea de clasă 
prin voința zeilor. Biserica creștină a pre
zentat și ee, de la începutul existenței sale, 
munca de sclav drept instituție divină In 
evanghelii și în misivele apostolilor mistici 
Petru și Pavel se vorbește de multe ori des
pre sclavie, aceasta nefiind însă condamna
tă prin nici un cuvînt. Munca de sclav și 
sclavii sînt prezentați aici ca ceva pe^ de
plin firesc. Evanghelia și misivele învață pe 
fiecare „să rămînă în starea în care a fost 
chemat să fie“, iar pe sclavi îi învață să-și 
dubleze zelul față de stăpînul lor, pentru 
a-și cîștige astfel bunăvoința stăpînului ce
resc.

Misiunea principală a misticilor a fost una 
și aceeași: să sugereze celor săraci că pentru 
ei nu există fericire pe pămînt, ea le este 
pregătită în cer, și că munca de sclav pentru 
stăpîn este pe placul lui dumnezeu.

Această învățătură a misticilor trece ca un 
fir roșu prin întreaga istorie a religiilor.

In povețele lor despre muncă propovădui
torii religiei folosesc basmul biblic că primii 
oameni, Adam și Eva, au trăit întîi în rai, 
unde nu au muncit și s-au bucurat de o fe
ricire deșăvîrșită ; după aceea au încălcat 
porunca lui dumnezeu mineînd un măr din po
mul interzis Pentru aceasta au fost izgo
niți din rai Mai mult decît atît, nu numai 
pe ei; dar și' pe toți urmașii lor, dumnezeu i.a 
gedepsit în vecii vecilor cu munca, spiaiînd 

că de acum înainte „își vor cîștiga pîinea 
cu sudoarea frunții“. De atunci — susțin ei
— au apărut pe pămînt mizeria., foametea, 
munca istovitoare, bolile, moartea. Așadar
— după părerea lor — munca este acum ne
cesară pentru a ispăși greșelile primilor oa
meni și pentru a obține fericire și liniște, 
dar nu pe pămînt. ci în cer.

Dacă luăm însă aceste propovăduiri drept 
adevăr, cum să înțelegem atunc!_ faptul că 
stăpînii înșiși, inclusiv slujitorii misticismului, 
nu muncesc? Nu numai că ei înșiși nu fac 
nimic, că trăiesc pe spinarea oamenilor 
muncii și că le răpesc aproape tot ce ău 
cîștigat, lăsîndu.i flămînzi; pe deasupra 
își mai bat joc de ei. De ce viața este ast
fel organizată ? Dacă munca este un „blestem 
al lui dumnezeu“, de ce el nu cade asupra 
tuturor ?

Pentru ca în rîndurile oamenilor muncii 
să nu apară asemenea întrebări „eretice“, 
propovăduitorii religiei povestesc un alt 
basm. După „potop“ din voința lui dumnezeu 
pe pămînt nu a rămas decît Noe cu trei fii. 
De la acești fii — pretind ei — a început 
împărțirea societății în clase : de la doi din
tre ei se trag clasele superioare, cărora le 
este dat dreptul să stăpînească și să nu 
facă nimic, iar de la celălalt își trag origi
nea oamenii muncii care sînt obligați să 
trăiască în sclavie, ca supuși. Și astfel tre
buie să fie în vecii vecilor.

Totul este deci foarte simplu. Din moment 
ce te-ai născut ca urmaș al lui Ham — ca 
iobag, proletar, nu poți face nimic, aceasta 
este soarta ta, aceasta este „voința lui 
dumnezeu“.

Pentru capitalist idealul vieții este să aibă 
proprietate, capital, să exploateze munca ah 

tuia. Munca este soarta celor oropsiți, a 
acelora care nu au nimic în afara mîinilor 
lor. De formă munca „este egală“ cu capi
talul, și muncitorul „este liber“ să munceas
că pentru capitalist. Dar aceasta înseamnă 
libertatea de a muri de foame. Pentru a trăi 
trebuie să accepte sclavia salariată. „Liber
tatea muncii“ în capitalism este o minciună 
care camuflează dreptul nelimitat al bur
gheziei de a asupri și a jefui pe oamenii 
muncii.

A educa un sclav supus și docil care să 
fie o simplă anexă a mașinii, un robot, — 
iată în ce constă pentru burghezie „proble
ma muncitorească“ In această direcție ac
ționează în lumea capitalului știința, arta, 
literatura, presa, școala. Misticismul ocupă 
un loc important în sistemul de prelucrare 
ideologică a maselor.

In societatea capitalistă reprezentanții mi
sticismului învață că munca nu se poate lipsi 
de capital, la fel cum capitalul nu se poate 
lipsi de muncă. Proprietarii sînt, chipurile, și 
ei oameni ai muncii; muncitorii și capitaliștii 
muncesc, chipurile, împreună și între ei trebuie 
să fie pace. Misiunea muncitorimii este să 
lucreze pentru patroni și să nu manifeste 
ură, invidie, „egoism“, să nu intervină în 
ceea ce a fost stabilit chiar de dumnezeu.

Viața grea și toate nenorocirile oamenilor 
muncii, misticii le explică prin „soartă“, prin 
„voința divină“, dar nu prin rînduielile ex
ploatatoare. Propovăduitorii misticismului îi 
liniștesc pe șomeri: „Rabdă și roagă-te — 
domnul nu te va părăsi“. „Nu murmura — 
spun ei muncitorului care muncește din 
greu pentru o retribuire mizeră. Fii re. 
Cunoscător că ai măcar această muncă“.
L Așadar, creștinismul, potrivindu.se bina 

cu orînduirea sclavagistă și cea feudală, s-a 
adaptat tot atît de abil orînduirii burgheze. 
El a devenit religia burgheziei, a luat sub 
apărarea sa interesele ei materiale.

★
Luîndu.și soarta în propriile lor mîini, pe o 

bună parte a globului oamenii muncii au 
distrus cruda orînduire capitalistă.

S-au înfăptuit pentru prima oară în istorie 
visurile oamenilor despre o muncă cu adevă
rat liberă, iar omul muncii a devenit un erou, 
un om de onoare în societate. Poporul sovietic 
construiește o viață fericită aici pe pămînt și 
nu se gîndește la inexistenta „lume de din
colo“.

Socialismul și munca nu pot fi separate 
unul de altul, iar îndatorirea de a munci 
cinstit pentru binele societății a intrat adînc 
în conștiința oamenilor sovietici. Oamenii 
înaintați nu pot concepe viața fără muncă. 
Numai un om străin de, societatea noastră 
mai poate să se gîndească la prosperitatea 
personală pe socoteala altora.

Marxismul ne învață că munca este o 
condiție necesară vieții omului, deoarece oa
menii nu primesc de la natură de.a gata 
bunurile materiale necesare vieții lor, ci le 
confecționează cu ajutorul uneltelor de pro
ducție. Munca a avut un rol hotărîtor în 
procesul de formare a omului. Și în timp 
ce în condițiile orînduirii exploatatoare, în 
ciuda necesității ei vitale, pentru societate, 
munca a fost forțată, în socialism ea a 
devenit cu adevărat liberă, transformîndu- 
se în conformitate cu importanța ei într-o 
chestiune de onoare și glorie a constructo
rilor vieții noi.

(După un articol apărut în revista 
„Nauka i jizn")

Uzina de automobile „Lihaciov" din Moscova va deveni în 
curînd - împreună cu alte zeci de întreprinderi din Caoitala 
U.R.S.S. - o întreprindere mecanizată și automatizată integral. 
Secțiile uzinei sînt înzestrate cu noi linii automate.

In fotografie : „Mîna pneumatică care scoate piesa de sub 
matriță.

potrivindu.se
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In sala colțului roșu s-au adu. 
nat peste 30 de utemiști, strun. 
gări, frezori, ajustori, rectifica
tori din secția sculerie a Uzine
lor „METROM“ din Orașul 
Stalin, pentru a participa la 
prima lecție a cursului seral : 
„Succesele obținute de poporul 
nostru muncitor sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Rotnin în 
construcția socialismului“. Pro
pagandistul cursului, comunistul 
Gheorghe Brînzoiu, s.a pregătit 
cu multă grijă în vederea primu
lui său contact cu cursanții. El 
a participat cu regularitate la 
cursurile de pregătire organizate 
de cabinetul orășenesc de partid, 
a studiat cu atenție lecția și alte 
materiale ajutătoare, articole din 
ziare și reviste, broșuri, care a- 
veau o strinsă legătură cu terna 
lecției, a cules nenumărate exem
ple din viața uzinei, fapte din 
munca și viața cursanților, pen
tru a putea face o legătură oît 
mai organică între ideile lecției 
și activitatea practică a organi. 
zației U.T.M., a utemiștilor și ti
nerilor din secție.

Pregătit în acest fel propa* 
gandistul a reușit si expună 
prima lecție într-un mod viu, a. 
tractiv, accesibil tuturor cursan
ților. infățișînd tabloul grandios 
al construcției socialiste în pa
tria noastră, ca urmare a pro
movării cu consecvență a poli
ticii partidului de industrializare 
socialistă a țării, propagandistul 
a venit totodată cu numeroase 
exemple despre dezvoltarea indu. 
strială a orașului și regiunii 
Stalin, a vorbit pe larg despre 
dezvoltarea uzinei lor în cei 15 
ani de putere populară: o fa
brică de oxigen, o secție de bu
nuri de larg consum, un atelier 
de calibre și aparate de măsură, 
zeci de mașini și utilaje de înal
tă tehnicitate cu care a fost în
zestrată uzina în ultimii ani, ca 
rezultat al colaborării economice 
frățești dintre țara noastră și 
celelalte țări ale lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică.
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Pe baza unor fapte și exemple 
concrete, propagandistul le.a ex
plicat cursanților în continuare 
că datorită succeselor dobindite 
in industrializarea socialistă a 
țării statul democrat popular a 
putut crea o puternică bază teh- 
nico-materială pentru construirea 
socialismului Ia sate, pentru dez
voltarea industriei ușoare și aii. 
mentare și ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și cul
tural al poporului muncitor. „Nu
mai aplicind cu consecvență po
litica leninistă a partidului — a 
spus propagandistul în expune
rea sa — s-au putut înfăptui a- 
semenea măsuri cum sînt; crește
rea salariilor tarifare ale mun
citorilor și ale altor categorii de 
oameni ai muncii; desființarea și 
reducerea simțitoare a impozite
lor pe salarii, sporirea pensiilor, 
reducerea prețurilor de vînzare 
la peste 2600 de sortimente de 
produse industriale și alimentare 
care fac ca sporul net de veni
turi ale oamenilor muncii să se 
ridice ia suma de peste 4,7 mi
liarde lei anual. Pentru a 
asigura și pe viitor ridicarea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii, așa cum prevăd docu
mentele Congresului al 11-lea al 
Partidului, o importanță hotărî, 
toare o are lupta pentru crește
rea continuă a productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității 
produselor.

Referindti-se la principalele căi 
de creștere a productivității mun
cii și de reducere a prețului de 
cost și la sarcinile ce revin ute. 
miștilor și tinerilor în această 
direcție, propagandistul a spus 
în continuare : „Mai mult de ju
mătate din colectivul secției noa. 
stre îl formează utemiștii si ti
nerii. Alături de comuniști șt cei
lalți muncitori vîrstnici ei au 
adus o contribuție importantă la 
realizarea în decursul celor 3 
trimestre din acest an a 930.000 
lei economii ceea ce reprezintă 
mai mult de 93 la sută din anga
jamentul pe care și l-a luat 
colectivul secției noastre pe în
tregul an. La noi în secție sînt 
încă multe rezerve interne nefo
losite cu ajutorul cărora putem 
să realizăm mult mai multe eco
nomii și prin aceasta să contri
buim la reducerea prețului de 
cost al producției. O asemenea 
rezervă importantă o constituie 
folosirea întregii capacități de 
producție a mașinilor. Din păcate 
însă unii utemiști din secție nu 
acordă atenție suficientă bunei 
îngrijiri a mașinilor și din acea, 
stă Cauză capacitatea unora este 
folosită parțial. Mai mult decît 
atît, în secția noastră stă nefo
losită de aproape un an de zile 
o mașină de rectificat exterior.

întărirea continuă a disciplinei 
tineretului în producție, consti
tuie de asemenea o sursă impor
tantă pentru realizarea de eco
nomii. In secția noastră, și din

w
păcate chiar printre participanții 
la acest curs seral, se găsesc 
unii utemiști cum sînt Vasile 
Bunghez, Ion Bogos, Tudor Căr- 
bunaru, Ion Spătaru II care au 
o atitudine indisciplinată în pro
ducție, nu ascultă sfaturile mai
ștrilor, tehnicienilor, nu lucrează 
cu atenție și din această cauză 
dau multe rebuturi. Este de da
toria organizației U.T.M. de 
secție, este de datoria noastră a 
tuturor să creăm o opinie de 
masă împotriva manifestărilor de 
indisciplină, să-i ajutăm pe ute- 
miștij și tinerii rămași în urmă 
să ajungă la nivelul celor frun
tași.

Propagandistul s.a referit în 
continuare la unele sarcini ce 
revin organizației U.T.M. de sec
ție privind antrenarea tuturor ti
nerilor în lupta pentru realiza
rea sarcinilor economice care 
stau in fața uzinei cum ar fi : 
ridicarea continuă a nivelului 
profesional al tinerilor muncitori, 
dezvoltarea mișcării de inovații 
și raționalizări, educarea tineri
lor în spiritul disciplinei so
cialiste față de muncă.

Fiind expusă clar, convingător 
și pe înțelesul cursanților, folo. 
sind multe fapte din viața uzinei 
și a secției, prima lecție La aju
tat pe cursanți să înțeleagă mai 
profund politica partidului nostru 
de industrializare socialistă a 
țării, de transformare socialistă a 
agriculturii, să.și însușească mai 
profund unele noțiuni de bază 
privind creșterea productivității 
muncii și reducerea prațului de 
cost, precum și sarcinile ce le 
revin în acest sens.

Pentru a asigura buna desfă. 
șurare a acestui curs seral, bi
roul organizației U.T.M. din 
secție, împreună cu propagandis
tul au luat și alte măsuri. Astfel, 
toți cursanții au fost îndrumați 
și s-au abonat la manualele 
cursului seral, la ziare și re
viste. Propagandistul și-a propus 
să controleze îndeaproape studiul 
individual al cursanților, să-i a- 
jute să.și clarifice prin consulta
ții individuale și colective unele 
probleme neînțelese în timpul 
studiului.

Tot în acest scop, în decursul 
anului de învățămînt politic, 
cursanții vor viziona în colectiv 
unele filme și spectacole, vor vi. 
zita muzeul orașului și se vor 
întilni cu activiști de partid, cu 
oameni de știință și cultură etc.

Grija și răspunderea cu care 
propagandistul s-a pregătit pen
tru expunerea primei lecții ca 
și măsurile luate de biroul orga
nizației U.T.M. sînt o garanție 
că anul acesta cursul seral din 
secția sculerie a Uzinelor 
„METROM" din Orașul Stalin iși 
va atinge scopul pe deplin, con
tribuind la educarea comunistă 
a tinerilor muncitori.
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O partidă de șah, aprig disputată la clubul muncitoresc al laminoriștilor hunedoreni.Măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze lichefiate
Pentru îmbunătățirea aprovi

zionării cu gaze lichefiate (ara
gaz) a consumatorilor, mai ales 
pe timpul iernii, au fost luate 0 
seric, de măsuri. Astfel in tri
mestrul IV, datorită intrării în 
funcție a noilor instalații de la 
rafinăria 10 Onești și schela Ți- 
cleni, precum și crearea pe lin
gă instalațiile existente, a unor 
surse suplimentare de producție, 
se vor umple cu 400.000 butelii 
mai mult deoît în trimestrul III.
De 
de 
se

asemenea, în afara celor 26 
centre existente în Capitală, 
vor înființa și centre volan-

în timpul iernii
te prin intermediul cărora Va fi 
deservită populația cartierelor 
îndepărtate de centrele fixe. 
Transportul. buteliilor la domi
ciliu se va îmbunătăți prin do
tarea unităților de desfacere a 
gazelor lichefiate cu încă 16 au
tocamioane.

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării celorlalte orașe și centre 
muncitorești ale țării s-au luat 
măsuri ca stațiile de încărcare 
din București și Ploești să.și 
dubleze capacitatea de îmbute- 
liere.

înștiințare
Pentru completarea locu

rilor Școala tehnică sanitară 
Buzău va ține un nou exa
men de admitere în ziua de 
29 octombrie a.c. pentru sec
țiile : ocrotire, pediatrie și 
mamoși cu durata de 3 ani. 
Candidatele trebuie să aibă 
diploma de maturitate.

Actele se primesc pînă în 
ajun de examen.

Informațiuni suplimentare 
se pot lua de la sediul școlii 
din Buzău, strada Cuza Vodă 
nr. 63. Telefon: 1839.

(Agerpres)

mai
(Urmare din pag. l-a)

continuînd tradiția „schimburilor 
de duminică“. In numeroase alte 
întreprinderi se vor iniția ase
menea schimburi.

La practică s-a născut și o altă 
inițiativă : studenții să studieze 
anumite procese de producție, 
să vină cu propuneri de îmbu
nătățire a acestora. Și mulți au 
realizat studii valoroase. La Nă
vodari și la „Timpuri Noi“, de 
pildă, aceste studii ale 
lor au fost deosebit de 
și păstrate pentru a fi 
La „23 August“ propunerile stu
denților au fost dezbătute în co
lectivele de tehnicieni și mun-

m
studenți- 
apreciate 
utilizate.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE 
N. CREȚU : Eroi și con. 

flicte în literatura pentru co. 
pii și tineret.

NICOLAE BELLU : Filo, 
zofia duplicității și apologeții 
ei reformiști.

— Pe urmele materialelor 
publicate.

Au trecut șase ani dela primul 
turneu pe care l-a întreprins 
Teatrul „Mossoviet“ în țara noas
tră. Păstrăm în amintire neșter
se impresiile pe care ni le-au 
lăsat spectacolele eminentului 
colectiv al unui dintre cele mai 
bune teatre din Moscova. Cine 
ar putea uita minunatul ansam
blu actoricesc care, sub ba. 
gheta măiastră a iscusitului re. 
gizor Iurii Alexandrovici Zavad- 
ski, artist al poporului din 
U.R.S.S. a dat viață patosului 
revoluționar al piesei lui BiU 
Beloțercowski: Uraganul ? Cine 
poate să nu-șj amintească cu e- 
moție și admirație de arta lui 
Ciloaî Mordvinov, artist al po
porului din U.R.S.S., excepțional 
interpret al lui Othello ? Cine nu 
are proaspăt in minte personali
tatea artistică a Verei Mareț- 
kaia, artistă a poporului din 
U.R.S.S.. sau a artiștilor poporu. 
lui din R.S.F.S.R., R. Pleat și Ghi- 
raga ?

Acestor colaboratori ai Tea
trului „Alossoviet“ am putea să le 
adăugam nenumărate alte nume 
care au contribuit la prestigiul 
artistic de care se bucură slu
jitorii „Mossoviet“-ului în fața 
opiniei publice rominești, cîști- 
gindu-și dragostea și entuzias
mul cu care publicul nostru spec
tator intîmpină acum pe solii 
acestei excepționale arte teatrale.

Reîntâlnirea de marți seară cu 
„Mossovietul“ ne.a prilejuit con
tactul cu o operă dramatică deo. 
sebit de valo-oasă prin măies
tria artistică cu care este scri
să dar mai ales prin problemele 
pe care le dezbate, probleme pu
ternic ancorate în realitatea vre. 
murilor noastre.

Autorii piesei, Galina Nicolae
va și S. Radzinski ne înfățișea
ză în primul plan al acțiunii

I. ANDREI

O scenă din piesa „Bătălie in marș

citori și reținute pentru a fi a- 
plicate.

S-a apreciat că o asemenea 
formă de activitate poate fi con
tinuată și în timpul anului rea- 
lizîndu-se și pe această cale apro
pierea studenților de problemele 
pe care le ridică munca în pro
ducție, mobilizarea lor la rezol
varea unora din aceste probleme. 
Și foarte mulți studenți continuă 
acum să realizeze asemenea lu
crări în întreprinderi, iar
cinstea lui 30 Decembrie se va 
organiza o ședință de referate 
unde vor fi puse în discuție 
problemele care interesează uzi
nele, propuneri ale studenților 
de îmbunătățire a unor procese 
de producție. La aceste dezba
teri vor fi invitați muncitori, 
tehnicieni și ingineri din între
prinderile interesate.

Cei circa 500 de studenți, 
care au luat în cercetare lucrări 
din planul de inovații și raționa
lizări, continuă munca de cer
cetare începută la practică.

Se încheagă și activitatea cul
turală a studenților cu tinerii 
muncitori ; echipele culturale pe 
facultăți vor fi comune cu stu
denți și tineri muncitori; există 
de pe acum preocupare pentru 
găsirea unor metode specifice 
de a-i ajuta pe tinerii muncitori 
care vor să urmeze în anul viitor 
cursurile serale și fără frecvență 
ale institutului.

Desigur, că formele de perma
nentizare a legăturilor studenți
lor de la Politehnică cu fabricile, 
cu producția vor putea fi mult 
lărgite și îmbunătățite, și în a- 
celași timp pot fi atrași un nu
măr mult mai mare de studenți 
la aceste acțiuni.

Inițiativa comitetului. U.T.M. 
de la Politehnică este foarte bu
nă. Considerăm că această ini
țiativă trebuie să se bucure de 
toată atenția din partea organi
zațiile U.T.M. din facultăți și 
institute.

Bătălie în marș“
uneiconflictul dintre directorul 

uzine de tractoare, Semeon Pe- 
trovici Valgan și inginerul șef 
al uzinei, Dimitri Alexeevici Ba
hirev. Directorul este purtătorul 
unei mentalități rutiniere, voind 
să imprime spiritul său stătut, 
lipsit de perspective, întregii 
munci din uzină. Din cauza lui 
Valgan inerția a cuprins pe cei 
mai mulți membri ai colectivului 
uzinei. Potențele acestui colectiv 
zac înfrînte de suficiența și vi
clenia conducătorului uzinei.

însuflețit de ideea slujirii po- 
porului în spiritul unui înalt de
votament, convins de însemnăta
tea sarcinii ridicării productivită. 
ții și calității producției, Bahirev 
începe lupta împotriva tuturor 
factorilor care prilejuiau rămî- 
nerea în urmă a procesului teh
nologic din uzină.

Valgan pleacă Ia Moscova. 
Bahirev, rămas — după propria 
sa expresie — „calif pentru un 
ceas“, procedează in grabă la 
reorganizarea uzinei in absența 
directorului. Cum absența se pre. 
lungește din cauza unei boli a 
lui Valgan. Bahirev cîș.tigă 
timp și-și pune in aplicare 
planurile care să deschidă u- 
zinei noi perspective tehnice. In. 
ginerul.șef preconizează reprofi
larea uzinei pe baza unei anumi
te specializări. începe renovarea 
atelierelor. Se proiectează auto, 
matizarea proceselor de produc
ție. Este încurajat spiritul de 
inovație al muncitorilor.

Valgan, nemulțumit la reîn. 
toarcerea sa de inițiativele ingi- 
aerului-șef, îl destituie din func«

- Luna prieteniei 
rominosovietice 
Numeroase manifestări în Capitală și în țară

In întreaga țară au corrtinyat 
aă «ibă loc joi manifestări con
sacrate Lunii prieteniei romino
sovietice.

Un mare număr de manifes
tări au fost închinate marilor 
realizări ale științei și tehnicii 
sovietice. La București, în cadrul 
ciclului „Știința și tehnica sovie. 
tică“ a conferențiat în aula Bi
bliotecii centrale universitare, 
ing. Aurel Mîșcă, despre: „Noi 
succese ale tehnicii cinematogra
fice sovietice“. La Institutul po
litehnic, prof. univ. Al. Stoenes- 
cu a vorbit despre: „Uniunea 
Sovietică, deschizătoarea erei 
zborurilor interplanetare“. O 
conferință cu același subiect a 
fost ținută și la Uzinele „Ernst 
Thälmann“ din Orașul Stalin.

Tot la Orașul Stalin au avut 
loc conferințe despre: „Construc
ția de automobile în U.R.S.S.“ 
și „Roadele colaborării multila
terale romîno-sovietice“, organi
zate la colțurile roșii ale Uzinei 
de autocamioane „Steagul Roșu“.

La Craiova un numeros public 
a urmărit cu interes conferința 
„Rezultatele cercetărilor. din 
U.R.S.S. în cadrul Anului Geofi- 
zic Internațional“, ținută de Vic
tor S.tavinschi, cercetător știin
țific la Observatorul astronomic 
din București.

Tot la Craiova, cu prilejul des
chiderii Zilelor popularizării me- 
dicinei sovietice, dr. Anton Do. 
brescu a conferențiat despre: 
„Colaborarea creatoare dintre 
oamenii de știință sovietici și ro- 
mini în domeniul științelor me
dicale“, iar dr. Șerban Crețu, 
despre : „Influența medioinei so
vietice și realizările pe tăriin 
medical în regiunea Craiova“. 
Muncitorii de la întreprinderea 
industrială „Jiul“.Balș, au ur
mărit cu deosebit interes confe
rința cu tema : „Accelerarea pro-

gresului tehnic și introducerea 
mecanizării complexe în industria 
Uniunii Sovietice“.

De o mare afluență s-au bucu. 
rat de asemenea manifestările 
cultural-artistice. In Capitalii a 
avut loc în sala Ateneului R-P. 
Romîne concertul orchestrei sim
fonice Radio, dirijat de Gonstan. 
tin Bobescu, care s-a bucurat de 
concursul cunoscutului violonce
list sovietic Sviatoslav J<nușe- 
vițki. Programul a cuprins pri
ma audiție a Suitei simfonice de 
Dumitru Bughici, Concertul în la 
minor pentru violoncel și orches
tră de Schumann, in interpre
tarea lui Sviatoslav Knușevițki 
și Simfonia V-a în mi minor de_ 
Geaikovski. Aplauzele îndelungi 
ale publicului au rechemat în re
petate rînduri pe artistul so
vietic.

La Gasa de cultură a raionului 
1 Mai, scriitorul Dumitru Almaș 
a ținut conferința „Cartea so
vietică, prieten și educator“. 
Conferințe despre cartea și lite
ratura sovietică au mai avut loc 
în Capitală în sala C.C.A., unde 
a vorbit scriitorul Savin Bratu, si 
la clubul „Metal.Chira.ie“, unde 
a conferențiat scriitorul A. Gh. 
Vaida, precum și la Casa raio
nala de cultură din Fetești, unde 
a vorbit scriitorul Viaicu Bîrna.

In cadrul Săptămânii cărții 
sovietice, la Gasa prieteniei ro- 
mino-sovietice din lași a avut 
loc o întîlnire între numeroși ci- 
titori ai cărții sovietice și scrii
torii ieșeni Otilia Gazimir și 
George Lesnea, care au citit în 
traducerile lor din autori ruși și 
sovietici.

In cadrul Festivalului filmului 
sovietic au fost prezentate la 
Orașul Stalin și Sibiu, filmele: 
„Kociubei“, „Soarta unui om“ și 
„ O întîmplare extraordinară“, 
vizionate de numeroși spectatori.

Adunarea reprezentantelor femeilor din Capitală 

consacrată lucrărilor sesiuniiI 1

Joi după.amiază a avut loc o 
adunare a reprezentantelor femei
lor din Capitală, consacrată lu
crărilor sesiunii Consiliului 
F.D.l.F. ce a avut loc la Praga 
între 12 și 15 octombrie.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Maria Miro. 
nescu, președinta Comitetului o- 
rășenesc București al femeilor.

Tovarășa Maria Rosetti, pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor din R. P. Romînă, con
ducătoarea delegației romîne la 
sesiunea Consiliului F.D.I.F., a 
prezentat o dare de seamă asu-

La Pronosport: 
2 variante —3 lei

Pentru a ‘mări șansele de 
premiere ale participanților, 
1. S. Loto-Pronosport a luat 
măsura ca începînd cu con
cursul Pronosport din această 
săptămînă, etapa din 25 X 
1959, TAXA DE PARTICI
PARE SA FIE DE 3 LEI 
PENTRU 2 VARIANTE.

Ca urmare a acestei mă
suri, începînd cu acest con
curs, participanții vor putea 
depune numai un număr cu 
soț de variante: 2 variante 
= 3 lei, 4 variante = 6 lei, 

6 variante = 9 lei etc., etc.
La buletinele combinate 

(colective) al căror număr 
de variante reprezintă un nu
măr fără soț, participanții 
vor mai depune pe același 
formular încă o variantă 
simplă. De exemplu la bule- 
tinul’cu indicele 4-0-8 = 81 va. 
riante, se va mai completa o 
variantă simplă 81 -|-1=82 
variante, pentru care se va 
depune suma de lei 123.

pra desfășurării lucrărilor sesiu. 
nii.

După ce a arătat că sesiunea 
și,a desfășurat lucrările în con
dițiile internaționale noi create 
de propunerile U.R.S.S. cu pri- 
.vire la dezarmarea generală și 
totală și de țezultatele intilnirii 
dintre N. S. Hrușciov și D. Eison. 
hower, vorbitoarea a subliniat 
importanța sesiunii F.D.l.F.

Una din principalele predeu. 
pâri ale sesiunii, a spus tovarășa 
Maria Rosetti, a fost contribuția 
pe care pot și trebuie s-o aducă 
femeile la rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale. Im. 
portanța inițiativelor de pace ale 
guvernului sovietic, a programu
lui de dezarmare propus de to
varășul N. S. Hrușciov în Adu
narea Generală a O.N.U., au 
fost scoase în evidență în rapor
tul ținut de președinta F.D.l.F., 
d.na Eugenie Cotton, și în dis
cuțiile ce au avut loc la sesiune. 
Este o nebunie — spunea la Se
siune d-na Cotton — de a folosi 
resursele țărilor în vederea pro. 
ducției de armament, pentru 
care este sacrificată sănătatea 
și instruirea copiilor. Femeile 
trebuie să acționeze cu toată 
hotărîrea, alături de toți parti
zanii păcii, pentru a face răz
boiul imposibil.

Cel de.al doilea raport Ia se. 
siune prezentat de Carmen 
Zanti, secretară generală a 
F.D.l.F., a avut ca temă contri. 
buția F.D.l.F. la sărbătorirea ce. 
lei de-a 5O.a aniversări a Zilei 
internaționale a femeii, ce va 
avea loc la 8 martie 1960.

Delegația R.P.R. — a spus 
vorbitoarea — a susținut prob le-

mele ridicate în cele două ra« 
poarte și și-a exprimat dorința 
de a contribui la îndeplinirea 
măsurildr preconizate de F.D.I.F.;_ 
delegația rotnînâ a făcut noi 
propuneri de acțiuni in proble. 
ina apărării păcii și sărbătoririi 
zilei de 8 marfie, ca,re s-au 
bucurat de mult interes, unele 
din ele fiind incluse în documen
tele adoptate de sesiune.

In încheiere vorbitoarea a a- 
ratat că întîmpinarea. celei de-a 
50-a aniversări a Zilei interna
ționale a femeii constituie pen*. 
tru femeile din țara noastră un 
prilej de mobilizare și mai acti
vă pentru îndeplinirea sarcinilor 
actuale puse de partid și gu
vern, un prilej de manifestare 
hotărîtă a solidarității lor cu lup
ta forțelor progresiste din lu
mea întreagă pentru înfăptuirea 
năzuinței fierbinți a tuturor po. 
poarelor — dezarmarea și pacea 
in lume.

A luat apoi cuvîntul, în aplau. 
zele călduroase ale asistenței, 
d-na dr. Andrea Andreen care 
a subliniat mulțumirea ei pentru 
invitația făcută de Consiliul na. 
țional al femeilor de a veni în 
Rcmînia. Ea a vorbit despre 
mișcarea femeilor din Suedia ale 
cărei începuturi merg departe in 
secolul trecut și care' a început 
tet ca o mișcare împotriva răz
boiului. Astăzi Asociația femeilor 
suedeze duce mai departe lupta 
împotriva militarismului, pentru 
apărarea păcii.

D-na A. Andreen a vorbit apoi 
despre lupta F.D.l.F. pentru 
pace, pentru drepturile femeilor.

Cuvîntările rostite au fost viu 
aplaudate de ^sistentăț, .

(Agerpres)

o/a
nu le putem încheia fără a ne 
exprima admirația pentru întru
chipările scenice pe care le.au 
slu jit: artistul poporului al 
R.S.F.S.R., B. I. Olenin în rolul 
activistului Comitetului Central 
al Partidului; artistul emerit al 
R.S.F.S.R., B. A. Lavrov (Bli- 
kin); artista emerită a R.S.F.S.R., 
Soșalskaia (Potapova); M. S. 
Ettinger (Mărgărită) și E. G. 
Margolina (secretara) ; A.M. Du. 
bov (Președintele consfătuirii de 
la C.C.) ; A. M. Rubțov (Grinin); 
N. V. Tkaceva (Vera) ; V. I. 
Scelohov (Anastas); K- R- Si- 
doruk (Gurov) ; M. L. Lvov 
(Scerbakov) ; M. N. Anorov 
(Dronov) ; A. 1. Kostomoloțki 
(Pugovkin) ; I. S. Sokolova (A- 
necika) ; V. Danilov (Rîjik).

De cîte ori luăm contact cu 
spectacolele „Mossoviet“-ului,
sin tem impresionați de minunata 
artă a ansamblului. Poate nică. 
ieri nu ne apare mai evidentă 
această artă ca în scenele de 
masă. In acest sens aș cita ca 
o mare biruință regizorală ta
bloul în care are loc ședința or
ganizației de partid. Momentul 
este soluționat pe baza unei 
compoziții regizorale care a an
trenat deopotrivă o bogată fan
tezie creatoare și un experimen
tat simț de observație. Te ui
mește dinamismul acțiunii perso. 
najelor, plasticitatea atitudinilor, 
armonia generală a ansamblu
lui.

O contribuție însemnată la 
realizarea spectacolului o aduc 
decorurile simple și sugestive 
ale pictorului A. Vasiliev. lată 
un spectacol de înaltă ținută ar
tistică, tratînd la un nivel cali
tativ excelent probleme de pro
fundă actualitate, care interesea. 
ză în cea mai mare măsură și pe 
spectatorul nostru.

GEORGE DEM. LOGHIN I

Piesă în trei acte 
și S. Radzinski
sei a pus în valoare cu iscusin
ță și perspicacitate psihologică 
viața lăuntrică a personajelor, 
chemate la o existență scenică 
menijă. să .solicite emoția specia, 
torilor -și saii invite la o medi
tație profundă asupra problema
ticei dezbătută de dramaturgi.

Slujind în chip strălucit con
cepția regizorala interpreții au 
conturat personaje autentice, 
fermecătoare prin bogăția nuan
țelor care întregește portretul 
fiecărui erou.

Artistul emerit al R.S.F.S.R.

de G. Nicolaeva
ția pe care o deține și influen
țează punerea lui în discuția 
activului de partid al uzinei. 
Directorul suferă însă o pri
mă înfrîngere. Muncitorii îl 
apără pe fostul inginer.șef, se
cretarul comitetului de partid, 
îl obligă să-1 rețină pe Bahirev 
în cadrele uzinei.

Desfășurarea evenimentelor 
conduce la demascarea lui Val
gan și înlăturarea sa din func. 
ția de director. La conducerea 
uzinei este chemat inimosul 
luptător comunist, Bahirev.

gorjelski, ne apare ca un comu. 
nist ce simte din plin răspunde
rea față de popor, față de viito
rul patriei sale. Interpretul sub
liniază bogata activitate raționa, 
lă a personajului pe care 
creează, atît în prima parte 
rolului, cînd este frămîntat 
descoperirea cauzelor ce duc 
înapoierea tehnică a uzinei, 
și în cursul actelor II și III, cînd 
elaborează soluțiile de reorgani
zare a procesului de producție

îl 
a 

de 
la 

cît

Spectacolele
Teatrului „Mossoviet“

In marșul construcției comu. 
niște ideea pentru care a militat 

■ Bahirev și- adepții săi a ciștigat 
bătălia.

Interesantul mesaj al piesei 
„Bătălie în marș“ este transmis 
spectatorilor printr.o acțiune 
captivantă și emoționantă. Viața 
uzinei se împletește organic cu 
destinul uman al eroilor piesei, 
admirabil caracterizați prin bo
găția faptelor ce contribuie la 
dezvăluirea gîndurilor și senti
mentelor lor.

Regia spectacolului (I. A. Za. 
vadski, artist al poporului al 
U.R.S.S. și Al. Șaps, artist eme. 
rit al R.S.S. Bieloruse), dezvă
luind conflictul dramatic al pte-

K- K- Mihailov a realizat un ex
celent Valgan. El a știut să-și 
înzestreze personajul cu aplom
bul omului care-i place să.și dea 
importanță, care acordă atenție 

' muncii de conducere în măsura 
în care această muncă îl ajută 
să se autopromoveze, care în. 
cearcă să cîștige simpatia celor 
din jur prin atitudini demagogi, 
ce. Mihailov — Valgan are miș
cări energice, gesturi largi, pre
lungite în poze de efect, umflă 
frazele, lasă să se strecoare pe 
sub gene întreaga viclenie a 
personajului.

Bahirev în interpretarea atît 
de convingătoare și de impre
sionantă a artistului M. B. Po.

din uzină. Actorul a știut să 
dezvăluie caracterul personaju
lui cu multă iscusință. Fiecare 
scenă ne evidențiază, în funcție 
de împrejurările ei specifice, în
sușirile diverse ale caracterului 
eroului. ,

Artistul poporului al R.S.F.S.R. 
R. I. Pliatt, în rolul șefului de 
secție Roslavlev și artistul eme
rit al R.S.F.S.R., G. A. Slabi- 
niak, în rolul maistrului Vasilii 
Vasilievici, au creat cu excelen
te mijloace comice două tipuri 
de bătrini muncitori pe care îi 
îndrăgești 
hazul lor.

Cuplul 
Serghei și 
cu deosebit succes de actorii B.R. 
Novikov și V. J. Talizina. Plin 
de căldură și convingere, A. T. 
Zubov în organizatorul de par. 
tid Ciubasov, L. V. Sapoșnikova 
în Katia, și N. A. Klimovici în 
Tina, au realizat două caractere 
autentice.

Impresiile noastre despre ex
celenta interpretare pe care ac. 
tofiî Teatrului „Mossoviet“ au 
dat-o piesei „Bătălie în marș“’

pentru pitorescul și

tinerilor îndrăgostiți 
Dașa a fost realizat

PREMII SUPLIMENTARE



In Adunarea Generală a O. N. U.

Numeroase delegații au avut o atitudine 
negativă țață de discutarea așa-zisei 

u
‘ NEW YORK 22 (Agerpres) - 
La 21 octombrie în cadrul sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U, 
s-au încheiat discuțiile — care 
au durat două zile — pe margi
ne așa-zisei „probleme a Tibe
tului“. Desfășurarea discuțiilor 
a demonstrat că marea majori
tate a delegațiilor a avut o ati
tudine negativă țață de larma 
provocatoare știm ită de cercurile 
conducătoare ale unor țări în 
jurul așa-zisei „probleme a Ti
betului".

Subliniind că nu există o pro. 
blemă a Tibetului care să fie de 
competența O.N.U. și că delega
ția romînă consideră că atenția 
Adunării Generale trebuie să se 
concentreze asupra analizării 
motivelor care au împins anu. 
mite țări să ceară înscrierea a- 
cestui punct pe ordinea de zi a 
Organizației, reprezentantul R.P. 
Romîne, Eduard Mezincescu, a 
arătat că aducerea așa-zisei pro. 
bleme a Tibetului în discuția Na. 
țiunilor Unite pune O.N.U. in si. 
tuația de a acționa ca un instru. 
ment al politicii S.U.A. față de 
China. Această politică, bazată 
pe sprijinirea fugarilor din Tai
van, pe menținerea flotei navale 
și aeriene americane in apropie
rea coastei chineze, pe încuraja
rea subversiunii împotriva R. P. 
Chineze, este o polXică contrarie 
păcii, contrarie Cartei O.N.U.

Este oare necesar, a subliniat 
delegatul romîn, să amintim A- 
dunării Generale că o astfel de 
politică dusă față de un popor 
de 650.000.000 oameni, față de o 
mare putere a cărui forță econo
mică și militară este deja consi
derabilă și continuă să crească 
într-un ritm excepțional, întreți
ne un pericol grav și permanent 
față de pacea lumii ?

Apare evident că diferitele faze 
ale acestei acțiuni de război rece 
se desfășoară pe baza unui plan 
anume chibzuit. Ideile directoare 
ale acestui plan au fost expri
mate atit de clar de un ziar a. 
merican încă la data de 11 a- 
prilîe a.c., îneît un distins mem
bru al Congresului S.U.A. a so.

probleme tibetane
cotit că ele „merită atenția 
membrilor Congresului“. El a ce. 
rut înserarea articolului în 
„Congresional Records“, de unde 
citez : „Sînt puțini acei ce știu 
multe despre Tibet și încă mai 
puțini cei care se sinchisesc prea 
mult de ceea ce se petrece aco
lo. Există însă prilejul unei vic
torii propagandistice importante, 
dacă aliații sau Națiunile Unite 
o vor exploata".

Nici cei mai fervenți partici- 
panți la dezbaterile așa-zisei 
probleme a Tibetului în Aduna
rea Generală nu s.au aventurat, 
din motive lesne de înțeles, să 
conteste în mod evident suvera
nitatea R. P. Chineze asupra Ti
betului și faptul că Tibetul face 
parte integrantă din teritoriul 
R. P. Chineze. Pe de altă par
te evoluția însăși a evenimente, 
lor din Tibet și concluziile trase 
sau propuse Adunării Generale 
de către autorii morali și mate, 
riali ai acestei dezbateri, sint 
foarte semnificative. Unii oratori 
au vorbit atunci despre „acte 
care se încadrează in crima in
ternațională de genocid“ (dele
gatul Salvadorului), sau despre 
„măsuri crude tinzînd la exter. 
minarea totală a rasei tibetane“ 
(delegatul S.U.A.). Domnul 
Lodge, de asemenea, nu și.a fă
cut nici un fel de scrupule in a. 
ceastă —-- —•<-« 
atunci 
zoluție 
nerale 
Pur și 
autorii 
cestei provocări nu cred în cele 
ce și.au permis să afirme de la 
această tribună. Trebuie mențio. 
nat de asemenea că ideea conți
nută în memoriul explicativ și a- 
nume că există „dovezi din sursă 
sigură privind o încercare de a 
distruge modul de viață tradițio
nal al poporului tibetan“ a dis
părut atit din discursul autorilor 
săi, cît și din proiectul de rezo
luție prezentat Adunării Gene
rale. Este evident că aceștia au 
preferat s.o abandoneze pentru 
ca să nu fie obligați să explice

Adunării Generale ce se înțelege 
prin acel mod de viață bazat pe 
șerbie și tortură I

Victoriile propagandistice 
care au reușit campionii 

le 
cadrul Or- 
plătite cu 
de pres- 

aie Orga-

pe 
„răz- 
inrc-boiului rece“ să 

gistreze uneori în 
ganizației au fost 
însemnate pierderi 
tigiu și autoritate 
nizației Națiunilor Unite. A con
tinua pe acest drum nu poate fi 
decit dăunător, nu poate duce 
decît la» discreditarea Organiza
ției în ochii opiniei publice și la 
restringerea progresivă a posi
bilităților O.N.U. de a aborda și 
soluționa în spiritul Cartei pro
blemele care intră în competen
ța sa, a spus în încheiere repre. 
zentantul R. P. Romîne.

Rezoluția ticluită de delegațiile 
Malayei și Irlandei, și care con-

a 
la 

ei au votat dele-

A. I. Mikoian 
vizitează

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 22 octombrie, răspun- 
zînd invitației guvernului Fin
landei, a părăsit Moscova, ple- 
cind pe bordul unui 
„1L-18“ la Helsinki, 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

Anastas Mikoian a plecat în 
Finlanda în legătură cu apro
piata semnare a unui acord pe 
termen lung sovieto-finlandez și 
cu deschiderea la Helsinki a ex
poziției industriale sovietice.

Anastas Mikoian va participa 
de asemenea la festivitatea lan
sării la apă a puternicului spăr
gător de gheață „Leningrad“, 
construit de firmele din Finlan. 
da pentru Uniunea Sovietică.

*

HELSINKI 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 22 octombrie, la invitația 
guvernului Finlandei, a sosit la 
Helsinki A- 1. Mikoian, prim.

avion 
Anastas 

al 
al

Finlanda
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

Pe aerodromul din Helsinki, 
A. 1. Mikoian a fost întîmpinat 
de V. I. Suksclainen, primul mi
nistru al Finlandei, de membri 
ai guvernului finlandez, de N.S. 
Patolicev, ministrul Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., care se află 
în Finlanda.

★
HELSINKI 22 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 22 octombrie A. I. 

koian, prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., a făcut o vizită 
U. K. Kekkonen, președintele 
Finlandei. A. I. Mikoian a fost 
însoțit de N. S. Patolicev, mi
nistrul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., și de A. V. Zaharov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Fin
landa.

Din partea finlandeză la întîl- 
nire au luat parte V. I. Suk- 
selainen, prim-ministru, și E. A. 
Vuori, ambasadorul Finlandei in 
U.R.S.S.

privință. Cum se explică 
faptul că proiectul de re
prezentat Adunării Ge. 

nu cuprinde aceste idei ? 
simplu fiindcă nici măcar 
morali și materiali ai a-

stituie o încălcare grosolană 
Cartei O.N.U., a foit pusă 
vot. împotriva 
gați din nouă țări ale lagărului 
socialist. 26 de delegații s-au ab. 
ținut de la vot. In afară de prin
cipalele țări jiin Asia și Africa, 
de la vot s-au abținut de aseme
nea reprezentanții Angliei, Fran
ței, Belgiei, Finlandei și Iugo
slaviei. Pentru rezoluție au votat 
delegațiile S.U.A., ale aliaților 
lor din diferite blocuri militare 
și majoritatea delegațiilor țărilor 
din America Latină — în total 
45 de țări.
Guineea și Costa 
tat de la vot.

Luînd cuvîntul după vot, V.V. 
Kuznețov, șeful delegației Uniu
nii Sovietice, prim.locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a declarat: Votarea 
rezoluției arată limpede că ini
țiatorii ridicării așa-zisei „pro
bleme a Tibetului“ nu au reușit 
să-și asigure voturile acelor țări 
pe care s.au bazat în primul 
rînd și în al căror sprijin au 
fost interesați mai mult decît în 
orice. Acest lucru este explica
bil, deoarece atit ridicarea aces
tei probleme provocatoare în 
O.N.U., cît și rezoluția adoptată 
constituie acțiuni ilegale.

Delegațiile statelor 
Rica au absen-

„Relațiile sovieto-finlandeze sînt
relații de bună vecinătate“

Cel mol tînăr mecanizator al sovhozului cerealier „Komintern“ din regiunea Pavlodar (U.R.S.S.) 
printre tovarășii săi de muncă printre care comblnerul fruntaș Victor Fliug (în centru) - „pro

fesorul“ șl sfătuitorul său. Foto : A. LIAPIN.

Dezbaterea propunerii sovietice
asupra dezarmării generale și totale

NEW YORK 22 Corespondență 
specială :

Joi 22 octombrie după mai 
multe întreruperi In care timp 
Adunarea Generală a fost îm
pinsă în discuții asupra așa-nu. 
mitei ,,Chestiuni a Tibetului“, 
Comitetul Politic al O.N.U. a re
luat dezbaterea propunerii sovie
tice asupra dezarmării gene
rale și totale. De la 9 octom
brie și pînă acum numai șapte 
vorbitori, fără cei de astăzi, în
tre care delegații Uniunii So
vietice, Statelor Unite și An
gliei, au luat parte la discuții.

Din dezbaterile de pînă acum 
a reieșit necesitatea ca Comite
tul Politic să acorde tot spriji
nul său principiului 
generale și totale, 
major 
turile 
ale 
Unite, 
celor 10.

în ședința de joi dimineața au 
făcut declarații patru delegați: 
Grecia, R.P. Romină, Franța și 
Cuba.

dezarmării 
ca obiectiv 

care să călăuzească efor- 
tuturor statelor membre 
Organizației Națiunilor 
inclusiv ale Comitetului

Vorbind în numele Greciei, 
Cristian Palamas a subliniat de 
la început că delegația sa pri
vește propunerea sovietică ca 
„foarte serioasă și cerînd un stu
diu atent și o examinare cores
punzătoare“.

In continuarea ședinței a vor
bit șeful delegației romîne, Sil
viu Brucan.

A luat apoi cuvîntul, în nu
mele Franței, Jules Moch. Ară- 
tînd că Franța nu are intenția 
de a supune Comitetului Politic 
nici o nouă propunere întrucit 
„nu pare să fi sosit momentul", 
Jules Moch a exprimat părerea 
că reluarea convorbirilor asupra 
dezarmării în cadrul Comitetu
lui celor 10 de la Geneva, este 
forma cea mai proprie pentru 
discuții fructuoase. El a reluat 
vechea idee a necesității de a se 
menține balanța de forțe in tot 
timpul discuțiilor dezarmării și 
a afirmat că Franța are intenția 
de a se ajunge la rezultate con
crete în cadrul discuțiilor de la 
Geneva.

Ultimul vorbitor al ședinței 
de joi dimineața a fost delega
tul Cubei, Manuel Bishe. El a

remarcat apariția primelor semne 
încurajatoare pentru înțelegere 
și progres în domeniul dezarmă
rii. Subliniind că Comitetul Po
litic are la dispoziție suficiente 
posibilități de acțiune în spriji
nul unei dezbateri aprofundate 
în Comitetul celor 10, delegatul 
cuban s-a ocupat pe larg de 
problema controlului și inspec
ției, observînd că „nimeni nu 
poate presupune că Uniunea So
vietică s-ar opune controlului“, 
în același timp, delegatul cuban, 
comparînd planul englez cu cel 
sovietic, a remarcat că primul 
nu prevede nici un fel de ter
mene, în timp ce planul sovietic 
are în vedere o perioadă de pa
tru ani pentru deplina lui apli
care. El s-a pronunțat de ase
menea în favoa.ea tine’ măsuri 
parțiale în domeniul dezarmării, 
insistind asupra necesității dis
trugerii stocurilor existente de 
arme nucleare și termonucleare.

Viitoarea ședință a Comitetu
lui Politic are 
neața, pe lista 
înscriși pînă 
vorbitori.

HELSINKI 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Luînd cuvîntul la 22 octom
brie în cadrul unei conferințe de 
presă, A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a declarat că 
oamenii sovietici și guvernul so
vietic sînt mulțumiți de dezvol
tarea colaborării dintre U.R.S.S. 
și Finlanda. Relațiile sovieto- 
finlandeze, care se întemeiază 
pe Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din 
1948, sînt relații de bună vecină
tate. Intre noi, a subliniat 
Mikoian, nu există probleme liti
gioase sau greutăți.

A. I. Mikoian a vorbit despre 
colaborarea multilaterală între 
U.R.S.S. și Finlanda în diferite 
domenii de activitate. Este plă
cut să se sublinieze, a spus el, 
că comerțul dintre țările noastre 
se dezvoltă cu succes. Printre 
statele din Europa Occidentală 
Finlanda constituie o parteneră 
.comercială foarte importantă a 
U.R.S.S.

Referindu-se la noul acord co
mercial sovieto-finlandez pe ter
men de cinci ani, semnat la 22 
octombrie, A. I. Mikoian a sub
liniat că el prevede dezvoltarea 
continuă a comerțului sovieto- 
finlandez. In cadrul' acestui a- 
cord, schimburile comerciale ur
mează să totalizeze în anii 1961 
— 1965 în
6.100.000.000 rub'li. 
la sută mai mult decît în baza 
acordului pe cinci ani în vigoare 
astăzi.

Volumul de mărfuri prevăzut 
prin noul 
cinci ani, 
koian, nu

expresie valorică
adică cu 15

acord pe termen d: 
a subliniat A. I. Mi- 
constituie desigur o

Un nou crater pe

dimi-
fiind

loc vineri 
oratorilor 
acum alți șase

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Intr-un articol publicat în 
ziarul „Komsomolskaia Pravda“, 
K- Staniukovici, doctor in științe 
tehnice, și O. Dlujnevskaia, cola, 
borator științific al Consiliului 
astronomic al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., scriu : printre u. 
riașele cratere și circuri lunare 
pe jumătate distruse s-a format 
un mic nou crater, creat de un 
asteroid care a ajuns în cîmpul 
de atracție al Lunei nu întîm- 
plător, ci ca sol al Pămîntului 
— asteroidul este cea de.a doua 
rachetă sovietică trimisă pe

limită. In soluționarea probleme
lor colaborării economice, țările 
noastre pornesc de la interesele 
economice fundamentale ale 
popoarelor lor, a arătat A. I. 
Mikoian. El a acordat o deosebită 
atenție faptului că multe țări 
din Europa Occidentală au ur
mat Finlanda pe calea semnării 
unor acorduri pe termen lung. 
n_—x>— -----j.conlercjale

care asigură 
econo- 
i Iarg 
arătai

Practica acordurilor 
pe termen lung, 
stabilitatea legăturilor 
mice, a căpătat astfel un larg 
caracter internațional, a 
A. I. Mikoian.

După ce a subliniat că contac
tele personale, a căror utilitate 
a și fost dovedită prin nume
roase exemple, sînt necesare la 
toate nivelurile în relațiile între 
popoare, A. I. Mikoian a spus 
că acesta este cel mai bun mij
loc pentru întărirea păcii și prie
teniei între popoare. El a sub
liniat că întîlnirile dintre U. Kek- 
konen, președintele Republicii 
Finlanda, și N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care au 
avut loc la începutul acestui an 
la Leningrad, și convorbirile 
prietenești între el au avut un 
mare rol în dezvoltarea rela
țiilor sovieto-finlandeze.

Sîntem bucuroși, a spus A. I. 
Mikoian, că „linia Paasikivi- 
Kekkonen“ a devenit linia 
poporului finlandez care acordă 
sprijin pe toate căile orientării 
spre prietenia cu Uniunea So
vietică.

Guvernul sovietic și poporul 
sovietic se orientează de aseme
nea spre întărirea necontenită a 
prieteniei de buni vecini și a în
crederii între popoarele noastre.

suprafața Lunei
Lună. In principiu, acest 
crater poate fi observat cu 
torul unor telescoape puternice.

Autorii articolului comunică că 
oamenii de știință sovietici și co
legii lor de peste hotare au ur. 
mărit căderea celei de.a doua ra. 
c'nefe cosmice sovietice, știind 
dinainte cînd și unde va avea loc 
această cădere.

Unii observatori au văzut un 
nor de praf și gaze ridicîndu.se 
de pe suprafața Lunei In mo
mentul căderii rachetei, iar alții 
au văzut umbra acestui nor.

mic 
aju-

à

Din viata tineretului lumii
fost create 45 de brigăzi de 
construcție cu participarea tine
retului muncitor și ele au și 
construit 120 de staule.

TIRANA 22 (Agerpres). — 
La Tirana a avut loc ple

nara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
din Albania. Plenara a dis
cutat raportul secretarului 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Albania, Hamdi 
Salaku, consacrat îndeplinirii 
hotăririi plenarei a 6-a a C.C. 
cu privire la unele probleme 
ale educației comuniste a ti
neretului.

La lucrările plenarei a par. 
ticipat Ramiz Alija, membru 
supleant al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania.

LA LEIPZIG

Mitingul studenfilor 
consacrat 

»Zilei Kenyeî“

Succesele 
tineretului ungar

BERLIN 22 (Agerpres). —
La 20 octombrie studenții 

din țările africane care în
vață la Universitatea din 
Leipzig, au ținut un miting 
consacrat „Zilei Kenyei“, care 
se sărbătorește în urma hotă. 
rîrii secretariatului conferin
ței de solidaritate a țărilor 
Africii și Asiei. La miting au 
participat profesori și stu. 
denți ai universității, precum 
și numeroși reprezentanți ai 
vieții publice din R. D. Ger
mană.

Cei care au luat cuvînftiT 
la miting au cerut libertate șl 
independență pentru Kenya.

Participanții la miting au trf. 
mis telegrame Comisiei O.N.U. 
pentru problema drepturilori 
omului, guvernului Angliei, 
secretariatului conferinței de 
solidaritate a țărilor Africii 
și Asiei, Comitetului perma
nent al conferinței popoarelor 
Africii. In telegrama adresată 
Comisiei O.N.U. pentru pro
blema drepturilor omului se 
protestează împotriva trata
mentului inuman aplicat de 
englezi poporului Kenyei. 
Participanții la miting au ce. 
rut de asemenea anularea 
legii excepționale, lichidarea 
lagărelor de concentrare si 
abolirea discriminării rasiale 
în Kenya. Ei au cerut pune
rea în libertate a conducăto
rului mișcării pentru indepen
dența Kenyei, Jomo Kenyatta 
și a tovarășilor săi.

Ce este „subversiv“
Autoritățile vest-germane, în 

zelul lor de a înăbuși orice ma
nifestare in spiritul luptei îm
potriva războiului au început să 
persecute pînă și o organizație de 
tineret cum este „Prietenii na
turii'. Astfel, la poșta centrală 
din Offenbach (R.F. Germană) 
s-a petrecut nu de mult un inci
dent care a scandalizat opinia 
publică. Oficiul poștal a refuzat 
pur și simplu să primească spre 
a fi transmise mai departe o 
serie de imprimate ale acestei 
organizații din llessa (R.F.G.). 
Imprimatele incriminate urmă
reau să aducă la cunoștința or
ganelor de presă vest-germane a- 
mănunte asupra unei campanii

pe 
să 
titulează 
ce“. Ca o motivare a refuzului, 
funcționarii poștei au declarat că 
imprimatele in chestiune sint 
puse intr-un plic pe care este 
înscrisă o lozincă „subversivă" : 
„Nu armelor atomice !“ Cine i 
mai poate crede pe conducătorii 
statului de la Bonn cînd se 
jură că au intențiile cele mai 
pașnice, că „așii“ hitleriști ai 
masacrelor de masă, care stau 
astăzi în funcții înalte în R.F.G., 
au devenit niște biete oițe 
blinde?

care organizația are de gind 
o întreprindă și care se in- 

„Moarte morții atomi-

S. V.

In cîteva r în
IN GERMANIA 
OCCIDENTALA

continuă arestările și condam
nările împotriva persoanelor cu 
atitwlim democratice. Tribunalul 
landului Dortmund a condamnat 
pe minerul Gustav Orgzol la 
șase luni închisoare pentru că 
s-a împotrivit inarmării atomice 
preconizată de Adenauer. La 
Düsseldorf muncitorul Fritz 
Sbosni a fost condamnat la un 
an și zece luni închisoare pen
tru o pricină asemănătoare. Va
lul de arestări și de condamnări 
din R.F Germană nu miră insă 
pe nimeni atunci cînd află, așa 
cum anunță ~ 
al PS.D G. 
conducere in 
orașele vest germane Aachen, 
Bonn, Dortmund, Düsseldorf (a- 
dică și în cele două orașe în 
care doi muncitori au fost con
damnați) Essen, 
Köln. Krefeld și Mülheim 
ocupate de foști SS-iști“.

Cu așa oameni, nici nu te poți 
cșlepta la altceva. Puși la condu-

cere, avînd încrederea regimului 
de la Bonn, ei nu fac decit să-și 
continue meseria.

REALITĂȚILE

Buletinul de presă 
că „posturile de 
oadrul poliției din

Gelsenkirchen 
sint

nu pot fi călcate în picioare 
multă vreme, fără riscul de a se 
răzbuna Așa s-a întimplat cu 
profesorul Warren Nutter de la 
universitatea Virginia.

Cam cu un an in urmă, ope- 
rind după cele mai rigide re
guli ale „războiului „rece“, pro
fesorul Nutter și-a permis un 
fals. Porbind in fața comisiei 
economice mixte a Congresului 
S.U.A., a vrut să facă o demon
strație cam în felul adversarilor 
lui Galileu care voia să dove
dească că pămîntul nu se mișcă. 
Nutter jonglând cu cifre după 
propria-i poftă, a încercat să 
dovedească că in Rusia țaristă 
economia se dezvolta intr-un ritm 
mai susținut decit in anii pu
terii sovietice. încercarea lui 
Nutter pare tot atit de absurdă 
ca și aceea a unui copil de a 
ascunde soarele cu palma. In

A vorbit o fantomă...
O fantomă a prins glas. O 

fantomă care consumă destul 
dolari și ocupă 
pot aparține în 
ternaționale. O 
ită în Taivan.

Deoarece un
fantomă nu-i un lucru tocmai 
cotidian, un corespondent al a- 
genției americane U.P.I. Albert

locuri ce nu-i 
organisme in- 
fantomâ aciu-

interviu cu o

duri
ciuda titlurilor sale universitare 
și a seriozității ce se cere din 
partea unui economist, Nutter 
s-a pretat la o astfel de neghio
bie.

Adevărul nu poate fi ascuns 
însă multă vreme. Și același 
Warren Nutter a fost silit să re
cunoască evidența. Pregătind ra
portul principal ce urmează a fi 
prezentat Congresului și in care 
se examinează comparativ situa
ția economică din Uniunea So- 

Nutter 
pri- 
des- 

in- 
în 

Sta-

vietică și Statele Unite, 
e silit să declare : „In ce 
vește viitorul imediat pare 
tul de sigur că dezvoltarea 
dustriei va fi mai rapidă 
Uniunea Sovietică decît în 
tele Unite“.

Și cum rămîne d-le Nutter cu 
ritmul rapid de dezvoltare al 
Rusiei țariste ? Nu vă sint obra
jii puț '. îmbujorați ? Ar fi ca
zul și ar însemna o notă bună 
totuși. Un om care roșește cînd 
recunoaște că a mințit nu e 
complet pierdut.

AL. G.

Kaff s-a deplasat pînă la 
Taipe. Aici a nimerit în lumea 
fantomelor. Cian Kai-și, cum 
este în obiceiul locului, l-a pri
mit îndată pe ziaristul ameri
can și a stat de vorbă cu el. 
Mare lucru n-a aflat ziaristul. 
Probabil că în gînd blestema 
ziua cînd a pornit spre Taivan, 
bani cheltuiți, timp pierdut și... 
nimic. Cian Kai-și a înțeles, 
pare-se, dezamăgirea cores
pondentului. Și nu l-a răbdat 
inima să-l întristeze. Atunci a 
dat drumul gurii. Cică politica 
lui de pînă acum ar fi fost 
prea pașnică. Apoi s-a plîns 
că strategia adoptată nu-i 
prea bună, după care s-a îm
podobit cu dantură colțoasă 
proclamînd că trebuie ,,o stra
tegie și un program anticomu
nist mai activ și mai adine", 
în încheiere zăngănind armele 
într-un obișnuit acces de iste
rie. Cei de la U.P.I. au tălmă
cit imediat frazele pe înțelesul 
tuturor : Cian Kai-și invită 
Washingtonul la organizarea 
unui război de proporții împo
triva Chinei populare. Nu-i 
nouă invitația 
ales 
lerii 
torii 
tice.

O
darnic. Chiar
ce o hrănesc cu dolari s-au 
făcut că nu o aud. E firesc : 
în noua atmosferă prieteșugul 
cu fantomele e compromițător. 
U.P.I. notează indiferent : "Ce
rerea președintelui Cian Kai-și

...nu a avut nici un ecou la 
Washington".

Fantoma nu disperă însă. 
Cei ce o hrănesc cu dolari nu 
dau semne că vor să se dis
penseze de serviciile ei. O 
mențin pe statele de plată și 
periodic îi dau prime de încu
rajare. De aia și fantoma 
prinde glas.

Dar nimeni nu Invidiază vi
itorul fantomei...

Chinei populare.
dar momentul 

a bucurat teribil pe cava- 
„războiului rece", ocroti- 
tuturor fantomelor poli-

fantomă a prins glas. Za- 
și unii dintre cei

BUDAPESTA 22 (Agerpres). 
— 250 milioane de forinți — a- 
cesta este rezultatul întrecerii 
pentru economii desfășurate de 
tineretul ungar din inițiativa 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Ungaria. La întrecere participă 
majoritatea întreprinderilor in
dustriale ale țării și ca îmbracă 
cele mai diverse forme.

U.T.C.-iștii de la uzina con
structoare de mașini „4 aprile“ 
luptă cu succes pentru îndepli
nirea angajamentului lc.r, reali
zarea de economii în valoare de 
1 milion forinți. Tineretul de la 
uzina constructoare de mașini 
din Obuda a prestat în cadrul 
muncii obștești peste 5.000 ore. 
Tineretul budapeslan care a co
lectat 150 de vagoane de macu
latură de' hîrtie și a adus prin 
aceasta aportul — în valoare de 
zeci de mii de forinți — la cam
pania de economii.

Tineretul acordă un sprijin 
substanțial cooperativelor agri
cole de producție. In țară au

De pe urma groaznicului taifun 
care a pricinuit imense pagube 
în Japonia, au suferit aproape 
un milion și jumătate de oa
meni. Numărul morților, răniți- 
lor și celor dați dispăruți atinge 
zeci de mii. Datorită lipsei de 
grijă a autorităților, împotriva 
apei care a inundat sate și ora
șe nu se iau nici un fel de mă
suri. Oamenii sînt nevoiți să 
ble

um- 
indupă alimente înotînd 

murdară, stătută, pentru că 
un fel de ambarcațiuni nu se 
la îndemînă (fotografia nr.

apa 
nici 
află
1). In fotografia nr. 2 : o mamă 
cu copilul său privind cu jale 

la locuința lor inundată.
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MOSCOVA 22 
In dimineața

(Agerpres). — 
zilei de 22 oc

tombrie, Dmitri Șostakovici, îm
preună cu o delegație a Uniunii 
Compozitorilor Sovietici, a ple
cat cu un avion spre S.U.A. Din 
delegație fac parte, de asemenea, 
compozitorii Dmitri Kabalevski 
și Tihon Hrennikov (Moscova), 
Konstantin Dankevici (Ucraina), 
Fikret Amirov (Azerbaidjan) și 
muzicologul Boris Iarustovski, 
eminent specialist în istoria mu
zicii ruse din secolul al XIX- 
lea.

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). 
— In numărul 34 al revistei 
„Clave" (Vocea tineretului mu
zical uruguian care apare la 
Montevideo) din august—septem
brie, a apărut un articol intitu
lat „Cercetarea și valorificarea 
folclorului muzical românesc“, 
care conține un vast material, 
bogat ilustrat despre problemele 
folclorului romînesc.

PRAGA 22 (Agerpres). —
La Ministerul Agriculturii din 

R. Cehoslovacă a avut loc o 
consfătuire cu grupul de lucră
tori romîni din agricultură, care 
s-a aflat în Cehoslovacia timp 
de șase luni pentru a se special z i 
în domeniul recoltării sfeclei de 
zahăr. Ei au vizitat cooperative 
agricole unice și gospodării agri
cole de stat și fabrica de zahăr 
Cakovice de lingă Praga. La 
consfătuire au participat repre
zentanți ai Ministerului Agricul
turii, Ministerului Industriei A- 
limentare și președinți ai coope
rativelor agricole unice și gos
podăriilor agricole de stat.

V1ENA. — Infractori necu- 
noscuți au smuls drapelul de 
al R. D. Germane arborat 
Casa oamenilor de artă 
Viena, unde este deschisă în 
zent o expoziție a cărții

R.D. Germană. Este semnificativ 
faptul că cu prilejul deschiderii 
expoziției autoritățile austriece, 
cedind presiunilor atndasadei 
R.F.G. la Viena, au încercat să-i 
constrîngă pe organizatorii ex
poziției să scoată drapelul R.D. 
Germane. Aceste manevre nu au 
reușit însă deoarece legile au
striece permit arborarea drapele
lor statelor străine.

In ciuda provocărilor, un nou 
drapel de stat al Republicii De
mocrate Germane a fost arborat 
pe Casa oamenilor de artă din 
Viena.

MOSCOVA. — La 23 km sud- 
vest de Odesa, la Suhoi Liman 
se construiește un mare port 
maritim modern.

In acest nou port la Marra 
Neagră, menit să contribuie la 
descongestionarea portului Ode
sa, au și ancorat deja primele 
nave.

Suprafața acestui port este de 
aproape 15 ori mai mare decît 
suprafața portului Odesa.

ROMA. — La ambasada 
U.R.S.S. din Italia a avut loc 
inminarea diplomelor de mem- 
bru-cetățean străin al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. cunoscuți- 
lor oameni de știință italieni, fi
zicianul Amaldi și arheologului 
Bianchi-Bandinelli. La ceremonie 
au fost de față reprezentanți de 
seamă ai culturii și științei ita
liene.

Diploma de membru-cetățean 
străin al Academiei de Științe a 
UJI.S.S. a fost înmînată de ase
menea la domiciliul cunoscutului 
matematician italian Severi, care 
nu a putut veni la ceremonia 
de la Ambasadă, din cauză de 
boală.

M. RAMURA
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