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4.800 
vechia 
depâ-

Tinerii din 
satele 

Craiova,

lată în fotografia noastră pe Inginerul Bărboi loan, șeful Io
tului nr. 2 " 
preună cu

din șantierul 3 Con strucții-Onești, discutind îm- 
brigada de zidari condusă de Dumitru Novițki 

planul unei zile de muncă.
. Foto: A. V1ERU

Vineri 23 septembrie 1950
—i

Fier vechi oțelăriilor patriei
orașele 
regiunii 

mobilizați 
organizațiile 

U.T.Mm participă cu
entuziasm la acțiu
nea de stringere a 
fierului vechi nece
sar industriei side
rurgice, sprijinind 
astfei lupta oțela- 
ritor pentru sporirea 
zreducției de metal. 
In primele opt luni 
c’e anului, ei au a- 
dunct și trimis oțe- 
lârntor peste 
tone de f«er 
cantitate care

șește cu mult reali
ză rile lo» din întreg 
anul 1959. Tinerii 
muncitori de la uzi
nele „Electroputere" 
și „7 Noiembrie" din 
Craiova, Uzinele me
canice din Tr. Seve
rin, petroliștii din 
schelele Țicleni și 
Bilteni sint fruntași 
pe regiunea Craiova 
in stringerea și pre
darea fierului vechi.

Acțiunea patrioti
că de aprovizionare 
a oțelăriilor cu fier 
vechi este sprijinită 
și de tinerii din ora-

Brăila. La cen- 
de colectare a

s-au 
acum 

de fier 
care depă- 

312 tone 
revenea 
primele

iul 
trul 
metalelor din acea
stă localitate 
strins pînă 
o cantitate 
vechi,
șește cu 
planul ce 
centrului în 
trei trimestre ale a- 
nului. întreaga can
titate de fier vechi 
colectată a fost ex
pediata siderurgiști- 
lor hunedoreni.

(Agerpres)

In acțiunea de modernizare 
a drumurilor

larg acordat con- 
de drumuri de ce- 

regiunee Constan’ 
i grăbirea lucrărilor

Sprijinul 
gtrudorUor (

fa « permis 
și obținerea unor importante e- 
eoaoaux. Astfel, sutele de mii

Știința

de ore de munci patriotică efec
tua^ de cetățeni la lucrările 
de modernizare a drumului na
țional Constanța-Tulcea s-au 
concretizat in economii în va
loare de peste 7.200.000 lei. 
Alte 6 500.000 lei economii au 
fost realizate datorită partici
pării in număr mare a colecti
viștilor și tineretului la acțiunea 
patriotici de construire și între
ținere a drumurilor locale.

Folosirea în măsuri tot mai 
mare a resurselor locale a dus 
la ieftinirea prețului de cost al 
drumurilor. Prin deschiderea 
unor cariere mari de nisip, pia
tră, balast în apropierea șantie
rului noului drum spre Cetatea 
Istria, prețul de cost a fost re
dus pe 
160 MO

Postul ulemisf de control în acțiunea

„NICI UN LEU RISIPIT,
FIECARE EEU FRUCTIFICAT”
î-o spus cu vorbe 
mai bine zis i-a

Prima oara 
blînde. Adică __ _ . .
dat un sfat. Dar Rpmică Barbu, 
controlorul tehnic, a văzut că 
Petre Cofaru, unul din munci
torii buni de fapt, ai secției, n-a 
înțeles mare lucru. Intr-o zi Co
faru a răsturnat un pachet de 
platouri pe care se purr piesele. 
Citeva din ele s-au deteriorat. 
Romică Barbu l-a văzut. Aproa
pe să se-nfurie.

— Bine mă Petrică, om ești 
tu ? După ce vezi că faci o 
boacănă, răstorn! platourile și 
le strici, o mai faci șl pe a 
doua: treci mai departe, îți vezi 
de treburi și le lași în plata 
domnului, II faci cu bună știin
ță pe n-a1 de n-a vede I Parcă 
nu s-ar ascunde în ele și o 
parte din munca noastră !
- Faci atîta zarvă pentru un 

fleac de nimic. Doar nu sără
cește uzina pentru un capăt de 
seîndură I

Barbu n-a mai zis nimic. Dar 
a întîrzict mult cu privirea la 
Cofaru. L-a privit tăios, dojeni
tor. In gînd însă parcă-i spu
nea : „Ba da, Cofarule. Pier
de secția, uzina". Mai tîr- 
ziu i le-a spus toate acestea... 
într-un articol pe care l-a pus 
la gazeta postului utemist de 
control. L-a afișat, semnificativ, 
chiar la rubrica inaugurată mai 
de mult : „Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat". însem
narea scrisă pe moment a pro
dus vilvă în toată secția. Toți 
se uitau în jurul lor, al mași
nilor, să vadă dacă nu au și ei 
platouri stricate, materiale risi
pite. Aici in secția rodaj-împe- 
rechere, postul utemist de con
trol și-a adus o contribuție im
portantă în acțiunea pentru 
economii. Dacă cazul lui Cofaru 
are o valoare economică mică 
și una educativă mai mare, au 
fost și cazuri in care înlă
turarea unor pierderi a adus 
economii importante secției, 
lată unul din ele. La cele 5 
mașini de controlat, se folosesc 
motorină și ulei pentru spăla
rea și ungerea pieselor. Postul 
utemist de control a atras aten
ția că motorina și uleiul se pot 
folosi de mai multe ori prin 
strecurarea acestora printr-un 
tifon care să le curețe de zgu
ră și impurități. Economiile care 
rezultă lunar se cifrează la 
circa 1000 de lei.

Cazurile care oglindesc lupta 
postului utemist de control pen
tru descoperirea rezervelor in
terne, pentru economii nu sînt 
de loc intimplătoare.

In Uzina ,.l. C. Frimu“-Sinaîa, 
activează, avînd o bogată ex
periență, un număr de opt a- 
semenea posturi utemiste de 
control. El« au descoperit im
portante posibilități, care valo
rificate de către tineri și vî.rst- 
nici, au adus uzinei numeroase

economii. In felul acesta au 
dovedit că-și cunosc menirea : 
aduc la cunoștința colectivului 
orice abateri de la disciplina 
muncii, se ocupă în mod spe
cial de felul cum muncesc ti
nerii, sezisează totul sub o for
mă satirică și propun soluții de 
îndreptare. Aceste 
formate din tinerii cei mai buni, 
au avut o serie de 
lăudabile. Ele au putut fi puse 
în aplicare datorită sprijinului 
primit din partea organizațiilor 
U.T.M. și a celor de partid; Ti
neretul uzinei a luat inițiativa 
ca fiecare tînăr să realizeze pe 
parcursul acestui an economii 
în valoare de cel. puțin 700 de 
leî. Cum cu sprijinit posturile 
această acțiune ?

In primul rînd posturile ute- 
miste de control din mai toate 
secțiile uzinei au dus o luptă 
îndirjită, 
lor. Cel 
îl oferă postul 
control din secția sculerie. 
intrarea în secție, la un moment 
dat, muncitorii s-au pomenit că 
au apărut două vitrine : una 
cu piese rebutate, alta cu piese

colective,

inițiative

împotriva rebuturi- 
mai bun exemplu 

utemist de 
La

km executat cu cca. 
lei.

(Agerpres)

—•—
de vie și pomiVijă 

fructiferi pe terenurile 
erodate

NEW YORK 22. — De la 
trimisul special Agerpres Al. 
Gheorghiu :

Trecerea la dezbaterile ge
nerale în cadrul celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. stă în centrul 
atenției întregii prese ameri
cane.

Prezența conducătorilor sta
telor socialiste la New York 
și în incinta Adunării Gene
rale O.N.U. ocupă primul loc 
în paginile presei americane, 
lăsînd în umbră chiar și ac
tuala campanie electorală 
pentru alegerile prezidențiale 
în plină desfășurare. Presa 
americană subliniază impor
tanța pe care țările socialiste 
o acordă actualei sesiuni che
mată să discute problema de
zarmării prin participarea

conducătorilor acestor țări la 
toate ședințele de pînă acum. 
Ziarul „New York Times" ca
racteriza joi dimineața dezba
terea generală ca o dezbatere 
serioasă, deoarece la ea par
ticipă un număr nemaiîntîlnit 
de conducători de state și gu
verne.

Din numeroasele comentarii 
în legătură cu sesiunea O.N.U. 
un număr apreciabil sînt con
sacrate de presa americană 
de azi schimbării situației din 
O.N.U. datorită sporirii numă
rului de membri ai organiza
ției prin primirea noilor state 
independente apărute pe harta 
lumii. într-un articol intitulat 
„Bătălia pentru O.N.U.“, zia
rul „New York Times" își ex
primă temerea că schimbă
rile din cadrul O.N.U. provin

din sfărîmarea Imperiilor co
loniale din care s-au născut 
pînă acum 30 de state noi 
care au devenit membre ale 
O.N.U. Menționînd că la sfîr- 
șitul acestui an numărul 
membrilor O.N.U. va depăși 
100, ziarul relevă că aceasta 
va însemna nu numai dubla
rea numărului inițial de 
membri, dar și schimbarea 
raportului de voturi în Adu
narea Generală.

îngrijorarea manifestată de 
comentatorii occidentali față 
de schimbarea raportului de 
forțe din cadrul O.N.U. se 
explică șî prin apropierea 
dezbaterii problemei dezar
mării, ca și a altor probleme, 
deoarece țările care și-au cu
cerit abia acum independența 

osînt interesate, evident, ca

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Wladyslaw Gomulka discutînd într-o pauză a lucrărilor 
i sesiunii O.N.U.
i * Telefoto de la A. Pasat, trimisul Agerpres

Alaiuri de mesagerii
voinței noastre de pace

de calitate superioară. Oprîn- 
du-se să privească aceste vitri
ne, au descoperit că fiecare 
din piesele expuse au cite un 
mic referat. In fraze concise 
erau făcute procese unor re^u- 
tanți. Dar nu așa, oricum. I se 
arăta omului clar, din ce cauză 
a rebutat piesa, cărui fapt se 
datorește nivelul scăzut al mun
cii lui, precum și paguba edu- 
să. Călitorul Petru Machedon 
a rebutat un inel canelat. Cos
tul ? 23 de lei și un ban. Strun
garul 
tat și 
vinte 
96,33 
veste 
dilâ Ion.
reglat prost mașina într-o 
...a rebutat două calibre mici : 
23,20 lei. Cînd toți aceștia s-au 
văzut afișați desigur că n-au ră
mas indiferenți. Ei au promis că 
nu vor mai apare in vitrina cu re-

Nicoloe Neagoe a rebu- 
el o freză. ~
a
lei.
s-a

Cu alte cu- 
pâgubit uzina 
O interesantă 
intîmplat cu 

Din neatenție

cu 
po- 

Vlă- 
și-a 

zi fl

VASILE CABULEA

în regiunile Galați, Ploiești, 
Timișoara. Craiova, Constanța, 
Cluj și altele, pe mai mult de 
6000 ha se fac în prezent lu
crări pentru punerea în valoa
re a terenurilor erodate, plan- 
tîndu-se pomi fructiferi și viță 
de vie. Suprafața pe care se e- 
fectu'*ază în acest an terasâri și 
alte lucrări de prevenire a ero
ziunii solului 
13 500 ha.

In regiunea Galați, numai în 
luna august și în prima jumăta
te a lunii septembrie au fost 
amenajate 250 ha de terenuri 
erodate ce urmează să fie plan
tate în această toamnă cu pomi 
și viță de vie. în această re
giune odată cu dezvoltarea și 
consolidarea sectorului agricol 
socialist au fost puse în valoare 
în ultimii doi ani peste 800 ha 
terenuri erodate, în trecut ne
productive. Cea mai mare parte 
din aceste terenuri au fost plan
tate cu 
de vie. 
au fost 
Pitești 
extinde 
pe care în prealabil se fac lu
crări de organizarea teritoriului

va depăși

pomi fructiferi și viți 
Realizări asemănătoare 
obținute și în regiunea 

unde pomicultura se 
pe terenurile în pantă,

bună 
sînt 
pentru 
men-t să fie îndreptate 
lichidarea consecințelor domi
nației colonialiste, spre întă
rirea independenței și suvera
nității lor. f

Observatorii politici pre- 
zenți la O N.U. consideră că 
actualele dezbateri generale 
au un caracter extraordinar, 
deoarece în cadrul lor vor 
exprima păreri conducătorii 
unor state cu sisteme sociale, 
economice, politice diferite și 
vor constitui o încercare pen
tru Organizația Națiunilor 
Unite pentru posibilitatea de 
a găsi căi pentru întărirea 
păcii.

Aici la New York, ca și în 
întreaga lume, se așteaptă cu 
viu interes ședința de vineri 
cînd, după cum s-a anunțat^ 
urmează să ia cuvîntul șeful 
delegației sovietice, N. S. 
Hrușciov.

parte din resursele care 
irosite astăzi în lume 

fabricarea de arma- 
spre

Suggss deplin 
în nobila misiune 

de apărare a păcii!
Gheorghe 
delegației 
de-a 15-a

(Continuare în pag. 3-a)

Cu hidrobuzul pe Iacul Herăstrău.

Foto î S. NICULESCU .

și pentru prevenirea eroziunii 
solului.

(Agerpres)

E seară. Ca de obicei, 
la ora aceasta la Uzinele, 
textile „7 Noiembrie* 
intră schimbul de noap
te, Iată însă că muncito
rii din schimbul de du- 
pă-amiază nu se grăbesc 
să plece : astă seară 
ei rămin plini de, inte
res la adunările organi
zate în legătură cu im
portantul eveniment din 
viața internațională — 
sesiunea a 15-a a Adu
nării Generale a O.N.U. 
In diferitele săli, ău 
participat la asemenea 
adunări aproape 
de muncitori
toare.

In sala de 
s-au adunat, 
muncitorii și 
rele de la țesătorie.

Privesc în sală. Fete 
tinere a căror inimă 
n-a tresărit poate de 
primul fior al dragostei, 
femei încărunțite, mame 
și soții, toate ascultă cu 
atenție relatările cu pri
vire la sesiunea O.N.U, 
exprimindu-și clar do
rința de pace. Cine ar 
putea să spună in a- 
ceste clipe cite mit de 
kilometri despart Bucu- 
reștiul de New York ? 
Și totuși, după 
fapte obișnuite, 
pline de semnificație, 
ziarele pe care le citesc 
cu atît interes, atenția 
cu care ascultă declara, 
țiile făcute la New York

600 
și munci-

festivități 
de pildă, 
muncitoa-

aceste 
dar

de tovarășii N. S, Hruș- făcută de 
ciov și Gheorghe Cheor- Gheorghe
ghiu-Dej, îți dai seama ~ •
că gîndurile și sentimen
tele lor au străbătut cu 
iuțeala fulgerului aceste
mii de kilometri, ini
mile lor sint alături de 
delegații țărilor socia
liste care poartă la 
O.N.U. mesajul dorin
ței de pace a popoare
lor lor.

Despre aceasta a vor
bit, printre altele, și 
tovarășa Miloșovici Con
stanța, secretara organi
zației a 6-a de secție 
U.T.M, de la țesător ie. 
„Gîndurile noastre — a 
spus ea — sint alături 
de delegația noastră, în 
frunte cu cel mai iubit 
fiu al poporului munci
tor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care va 
face auzit la Organizația 
Națiunilor Unite glasul 
poporului nostru, dorin
ța sa de pace, hotărirea 
sa de a lupta pentru 
dezarmarea generală și 
totală".

Privesc în sală. Fete 
tinere a căror inimă n-a 
tresărit poate încă la 
primul fior al dragostei, 
femei încărunțite, mame război de țesut. Sînt de 

aceeași părere. Și cu
loarea albă a țesăturilor 
sa simbolizeze în lu
mea întreagă pacea și 
prietenia între popoare, 
relațiile de bună înțele
gere, indiferent de orîn-

care se gîndesc la viito
rul copiilor lor, toate 
s-au adunat să-și afirme 
adeziunea față de poli
tica de pace a partidu
lui și. guvernului, clar 
exprimată în declarația

tovarășul 
Gheorghiu- 

Dej la Neiv York To
varășa Petrescu Maria 
lucrează în uzină de mai 
bine de un sfert de 
veac. Ea a apueat ți 
vremurile cînd munci
toarele nu aveau dreptul 
să ceară o viață ome
nească, dar-mi-te să-și 
spună părerea despre 
politica externă a guver
nului. Acum, împreună 
cu întregul popor, tră
iește o viață nouă. De 
aceea a fost fericită să 
spună că urează din tot 
sufletul succes în misiu
nea sa nobilă, delega
ției noastre la O.N.U. 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Adunarea s-a ter
minat, dar într-un colț 
cîteva tinere continuă 
să discute. ,,Cît de fru
mos a scris în „’Scinteia* 
tovarășa Boghină Ana, 
Erou ăl Muncii Săcid- 
liste, mîndria noastră, a 
țesătoarelor", spune Rusu 
Florentina, arătînd to
varășelor ei ziarul. „în 
lume să dispară cuvîn
tul de război și să ră- 
mină numai acela de

duirile sociale 
verselor țări",..'

„Dar pentru

ale Ji-

asta, îți 
spune părerea și fruntașa 
în producție Lăzescu A- 
neta, este nevoie de de
zarmare generală și to
tală. Oricit se împotri
vesc imperialiștii, ideile 
păcii și ale prieteniei 
vor triumfa. Bine zice 
tovarășul Hrușciov : 
«pricit de întunecoasă ar 
fi noaptea, zorile vin 
negreșit»-. Voința po
poarelor va triumfa. Și 
la aceasta va aduce un 
aport prețios și delega
ția R.P. Romine, in frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care ex
primă mesajul de pace 
al poporului nostru, 
constructor al socialis
mului'.

Privesc în sală. Fete 
tinere a căror inimă 
n-a tresărit poate încă 
de primul fior al dragos- 
tei și femei încărunțite, 
mame și soții care se 
gîndesc ' la viitorul co
piilor lor. Toate, aseme
nea tuturor oamenilor 
muncii din patria noas
tră, sînt cu inima și 
gîndul alături de dele
gația țării noastre la 
O.N.U., purtătoarea so
liei de pace și prietenie 
a poporului nostru 
muncitor.

B. DUMITRESCU

{

T

A-ți cer© mereu mai
Am vizitat, mai zilele trecu

te, o frumoasă gospodărie co. 
lectivă în Dobrogea, în comu
na Topalu, și inima mea s-a 
umplut de soare și de putere 
nu numai pentru că i-am vă
zut bine imbrăcați pe toți ță. 
rănii, pînă mai de mult golași, 
din acel sat, nu numai pentru 
că am văzut casele noi ale 
satului pînă mai ieri alcătuit 
din bojdeuci, dar pentru că 
am asistat la ședința serală, 
zilnică, de planificare a mun
cii pentru a doua zi. La a- 
ceastă ședință, in afară de 
președinte, de ingineri, de se
cretarul organizației de bază 
și de brigadieri, adică afară 
de cei care în chip firesc se 
cuvine să ia parte la ea, ve
neau, din proprie inițiativă, 
de-a dreptul de la munca o- 
bositoare a zilei, înainte de ci
nă și fără grabă să ajungă în- 
tîj la ea, poate încă o sută de 
colectiviști. Asistau Ia discu
ții, luau cuvîntul, iși dădeau 
părerea, căutau, împreună cu 
conducerea modalitatea cea 
mai bună de muncă pentru a 
doua zi. Gospodăria e doar a 
fiecăruia dintre ei, belșugul ei 
e belșugul lor și interesul pe 
care 11 purta odinioară fiecare

de Lucia Demetrius

palmei luî de pămînt lucrată 
anevoie, fără spor, e îndreptat 
azi cu toată pasiunea către 
marea moșie a tuturor, cea 
care îi îngăduie fiecăruia o 
viață pe care părinții lui n-ar 
fi crezut-o cu putință și care 
trimite dincolo de hotarele ei 
pîine și lapte și vin și poame

izolat și nu este. El începe să 
fie caracteristic pentru gos
podăriile noastre colective.

Un sentiment similar am 
trăit citind, în „Scînteia tine- 
retului“, răspunsurile pe care 
Io dau tinerii muncitori și ță
rani la ancheta deschisă de 
acest ziar cu privire la fe-

altor muncitori. Această li-
niște și bucurie a muncii îm
plinite, a muncii care va fi să- 
vîrșită mîine, a conștiinței că 
odată înlăturată proprietatea 
individuală cu toate păcatele 

ei și condițiile absurd de ne
rodnice de muncă pe care Ie 
implica, toată activitatea nu 
poate merge decît în progres 
continuu și că fiecare parti
cipă la bunul mers așa 
cum participă la culesul roa
delor, nu poate fi un fenomen

Iul cum trăiesc, cum mun
cesc, ce urmăresc, ce iubesc 
și ce socotesc ei vrednic de 
dispreț. Se desprinde din a- 
ceste scrisori acel minunat e- 
lan către viață al unui tineret 
sănătos, al unui tineret care 
pricepe că dacă din copilărie 
a primit (și a primit altceva, 
altfel, în altă măsură, în alte 
condiții decît părinții lor la 
vîrsta pe care o au ei acum) 
e dator acum să dea, să se in
tegreze în masa celor care

mult
construiesc și creează. Se vă
dește in aceste scrisori — și 
firește că nu numai în ele — 
o atitudine cinstită față de 
viață și de muncă. O înțele
gere a muncii ca lin rost, ca 
un sens în viața fiecărui om, 
sens care se înglobează în ma
rele sens al 
ai societății

Gheorghe 
tehnolog de 
troputere" __ ______ ,
pildă, exprimă foarte bine a- 
ceastă atitudine de om care 
nu cere numai ci se simte da. 
tor înainte de orice să dea, 
pentru că a trecut de virsta în 
care adolescentul e numai o 
pilnie deschisă să primească, 
un burete gata să sugă învă
țăminte, idei, îndrumare, meș
teșug. Gheorghe Fîntînă spu
ne : „Pe un tînăr azi trebuie 
să-l caracterizeze modestia, 
cît și o permanentă nemulțu
mire de sine. O nemulțumire 
creatoare care să-1 îndemne 
a-și cere mereu mai mult cu 
flecare zi de viață".

Trin această „nemulțumire

viețîi colectivului, 
noastre socialiste.
Fîntînă, inginer 

la Uzinele „Eleci 
din Craiova, de

(Continuare in pag. 3-a)

Zilnic, tovarășului 
Gheorghiu-Dej și 
țării noastre la cea 
sesiune a Adunării Generale & 
O.N.U. le sînt trimise nume
roase mesaje și scrisori, de 
către oameni ai muncii din 
Capitală și din țară, de perso
nalități de seamă ale vieții 
noastre științifice și culturale 
prin care ei iși exprimă ade
ziunea lor totală la politica 
externă de pace a partidului 
și guvernului nostru și urează 
delegației romîne și delegații
lor celorlalte țări socialiste 
succes deplin în nobila misiu
ne de apărare a păcii, de în
tărire a prieteniei intre po
poare.

„Colectivul exploatării mi
niere Deva vă urează sănăta
te. spor la muncă și succes 
în misiunea nobilă ce o înde
pliniți în numele și cu spriji
nul poporului nostru — se ara
tă între altele în telegrama 
trimisă tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de colectivul a- 
cestei exploatări. Noi susținem 
mesajul de pace al delegației 
țării noastre la O.N.U. prin 
noi realizări în producție".

„Doresc să muncesc în pace^' 
fără grija urmărilor războiu
lui rece sau’ a unui conflict 
mondial armat, pentru a putea 
traduce în viață mărețele sar
cini trasate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. — scrie in
ginerul Ilie Trandafirescu, 
Erou al Muncii Socialiste, de 
la uzinele de tractoare ,.Ernst 
Thălmann“ din Orașul Stalin.

Aceasta este dorința mea și 
vă urez
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dv. 
și întregii delegații, succes de
plin în susținerea năzuințe
lor poporului nostru la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U., și să vă întoarceți să
nătos".

In moțiunea adresată de co
lectivul întreprinderii meta
lurgice Medgidia, se spune 
printre altele : „în aceste zile, 
cînd poporul romîn v-a încre
dințat nobila și istorica mi
siune de sol al păcii, gînduri
le și inimile noastre sînt ală
turi de dumneavoastră pentru 
că exprimați ca nimeni altul 
năzuințele ae pace ale noas
tre. ale tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră. Spu
neți acolo, la tribuna O.N.U.< 
în auzul lumii întregi, că noi, 
urmînd calea arătată de 
partid, făurim cu armele pă
cii o țară înfloritoare, o viață 
mai bună pentru noi și pentru 
copijj noștri și pentru aceasta 
avem nevoie de pace".

Asemenea mesaje și scri
sori au mai transmis și side- 
rurgiștii combinatului de la 
Hunedoara, textiliștii de la 
întreprinderea „Vasile Roai- 
tă“ din Oradea. muncitorii 
de la întreprinderea „Secera 
și Ciocanul" din Tîrgu Mu
reș, colectiviștii din comu
na Topraisar, regiunea Con. 
stanța, muncitorii de la fa
bricile de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Bucu
rești și „6 Martie" din Curtea 
de Argeș, minerii de la ex
ploatarea carboniferă Ani- 
noasa și mulți alți oameni ai 
muncii din întreaga tară.

scumpe tovarășe

(Agerpres).

pruntașc în muncă la întreprin
derea „.Tricotajul Roșu" din 
Capitală, tînăra Stela Chivu- 
lescu se străduiește să dea 

numai produse de calitate.



Stiintă
O IMPORTANTĂ 

REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂ

Plasma solară... taie metalul

Privind casele de pe strada 
Povernei, asemănătoare mul. 
tor altora dintre străzile din 
centrul Capitalei, nu bănu- 
lești că într-unul din a- 
eeste imobile domnește at
mosfera gravă dar tumultuoa
să. atît de specifică marilor 
laboratoare în care sînt dezle
gate enigmele științei, în care 
oamenii creează noi mijloace 
de luptă împotriva dușmani
lor Sănătății.

în cabinetul directorului in
stitutului un minunat portret 
al prof. Gh. Marinescu amin
tește vizitatorilor glorioasele 
tradiții ale școlii neurologice 
romînești
- Am dori să comunicăm 

cititorilor noștri cîteva amă
nunte asupra recentei reuni
uni comune a 
neurologilor ro- 
mîni și britanici 
— ne-am adresat 
directorului insti
tutului de neuro
logie «1 Acade
miei R.p.R., aca
demicianul A. 
Kreindler. Cu ce 
prilej a avut loc această mani
festare științifică ?

— In urmă cu doi ani, la 
Oxford, a avut loc o reuniune 
științifică unde neurologii ro- 
mîni au discutat cu neurologii 
britanici, ați făeut un schimb 
d,e experiență in legătură cu 
cîteva probleme importante 
privind epilepsia șj bolile 
vasculare cerebrale.

De data aceasta, la invitația 
Societății Științelor Medicale 
Si a Institutului de neurologie 
al Academiei R P.R. a avut 
loc la București o reuniune a- 
semănătoare.

— Care au fost problemele 
dezbătute în cadrul acestor 
sesiuni științifice ?

— Oaspeții britanici au pre. 
zentat o serie de cercetări ale 
tor în domeniul bolilor dege. 
nerative ale sistemului ner. 
veg. metodelor eiectrofizioio- 
glce de diagnostic in neurolo
gie, tratamentul meningitelor 
tuberculoase, bolile infecți. 
oase ale sistemului nervos 
central, iar comunicările noas. 
tre au prezentat in special 
realizările cercetătorilor in 
domeniul afaziei (tulburări de 
limbaj prin leziuni cerebrale) 
epilepsie și altele. Au fost 
prezentate 11 comunicări din 
partea neurologilor romini și 
6 din partea neurologilor 
britanici.

— Ați vrea să ne citați ci- 
teva dintre lucrările prezen
tate în cadrul reuniunii?

— Menționăm în această 
direcție comunicările ..Studiul 
biachimismirluî cerebral in en- 
eefalomieliteje alergice expe
rimentale" (acad. Gr. Bene- 
tato și colaboratorii — Bucu. 
rești), „Bazele neurofiziologice 
ale studiului afaziei (acad. A. 
Kreindler — București), „Le
ziuni vasculare anoxice ale sis
temului nervos central în boala 
hipertonică umană și experi
mentală" (acad. D. Miskoiczy 
și colaboratorii - Tg. Mureș), 
„Sindrom ereditar recesiv 
foarte rar cu ataxie cereb
rală, oligofrenie, cataractă și 
alte semne" (dr. Hugh Gar- 
land — Leeds), „Studii asupra 
fiziologiei rinencefalului (prof. 
O. Sager și colaboratorii — 
București), „Tratamentul me
ningitei tuberculoase" (dr. M. 
Ashby — Londra) etc.

— Care au fost concluziile 
științifice, care s-au desprins 
pe marginea acestor comuni
cări ?

— în domeniul afaziilor 
s-au arătat legăturile strînse 
dintre structura creierului și 
funcțiunile sale atît de dife
rențiate. Cercetările noastre 
au dovedit că aceste funcțiuni 
au o bază materială care 
acum se poate studia în amă
nunțime cu ajutorul metode, 
lor moderne de cercetare a 
sistemului nervos central.

Oaspeții au evidențiat fap. 
tul că școala neurologică 
rominească folosește în stu
diul bolilor creierului me
tode foarte variate cum sînt 
metodele de neurofiziologie, 
de histochimie, de neuropato-

Interviul nostru 
cu acad. prof. dr.

Â. Kreindler

RULMENȚI
CU BILE UE STICLI

Rulmenții cu bile de sti- 
clă găsesc o aplicare din 
ce în ce mai largă mai ales 
in domeniile unde este 
mai puțin necesară rezis
tența mecanică și predo
mină cerința de rezistentă 
la temperaturi Înalte.

Rulmenții cu bile de oțel 
încetează să funcționeze 
la temperaturile unde În
cep să se descompună ule
iurile. Acestea sînt tempe
raturile ■ de aproximativ 
200 grade C.

Rulmenții construiți din 
bile de sticlă, special căli
tă, rezistă la temperaturi 
mult mai înalte ceea ce 
are o deosebită însemnă
tate mai ales în tehnica 
rachetelor.

R. T. 

logie. de neurochimie -reușind 
astfel să abordeze pe mai 
multe laturi aceeași chestiune. 
In discuțiile care au avut loc 
la această reuniune, oaspeții 
britanici au subliniat rezulta
tele remarcabile pe care le-a 
obținut școala neurologică ro- 
mînească în cîteva probleme 
de mare importanță în știința 
contemporană.

Tot în legătură eu comuni
cările prezentate în cadrul 
reuniunii aș vrea să mențio
nez faptul că drept un oma
giu adus școlii neurologice ro- 
mînești, prof- Hugh Garland, 
fost președinte al secției de 
neurologie a lui Royal Society 
of Medicine din Londra, a pre
zentat o comunicare In care a 
expus rezultatele cercetărilor 

sale asupra unei 
boli descoperite 
de prof Gh. Ma
rinescu în 1931 și 
care in prezent 
poartă numele de 
„Marinescu-Gar- 

land".
— Care a fost- 

in general im
presia oamenilor de știință 
britanici despre realizările șco
lii noastre de neurologie ?

— Excelentă. Discuțiile noas
tre au continuat de altfel, du
pă Încheierea, reuniunii, In 
clinici. Medicii britanici au 
fost impresionați nu numai 
de înaltul nivel al cercetă
rilor romlnețti în domeniul 
neurologiei, ci și de uti
larea modernă a labora
toarelor noastre, de avlntul 
creator al tinerilor cercetători. 
Dr. M. Ashby din Londra re
marca de altfel faptul că 
„în Rominia statul alocă 
imenșe sume de bani pen
tru dezvoltarea științei, iar ti
nerii cercetători își dăruiesc 
tot entuziasmul".

Reuniunea comună la care 
am participat, ca și vizitele 
făcute la instituțiile medicale 
d.n Rominia — a declarat dr. 
E. R. Bickerstaff, de Ia Smeth
wick Hospital (Birmingham) 
- a fost pentru noi deosebit 
de valoroasă. Am putut com
para metodele dv. de muncă 
cu cele ale noastre și am vă
zut că sînt destul de asemă
nătoare. Ceea ce este diferit, 
este că neurologii dv îmbină 
foarte strins activitatea clini
că cu cercetarea de laborator 
și aceasta este foarte bine, 
pentru că munca de cercetare 
științifică dă tehnicianului o 
bază solidă ta activitatea lui. 
La noi in Anglia, unde sint 
mai puțini neurologi, este mai 
greu de realizat această îmbi
nare a celor două activități.

Reuniunea de la București 
a Întărit și mai mult legături
le de colaborare dintre neuro
logii romini și britanici. în- 
dreptind atenția oamenilor de 
știință din ambele țări spre 
atacarea unor probleme co
mune (neurologii britanici vor 
studia printre altele o serie de 
probleme în encefalite și boli 
vasculare, iar noi vom studia 
anumite aspecte ale bolilor 
ereditare), a contribuit la 
stringerea legăturilor între oa
menii de știință în lupta pen
tru rezolvarea unor probleme 
importante ale științei con- 
temporane.

TR. POTERAȘ

Tînârul oercetător I. Carabogda n de la Institutul de energetico 
urmărește cu atenție funcționarea instalației pentru studiul 

proceselor energetice din motoarele cu ardere Internă.

(pitește acei te
O lucrare 

de combatere 
a misticismului

Apărută de curind in colec
ția S.R.S.C., lucrarea „De 
vorbă cu credincioșii" repre
zintă o prețioasă contribuție 
in munca de educare științi
fică a maselor largi.

Lucrarea răspunde la nedu
meririle unor cititori, care 
prinși încă in mrejele reli
giei, mai cred în plăsmuirile 
și dogmele mistice. Născute 
din cele mai obscure și mai 
deformate reprezentări ale 
oamenilor primitivi despre 
natură, aceste plăsmuiri au 
fost întreținute, dezvoltate cu 
grijă de clasele exploatatoare, 
in dorința lor de a ține ma
sele în întuneric, în scopul 
exploatării și asupririi.

Autorii s-au străduit să dea 
un răspuns științific la o se
rie de probleme interesante 
ca „Originea universului" „O- 
riginea pământului", „Origi
nea omului**, probleme de 
deosebită importanță în edu
cația ateistă. Deosebit de in
teresante sînt și capitolele 
privind originea și esența re
ligiei și a dogmelor reli
gioase.

Lucrarea nu se oprește nu

Foto i A VIBRU 

mai la a pune față în față 
adevărurile științifice cu scor
nirile misticismului, ci trage 
și concluzii, arătind cum mis
ticismul a slujit întotdeauna 
interesele claselor dominante, 
exploatatoare, fiind o frînă in 
calea progresului. Misticis
mul. nu poate fi decît ostil 
poporului, oamenilor muncii, 

în țara noastră au avut loc 
profunde transformări econo
mice, politice și culturale. A- 
ceste transformări au dus la 
lichidarea exploatării omului 
de către om. rădăcina prin
cipală a religiei. Totuși, în 
conștiința unor oameni mai 
persistă o serie de prejude
căți religioase. Aceste rămă
șițe mistice-religioase au o 
influență negativă asupra oa
menilor. indepărtindu-i de la 
cunoașterea vieții, subminin- 
du-le încrederea in capacita
tea lor de acțiune, de trans
formare a naturii.

Prin bogăția ei tematică, 
lucrarea „De vorbă cu cre
dincioșii^ (Răspuns la unele 
întrebări ale credincioșilor) 
reprezintă o carte de preț în 
activitatea de promovare a 
științei, de combatere a mis
ticismului.

A. SUFRIN

.Cosmonautica — 
o nouă știință"

O nouă tehnică, o nouă 
știință se impune în mod 
grandios : cosmonautica. Des
pre ea se vorbește in lucra-

Mulți școlari se întreabă 
ta fiecare an, la înce
putul studiilor:

— De ce trebuie să învățăm 
matematica ?

Unii din aceștia își preci
zează nedumerirea :

— De ce trebuie să învățăm 
atita matematică ?

Este foarte probabil că, pe 
măsură ce au înaintat în stu
diile de specialitate respecti
ve, cei mai mulți din acești 
tineri au găsit răspunsul și 
la prima și la a doua între
bare.

Celor puțini care nu au gă
sit răspunsurile la aceste în
trebări voi încerca să le pun 
la dispoziție unele elemente, 
care să-i ajute să răspundă 
singuri la întrebările de mai 
sus și să i îndemne să ia în 
serioasă considerație studiul 
matematicii.

Incontestabil, învățămîntul 
matematicii capătă din an în 
an o importanță din ce în ce 
mai mare. Acesta este un 
fapt. El este vizibil mai ales 
în țările socialiste și în pri
mul rind în Uniunea Sovie
tică. Faptul acesta se expli
că în mod foarte simplu, prin 
necesitatea realizării și depă
șirii planurilor economice de 
stat, prin necesitatea creșterii 
neîncetate a ritmului de pro
ducție, lucruri care reclamă 
utilizarea tehnicii celei mai

La Expoziția realităriLor e- 
conomiei naționale a U.R.S.S, 
a fost prezentată pentru prima 
data în tehnica mondială o in
stalație de tăiere rapidă a me
talelor cu ajutorul plasmei- A- 
ceastă instalație cu proprietăți 
de-a dreptul fantastice a fost 
realizată pe baza studiilor efec
tuate timp de câțiva ani la In
stitutul de utilaj pentru sudura 
electrică din Leningrad.

. Oamenii de știință sovietici 
merg cu succes înainte pe dru
mul stăpînirii fuziunii termo
nucleare și folosirii energiei te» 
monucleare“.

*
Această declarație făcută cu 

câtva timp în urmă de cunoscu
tul savant sovietic" A. Nșs-meia- 
nov, dovedește că reacția termo
nucleară, care constituie cea mai 
uriașă sursă de energie posibilă 
pe pământ și baza întregului vi
itor al energeticii, va fi stăpî- 
nită mai curînd decît ne aștep
tăm. Nu încape îndoială că a- 
cest eveniment științific ne va 
da posibilitatea să înfăptuim 
pînă și cele mai îndrăznețe vi
suri al omenirii, să transformăm 
radical clima și fața planetei 
noastre.

Soluția teoretică pentru în
făptuirea acestei adevărate mi
nuni tehnice, pentru „domestici
rea" energiei termonucleare a 
fost dată încă in 1950 de fizi-

Antena stației de televiziune 
din Moscova.

Feto : TASS

cărți !
rea „Cosmonautica — o nouă 
știință" a inginerului D. St. 
Andreescu, autorul interesan
telor lucrări „Vă scriu din 
gara cosmică", „Racheta — 
armă și vehicul" și „încotro 
— spre Venus sau spre 
Marte

în „Cosmonautica — o nouă 
știință" după un amplu și 
documentat istoric, sînt pre
zentate cele mai importante 
probleme ale acestei pasio
nante științe, precum și ta
bloul epocalelor înfăptuiri 
ale oamenilor.de știință so
vietici pe drumul cuceririi 
Cosmosului. Autorul oferă o 
largă trecere în revistă a 
marilor realizări ale cosmo
nauticii sovietice începînd de 
la realizarea primului satelit 
artificial al pămîntului pină 
la realizarea primei astro
nave destinată să-l poarte pe 
om in spațiul cosmic, în zbo
ruri de lungă durată.

Prin varietatea problemelor 
atacate, noua lucrare a ingi
nerului D. St. Andreescu este 
prima carte de acest fel apă
rută în literatura noastră. 
Bogat ilustrată, bine sistema
tizată. cu o gradare logică a 
temelor tratate, lucrarea este 
atrăgătoare. captivantă și 
prezintă un viu interes pen
tru masele largi de cititori.

Citind-o, lectorul dobindește 
o largă imagine a marilor 
realizări ale cosmonauticii și 
perspectivele acestei pasio
nante științe menită să înfăp
tuiască secularele năzuințe 
ale omenirii.

Prof. tag. ION PASCARU

Să învățăm matematica!
noi, care la rindul său, nu se 
poate dezvolta fără matema
tică.

Iată deci cum nu poți intra 
într-o școală tehnică. într-un 
institut tehnic, nu poți deve
ni specialist in oricare dome
niu al tehnicii contemporane, 
dacă nu ți-ai însușit temeinice 
cunoștințe matematice.

Un lucru care pare mai pu
țin obișnuit șj asupra căruia 
vreau să stărui puțin, este 
fenomenul de interpătrundere 
între matematică și diverse 
discipline, din ce în ce mai 
numeroase, care păreau pînă 
acum foarte departe de lu
mea abstracțiunilor matema
tice. Aparent, asistăm la o a- 
devărată invazie, mai exact la 
o revărsare a matematicii 
peste domeniile altor discipli
ne. în realitate, lucrurile se 
petrec invers : tot mai multe 
discipline așteaptă astăzi de 
la matematică rezolvarea 
unor probleme urgente, de 
cea mai mare importanță 
pentru propria lor dezvoltare.

Rezultatele acestei inlerpă- 
trunderi pot apare bizare la 
prima vedere. Am răsfoit, a- 
cum cîteva săptămîni, o carte 
de medicină, mai exact de 
fiziologie renală, pe care mi-a 
adus-o alarmat un tînăr prie
ten, medic cu deosebită price
pere în muncă. Răsfoind car
tea mi-am dat seama că me-

șovietici, academicienii 
Saharov și I. E. Tamm. 
propus să se trimită un 
electric extrem de intens 

gaz foarte rarefiat și 
lică bun conducător de

cienii 
A. O, 
Ei, au 
curent 
printr-un gaz foarte rarefiat și 
ionizat, adică bun conducător de 
electricitate, în acest fel din 
cauza giganticelor forțe magneti
ce pe care le produce curentul 
electric, coloana de gaz se con
centrează în mijlocul tubului, 
astfel că temperatura foarte 
înaltă care se produce în inte
rior nu mai poate 
ajunge la perețiî va
sului. Prin urmare 
vasele pentru reac. 
țiile termonucleare, 
pentru care nu pu
teau fi. găsite niciun fel de mate
riale rezistente la aceste tempera
turi uriașe, au fost confecționate 
pur și simplu dintr-un... cîmp 
magnetic. Tocmai gazul din inte. 
riorul acestui tub constituie plas
ma, substanța care în mod o- 
bișnuit se găsește doar în soare 
și stele.

Cu alte cuvinte, prin gazul 
foarte rarefiat din tub este lăsat 
să treacă un curent de cîteva 
sute de mii da amperi. Din 
cauza descărcărilor extrem de 
puternice care se produc, gazul 
se încălzește atît de tare, incit 
își pierde structura sa atomică 
obișnuită, învelișurile de elec-

Tuneluri gigantice
Orașele și țările glo

bului sînt adeseori 
despărțite unele de 
altele de munți, flu
vii și măii Natura 
n-a ținut seama de 
interesele omului și 
i-a pus în calea mij
loacelor lui de trans- 
■port terestru fel de 
fel de obstacole.

Astăzi vârfurile se
mețe și adîncu. 
rile măr dor nu mai 
sînt obstacole de ne
învins. Tunelul învin. 
ge azi atît muntele 
cît și marea. Azj o- 
mul s-a gîndit să des
pice valurile mărilor 
și să arunce de-a 
curmezișul lor șosele 
și drumuri de fier. 
Cum ? Folosind tune, 
lele.

Tn Uniunea Sovieti
că, ne . informează I.

Adabașev într-o re
centă lucrare tn care 
prezintă marile pro
iecte contemiporane de 
transformare a natu
rii, realizările sav>an- 
ților și experiența bo. 
gată acumulată de 
armata calificată a 
constructorilor per
mit să se vorbească 
de pe acum despre 
construcția unui tu
nel pe sub strîmtoa- 
rea Kerci și chiar a 
unui tunel gigantic, 
lung de 300 km. sub 
fundul Mării Ga spice, 
între Baku și Kras- 
novodsk.

De ce este necesar 
un astfel de tunel ? 
Oare căile de comu
nicați* de pînă acum 
nu sînt suficiente ?

Dacă vom privi o 
hartă a Uniunii So

Âcad. prof. 
Miron Nicolescu

dicul avea de ce să fie alar
mat. Deși cartea este în în
tregime consacrată fiziologiei 
renale, nu am găsit, în cele 
două sute și treizeci de pagini 
ale monografiei, nici un ri
nichi fotografiat. în schimb 
cartea abundă în formule ma
tematice și în grafice de func
ții, destul de simple pentru 
un matematician, dar teribil 
de complicate pentru un me
dic. ale cărui studii matema
tice se opresc de obicei, din 
păcate, la rezolvarea ecua. 
țiilor de gradul al doilea.

Fiziologia nu este singura 
disciplină care recurge astăz 
abundent Ia modelul mate 
matic. Anatomia reclamă și 
ea din ce în ce mai mult 
ajutorul matematicii și tot 
astfel și biologia. Nu peste 
mult timp nu numai studen- 
ții politehnicii vor studia ma
tematica ci și mediciniștii, fi- 
lologii ș.a.

O largă dezvoltare o va lua 
învățămîntul matematicii in 
domeniul științelor economice

Lingvistica matematică, altă 
știință nouă, face apel la cele 
mai mdderne ramuri ale ma
tematicii : topologia, analiza 
funcțională, algebra abstrac 
tă, teoria graiurilor. 

troni se detașează de nuclee, 
nucleele „despuiate" și electro
nii formând o masă numită plas
mă. Spre deosebire de starea sa 
normală în care gazul este izo
lator, în starea numită ,,plasmă" 
gazul devine hun conducător de 
electricitate. Cine ar fi bănuit 
că plasma își va găsi atît de cu
rind o utilizare tehnică ?

★
Inginerul Kiril Vasiliev, 

colectivul de constructori 
demonstrează 
instalație 
pentru tăierea rapi
dă a metalelor, a 
apăsat o manetă și 
pe aparat s~a a- 
punct violet orbi.

Crescînd din clipă în 
punctul s'a transformat 

arc electric sclipitor 
putea

din 
care 

noua
sovietică

prins 
tor. 
clipă. , 
într-un arc electric 
care nu putea fi privit de
cît prin ochelarii de protecție, 
deoarece temperatura arcului era 
de 18.000 grade, adică de trei, 
ori mai mare decît temperatura 
de la suprafața Soarelui ! Apoi, 
inginerul atinse cu degetul un 
buton care se afla pe pupitrul 
de comandă și imediat arcul in
candescent s-a deplasat lateral. 
Supus voinței omului, ateul a 
început să taie dintr-o placă 
groasă de oțel o piesă cu un 
profil extrem de complicat.

Aspectul acestei mașini care 

vietice vom vedea că 
Marea Caspică des
parte partea europea
nă a Uniunii Sovieti
ce de cea asiatică. In 
felul acesta bumbacul, 
grînele, sulful, cuprul, 
fructele și multe mi
lioane tone de alte 
încărcături trebuie să 
parcurgă, din partea 
asiatică pînă în cea 
europeană, un drum 
ocolit. Alte ar fi si
tuația dacă legătura 
s-ar face direct între 
Baku și Krasnovodsk.

Rezolvarea cea mai 
eficace este construi
rea tunelului de care 
am amintit mai sus. 
Adîncimea la care va 
fi săpat tunelul nu 
va fi m,ai mare de 
160—170 metri.

A. BRATU s

Automatizarea progresivă a 
tuturor proceselor industriale, 
iată un alt fapt care caracte
rizează stilul de muncă al 
vremii noastre. La baza auto
matizării stă insă una dintre 
ramurile cele mai noi ale ma
tematicii. anume logica mate
matică.

O largă dezvoltare a luat-o 
ta ultima vreme tehnica ma
șinilor de calcul, care econo
misesc zeci de ani de muncă.

Iată deci cum matematica 
pătrunde literalmente in mai 
toate domeniile cercetării și 
practicii și foarte curînd nu 
vei putea desfășura nici un 
fel de activitate dacă nu vei 
cunoaște profund bazele ma
tematicii.

In aceasta constă, să spu
nem așa, necesitatea obiectivă 
a studierii și dezvoltării aces
tei importante discipline ști
ințifice.

iată și un alt aspect., de or 
din subiectiv. Această știință 
atît de organizată și disciplina
tă în interiorul ei, educă dis
ciplina gîndului, formează o 
logică consecventă și pretinde 
un riguros control al rezulta 
tului obținut. Iar o asemenea 
disciplină interioară e nece
sară nu numai fizicienilor, 
biologilor sau tehnicienilor de 
orice fel. Nu există om care 
să nu profite in urma ei. 

folosește plasma pentru tăierea 
rapidă a metalelor este destul de 
simplu. Pe un batiu metalic so
lid este montat capul mobil al 
aparatului, în formă de pară. 
De această pară sint fixate co
nexiuni electrice . de înaltă ten
siune și tuburile pentru alimen
tarea eu gaz. Prin injectarea ga
zului în arcul electric se for
mează un jet extrem de intens 
de plasmă.

Rezultatele obținute sînt ex
cepționale, tăierea metalului fă- 
etndu-se de șase ori mai repede 
decît cu mașinile unelte obiș
nuite ! Un alt avantaj al insta
lației constă în caracterul ei u- 
niversal. Jetul de plasmă taie 
repede și precis orice metal, im*
diferent de grosimea lui.

Este deosebit de interesant să 
arătăm că această instalație a 
fost integral automatizată pe 
cale electronică.

Plasma, substanță „monopoli
zată" pînă de curind de astrul de 
foc, va tăia în curînd cu viteze 
fantastice, va suda, va topi și va 
trata termic piese metalice oricit 
de groase ! Iată o nouă reali
zare tehnică, dintre cele mai 
însemnate, care se datorește oa
menilor de știință sovietiei.

Xng. G. PORASTRAU

Instalație cehoslovacă pen
tru calibrarea conductelor 
prezentată la Tîrgul Interna

țional de la Brno.
Foto: C.T.K.

Mașina minieră 
a viitorului

Așa este denumită noua 
combină de mare productivi
tate A-3, folosită în exploată
rile din Bazinul Donețului, 
Multe cuvinte de laudă la a- 
dresa acestei mașini pot fi ci
tite. și în presa tehnică străină, 
care subliniază că productivi
tatea noii combine miniere so
vietice, complet automatizată, 
este de 265 tone cărbune pe 
oră. După cum subliniază re
vista engleză „Discovery", 
noua combină sovietică se re
marcă prin faptul că spre 
deosebire de vechile tipuri 
de combine, ea nu lucrează 
ciclic ci continuu, fiind ase
mănătoare liniilor industriale 
de producție.

T. R.

Cunoașterea abecedarului 
matematic — e necesară ori
cărui om cult, dezvoltat spiri- 
tualicește.

Dar există aici o piedică, a 
exprimată de obicei cam așa : 
„N am înțeles, nu înțeleg și ’ 
nici n-o să înțeleg vreodată 
matematica". Este aici o gre- 
șală fundamentală. Neîndoios, 
folosind adesea abstractiza
rea. studiul matematicii cere 
o muncă asiduă, serioasă, o 
dorință conștientă de a pă
trunde și înțelege. Un aseme
nea studiu apropie pe oricine 
de matematică. „în matema
tică nu există cale pentru 
regi" replica Euclid, excluzind 
de la cunoașterea ei pț cău
tătorii de rezolvări superfi
ciale. Adevăratul om de cul
tură din zilele noastre poartă 
în caracterul său destulă te
nacitate șj dorință de cunoaș- • 
tere care să-l ajute să treacă 
peste greutățile studiului ma
tematicii.

Și poate că atunej. luînd în 
considerare sumară trecerea 
în revistă de mai sus, unii ti
neri vor găsi singuri un răs
puns și la prima și la a doua 
întrebare de la începutul a- 
cestui articol și se vor apuca 
să studieze matematica cu 
toată pasiunea și cu toată se. 
riozitatea de care un tihăr 
este capabil.

1

oamenilor.de
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NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎM 
POLITIC AL U. T. M
La

.Steaua Roșie"-Bacău
Fabrica

Pentru buna desfășurare acentru buna desfășurare a ac
tivității cercurilor de învățămînt 
politic al U.T.M. ce vor funcțio
na anul acesta la Fabrica de. bir
lic și celuloză ,,Steaua Roșie"- 
Bacău, comitetul U.T.M, s-a în
grijit din timp să asigure condi
ții materiale cit mai bune. Dacă 
anțul trecut sălile erau insuficien. 

«e, mobilierul puțin și necores- 
lunzălor, lucru care împiedica 
lesfășurarea în condiții optime a 

dirsurilor, anul acesta comitetul 
U.T.M, s-a îngrijit din timp sâ 
(ie bine amenajate 5 săli. Tine' 
ru, prin muncă patriotică au 
construit o nouă sală la secția 
F3. Tot prin munca tinerelului 
a fost confecționat mobilier nou 
și reparat cel necorespunzător. 
Fiecare sală are bănci, 
tablă. Tinerii s-au îngrijit 
aspectul sălilor să fie cît 
sărbătoresc. Au confecționat 
zinci, grafice comparative 
panouri cu realizări ale 
gimulul nostru. Membrii 
miletului U.T.M., propagandiștii 
s~au ocupat ca fiecare cursant să 
aibă abonament la broșurile și 
manualele cursului respectiv.Anul 
trecut, de exemplu. la cercul „Si 
ne cunoaștem patria"; exista doar 
un abonament ln doi tineri, fapt 
care împiedica pregătirea temei' 

^fnică a fiecărui cursant. Anul a- 
cesta și-au făcut abonamente toți

mese, 
ca 

mai
lo- 
fi 

re- 
co-

tinerii înscriși la cursul seral «• 
nul II.

în cadrul întreprinderii func
ționează de asemenea un stand 
au cărți. Membrii biroului s-au 
îngrijit ca la acest stand tinerii 
să găsească și cărțile indicate în 
materialul bibliografic. Experien- 
ța bună de acum un an a arătat 
că mulți tineri și.au cumpărat 
cărțile ideologice indicate în 
bibliografie, curți care le-au 
îmbogățit biblioteca personală și 
care i-au ajutat în pregătirea lor 
pentru învățămintul politic. Foar
te mulți cursanți și->au cumpărat 
pînă acum de la ștand broșuri 
cu lucrările Congresului al lIFlea 
al partidului, documente ce vor 
fi studiate anul acesta. Comite, 
tul U.T.M. a luat legătura din 
timp și cu conducerea Școlii pro. 
fesionale petrol-chimie și cu cea 
a școlii medii serale care 
funcționează în cadrul întreprin
derii pentru a asigura fiecărui 
cerc hărțile și planșele necesare 
în predarea lecțiilor. S~au format 
colective de tineri care vor de. 
sena grafice comparative cu rea
lizările regimului democrat-popu
lar. în unele secții s-au confec. 
ționat albume cu realizări și pei
saje din întreaga țară. Aceste al
bume vor fi folosite și la cursuri.

V. ENAȘOAIE

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Pregatirea deschi
derii anului de învă* 
țămint politic ește 
una din cele mai im
portante probleme ca
re stă în această pe
rioadă în centrul a- 
tenției 
U.T.M.

politic 
din acest

organizațiilor 
din secțiile 

Combinatului siderur. 
gic Hunedoara. Zil
nic secretarii organi
zațiilor U.T.M. ra
portează la comitetul 
U.T.M. pe combinat 
stadiul 
prezintă 
cursanți, 
mente pentru 
rialul 
pregătesc sălile unde 
urmează să se desfă
șoare cursurile,, cu 
alte cuvinte iau toate 
măsurile pentru bu
nul mers al în.

pregătirilor. 
tabela cu 
fac abona* 

mate- 
bibliografie.

vătămîntului 
a! U.T.M.
an.

Mai sînt 
birouri de 
U.T.M., cum este cel 
de la oțelăria nr. 2, 
care tratează superfi
cial problema pregă
tirii deschiderii anu
lui de îuvățămÎDt po
litic. Deși mai sînt 
puține zile pînă la 
începerea cursurilor 
în această organizație 
tinerii nu au fost încă 
înscriși în cercuri și 
cursuri. Tovarășul Ne. 
delcu Ion, locțiitor 
de secretar, susține că 
tabelele au fost în* 
tocmite și au fost în
scriși la cursuri 280 
tineri din cei 365 cîți 
sînt în secție. Tabele
le, spune el, se află

însă unele 
organizații

la tov. Scurtu, mem. 
bru în comitetul 
U.T.M. pe secție. To
varășul Scurtu susține, 
la rîndul său, că ele 
sînt la un alt tovarăș 
care este plecat în 
concediu și le aro în- 
cuintc în dulap.

Majoritatea tine
rilor din secția O.S.M. 
ur. 2 nu știu încă din 
ce formă de învăță. 
mînt politic U.T.M. 
vor face parte. De a- 
ceasta stare de lucruri 
se face vinovat și co
mitetul U.T.M, 
combinat, pentru
nu a controlat și aju
tat în aceeași măsură 
toate organizațiile de 
bază U.T.M. Acest 
lucru va trebui făcut 
cît mai grabnic.

LAL ROMULUS

pe 
că

Pentru buna aprovizionare cu lemne
a populajiei și instituțiilor

în întreaga țară s-au luat din 
vreme măsuri pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a 
populației și instituțiilor cu 
lemne de foc și cărbuni necesari 
încălzitului pe timpul iernii^

în primele 8 luni ale anului 
s-au distribuit consumatorilor 
cu 15.000 de vagoane mai mul
te lemne de foc și cu 5.000 va- 
goane mai mulți cărbuni decît 

aceeași perioadă • anului tre
cut.

în prezent depozitele de

Azi, 23 septembrie orele 
20,30 la cinematograful 
Patria va avea loc des
chiderea festivă a celui de 
al ll-lea Festival Interna
țional al filmului de păpuși 
și marionete. în cadrul 
spectacolului de gală se va 
prezenta un program de 
filme în cinemascop :

— Cîntecul tractoarelor 
O producție a studioului 
„București".

— Visul unei nopți de 
vară după comedia iui W. 
Shakespeare și

•— Faust 
studioului 
puși din 
Republica 
slovaeă.

ale 
pă-

producții 
de filme de 

Gottwaldow -— 
Socialistă Ceho-

lemne sînt bine aprovizionate 
dispunind de un stoc de circa 
50.000 vagoane de lemne de foc 
și de cantități însemnate de căr
bune. In Capitală stocul este de 
peste 10.000 de vagoane. Zilnic 
intră în depozite în medie 200 
de vagoane cu lemne de foc și 
cărbuni. Aceste stocuri, împreu
nă cu cantitățile care se primesc 
în fiecare zi sînt în măsură să 
asigure o bună aprovizionare a 
cetățenilor.

Pentru îmbunătățirea deservi
rii populației în timpul iernii, 
în Capitală, ca și în majoritatea 
orașelor și centrelor muncito
rești din țară se vor organiza 
depozite sezoniere de cartier 
unde se vor vinde lemne în can
tități mai mid. A fost mărit și 
parcul de mijloace auto destinat 
transportului lemnelor la domi
ciliu. Astfel, în Capitală numă
rul autocamioanelor care deser
vesc cetățenii este cu circa 50 
mai mare decît cel din anul tre
cut. Pentru a putea efectua vo
lumul sporit de transporturi 
este necesar ca sfaturile populare 
să ia de pe acum măsuri pentru 
ca numărul mijloacelor de 
transport să fie încă sporit.

( Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

ai i lea

Vizionarea filmelor în
scrise în concursul Festiva
lului se va desfășura zil
nic la Cinematograful Va- 
sile Alecsandri, orele 9,30 
am.

Publicul spectator va pu
tea viziona aceleași filme 
zilnic ia cinematograful 
M. Gorki.

creatoare" tinărul inginer Fin- 
tînă înțelege desigur renunța
rea la suficiență și la preten
țiile neîntemeiate care pot să 
pască tinerețea, înțelege senti
mentul răspunderii față de 
societatea care te-a crescut 
om. față de această lume fru
moasă, care poate fi din zi în 
zi mai frumoasă cu ajutorul 
fiecăruia dintre noi, care devi
ne din zi în zi mai perfectă, 
în măsura în care, în chip ac
tiv și cinstit, cei care sînt con
structorii ei, își cer lor înșile 
ma’ mult, se dăruiesc împli
nirii ei.

Alți tineri. în răspunsurile 
lor, vorbesc despre nevoia lor 
de a se perfecționa citind, în- 
sușindu-și cit mai multe cu-

La întreprinderea 
„Armătura"-Cluj

con- 
de 

din

Informații

La întreprinderea „Ar
mătura* din Cluj se fac 
ultimele pregătiri pentru 
deschiderea noului an de 
învățămînt politic al U.T.M. 
Bazîndu-se pe experiența 
acumulată anul trecut, co
mitetul U.T.M., sub 
ducerea comitetului 
partid, s-a îngrijit
timp de recrutarea propa
gandiștilor din rîndurile 
celor mai buni utemiști. 
Comitetul de partid a în
sărcinat 
număr 
membri 
a munci 
la formele de învățămînt 
politic al U.T.M.

Frecventînd cu 
laritate cursurile 
zile organizate de 
tul orășenesc U.T.M. pro
pagandiștii se pregătesc 
temeinic pentru a putea 
asigura activității cercu
rilor și cursurilor politice 
un conținut cît mai bogat 
în același scop, noii pro
pagandiști discută cu cei 
vechi, cu o bogată expe
riență în această muncă, 
despre metodele de pre
dare, seminarizare, pregă
tirea lecțiilor. întocmirea 
conspectelor etc. Aseme
nea discuții au avut loc 
între noii propagandiști 
Lorinez Iosif, Farkaș Sara, 
Gheorghe Așteleanu și ve
chiul propagandist Marin 
Groza.

Pină acum s-a desfășu
rat în secție șj munca de 
înscriere a tinerilor pentru 
noul an de învățămînt po
litic. S-au înscris aproa
pe 200 de tineri ; s-au 
amenajat de asemenea să
lile unde se vor ține 
cursurile și • seminariile, 
astfel ca încă de la deschi
dere să se asigure o bună 
activitate tuturor cercuri
lor de învățămînt politic.

de asemenea un 
de candidați și 
de partid pentru 

ca propagandiști

regu- 
de 10 
corni te-

P. PALIU

La cel de-al ll-lea Pavi
lion de mostre, Urinele 
,,Electromagnetica" din Ca
pitală vor prezenta 10 ti
puri de aparate de radio. 
Printre tipurile de aparate 
de radio vor f» și combina 
ruziaclă tip „Electronica", 
aparatul de radio „Enescu" 
cu piek-up și „Fantezia". In 
fetogrefie laboranta Gheor- 
ghe Georgeta pregătind a- 
paratele cere vor pleca la 
cel de-al ll-lea Pavilion de 

mostre.

Utemîsta Ecaterina Dumitriu, 
laborantă la Fabrica „Țesătura“ 
din lași, efectuează întotdeauna 
cu mare atenție probele tehno
logice de care depinde in bună 

parte calitatea firelor.
Foto : A. VIERU

Joi dimineața a părăsit Ca. 
pitala, îndreptîndU’Se șpr< 
Franța, o delegație romînă 
condusă de tov. Mihai Petri, 
adjunct al ministrului Comer
țului, care va lua parte la 
deschiderea oficială a tîrgului 
internațional de mostre de la 
Marsilia la care participă și 
țara noastră.

A fost de față Pierre Boufa- 
nais, ministrul Franței la 
București.

★
Joi au continuat lucrările 

Conferinței internaționale de 
carantină și protecția plante
lor-

Au avut loc discuții în legă
tură cu problemele referatelor 
prezentate de participanții la 
conferință.

La invitația delegației țării 
noastre, participanții și invi
tații la conferință vor vizita 
în următoarele 5 zile institute 
de cercetări in domeniul agri
culturii, stațiuni experimenta
le, unități agricole socialiste și 
diferite orașe din țară.

(Agerpres)

Oaspeți de peste hotare 
despre cel de-al ll-lea Festival 

al teatrelor de păpuși
In aceste zile, teatre de pă

puși și artiști din peste 20 de 
țări și-au dat întîlnire pentru 
a doua oară la București. 
Printre oaspeți se află și per
sonalități cunoscute in lumea 
teatrelor de păpuși. -Lată cîte- 
va din părerile unora dintre 
ei despre cel de-al Il lea Fes
tival de la București și despre 
vizita in țara noastră.

Conducătorul artistic al Tea
trului de păpuși din Lenin
grad, Mihail Korolev a decla
rat : „Acest festival promite 
sâ fie și mai interesant și mai 
plin de conținut decit primul, 
care a lăsat asupra noastră o 
impresie de neuitat. Cel mai 
minunat este faptul că festiva
lurile teatrelor de păpuși de 
la București constituie acum 
o tradiție. Ele devin astfel o 
universitate de creație a păpu
șarilor din lumea Întreagă. 
Sintem fericiți că vedem dirt 
nou Bucureștiul, primitor și 
însorit, precum și chipurile 
cordiale ale prietenilor noștri 
vechi și noi4*.

„Sînt fericită că mă aflu pen
tru a doua oară la București 
— a spus Marjorie Batcholder 
Mc Pharlin din S.U.A. Această 
vizită face parte dintr-un tur
neu de patru luni sub egida 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. Scopul acestei călătorii 
este schimbul de idei cu pri
vire la teatrul de păpuși. Cu 
prilejul vizitelor.'voi ține con
ferințe și voi face demonstra
ții despre arta păpușarilor din 
Ș.U.A. și totoddtâ, întîlnin- 
du-mă cu colective de teatru 
din diferite țări, le voi cunoaș
te activitatea. Minunata mea 
călătorie este rezultatul invi
tației pe care am primit-o în 
anul 1958 de a face parte din 
juriul Festivalului internațio
nal al teatrelor de păpuși și 
marionete".

Directorul general al Orga
nizației de teatru și muzică din 
regiunea egipteană a Republi
cii Arabe Unite a spus : „Vin

F O T BA lFinala pe Capitală 
a concursului cultural sportiv 

al tineretului
întrecerile sportive 

cursului cultural sportiv 
amiază.

Finaliștii și-au disputat întîietatea la ciclism, handbal, notație și 
volei, de unde vă prezentăm imaginea de mai jos imortalizată pe 
peliculă din disputa echipelor ,,Electrobobinaj" și ,,Electrofar‘, 
Victoria a revenit formației „Electrofar" cu scorul 2—0,

Ultimele întreceri se vor desfășura simbătă și duminică după 
următoiul program : SÎMBĂTĂ 24 SEPTEMBRIE. Finalele la 
ATLETISM (Stadionul Tineretului, ora 16), TRÎNTĂ (sala Flo- 
reasca II, ora 16,30) HANDBAL ÎN 11 (Stadionul tineretului ora
15) , HANDBAL ÎN 7 (Stadionul Tineretului, ora 16), FOTBAL 
(Stadionul Tineretului ora 16). VOLEI (Stadionul Tineretului, ora
16) POPICE, (arena M.T.T. ora 16F DUMINICĂ 25 SEPTEMBRIE. 
TIR : ora 8 la poligonul Tineretului.

Închiderea festivă a finalelor pe Capitală a întrecerilor sportive 
din codrul Concursului cultural sportiv al tineretului va avea loc 
duminică seara pe Stadionul Republicii cu care prilej se va desfă
șura un mare festival la care își vor da concursul mii de tineri 
sportivi și artiști amatori.

din cadrul finalelor pe Capitală ale Can
al tineretului, au continuat miercuri după

Pe stadionul Republicii s-a 
desfășurat jo.i după-amiază în- 
tîlnirea dintre ‘. echipele Pro
gresul București .$i Minerul 
Lupeni con tind pentru, etapa 
a 4ra a campionatului catego
riei A la fotbal. Fotbaliștii 
bucureșteni au repurtat victo
ria cu scorul de 4—2 (3—1) prin 
punctele realizate de Oaidă» 
Dinulescu, Coicea și Ioniță».-

A •
Pe stadionul „Vasil Lewslți'’ 

din Sofia în prezența a peste 
10.000 de spectatori a avut loc 
joi intilnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Dinamo 
București și Slavia Sofia. Me
ciul nu a putut fi jucat pînă 
la sfîrșitul timpului regula
mentar din cauza unei furtuni 
urmată de o ploaie torențială. 
In minutul 67 cînd Intilnirea a 
fost întreruptă tabela de mar
caj indica: 0—0.

pentru a doua oara în Romî- 
nia și deși sînt de puține zile 
în București, am putut să-mi 
dau seama de importantele 
transformări ce s-au petrecut 
în capitala Rominiei : am vă
zut multe clădiri noi, ba chiar 
cartiere întregi, multe magazi
ne noi. Un singur lucru a ră
mas neschimbat : cordialitatea 
poporului romîn, atenția, prie
tenia cu care el înconjoară pe 
oaspeții străini*.

„Așadar frumosul București 
— a spus Sabri Esat Siyavus- 
gil, profesor la Universitatea 
din Istanbul — este pentru a 
doua oară locul'de întîlnite a 
păpușarilor din multe țări. Nu
mărul sporit de participanți 
dovedește nu numai interesul 
artiștilor de pe diferita conti
nente pentru festival, ci și fap
tul că tradiția Iui s-a înrădă
cinat. Arta este în general, 
una din cele mai bune căi de 
apropiere dintre popoare. Și 
arta păpușarilor are, cred, un 
cuvînt de spus în acest sens*4.

(Agerpres)

„Nici un
fiecare leu
(Urmare din pag. l-a)

buturi a postului utemist de 
control. Un om care face rebu
turi, este considerat ca un 
muncitor slab, cu un nivel pro
fesional scăzut. Și cine oare 
tinde spre o asemenea faimă 
care nu aduce deloc stima ?

Și dacă secția sculerie a a- 
juns să realizeze pînă la sfîrși- 
tul lunii august circa 200.000 iei 
economii aceasta se da tocește 
și postului utemist de control, 

inițativelor sale și prezenței lui

ți cere mereu
noștințe sau învățînd Ia 
cursuri superioare, și aproape 
toți osîndesc lenea, superficia
litatea în lucru, lipsa de pa
siune pentru meseria pe care 
ai îmbrățișat-o, fățărnicia ce
lor care adoptă în fabrică de 
pildă o atitudine corectă, iar 
acasă în viața lor particulară 
o tăgăduie prin vorbe și fap
te, fuga de răspundere, egois
mul celor care dacă dețin o 
metodă sau o modalitate, o 
păstrează pentru ei sau egois
mul celor care se cred pe ei 
înșiși mai importanți decît 
colectivul și decît realizarea la 
care șînt chemați.

Tineretul nostru, aspirînd 
spre perfecțiune își la ca 
model — pentru curajul, dirze- 
nia și abnegația cu care au

mai mu
luptat și luptă pentru înfăp
tuirea unei lumi noi, pentru 
înaltele lor calități morale — 
pe cei mai buni fii ai poporu
lui — comuniștii.

Aceste răspunsuri, aceste 
gîndurî oglindesc starea de 
spirit a majorității tinerilor 
noștri. Dacă ei citează cazuri, 
printre ei, de leneși, de indife
renți, de înfumurați, asta do
vedește cu atît mai mult cit 
de clar și de combativ a de
venit ochiul celor mai mulți 
și care e atmosfera generală 
într-o uzină, bunăoară.

Neghina există încă, fără în
doială. Cazuri de tineri care 
nu și-au înțeles încă datoria 
și demnitatea lor de oameni, 
mai puțini în muncă, mai

mulți pe bulevard, cu bretonul 
pînă în sprîncene, și cu obse
sia „originalității" și „perso
nalității” lor foarte „prețioa
se”, pentru care nu s-a creat 
încă un Ioc special în lume, 
mai dăinuie printre noi, dar 
ei vor fi îndreptați de socie
tate pe drumul cel bun.

Tinerii care răspund la an
cheta deschisă de „Scinteia 
tineretului" ne arată concis în 
cîteva rinduri care e adevă
ratul nostru tineret, cel cu 
privirea îndreptată spre sar
cina lui, cel care se ia în se
rios pe sine însuși, plin de sen
timentul răspunderii și con
vins de frumusețea vieții și 
de participarea lui la ea.

fructificat
leu risipit,

-4

în miezul problemelor vieții 
muncii tinerilor.

O experiență bogată și inte
resantă, oarecum deosebită, 
are postul utemist de control 
de la sectorul turnătorie de pre
cizie. Din mănunchiul de ini
țiative și forme care au făcut 
din activitatea lui un ajutor 
al producției și care vine in 
sprijinul acțiunii : „Nici un leu 
risipit, fiecare leu fructificat", 
spicuim doar una : la gazeta 
de perete a postului utemist de 
control s-a deschis rubrica 
tru propuneri de măsuri 
nico-organizatorice. In 
sezisării unor deficiențe,
citorii propun aici soluții' prac
tice de 
formator 
a rărind ca
tații proaste a amestecului de 
formare se produc rebuturi prea 
multe, a propus îmbunătățirea 
acestui amestec de formare 
printr-o nouă rețetă. S-a redus 
procentul de rebuturi eu 50 la 
sută, rezultînd economii în va- 
loore de 3.000 lei. Tinărul ingi
ner Frincu Emilion a făcut și el 
cîteva propuneri care au adus 
secției economii în valoare 
27.000 tei.

Se înțelege că astfel de 
meni, cum sînt tinerii din 
lectivete posturilor utemiste

în orioe 
daună, o 
devin buni 
ai avutului

pen- 
teh- 

urma 
fnun-

îndreptare. Tînărul 
Bobocea Nicolae, 

din cauza cali-

de

De
co
de

control, care văd 
deficiențe, în orice 
pierdere personală, 
gospodari, apărători
obștesc care luptă pentru înce- 
tățenirea simțului gospodăresc 
in brigăzi. Ei au dat de fapt 
viață posturilor utemiste de con
trol, iar gazetele acestor pos
turi au dezvoltat, au înviorat tot 
timpul acțiunea, lupta lor în- 
fierbîntată pentru economii. Ele 
au încercat și au reușit să-i con
vingă pe tineri de acest ade
văr : nimeni, nici un tînăr, nu 
are dreptul să treacă nepăsă
tor cînd vede o greșeală, cînd 
vede cum se 
cum poate fi 
xistă „lucruri 
valoare, după
cruri ale nimănui, 
fiecare centimetru 
fiecare cărămidă, 
să înseamnă r 
bani. Nimeni 
să le risipească. Acest lucru tre
buie să-l înțeleagă și să-l sim
tă, cu toată ființa lui, 
tînăr. Acest lucru 
formeze punctul 
pentru activitatea 
rilor utemiste de 
trebuie să-i învețe pe tineri să 
devină economi, buni gospo
dari.

strică un lucru și 
îndreptat. Nu e- 
mărunte44 

cum
fără 

nu există lu- 
Fiecare cui, 

de seîndură, 
fiecare pie- 

muncă, înseamnă 
i nu are dreptul

fiecare 
trebuie să 

de plecare 
tuturor postu- 
control. Ele

Turul ciclist 
al R. P. R.

asfaltată cafe lea-
Făiticerii și ■lași 

desfășurat joi

Pe șoseaua 
gă orașele 
(143 km.) s-a 
cea de-a 10-a etapă a Titrplui 
ciclist internațional al R. P. Ro
mine. Această etapă a pus. la 
grea încercare rezistența alergă
torilor, deoarece aproape tot 
timpul a bătut din față un puter 
nic vînt în rafale. Miile de spec
tatori ieșeni prezenți în tribu
nele stadionului „23 August" 
au făcut o călduroasă primire 
cicliștilor participanți la tur. Tată 
clasamentul etapei: 1. Cosma 
(R. P. Romînă) 3h57^46,'^; 2. 
Hohne (R. D. Germană) 3h 
57'49"; 3. Bruning (R. D. Ger
mană)

Clasamentul general indivi
dual : 1. Ziegler (R.P.R.-tine- 
ret) 30h47'58"; 2, Grunzig
(R.D. Germană) 30h49T3'1; 3. 
Zannni (R P.R.) 30h52'55”

în clasamentul general pe 
echipe conduce reprezentativa 
de tineret a R, P. Romine cu 
92h31'02" urmată de R.D. Ger
mană qu 92h35,41" și R.P. Ro
mînă I cil 92h36,23,,_ Astăzi are 
loc cea de-â 11-a etapă: Iași— 
Bacău (124 km.).

(Agerpres)

Aslăzi pe stadionul „Panafhinaikos" din Atena

Jocurile Balcanice de atletism
Astăzi pe stadionul „Panat- 

hinaik-cis“ din Atena se vor 
desfășura primele întreceri ale 
ediției jubiliare ă jocurilor 
Balcanice de atletism la care 
participă cei mai buni atleți 
din Balcani. Concursurile stîr- 
nesc un mare interes în rjn- 
dul sportivilor greci. Timp de 
3 zile vor lupta pentru cuce
rirea titlurilor de campioni 
balcanici o serie de atleți re- 
numiți în frunte cu recordma-

na mondială Iolanda Balaș 
(R. P. Romînă), Vamoș (R. P. 
Romină), Hlebarov (R. P. Bul
garia), Papâvasilirf • (Grecia), 
Lorger (Iugoslavia), Roubânis 
(Grecia) și alțiiut întrecerile se 
vor desfășura seara.

In afara competiției sportive 
în cinstea, participanților vor 
avea loc manifestări- culturale 
care vox* cimenta și mai mult 
tradiția Jocurilor Balcanice.

CONCURS
DE FOTOGRAFII

PENTRU AMATORI
Pe baza recomandărilor Intilnirii tineretului și studenților 

din țările regiunii Balcanilor și a Mării Adriatice. care a 
avut loc ia București intre 30 ianuarie—4 februarie 1960. la 
Tirana se va organiza in toamna acestui an o expoziție de 
fotografii ale tinerilor fotografi amatori din aceste țări.

In scopul selecționării celor mai bune fotografii pentru 
a fi trimise Ia expoziția de la Tirana, ziarul „Scinteia. tine
retului" organizează un concurs dc fotografii cu tema 
„Munca și viața tineretului din Republica Populară Romină".

Concursul este deschis tuturor tinerilor fotografi amatori, 
pînă la vîrsta de 35 ani. Pot fi trimise fotografii in alb- 
negru sau colorate, de mărimea 12x13 cm. Fotografiile vor 
fi însoțite de următoarele date : titlul fotografiei, numele 
și pronumele și adresa autorului. Nu se admit în concurs 
fotografii montate sau colorate de mină.

Lucrările se vor trimite ce! mai tirziu pină la data de 
25 octombrie 1960, pe adresa : „Scinteia tineretului" — Piața 
Scinteii nr. 1, raionul I. V. Stalin, București — cu specifica
ția „Pentru concursul de fotografii”.

Un juriu de specialiști va selecționa cele mai bune foto
grafii care vor fi trimise la expoziția de la Tirana, unde 
vor intra in concursul internațional organizat cu acest prilej 
și dotat cu premii. De asemenea, cele mai bune fotografii 
vor fi publicate în ..Scinteia tineretului".

Redacția „Scinteii tineretului." cheamă toate cercurile de 
fotografi amatori de pe lingă casele de cultură ale tinere
tului și studenților, de Pe lingă cluburile din întreprinderi 
și școli, pe toți tinerii fotografi amatori să participe la 
acest concurs cu un număr cit mai mare de fotografii.

ANUNȚP‘
Universitatea „C. I.

rile Ia concursul de _  ___ _ ,_____„ „„
fără frecvență de la facultățile de mat’ematică.fizici 
științe naturale (secția: biologle.geografie). geografie- 
geologie (secția : geografie-biologie) și filologie (secția: 
limba și literatura romină) continuă pînă Ia data de 
1 octombrie I960.

In afară de categoriile de oameni ai muncii arătate in 
broșura „Admiterea în invățămîntu' superior", pot 
concura la aceste secții fără fre^ență învățătorii cu 3 
ani vechime de funcționare la clasele I-IV ale școlilor 
din mediul sătesc.

Parhon 
admitere

face cunoscut că înscrie- 
în anul I. pentru secțiile

Duminică ultimul concurs Pronosport 
al lunii septembrie, ultimul care beneficiază
de fondul suplimentar de premii în valoare de

200.000 lei



A ÎNCEPUT MAREA DEZBATERE LA O.N.U.
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— La ora 10,45 (ora New 
York) a început ședința ple
nară de dimineață a Adunării 
Generale. în această zi în a- 
dunare a început dezbaterea 
politica generală.

înainte de a da cuvîntul 
primului vorbitor, președin
tele a citit mesajul trimis de 
împăratul Haile Selassie al 
Etiopiei, în care acesta își 
exprimă speranța că la sesiu
nea la care participă șefii 
statelor și guvernelor, vor fi 
găsite soluții pentru proble
mele internaționale care dez
bină popoarele. Exprimîn- 
du-și îngrijorarea în legătură 
cu situația din Congo, împă
ratul Etiopiei cheamă Aduna
rea Generală să acorde prio
ritate problemei Congoului.

Dezbaterea politică generală 
a fost deschisă de Horatio 
Lafer, ministrul Afacerilor 
Externe al Braziliei. Șeful de
legației braziliene a rezervat 
un loc central în cuvîntarea 
sa problemelor reglementării 
pașnice a divergențelor, ne
cesității de a se evita prin 
orice mijloace un război dis
trugător. :,Coexistența pașnică 
a popoarelor este în vremurile 
noastre o necesitate extrem 
de imperioasă", a declarat el.

In încheiere ministrul Afa
cerilor Externe al Braziliei a 
îndemnat pe oamenii de stat 
participanți la sesiune să gă
sească căi care să permită șă 
se trăiască într-o „lume 
dreaptă".

Apoi. Adunării Generale i 
s-a adresat 
telor Unite, 
salutat pe 
ONU. și a 
zuința spre

președintele Sta- 
Eisenhower. El a 
noii membri ai 
declarat că nă- 
autodeterminare 

creează o lume nouă a națiu- 
nilot independente din Africa. 
Afirmîrtd că „sfidarea adre
sată comunității internațio
nale. păcii și progresului în 
condiții de ordine nu este ni
căieri atît de evidentă ca în 
Africa", președintele S.U.A. 
s-â referit la evenimentele din 
Congo. Dar el a trecut sub 
tăcere încercarea colonialiști
lor belgieni de a răpi inde
pendența acestui tînăr stat 
african.

Președintele Statelor Unite 
a amintit în termeni generali 
despre dorința de a se asigura 
într-un viitor îndepărtat, 
nedeterminat, dezarmarea ge
nerală și totală. Eisenhower 
a continuat însă să pună ac
centul principal nu pe dezar
mare, ci pe exercitarea con
trolului asupra înarmărilor.

în continuare Eisenhower a 
atras atenția asupra „perico
lului unui război deslănțuit 
dintr-o eroare- și asupra ..pe
ricolului stocurilor crescinde 
de arme nucleare". Pronun- 
țîndu-se pentru înlăturarea 
acestor două pericole, pre
ședintele a trecut sub tăcere 
o problemă atît de urgentă 
ca încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Președintele S.U.A. s-a pro
nunțat din nou pentru legali
zarea de 
afirmînd _ 
a+ac prin surprindere poate fi 
înlăturat 
vor supune forțele lor armate 
unei inspecții internaționale.

Luînd cuvîntul după Eisen
hower, președintele Iugosla
viei, Tito, și-a exprimat în nu
mele delegației sale satisfac
ția că la actuala sesiune a 
Adunării Generale participă 
un mare număr de reprezen-

fapt a spionajului, 
că pericolul unui

dacă anumite țări

tanți ai noilor membri ai 
O.N.U. — țările africane — 
care și-au cucerit recent inde
pendența. Sperăm, a declarat 
Tito, că într-un viitor apro
piat O.N.U. va obține o uni
versalitate reală și deplină 
prin cucerirea independenței 
de către popoarele care se 
mai află acum sub dominația 
colonială, precum și prin re
cunoașterea dreptului Repu
blicii Populare Chineze de a 
fi reprezentată în O.N.U.

Tito a subliniat că multe 
puteri coloniale nu vor să se 
împace cu tendințele istorice 
care se manifestă în Africa și 
caută să oprească aceste pro
cese cu ajutorul măsurilor po
litice. economice și militare. 
Congoul, a continuat șeful de
legației Iugoslaviei, este are
na celor mai tipice manifes
tări ale politicii coloniale ne
gative, ale amestecului din 
afară. în scopul apărării in
tereselor înguste ale forțelor 
și cercurilor coloniale.

Tito a vorbit apoi în mod 
amănunțit desnre problema 
dezarmării, subliniind că este 
necesar ca ea să fie rezolvată 
extrem de urgent.

Nu se ooate considera că 
este posibil să se ducă cu suc
ces tratative și în același timp 
să se încalce suveranitatea și 
frontierele naționale ale păr
ților participante la tratative, 
a spus el.

Relevînd în continuare pe
ricolul pe care îl reprezintă 
teoria cu privire la admisibi
litatea folosirii armei atomice 
ce armă tactică, Tito a spus : 
„Care este alternativa reală și 
pozitivă a acestor tendințe 
actuale ? Sîntem profund con
vinși că numai înfăptuirea 
dezarmării generale și totale 
este această alternativă. Toc
mai din această cauză guver
nul Iugoslaviei. în afară că a 
sprijinit celelalte măsuri re
zonabile menite să ducă la 
dezarmarea generală' si totală, 
a salutat propunerea făcută în 
declarația primului ministru 
al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste. Hrușciov, la 
Adunarea Generală- din 18 
septembrie 1959 a Organiza
ției Națiunilor Unite, precum 
și celelalte propuneri sovietice 
care indică un mod larg și di
rect de abordare a măsurilor 
concrete de dezarmare.

Subliniind importanta unui 
control eficace în înfăptuirea 
dezarmării. Tito a declarat că 
cererea de a se aplica măsuri 
vaste de control înainte de a 
se lua măsuri 
tuirea de fapt 
nu constituie 
procedeu de 
dezarmării.

Președintele 
subliniat necesitate^ ducerii 
tratativelor cu privire la de
zarmare pe o bazâ mai largâ.

Setul delegației iugoslave a 
consacrat ultima parte a cu- 
vîntării sale problemei coexi
stentei pașnice între state. 
Dacă lumea contemporană, a 
subliniat Tito. dores* e să re
zolve cu succes problemele de 
care depind pacea și viitorul 
omenirii. e*=te necesar ca toa
te popoarele. fără excepție, 
să adopte principiile coexi
stentei. si. mai mult decît atît, 
să le aplice în relațiile dintre 
ele. pretutindeni, și cu orice 
ocazie.

Șeful delegației iugoslave 
s-a pronunțat în favoarea a- 
probării de către Adunare în 
actuala sa sesiune a unor di-

rective generale, de pildă sub 
forma unei declarații cu pri
vire la normele de compor
tare, fără de care nu se poate 
elimina încordarea interna
țională, nu se pot asigura re
lații pașnice și de bună ve
cinătate între state și nu se 
poate dezvolta colaborarea 
internațională în toate sfe
rele.

Ultimul care â luat cuvîntul 
a fost Kosaka, ministrul Afa
cerilor Externe al Japoniei, 
care a acordat principala a- 
tenție slăbirii încordării inter
naționale și problemei dezar
mării.

Totodată ministrul Aface
rilor Externe al Japoniei a 
justificat de fapt politica Sta
telor Unite prin care se urmă
rește sâ se îngroape ideea de
zarmării generale și totale.

Cu aceasta ședința plenară 
a Adunării Generale a luat 
sfirșit.

Următoarea ședință a Adu
nării Generale va avea loc la 
23 septembrie.

Componenta Comitetului general 
al Adunării

NEW YORK 22 (Agerpres). - 
In ședința din după-amiaza zi
lei de 21 septembr.e a sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. s-a 
procedct la alegerea celor 13 
vicepreședinți ai Adunării Gene
rale. Din partea grupului ță
rilor din Asia ș' Africa cu fost 
alese cu majoritate de voturi 
Japonia, Libia, Sudanul și Pa
kistanul, din partea țărilor din 
Europa răsăriteană — Bulgaria, 
din partea Americii Latine — 
Venezue'a și Panama, din par
tea Commonweclthului britanic 
- Canada. In afară de ocecstc, 
ca vicepreședinți ou fost aleși 
de asemenea cei cinci membri 
permanenți ci Consiliului de 
Securitate. A fost stabilită ost- 
fet și componența Comitetului 
general (Biroul Adunării Gene
rale) in care intră președinte'e 
Adunării Generale, (ca-e prezi-

centrul atențieiN. S. Hrușciov în 
opiniei publice americane 

Conferința de presă improvizată 
a șefului guvernului sovietic

Generale
dează Comitetul general), ce’ 
13 vicepreședinți ai Adunării și 
președinții celor șapte comi
tete.

Biroul se compune din repre
zentanții următoarelor state :

Președinte — Frederick Boland 
(Irlanda), membrii : U.R.S.S.,
S.U.A., Franța, Marea Britanie, 
ciankaișistul, Ceylon, Haiti, Ro- 
minia, Iugoslavia, Irak, Italia, 
Costa Rica, Japonia, Canada, 
Libia, Sudan, Pakistan, Bulga
ria, Venezuela și Panama.

Cu aceasta cea de-a doua zi 
a lucrărilor sesiunii a luat sfif- 
șit. ip dimineața zilei de 22 
septembrie în cadrul Adunării 
Generale va începe dezbaterea 
politică generală. In după-a- 
miaza aceleași zile va avea loc 
ședința Comitetului general 
care urmează să adopte reco
mandările cu privire la ordinea 
de zi, la repartizarea proble
melor pe comitete, la ordinea 
in care aceste probleme vor fi 
discutate.

Turiști romîni 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Membrii grupului de tu
riști romîni ’ care vizitează 
Uniunea Sovietică cu „trenul 
prieteniei- organizat de Mi
nisterul Agriculturii în cola
borare cu O.N.T. Carpați, for
mat din muncitori din G.A.S., 
colectiviști, ingineri, ‘ tehni
cieni, agronomi, cercetători și 
cadre didactice din 
mîntul agricol — au 
pînă acum sovhozuri, colho
zuri și întreprinderi 
triale din regiunea Moscova, 
fiind întîmpinați pretutindeni 
cu multă prietenie de oame
nii sovietici.

Miercuri seara, turiștii ro
mîni au fost invitații colec
tivului Uzinelor „Sverdlovsk’* 
din Moscova. Vizita a prile
juit o caldă și frățească întîl- 
nire între muncitorii sovietici 
Și

Complotul
Laosuluiîmpotriva
american

învăță- 
vizitat

indus-

Am venit la New York

pentru infâp- 
a dezarmării 

decît încă un 
contracarare a

Iugoslaviei a

NEW YORK 22 
pres) TASS transmite: 
Prezența lui N’ikita Ser- 
gheevici Hrușciov Ia New 
York continuă sâ fie în 
centrul atenției opiniei pu 
blice și a presei acestui 
mare oraș american. De 
d mineațâ și pini noaptea 
tirziu. in fața reședinței 
șefului guvernului sovietic 
stau grupuri de corespon
denți ai ziarelor, ai postu
rilor de radio, ai jurnale
lor cinematografice, ai te
leviziunii care se strădu
iesc sâ nu scape nici 
pas. nici un cuvint 
Nikita Sergheevici 
ciov.

La 21 septembrie
N. S. Hrușciov a ieșit in 
balconul reședinței sale a 
avut loc o conferință de 
presă improvizată. Cores
pondenții l-au asaltat li
teralmente pe Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov cu 
trebări referitoare ]a 
tuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., la rela
țiile sovieto-americane, la 
evenimentele din Congo. 
Ei au primit răspunsuri 
clare și complete. In răs
punsurile sale, N. S. Hruș
ciov a subliniat că. de da
ta aceasta, el s a convins 
șt mai mult de hărnicia 
poporului american La în
trebarea «sni corespondent 
am»nean xl&câ guver ni 
sovietic ii sprijini in Con-

un 
al Ini 
Hruș.

cind

în.
ae-

go pe Lumumba" N. S. 
Hrușc'ov a răspuns : ,.Spri- 
jin;m guvernul legal al 
Csngoului care a fost ales 
d? majoritatea legală a 
parl?menîului acestei țâri'.

Răspunzi nd la altă în
trebare. N. S Hrușciov a 
subliniat câ el nu se in- 
dnierie d? faptul câ po
porul american vrea pace. 
Poporul sovietic. a spus 
N. S. Hrușcov, năzuiește 
și el in mod ferm spre pa
ce. Sintern gzta sâ semnăm 
chiar acum un acord cu 
privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Poziția 
noastră este clară.

Din timp in timp. N. S. 
Hrușciov întrerupea con
vorbirea cu reprezentanta 
presei pentru a răspunde 
la saluturile adresate de 
locuitorii New York-ului a- 
dunați in fața reședinței 
și la ferestrele caselor sin 
de cei care treceau prin 
fața reședinței in automo. 
bile.

în încheierea acestei ori- 
ginale conferințe de presă. 
N. S. Hrușciov a spus co
respondenților : La revede
re. vă urez succes Am a- 
vut astăzi cea m?i sinceră 
convorbire si cred că veți 
contribui Ia crearea unor 
relat»i de pace sâ înțelege
re intre popoarele Statelor 
Unite ale Awrrirfi h UMu
cii Sovietice.

Macmillan pleacă Ia O.N.U.
LONDRA 22 Agerpres' — 

Agenția Reuter transmite că 
la 22 septembrie a fost dat 
publicității la Lcr.dra un co
municat oficial ir. care se a- 
nunți că primul ministru 
Macmillan va pleca la New

York pentru a lua pane la 
sesiunea Adunării Generale 
ONU. în comunicat se arată 
câ 
să
25

urmează 
York la

Președintele 6hanei 
al Libanului au

și primul ministru 
sosit la 0. N. U.

.Propunerile 
guvernului romîn 
sînt importante' 
— declară scriitorul 

japonez Takeihi Kaiko —

jcponez 
este unul 

numeroșii vizita
tori aflați in aceste zile in țara 
noastră. Scriitorul Takeshi se 
află in țara noastră ca invitat 
dl Comitetului Național pentru 
apărarea păcii, cu prilejul săr
bătoririi in R.P.R. a 200 de ani 
de la nașterea marelui pictor 
japonez Hokusai, in cadrul ma
rilor aniversări culturale reco
mandate de Consiliul Mondial 
al Păcii.

Oaspetele, un tinăr deosebit 
de volubil și comunicativ, a 
primit cu amabilitate să ne răs
pundă la citeva întrebări privi
toare la primele sale impresii 
despre țara noastră.

■v Deși mă aflu in Rominia 
de o săptămină, trebuie să re
cunosc că mi-am făcut de acum 
o seamă de impresii favorabile 
despre țara dv. Am vizitat Bu- 
cureștiul, Constanța, citeva 
orășele de pe litoral, și Buftea. 
Sintetizînd impresiile mele aș 
afirma că toate construcțiile și 
așezămintele văzute mi au pro
dus senzația de energie, de în
florire.

Oaspetele a continuat : „Am 
tot mai mult impresia că țările 
socialiste din estul Europei sint 
asemenea unui cclier de dia
mante. Fiecare dintre aceste 
țări strălucește, întocmai dia
mantelor, avind o strălucire spe
cifică... Rominia mi-a luminat 
sufletul cu o strălucire impre
sionantă".

Oaspetele a avut cuvinte de 
apreciere despre realizările Ro- 
miniel in anii regimului demo
crat-popular. Scriitorul Takeshi 
un om mereu dornic de a cu
noaște a căutat să afle succe
sele obținute de țara noastră, 
fiind la curent cu unele dintre 
ele. Referindu-se la viitor a

spus : „Sint convins că ta sfir- 
șitul pionului de șase ani Romi- 
nta va marca încă un pas serios 
pe calea progresului".

Treptat discuția a abordat și 
capitolul impresiilor ocsoete’ji 
despre tineret Observațiile tâ
nărului scriitor sint prețioase cu 
atît mai mult cu cit el a ser s 
in urmă cu citvo timp un roman 
„Regele gol“, care referindu-se 
la viața grea o celor ce mun
cesc abordează și cspecte ale 
vieții tineretului din Japonia.

— In Rominia om văzut tineri 
cu înfățișare veselă, imbrăcați 
bine, mod-ern, tinerește... l-am 
privit in ■ ochi. Mi-au plăcut 
Așa tineri, da.

Diseutind despre problema 
educației tineretului oaspetele 
a ținut să-și manifeste mult a- 
precierea pentru inițiativa gu
vernului țârii noastre de a se 
înscrie pe ordinea de zi a oc- 
tualei sesiuni a Organizației 
Națiunilor Unite problema „Mă
suri pentru promovarea in rindu- 
rile tineretului a ideilor pocii, 
respectului reciproc și înțele
gerii intre popoare”.

— Sint de acord cu această 
propunere, consider că este im
portantă. Discutarea ei in ca
drul Adunării Generale o 
O.N.U. ar fi binevenită. Spun 
aceste lucruri gindindu-mâ și la 
situația tineretului japonez. Sint 
convins că multe organizații de 
tineret ar activa 
traducerea în viață 
tuale recomandări 
cația tîneretu'ui 
sănătos, pașnic.

In continuarea vizitei pe care 
o face în țara noastră, ii dorim 
succes tînărulul scriitor japonez 
Takeshi Kaiko.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Agenția United Press Inter
national anunță câ In seara 
de 21 septembrie a sosit la 
New York, Kwarr.e Nkrumah, 
președintele și primul mini
stru al Republicii Ghana, 
conducătorul delegației gha- 
neze la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

în declarația pe care a fă
cut-o la sosire pe aeroport 
Nkiumah. a subliniat că Lu
mumba este șeful guvernului 
legal al Congoului. El și-a

exprimat speranța că cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. va rezol
va problema congoleză.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— După cum transmite cores
pondentul agenției Associa
ted Press, la New York a 
sosit Saeb Salam, prim mini
stru și ministru al Afacerilor 
Interne al Libanului.

Saeb Salam conduce dele
gația libaneză la cea de-a 
XV.a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

pentru a ne apăra 
in fața agresiunii 

impcrialismuTui 
Interviul acordat de Fidel Castro 

corespondenților „Pravdei"
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— Primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, a acordat un 
interviu corespondenților spe
ciali ai ziarului „Pravda" la 
New York.

Referindu-se la întîlnirea 
sa cu N. S. Hrușciov, primul 
ministru al Cubei a declarat :

— Vizita premierului Hruș- 
c’ov a fost pentru noi o sur
priză cit se poate de plăcută. 
Este o mare onoare pentru 
patria noastră. Și totuși ru 
<ste nimic extraordinar in 
faptul că, deși țara sa este 
puternică și mare, conducăto
rul Uniunii Sovietice vizitea
ză in modestul cartier Harlem 
pe primul ministru al unei 
țări mici care lupta pentru li
bertatea sa. Premierul Hruș- 
riov este un om al muncii, iar 
Uniunea Sovietică este un ma
re stat 
nioară 
tor al 
a-ar fi

Ciad 
va vizita Cuba, poporul nos- 
tm isj va exprima cu căldură 
și admiraț e recunoștința pe 
care • nutresc față de d și 
față de Uniunea Sovietică 
pentru taat< nsaaifwxâri'e lor 
de •o’idarixate fată de Cuba-

— Ce «ceruri șl-a 
delega'.La cv, venind 
York ? *

— Am venit pentru 
drepturile noastre în fața a- 
greslunii Imperialismului si 
pentru a proclama și apăra 
Organizația Națiunilor Unite 
principiile pe care le cuprinde 
declarația de la Havana, a 
subliniat Castro.

— C? at: vrea să transmi
teți oamenilor sovietici ?

Răspunzi nd la această 
trebare. Fidel Castro a 
ciarat :

— Transmiteți poporului so- 
vietie că sentimentele noastre 
de prietenie și solidaritate cu 
el cresc continuu pe măsură 
ce cubanii află ce operă mă
reață a sărirșit acest popor, 
întreaga lume recunoaște cu 
admirație succesele lui econo
mice, sociale și științifice și 
Își exprimă recunoștința pen- 
tru faptul că prin revoluția 
sa victorioasă el a trezit con
știința omenirii. întreaga lu
me li mulțumește pentru aju
torul acordat popoarelor mici, 
Înapoiate, șl țărilor înrobite 
in lupta lcr pentru «liberarea 
din lanțurile imperialismului, 
iar noi. îndeosebi. îi mulțu
mim pentru ajutorul acordat 
țării noastre.

creat de clasele odi- 
asuprite. Un conducâ- 
unei țâri imperialiste 
patul face așa ceva.

premierul Hrușc;ov

proj» 
la New

a apăra

în- 
de-

intens pentru 
a unor even- 
privind edu- 
într-un spirit

CAROL ROMAN

romîni.
-----•-----

Turneul Teatrului 
de Operă și Balet 

al R.P.R. la Moscova
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— Ansamblul Teatrului de 
Operă și Balet din București 
a prezentat miercuri seara în 
sala Teatrului „Stanislavski- 
Nemirovici Dancenko" spec
tacolul de gală „Othello- de 
G. Verdi.

Spectacolul s-a bucurat de 
un mare succes,

Succesul pavilionului 
R. P. Romine 

la Tirgul de la Marsilia
PARIS 22. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 
22 septembrie a fost inaugu
rat în parcul Chanot din Mar
silia, mare port al Meditora- 
nei și centru comercial al 
Franței, cel de-al 36-lea Tîrg 
internațional la care țara 
noastră participă cu un im
portant pavilion. La tîrg par
ticipă de asemenea 3.700 de 
expozanți dintre care 
din 30 de țări.

La festivitatea care a 
loc joi dimineață au 
parte: ministrul Comerțului 
Exterior “ 
Fontanet, 
mentului 
Picard, 
Marsilia, 
președintele tîrgului interna
țional, precum și reprezen
tanți ai diferitelor ramuri ale 
economiei și comerțului.

In cursul dimineții, nume
roase personalități au vizitat 
pavilioanele tîrgului. Oprin- 
du-se îndelung la pavilionul 
țării noastre, aranjat cu gust 
și cuprinzînd utilaj petrolifer 
și agricol, mașini-unelte, mo
toare și aparataj electric, pro
duse chimice, mobilă, produse 
alimentare, textile, confecții 
si artizanat, ministrul Corner- 
Volui Exterior al Franței, 
Fontanet, a felicitat pe orga
nizatorii pavilionului romîn. 
exprimîndu-și admirația față 
de produsele expuse.

1.000

avut 
luat

ăl Franței, Joseph 
prefectul departa- 
Bouches-du-Rhone, 

primarul orașului 
Gaston Defferre,

i tunci cind la 9 august 1960 
batalionul de parașutiști 
de sub comanda căpitanu

lui Kong Le a săvîrșit lovitura de 
slat în Laos, inlăturind guvernul 
proamerican Somsanit, poporul 
laoțian a răsuflat ușurat. Venit 
la putere in urma unor alegeri 
frauduloase, Somsanit u format 
cel mai reacționar guvern din 
die a ovut vreodată micul regat 
asiatic. Punindu-se la cheremul 
Wall-Streetului, Somsanit a pro
movat o politică de ațițare a 
războiului fratricid împotriva 
unităților mișcării de eliberare 
Patet Lao, a dezlănțuit crincene 
represiuni împotriva patrioților 
laoțieni, pregătind terenul pen
tru intrarea Laosului în blocul 
agresiv S.E.A.T.O. Cinci luni a 
durat această guvernare urită de 
popor.

După lovitura de stat din au
gust a fost format un guvern 
avind în frunte pe prințul Savan
na Fumma. De atunci Laosul a 
devenit arena unor evenimente 
furtunoase, care pe zi ce trece 
capătă un caracter tot mai pri. 
mejdios pentru cauza păcii. Cum 
s-a ajuns la această situație în
cordată ? Explicațiile sînt sim
ple.

Noul guvern laoțian, în frunte 
cu Suvanna Fumma, a prevăzut m 
programul sau instauraren păcii 
in interiorul țării pe calea con
cilierii naționale șt a încetării 
luptelor interne, promovarea 
unei politici externe de adevăra. 
tă neutralitate, respectarea obli’ 
gațiilor asumate de Laos, pe baza 
acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Indochina, Acest program 
a slirnit alarmă la Washington. 
Pentagonul își vedea năruite pla
nurile agresive in care rezervase 
Laosului un rol deosebit de irh- 
portant. Bazele militare proiecta, 
te de Pentagon pe teritoriul Lao
sului urmau să inoade doar lan
țul bazelor agresive americane 
din Asia de sud.cst, legînd Tai
landa cu Vietnamul de Sud. Zia. 
rul ,,New York Herald Tribune** 
a mărturisit de pildă că realiza’ 
rea programului guvernului Su’ 
tanna Fummu „reprezintă un pe
ricol serios pentru întregul sistem 
occidental anticomunist" al baze
lor din Asia de sud.est. Impor" 
tanța pe care o are Laosul în 
planurile agresive ale imperialiș
tilor reiese din faptul că S.U.A. 
au pompat în această țară după 
cum scrie săptăminalul „U. S. 
News and World Report" — „in 
ultimii șase ani 287 milioane do
lari11. Apare limpede de ce Was
hingtonul s'a pus în mișcare cu 
utila zel pentru a răsturna noul 
regim dm Laos.

Ca de obicei in asemenea ca. 
zuri s-a găsit un general liădător 
pe nume Fumi Nosavan, fost ml-

Situafia d
NEW YORK 22 (Agerpres). - 

După cum transmite corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției United Press International, 
comandamentul trupelor O.N.U. 
din Congo continuă să ocupe o 
poziție pas'vă față de fărădele
gile colonelului rebel Mobutu, 
Deși comandamentul a renunțat 
să comenteze ,,învinuirile*4 for
mulate de Mobutu la adresa tru. 
pe’or Gumeei și Ghanei care se 
află în Congo, arată corespon
dentul, unele subunități ale tru
pelor Ghanei care păzesc reșe
dința primuluj ministru Lumum
ba au fost înlocuite cu trupe su. 
daneze. Aceasta s-<a tntîmplat la 
scurt timp după ce Mobutu a 
declarat că la 21 septembrie un 
ofițer ghanez a zădărnicit ares
tarea lui Lumumba. Agenția 
menționată subliniază că Mobutu 
insistă asupra arestării primului 
ministru.

Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, la 22 septembrie soldații 
din trupele lui Mobutu au orga
nizat în fața casei colonelului 
rebel din tabăra militară Leopold

Comentarii ale presei internaționale
STATELE SOCIALISTE 

SE AFLA IN CENTRUL 
VIEȚII POLITICE MONDIALE

DELHI 22 (Agerpres). - 
TASS transmite: „Un nou 
punct de cotitură în istorie" 
— astfel întitulează ziarul 
^Svadhinata- articolul său de 
fond consacrat lucrărilor celei 
de-a XV-a sesiuni a 
Generale a O.N.U.

„Nu vom exagera, 
in articol, dacă vom 
riza momentul de față ca un 
nou punct de cotitură in isto
rie, ținînd seama de metodele 
și împrejurările în care dife
riți șefi de guverne au decis 
să participe la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. in ur
ma hotăririi lui N. S. Hruș
ciov de a asista la această se
siune. Chiar de la bun început 
a fost absolut clar că guvernul 
american nu dorește partici
parea șefilor de guverne la se
siunea O.N.U. Dar, pe cit se 
vede, în ciuda acestui fapt mai 
mulți șefi de state și îndeosebi 
șefi ai statelor africane au de
cis totuși să asiste la sesiunea 
Adunării Generale a O.N U.“.

„Oricare ar fi rezultatul a- 
cestei sesiuni, scrie în 
nuare ziarul, nimeni nu 
contesta faptul că ceea 
intimplă este semnul 
schimbări, semnul începerii u- 
nei ere noi in istorie. JJniu-

Adunării

se spune 
caracte-

coriti- 
poatc 
ce se 
unor

socialis- 
schim-

nea Sovietică și țările 
te pun bazele acestor 
bări. Astăzi devine tot mai e- 
vident faptul câ statele in care 
conduce clasa muncitoare se 
află in centrul vieții politice 
mondiale. Prin această iniția
tivă Uniunea Sovietică și țările 
socialiste au cucerit și mai 
mult respectul popoarelor iu
bitoare de pace din întreaga 
lume. Respectarea fermă a 
principiului că baza actualei 
vieți politice in lume o repre
zintă coexistența pașnică con
stituie o chezășie a succesului 
lor“.

S.U.A. S-AU POMENIT 
INTR O IZOLARE DIPLOMATICA

ROMA 22 (Agerpres). — 
„Toți așteaptă cu nerăbdare 
cuvintarea lui N. S. Hrușciov**, 
„S.U.A. s-au pomenit intr-o 
izolare diplomatică**, acestea 
sint comentariile presei ita
liene in legătură cu începe
rea sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U.

„S.U.A., scrie ziarul „Pae- 
se**, sint extrem de îngrijo
rate în legătură cu orientarea 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Ele și-au 
dat seama că pe neașteptate 
s-au pomenit intr-o izolare 
diplomatică. Este un fapt ab
solut nou in istoria O.N.U,**. 
încercarea lor „de a minima-

Uza importanța acestei se
siuni printr-o campanie pro
pagandistică a suferit un eșec 
lamentabil".

„Fără îndoială, remarcă zia
rul. că cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a abătut atenția opiniei pu
blice americane pînă și de la 
campania electorală 
candidați la postul 
ședințe — Kennedy 
— sint nevoiți să se 
împotriva voinței lor, asupra 
problemelor care sint discu
tate la O.N.U.**.

în 'noua atmosferă interna
țională, scrie „Paese**, „cen
trul de greutate diplomatic 
s-a deplasat in mod evident 
în direcția lumii noi a state
lor tinere, independente. Toc
mai de aceea discuțiile care 
se desfășoară în prezent 
la O.N.U. constituie un eve
niment deosebit de important. 
Cotitura diplomatică serioasă 
care se remarcă la această 
sesiune, va avea un rol ho- 
tărîtor pentru destinele ome
nirii**.

și cei doi 
de pre- 
și Nixon 
pronunțe,

O.N.U. A FOST CREAT 
PENTRU SALVAREA DE RĂZBOI 

A VIITOARELOR GENERAȚII

ATENA 22 (Agerpres). — 
Cu prilejul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., Comitetul

grec pentru destinderea inter
națională și pace a dat pu
blicității 
arată că 
Adunării 
este una
tante sesiuni ale O.N.U., în- 
trucît la dezbaterile ei iau 
parte un mare număr de con
ducători de state și guverne. 
Declarația subliniază că im
portanța acestei sesiuni reie
se și din faptul că pe ordinea 
ei de zi vor figura cele mai 
importante probleme ale ac
tualei situații internaționale 
și în primul rînd problema 
dezarmării, problemă pe go re 
toate popoarele o consideră 
ca singura cale pentru-asigu
rarea dezvoltării și progresu
lui lor.

Declarația cere guvernului 
grec ca delegația Greciei la 
O.N.U. să fie condusă de pri
mul ministru Karamanlis. A- 
ceasta ar dovedi că poporul 
grec dorește și sprijină de
zarmarea generală și totală, 
coexistența și colaborarea cu 
toate celelalte țări, îndeosebi 
cu cele vecine, precum și 
consolidarea păcii mondiale.

în încheierea declarației se 
arată că „nici un conducător 
de stat sau de guvern nu tre
buie să uite că O.N.U. a fost 
creat de popoarele care au 
zdrobit fascismul, pentru sal
varea de război a viitoarelor 
generații".

o declarație în care 
actuala sesiune a 
Generale a O.N.U. 
din cele mai impor-

in Congo
o demonstrație exprimîndu-și ne. 
mulțumirea față de situația lor. 
Unitățile de jandarmi au tras 
focuri de arme în aer împrăștiind 
soldații. După cum relatează co- 
respo identul aceleiași agenții, 
mai tîrziu la Leopoldville, în fața 
casei lui Mobutu au fost aduse 
de urgență două mașini blindate 
cu soldați pentru securitate.

Agenția Reuter relatează de 
asemenea că bandele înarmate 
ale lui Kalonji au deschis de 
două ori foc împotriva detașa
mentelor trupelor O.N.U. în re
giunea Luluaburg 
Kasai).

LEOPOLDVILLE 
pres). — Știrile 
Congo demonstrează că ames
tecul colonialiștilor în trebu
rile interne ale Republicii 
Congo se intensifică. După 
rebeliunea militară organizată 
împotriva guvernului congolez 
central de către marioneta 
lor. colonelul Mobutu, colo
nialiștii și-au concentrat efor
turile in direcția îndepărtării 
din Congo a unităților arma
te puse la dispoziția O.N.U. 
de două state africane — Re
publica Guineea și Ghana.

După cum anunță agenția 
Reuter, colonelul Mobutu a 
cerut ca Organizația Națiuni
lor Unite să retragă detașa
mentele guineze și ghaneze 
din componența forțelor ar
mate ale O.N.U. în Congo. 
Colonelul a amenințat că da
că această cerere nu va fi sa
tisfăcută, .,se va ocupa de a- 
ceastă problemă statul său 
major".

(provincia

22 (Ager- 
sosite din
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nistru îrș guvernul Somsanit. Acesi 
general pe care ziarul „Le Mon* 
tle“ l'a caracterizat ca fiind „mai 
american și mai anticomunist de. 
cit Washingtonul însuși" s"a pus 
în fruntea unei clici, care avind 
largul sprijin al S.U.A., a orga
nizat o rebeliune împotriva gu
vernului legal.

Pe scenă și-au făcut apariția, 
bineînțeles la comanda S.U.A., 
țările din blocul S.E.A.T.O., fi 
in special Tailanda, care joacă 
rolul de prim paznic al intere, 
selor americane in Asia de sud’ 
est. înainte de a dezlcnțui rebe-^^ 
Lunea, generalul Nosavan, 
timplător și rudă cu actualul 
al guvernului tailandez, Sari Ta; 
narat, a avut grijă să treacă mai 
întîi pe la Bangkok, capitala Tai. 
landei, unde se află sediul sta
tului major al S.E.A.T.O. Aci, 
după cum au subliniat agențiile 
de presă, el a dus tratative ultra
secrete pentru a-și asigura spriji’ 
nul acestei organizații agresive. 
Și sprijinul a fost dat cu mări, 
nimie. în primul rînd, Tailanda 
și-a pus imediat, teritoriul la dis
poziția rebelilor de sub coman’ 
da lui Nosavan. Iar S.U.A. fi.a 
luat sarcina de a.i aproviziona 
pe rebeli cu bani, arme, muni
ții, precum și cu consilieri mtli" 
tari, care de fapt sint adevărații 
comandanți ai trupelor rebelei 
Lacheii americani din SE.A.T.O, 
nu s-au mulțumit numai cu atît. 
Tailanda și Vietnamul de Sud 
și-au mobilizat forțele lor arma, 
te, concentrîndu-le la frontiera 
cu Laosul. Trupele tailandeze au 
și supus de două or[ unui ( 
artilerie capitala 
liane.

în acest timp, rebelii conduți 
de Nosavan s-au -----* * 
fața orașului Vientiane, „în aștep’ 
tarea momentului prielnic pentru 
atac“ după cum relatează cgen- 
țiile de presă americane. Prime
le ciocniri care au avut loc la 
60 km de capitala Laosului s-au 
terminat cu o înfringere a rebe’ 
Iilor. Pe de altă parte S.U.A. 
trimit spre Laos nave portavion, 
contratorpiloare, nave de trans, 
port avind pe bord trupe de in
fanterie marină.

Este clar că S.U.A, și acol’.ții 
din S.E.A.T.O. vor să creeze 
Laos o situație asemănătoare 
cea din Congo, să dezlănțuie 
război civil in Laos, Interven- 
fâțișă a S.U.A, in treburile

i foc 
Laosului, Vien-

concentrat in

lor 
în 
cu 
un 
țiu . . .
interne ale Laosului pune in pri
mejdie pacea in această parte a 
lumii. Evenimentele din Laos 
provocate de amestecul brutul al 
S.U.A. sint o verigă a pol.ticii 
agresive a puterilor colonialiste 
care se opun năzuinței p o poara- 
lor spre independență și pace. 
Declarația guvernului sovietic de. 
mască cu putere acțiunile agre
sive ele S.U»A. și aîe aliaților 
lor care se amestecă in mod gro
solan in treburile interne ale 
Laosului. Ipocritele declarații ae 
nevinovăție ale IFashtnglonului 
nud pot absolvi de răspundere.

Acțiunile 
S.U.A, și 
S.E.A.T.U

provocatoare ale 
aliaților lor din 
împotriva Laosului 

sînt fură doar și poate sortit? 
eșecului. Astăzi nu există forță 
in lume să poată opri lupta cu* 
rajousă a popoarelor din Asui, 
Africa, America Latină, pentru 
libertate și independență națio, 
nală.

LUCIAN ROLEA

---•—
IA MOSCOVA :

A începui 
examenul de admitera^ 

ia Universitatea 
prieteniei popoarelor
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite : Un prim grup 
de tineri au dat examene de ad
mitere la Universitatea priete
niei popoarelor. Se dau exame
ne la două materii: matematica 
(obligatorie pentru toți) ți fi" 
zică, biologia sau geologia — in 
funcție de facultatea aleasa.

Absolvenții dau examene în 
una din următoarele trei limbi 
la alegere : engleză, francezi 
sau spaniolă. Cei care nu cunosc 
aceste limbi pot recurge la ser
viciile interpreților.

La Universitatea prieteniei 
popoarelor continuă să sosească 
tineri din țările Asiei, Africii 
și Americii Latine. La 21 sep
tembrie au sosit candidați din 
Guineea. Ghana, Sudan, Maroc 
și o serie de alte țări. ft

PE SCURT
PHENIAN. După cum anunță 

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană,. in perioada dintre 17 și 
20 septembrie, la Phenian a avut 
loc cea de-a cincea sesiune a 
Conferinței internaționale a țări
lor membre ale organizației de 
colaborare in domeniul căilor fe. 
rate din țările socialiste La se
siune au participat delegațiile. 
R. P. Bulgaria, R, S. Cehoslova
ce, R. P. Chineze, R P. D. Co
reene, R, D. Germane, R. P.
Mongole. R. P. Polone, R. P. Ro- 
mine. U.R.S.S., R. P. Ungare,
R. D Vietnam. în comunicatul 
informativ cu privire la această 
sesiune, se arată că au fost a- 
doptate hotărîri de mare impor
tanță pentru perfecționarea și 
îmbunătățirea continuă a comu
nicațiilor internaționale și pentru 
colaborarea tehnico-științifică în 
domeniul căilor ferate și 
portului auto al țărilor 
liste.

MOSCOVA. Sindicatele 
tic« au hotărît să acorde

STAS 3452 52.

trans- 
socia.

sovie. 
sindi-

.catelor algeriene. Ia cererea a- 
cestora, ajutor material pentru 
oamenii muncii tn valoare de 
2.000000 ruble. In viitorul apro
piat din Odesa va pleca spre 
țărmurile Africii o nav^ încărca
tă cu tractoare și alte mașini 
agricole pentru comunitățile re- 
fugiaților algerieni.

PARIS. Corespondentul din 
mako, capitala Republicii Sudan, 
al agenției France Presse anunță 
că la 22 septembrie congresul 
extraordinar al partidului Uniu
nea sudantză a adoptat în una
nimitate o rezoluție care cere ca 
Republica Sudan să se numeas. 
că pe v’;tor Republica Malf, ..eli
berată d© orice fel de obligații 
și angajamente politice față de 
Franța".

PARIS 22 (Agerpres), — Agen
ția France Presse relatează că 
la începutul lunii septembrie în 
Kabinda — o mică colonie portu
gheză. situată în Africa ecuato
rială, în delta fluviului Congo 
— au avut loc tulburări grave.


