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Concursuri 
de inovații

Pentru a stimula promovarea 
tehnicii noi fi a orienta pe ino- 1 
valori către cele mai importante 
probleme ale producției din în
treprinderi, in numeroase unități 
industriale comitetele sindicale, 
în colaborare cu cabinetele tehr 
nice au organizat anul acesta . 
concursuri de inovații. Aceste 
concursuri au atras un mare nu- ! 
măr de muncitori, tehnicieni fi : 
ingineri care au făcut importau- ; 
te propuneri de inovații, contri- • 
buind astfel la sporirea produc- . 
tivității muncii și la realizarea 
unor mari economii. La rindul 
lor, inovatorii au fost recompen
sați cu premii.

In cadrul unui asemenea con
curs de inovații, metalurgiștii de 
la Uzinele „Vasile Roaită'*, de ; 
exemplu, au făcut de la începu
tul anului și pînă acum mai . 
mult de 210 propuneri de ino
vații, aproape de 2 ori mai 
mult decît anul trecui. Aplicarea 
pînă acum in producție a 70 de 
inovații propuse a adus uzinei 
economii antecalculate de circa 
877.300 lei. Mai mult de 300 de 
inovații au propus în cadrul ' 
concursului și muncitorii de la j 
Uzinele „Grigore Preoteasa'. • 
Dintre acestea au fost aplicate | 
în procesul de producție 164, ■ 
aducînd întreprinderii economii 
antecalcidate de circa 1.350.000 •

Asemenea concursuri de inova
ții au mai fosț organizate la Uzi- ; 
nele metalurgice ..23 August**, 
întreprinderile textile „7 Noiem- ■ 
brie**, „Donca Si mo**, „ViseofiT* 
fi în alte unități industriale din 
Capitală fi orașe din țari.

(Agerpres)
-----•-----

O vizită 
cu folos

Colectiviștii din Padina, ra
ionul Pogoanele, au primit 
aproape săptăminal in vara 
și toamna aceasta vizita mul
tor țărani muncitori întovără
șiți din Scutelnici. Ei au ex
plicat intovărășiților cum au 
organizat munca și producția 
agricolă și care sînt rezulta
tele obținute în sporirea re
coltelor și a veniturilor mem
brilor.

Comparînd aceste rezultate 
țăranii muncitori întovărășiți 
au constatat că în acest an 
colectiviștii au obținut recolte 
de griu și porumb cu 400—600 
kg la hectar mai mari decit 
ale lor. Ei au văzut de ase
menea că gospodăria colectivă 
a dezvoltat și alte ramuri de 
producție, ceea ce a dus la 
mărirea averii obștești. Din 
calculele făcute împreună, în- 
tovărășiții și-au dat seama că 
veniturile lor sînt mai mici 
decit ale colectiviștilor. Re
zultatele obținute de colecti
viștii din Padina și din alte 
comune învecinate au întărit 
convingerea membrilor înto
vărășirii din Scutelnici că 
munca in comun in gospodă
ria colectivă, unde producția 
agricolă se dezvoltă multila
teral și contribuie astfel la 
creșterea nivelului de trai >1 
colectiviștilor, este cea mai 
avantajoasă pentru ei.

Ca urmare cele 118 familii 
de țărani întovărășiți au ho- 
tărît să transforme întovără
șirea lor in gospodărie agri
colă colectivă. In adunarea 
de constituire colectiviștii au 
hotărit ca gospodăria lor să 
poarte denumirea de „7 No- 

ț rembrie”. Ei au stabilit tot
odată și primele măsuri pen
tru dezvoltarea continui a 
gospodăriei lor.

(Agerpres)

Recoltarea florii-soarelui 
este pe terminate

în majoritatea regiunilor ță
rii s-a terminat recoltarea 
florii-soarelui.

Datorită faptului că în cea 
mai mare parte suprafața cul
tivată cu această plantă apar
ține sectorului agricol socia
list cooperatist, recolta de 
floarea-soarelui, în ciuda con
dițiilor mai puțin favorabile 
din acest an, este bună. în 
gospodăriile agricole colective 
din raioanele Iași, Tîrgu Fru
mos, Pașcani și Hîrlău au fost 
obținute producții medii de 
1250 kg. semințe de floarea- 
soarelui la hectar. In regiu
nea Craiova multe gospodării 
colective, printre care Fărca- 
șele. Băbiciu. Stoenești, Tra
ian, Vîrtopu, Tia Mare șl alte
le, au recoltat în medie 1800-

Vineri 14 octombrie 1960

Așa se nasc economiile. Merr.brii brigăzii de tineret nr. 17 din secția croit a Fabricii de încăl
țăminte ,.Kirov- din Capitală urmărind atent demonstrația pr cctică pe core le-o face Nico- 
lae Stănescu, responsabilul acestei brigăzi, asupra unei noi metode de așezare a tiparului.

Cartea tehnică ciștigă 
tot mai multi prieteni

Uzinele noastre C. Fri
mu" din Sinaia fabrică pro
duse care cer o înaltă pregă
tire profesională. Elemenții 
de injecție, pulverizatoarele de 
la pompele de injecție pentru 
motoare, fabricate de uzina 
noastră, sînt piese preten
țioase care cer a fi prelu
crate cu precizie de microni. 
Și acest lucru nu-1 pot face 
decit cei care stăpinesc 
bine tehnica, procedeele teh
nologice avansate și studiază 
permanent documentația teh
nică.

Cel de-al III lea Congres al 
P.M.R., a subliniat ca una din 
sarcinile importante ale orga
nizațiilor U.T.M. antrenarea 
tuturor tinerilor, muncitori, 
ingineri și tehnicieni la for
me diferite pentru ridicarea 
calificării profesionale, ca una 
din condițiile de bază pentru 
sporirea contribuției lor la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție.

Popularizarea cărții tehnice, 
dezvoltarea la tineri a intere
sului pentru literatura tehni-

----- •------

Lecție de acordeon

Foto : S. NICULESCU

2.200 kg. la hectar. în raionul 
Caracal producția medie la 
hectar depășește cu 800 kg. pe 
cea din anul trecut. Recolte 
între 1500—2000 kg. la hectar 
au obținut și numeroase uni
tăți agricole socialist-coope- 
ratiste din regiunile Constanța, 
București, Galați și altele.

Concomitent cu treierișul 
florii-soarelui se desfășoară și 
livrarea cantităților contrac
tate. Au fost preluate, pînă în 
prezent, mai mult de 50 la su
tă din floarea-soarelui con
tractată anul acesta.

Gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole realizează 
în acest an, numai prin valo
rificarea florii-soarelui, veni
turi de aproximativ 700 mi
lioane lei. I

(Agerpres) ‘ 

că contribuie în mod nemij
locit la îndeplinirea acestei 
sarcini. Cunoștințele căpă
tate în diferitele forme de 
ridicare a calificării, tine
rii și le aprofundează stu
diind cărțile din bogata biblio
tecă tehnică cu care este în
zestrată uzina noastră. Biblio
teca tehnică de la noi numără 
în afară de colecțiile de revis-

Tribuna experienței 
înaintate in ridicam 

calificării

te din țară *i din străinătate 
peste 21.000 de volume. în a- 
fară de acestea primim de la 
Institutul de documentare teh
nică conferințe, materiale do
cumentare pe care ne străduim 
să le facem cunoscute munci
torilor.

în colaborare cu comitetul 
U.T.M.. cabinetul nostru teh
nic a folosit forme diverse 
pentru a face cunoscută car
tea tehnică în rindul tineri
lor. Cei care au vizitat între
prinderea noastră au putut 
vedea vitrina de cărți tehni
ce în care sînt expuse coper- 
țile celor mai noi lucrări le
gate de diferite meserii. De ce
le mai multe ori aci sînt expu
se înseși cărțile pentru a pu
tea fi consultate de către 
muncitori. De asemenea, sînt

Mișcarea artistică de amatori 
constituie izvorul de aur al unui 
Euviu larg de energii, scoate la 
iveală talente artistice nebănu
ite, educă gustul publicului și 
face să pătrundă în cele mai în
depărtate colțuri ale țării lu. 
mina binefăcătoare a culturii. 
Și nu-i deloc lipsită de semnifi
cație constatarea că cei mai buni 
studenți ai Institutului de tea
tru „I. L. Caragiale“ sînt cei 
care luni și ani au acumulat ex
periență în echipele artistice de 
amatori — adevărate pepiniere 
de viitoare cadre de artiști pro. 
fesioniști, către care institutul 
își îndreaptă tot mai mult aten-

Sprijinirea și îndrumarea e- 
chipelor artistice de amatori 
este un imperativ pentru artis
tul de tip nou. Organizația 
U.T.M. de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", îndrumată de 
către organizația de partid, lea
gă această sarcină de educația 
comunistă și cetățenească a ti. 
nerilor actori. Marea majori
tate a tinerilor noștri artiști par
ticipă cu însuflețire la toate ma
nifestările cultural-artistice la 
care sînt solicitați să-și dea con
cursul în afara teatrului. 

afișate scurte recenzii ale 
cărților noi apărute care o- 
rientează pe muncitori în stu
diul lor de specialitate. Ori de 
cîte ori apare o lucrare nouă 
care tratează metode ce se 
pot aplica în uzina noastră, 
cei mai buni ingineri prezintă 
muncitorilor conținutul ei, 
dînd anumite indicații pri
vind aplicarea unor procedee 
noi în producție descrise a- 
colo. O asemenea prezentare 
pe marginea cărții „ascuțirea 
sculelor- a fost făcută de ingi
nerul Petre Furdea, care lu
crează chiar în secția sculerie. 
Inginerul Belzo Otto a pre
zentat „Cursul general de lă- 
cătușerie** etc.

O altă formă de populariza
re a cărții tehnice, care contri
buie la îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale și care se 
bucură de mult interes în rin
dul tinerilor, o constituie con
cursurile gen „Drumeții ve
seli-. în colaborare cu organi
zația U.T.M. și comitetul sin
dical, cabinetul tehnic a or
ganizat cîteva asemenea con
cursuri. Iată cum am proce
dat de exemplu în cazul con
cursului dintre strungari pe 
tema : metode noi de strun- 
gârie-. Tema a fost a- 
nunțată cu mult timp înainte 
împreună cu bibliografia ce 
trebuia studiată. Periodic ti
nerii care se pregăteau pentru 
concurs erau invitați la cabi
net și se discuta cu ei felul

Ing. ’ADRIAN PRODAN 
f*ful cabinetului tehnic 

Uzinele ,J. C. Frimu11-Sinaia

(Continuare în pag. 3 a)

Satisfacția muncii 
cu amatorii

Sînt numeroase instituțiile 
unde utemiștii și tinerii actori 
au susținut recitaluri de poezie, 
s-au înlîlnit cu tinerii din cer
curile ..Prietenii teatrului”, la 
ședințele lor de lucru. La Uzi
nele „Grigore Preoteasa”, 
„Electro-aparataj”, Fabrica de 
bere, la Casa de cultură a ti
neretului din raionul Stalin, 
la G.A.S. Panciu, pe Șantie
rele Onești.Borzești, tinerii ac
tori Coca Andronescu, Florin 
Piersic, Emanoil Petruț, Draga 
Olteanu au avut posibilitatea să 
cunoască preocupările, seriozita
tea și maturitatea cu care privesc 
problemele complexe ale artei 
tinerii iubitori de teatru. Ches
tionați în amănunt despre pro
cesul de creație al actorului, 
despre specificul muncii în 
teatru, tinerii actori au înțeles 
mai bine că pentru a răspunde 
setei de cunoștințe a tinerilor 
spectatori, nu-s suficiente numai 
întîlnirile din sala de spectacol. 
Organizația noastră a inițiat și 
întîlniri cu colective mai largi 
de tineri — din întreprinderi și 
de la sate — la care a pus în 
discuție unele piese prezentate 
de noi ca : „Doctor în Filozo
fie- și „O zi de odihnă". Cu

CITIȚI
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In ajutorul cercurilor 
tinerilor naturaliști

Cerul — 
sub reflectorul 

științei 
contemporane

Bilanț rodnic
Muncitorii, inginerii șl teh. 

nicienii din întreprinderile ce 
aparțin Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei au 
încheiat bilanțul primelor trei 
trimestre ale acestui an cu o 
depășire de 2,1 la sută a pla
nului producției marfă, reali- 
zînd peste plan importante 
cantități de produse. Astfel 
chimiștii au dat în plus în 
această perioadă 20.390 tone 
de sodă calcinată și caustică, 
peste 10.000 tone de acid sul
furic, 3.000 vagoane îngrășă
minte cu fosfor, 28,7 tone fire 
sintetice etc. în industria pe
trolului s-au forat peste plan 
32.356 m și au fost produse în 
plus 15.054 tone benzină, 
26.707 tone motorină, 24.920 
tone uleiuri minerale, 6.782 
tone gaze lichefiate și alte 
produse.

In cursul anului acesta lu
crătorii din întreprinderile in
dustriei chimice au realizat și 
numeroase produse noi, prin
tre care : fire rolan, acetat de 
polivinil, oxid de magneziu, 
peste 10 noi coloranți, circa 
30 de medicamente noi cum 
sînt heparin, diabetamid. poli- 
cilin, ergotin, precum și di
verse articole din polietilenă 
și polistiren.

Ca rezultat al preocupărilor 
permanente pentru reducerea 
consumurilor specifice și a 
prețului de cost, chimiștii și 
petroliștii din întreprinderile 
industriale au obținut în pri
mele opt luni ale anului eco
nomii peste plan în valoare 
de 57.593.000 lei.

(Agerpres)

- ---- •-------

„Mi ine avem geogrcfxj"

Foto : N. STELOR AN

cîteva luni în urmă, am vizitat 
întreprinderea Poligrafică „13 
Decembrie” din București, iar 
în seara aceleași zile, la Teatrul 
Național a avut loc o reuniune 
tovărășească, precedată de un 
bogat program artistic susținut 
de tinerii noștri actori în cola
borare cu artiștii amatori din 
aceas’.ă întreprindere. Sintem 
foarte bucuroși să întreprindem 
asemenea acțiuni și înpreună 
cu organizațiile U.T.M. din alte 
fabrici și uzine, avînd convin
gerea că vom învăța multe lu
cruri bune unii de la alții.

Răspunzînd inițiativei tineri
lor actori din Bacău, ne.am în
dreptat atenția în mod deose
bit spre strîngerea legăturilor cu 
echipele de teatru ale artiștilor 
amatori din întreprinderi, de la 
sate, din instituții și școli. Ast
fel Dinu Cernescu a pus în sce
nă la căminul „Nicolae Bălces- 
cu“ din comuna Otopeni de 
Jos piesa „Fata tatii cea fru
moasă”, pentru care a făcut și 
schițele de decor. Decorul a fost 
executat chiar în atelierele tea
trului nostru și l-am dăruit 
formației de teatru amintite. 
Gh. Uimeai a organizat un spec
tacol la Liceul Lazăr, care a

DIN VIAȚA Șl MUMA
•-

Post utemist 
de control 

fruntaș pe raion
De curînd, Comitetul ra

ional U.T.M. Medgidia a 
decernat drapelul de frun
taș pe raion postului ute
mist de control nr. 4 de la Fa
brica de ciment „Ideal“ Cer
navodă, condus de candidatul 
de partid Nicolae Rusen.

Membrii acestui post au 
contribuit din plin la ob
ținerea unor importante re
zultate în producție și la lichi
darea unor lipsuri ce mai per
sistau în munca și comporta
rea unor tineri.

Postul utemist de control a 
adus o însemnată contribuție 
la descoperirea și folosirea re
zervelor interne ale întreprin
derii. Așa de pildă, la propu
nerea postului utemist de con
trol, folosind deșeurile, tinerii 
au confecționat peste 4000 de 
șuruburi pentru plăcile de 
blindaj ale morilor de ciment, 
în urma acestei inițiative a 
fost realizată o economie în 
valoare de 5.750 lei.

NICU BONCOTA 
tehnician

254.000 lei economisi*! 
de o singură brigadă
In atenția brigăzilor de 

producție ale tineretului de la 
întreprinderea „Vitrometan" 
din Mediaș stă lupta pentru 
o calitate superioară a produ
selor, realizarea de economii 
la materii prime și auxiliare, 
reducerea coeficientului de 
rebuturi. îndrumate de orga
nizația U.T.M., brigăzile de 
Rroducție ale tineretului își 
îndeplinesc și depășesc sarci
nile propuse cu mult succes. 
Așa. de pildă, brigada de 
producție a tineretului, con
dusă de utemistul Ion Smith 
de la hala cuptoarelor, dato
rită respectării cu strictețe a 
proceselor tehnologice de fa
bricație, precum și a aplicării 
unor metode înaintate de 
muncă, a redus coeficientul 
de rebuturi cu 7,70 la sută, 
față de cel admis.

Prin calitatea executării lu
crărilor și prin economiile de 
materiale se evidențiază mai 
ales brigada de producție a

luat premiul pe Capitală la un 
recent concurs interșcolar. Con
stantin Stănescu a pus in scenă 
la Școala tehnică financiară pie
sa ..Nota zero la purtare”. în 
cadrul Facultății de filolo
gie. Gh. Cozorici a pus în scenă 
piesa ..Cale lungă- de Arbuzov. 
Mihai Berechet sprijină activi
tatea artiștilor amatori din ca
drul Caselor de cultură din Giur
giu și Oltenița. In vara aceasta, 
fiind in concediu de odihnă în 
stațiunea Sîngeorz Băi, am avut 
ocazia să lucrez cu echipa de 
amatori a Fabricii de hîrtie 
„Bernat Andren- din Prundul 
Bîrgăului. raionul Bistrița.

Pe lîngă ajutorul concret dat 
de tinerii actori — care în 
echipele amintite au început cu 
alegerea piesei și distribuirea ro
lurilor pînă la montarea decoru-i

GR. P. NAGACEVSKI 
secretar al organizației U.T.M.

de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale"

(Continuare în pag. 3-a) 

tineretului de la atelierul de 
pictură, condusă de comunis
tul Pavel Mihai. Această bri
gadă și-a îndeplinit planul 
anual în 8 luni, dînd pînă 
acum peste plan peste 60.000 
de diferite obiecte de sticlă
rie pictata. în același timp, 
în brigadă au fost realizate 
economii la materiale în va
loare de 254.000 lei.

VINTILA dan 
tehnician

Acțiuni pionierești
Pionierii de la școala elemen

tară din comuna Fiscut, raionul 
Arad, îndrumați de organizația 
U.T.M. din gospodăria agricolă 
colectivă continuă și după în
ceperea anului școlar frumoa
sele lor acțiuni pionierești.

Astfel, sub îndrumarea cadre
lor didactice și a instructorului 
superior de pionieri loan Rișcă, 
pionierii au ajutat colectiviști
lor din comună la muncile a- 
gricole, recoltînd peste 1.800 
kg. semințe de floarea-soarelui. 
Ei cu mai strîns și predat pînă 
in prezent cooperativei locale 
peste 540 kg. castane și au 
muncit voluntar la curățirea și 
înfrumusețarea școlii.

GHEORGHE ROȘCA 
funcționar

Contribuie 
la construirea școlii

în «atul Poiana Pietrei, comu
na Dragomirești, raionul Bacău, 
«e construiește o școală elemen
tară. Utemiștii din sat, îndru
mați de comitetul comunal de 
partid, aduc o prețioasă contri
buție la această construcție. Ei 
au efectuat pînă în prezent peste 
300 ore muncă patriotică. în a- 
cest timp au așezat peste 
13.000 cărămizi, au transportat 
nisip, pietriș, au făcut săpături 
pentru fundație, au dat ajutor la 
stinsul varului pentru zidărie 
etc. Munca lor constituie un e- 
xemplu demn de urmat. Printre 
cei care s.au evidențiat se numă
ră utemiștii Costică A. Gheor
ghe, Stanciu Constantin, V. A- 
babi, Gheorghe V. Ababi, Vasile 
T. Vieru și alții.

P. BALAN 
merceolog principal

Șantierele de construcții 
în prag de iarnă

La Ploești, Buzău, Rîmni- 
cu-Sărat, Tîrgoviște și în alte 
localități din regiunea Plo
ești, se construiesc numeroase 
blocuri de locuințe. Pentru ca 
pe aceste șantiere să se poată 
lucra pe timpul iernii con
structorii fac intense pregătiri. 
Astfel, după ce au stabilit ca 
lucrările de finisaj să se exe
cute numai în blocurile încăl
zite, ei se îngrijesc de punerea 
la punct a instalațiilor respec
tive. Se iau de asemenea mă
suri pentru depozitarea mate
rialelor necesare pe timpul 
friguros în camerele de la par.

Brigada așteaptă 
ajutorul dumneavoastră, 

tovarășe inginer
In urmă cu aproape doi ani, 

la secția turnătorie a Uzinei 
Industria sirmei din Cimpia 
Turzii a luat ființă o brigadă 
de producție formată din ti
nerii Pătruț Iuliu, Rusu Ale
xandru, Ra:z Blaziu, Muntea- 
nu Anton, Astaloș Carol șj Fâ- 
gâdar Ilie. în scurt timp, bri
gada a reușit, datorită succe
selor sale, să fie cunoscută ca 
un colectiv de muncă unit, 
bine închegat.

Deseori, după orele de lucru^ 
membrii brigăzii puteau fi 
întilniți la cabinetul tehnic al 
uzinei sau la biblioteca clubu
lui consultînd diferite cărțij 
sfătuindu-se unii cu alții asu
pra diferitelor metode de tur
nare. li preocupa îndeosebi 
cum ar putea să contribuie și 
ei la îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea pro
centului de rebuturi, proble
me la ordinea zilei în secția 
lor. Și iată că strădaniile bri
găzii n-au fost zadarnice.

La data de 20 iunie 1959, la 
cabinetul tehnic al uzinei a 
fost înregistrată prima lor ino
vație : „îmbunătățirea ameste
cului de formare prin adăuga
re de bentonită-. In urma ex
perimentării propunerii, pro
centul de rebuturi a scăzut de 
la 10,3 la 3,5 la sută. La data 
de 18 noiembrie 1959 a fost 
făcută cea de a doua propu
nere intitulată : „Turnarea în 
cochile a manșoanelor pentru 
cajele de laminare-.

In timpul liber și cu forțe 
proprii, tinerii și-au executat 
singuri prima cochilă și apoi 
au făcut experiențele. Rezulta
tele obținute au fost foarte 
bune. Anual se obțin economii 
în valoare de 53.000 lei iar 
timpul de lucru se reduce de 
la opt ore la două ore și jumă
tate. Normal ar fi fost ca a- 
ceastă nouă metodă de lucru 
să fie generalizată, aplicată și

Primele îndrumări. Maistrul Ion 
Zăvoianu de la Școala profe
sională de ucenici de pe lîngă 
Uzinele „Timpuri noi" II inițiază 
în tainele meseriei pe elevul din 
anul 1, Gheorghe Constantin.

Foto : AL. MIHAi

în legătură cu cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în librăriile 
din țară se găsesc urmă
toarele lucrări:

N. S. Hrușciov:
Libertate și independență 

popoarelor coloniale I
Să fie rezolvată problema 

dezarmării generale I

Cuvîntare rostită în ca
drul discuțiilor generale 
la a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite 
23 septembrie 1960,

★

Gheorghe
Gheorghiu-Deț:
Cuvîntare rostită la a 

XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.V.

terul unor blocuri care vor ti 
finisate ulterior.

Potrivit planului de măsuri 
stabilit de constructori, turna
rea pianșeelor din beton mo
nolit armat se va face după 
metode avansate, folosindu-se 
adaosuri chimice pentru acce
lerarea prizei și întărirea be- 
toanelor. De asemenea, s-au 
prevăzut încăperi încălzite 
pentru muncitori, stații de 
pregătire a betonului și s-au 
luat unele măsuri pentru în
călzirea și îmbunătățirea ilu
minatului la stațiile centrale 
de betonare și la alte locuri 
de muncă.

la turnarea altor repere. Ea 
nu se aplică însă decît pentru 
turnarea manșoanelor de la 
caja pregătitoare deoarece nu
mai pentru ele există cochile.

S-ar putea aplica și la alte 
repere ? Da. S-ar putea aplica 
de exemplu la manșoanele de 
la linia fină, care sînt intr-un 
număr mult mai mare ca cele 
de la caja pregătitoare. Pen
tru aceasta ar trebui executa
te însă un număr de trei co
chile. Tovarășul inginer Szen- 
tannay Arpad, șeful secției 
turnătorie, în loc să-i ajute 
pe tinerii inovatori, să le sti
muleze inițiativa creatoare, a 
subestimat importanța econo
mică a inovației în cauză și nu 
a acordat autorilor sprijinul 
necesar pentru a confecționa 
cele 3 cochile. Aceeași atitu
dine pasivă o are tînărul ingi
ner și față de propunerea de 
inovație a brigăzii privind 
malaxorul necesar amestecării 
nisipului și sticlei solubile ne
cesare turnării, malaxor a că
rui confecționare se amină în 
mod nejustificat.

Tovarășul inginer Szentan- 
nay Arpad e aproape de ace
eași vîrstă cu acești tineri care 
vin și-i cer părerea, care văd 
în el un sfătuitor. De ce des
consideră inginerul sugestiile 
și propunerile tinerilor ? De ce 
nu-i ajută ? De ce-i repede și 
rămîne nepăsător la propune
rile și sugestiile lor ? Nu nu
mai funcția dar în primul rînd 
conștiința ar trebui să-l în
demne să stimuleze orice pro
punere menită să contribuie 
la perfecționarea procesului 
tehnologic — să-i ajute pe ti
nerii inovatori să-și ridice con
tinuu calificarea profesională. 
Brigada așteaptă totuși sfatul 
și ajutorul său.

ARISTICA BRÎNZAN 
corespondent voluntar



In ajutorul cercurilor 

tinerilor naturaliști

Cerul —sub reflectorul 
științei contemporane

răim vremurile unui avînt 
fără precedent al științei. Nici 
structura materiei, nici aceea 
a Universului nu mai consti
tuie un mister. Fenomene care 
mai ieri păreau de neînțeles 
au ajuns astăzi să fie cunos

cute în profunzimea lor și folosite de om 
spre ușurarea activității sale.

Inaugurând acum trei ani, la 4 octom
brie 1957, Era zborului cosmic, savanții 
Sovietici au ridicat pe o treaptă nouă, su
perioară, puterea de pătrundere a minții 
omenești realizînd un pas uriaș în cunoaș
terea „la fața locului" a Universului infinit.

Cit de naive, de ridicole și lipsite de cel 
mai elementar sens logic apar în fața ade
vărurilor de necontestat ale științei, con
cepțiile mistice despre lumea înconjură
toare, propovăduite de diferitele religii 
contemporane, potrivit cărora Universul 
ar fi limitat în timp și spațiu și ar re
prezenta o „construcție" divină.

Știința contemporană reușește să expli
ce în mod rațional fenomenele care au loc 
în lumea înconjurătoare, să dezvăluie le
gile după care se produc și evoluează a- 
ceste fenomene.

Pagina de față prezintă câteva fapte ca
re dovedesc cum știința contemporană 
zdrobește din rădăcini concepțiile mistice 
despre univers.

Ce este cerul ?
ncă din cele mai vechi tim
puri, omul a observat cu aten
ție lumea înconjurătoare, în- 
cercînd să-și explice fenome
nele care se petreceau în cu
prinsul ei. Acest interes nu a 
fost rodul unei simple curiozi

tăți, ci al unei necesități imperioase, iz- 
vorîte din viața de toate zilele.

Cerințele activității practice a oameni
lor au îndreptat primele observații atît a- 
supra lucrurilor și fenomenelor de pe Pă- 
mtnt — munți, ape, animale și plante etc. 
— oît și asupra cerului ; pe unele stînci 
s-au găsit Cioplite primele însemnări des; 
pre mersul astrelor, datînd din vremuri 
preistorice. Pe baza lor, oamenii și-au fă
cut din fazele Lunii primul calendar, au 
învățat să prevadă schimbarea anotimpu
rilor după mersul Soarelui, au izbutit să 
se orienteze în călătoriile prin deșerturi 
sau pe mare după poziția stelelor ș.a.m.d.

Dacă unele fenomene cerești au putut fi 
astfel observate și folosite încă de multe 
mii de ani cu un deosebit succes, altele 
în schimb au depășit experiența și pute
rea de înțelegere a omului primitiv. Așa se 
face că acesta, datorită slabei dezvoltări 
a forțelor de producție, în ignoranța sa, în 
frica sa față de stihiile dezlănțuite ale na
turii, incepe să populeze lumea înconjură- 
toare, cu diferite forțe supranaturale. în
chipuite, pe care trebuia să le „implori" 
pentru a le obține „bunăvoința .

Misticismul este astfel rodul neștiinței 
și neputinței omului, pe care. în societa
tea împărțită în clase antagoniste, forțele 
retrograde ale societății l-au folosit în in
teresele lor, în scopul menținerii exploa
tării și asupririi maselor.

Un exemplu grăitor este acela ăl con
cepției naive despre cer. Oamenilor ne
știutori cerul le-a apărut (nenumărate le
gende îl descriau astfel) ca un acoperă- 
mînt, o boltă de cristal a Pămîntului, sus
ținută de stîlpi gigantici sau sprijinită pe 
umerii unui uriaș. De această boltă ar fi 
aninate stelele ; tot pe ea ar luneca Poa
rele și Luna, mlțcîndu-se desigur datorită 
•„voinței divine".

Care este însă adevărul despre cer ? Ce 
este de fapt cerul pe care îl vedem în 
fiecare zi deasupra capetelor noastre ?

Cerul nu este altceva decît Universul, 
lumea, așa cum o vedem de pe Pământ

Spațiul cosmic se întinde pretutindeni 
în jurul Pămîntului, fără nici o limită, 
fără nici un hotar care să-1 îngrădească.

Cerul nu are deci nevoie să fie susținut 
și nici corpurile cerești (Soarele, Luna, 
stelele) n au nevoie de vreun sprijin sau 
altul. Corpurile cerești nu „lunecă" pe 
boltă, ci se mișcă liber în spațiul cosmic, 
așa cum se mișcă și Pămîntul, care este 
o părticică a Universului nesfîrșit — cit 
un grăunte de nisip într-un ocean fără 
margini.

Concepția naivă despre cer presupunea 
că toate astrele se mișcă la aceeași distan
ță de Pămînt pe bolta cerească. Realita
tea este însă cu totul alta. Luna, spre 
pildă, se află la vreo 385 mii km. de noi, 
Soarele — la 150 milioane km. Pluton, 
planeta cea mai îndepărtată a sistemului 
nostru planetar — la aproape 6 miliarde 
de km, iar stelele, la depărtări cu mult 
mai mari. Steaua cea mai apropiată de 
noi (exceptăm Soarele, care e și el o stea), 
Alfa, din constelația (gruparea de stele) 
a Centaurului se află la 41 mii de miliarde 
km. de Pămînt. Dacă am zbura cu viteza 
unui avion rapid, am avea nevoie de... 
5 milioane de ani ca să atingem această 
lume foarte îndepărtată ! Există insă și 
stele pînă la care am face, cu viteza avio. 
nulul, de mii sau de milioane de ori mai 
mult.

Soarele are un volum de 1.300.000 de 
ori mai mare decît Pămîntul. Totuși nu 
este nici pe departe cel mai mare astru 
din Univers. Există o stea, Epsilon din 
constelația Vizitiului, al cărei volum este 
de miliarde de ori mai mare decît al Soa
relui. (Un avion zburînd neîntrerupt, ar 
avea nevoie de 150 de ani pentru a-1 
ocoli !).

In urma cercetării cerului prin mijloa
cele' științei, învățații au înțeles tot mai 
bine natura corpurilor cerești. Soarele 
s-a dovedit a fi un uriaș glob fierbinte și 
luminos, Luna — satelitul natural care se 
rotește în jurul Pămîntului, iar planetele, 
inclusiv Pămîntul — astre reci și întu
necate, fără lumină proprie, care se în- 
vîrtesc in jurul Soarelui. Soarele, îm
preună cu planetele care se rotesc în ju
rul său. cu sateliții acestora, dar și cu alte 
corpuri cerești — comete, meteoriți, aste- 
roizi — alcătuiesc sistemul nostru solar.

Cit despre stele — pe care călugării 
Evului mediu le considerau candele aprin
se noaptea de îngeri — acestea sînt niște 
sori îndepărtați, adică niște uriașe globuri 
fierbinți și luminoase, a căror strălucire 
răzbate departe în spațiul cosmic. Miliarde 
de stele se grupează în imense sisteme 
stelare, numite galaxii. Cu ajutorul lune
telor și telescoapelor au fost descoperite 
nenumărate galaxii.

Galaxia din care face parte Soarele 
nostru cuprinde nu mai puțin de 150 mi
liarde de stele — un număr atît de mare, 
încît cu greu poate fi cuprins cu mintea.

Galaxiile se grupează la rîndul lor în 
supragalaxii (metagalaxii). In urma cerce
tărilor efectuate într-un singur observator, 
au fost trecute pe hărțile cerului nu mai 

puțin de 2.700 supragalaxii, unele 'dintre 
ele alcătuite din 9.000—10.000 galaxii !

Așa arată cerul, atunci cînd îl privim 
cu ochii pătrunzători ai științei contem
porane.

Lumea cerească
S« lumea 

pământească

H
n concepțiile propovăduite 
de misticism. Pămîntul și ce
rul sînt considerate a ti cu to
tul diferite unul de celălalt, 
între .lumea pămin’.ească' și 
„lumea cerească- ar fi. cărnu
rile, un abis de netrecut pen
tru făpturile terestre, lucru complet fals. 
Reprezentanții misticismului mai propo

văduiesc și astăzi concepțiile naive, retro
grade, după care, alcătuirea „împărăție-, 
cerului" ar fi cu totul alta decît cea a lu
mii pămîntești.

De ce susțin ei asemenea lucruri 7 Răs
punsul este simplu și clar.

Religiile, oricare ar fi ele. servesc cla
selor exploatatoare și propovăduiesc oa 
menilor muncii din țările capitaliste, celor 
ce voiesc să se elibereze de sub rirania 
exploatatorilor, că dumneeeu. care chipur. 
le ar trona în ceruri, ar fi făcut te uni: 
stăpîni și pe alții sclavi, pe unii bogap si pe 
alții săraci, și că a te răzvrăti împotriva 
unor astfel de ..rinduieli sfinte*, cerești, 
înseamnă a te împotrivi ..voinței divine".

Religiile, oricare ar fi ele. seamănă ne
încredere în posibilitatea cunoaștem hani; 
înconjurătoare, resemnarea în fața forțe
lor naturii, încearcă să îndepărteze ma
sele de la lumina științei și culturii ea 
ajutorul cărora oamenii iși pot explica fe
nomenele lumii înconjurătoare.

Astăzi ideea anei dewebiri t-ăiaiall 
le dintre Pâmint si corpurile cerești a 
fost total infirmată de știință. Unitate* 
materiei in întregul Uaivcn cat* meetirt 
un fapt pe deplin demsuiUat de știință.

Prima dovadă a unității materiale a 
Universului infinit s-a făcut cu ajutorai 
lunetelor și telescoapelor. prin mărirea 
imaginii corpurilor cerești. Intr-adevăr, ca 
și PămîntuL surorile lui. planetele, precum 
și sateliții, au un relief bine definit carac
terizat prin ridicături și adincituri mai 
mult sau mai puțin pronunțate. tar in dru. 
mul lor în jurul Soarelui toate se supun 
acelorași legi ale mecanici: cerești ca și 
Pământul (în generai trebuie subliniat că 
fenomenele cerești se supun acelorași legi 
ale naturii ca și fenomenele pămințeșug 
Majoritatea planetelor au sateliți și atmos
feră. asemenea globului pămîntesc. Savan
tul G. A. Tihov. cea mai mare autoritate 
In ce privește studiul vieții pe alte cor
puri cerești, creatorul une. Boi ștriațe — 
astrobxăogia — a a.uns ia cancăsna ct 
Pe Mante și alte cocpuri Cttvș-. exntă 
forme de viață, specriice «xatepitar res
pective.

O altă dovadă cor.vingâtoare a faptultri 
că corpurile cerești au o materie de ace
eași esență cu cea păminteeeca a adus-e 
studiul meteoriților — pietre ceresc care 
călătoresc prin sistemul nostru planetar 
în roiuri mari și cad pe Pămînt cind intră 
în zona de atracție a acestuia. Oamenii 
de știință au dovedit că meteoriții nu cu
prind nici un alt element chimic dectt cele 
existente pe planeta noastră.

Unitatea materie: in Univers a luat de
monstrată și pe cale spectrosccc.ca la- 
tr-adevăr. în urma unor descoperiri ștm- 
țifice de o însemnătate ur.așă, s-au con
struit instrumente și s-au elaborat meto
de pentru a se analiza corpuri cerești, 
determinindu-se competiția lor ehinuci. 
Așa s-a putut stabili, de pildă, că te at
mosfera planetelor Venus și Marte •* 
găsește o cantitate de bioxid de carta» cu 
mult mai mare decît în atmosfera Pămta- 
tului. Nenumăratele analize spectrale dm 
ultimele decenii au dovedit că nici în 
sistemul nostru planetar și nici în cuprin. 
sul celorlalte sisteme planetare sau stelare 
nu există alte elemente chimice decît pe 
Pămînt.

Heliul, descoperit de oamenii de Știință 
pe cale spectroscopie» mai tatii ta Soare, 
a fost ulterior descoperit și pe PAmint

Cea mai recentă dovadă a mttSțfi din
tre ..lumea pământească* și „lumea ce
rească" a adus-o lansarea sputnicilor, 
tonicilor, rachetelor cosmice de către se- 
vanțij sovietici. Cercetând aici:.ut* ma
teriei interplanetare, fotografi md Luna 
din imediata ei apropiere. ta sffrșit stu
diind cu aparate automate spațiul eosnuc 
trimișii omului in Univers au cczri.rmat 
încă o dată ,4a fața lecul-ri- unitatea 
acestuia.

Iată deci cum știința zâleior noastre a 
dovedit că Pământul nu constituie un 
corp „excepțional* in Univers, opus celor
lalte astre.

Nașterea 
corpurilor cerești

e spun în esență „învățături
le" misticilor cu privire la 
nașterea Universului 7

Ele susțin că lumea a fost 
creată de forțe supranaturale, 
divine, și că de la crearea ei 
nu a mai evoluat, răminînd 

încremenită, in starea ei de atunci. Mai 
mult, legendele stabilesc și data creării 
lumii, care ar fi avut loc... acum vreo 
citeva mii de ani.

Dîndu șț și ei seama de naivitatea, de 
absurditatea concepțiilor biblice, teologii 
contemporani, in încercarea lor disperată 
de a salva misticismul de loviturile știin
ței contemporane. încearcă, fără succes, să 
elaboreze, cu ajutorul unor fizicieni și as
tronomi retrograzi, teorii care pretind că 
materia s-ar naște din nimic, sau că. chi
purile, la originea corpurilor cerești ar fi 
existat un „atom părinte" (creat bineînțe
les de dumnezeu) din care s-ar fi format 
întregul Univers... Știința modernă ne do
vedește că dimpotrivă în lume nimic nu 
este încremenit, că materia evoluează fără 
întrerupere de la o formă la alta, dar ră- 
mine întotdeauna materie — nu se poate 
deci nici crea din nimic și nici nu poate 
fi distrusă.

Legea conservării materiei, descoperită 
de Lomonosov și de Lavoisier și completa
tă mai tîrziu de legea conservării ener
giei stă la baza acestei concepții.

Cum se verifică această lege, în proble
ma mult dezbătută a nașterii corpurilor 
cerești 1

în decursul celor citeva secole de cind 
dispunem de instrumente optice mări
toare, astronomia a putut urmări transfor
mării» unor corpuri cerești cu evoluți* ra
pidă, cum sint de pildă cometele și naște
rea unor fluxuri meteorice. Astfel, s-a pu
tut studia cometa Biela, care mai tatii s-a 
rupt In două, pentru ca apoi să se des
compună complet, dând naștere, unu: roi 
meteoric. A fost observată de asemenea 
explozia unor stele, care dau naștere, 
la nori de praf și gaze cosmice.

Iată dec: că unele stele se pot preface 
în nebuloase Procesul invers este oare și 
el posibil 7 Știința răspunde afirmativ Ia 
această întrebare. Ea dă astfel puternice 
lovituri concepțiilor idealiste, după care 
toate corpurile cerești ar fi apărut dta- 
tr-odată. intr-un trecut mai mult sau mai 
puțin îndepărtat, prtatr-un așa-zâs „act de 
create*

Marele astronom sovietic V. A- Ambar- 
țumian a dovedit că stelele se nasc și ta 
zilele noastre, „sub ochii noș’-ri*. ta gru- 

psrri mari. Bzsete de M sacri ar:: de ste-e. 

aon» tamtste ale centaar. tagrȘ-nirt-* de 
stele aflate ta aceeași stane fizici. ce par 
să aibă o arigme eormmă Aceste astre au 
o vizita de cei Buh cfteva m.xane de 
am (destul de peria pezt-u lumea cosmi
că). ceea ce taaee—-ă că s-au format de 
curind.

Savantul aovieric V. G Fesestașv a des
coperit șt ei ta ulușnfi «m un proces de 
formare a rieie>^ peta coBdessarea ma
teriei petrulcuaelor <tx spat:.le cosmice, 
n a dțlaet ioaocratfîi de aetalaaae com
puse dta filamente subțiri, ta care puter
nice cursste de gaze ș: pulberi duc la 
eosdensân de matete — adevărate stele 
tinere; aatnaonul a deacopsit mai mul
te astre- de șiraguri stelare

Jăecantsznul locatarii stelelor, care se 
desfăsturâ astăzi ta Galaxie — spune Fe- 
aentoor — se manifesta intr-un mod destul 
da viritaL Sarcina noastră pentru viitor 
irn cresta niznai ta a spori exemplele de 
dezagregare a filamentelor izolate, ci și 
de a studia modul de formare a nebuloa
selor constituite din gaze și pulberi. So
luționarea acestei probleme va face cu 
putință lămurirea ptaă la capăt a proble
me: distrugerii și formării stelelor, proces 
fundamental pentru Galaxia noastră".

Iată deci că știința contemporană ne-a 
dat putința să cunoaștem procesul naște
rii stelelor.

Savanții dovedesc astfel că corpurile ce
rești ăia Univers sint in centinuă prefa
cere. în intre» Cosmosul, astrele apar, se 
dezvolta, imbâtrtaesc. năseîndu-se din 
ceva și prefăcindu-se în altceva. Materia 
este veșnică și ta continuă mișcare și 
transformare

Mișcarea 

corpurilor cerești
Cînd stai de vorbă cu oameni care cred 

în existența forțelor supranaturale, unul 
din principalele „argumente" pe care le 
aduc pentru a dovedi că au dreptate în 
convingerea lor este mișcarea Soarelui, a 
Lunii, și a stelelor pe boltă.

Cine pune ta mișcare astrele, dacă nu 
dumnezeu 7 — te întreabă aceștia. Ei aduc 
ca pretinsă dovadă faiptul că pe Pămînt, 
pentru ca un corp să se miște, trebuie să 
fie pus în mișcare de o forță oarecare.

Cum explică știința zilelor noastre miș
carea corpurilor cerești 1

In fizică există un principiu important, 
principiul inerției, descoperit de Galilei. 

Inerția este tendința fiecărui lucru, a ori
cărui corp, de a-și menține neschimbată 
starea de repaos sau de mișcare, atîta timp 
cit nu intervine o forță exterioară. Asupra 
unei bile căreia îi dăm drumul să se ros
togolească pe un plan drept pe Pămînt, 
acționează forțe care îi frînează mișcarea 
ș: pînă la urmă o fac să înceteze cu to- 
rul; acestea stat ; frecarea bilei de supra
fața pe care se rostogolește Și rezistența 
aerului.

Mersul corpurilor cerești — de pildă ro
tirea planetelor în jurul Soarelui — nu 
este insă frtaat așa tacit mișcarea lor nu 
este încetinită. Neintîlnind piedici, nein- 
timpintad rezistență ta cale (densitatea 
materiei interplanetare este atlt de mică, 
tacit frinarea exercitată asupra uriașelor 
Planete e neînsemnată), planetele iși con
tinuă nestingherite mișcarea ta virtutea 
inerției.

Așa se explică de ce mișcarea de rota
ție a planetelor nu are nevoie de nici un 
motor.

Descoperirea legilor de mișcare ale pla- 
nateăor. descoperirea legii atracției uni
versale au ros bazele mecanicii cerești — 
«•itați care s’-d.ază mișcările planetelor 
sub acțiunea atracției Soarelui și a atrac
ție: reciproce intre astre.

Lansarea te urmă eu trei ani, la 4 oc
tombrie 1957. a primului satelit artificial 
al Pământului, a confirmat in mod experi. 
mentei valabil 'a tea legilor mecanicii ce
res: Trimițtad te Cosmos un corp ce. 
resc făurit pe Pămînt și plasîndu-1 pe o 
orbita dinainte calculată, oamenii de ști
ință au dovedit că nu este nevoie de nici 
un fel de „motor- divin pentru a roti as
trele

Lumea e infinita
ți veșnică

isticismul consideră lumea 
mărginită, atît în timp cît și 
în spațiu. Cu alte cuvinte, a- 
firmă că lumea a avut un în
ceput, înainte de care nu a 
existat decît dumnezeu și va 
avea un sfîrșit mai mult sau 

mai puțin îndepărtat; ei mai susțin că 
Universul are anumite hotare, dincolo de 
care ar fi „neantul14.

Unii oameni de știință aflați sub influ
ența idealismului sînt și în zilele noastre 
partizani ai acestor puncte de vedere ab
surde, potrivnice rațiunii. Ei au mers atît 
de departe încît au descris „forma*4 Uni
versului și i-au măsurat „raza*4 ca și cum 
lumea infinita ar putea avea o formă anu
mită sau o rază limitată. Printre aceștia 
se număra și astronomul englez James 
Jeans. Intr-un articol scris în anul 1927 
el căuta să demonstreze că Universul este 
limitat, afirmînd că formațiile cele mai 
îndepărtate din întregul Univers... se află 
la o distanță de 4 milioane ani lumină 
(anul lumină este distanța pe care o rază 
de lumină o parcurge într-un an, apro
ximativ 10 mii de miliarde km). Doar doi 
ani mai tîrziu, în anul 1929, astronomii au 
observat însă galaxii aflate la 140 mi
lioane ani lumină, răsturnînd astfel cal
culele lui Jeans. în fața acestor fapte, 
Jeans a afirmat că greșise socotelile, și 
a „mutat** presupusele hotare ale lumii și 
mai departe.

Astăzi telescoapele și radiotelescoapele 
au pătruns și mai adine în spațiul cosmic: 
primele, pînă la 1,5 miliarde ani-lumină, 
celelalte chiar pînă la 4—5 miliarde de 
ani-lumină (ca să ne dăm seama ce gi
gantică este această depărtare, să ne rea

mintim că lumina străbate spațiul cu vi
teza uriașă de 300.000 km. pe secundă). Cu 
toate acestea, pretinsele „hotare1* ale lu
mii nu s-au arătat nicăieri fiindcă de 
fapt ele nici nu există, lâr „făpturile su- 
prar.aturale**, „raiul și iadul** n-au putut 
fi zărite.

„Prin geniul său — scrie G. A. Aristov 
— omul pătrunde din ce în ce mai mult 
în adîncimile spațiului cosmic și în fața 
ochilor lui apar mereu lumi noi. Dar, 
oricit de puternice ar fi telescoapele folo
site de om. el nu va descoperi capătul 
Universului*4,

Universul este un ocean fără maluri, 
un ocean nemărginit. Infinit de mare este 
numărul stelelor, galaxiilor și supragala- 
xiilor pe care le cuprinde.

Partizanii limitării în timp a lumii au 
mutat de multe ori data la care „fixa- 
seră4* creația, dar mereu au fost dezmin- 
țiți de descoperirea de procese și mai ve
chi, anterioare datei presupuse.

Iată deci cum știința contemporană ne 
demonstrează că anumite formații cos
mice (stele, planete, sateliți naturali etc.) 
se pot dezvolta și pot să înceteze de a 
mai exista. în timp ce Universul întreg, 
în totalitatea lui, este veșnic și infinit.

★

Adesea în trecut unii teologi, folosind 
anumite date despre „cer44 au născocit co
pilărești proorociri pesimiste. Este, de 
pildă, bine cunoscut apocalipsul biblic, pe 
baza căruia numeroși „prooroci*4 au „cal
culat44 anul și ziua cînd va veni sfîrșitul 
omenirii și va începe judecata de apoi. 
In evul mediu călugării catolici au vestit 
de repetate ori mari calamități în legă
tură cu ivirea unei comete, cu produce
rea unei eclipse de Soare sau cu apari
ția unui fenomen ceresc la prima vedere 
„neobișnuit". Știm din istorie că sfîrșitul 
lumii a fost proorocit pentru anul 1.000, 
apoi cu prilejul eclipselor de Soare din 
1033 șj 1406, cînd s-au produs adevărate 
epidemii de spaimă, care au dus la va
luri de sinucideri.

Din păcate, deși sîntem departe de evul 
mediu, profeții pesimismului nu au dis
părut cu totul nici astăzi. Din cînd în 
cînd. se mai ivesc „prooroci** care calculea
ză „sfîrșitul himii“ peste un an, doi sau 
cinpi și conving chiar pe unii naivi de ade
vărul spuselor lor. pînă ce trecerea terme
nului respectiv dezminte absurda preve
stire.

Totodată, pretinșii oameni de știință 
aflați în slujba burgheziei imperialiste au 
elaborat în ultimele decenii o serie de 
„teorii*4 care reiau, sub o formă sau alta, 
vechile legende religioase despre sfîrșitul 
lumii.

Partizanii acestor „teorii44 susțin, de 
pildă, că materia se risipește tot mai mult 
in spațiul cosmic, astfel că evoluăm spre 
un Univers gol și mort. Analizînd radia
ția stelelor, care face ca masa acestora 
«â scadă, precum $: fenomene de descom
punere a unor stele, care se prefac în ne- 

c. afirmă ră Vmversul se cestra- 
xnă eeeîigmx tar reconstrucția sa sa do 
r edesie unposimlA.

Absurditatea acestor teze apere eri- 
Sewtd fn hemijux celor mai recente date 
sie ștxinței-

Ideea risipirii materiei pornește de la 
mult dezbătută teorie a expansiunii Uni
versului. Formulată astfel, ca teorie a ex
pansiunii lumii în întregul ei, această teo
rie este evident greșită. De fapt, este 
vorba de îndepărtarea treptată a galaxii
lor una de alta in zona accesibilă obser
vațiilor noastre, fenomen incontestabil, 
dar limitat la anumite porțiuni ale Cos
mosului și probabil cu caracter trecător. 
In nici un caz nu se poate deduce din ob
servațiile care s-au făcut că materia Uni
versului se risipește, se pierde.

Interesant este de asemenea faptul că o 
serie de oameni de știință a ajuns la con
cluzia că în zona cosmică limitată unde a- 
ceastă expansiune se produce, fenomenul 
se va opri și ulterior va avea loc un feno
men contrar, de apropiere.

Iată deci cum ideea expansiunii Uni
versului în întregul său nu poate avea nici 
un fel de temei logic, științific.

De altfel, ideea „destrămării* Univer
sului este dezmințită și de fenomenul (pe 
care l-am amintit) al formării stelelor din 
condensarea materiei interstelare, desco
perit de astronomii contemporani.

Viața — 
un monopol 

al Pământului ?

a
rintre dovezile unității mate
riale a lumii, am menționat 
și unele concluzii ale astrobio- 
logiei, așa cum au fost formu
late de creatorul acestei știin
țe, savantul sovietic G. A. Ti
hov.

După cum se știe, reprezentanții misti
cismului s-au situat în mod ferm pe po
ziția că viața nu poate să existe decit pe 
Pămînt. în felul acesta, teologii subliniau 
încă odată pretinsul caracter „excepțio
nal" al lumii pămîntești.

Știința a dat grele lovituri unor astfel 
de concepții idealiste, neîntemeiate.

După cum arată G. A. Tihov, „proprie
tățile vieții sînt în esență aceleași în tot 
Universul, dar, datorită faptului că posi
bilitățile de adaptare ale vieții la condi
țiile de mediu sînt extrem de mari, aceste 
proprietăți se deosebesc prin formele și 
manifestările lor. Pretutindeni elemen
tele principale care compun substanța vi» 
sînt carbonul, azotul, oxigenul și hidro
genul. Forma pe care o îmbracă compușii 
chimici ai acestor elemente poate Și tre
buie să fie extrem de variată, în funcție 
de condițiile fizice și chimice ale mediu
lui".

In cercetările ei, astrobiologia contem
porană pornește de la două teze de bază : 
a) legile vieții din Univers sînt unice în 
fond, dar diferite în formă și manifes
tare ; b) puterea de adaptare a vieții Ia 
condițiile mediului este extrem de mare.

: Silința 1
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Studiul îndelungat âl Planetei Marte, 
ca și al vegetației care crește pe Pămînt 
în zonele reci și pe podișurile înalte, i-a 
dus pe oamenii de știință la concluzia că 
plantele marțiene au o culoare albastră și 
violetă (deoarece absorb radiațiile purtă
toare de căldură ale Soarelui), sînt în ge
neral scunde și au o mare putere de a- 
daptare la variațiile de temperatură. Unele 
pete albăstrii de pe suprafața planetei de
vin cafenii spre sfîrșitul verii, în timp ce 
celelalte își păstrează culoarea în tot cursul 
anului; de aici se poate deduce că există 
atît plante cu frunze căzătoare, cît și 
plante apropiate de coniferele noastre.

Se presupune de asemenea că pe Venus 
avem de a face cu o vegetație de deșert 
fierbinte, de culoare galbenă portocalie.

Iată deci cum știința contemporană ne 
demonstrează că viața nu există numai 
pe Pămînt ci și pe multe alte planete.

Omul — creator 
dc corpuri cerești

B
iferitele credințe mistice au 
căutat întotdeauna să spulbe
re străvechiul vis al omenirii 
de a se avînta spre alte cor
puri cerești. Acest lucru este 
lesne de înțeles. Din moment 
ce teologii presupun că cerul 
ar fi lăcașul sfînt al zeilor și al raiului 
celor fericiți, ei nu aveau nici un interes 

ca oamenii să afle cu adevărat ce există pe 
corpurile cerești, ca să nu-și vadă basmele 
dezmințite. De aceea, reprezentanții mis
ticismului au susținut că orice încercare 
de a părăsi Pămîntul se va lovi de mînia 
lui dumnezeu.

Neîncrederea în puterea omului de a 
cuceri cosmosul a fost complet spulberată 
în zilele noastre. Rachetele cosmice so
vietice au deschis o nouă eră în istoria 
științei, în istoria civilizației omenești.

In cosmonautică vor avea loc în curind 
evenimente deosebit de spectaculoase: în 
primul rînd călătoria omului spre alte 
corpuri cerești.

Marile victorii ale U.R.S.S. în domeniul 
cuceririi spațiului cosmic începînd de la 
4 octombrie 1957 (lansarea mai multor sa
teliți artificiali ai Pămîntului, efectuarea 
de zboruri în jurul Lunii și în Lună, pla
sarea pe orbită în jurul Soarelui a unei 
planete artificiale, întoarcerea pe Pămînt, 
în regiunea dinainte stabilită, a unei nave 
cosmice cu animale de experiență) — stau 
mărturie indiscutabilă a supremației 
Științifice a oamenilor de știință sovietici, 
reprezentând totodată victorii epocale ale 
științei materialiste asupra concepțiilor 
mistice. Ele demonstrează în mod de ne
tăgăduit că intre Pămînt și cer nu există 
abisul de netrecut presupus de religie, că 
lumea este materială, că nu există pro
blemă pe care omul să nu o poată rezolva 
prin puterea științei și tehnicii.

Navele cosmice lansate de om au expe
rimentat totodată cu succes legile de miș
care a corpurilor cerești, așa cum fuse
seră stabilite pe bază de observații de pe 
Pămînt, după cum au verificat și alte legi 
fundamentale ale Universului. Inălțîn- 
du-se în Cosmos, rachetele făurite de om 
nu au dat de „cealaltă lume" și nici de 
divinitate, ci de o lume în esență de ace
eași natură eu cea pămîntească.

Religia considera că crearea de corpuri 
cerești nu poate fi decît opera divinității.

Făurirea, aici pe Pămînt, a corpurilor 
cerești șl lansarea lor în Cosmos reprezin
tă o confirmare de netăgăduit a concep
ției științifice despre nașterea corpurilor 
cerești, dînd o lovitură nimicitoare miști, 
cismului.

Făurirea corpurilor cerești artificiale 
zdrobește concepțiile mistice despre limi
tele puterii de cunoaștere ale omului, des
pre limitele puterii sale de creație.

★
Cît de nepotrivită, cît de anacronică ne 

apare, în lumina marșului triumfal al ra
țiunii omenești, cunoscuta expresie a unui 
naturalist din secolul trecut. Reymond : 
„Ignoramus et ignorabimus" (Nu știm și 
nu vom ști niciodată), prin care el încerca 
să arate că puterea omului de a cunoaște 
natura are limite de netrecut. Cîte din 
hotarele socotite în vremea lui „ultime 
granite ale cunoașterii44 nu au rămas as
tăzi cu mult în urma noastră ! Moleculele 
și atomii, socotiți invizibili chiar de către 
cei care în secolul trecut credeau ferm în 
existenta lor, îșj lasă urmele pe placa 
fotografică și pot fi observați la micros
copul electronic sau ionic. Luna a fost 
atinsă, înconjurată și fotografiată de apa
ratele create de știința sovietică, biocuren
ții creierului își înscriu realitatea pe hîr- 
tie, mașinile electronice săvirșesc minuni 
pe care nici romanele științifico- fantas
tice de altădată nu îndrăzneau să le anti
cipeze.

Astăzi, mai mult ca oricînd, ne dăm 
seama de actualitatea cuvintelor lui Frie- 
derich Engels :

„în fața ofensivei științei, o unitate du
pă alta depune armele, o fortăreață după 
alta capitulează, pînă ce, în sfîrșit, tot 
domeniul nemărginit al naturii este cuce
rit de știință și în ea nu mai rămîne nici 
un locșor pentru creator44.

I. M. ȘTEFAN



Vizitele membrilor 
delegației sovietice 

de oameni de cultură
Membrii delegației sovieti

ce de oameni de cultură care 
participă la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice în 
țara noastră au sosit miercuri 
seara în orașul Ploiești. Oas
peții sovietici, însoțiți de tov. 
Ion Morarii, secretar al Con
siliului general A.R.L.U.S., 
au fost întîmpinați la sosirea 
în oraș de tov. Gh. Stan, pre
ședintele Sfatului popula? re
gional, Ion Micăle, preșe
dintele Consiliului regional 
A.R.L.U.S. și de alți repre
zentanți ai organelor locale.

Joi dimineața oaspeții au vi
zitat Uzinele de utilaj petro
lifer „1 Mai" din Ploiești și 
Rafinăria nr. 3 Teleajen, cen
trul orașului Ploiești, aflat în 
plină acțiune de sistematizare 
și Sfatul popular regional. 
Tot în cursul dimineții, con
ducătorul delegației, N. N. 
Meseațev, s a întîlnit cu mem
brii biroului filialei regionale 
S.R.S.C. Ploiești și cu lectori 
ai filialei.

După o vizită la muzeul de 
istorie și alte secții din ca
drul Palatului culturii din 
Ploiești, membrii delegației au 
avut o întîlnire prietenească 
la Palatul culturii cu oamenii 
muncii din localitate.

După amiază, membrii dele
gației au fost oaspeții gospo
dăriei de Stat „TudOr Vladi- 
mirescu" din Valea Călugă
rească.

Manifestări în țară
In întreaga țară au continuat 

să aibă loc joi numeroase ma
nifestări consacrate Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

★
în Capitală, Academia R.P. 

Romîne a organizat o adunare 
în cadrul căreia tov. Ilin 
Stancu, de la Institutul de is
torie literară și folclor al Aca
demiei R.P. Romîne, a vorbit 
despre „Viața lui Lenin oglin
dită în literatură**.

La Casa Prieteniei romîno- 
sovietice a fost deschis ciclul 
de conferințe : „Roade ale co
laborării economice romîno- 
sovietice". A vorbit tov. Marin 
Florea Ionescu. vicepreședinte 
al Consiliului General ARLUS.

★
în fața a numeroși oameni 

ai muncii, la clubul „Grivița 
Roșie", ing. Zaharia Constan- 
tinescu a vorbit despre „Folo
sirea metodelor și documenta
ției tehnice sovietice pentru re. 
zolvarea problemelor de cerce
tare cu specific feroviar".

★
Cu prilejul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, la Galeriile 
de artă din Craiova s-a orga
nizat o expoziție cuprinzînd 41 
de reproduceri după cele mai 
cunoscute picturi sovietice. Lu
crările aparțin muzeului de 
Artă din Craiova.

★
în Regiunea Autonomă Ma

ghiară, în cele 9 centre de co
mune din raionul Gheor 
ghieni, au avut loc diferite 
manifestări închinate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice la 
care au participat aproape 
5.000 de oameni ai muncii. La 
căminele culturale din raio
nul Tg. Mureș peste 10.000 
de țărani muncitori au asistat 
la manifestările organizate cu 
acest prilej.

(Agerpres)

Sesiunea științifică 
a Academiei R.P.R. 
asupra problemelor 

automatizării 
industriale

La Academia R. P. Romine 
au avut loc joi lucrările se
siunii științifice asupra pro
blemelor teoretice $i practice 
privitoare la automatizarea in
dustrială, organizată de Comi
sia de automatizare a Acade
miei R. P. Române.

La sesiune au participat a* 
cademicieni, membri cores
pondenți și alți oameni de 
știință din cadrul institutelor 
Academiei R. P. Romîne, in
stitutelor de cercetări depar
tamentale, institutelor de în
vățământ superior tehnic, ma
tematicieni și alți oameni de 
specialitate. De asemenea, au 
participat la lucrări oameni 
de știință de peste hotare i 

(Agerpres)

INFORMAȚII
Consiliul superior editorial din 

R. P. Romînă a organizat o con
sfătuire in cadrul căreia au fost 
dezbătute o serie de probleme 
privind prezentarea artistico-gra
fică a cărții și un proiect de mă
suri privind îmbunătățirea pre
zentării artistico-grafice și reali
zării poligrafice a cărții, Au 
participat conducători și lucrători 
din edituri, din poligrafie, ar
tiști plastici, critici de artă, pre
cum și reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Învățămîntului și 
Culturii.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tov. Constantin 
Prisnea, adjunct al ministrului 
învățământului și Culturii și pre
ședinte al Consiliului superior 
editorial din R. P. Romînă.

★
în ziua de 13 octombrie, la 

ora 4, 21’53”, seismografele sec
ției de seismologie a Observa
torului din București al Aca-

Sesiunea 0.1. R. T. SPORT

zilele de 12 și 13 octonr
1960 a avut loc la Bucu-

ÎS 
brie 
rești cea de-a 33-a Sesiune a 
Consiliului de Administrație a 
Organizației Internaționale de 
Radiodifuziune și Televiziune 
(O.I.R.T.), care unește în rin- 
durile sale 21 de organizații 
de radio și televiziune din 
Europa, Asia și Africa.

Sesiunea Consiliului de Ad
ministrație a ascultat rapor
tul organelor permanente pri
vind activitatea O.I.R.T.-ului 
pe perioada care a trecut de 
la a XVIII-a Sesiune a Adu
nării Generale O.I.R.T., ce a 
avut loc în iulie 1959 la Hel
sinki.

Pe marginea raportului au 
avut loc ample discuții. Dele
gații care au luat cuvîntul la 
discuții au aprobat în unani
mitate activitatea organelor 
permanente O.I.R.T., au a- 
preciat creșterea autorității și 
intensificarea activității aces
tei organizații. Sesiunea a a- 
doptat în unanimitate reco
mandarea privind continua 
lărgire a activității O.I.R.T., 
primirea de noi membri, sta
bilirea de noi contacte cu or
ganizațiile internaționale și 
naționale de radiodifuziune și

Teatrul lenlngrâdean „A. S. Pușkin" la Cluj
Joi după-amiază a sosit la 

Cluj, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră colectivul Teatrului 
Academic de Dramă „A. S. 
Pușkin" din Leningrad, deco
rat cu Ordinul Steagul roșu 
al muncii.

Aurelio Lorincz si Stele Pelede, din secție bibelouri a intreprin derii I.R.I.S. din Cluj, făcind 
ultimul retuș gingașelor obiecte pe core le creează întreprinderea.

Foto : S. STEiN

Satisfacția muncii cu amatorii
(Urmare din pag. l-a)

rilor pentru premieră — am so
cotit util să dăm pentru artiștii 
amatori și spectacole-leeții cu 
formații restrinse. Pentru aceasta 
am constituit o brigadă artistică 
de tineret în regia lui Ion Co- 
jar, cu care ne.am deplasat la 
casele de cultură din raioanele 
I. V. Stalin, Gheorghe Gheor* 
ghiu-Dej, în comunele Braga- 
diru, Otopeni și în alte locuri, 
în prezent ne preocupăm să for
măm și a doua brigadă artistică 
de tineret, în regia lui Dinu 
Cernescu, cu care să ne putem 
deplasa în fabrici, chiar la lo
cul de muncă, fără să avem ne
voie de scenă și decor.

Organizația noastră U.T.M. 
avea însă muh mai multe posi
bilități de îndrumare a mișcării 
artistice amatoare. Din păcate 
avem destui actori utemiști care 
la întrebarea „ce poți apune des
pre activitatea în cadrul mișcă
rii artistice de amatori ?“ ar 
putea răspunde — și spre mîh. 
nirea noastră răspund — „N-am 
lucrat cu amatori nicicînd, nici
unde, nimic !"

în cel mai scurt timp ne pro
punem să luăm în patronaj ac
tivitatea artistică teatrală din- 
tr-un număr de mari unități 
industriale din Capitală, la care 
să repartizăm în aceeași între
prindere cîte trei-patru, actori. 
Aceasta pentru a se putea des
fășura o muncă intensivă, pentru

demiei R. P. Romîne au înre
gistrat oscilațiile unui cutre
mur de Pămînt al cărui epi
centru probabil se găsește în 
direcția nord-est, la circa 160 
km depărtare de București. 
Cutremurul a fost simțit la 
București având gradul de in
tensitate macroseismică 5—6.

★
Joi s-a înapoiat în Capitală 

venind din Japonia delegația 
grupului național romîn al Uniu
nii Interparlamentare care a par
ticipat la conferința Uniunii In
terparlamentare ce a avut loc la 
Tokio.

Din delegație au făcut parte 
deputății Gh. Vasilichi, vicepre
ședinte al Comitetului de condu
cere al grupului național romîn 
al Uniunii Interparlamentare și 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, se
cretar.

( Agerpres) 

televiziune. Sesiunea a discu
tat de asemenea probleme în 
legătură cu continua lărgire a 
rețelei Interviziunii O.I.R.T, 
care asigură în prezent trans
misii directe de televiziune cu 
încă 4 organizații de televizi
une — membre ale O.I.R.T. : 
Republica Democrată Ger
mană, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Popu
lară Polonă și Republica 
Populară Ungară.

Sesiunea a aprobat activi
tatea financiară pe anul 1959 
și bugetul Organizației pe a- 
nul 1961.

Consiliul de Administrație 
a pus în discuție problema 
acordării de ajutor organiza
țiilor de radiodifuziune din 
țările Asiei, Africii și Ameri- 
cii Latine.

★
Joi după-amiază a avut loc 

o conferință de presă la care 
participanții la cea de-a 33-a 
sesiune a Consiliului de Ad
ministrație a Organizației In
ternaționale de Radiodifuzi
une și Televiziune au răs
puns la unele întrebări puse 
de ziariști romîni și cores
pondenți străini acreditați la 
București.

In numele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular oră
șenesc și al oamenilor muncii 
din orașul Cluj, Gh. Lăpă- 
deanu, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului popu
lar orășenesc, a adresat soli
lor artei sovietice un căldu
ros salut de bun sosit.

a ajuta la creșterea măiestriei ar 
tistice a t’nerilor actori amatori, 

în actuala stagiune va trebui 
să organizăm mai multe recita
luri de poezie în întreprinderi. 
Cu excepția serii de poezie la 
care tinerii de Ia Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej” 
l-au invitat pe tânărul actor Da
mian Crișmaru, în stagiunea tre
cută în întreprinderi noi n-am 
întreprins nimic. Și aceasta pen
tru că ?a astfel de acțiuni noi 
am așteptat să fim solicitați. Dar 
inițiativa pornită de iubitorii de 
poezie din această mare fabrică 
din Capitală — de a se creea 
cercuri de învățare a poeziei — 
era o chemare nu numai pentru 
tinerii din fabrici, ci și pentru 
actorii din teatrul nostru care 
trebuiau să devină principalii 
animatori ai răspîndirii liricii

(Urmare din pag. l-a)

cum se pregătesc, ce greutăți 
au în însușirea materialului, 
li se dădea ajutor la calculul 
unor cote etc. Așa s-a proce
dat și în cazul concursului pe 
teme de lăcătușerie, inovații 
etc. Concursurile s-au dovedit 
un foarte bun stimulent pen
tru studiul literaturii tehnice.

Popularizarea cărților tehni
ce, organizarea studiului lor, 
a făcut ca anul acesta tot 
mai mulți tineri să se îndrep
te spre biblioteca tehnică. Și 
numărul lor este în continuă 
creștere. în iulie, de exem
plu, 325 de cititori au împru
mutat de la biblioteca tehnică 
845 de cărți, în august s-au 
luat 889 (342 cititori), iar în 
septembrie peste 1.300 (605 
cititori).

Printre prietenii bibliotecii 
se numără și tehnicianul Co- 
man Emilian, inginerii Ciu- 
tacu Vasile, Cazacu Alexan
dru, Georgescu Adrian, ti
nerii muncitori strungari 
Chivu Gheorghe care a ini
țiat urmă cu doi ani mi?- 
carea „fiecare produs la un 
preț de cost cît maj redus" 
Irimie Ion, Ivan Dumitru, 
Bîrligă Constantin.

Cartea tehnică îi ajută pe 
tineri să participe nemijlocit 
la promovarea progresului 
tehnic.

Pe stadionul „23 August", 
din Capitală joi după-amiază 
echipa braziliană de fotbal 
F.C. Vittoria Bahia a susținut 
al treilea joc de la sosirea în 
țara noastră întâlnind o selec
ționată divizionară. întîlnirea 
a luat sfirșit cu un rezultat 
de egalitate : 2-2 după ce la 
pauză tabela de marcaj indica 
2-0 in favoarea fotbaliștilor 
romîni.

★
Joi s-a disputat la Timișoa

ra meciul restanță : Știința Ti- 
mișoara-U.T. Arad din cadrul 
campionatului categoriei A de 
fotbal. Fotbaliștii arădeni au 
repurtat victoria cu scorul de 
3-2 (3-1).

★
Intr-un meci internațional 

de fotbal, disputat la Bratis
lava, echipa cehoslovacă Ru
da Hvezda Bratislava a în
vins cu scorul de 6—1 (5—0) 
echipa Aid Alajuelense (Costa 
Rica).

★
în cadrul competiției de 

fotbal, rezervată echipelor 
cîștigătoare de cupe naționa
le echipa F. C. Austria-Viena 
a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa Wolverhampton 
Wanderes (Anglia).

★
Viitorul congres al Comite

tului Olimpic Internațional 
(C.I.O.) va avea loc între 
15—24 iunie 1961 la Atena. 
Cu acest prilej se vor discuta 
probleme legate de mișcarea 
olimpică, va fi prezentat un 
raport privitor la organizarea 
Jocurilor Olimpice de la To
kio din 1964 și se vor lua în 
discuție candidaturile pentru 
cea de-a 19-a olimpiadă din 
1968.

noastre clasice și contemporane, 
a creațiilor poetice universale.

Pentru aceasta e nevoie de o 
colaborare m3i strânsă între or
ganizația noastră U.T.M. și cele 
din întreprinderi sau instituții 
pentru a ne sprijini reciproc în 
toațe acțiunile.

Activitatea cu artiștii amatori 
dă artistului profesionist satisfac
ții asemănătoare succesului unei 
mari interpretări. Sub ochii lui 
înfloresc talente, se împlinesc 
năzuinți, cresc oameni cu bogate 
sentimente. Prezența lui în 
mijlocul amatorilor implică răs
punderi, o muncă dusă cu su
flet, cu perseverență. în acest 
spirit trebuie să educăm și mai 
departe tinerii noștri actori, 
acest spirit sîntem hotăriți 
muncim cu întreaga noastră 
ganizație U.T.M. încă de la 
ceputul actualei stagiuni.

în 
să 

or- 
în-

îmbunătățind formele de 
pătrundere a cărții tehnice, 
ajutînd pe muncitori să-și 
îmbogățească cunoștințele lor 
profesionale, cabinetul tehnic 
a sprijinit dezvoltarea mișcă
rii de inovații. Anul acesta, 
spre exemplu, s-au înregis
trat 175 propuneri de inova
ții și raționalizări. (Aplicarea 
unui număr de 68 de inova
ții dintre cele 175 propuse a- 
duce anual uzinei economii 
antecalculate de peste 800.000 
lei). Irimie Ion, Ion Drăguș, 
Ion Feticu, Bărbușică Con
stantin, loan Dumitru sînt 
numai cîțiva dintre tine
rii inovatori, cititori pasionați 
ai cărții tehnice, oameni care 
se interesează de noutățile 
din meseria lor.

Cabinetul tehnic a făcut 
multe lucruri folositoare pe 
linia popularizării cărții teh
nice, a atragerii unui număr 
tot mai mare de tineri la stu
diul literaturii tehnice. Evi
dent că aportul nostru poate 
fi și mai mare la ridicarea 
calificării tinerilor, la promo
varea noului dacă vom lărgi 
formele de popularizare a 
cărții tehnice. Ne am propus 
ca în colaborare cu comitetul 
U.T.M. și comitetul sindical 
să organizăm periodic „ore de 
informare tehnică" consultații 
și consfătuiri cu tinerii mun
citori, ingineri și tehnicieni în

a
Asasinarea lui Asanuma

stîrnit mînia poporului japonez
• la amploare valul demonstrațiilor de masâ. ® Sub presiunea protestelor guvernul a 

fost nevoit sa ! demită pe șeful comisiei pentru problemele securității generale. • Asasinul 
este fiul unu» colonel al armatei japoneze, membru al unei organizații fasciste. • 40.000 de 
oameni au participat la un miting de protest. • Ciocniri singe roase intre poliție și demon
stranți.

TOKIO 13 (Agerpres). — 
în întreaga Japonie ia am
ploare valul demonstrațiilor 
de masă împotriva asasinării 
conducătorului Partidului So
cialist. Asanuma. După cum 
anunță agenția France Presse, 
oamenii muncii, studenții, cer 
pedepsirea severă a elemente
lor de dreapta, condamnă po
litica lui Ikeda, cer demisia 
imediată a guvernului japo
nez. La 13 octombrie, relatea
ză agenția France Presse, 
studenții instituțiilor de învă
țământ superior din Tokio nu 
au participat la cursuri și au 
organizat mitinguri și de
monstrații de protest. Zeci de 
mii de oameni ai muncii s-au 
adunat la reședința primului 
ministru Ikeda pentru ai în
mâna un protest în care cer 
pedepsirea celor vinovați de 
asasinarea președintelui Pârli
tului Socialist. Forțele poliție, 
nești concentrate în jurul re
ședinței primului ministru au 
încercat să i împiedice pe de
monstranți să înmâneze pro
testul, dar în cele din urmă 
polițiștii au fo6t cei nevoiți să 
se retragă. Sub presiunea pro
testelor demonstranților gu
vernul Ikeda a fost nevoit 
să-l demită pe șeful comisiei 
pentru problemele securității 
generale, Iamadzaki. Valul 
mîniei poporului este în con
tinuă creștere. Opinia publică 
a aflat cu profundă indignare 
că asasinul lui Asanuma. 
Iamaguki, fiul unui colonel al 
armatei japoneze, membru al 
unei organizații fasciste, a 
declarat la interogatoriu că 
el a intenționat să asasineze 
de asemenea și pe președinte
le C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia, Sandzo No- 
saka. și pe președintele sindi
catului corpului didactic din 
întreaga Japonie, Kobaiasi.

în seara zilei de 13 octom
brie. oamenii muncii din To
kio s au îndreptat spre parcul 
Hibya unde a avut loc un 
mare miting de protest. De
monstranții purtau pancarte 
pe care se putea citi: „Jos cu 
guvernul Ikeda care îngăduie 
acțiunile organizațiilor gan- 
gsterești !“, „Nu vom ierta 
asasinarea lui Asanuma

Cuvînfarea lui Nasser 
în Adunarea Națională a R. A. U,

CAIRO 13 (Agerpres). — 
La 12 octombrie președintele 
Nasser a luat cuvîntul la 
ședința sesiunii Adunării Na
ționale a R.A.U. El a subli
niat îndeosebi importanța ini
țiativei lui N. S. Hrușdov, 
șeful guvernului sovietic ca 
la lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. să partici
pe șefii de state și de guver
ne. „Cînd am primit propu
nerea primului ministru al 
Uniunii Sovietice, Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, ca lucrările 
sesiunii Adunării Generale să 
se desfășoare la nivelul șefi
lor de state, a declarat Nasser, 
părerea noastră a fost că a- 
ceastă propunere merită o 
deosebită atenție ca fiind o 
încercare de a atenua încor
darea internațională amenin
țătoare".

Evenimentele din Congo, 
care este situat chiar in ini
ma Africii, a continuat Nasser, 
au constituit și ele una din 
cauzele care au dictat nece- 

proble- 
multe 

pe care 
privind 
tehnice.

problemele de actualitate, 
cum ar fi automatizarea, pro
blema rebuturilor, creșterea 
productivității muncii etc., 
încredințați că astfel vom 
sprijini mai îndeaproape ridi
carea calificării profesionale 
a tinerilor

Aș dori să ridic o 
mă care ne creează 
greutăți in acțiunile 
le întreprindem 
popularizarea cărții
Sînt, ca în orice întreprin
dere, și în uzina noastră ti
neri mai puțin pregătiți, alții 
necalificați. Cum să-l îndru
măm spre cartea tehnică cînd 
lipsesc cărțile de nivel ele
mentar și mediu ? Foarte utile 
sînt cărțile în genul volume
lor „Cartea frezorului", „Curs 
general de lăcătușerie". Din 
păcate asemenea cursuri nu 
există pentru toate profesiu
nile, iar cărțile mai vechi 
sînt epuizate sau depășite. 
Noi considerăm necesar edi
tarea unor asemenea cărți cu 
Ilustrații și desene care să-i 
ajute pe tineri să înțeleagă 
mai ușor, părțile compo
nente ale mașinilor unelte, 
regimurile de așchiere, cum 
trebuie folosite sculele etc.

Sub îndrumarea organiza
ției de partid, în colaborare 
cu comitetul U.T.M. și comi
tetul sindical, cabinetul tehnic 
va găsi cele mai bune metode 
pentru a face din cartea teh
nică prietenul fiecărui tânăr. 

„Jos cu alianța militară japo- 
no americană !“.

După miting cei 40.000 de 
participant s-au îndreptat 
spre sediul conducerii gene
rale a poliției. Aici demons
tranții au fost întîmpinați de 
un puternic detașament de 
poliție care formînd un zid 
de mașini blindate i a împie
dicat pe demonstranți să se 
apropie de clădire. Un alt 
detașament și mai puternic de 
forțe polițienești înarmate a 
încercat să împiedice pe de
monstranți să se apropie de 
clădirea parlamentului. De
monstranții, purtând portretul 
lui Asanuma îndoliat și cîn- 
tînd cântece revoluționare, au 
demonstrat în fața clădirii 
parlamentului și a reședinței 
premierului japonez. între po
liție și demonstranți au avut 
loc ciocniri care s-au soldat 
cu numeroși răniți. Circulația 
în centrul orașului este com
plet paralizată. Imamura, 
vicepreședinte al Consiliului 
General al Sindicatelor din 
Japonia, a declarat că oame
nii muncii vor continua și în 
următoarele zile demonstra
țiile în amintirea președinte
lui Asanuma. împotriva gu
vernului Ikeda. La 15 octom
brie oamenii muncii din Ja
ponia vor declara o grevă ge
nerală de protest împotriva 
asasinării lui Asanuma, pen
tru apărarea constituției, pen
tru îmbunătățirea 
de viață.

La 13 octombrie 
P.C. din Japonia 
guvernului japonez 
test în legătură cu asasinarea 
președintelui Partidului Socia
list. I. Asanuma.

în protest se cere demisia 
imediată a cabinetului Ikeda 
și pedepsirea aspră a ucigașu
lui și a celorlalte persoane im
plicate în această crimă.

condițiilor

C.C. al 
a adresat 
un pro-

★

TOKIO 13 (Agerpres) TASS 
transmite : Asasinarea de că
tre elemente profasciste a 
președintelui Partidului 
cialist din 
Asanuma, a 
indignarea 
japonez.

So-
Japonia, Inejiro 

stîrnit mînia și, 
întregului popor

sub

sitatea participării șefilor de 
guverne la lucrările sesiunii 
Adunării Generale, deoarece 
este în joc însuși viitorul Or
ganizației Națiunilor Unite.

Nasser a declarat în conti
nuare : „porțile O.N.U. tre
buie să fie deschise pentru 
toate țările fără nici o părti
nire sau fanatism. Vreau so 
subliniez, în primul rind, ne
cesitatea lidiidării tuturor 
piedicilor din calea partici
pării Chinei Populare la 
O.N.U., precum și necesitatea 
asigurării respectării O.N.U. 
și lărgirii activității ei...".

Nasser a subliniat in con
tinuare că poporul R.A.U. ur
mărește cu vigilență acțiunile 
imperialismului și este gata 
să se opună întotdeauna ma
nevrelor imperialiste, 
orice formă și sub orice pre
texte s-ar întreprinde ele.

Nasser a subliniat că 
marea este o premisă 
sară pentru întărirea 
generale.

Referindu-se la cele 
Intflniri ale sale cu 
Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, Nasser a spus : „Tn 
timpul acestor două tnttlniri 
am avut posibilitatea să rein- 
noim contactele noastre prie
tenești bazate pe respectul 
reciproc față de opiniile și 
convingerile noastre '.

„Prietenia care ne leagă de 
Uniunea Sovietică, a spus el, 
este un exemplu de relații 
care trebuie să existe Intre 
țări cu sisteme sociale dife
rite. Aceste relații au un rol 
important in politica indepen
dentă a R.A.U.".

dezar- 
nece- 
păcii

două 
N. S.

M OS CO VA. — Tn primele nouă 
luni ale acestui an industria 
U.R.S.S a îndeplinit planul de 
stat în proporție de 103 la sută, 
anunță Direcția Centrală de Sta
tistică de pe Ungă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. în compara
ție cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut volumul produc
ției industriale a crescut cu 10 
la sută, adicp cu aproximativ 100 
miliarde de ruble.

Atît la producția globală cît șt 
la majoritatea articolelor indus
triale principale planul pe nouă 
luni a fost îndeplinit și depășii 
de toate republicile unionale.

VARȘOVIA. După cum trans
mite agenția P.A.P., W, Go
mulka, conducătorul delegației 
poloneze Ia cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U a sosit joi la Varșovia, 
venind de la New York.

ROMA 13 (Agerpres). — Zia
rul „Nuova Generazione" pu-

aImediat ce postul de radio 
transmis știrea tristă despre 
moartea liderului socialiștilor 
japonezi. în apropiere de spi
talul unde a încetat din viață 
Asanuma au început să se a- 
dune reprezentanți ai munci
torilor din capitala Japoniei. 
Sute de mii de oameni stațio
nau în tăcere exprimîndu-și 
astfel respectul fată de vetera
nul mișcării socialiste din 
Japonia.

Asanuma era cunoscut ca 
un luptător activ împotriva 
„Tratatului de Securitate", 
impus poporului japonez, ca
re duce la subordonarea com
pletă a intereselor Japoniei, 
intereselor cercurilor monopo
liste din S.U.A.

Indignarea populației mun
citoare din Tokio s-a manifes
tat la mitingul din 12 octom
brie la care au participat 
10.000 de demonstranți împo
triva terorismului, a elemente
lor profasciste. Purtând stea
guri cu panglici de doliu de
monstranții au străbătut stră
zile orașului îndreptîndu-se 
spre parcul Hibia unde a fost 
asasinat Asanuma.

Mitinguri de doliu au avut 
loc la 12 octombrie și în nu
meroase orașe ale țării.

După cum transmite postul 
de radio Tokio, secretarul ge
neral al Partidului socialist, 
Eda, a dat publicității o 
declarație în legătură cu asa
sinarea președintelui parti
dului, Asanuma.

în legătură cu asasinarea 
lui Asanuma a avut loc o 
ședință extraordinară a Co
mitetului Central Executiv al 
Partidului Socialist.

Din Sapporo se anunță că 
Marasava. unul din conducă
torii Comitetului Partidului 
Socialist din Hokkaido, a fă
cut o declarație în legătură 
cu asasinarea lui Asanuma în 
care se spune că asemenea in
cidente amintesc vremurile 
fascismului.

★

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— TASS transmite : Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice a a- 
dresat Partidului Socialist din 
Japonia o telegramă în care 
exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu asasinarea mi. 
șelească a președintelui aces
tui partid. Inejiro Asanuma.

Agravarea situației politice 
în Argentina

BUENOS AIRES 13 (Ager
pres). — TASS transmite: In 
ultimele zile situatta politică din 
Argentina s-a agravat simțitor. 
Un grup de ofițeri superiori con
dus de generalul Toranzo Mon
tero. comandantul trupelor te
restre ale țării, a intrat în con
flict cu guvernul în legătură cu 
unele probleme ale politicii in
terne a tării Militarii au pre
zentat guvernului o serie de re
vendicări. cerind între altele de
misia iul Frondizî președintele 
republicii.

Luind cuvîntul la 12 octombrie 
la postai de radio, președintele 
Argentinei. Frondizi, a declarat

Condamnarea membrilor unei bande 
contrarevoluționare în Cuba

HAVANA 13 (Agerpres). - 
La 12 octombrie au luat sfâr
șit în fața tribunalelor mili
tare din Santiago de Cuba și 
Santa Clara procesele in
tentate contrarevoluționarilor 
prinși săptămâna trecută după 
ce au debarcat în Cuba 
cu scopul de a răsturna, pe 
calea armelor, guvernul 
ban.

După cum transmite agen. 
ția France Presse. în procesul 
desfășurat la Santiago de Cu- 

cu-
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blică rezoluția finală a celui 
de-al 16-lea congres al Federa
ției Tinerelului Comunist I 
lian care a avut loc recent 
Genova.

în rezoluție se subliniază 
este necesar cq „tineretul să 
unească in lupta pentru dezar
mare, lichidarea bazelor pentru 
arma rachetă din Italia, reduce
rea termenului serviciului mili
tar. apropierea Italiei de statele 
care luptă pentru destinderea 
încordării internaționale",

PARIS. -- La 12 octombrie cu
noscutul scriitor francez Louis 
Aragon a declarat că părăsește 
„Asociația scriitorilor foști com
batanți" din cauza poziției pe 
oare această asociație a adop
tat-o în problema luptei împo
triva războiului din Algeria.

VARȘOVIA. - Tn Palatul Ști
inței și Culturii din Varșovia a 
avut loc o ședință festivă cu 
prilejul împlinirii a 17 ani de l<a

Dicționar agricol 
al țărilor 

lagărului socialist
PRAGA 13. — Corespondenții 

Agerpres transmite : La Prag) 
și-a început lucrările Comisii 
internațională de elaborare i 
Dicționarului agricol al țărilor la 
gărului socialist din Europa. Par 
ticipă delegați din Bulgaria, Ce 
hoslovacia, R. D. Germană, Po 
lonia, Romînîa, Ungaria și Uniu 
nea Sovietică. Dicționarul va f 
tipărit în 8 limbi, adică limbs 
fiecărei țări participante, piui 
engleza.

Republica Mali 
a recunoscut 

R. P. Chineză
PARIS 13 (Agerpres). După 

cum transmite corespondentul 
din Bamako al agenției Fran- 
ce Presse, Republica May a 
recunoscut Republica Popu
lară Chineză. S-a hotărit d€ 
asemenea ca reprezentanța 
Republicii Mali în Vietnamul 
de sud să fie închisă.

•••

Marinari americani 
lovifi cu pietre 

la Beirut
BEIRUT 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: In portul Bel* 
rut au sosit musafiri nepoftiți — 
nave ale celei de-a Vl-a flote a- 
mericane din Marea Mediterană. 
Ura pe care populația din capi
tala Libanului o nutrește față de 
cei care in vara anului 1958 au 
ocupat Libanul, a dus în ziua de 
11 octombrie la un incident grav. 
Cind un grup de marinari ame
ricani a apărut în apropierea 
universității americane din Bei
rut trecătorii au început să a- 
runce în el cu pietre. Marinarii 
s-au salvat prin fugă.

Ziarele din 12 octombrie rezer
vă mult loc acestui incident. Zia
rul ,,Al .Anoar" publică un arti
col intiiulat „Marinarii ameri
cani au fost loviți cu pietre" în 
care recomandă flotei a Vl-a a- 
mericane s& se țină cit mai de
parte de țărmurile libaneze.

Din nou „Atlas14 
a explodat

NEW YORK 13 (Agerpres). 
După cum transmite de la baza 
aviatică Vandenberg (statul Ca
lifornia) corespondentul agenției 
Associated Press, la 12 octombrie 
la această bază s-a încercaț din 
nou, fără succes, să se lanseze un 
proiectil balistic intercontinental 
de tip „Atlas”. La un minut 
după lansare el a explodat.

Purtătorul de cuvînt al forțelor 
aeriene militare ale S.V*A, a co
municat că proiectilul „Atlas” 
a explodat din cauza defectării 
mecanismelor.

că grupul de ofițeri superiori ne. 
mulțumit de politica guvernului 
încearcă să acaipereze puterea în 
țară. El a arătat că guvernul 
este acuzat că „predă pe mîini 
străine bogățiile naționale ale 
țării". Frondizî a spus totodată 
că 1 s-a cerut să intensifice ur
mărirea anumitor grupuri ale 
populației, pe motive ideologice.

Ca urmare a crizei, generalul 
Rodolfo Larcher secretar de stat 
pentru problemele armatei, și-a 
dat demisia.

Situația din țară continuă să 
rămîna încordată.

din
La 

con. 
con* 
acu-

ba în care au fost implicați 
28 de contrarevoluționari, tri
bunalul a pronunțat opt con
damn ari la moarte. Printre 
membrii bandei condamnați 
la moarte este și americanul 
Anthony Salvard Zarba 
Boston (Massachusetts). 
Santa Clara, tribunalul a 
damnat la moarte cinci 
trarevoluționari. Ceilalți 
zați au fost condamnați la în
chisoare pe diferite termene.

T
Armatei Populare Po-

cu privire la împil
am de la înființarea

poloneze. După ședin- 
a avut loc un mare

— Agenția ADN a- 
Ministerul de Război

înființarea 
loneze.

Raportul
nirea a 17 7T.„_ __ ___ ___
Armatei Populare Poloneze «a 
fost prezentat de W. Jaruzelski, 
șeful direcției superioare politice 
a armatei ‘ ~ “
ța festivă 
concert.

BERLIN,
nuntă că _ .... nțf.-™’
al Germaniei occidentale plănu- 
îește să creeze o centură de baze 
pentru aripe atomice și rachete 
de-a lungul frontierei de stat a 
Republicii Democrate Germane. 
Referindu-se la știrile primite de 
la Bonn agenția arată că este 
vorba de rachete de tip „Hawk" 
care pot transporta tneărcături 
atomice. Aceste planuri, arată a- 
genția, sînt sprijinite îndeosebi 
de comandamentul trupelor te
restre ale N.A.T.O. din Europa 
centrală comandate de fostul ge
neral hitlerist, Speîdel.



Lucrările Adunării Generale a O> N, U,
N. S. Hrușciov: „A venit timpul 
pentru eliberarea deplină și definitivă 

a tuturor popoarelor de sub jugul 
colonial"

Ședința din după - amiaza zilei de 12 octombrie

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— TASS transmite cuvintarea 
rostită de N. S. Hrușciov la 
ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 12 octombrie : 

Guvernul Uniunii Sovietice 
a propus includerea pe ordinea 
de zi a celei de-a XV-a se
siuni a Adunării Generale a 
problemei cu privire la adop
tarea de către statele membre 
ale O.N.U. a declarației privi
toare la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale. Considerăm necesar ca 
această problemă să fie discu
tată la ședințele plenare ale 
Adunării Generale.

Importanța excepțională a 
problemei internaționale a eli
berării omenirii de rinduielile 
coloniale rușinoase, moștenire 
a trecutului, trebuie sâ fie e- 
videntă pentru oricine. Zeci 
de popoare și de țări au și scu
turat jugul colonial rușinos. A 
VENIT TIMPUL PENTRU 
ELIBERAREA DEPLINA ȘI 
DEFINITIVA A TUTUROR 
POPOARELOR DE SUB JU
GUL COLONIAL. Această 
problemă a devenit deosebit 
de actuală și de urgentă.

Despre acest lucru au vorbit 
în actuala adunare Nkrumah, 
președintele Ghanei, Nehru, 
primul ministru al Indiei, 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, Sukamo, preșe
dintele Indoneziei. Caswo. pri
mul ministru al Cubei. Seku 
Ture, președintele Republicii 
Guineea, Sukeiri, șeful delega
ției Arabiei Saudite. și mulți 
alți delegați.

Adunarea Generală trebuie 
să-și dea seama eu toată răs
punderea că dacă nu se iau 
măsurile cele mai urgente, co
lonialismul mai poate prici- 
nui încă multe suferințe și 
victime, poate distruge incă 
multe milioane de vieți, poate 
provoca conflicte armate și 
războaie, punind in primejdie 
pacea și securitatea nu numai 
în unele regiuni ale globului 
pămîntesc, ci și in întreaga 
lume.

în Occident se vorbește 
destul despre libertate, egali
tate și fraternitate. Despre a- 
cest ea se vorbește și în țările 
care posedă colonii. Cerc-ir..e 
guvernante ale puterilor colo
niale încearcă chiar să dea a- 
sigurări în mod serios câ sis
temul colonial este progresism 
denumesc acest sistem al ro
biei „acordare de ajutor po
poarelor înapoiate", .«^agerea 
acestor popoare la cea mai 
înaltă civilizație-. Dar ce în
seamnă în fond aceasră ..cea 
mai înaltă civilizație* pent_-_ 
popoarele înrobite de colonia
liști, o știu bine zeci și sute 
de milioane de oamer.t d_n 
Asia. Africa și America La
tină.

Ca rezultat al acestei ^civi
lizații*, intr-o serie de ccx-~_, 
ca de pildă in Congo popu
lația s-a redus la aproape ju
mătate. Este îndeobște cur.<<s- 
cut cum a fost exterminată 
populația băștinașă în Austra
lia. Dl. Menzies, care a luat 
cuvîntul aici, nu ar trebui să 
uite acest lucru. La fel s-a in- 
tîmplat și in Statele Unite a-e 
Americii. Aici au fost exter
minați locuitorii băștinași, in
dienii, iar cei rămași au fost 
izgoniți în rezervații.

Deși în cele din urmă, după 
desființarea robiei, negrii din 
America au căpătat libertate, 
și astăzi încă ei sint supuși 
discriminării, drepturile lor 
elementare sint limitate la ex
trem. în numeroase state din 
America copiii negrilor nu pot 
învăța în școli împreună cu 
albii. Negrii nu sint primiți in 
hotelurile in care locuiesc al
bii, nu sint primiți în teatre, 
restaurante. Iată adevărata 
față a civilizației* cu care se 
fălesc puterile coloniale im
perialiste.

In continuare N. S. Hrușciov 
a spus :

Foarte recent dl. Macmillan 
a descris cu elocință în fața 
noastră tabloul binefacerilor 
aduse de Anglia popoarelor 
coloniale. Iată, însă, ce rela
tează presa engleză despre a- 
devărata situație din colonii. 
Clocotesc Kenya, Rodezia și 
alte colonii ! In Rodezia colo
nialiștii au fost nevoiți să tri
mită întărituri. Ce fel de întă
rituri sint acestea ? Pîine, me
dicamente, medici, învățători? 
Nu. Aceste întărituri sint tru
pe, mitraliere, proiectile, 
gloanțe. Trimiteți mai multe 
gloanțe ! — cer binefăcătorii 
colonialiști.

Da, în vremurile noastre nu 
mai poate fi ascunsă prin ru
găciune goliciunea jafului co
lonial. Popoarele cărora colo
nialiștii se străduiesc să le i* 
noculeze „civilizația* știu ca 
această „inoculare* costă vieți 
ale fraților lor. Trebuie smul
să masca colonialiștilor și tre
buie dezvăluită adevărata față 
a celor care au dus in țările 
înrobite bolile, mizeria, foa
mea și moartea. Nu trebuie 
permis colonialiștilor să se 
iscundă și pe viitor în dosul 
frazelor mincinoase despre ra
cordarea de ajutor*, despre 
,,atragerea la civilizație*, des
pre pretinsa lipsă de maturi
tate a popoarelor coloniale 
pentru autodeterminare.

Toate acestea sînt născociri 
ale neguțătorilor de sclavi și 

ale proprietarilor de sclavi. 
Nu, ei nu vor să inoculeze ci
vilizația; ei se străduiesc, ca 
și in trecut, să profite de mun
ca ieftină a popoarelor colo
niale și să exploateze în conti
nuare bogățiile acestor țări, să 
se îmbogățească și să se în- 
grașe jefuind popoarele asu
prite.

TOATE POPOARELE ÎȘI 
POT CONDUCE SINGURE 
ȚĂRILE LOR, TREBUIE NU
MAI SA LI SE DEA POSIBI
LITATEA SA O FACA,

Dacă Organizația Națiunilor 
Unite nu va accepta propune
rile avînd drept scop lichida
rea regimului colonial, popoa
relor din colonii nu le va ră- 
mine altă ieșire decit să ia 
arma in mină. Dacă nu li se 
dă dreptul la existență inde
pendentă la a-și alege după 
placul lor orinduirea politică 
și socială, la a-și organiza 
viața lor pe pămintul lor. așa 
cum o vor ele, aceste popoare 
vor cuceri acest drept prin 
luptă. Am spus-o și o repet : 
Poporul sovietic este de partea 
celor care luptă pentru elibe
rarea de sub jugul colonial, 
pentru libertate și indepen
dență !

S a vorbit mult aici despre 
situația cin Congo, despre o- 
bligația Națiunilor Unite de a 
ajuta poporului congolez in 
lupta sa pentru independență. 
Dar pinâ in prezent ce s-a 
intîmplat în realitate ? dnd 
O.N.U. s-a amestecat in trebu
rile Republicii Congo, secreta
rul general, dl. Hammarsk- 
joeld, a făcut totul în spriji
nul colonialiștilor.

în continuare N. S. Hrușciov 
a spus:

Viața a respins minciuna 
colonialiștilor belgieni câ ei 
s-ar fi întors ir. Cor.go pen
tru a apăra femeile, copiii, bâ- 
trinii. în realitate, nimeni nu-i 
amenința pe aceștia. Colonia
liștii s-au Întors cind au vă
zut că noul parlament și noul 
guvern, create în urma pro
clamării independenței Congo
ului, vor sâ conducă singure 
țara și să dispună de bogățiile 
ei în interesul poporului, vor 
să aibă independență eu nu
mai nominală ci st reală.

Istoria ne oferă numeroase 
exemple instructive Ia aceas
tă direcție. A fost o astfel de 
perioadă și ia Rusia, cind jo- 
bâg.a a început să trosnească 
dm toate încheieturile și țăra
nii au început să se răscoale 
Împotriva odioasei asupriri 
meșierești-sebăgiste. Moșierii 
eu mai mult spirit realist spu
neau pe arunci : trebuie sâ-i 
eliberăm pe iobagi pnn ac
țiuni de sus, altminteri vor 
oocindi ei singuri libertatea, o 
vor cuceri prin acțiuni de jo». 
Intr-o oarecare măsură acest 
lucru este aplicabil in prezent 
și puterilor colonialiste. Dacă 
colonialiștii nu vor merge in 
întimpinarea cerințelor legiti
me ale popoarelor coloniale și 
ale țărilor dependențe, aceste 
popoare iși vor cuceri liberta
tea pnn tonă. Acest lucru *a 
îi pe deplin echitabil. Ele vor 
cuceri ceea ce le aparține de 
drept.

Cei care se pronunță împo
triva discutării problemei li* 
chidârii sistemului colonial in 
cadrul unei ședințe plenare a 
Adunării Generale, cu partici
parea șefilor de guverne, de
monstrează miopia poiiticii lor 
și netemeinicia calculelor lor. 
Zadarnic speră colonialiștii câ 
vor reuși să stăvilească mă
reața mișcare pentru libertate 
și independență a popoarelor 
asuprite. LICHIDAREA RE
GIMULUI PUTRED COLO
NUL ESTE DICTATA DE 
ÎNTREAGA EVOLUȚIE A 
ISTORIEI MONDIALE. Pic- 
irea definitivă a acestui regim 
nu este decit o problemă de 
timp. Dacă vrea să fie fidelă 
Cartei sale. Organizația Națiu
nilor Unite nu trebuie să ră- 
mînâ deoparte de soluționarea 
acestei probleme.

Iată de ee delegația sovieti
că cheamă toate statele să și 
coordoneze acțiunile in scopul 
lichidării regimului colonial 
de administrare, pentru ca 
acest proces istoric firesc și 
inevitabil să aibă loc in con
dițiile menținerii pârii și secu
rității internaționale.

Ne adresăm reprezentanților 
țărilor din Asia și Africa care 
și-au cucerit recent indepen
dența. Vrem ca ei să fie pă
trunși de sentimentul răspun
derii pe care o au în actualul 
moment istoric, cind lupta po
poarelor coloniale pentru eli
berarea lor deplină este în 
toi.

Stimați delegați, reprezen
tanți ai țărilor care au obținut 
independența și care au intrat 
în Organizația Națiunilor Uni
te în condiții de egalitate in 
drepturi !

Veacuri de-a rîndul colonia
liștii au stors sudoarea și sîn- 
gele, au exploatat fără milă 
popoarele voastre, au sugru
mat în țările voastre tot ce 
era viu. Acum, cînd nu mai 
pot continua la voi politica de 
jaf, violențe și asasinate ei 
vor să apară binefăcători ai 
dv. Acum se prefac a fi creș
tini generoși și nu se dau înlă
turi de la a condamna asu
prirea și colonialismul. Ei 

spun că participînd la siste
mul colonial nu au făcut de
cît să creeze condițiile pregă
tirii țărilor dv. în vederea in
dependenței și autodetermină
rii.

Aceasta insă este o minciu
nă a tilharilor care știu că sînt 
tilhari. Acum ei vor sâ ștear
gă nelegiuirile lor din memo
ria acelor popoare pe care 
le-au sugrumat timp de 
veacuri. De aceea vă fac 
curte, vă oferă recepții, ros
tesc discursuri plăcute.

Vă rog să mă înțelegeți just. 
Noi avem o experiență uriașă 
și cunoaștem bine vicleșuguri
le și năravurile asupritorilor 
imperialiști, ale colonialiștilor.

Ei fac toate acestea pentru' 
a vă atrage de partea lor, pen
tru ca dv., reprezentanții unor 
țâri foste coloniale intr-un 
trecut nu prea îndepărtat, sâ 
deveniți astăzi reazemul colo
nialiștilor, să le ajutați să 
lupte pentru menținerea sis
temului co.on.al, iar in acele 
țări care au obținut indepen
dența politică ei se străduiesc 
să creeze astfel de condiții 
pentru ca coloiualișui, profi
ted ce Înapoierea economică 
a acestor țâr.. sâ continue să 
jefuiască popoarele.

Amintiți-va câ soarta frați
lor voștri de pe continentul 
afrîean deptitoe in mare mă
sură ce cv. Colonialiștii vor 
tocmai cu miiniie voastre să 
facă o treabă murdară — să 
zădărnicească adoptarea decla
rației cu privire la eliberarea 
tuturor popoarelor co.cmale. 
Ei vor sâ strîngă mai departe 
cu miiniie voastre lațul de 
girul popoarelor coloniale, să 
sugrume aceste popoare.

lată de ce guvernul sovietic 
vă cere să vă manifestați vo
ința, să arătați că știți să a- 
părați nu numai propriile in
terese, nu numai intereseie 
popoarelor voastre și ale sta
telor voastre, dar că, după ce 
ați obținut independența, nu 
ați uitat pe cei ce suferă incă 
de Pe urma robiei coloniale.

Trebuie oare să se teamă 
țările noastre de imaginara 
forță a colonialiștilor ? ADE
VĂRUL ESTE DE PARTEA 
NOASTRĂ ! FORȚELE PRE
CUMPĂNESC DE PARTEA 
N OASTEA. Daci veți spnj.m 
activ acele țâri care luptă îm
potriva asupririi coloniale vom 
fi în majoritate. Trebuie să 
dați dovadă de curaj și voință, 
trebuie să vă ridicați glasul 
Împotriva colonialiștilor orieit 
s-ar travesti ei. Conștiința fie
căruia care se află in această 
sală este controlată de popor. 
Mai devreme sau mai tîrziu, 
poporul va cere sâ 1 se dea so
coteala și va întreba : cum a 
votat reprezentantul său in 
Organizația Națiunilor Unite ? 
S-a pronunțat el pentru înce
tarea imecLată și completă a 
robiei coloniale, pentru liber
tatea tuturor popoarelor, sau 
a șovăit ?

Chemăm la unirea eforturi
lor în lupta împotriva colo
nialismului. PRIN VOINȚA 
POPOARELOR SA SE PUNA 
O DATA ȘI PENTRU TOT
DEAUNA CAPAT SISTEMU
LUI COLONIAL ȘI TOATE 
COLONIILE SA DOBÎN- 
DEASCA INDEPENDENȚA, 
TOATE POPOARELE SA DE
VINĂ LIBERE !

Lichidarea colonialismului 
ar avea o însemnătate uriașă 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale. Asemenea con
flicte armate și războaie din 
perioada postbelică, ca răz
boaiele din Indonezia, Indo
china, Algeria, ca agresiunea 
împotriva Egiptului, interven
ția străină in Liban și Iorda
nia, comploturile împotriva 
Siriei și Irakului au izbucnit 
tocmai pentru că colonialiștii- 
imperialiști voiau să înăbușe 
mișcarea de eliberare, să îm
piedice dezvoltarea națională 
a țărilor din Asia. Africa, A- 
merica Latină. Iar recenta in
tervenție împotriva Republicii 
Congo a dus la înrăutățirea 
situației internaționale, a pus 
în primejdie cauza păcii în 
Africa, și nu numai în Africa.

Iată de ce noi spunem că 
problema lichidării totale a 
sistemului colonial este într-o 
mare măsură o problemă a 
menținerii și întăririi păcii și 
a securității internaționale.

Delegația Uniunii Sovietice 
a prezentat această problemă 
spre discutare plenarei Adu
nării Generale — organul cel 
mai reprezentativ al O.N.U. 
Este absolut evidentă necesi
tatea ca ea să fie discutată 
tocmai în acest for și la ni
velul cel mai înalt, cu partici
parea șefilor de guverne.

Discutarea nemijlocită a 
problemei lichidării sistemu
lui colonial la ședințele ple
nare, cu participarea șefilor 
guvernelor și miniștrilor Afa
cerilor Externe ai statelor- 
membre ale O.N.U., va impri
ma acestei discuții cea mai 
mare autoritate, va asigura 
condițiile cele mai favorabile 
pentru rezolvarea ei cu succes 
în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite.

Mulțumesc pentru atenție. 
(Cuvintarea conducătorului de’ 

legației sovietice a fost ascultată 
cu mare atenție și aplaudată).

(Sublinierile aparțin redației)

NEW YORK 13 (Agerpres).
— Corespondență specială. La 
ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 12 octombrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat examinarea pro
blemei cu privire la succesiu
nea punctelor de pe ordinea 
de zi a celei de a XV-a 
sesiuni a Adunării. La 
început s-a discutat propu
nerea U.R.S.S. cu privire la 
necesitatea examinării la șe
dința plenară a Adunării a 
problemei acordării indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Primul a luat cuvîntul șe
ful delegației sovietice, N. Ș. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Luînd apoi cuvîntul repre
zentantul Angliei, acesta a 
încercat zadarnic să dove
dească că singura grijă a co
lonialiștilor este sâ ajute co
loniile în vederea obținerii 
independenței. El s-a pronun
țat împotriva proiectului de 
Declarație al Uniunii Sovietice 
și a sprijinit recomandarea 
Comitetului General ca pro
iectul sovietic de Declarație 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale să fie supus exa
minării Comitetului nr. 1.

în scurtul sâu discurs re
prezentantul Iugoslaviei a 
arătat că delegația sa va vota 
pentru discutarea problemei 
colonialismului la ședința ple
nară a Adunării Generale.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Cehoslovaciei, V. David, 
a subliniat necesitatea discu
tării declarației cu privire la 
acordarea independenței tu
turor popoarelor coloniale la 
ședința plenară a Adunării 
Generale. El a declarat câ 
delegația sa va vota pentru 
proiectul sovietic de Declara
ție în această problemă.

Reprezentantul Ghanei a a- 
rătat că delegații puterilor 
occidentale spun deseori că 
scopul dominației lor în colo
nii este de a pregăti popoa
rele acestor țări pentru o 
viață independentă. Dar po
poarele asuprite se îndoiesc, 
pe bună dreptate, de aceasta. 
Pentru a spulbera aceste în
doieli trebuie să stabilim o 
limită de timp în care să se 
acorde independență popoare
lor coloniale.

După părerea noastră, a 
continuat delegatul Ghanei, 
nu există o problemă a po
poarelor care nu au ajuns la 
maturitate, care nu sînt ca
pabile să se autoconducă.

Uniunea Sovietico, a spus 
el. a propus O.N.U. să adopte 
Declarația cu privire la acor
darea independenței tuturor 
țârilor și popoarelor coloniale. 
Unde se poate face o decla
rație cu așa o greutate dacă 
nu la ședința plenară a Adu
nării Generale a spus el.

Fără a aduce nici un ar
gument cît de dt convingător 
în apărarea poziției sale de 
r.eadmitere a discutării pro
blemei colonialismului la șe
dința plenară, reprezentantul 
Noii Zeelande a propus ca

Ședința din dimineața zilei 
de 13 octombrie

• Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat în unanimitate 
propunarea U.R.S.S. de a se discuta în cadrul șed n^elor plenare 
Declarația cu privire la lichidarea totală a sistemului colonial
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 13 oc
tombrie ora 11,19 (ora New 
Yorkului) s-a deschis ședința 
plenară de dimineață a celei 
de a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Datorită faptului că Seku 
Ture, președintele Republicii 
Guineea, urmează să plece în 
curînd din New York, i s-a a- 
cordat cuvîntul peste rînd. El 
a spus că este în prezent sin
gurul dintre conducătorii sta
telor africane și asiatice care 
se află la New York și că do
rește să vorbească în numele 
popoarelor acestor state. Seku 
Ture a subliniat că cea mai 
importantă problemă interna
țională este problema eliberă
rii celor care se mai află în 
condițiile asupririi coloniale. 
Remarcînd că în cadrul șe
dinței de seară majoritatea 
covîrșitoare a delegaților au 
declarat câ sprijină cu toată 
căldura proiectul „declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale*, prezentat de 
Uniunea Sovietică, Seku Ture 
a cerut Adunării Generale să 
adopte în unanimitate această 
declarație.

După discuția din ziua pre
cedentă din Adunarea Gene
rală, în timpul căreia a deve
nit clar că majoritatea delega
țiilor sprijină amendamentul 
Uniunii Sovietice, reprezen
tanții S.U.A. și Angliei au bă
tut în retragere și au declarat 
că și delegațiile lor se pronun
ță pentru discutarea problemei 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale în cadrul 
ședințelor plenare ale Adună
rii Generale.

După aceea făcînd uz de 
dreptul de replică, a luat cu
vîntul conducătorul delegației 
sovietice, N. S. Hrușciov. El 
și a exprimat marea satisfac
ție in legătură cu faptul că 
reprezentantul Statelor Unite 
a acceptat ca această impor
tantă problemă — problema 

această problema să fie exa
minată de Comitetul nr. 1.

M. Tarabanov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Ex
terne al Bulgariei, a sprijinit 
cu hotărîre propunerea Uniu
nii Sovietice de a se discuta 
la ședința plenară a Adunării 
Generale Declarația cu pri- 
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale.

Reprezentantul Guineei a 
arătat că atitudinea diferite
lor țări ale lumii față de pro
blema colonială constituie 
pentru popoarele Africii un 
criteriu de apreciere a dife
ritelor blocuri din această 
lume.

Delegația Guineei, a decla
rat el în încheiere, sprijină cu 
hotărîre proiectul de Decla
rație al Uniunii Sovietice cu 
privire la discutarea proble
mei acordării independenței 
tuturor popoarelor coloniale 
la ședința plenară a Adunării 
Generale.

Propunerea Uniunii Sovie
tice, a declarat delegatul Li
biei, este o declarație solemnă 
cu privire la lichidarea defi
nitivă a colonialismului. Da
torită importantei și seriozi
tății acestei probleme, ea tre
buie să fie examinată în forul 
suprem — la ședințele plenare 
ale Adunării Generale. în ce 
privește punctul referitor la 
ajutorarea economică a Afri
cii, propus de Statele Unite, 
după părerea delegației Libiei 
este mai bine ca el să fie dis
cutat în Comitetul nr. 1.

A luat apoi cuvîntul mini
strul Afacerilor Interne al 
Republicii Congo, cu capitala 
la Brazzaville. Referindu-se la 
o telegramă pe care a primi
t-o, el a atras atenția Adună
rii asupra situației grele a 
populației din colonia portu
gheză Kabinda. 60.000 de oa
meni. care gem sub stăpînirea 
portugheză, a spus el, cer a- 
jutor în lupta lor pentru eli
berare, pentru o viață mai 
bună.

în acest moment reprezen
tantul Irlandei, președintele 
Adunării Generale, l-a între
rupt brutal sub pretextul că 
cuvintarea delegatului Con- 
goului nu se referă la proble
mele de procedură. Acesta 
din urmă i-a dat o ripostă 
președintelui declarînd că el 
are același drept să-și ex
pună poziția sa ca și cei
lalți delegați. Am venit aici, 
a spus el, nu numai pentru 
a-mi exprima gîndurile, ci și 
pentru ca delegații să audă 
glasul confraților lor care su
feră sub jugul colonial. Pre
ședintele l-a întrerupt din 
nou pe delegatul Congoului, 
nedîndu-i posibilitatea să-și 
termine discursul. Sala a pri
mit cu aplauze declarația re
prezentantului Congoului că 
sprijină proiectul sovietic de 
Declarație.

Proiectul sovietic de Decla
rație a fost sprijinit de ase
menea, de reprezentantul Li
beriei care a remarcat ironic 
că va trece mult timp pînă 
ce colonialiștii vor accepta să 

eliberării popoarelor coloniale 
— să fie discutată in ședințe 
plenare, dar a avertizat pe de
legați că aceasta nu este decît 
o victorie pe plan procedural 
și că este necesar ca Adunarea 
Generală să adopte declarația 
cu privire la lichidarea totală 
a sistemului colonial. Liberta
tea popoarelor coloniale, a 
declarat conducătorul delega
ției sovietice, nu se oferă pe 
tavă — ele au cucerit-o prin 
luptă dîrză, cu prețul unor 
jertfe mari.

El a subliniat necesitatea 
de a se da dovadă de aceeași 
perseverență și la rezolvarea 
problemei dezarmării. Popoa
rele, a spus el, trebuie să-și ia 
soarta în propriile lor mîini. 
Conducătorul delegației sovie
tice a subliniat că problema 
dezarmării afectează nu nu
mai Uniunea Sovietică, Statele 
Unite, Anglia și Franța, ci 
toate popoarele lumii. De a- 
ceea, a declarat cl, toate po
poarele lumii trebuie să abor
deze rezolvarea acestei proble
me cu același simț de răs
pundere cu care abordează 
problema lichidării colonialis
mului, și atunci pacea va tri
umfa în întreaga lume.

După o scurtă cuvîntare a 
reprezentantului Nepalului A- 
DUNAREA GENERALA A A- 
PROBAT ÎN UNANIMITATE, 
FARA SA SE TREACA LA 
VOT, PROPUNEREA UNIU 
Nil SOVIETICE DE A SE 
DISCUTA ÎN CADRUL ȘE
DINȚELOR PLENARE DE
CLARAȚIA CU PRIVIRE LA 
LICHIDAREA TOTALĂ A 
SISTEMULUI COLONIAL. în 
felul acesta a eșuat în mod 
rușinos recomandarea Comite
tului general, adoptată sub 
presiunea Statelor Unite, An
gliei și altor puteri occiden
tale, ca aceasta declarație să 
fie înmormîntată în Comite
tul politic.

Apoi președintele a anun
țat că Adunarea Generală tre
ce la problema următoare : 

acorde „de bună voie" inde
pendență celorlalte țâri colo
niale.

Propunerea sovietică a fost 
sprijinită cu căldură de re
prezentantul Irakului. El a 
subliniat că declarația cu pri
vire la lichidarea imediată a 
sistemului colonialist, prezen
tată de Uniunea Sovietică, nu 
are nici o legătură cu Comi
tetul nr. 1 și că trebuie sâ 
fie examinată la ședința ple
nară.

Luînd apoi cuvîntul repre
zentantul Filipinelor, acesta 
s-a pronunțat împotriva exa
minării declarației la ședința 
plenară. El s-a dedat la 
atacuri grosolane împotriva 
țărilor de democrație popu
lară.

In acest moment reprezen
tantul R.P. Romine, Eduard 
Mezincescu, a luat cuvîntul 
cerînd ca reprezentantul Fili
pinelor să fie adus la ordine. 
Consider, a spus Eduard Me
zincescu, că aici nu este un 
forum pentru calomnii la 
adresa membrilor O.N.U., a 
țărilor suverane. Președintele 
nu trebuie să admită astfel 
de insulte.

Ca răspuns la această ob
servație justă, președintele s-a 
făcut că nu și-a dat seama de 
caracterul jignitor al discursu
lui delegatului filipinez.

Eduard Mezincescu a conti
nuat declarînd că președin
tele Adunării Generale este 
obligat să conducă dezbaterile 
astfel îneît să nu permită in
sulte la adresa statelor mem
bre. Se dezbate problema pri
vind repartizarea pe ordinea 
de zi a problemei acordării 
independenței țărilor coloniale 
și nu trebuie să se permită ca 
atenția Adunării să fie sus
trasă prin calomnii.

În continuare s-a dat din 
nou cuvîntul delegatului fili
pinez.

Anoi a cerut cuvîntul
N. S. Hrușciov, șeful delega
ției sovietice.

EI l-a condamnat cu hotărîre 
pe președintele Adunării pen
tru că I a întrerupt grosolan 
pe reprezentantul Congoului 
cu capitala la Brazzaville, a- 
tunci cînd a vrut să dea citire 
telegramei locuitorilor din 
Kabinda, și în același timp nu 
a curmat născocirile calom
nioase ale delegatului filipi
nez. Șeful guvernului sovie
tic a subliniat că țările socia
liste nu trăiesc din mila pre
ședintelui sesiunii sau din mi
la lui dumnezeu, ci datorită 
forței și inteligenței popoare
lor lor. Nu veți reuși să înă
bușiți glasul poporului, glasul 
adevărului, a declarat N. S. 
Hrușciov. Este timpul să se 
pună capăt robiei coloniale și 
cu cît o vom îngropa mai re
pede și mai adine, cu atît va 
fi mai bine.

Declarația scurtă și elocven
tă a lui N. S. Hrușciov a fost 
aplaudată furtunos în repeta
te rinduri.

Luînd cuvîntul la ședință^

Primejdia care amenință pa
cea generală ca urmare a ac
țiunilor agresive săvîrșite de 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice.

S-a dat cuvîntul Iui N. S. 
Hrușciov, șeful delegației so
vietice. Referindu-se la cuvin
tarea reprezentantului Filipi
nelor, N. S. Hrușciov a re
marcat în glumă că acest dele
gat nu este un om definitiv 
pierdut, că în el există un 
sîmbure sănătos. Rușii au o zi- 
cătoare: „Orice legumă la 
timpul ei“.

S-ar putea spune că repre
zentantul filipinez se află in 
procesul de coacere și sper câ 
se va coace la timpul potrivit.

Apoi N. S. Hrușciov a tre
cut la problema primejdiei 
care amenință pacea ca urma
re a acțiunilor agresive săvîr
șite de S.U.A. împotriva Uniu
nii Sovietice.

O samavolnicie 
fără precedent 

a poliției 
din New York

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Ziarul „New York Mirror* 
anunță că poliția newyorkeză 
nu a permis la 12 octombrie 
reprezentantului permanent 
al Camerunului Ia O.N.U., 
F. Oyono, să pătrundă în 
sediul O.N.U. Polițiștii l-au 
oprit pe F. Oyono în fața se
diului O.N.U., i-au sucit mîi- 
nile, l-au urcat cu forța în
tr-o mașină și l-au dus la co
misariatul de poliție nr. 15. 
F. Oyono a fost rănit la o 
mînă.

Reprezentantul permanent 
al Camerunului la O.N.U. a 
fost eliberat numai după in
tervenția reprezentanților
O.N.U. 

reprezentanții Marocului, Fe
derației Nigeriei, Etiopiei, Cu
bei, Ciprului, Indiei, Afganis
tanului, Izraelului și Venezue- 
lei au subliniat importanța 
discutării declarației cu privi
re la acordarea independen
ței popoarelor coloniale la șe
dința plenară a Adunării Ge
nerale. Ei au declarat că vor 
vota pentru proiectul sovietic 
de Declarație. Numai delegații 
Columbiei și Marii Britanii 
au declarat că sprijină propu
nerea ca problema colonială 
să fie discutată de Comitetul 
nr. 1.

A luat apoi din nou cuvîn
tul N. S. Hrușciov, șeful dele
gației sovietice. Răspunzînd 
declarațiilor reprezentantului 
englez și celorlalți reprezen
tanți ai puterilor coloniale, 
parafrazînd spusele lui Be
bel, N. S. Hrușciov a spus : 
Dacă colonialiștii mă înjură, 
sînt mîndru, deoarece aceasta 
înseamnă că slujesc cu cre
dință popoarele în lupta lor 
pentru eliberare. Anglia, a 
subliniat N. S. Hrușciov, a 
stors sudoarea și sîngele po
poarelor Indiei și ale altor 
colonii și nu vrea nici acum 
să renunțe la aceasta.

în continuare N. S. Hruș-1 
ciov s-a referit din nou la de
clarațiile reprezentantului fili
pinez. El a relevat că în 
partea a doua a discursului 
său. delegatul filipinez a 
schimbat tonul și a exprimat 
idei juste care dovedesc că 
Filipinele au suferit mulți ani 
sub jugul dominației colonia
le. Probabil că delegatul Fili
pinelor s-a plictisit de rolul 
de avocat al Statelor Unite 
care stau în umbră șl a spus 
ceea ce crede, a relevat N. S. 
Hrușciov.

După ce a subliniat din nou 
necesitatea ca declarația cu 
privire la lichidarea sistemu
lui colonial să fie examinată 
la ședința plenară, N. S. 
Hrușciov a declarat : Este plă
cut să trăiești cînd se năruie 
orinduirea colonială și avem 
cinstea să punem mîna pe lo
pată, să îngropăm și mai adînc 
colonialismul și să-i punem 
cruce. Șeful guvernului sovie
tic a criticat vehement con
cepțiile rasiste ale colonialiș
tilor care afirmă că oamenii 
cu pielea neagră și galbenă 
nu sînt valoroși. Imperialiștii, 
a spus el, nu au ajung la ni
velul de înțelegere a libertății 
și a sarcinilor care stau în 
fața omenirii, nivel atins în 
discursurile reprezentanților 
noilor state africane.

în aplauze furtunoase și 
prelungite N. S. Hrușciov și-a

Prînzul oferit 
de N. S. Hrușciov

NETT YORK 13 (Agerpres). 
— TASS transmite : Grupul de 
presă de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
comunică :

La 12 octombrie N.S. Hrușciov 
a oferit un prînz în cinstea 
delegațiilor mai multor state qr 
fricane tinere și a Ciprului.

La prînz au participat șefii de
legațiilor ; Nigeriei, Camerunu
lui, Dahomeyului, Voltei Supe
rioare și Ciprului, șefii ad-inte- 
rim ai delegațiilor din Togo, 
Coasta de Fildeș, Republica Mal- 
gașă, Somalia și reprezentanți ai 
delegațiilor din Ciad, Mali, Sene
gal. Din partea sovietică la prînz 
au luat parte membrii și consilie
rii delegației sovietice.

N. S. Hrușciov a felicit pe re
prezentanții acestor noi state cu 
prilejul cuceririi independenței, 
le-a urat mari succese și i~a che
mat să acorde ajutor pentru eli~ 
berarea popoarelor care se mai 
află încă sub jugul colonialismul 
lui.

Le sfîrșitul primului a rostit o 
cuvîntare șeful delegației Came
runului, Ch. Okala, ministru 
Afacerilor Externe, care a spus 
printre altele t

în primul rînd aș dori să ex-* 
prim mulțumiri președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S, 
pentru eforturile pe care le de-r 
pune Uniunea Sovietică împotri
va războiului.

Noi înțelegem că atunci cînd 
Uniunea Sovietică și prietenii săi 
iau atitudine pentru libertatea 
tuturor popoarelor, indiferent do 
culoarea pielii lor, ei sînt 
drept să facă acest lucru pentru 
că au plătit scump propria lor 
libertate. Ei au luptat pentru ca 
și noi să trăim liberi.

După ce ne vom întoarce în 
patrie, ne vom aminti mult timp 
că am stat aici alături de dv., ne 
vom aminti de simplitatea și prie-< 
tenia dv.

Vă mulțumim pentru eforturile 
pe care le depuneți pentru a a- 
păra libertatea noastră. Noi cei 
din Africa Centrală știm că dacă 
nu ar fi fost U.R.S.S., ne-am fi 
pierduț credința pînă și în Dum
nezeu. Dacă ni sa acordat 
independența nu a fost un lu
cru făcut cu inima sinceră. Au 
vrut să înlocuiască vechea noas
tră robie cu o nouă dependență 
economică.

Acum cînd plecați în U.R.S.S., 
toate popoarele africane sînt în
grijorate de rezultatul negativ al 
discutării preliminare a proble
mei dezarmării la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U.

Oamenii albi ne-au adus multe 
suferințe, și dacă i-am judeca pe 
oamenii albi după cei care ne-au 
asuprit, ar trebui să ne pierdem 
încrederea în albi. La noi se spu-< 
ne că după ce un om a fost muș- 

exprimat apoi convingerea că. 
nu este departe timpul cind 
deasupra lumii va flutura 
steagul păcii, prieteniei și fră
ției pe care va fi scris — so
cietatea comunistă.

Dîndu-și seama că atmosfe
ra la Adunarea Generală nu 
este în favoarea puterilor co
loniale și țărilor care le spri
jină, reprezentantul american 
s-a folosit de dreptul la re
plică. Camuflîndu-și divaga
ția cu fraze nebuloase despre 
discutarea cu precădere în 
Comitetul Politic a declarației 
U.R.S.S. cu privire la colonia
lism și cu atacuri calomnioase 
la adresa țărilor socialiste, 
el a lăsat să se înțeleagă cl 
în timpul votului își va putea 
modifica hotărîrea inițială.

Nelăsîndu-l pe reprezen- 
tul S.U.A. să-și termine re
plica calomnioasă, a luat cu
vîntul delegatul R.P. Ro
mâne, E. Mezincescu. El a 
cerut președintelui să asi
gure respectul tuturor ță
rilor membre. In O.N.U. 
fiecare țară are drepturi 
egale cu ale celorlalte, in
clusiv cu ale S.U.A. Cer 
președintelui, cu toate că nu 
reprezintă decît o majoritate 
de șase voturi, a spus Eduard 
Mezincescu, să asigure ca lu
crările să se desfășoare cu 
demnitate și imparțialitate. 
Ați încercat să împiedicați pe 
reprezentanții fostelor țări co* 
loniale să-și exprime părerea 
și ați favorizat pe reprezen
tanții puterilor coloniale per- 
mițîndu-le să insulte state 
membre ale O.N.U.. Repre
zentantul S.U.A. a declarat 
aici că vine să-și explice vo
tul. Ce fel de explicație este 
aceasta care constă in ca
lomnii și minciuni la adresa 
unor țări ? Desigur senatul a- 
merican poate discuta organi
zarea unei așa-numite „Săp
tămâni a națiunilor captive^ 
Dar asemenea insulte la adre
sa unor state membre ale 
O.N.U. nu sînt admise într-o 
organizație ca Organizația Na* 
țiunilor Unite unde funcțio
nează principiul suveranității 
statelor membre.

Pierzîndu-și stâpînirea da 
sine, Boland a bătut atît de 
tare cu ciocănelul în masă* 
îneît acesta s-a rupt în bucăți. 
Boland a închis pe neaștep
tate ședința Adunării, do
rind probabil să împiedice ca 
votul să aibă loc în cursul a- 
celeiași ședințe.

Această grosolană acțiune 
arbitrară a președintelui a 
indignat pe majoritatea dele- 
gatflor care n-au părosit mult 
timp sala de ședințe.

cat de șarpe, el crede că șî o 
frîngbie pe care o vede pe drum 
este șarpe. Dar noi nutrim siun 
patie pentru cei care apără Afri
ca. Sînteți pentru Africa și prin 
urmare succesul va fi de partea 
dv. Milioane de oameni vor fi do 
partea dv. Iar cei ce mizează 
pe forță, vor pierde în cele din 
urmă.

Domnule președinte vă sînt re* 
cunoscător pentru faptul că o 
parte din Africa este liberă. Iar 
dacă vă veți continua eforturile, 
întreaga lume va fi liberă.

Ridic paharul în cinstea dv., 
domnule președinte, în cinstea e- 
forturilor pe care le depuneți în 
sprijinul dezarmării, în cinstea 
bătăliei pe care o desfășurați în 
numele vieții omenirii.

Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov 
a spus printre altele ;

Vă mulțumesc domnule minis* 
tru pentru cuvintele de simpatie 
și pentru bunele urări adresate 
poporului nostru, guvernului so
vietic și mie personal. Vă încred 
dințez, domnilor, că guvernul și 
popoarele Uniunii Sovietice sînt 
pe deplin conștiente de răspunde-* 
rea care le revine și înțeleg că sîn- 
tem puternici și că forța, inteli
gența, voința noastră trebuie să 
fie îndreptate spre menținerea și 
întărirea păcii, împotriva acelo* 
ia care ațîță războiul. Poporul 
nostru dorește pace și prietenie, 
libertate și fericire pentru toate 
popoarele.

Aș dori să vă mulțumesc în 
mod deosebit, domnilor, pentru 
faptul că ați acceptat invitația 
noastră și ați venit la acest prînz, 
fără să vă fie teamă de gogori
țele celor care ne fac „comuniști* 
imperialiști”, „comuniști-colonia- 
liști”, ale celor care ne prezintă 
în culori mai urîte decît pe dia
vol.

La toate acestea răspund încă 
o dată : veniți la noi, cunoașteți 
personal viața noastră și veți ve* 
dea că comuniștii nu sînt deloc 
așa cum vor să i prezinte unii.

Nu avem nici un motiv să nu 
trăim în pace și prietenie. Do
rim sincer o asemenea prietenie 
cu popoarele dv. și cu toate ce
lelalte popoare.

în țara noastră vă vom arăta 
orice veți dori să vedeți. Veniți 
la noi în orice republică, o să 
vedeți viața unor popoare care 
înainte de revoluție au trăit în 
condiții de robie colonială iar 
acum trăiesc libere și fericite.

Vă mulțumesc încă o dată 
domnilor pentru cuvintele și ură
rile dv. frumoase. Vă dorim din 
suflet succese în viața voastră, 
în lupta pentru independența și 
fericirea popoarelor voastre.

Prînzul oferit în cinstea dele
gațiilor tinerelor state africane 
— membre ale O.N.U. o decurt 
într-o atmosferă caldă și cordială.
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