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Proletari 3in toate țările, uniți-vă!

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer
a împlinit 60 de ani

Tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Scumpe tovarășe Maurer,

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej felicită călduros pe tova

rășul Ion Gheorghe Maurer.

în învățămîntul
Concursul de admitere

Muncitor
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Lecția nouă pare să fie grea. Ascultînd însă cu atenție explicațiile profesorului, luînd notife, ele
vii își clarifică încă din clasă noțiunile de bază (Ora de fizică la Școala medie nr. 2 „A. Toma“ 

din Ploiești), Foto : N. STELORIAN superior seral

Însilozării furajelor, 
construcțiilor zootehnice

Ministerul învățămîntului 
comunică :

din
me

toată atenția !
In legătură cu executarea 

construcțiilor zootehnice și asi
gurarea bazei furajere l-am 
rugat pe tovarășul inginer a- 
gronom ION CRISTEA, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional Fetești, să ne răspun
dă la cîteva întrebări.

— Cum apreciați mersul lu
crărilor din domeniul con
strucțiilor zootehnice în raio
nul Fetești ?

— Pentru anul 1962 în cele 
41 de gospodării colective din 
raionul Fetești au fost plani
ficate 134 construcții zooteh
nice. Pînă în prezent, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul consilii
lor de conducere care au mo
bilizat colectiviștii la execu
tarea lucrărilor de construcții 
zootehnice, s-au terminat 68 
de construcții și sînt în curs 
de terminare alte 45 de obiec
tive. Rezultate bune au obți
nut, în această privință, gos
podăriile colective Făcăieni, 
Cegani, Săveni, Țăndărei, Pro
gresul și altele.

Un accent deosebit în con
strucțiile zootehnice s-a pus 
pe folosirea resurselor locale 
ca: stuf, lemn din defrișări, 
cărămidă lucrată în gospodă
riile colective și alte mate
riale. Astfel, gospodăria colec
tivă din comuna Chioara, în- 
trebuințînd materiale din re
surse locale, a reușit să con
struiască 
strucțiile 
plan.

Pentru 
folosință 
realizarea lor la un preț de

cost scăzut, consiliul agri
col raional, sub conducerea 
comitetului raional de partid, 
a organizat valoroase schim
buri de experiență în cadrul 
raionului cum au fost organi
zate asemenea schimburi de 
experiență la Făcăeni, Cegani 
și Săveni. Apoi constructorii 
din gospodăriile colective din
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defrișează, transportă șl aju
stează. Așa au făcut tinerii de 
la gospodăriile colective din 
satul Buliga, cei din comuna 
Făqăeni și din alte gospodării 
colective- Totuși, bilanțul 
pe care-1 facem la această 
dată în privința construcțiilor 
zootehnice nu ne mulțumește. 
Și de ce ? Pentru că deși 
în raionul nostru sînt destule 
surse de procurare a materia
lelor pentru executarea con
strucțiilor zootehnice, în spe
cial în gospodăriile colective 
din vecinătatea zonei de baltă, 
totuși acestea n-au fost folo-

La 2 octombrie 1962 va avea 
loc concursul de admitere în 
învățămîntul seral la urmă
toarele institute :

— Institutul politehnic din 
București (la facultățile : elec
trotehnică, energetică, electro
nică și telecomunicații, meca
nică, tehnologia construcției 
de mașini, chimie industrială, 
metalurgie și transporturi).

— Institutul politehnic din 
Iași (la facultățile : electroteh
nică, mecanică, chimie indus
trială și construcții).

— Institutul politehnic din 
Timișoara (la facultățile: e- 
lectrotehnică, mecanică și con
strucții).

— Institutul politehnic din 
Cluj (la facultățile : mecanică 
și construcții).

— Institutul politehnic 
Brașov (la facultatea de 
canică).

— Institutul de construcții 
din București (la facultățile: 
construcții, instalații și utilaj).

— Institutul de mine din 
Petroșeni (la facultățile : de 
mine și de electromecanică 
minieră).

Secțiile la care funcționează 
cursuri serale, precum și con
dițiile de înscriere la concurs 
sînt afișate la institutele unde 
se va ține concursul.

Obiectele și programele o- 
biectelor de la concursul de 
admitere sînt cele prevăzute 
pentru cursurile de zi și sînt 
publicate în broșura „Admite
rea în învățămîntul superior“, 
ediția 1962.

înscrierile candidaților se 
fac la secretariatele facultăți
lor pînă în preziua concursu
lui de admitere.

PESTE 3000 DE ELEVI IN ȘCOLILE
DIN REGIUNEA BRASOV

AGRICOLE

GH. NIȚU

Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne te 
felicită călduros cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de viață.

Om de cultură animat de dragoste fier
binte față de patrie și popor, te-ai alăturat 
cu trup și suflet mișcării revoluționare a cla
sei muncitoare, partidului său comunist încă 
în anii regimului burghezo-moșieresc și ai 
adus un aport de seamă 
de sub jugul fascist.

De o înaltă prețuire se 
pe care ai desfășurat-o în 
și dezvoltării economiei 
struirii orînduirii noastre 
al întăririi partidului și a unității rindurilor 
sale.

Alături de ceilalți conducători ai partidu-
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMÎN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

ROMÎNE

la eliberarea țării

bucură activitatea 
domeniul refacerii 
naționale, al con- 
sociale și de stat,

lui, ai adus o valoroasă contribuție la înfăp
tuirea politicii externe de pace a statului 
nostru, la întărirea continuă a prieteniei de 
nezdruncinat cu Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste, a legăturilor internațio
naliste ale partidului nostru cu partidele co. 
muniste și muncitorești frățești.

Ca om de știință ai desfășurat o bogată 
activitate călăuzită de învățătura marxist- 
leninistă.

îndeplinind cu înaltă răspundere și devo
tament sarcinile încredințate de partid, slu
jind cu credință poporul și cauza socialismu
lui, ți-ai cîștigat stima și dragostea oameni
lor muncii, respectul și prețuirea prietenilor 
țării noastre de peste hotare.

îți urăm, scumpe tovarășe Maurer, sănă
tate, viață lungă și putere de muncă spre 
binele poporului romîn, pentru prosperitatea 
și înflorirea patriei noastre socialiste.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE 

ROMÎNE

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou al

raionul Fetești au participat 
la schimbul de experiență ce 
a avut loc pe plan regional 
cu tema „Construcții zootehni
ce ieftine“ la gospodăria co
lectivă din comuna Grindu, 
raionul Urziceni. Pentru buna 
desfășurare a lucrărilor, con
siliul agricol raional a anali
zat lunar cu brigadierii con
structori di, 
lective 
tehnice 
indicat 
eficace 
acestor 
podării 
bilizați de organizațiile de ba
ză U.T.M., tinerii iau parte în 
număr mare la lucrările ce se 
execută la construcțiile zoo
tehnice pentru terminarea la 
timp a acestora. Astfel ei lu
crează la recoltarea stufului 
necesar pentru acoperișuri, la 
procurarea materialului lem
nos pe plan local pe care-1

(Continuare în pag. a III-a)

Școlile agricole profesionale 
și tehnice din regiunea Brașov 
sînt frecventate în acest an de 
peste 3 000 de cursanți. Aceste

mecanici agri
agricoli, horti-

școli pregătesc 
coli, tehnicieni 
viticoli, veterinari și contabili.

Ion Gheorghe Maurer

în

ASEARĂ

Filarmonica la Uzinele
6t

în
Și

accelerarea dării 
a construcțiilor

la timp toate con- 
zootehnice avute

„Semănătoarea
de la „Semănătoarea" chiar acolo, 
în curtea uzinei, în fața atelieru
lui de forjă pe geamurile căruia 
jucau flăcările mari ale cuptoare
lor. Era aici o frumusețe in
trinsecă a acestui concert, cu a- 
cești spectatori, cu acest cadru 
neobișnuit.

Cea de a doua parte a concer-

bucurat de mult succes.

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, pentru activitate îndelungată în mișcarea 
revoluționară și merite deosebite în opera de construire a socialismului,

Consiliul de Stat

Art. unic. — Se 
Komina“ și Medalia

al Republicii Populare Romîne
DECRETEAZĂ:

conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară 
de Aur „Secera și Ciocanul“ tovarășului Ion Gheorghe Maurer. ■

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

u știu cîți cronicari 
muzicali au fost de 
fajă la concertul de 
deschidere a stagiu
nii 1962—1963, pre
zentat de orchestra
simfonică „Czeorge 

Enescu“, colectiv artistic emerit. 
S-ar fi cuvenit să nu lipsească 
nici unul, nu numai pentru că ar 
fi audiat o bună interpretare a 
cîtorva piese majore din reperto
riul Filarmonicii, ci și pentru că 
ar fi cunoscut nemijlocit, o dată 
mai mult, reacțiile proaspete, în
cărcate de emoții ale publicului 
format din muncitori, tehnicieni 
și ingineri, un public care a prr 
mit cu bucurie și solemnitate mu
zica la el acasă.

Căci, urmînd o tradiție fericită 
din acești ani de revoluție cultu
rală, concertul de deschidere a 
noii stagiuni muzicale a avut loc 
în sala de festivități a Uzinelor 
„Semănătoarea“. Cei peste 500 
de iubitori ai muzicii care s-au 
putut felicita, într-atîția solicitanți, 
pentru obținerea invitațiilor, au 
așteptat primul semn al 'baghetei'

n gospodăriile co- 
stadiul lucrărilor zoo- 
și calitatea lor și a 

cele mai bune și mai 
metode în executarea 
lucrări. în multe gos- 
agricole colective, mo-

mînuife de Mlrcea Basarat» ca pe 
un eveniment memorabil al ace
stei toamne, demn să fie înscris 
in filele de cronică ale uzinei 
alături de succesele obținute în 
producție. Imbrăcați cu îngrijire, 
împrumutînd sălii, prin întreaga 
lor ținută, ceva din atmosfera 
gravă care domnește de obicei 
sub rotonda Ateneului, oamenii 
care produc mașini agricole au 
vibrat puternic , la armoniile lui 
Enescu, Lalo și Beethoven.

La Uzinele ..Semănătoarea“ Concertul Filarmonicii s'a

remarcau vechii și cunoscuții me
lomani din uzină care au avut 
prilejul să o asculte de nenumă
rate ori ; și se lăsau cuceriți de 
ea cei care abia făceau primii 
pași în cunoașterea muzicii simfo
nice. Constantin Ciciu, muncitor 
la secția tratamente termice, în 
orele libere violonist și pasional 
iubitor . al operelor enesciene, 
remarca relieful sonor pe care 
l-a avut dialogul celor două flau
te, voiciunea interpretării în tema

Simfonia Spaniolă pentru vioară 
și orchestră de Eduard Lalo a 
prilejuit revederea colectivului de 
la „Semănătoarea“ cu violonistul 
Ion Voicu, artist emerit, Laureat 
al Premiului de Stat, pe care mun
citorii de la această întreprindere 
îl mai avuseseră oaspete cu o 
vreme în urmă. Sub arcușul său, 
fantezia și exuberanța, grația 
coloritul melodiilor de inspirație 
iberică au bucurat pe vechii, și 
noii admiratori ai artistului. , Co

ÎN LOC DE CRONICĂ MUZICALĂ

Rapsodia I în la major de Geor- 
ge Enescu, minunatul omagiu adus 
de un genial compozitor care nu 
împlinise încă douăzeci de ani, 
multisecularului tezaur de melodii 
populare genial făurit de ano
nimi fluierași, scripcari și cobzari 
din adîncul poporului — a avut 
parte, în această seară, de o in
terpretare plină de strălucire. O

de joc, finețea execuției „Ciocîr- 
liei“. Nicolae Frăsin, lăcătuș-ma- 
trițer, la primul său contact cu 
un concert de această ținută 
(„dar pe viitor știu eu ce am de 
făcut : îmi scot abonament la 
Filarmonică“) se lăsa furat de fru
musețea melodiilor populare trans
figurate de marele nostru compo
zitor, adîncite și întrețesute magic.

mentariile acestui public serios 
care s-au făcut auzite în pauză, 
afară, în curtea uzinei, dovedeau 
o înaltă prețuire, nu lipsite de 
unele exigențe critice. L-am fi 
dorit pe Voicu mai viguros în in
terpretarea primei părți a parti
turii solistice. Transcriu această 
remarcă așa cum a fost ea formu
lată de către iubitori ai muzicii

și ’ tului a avut în program Simfonia 
a Vll-a de Beethoven. Sala a as
cultat-o într-o tăcere impresionan
tă. Cu forța și luminozitatea sonoră 
a începutului, cu gravitatea ca
dențată, solemnă a părții de mij
loc, cu finalul tumultos, sublim, 
adevărată frenezie a vieții învin
gătoare, opera titanului a vrăjit, 
zguduind și pe acei care îndră
geau demult fiecare măsură, și pe 
novici. Inginera Maria Drăgan de 
la metalurg-șef îi șoptise surorii ei. 
înainte de a răsuna primele acor
duri : „Pentru a șaptea am venit“. 
Iar. la urmă; sinfetizînd impre-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a III-a)

tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Sîmbătă la amiază, la Pa

latul R. P. Romîne, a avut loc 
solemnitatea înmînării Diplo
mei de „Erou al Muncii So
cialiste din R. P. Romînă“ și 
a Medaliei de Aur „Secera și 
Ciocanul“ tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne.

La solemnitate au . luat 
parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre

Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Gheorghe Gaston 
Marin, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a înmînat tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer Diploma de 
„Erou al Muncii Socialiste“ și 
Medalia de Aur „Secera și 
Ciocanul".

Gheorghe Gheor- 
îmbrățișat pe to- 
Gheorghe Maurer 

felicitat călduros,

Tovarășul 
ghiu-Dej l-a 
varășul Ion 
Și l-a 
urîndu-i multă sănătate, viață 
îndelungată și noi succese în 
activitatea sa,

în răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru înalta distincție 
ce i-a fost acordată.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost apoi felicitat și 
îmbrățișat de conducătorii de 
partid și de stat, de toți cei 
prezenți la solemnitate.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV, ■■ ■ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Președintele Consiliului de Miniștri al U-R-S.S- 
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice
Moscova

Dragi tovarăși,
Tn numele Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al 
guvernului Republicii Populare Romîne și al în
tregului nostru popor, vă mulfumim din inimă 
pentru felicitările dv. cordiale și urările fră
țești transmise cu ocazia celei de-a 18-a ani
versări a eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist, pentru înalta apreciere dată succeselor 
pe care le obține poporul rbmîn în înfăptuirea 
programului desăvîrșirii construcției socialiste în 
patria sa.

Aceste succese sînt indisolubil legate de co
laborarea și întrajutorarea tovărășească stator
nicite între țările lagărului socialist și, în mod 
deosebii, de marele sprijin pe care Uniunea So
vietică îl acordă în permanență Republicii Popu
lare Romîne.

Recenta Vizită în R. P. Romînă a delegației 
de partid și guvernamentale a U.R.S.S. condusă 
de tovarășul N. S. Hrușciov, ca și vizita din anul

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al'C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

trecut în Uniunea Sovietică a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. Romîne, au pri. 
lejuif noi manifestări ale deplinei unități de ve
deri dintre partidele și guvernele noastre, au 
constituit o nouă expresie a prieteniei indes
tructibile romîno-soviefice.

Ne bucurăm din toată inima de victoriile is
torice obținute de poporul sovietic sub condu
cerea înțeleaptă a gloriosului Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, în munca sa eroică pentru 
realizarea Programului construcției comunismu
lui adoptat de cel de-al XXII-lșa Congres al 
P.C.U.S. Succesele grandioase pe care Ie 
repurtează știința, tehnica și cultura sovietică 
arată tuturor popoarelor calea spre comunism, le 
însuflețesc în lupta lor pentru făurirea unei lumi 
a păcii și progresului.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului po
por sovietic, noi și strălucite victorii în con
struirea comunismului și în lupta nobilă pentru 
victoria cauzei păcii în lumea întreagă.

ION GHEORGHE MAURER
. , Președintele, Consiliului de Miniștri

al R. P. Romîne



„îmi place să compar știința în dezvoltare cu un pom rămuros 
care și-a înfipt rădăcinile adine în pămînt. Cerința firească a oa
menilor este ca știința să dea roade cit mai bogate. De fapt, în 
societatea noastră socialistă știința este subordonată unui singur 
țel : să slujească în cit mai largă măsură omului. Oricît de con
centrată în substanțe minerale ar fi seva pe care o absoarbe plan
ta din pămînt, ea nu se poate dezvolta și nu poate da rod dacă e 
lipsită de soare. Aceeași însemnătate pe care o are soarele pentru 
plantă o are pentru omul de știință visul, ideea însuilețitoare care 
îi luminează drumul, îl încălzește, îi dă forță creatoare.

Cu cit este mai înalt nivelul de dezvoltare a tehnicii, cu atît 
mai adine își înfige arborele științei rădăcinile în miezul activi
tății productive, în practică. Dar odată cu creșterea rădăcinilor 
nu se înalță oare și trunchiul arborelui ? Oare ramurile lui nu se 
întind tot mai sus spre soare ?

Bazîndu-se pe uriașele succese ale tehnicii actuale, știința tre
buie să-și propună sarcini tot mai înalte, a căror înfăptuire să 

constituie un ajutor major la făurirea milenarului vis al omenirii, 
societatea comunistă“.

In aceste cuvinte academicianul N. Nesmeianov, sublinia acum 
cîțiva ani, uriașa importanță a visului pentru omul de știință.

In aceste zile, cînd cele mai îndrăznețe visuri devin realități, 
cînd știința cunoaște un excepțional ritm de dezvoltare, savauții 
sovietici profilează mereu pe baza marilor cuceriri ale științei șl 
tehnicii, tabloul științei viitorului.

In pagina de astăzi dorind să indicăm cititorilor noștri cîteva 
dintre coordonatele științei viitorului, publicăm, cu o serie de 
abrievieri impuse de spațiu, interesanta comunicare „ȘTIINȚA ȘI 
TEHNICA IN LUMEA VIITORULUI" prezentată acum cîtva timp de 
academicianul Nicolae Nicolaevicl Semionov, în cadrul simpozio
nului internațional de la Moscova „INVAȚAMINTUL SUPERIOR 
SPRE BINELE OMENIRII".

@ Cum să denumim secolul XX?
© Trei căi pentru rezolvarea problemei 

energiei electrice
© Irt secolul nostru vor putea fi dirijate 

reacțiile termonucleare
® intr-o 100 de ani, de 10.000 de ori mai multă energie
® Luna — centrală electrică
® Agricultura și industria alimentară vor putea 

fi în întregime electrificate și automatizate

Minunile 
veacului

Sîntem martorii unei nemaiîntâlnita 
accelerări a ritmului dezvoltării științei. 
Puterea omului asupra naturii atinge 
proporții nemaiîntâlnite, Cucerind tai
nele naturii, savanții descoperă noi po
sibilități uriașe pentru dezvoltarea în 
.viitor a tehnicii, industriei, agriculturii, 
medicinii.

CARE VA FI SITUAȚIA ȘTIINȚEI 
PESTE 20—40 DE ANI, LA SFÎRȘITUL 
VEACULUI NOSTRU? CARE ESTE 
ACEA FORȚĂ CU ADEVĂRAT ULUI
TOARE PE CARE O VA AVEA ȘTIIN
ȚA ȘI TEHNICA LA ACEA VREME? 
CARE SÎNT ACELE TRANSFORMĂRI 
FUNDAMENTALE CARE VOR AVEA 
LOC ÎN CONSECINȚĂ ÎN ECONOMIA 
MONDIALĂ ? Bineînțeles, în veacul no
stru în care știința se dezvoltă cu o 
nemaiîntîlnită rapiditate, este imposibil 
să prevedem ce noi descoperiri științi
fice vor fi făcute. Dar putem totuși, cu 
o probabilitate destul de mare, să pre
vedem care este direcția dezvoltării ra
murilor științifice de-abia născute astăzi 
și care sînt acele importante consecințe 
practice ce le vor urma.

Secolul XIX este denumit adesea se
colul aburului și al electricității. Cum 
să denumim însă secolul XX? Secolul 
energiei atomice, sau secolul cuceririi 
aerului și cosmosului, sau secolul ma
terialelor plastice, sau secolul radioului, 
televiziunii și electronicii, sau secolul 
ciberneticii și mașinilor electronice de 
calcul, sau secolul chimizării și mecani
zării agriculturii, sau secolul prelungirii 
.vieții oamenilor etc. etc. ?

Știința contemporană generează me
reu noi tehnici. Secolul XX este 
caracterizat nu numai de o uriașă dez
voltare a volumului cunoștințelor știin
țifice, dar și de transformări calitative 
în însuși caracterul științei.

Dacă în secolul XIX savanții se ocu
pau în principal ou elucidarea unor în
sușiri „exterioare“ ale materiei și stabi
lirea unor legături formale între feno
menele naturii, în secolul XX ei au tre
cut la lămurirea acestor cauze intime și 
secrete care determină aceste fenomene 
și însușirile „exterioare".

Cunoașterea structurii interioare a ma
teriei, a adâncurilor atomilor a început 
în primele două decenii ale secolului 
XX.

Această cunoaștere a structurii intime, 
interioare a materiei a deschis calea in
fluențării conștiente asupra materiei în 
scopul obținerii unor însușiri noi, de 
care avem nevoie. în chimie aceasta a 
dus la elaborarea unor noi metode de 
sinteză, care permit obținerea unor com
binații noi și perfecționarea tehnologiei 
obținerii substanțelor deja cunoscute.

"j
★

Galaxia noastră este alcătuită din ma< 
terie formată din protoni și neutroni, și 
electroni în învelișul atomului. Cu toate 
acestea nu este exclusă posibilitatea ca 
alte galaxii să fie alcătuite din antima- 
terie, adică din antiprotoni și antineu- 
troni în nucleu, și pozitroni în învelișul 
atomului. în aceste lumi vor fi stabile 
antiparticolele și instabile particolele 
noastre. E interesant să remarcăm că 
toate însușirile fizico-chimice ale atomi
lor vor fi în ambele lumi identice, acolo 
vor avea loc aceleași combinații chimi
ce, cu aceeași compoziție și aceleași în
sușiri ; este foarte probabil că acolo 
există aceeași lume organică și neorga
nică, aceleași organisme vii, chiar vie
țuitoare la fel ou acelea din lumea noa
stră.

CE NE PROMIT ACESTE PAGINI 
NOI ÎNCĂ NEREZOLVATE ALE ȘTIIN
ȚEI ? CE NOI BUCURII ALE CUNOAȘ
TERII, CE NOUĂ PUTERE ASUPRA 
NATURII VA AVEA OMUL ÎN VII
TOR?

Deocamdată nu putem răspunde la 
aceste întrebări. Dar este evident că în 
cursul deceniilor viitoare vom fi mar
torii unui avînt uriaș al științei fizicii 
care, ca totdeauna, va duce în ultimă 
instanță la noi uriașe realizări tehnice.

în științele naturii contemporane se 
definesc, în esență, după părerea mea, 
două probleme principale, fundamentale. 
Prima este teoria particolelor elemen
tare în fizică, cu alte cuvinte problema 
particolelor primare ale materiei. Cea 
de a doua, dimpotrivă, privește alcătui
rea și comportarea materiei superior or
ganizate în biologie și chimie. Materia 
superior oraiganizată este materia yie. 
Cu 10—15 ani în urmă, în biologie a

pătruns eu o întârziere de jumătate de 
veac acea revoluție începută la începu
tul secolului XX în fizică, și parțial în 
chimie. împreună cu fizicienii și chimi- 
știi, biologii au început să pătrundă în 
interiorul bazelor fizico-chimice ale ui
mitoarelor fenomene ale vieții. în 15 
ani, au fost obținute rezultate științifice 
dintre cele mai interesante și trebuie 
spus că din acest punct de yedere, rit

mul descoperirilor se accelerează necon
tenit.

Așa cum s-a întâmplat la timpul său 
cu studiul atomului, toate aceste mari 
realizări științifice nu au și se prea 
poate că nu vor avea încă cîtva timp 
rezultate practice imediate. Nu există 
însă nici un fel de îndoială că mai de
vreme sau mai târziu, ele vor duce Ia 
transformări revoluționare în medicină 
și în parte, în agricultură. Astfel, am 
convingerea că problema tratamentului 
cancerului, de pildă, poate fi rezolvată 
numai pe calea dezvoltării acestei orien
tări în biologie. Sînt convins că lucrările 
pentru elucidarea mecanismului fizico- 
chimic al proceselor activității vitale vor 
duce la o adevărată revoluție în chimie. 
Aplicînd aceste principii, în domeniul 
lumii anorganice se vor putea elabora 
catalizatori de uriașă forță, în speță pen
tru procesele fotochimice, vor apare ti
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puri cu totul noi de mașini care, aseme
nea mușchilor, vor transforma cu un 
randament uriaș energia chimică, direct 
în energie mecanică etc. Iată de ce cred 
că problema materiei superior organiza
te va forma a doua problemă principală 
pentru știința deceniilor următoare.

Caracteristică pentru știința contem
porană este studierea aprofundată a 
structurii interioare a materiei și for
marea, pe această bază, a unei tehnici 
noi, necunoscute înainte, a unor noi fe
luri de producție.

în această comunicare eu nu pot, de
sigur, să clarific nici măcar principalele 
orientări ale viitorului... Aș putea doar 
să prezint acele perspective gigantice, 
care se deschid în fața omenirii în urma 
dezvoltării viitoare a științei și a aplică
rilor ei practice, cu ajutorul unui exem
plu oarecare. Voi folosi pentru aceasta 
problema energeticii viitorului.

De zeci de mii 
de ori mai multă 
energie electrică!

O importanță hotărâtoare pentru ni
velul industriei, agriculturii, vieții oame
nilor îl are înzestrarea electrică și, în 
special, cantitatea de energie electrică. 
Astăzi, în întreaga lume, pentru fiecare 
om revine doar 0,1 kw de putere insta
lată. Aceasta este foarte puțin. Cu o 
asemenea înzestrare electrică munca fi
zică grea este inevitabilă, mai ales în 
țările slab dezvoltate sub aspect eco
nomic.

Este evident că resursele naturale 
permit să ridicăm de cîteva ori acest 
coeficient.

Cu toate acestea, izvoarele moderne de 
energie, de energie electrică în particu
lar, rezervele de cărbune, petrol, uraniu 
și thoriu, energia apelor, nu sînt veș
nice. Toate aceste resurse se vor con
suma în timp și, deși sînt foarte mari, 
rămîn totuși limitate. De aceea, este 
firesc să ne punem întrebarea : care vor 
fi izvoarele noi, tot mai puternice de 
energie ?,

în momentul de față există trei! căi 
posibile pentru rezolvarea acestei impor
tante probleme tehnico-științifice : în 
primul rind, realizarea reacției termo
nucleare dirijate, în al doilea rînd, fo
losirea energetică a energiei solare și, în 
al treilea rînd, folosirea căldurii din a- 
dîncurile pămîntului.

Posibilități uriașe care nu admit nici 
un fel de comparație s-ar deschide în 
fața omenirii dacă am putea realiza re
acția termonucleară dirijată. Posibilita
tea unor asemenea reacții, este demon
strată de însăși existența bombei cu hi
drogen. Cu toate acestea, folosirea reac
ției termonucleare dirijate, neîntrerupte, 
părea practic imposibilă, în virtutea fap
tului că într-o asemenea reacție se degajă 
o cantitate uriașă de căldură și tempera
tura zonei reacției atinge sute de mili
oane de grade. Se înțelege că în urma 
cedării unei asemenea cantități de căl

dură, pereții „cazanului termonuclear“ 
s-ar transforma pe loc în abur. Cu toate 
acestea, fizicienii (și primii au fost fizi
cienii sovietici) au imaginat principiul 
izolării magnetice care micșorează ceda
rea de căldură către pereți și face în 
principiu realizabil procesul reglemen
tării, dirijării reacției termonucleare.

în momentul de față, reacția termo
nucleară dirijată nu este încă realizată. 
Cînd va fi rezolvată această importantă 
problemă, mîine sau peste mai mulți ani 
— este greu să spunem acum, dar eu 
cred că ea va fi rezolvată de oamenii 
de știință încă în veacul nostru, întrucit 
experiența științei contemporane arată 
că ceea ce este principial posibil devine 
cu rapiditate posibil și în mod practic.

Există oare o limită pentru puterea 
totală a centralelor electrice, dacă reac
ția termonucleară dirijată va deveni 
accesibilă ?

Cît de curios ar părea o asemenea li
mită, probabil, există. Ea este determi
nată de supraîncălzirea suprafeței pă
mîntului și atmosferei în urma degajării 
de căldură în reacțiile termonucleare. 
Din această cauză e problematic că se 
va putea realiza, spre exemplu, energie 
termonucleară într-o cantitate mai mare 
decît zece la sută din cantitatea de ener
gie solară, absorbită de pămînt și atmo
sferă. Dar și aceasta e cu totul grandios. 
Aceasta va permite să se mărească de 
zeci de mii de ori cantitatea energiei 
electrice, în comparație cu nivelul con
temporan.

Perspective foarte mari vor fi deschi
se în fața omenirii dacă vom învăța 
să transformăm energia solară, în ener
gie electrică, cu un randament destul de 
mare. Soarele trimite pe Pămînt în fie
care secundă 40 trilioane kilocalorii. Cea 
mai mare parte a acestei energii se îm
prăștie și în parte e absorbită de atmos
feră, în special de nori. La suprafață a- 
junge, în medie, în fiecare an 30 la sută 
din energie, în latitudinile sudice ceva 
mai mult, în cele nordice mai puțin. Dacă 
toată această energie ar putea fi pe de-a 
întregul transformată în energie electri
că, noi am obține o cantitate de energie 
electrică cu mult mai mare decît cea 
rezultată din folosirea la limită a ener
giei termonucleare despre care s-a vorbit 
mai sus. Dar aceasta nu este nicidecum 
posibil, fiindcă atunci ar trebui să aco
perim toată suprafața de uscat și de apă 
cu fotoelemente, nemaivorbind de greu
tățile tehnice uriașe pe oare le pune 
crearea unor asemenea acoperiri pe ocea

ne. Dar șl o zecime din cantitatea de 
energie solară care cade numai pe supra
fața uscatului ar fi suficientă pentru a 
obține energie electrică de cîteva mii 
de ori mai multă decît avem în momen
tul de față. în acest fel avem un al 
doilea izvor potențial de energie, etern, 
care nu solicită obținerea și cheltuiala 
de combustibil.

Sînt convins că problema folosirii e- 
nergiei solare pentru producerea energiei 
electrice va fi rezolvată încă în secolul 
nostru.

Un al treilea izvor potențial, practic 
inepuizabil, de energie este căldura sub
terană a straturilor magmatice ale pă
mîntului, așezate la o adîncime medie de 
30 de kilometri de la suprafața pămîn
tului, pe uscat, și la o mult mai mică a- 
dîncime pe fundul oceanelor. Principala 
premiză a folosirii acestui izvor de ener
gie este elaborarea metodelor tehnolo

gice de forare la adîncime, și anume a 
unor metode economice. în ultima vreme 
metodele forării la adîncime au suferit 
transformări revoluționare. Cu toate a- 
cestea, pentru a atinge asemenea adîn- 
cimi și a folosi practic căldura magmei, 
tehnicienii vor trebui să treacă peste 
mari și serioase greutăți. într-o serie de 
țări se studiază de acum proiectele foră
rii la mari adîncimi și sînt deja începute 
lucrările respective. în condițiile existen
ței unei cantități foarte mari de energie 
electrică ieftină și perfecționării mijloa
celor de transport a energiei electrice, 
este posibilă să se poată înlocui forarea 
prin topirea rocilor și aruncarea mate
rialului topit la suprafață. Prin urmare, 
alături de cărbune, petrol, uraniu, thoriu 
există o serie de izvoare mult mai puter
nice de energie, care ar putea satisface, 
dacă le-am stăpîni în întregime, necesi
tățile mereu crescînde de energie elec
trică a-le omenirii.

O cantitate uriașă de energie electri
că va solicita modificarea metode
lor transportului ei la mari distanțe, 
pe întreg globul pămîntesc. Este foar
te probabil că, așa cum propune acad. 
P.L. Kapița, această transmisiune se va 
realiza la frecvențe înalte, pe calea tran
smiterii de unde radio prin conducte așe
zate pe întreg pămîntul, fabricate din 
orice fel de materiale și aco-perite în in
terior cu un strat subțire de metal. Pe 
de altă parte, nu poate fi exclusă posi
bilitatea descoperirii unor superconduc- 
tori, în stare să-și conserve această în
sușire chiar la temperaturi obișnuite. 
Atunci energia electrică ar putea fi trans
portată fără nici un fel de pierderi prin 
cabluri foarte subțiri.

Prin urmare, eu presupun că spre 
sfîrșitul veacului nostru, toate cele trei 
izvoare de energie vor fi date în exploa
tare. Se vor proiecta și construi pri
mele centrale electrice termonucleare, 
solare și subterane. De la începutul se
colului al XXI-lea va începe construc
ția în masă a unor asemenea centrale 
electrice. Energia electrică va fi accesi
bilă omului în orice loc și, practic, în 

orice cantitate. Trebuie să adaug că, păs
trând ritmul existent astăzi în U.R.S.S. 
de creștere a cantității de energie elec
trică, s-ar putea mări producția mon
dială anuală în 100 de ani de zece mii 
de ori în comparație cu nivelul actual.

Izvoarele contemporane de combustibil 
nu ne dau, bineînțeles, posibilitatea să 
facem aceasta, dat fiind că se epuizează 
rapid. Dimpotrivă, prin folosirea celor 
trei izvoare naturale, această sarcină 
este pe deplin realizabilă, deoarece chel
tuielile pentru aceasta în condițiile unei 
tehnici mai perfecționate vor fi relativ 
mai mici.

Pentru electrificarea totală a întregii 
industrii, agriculturii, transportului, chiar 
cu condiția excluderii absolute din eco
nomia națională a cărbunelui, gazelor 
naturale, petrolului, lemnelor, nu va fi 
nevoie de mărirea cantității de energie 
electrică de 10 000 de ori față de nivelul 
mondial actual. Cu toate acestea, deți- 
nînd o cantitate grandioasă de energie 
electrică, omenirea va putea să rezolve 
alte probleme mai mărețe. Drept exem
plu, poate fi luată dirijarea climei pe 
pămînt. Cînd vom putea regla tempera
tura și ploaia întregul pămînt se va 
transforma într-o imensă grădină înflo
ritoare.

Odată cu începutul strălucit al cuce
ririi Cosmosului, vom putea aborda o 
altă problemă mai fantastică, problema 
rolului energiei termonucleare în cuceri
rea sistemului solar și, înainte de toate, 
a planetei Marte. Se știe că pe Marte 
există atmosferă, dar în primul rînd ea 
este mult mai rarefiată decît cea de pe 
pămînt, și, în al doilea rînd, ceea ce 
este și mai important, în această atmos
feră se află o cantitate foarte mică de 
oxigen. în ceea ce privește apa, se prea 
poate că ea există pe Mante, deși în can
tități relativ mici.

Vom pune deci următoarea întrebare: 
este posibil ca într-un timp relativ scurt, 
să zicem în cîțiva zeci de ani, în urma 
construirii de reactori termonucleari să 
se creeze pe Mărie o atmosferă și un 
climat propice vieții oamenilor? Aceasta 
presupune în primul rînd obținerea a 
cîteva sute de trilioane tone de oxigen...

Astfel, atmosfera planetei Marte va 
conține tot atît oxigen cît este astăzi în 
atmosfera pămîntului.

Calculul arată că dacă pe Marte se 
Va construi un asemenea număr de cen
trale termonucleare, care să „fabrice” 
o cantitate de energie măcar de 10 000 
de ori mai mare decît aceea care se 
elaborează în momentul de față pe pă
mînt, cantitatea necesară de oxigen ar 
putea fi obținută în cursul a cîtorva 
zeci de ani. Nu știu dacă omenirii îi va 
fi necesară cucerirea planetei Marte, se 
poate ca ea să găsească aplicări mai po
trivite pentru surplusul de energie, dar 
îdau acest exemplu doar pentru ca să 
puteți sesiza cît de grandioase sînt țelu
rile pe care poate să și le pună omenirea 
care deține izvoare inepuizabile de ener
gie.

Dintre sarcinile concrete legate de 
cucerirea sistemului solar, mi-aș permi
te să anticipez în legătură cu posibili
tatea folosirii Lunii în scopurile ener
geticii pămîntești.

Suprafața Lunii este de 16 ori mai 
mică decît suprafața Pămîntului. Din 
pricina absenței atmosferei, pe unitatea 
de suprafață lunară cade o cantitate de 
radiații solare de trei ori mai mare de

cît pe suprafața Pămîntului. Prin ur
mare, sub raportul asimilării de energie 
electrică, suprafața Lunii este echiva
lentă cu aproximativ 1/5 din suprafața 
Pămîntului. în acest fel, dacă am reuși 
să acoperim întreaga suprafață a Lunii 
cu fotoelemente pe bază de semicon- 
ductori, cu un randament destul de mare 
de transformare a energiei radiate în 
energie electrică, și dacă vom găsi mij
loacele de a transporta această energie 
pe Pămînt. Luna ar putea deveni în 
viitor o centrală electrică pentru pămînt 
cu o putere de cîteva zeci de trilioane 
de kilowați.

Cu mult înainte de momentul cînd 
cantitatea de energie electrică va atinge 
proporțiile grandioase arăta e mai sus, 
dar deja după ce savanții și inginerii 

vor folosi energia solară și termonuclea
ră, precum și căldura subterană — in
dustria, agricultura și însăși viața de 
fiecare zi se vor schimba în mod funda
mental.

Astfel, îngrășămintele azotoase vor fi 
în principal obținute pe calea sintezei 
oxizilor de azot din aer. Toate elemen
tele tabelei lui Mendeleev vor putea fi 
obținute fie prin electroliză, fie prin des
compunerea rocilor sub acțiunea tempe
raturilor înalte ale gazelor emise de un 
reactor termonuclear.

Existența unor cantități mari de ener
gie electrică ieftină va permite obține
rea, practic nelimitată, a unor materiale, 
va simplifica metodele producerii lor și 
totodată va lărgi resursele lor naturale.

Necesități uriașe se vor pune la tim
pul respectiv în ceea ce privește mate
rialele plastice, a căror producție se va 
apropia de producția metalelor. Toate 
resursele de gaze naturale, petrol și 
cărbune vor trebui folosite în acest scop 
și în general pentru obținerea diverse
lor materiale organice. Aceasta se va a« 
sigura prin aplicarea largă a energiei e* 
lectrice în locul gazelor naturale, petro« 
lului și cărbunelui.

Agricultura și industria alimentară vor 
fi în întregime electrificate și automati
zate. în condițiile existenței unui sur
plus de energie electrică ieftină, pro
ducția de îngrășăminte, așa cum am mai 
arătat, se va simplifica foarte mult și 
va putea atinge orice proporții. Irigarea 
regiunilor secetoase cu ajutorul unor pe
licule de mase plastice pentru menține
rea umidității pămîntului, încălzirea pă
mîntului în nord cu aplicarea unor sere 
de proporții uriașe, luminate în mod ar
tificial, vor permite să se obțină peste 
tot recolte înalte și în multe cazuri, de 
cite două ori pe an.

Resursele uriașe de energie electrică 
vor permite ca mari cantități de apă de 
mare și din lacuri sărate să fie transfor
mate în apă de băut.

Ce moștenire 
vom lăsa 
urmașilor

Devine pentru toți limpede cît de con
fortabilă va fi viața oamenilor în con
dițiile electrificării depline. Și aici voi 
aminti doar că în cazul unui asemenea 
surplus de energie electrică ieftină va 
deveni posibil să se treacă la încălzirea 
centrală electrică și la condiționarea ae
rului în toate locuințele.

Automatizarea totală a producției va 
duce la reducerea zilei de muncă la 
trei-patru ore pe zi, restul timpului va 
fi dedicat de oameni ocupațiilor lor pre
ferate : sport, grădinărit, activitate ar
tistică, activitate în teatre populare, ac
tivitate creatoare în domeniul artei și 
literaturii, și mai ales în domeniul ști
inței și tehnicii, în minunate laboratoare 
obștești, care vor deveni centrele dez
voltării în masă a tehnicii.

Așa îmi închipui eu viața în secolul 
XXI, secol al electrificării depline. Iată 
o moștenire reală pe care noi putem să 
o lăsăm copiilor, nepoților și strănepo
ților noștri.

în lumina acestor perspective reale, nu 
sînt oare cei mai mari criminali în fața 
omenirii, acei oameni care promovează 
o politică pe marginea războiului și mai 
ales aceia care propovăduiesc inevitabi
litatea și necesitatea războaielor?

Țelul și idealul progresului social 
poate fi formulat cu aproximație în 
felul următor: fericirea maximală 
pentru un număr maximal de oameni, 
adică practic pentru toți. Prima premiză 
a acestui fapt este satisfacerea deplină a 
diferitelor necesități materiale și cultu
rale ale fiecărui om de pe pămînt. Dar 
satisfacerea necesităților materiale în 
sine ©ste încă insuficientă pentru viața 
fericită a oamenilor, deși ea este pre- 
miza principală și necesară pentru acti
vitatea spirituală a omului. Omul nu 
este numai un consumator, ci și un crea
tor de valori materiale și spirituale. Ne
cesitatea de a duce o activitate creatoare 
nu este numai una dintre cele mai no
bile, dar și una dintre cele mai adinei 
necesități. în acest fel principala noa
stră sarcină este apropierea celor mai 
largi mase de oameni de cele mai dife
rite activități creatoare.

Se prea poate că unii nu vor fi de a- 
cord cu o asemenea înțelegere a fericirii 
despre care vorbesc eu. Bineînțeles, 
mulți oameni văd astăzi fericirea nu în 
activitatea creatoare, ci în aceea că, 
terminând treburile, să se dedice unor 
așa-zise bucurii ale vieții.

Personal sînt adînc convins că o ase
menea înțelegere a fericirii rezultă din 
sărăcie sufletească și din absența unor 
condiții sociale care să asigure realiza
rea și dezvoltarea acelor aspirații și ca
pacități creatoare existente în mod po
tențial în fiecare om normal.

într-un cuvînt, pentru ca fiecare om 
să-și poată releva forțele creatoare și să 
aibă în schimb bucurie, este nevoie de 
o anumită dezvoltare și educare a min
ții și simțurilor sale, este necesar un 
anumit nivel de cunoștințe, de gusturi 
estetice, în sfîrșit de morală, de atitu
dine morală față de societate și de sine 
însuși. Iar pentru aceasta este nevoie de 
asemenea condiții economice și sociale 
care să asigure posibilități pentru dez
voltarea multilaterală și activitatea crea* 
toare a tuturor oamenilor.



ntr-o atmosferă de 
colaborare priete
nească, sîmbătă 
după amiază au 
luat . sfîrșit lucră
rile întîlnirii con

ducătorilor organizațiilor de 
copii din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice. Cea 
de a doua zi a acestei reuni
uni a prilejuit un multilate
ral schimb de opinii asupra 
problemelor complexe ale 
muncii educative în rîndul co
piilor. Dezbaterile au reliefat 
convingerea profundă a parti- 
cipanților că sînt necesare 
eforturi continue pentru a dez
volta colaborarea generației ti
nere din zona balcano-adria- 
tică pe platforma comună a a- 
părării păcii.

In ședința de dimineață, con- 
tinuînd seria vorbitorilor din 
ziua precedentă, primul a luat 
cuvîntul delegatul iugoslav. A- 

reprezentanții diferitelor.poi,

organizații participante și-au 
expus punctul de vedere asu
pra problemelor puse în dis
cuție.

In mod unanim, participan
ții au adoptat un comunicat fi
nal care exprimă năzuințele 
lor comune. Aplauze puternice 
au subliniat acest moment.

Fără îndoială, reuniunea s-a 
dovedit a fi utilă și fructuoasă. 
Despre acest lucru ne-a vorbit 
Maria Salgo, secretar general 
al C.I-M.E.A- Interlocutoarea 
noastră a spus : „întîlnirea a 
fost foarte folositoare, dîn- 
du-ne ocazia unui interesant 
schimb de experiență. Ea a de
monstrat însemnătatea educă
rii copiilor în spiritul ideilor 
păcii și al înțelegerii între po
poare. Trebuie să facem totul 
pentru ca generația de mîine 
să fie ferită de ororile unui 
nou război, iar, atunci cînd 
soarta popoarelor se va afla în 
mîinile ei să fie capabilă să 
apere pacea omenirii“. Acea-

stă părere o împărtășește și 
delegatul italian Petrone Fran
co : „Întîlnirea de la București 
la care am asistat reprezintă 
o inițiativă valoroasă a cărei 
utilitate am verificat-o în cele 
două zile de dezbateri. Ea re
prezintă o contribuție la lupta 
tineretului și popoarelor bal- 
cano-adriatice pentru pace în 
această zonă, pentru înțelege
rea între toți acei ce doresc ca 
ziua de mîine a popoarelor să 
nu fie umbrită de amenințarea 
războiului. Exprim gazdelor ro
mîne mulțumiri pentru ospita
litatea lor și pentru eforturile 
depuse spre a asigura reușita 
acestei întîlniri“.

In zilele următoare, la invi
tația C.C. al U.T.M., oaspeții 
vor vizita diferite regiuni din 
țara noastră spre a lua cuno
ștință de condițiile de viață 
ale copiilor din Republica 
Populară Romînă, de activita
tea organizației pionierești.

E. O.

zilele de 21—22 septem- 
a.c., a avut Ioc la Bucu-
Intîlnirea conducătorilor

In 
brie 
rești 
organizațiilor de copii din ță
rile regiunii Balcanilor și zona 
Mării Adriatice. La lucrările 
întîlnirii au luat parte repre
zentanți ai organizațiilor de 
copii din R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, Cipru, R.P.F. Iugo
slavia, Italia și R. P. Romînă. 
A participat, de asemenea, un 
reprezentant 
Internaționale 
rile de Copii 
(C.I.M.E.A.).

întîlnirea, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas
că, a dezbătut rolul organiza
țiilor de copii în educarea co-

al Comitetului 
pentru Mișcă- 

și Adolescenți

piilor în spiritul ideilor păcii, 
respectului reciproc și al înțe. 
legerii între popoare. Ea a 
prilejuit un rodnic schimb de 
experiență cu privire la meto
dele folosite și rezultatele ob
ținute de organizațiile respec
tive în activitatea de educare 
a copiilor. Subliniind impor
tanța deosebită pe care o re
prezintă pentru viitorul po
poarelor educarea tinerei ge
nerați, întîlnirea a demonstrat 
unitatea de vederi și hotărî- 
rea organizațiilor participan
te, de a milita consecvent 
pentru intensificarea educării 
copiilor în spiritul ideilor pă
cii, ale libertății, independen
ței naționale, împotriva impe-

rialismului 
respectului 
gerii între

Participanții la întîlnire au 
subliniat încă o dată hotărîrea 
de a întări și pe viitor cola
borarea în vederea unei mai 
bune cunoașteri reciproce, a 
dezvoltării prieteniei dintre 
copiii țărilor lor, pentru a 
contribui și pe această cale la 
eforturile ce se depun pentru 
transformarea regiunii Balca
nilor și Mării Adriatice — care 
a cunoscut multe războaie dis
trugătoare — într-o zonă a pă
cii, fără arme racheto-nuclea- 
re, zonă a bunei înțelegeri și 
prieteniei între popoare.

agresiv, In spiritul 
reciproc și înțele- 
popoare.

O atenție deosebită acordă ca
lității produselor tînăra Simon 
Iboya de la I.I.L. „Lazăr Ödön" 
din Tg. Mureș. Pentru aceasta 
ea se numără printre fruntașii 
în muncă din întreprindere.

IsaSorraațil

N umărul fișelor de cititori 
ai bibliotecilor din regiunea 
Suceava a crescut a/nul acesta 
cu aproape 80 000 față de anul 
1960. In prezent, bibliotecile 
numără aproape 200 000 de ci-

bl-titori permanenti. Multe 
blioteci comunale, cum sînt 
cele din Bucecea, Dolhești și 
Horodnic au fiecare peste 2 000 
de cititori permanenti.

care va avea
24 septembrie

Rosetfi, direc- 
cercetări fone- 

Academiei

O delegație condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, a plecat 
sîmbătă dimineața spre Italia pen
tru a participa la cea de-a 13-a 
Reuniune a Comitetului interna
țional de termodinamică și cine
tică elecfrochimică, 
loc la Roma, între 
și 1 octombrie.

★
Acad. Alexandru 

forul Centrului de
tice și dialectice al 
R. P. Romîne, a plecat sîmbătă 
dimineața spre Italia pentru a 
participa la Reuniunea Comitetu
lui atlasului lingvistic meditera
nean, care va avea loc la Vene- 
jia între 22 și 24 septembrie.

★
Sîmbătă a plecat în Italia o de

legație a Ministerului Invățămîn- 
fului pentru a participa la primul 
Congres mondial împotriva anal
fabetismului cu tema „Alfabetiza
rea și societatea“, organizat la 
Roma între 24 și 29 septembrie 
tub auspiciile U.N.E.S.C.O.

★
Ea invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii, ne vizi
tează fara economistul suedez 
Vide Svenson, secretar al Comi
tetului suedez pentru apărarea pă
cii, membru al Consiliului Mon
dial al păcii, și Petrovska Svenson 
Miroslava, istoric literar.

De asemenea, din R. D. Ger
mană au sosit ziaristul Friedrich 
Flierl, membru al Consiliului ger
man al luptătorilor pentru pace, 
și scriitoarea Rezi Flierl.

★
Sîmbătă dimineață, 

Jaroslav Balik, care se 
țara noastră cu prilejul

regizorul 
află 

galei 
mului cehoslovac, s-a întîlnit 
reprezentanți ai presei din 
pifală.

In timpul întîlnirii, cineastul 
hoslovac a vorbit ziariștilor des
pre condițiile în care a fost tur
nat filmul său „Reportaj cu ștrean
gul de gît".

în 
fil
eu 

Ca-

ce

(Agerpres)

Din frumusefile patriei: Cìmpulung-Moldovenesc.

A 7-a sesiune a Sfatului popular 
al regiunii Ploiești

cea de-a 
popular al 

care a lua* în 
discuție acțiunea de sporire a su
prafețelor agricole și folosirea 
rațională a pămîntului, precum și 
stadiul pregătirii și desfășurării 
campaniei agricole de foamnă.

Din referatele prezentate și din 
discuții a reieșit că în anii 1962— 
1963 în regiunea Ploiești vor fi 
redate agriculturii 8454 ba, prin 
executarea unor lucrări ca dese
cări, defrișări, desființări de ha
turi și drumuri inutile. O mare 
parte din aceste terenuri au și 
fost date în folosință. De aseme
nea, au fost pregătite mașinile și 
atelajele necesare însămînțărilor

Sîmbătă a avut loc 
7_a sesiune a sfatului 
regiunii Ploiești,

Aseară
Filarmonica 
la Uzinele 

„Semănătoarea“
(Urmare din pag. I)

siile : „Excelent “I în schimb An
ton Mocanu, lăcătuș mecanic, a 
descoperii astăzi un întreg conti
nent — Beefhoven. Și a hofărîf ca 
de acum înainte să-l străbată în 
toate sensurile, mereu mai 
parte cu mai mulți.

Oaspeților li s-au oferit
li s-au adresat urări de succes în 
noua stagiune, aplauzele și ova
țiile n-au fost precupețite la a- 
dresa lor, invitația de a reveni 
cît de curînd au pufut-o citi pe 
fețele tuturor celor din sală. Oa
menii care lucrează învestmân
tați în frac au fost primiți în mij
locul celor care lucrează în salo
pete cu o căldură, o stimă și o 
dragoste pe care — sînt convins 
— vor căuta să o justifice prin- 
tr-un an de mari și nobile eforturi 
artistice. Da, cred cu toată con
vingerea că în strădania lor de 
perfecționare vom putea urmări, 
într-un fel sau altul, și reflexul 
flăcărilor de la atelierul de forjă 
al Uzinelor „Semănătoarea”.

de-

flori,

de toamnă, s-au executat arături 
pentru însămînjări pe aproape 
jumătate din suprafața prevăzută 
și s-a pregătit sămînța necesară.

Sesiunea a adoptat un plan de 
măsuri cu privire la problemele 
discutate.

(Agerpres)

LICA CONSTANTIN — Hu. 
nedoara, ION CRISTEA — 
Cluj, DUMITRU I. GRIGORE 
— G.A.S. Devesel-Caracal, ION 
VIȘAN — Sinaia, ZAMFIR 
SPATARU — comuna Valea 
Drăganului-Huedin.

Am primit bucuroși scriso
rile dumneavoastră în care ne 
împărtășiți dorința de a de
veni corespondenți voluntari 
ai ziarului nostru. Din această 
zi vă vom socoti printre co
respondenții noștri voluntari 
și sperăm că nu după multă 
vreme vă veți număra printre 
cei mai activi.

Socotim necesar să vă spu
nem că un corespondent vo
luntar trebuie să fie fruntaș 
la locul său de muncă, să 
participe activ la acțiunile co
lectivului despre care își pro
pune să scrie. El trebuie să 
informeze cu operativitate zia
rul asupra celor mai semnifi
cative fapte din viața și acti
vitatea tineretului. Corespon
dentul voluntar trebuie să mi
liteze pentru generalizarea ex
perienței bune acumulate de 
organizațiile U.T.M. în diver
sele domenii ale muncii de e- 
ducare comunistă a tineretu
lui.

Așteptăm cu nerăbdare pri
mele dumneavoastră scrisori 
și vă urăm succes în activita
tea de corespondent volun
tar !

studiați „îndrumător pentru 
îmbunătățirea calității tricota
jelor“, de A. Dodu. Volumul a 
apărut recent în Editura teh
nică și se adresează tehnicie
nilor din întreprinderile de 
tricotaje. El cuprinde îndru
mări practice pentru' controlul 
calitativ al materiei prime, al 
stării utilajului, a calității 
muncii și al proceselor tehno
logice de fabricație. De aseme
nea, se expun în amănunțime 
parametrii calitativi ai trico
tajelor din fire sintetice, cît 
și unele metode de control teh
nic, elaborate de Institutul de 
cercetări textile.

tat că cele relatate corespund 
adevărului. Ca urmare, unită
țile cooperativei din satul Ni- 
covani au fost înzestrate cu 
cîntarele necesare. De aseme
nea, comitetul executiv al Sfa
tului popular al comunei Va
lea Călugărească a luat măsuri 
pentru ca neregulile privind 
iluminatul comunei să nu se 
mai repete.

VIRGINICA POPESCU —
Sebeș :

Pentru a vă ridica califica
rea profesională vă sfătuim să

EMILIA MARINESCU — 
Turda, CONSTANTIN PO- 
POVICI — Piatra Neamț, NI
COLAE CÂRÂUȘU — Brăila.

Pregătirea adunării genera
le U.T.M. nu cade exclusiv în 
sarcina secretarului organiza
ției de bază. Dimpotrivă, a- 
dunarea generală trebuie să 
fie rodul muncii colective a 
întregului comitet, a unui 
număr mare de utemiști antre
nați în pregătirea ei. în acest 
fel se asigură stabilirea unei 
ordini de zi corespunzătoare 
preocupărilor utemiștilor, pre
cum și necesităților muncii de 
educare comunistă a colecti
vului respectiv. De asemenea, 
se asigură astfel o largă parti
cipare a utemiștilor la dezba
terea problemelor puse în 
discuție.

ILIE IVANOV — Giurgiu, 
înțelegem dorința dv. de a 

cunoaște cît mai mult din pa
sionanta lume a atomilor. De 
aceea, vă sfătuim să citiți re
centa lucrare a fizicianului I. 
Negrescu „Atomul“, apărută în 
colecția „Natura fără taine". 
Scrisă la un nivel accesibil, în- 
tr-un stil plăcut și atractiv ea 
vă va ajuta să înțelegeți pro
blemele de bază ale atomului 
și folosirii energiei nucleare.

FLORICA CRISTOLOVEA- 
NU — Valea Călugărească.

Organele în drept au cerce
tat sesizarea dv. și au consta-

SORIN ȘERBAN — Ciacova 
— regiunea Banat.

în anul școlar 1962—1963 în- 
vățămîntul pedagogic este or
ganizat în 5 și 3 ani de studiu 
Astfel, există un Institut peda
gogic de 5 ani la Timișoara și 
Institutul pedagogic de limba 
și literatura rusă „Maxim 
Gorki“ din București cu dura
ta de studii 5 ani. Institute pe
dagogice de 3 ani funcționează 
în orașele : Bacău, Baia Mare, 
Brașov, București, Cluj, Con
stanța, Craiova, Galați, Iași, 
Pitești, Timișoara și Tîrgu- 
Mureș.

Valea Jiului

Combinatul

carbonifer

• Aseară pe stadionul Repu
blicii echipa selecționată de 
fotbal a tineretului din R. P. Ro
mînă a obținut victoria cu scorul 
de 5—4 (4—3) în întîlnirea cu e- 
chipa Etiopiei. In minutul 10 ti
nerii fotbaliști romini conduceau 
cu 3—0 prin punctele marcate de 
Voinea, Halagianu și Mureșan. 
Apoi, oaspeții au dominat reușind 
să egaleze în decurs de 25 minu
te. Echipa romînă termină 
avantaj prima repriză 
punctul înscris în minutul 
de Hajdu. După pauză, 
țiativa aparține, de asemenea, 
gazdelor care mai înscriu încă 
un punct în minutul 88 prin Du- 
mitriu. Cu un minut înaintea flue- 
rului final, Workou reduce din 
handicap mareînd dintr-o lovitură 
liberă. De remarcat că unul din 
punctele oaspeților a fost înscris 
de Petescu în proprie poartă.

• In campionatul categoriei A 
de fotbal sînt programate astăzi 
meciurile din cea de-a 6-a etapă.

,ln Capitală, pe stadionul „23 Au
gust”, se dispută o întîlnire de

16), 
meci 
înce-

tradiție : Steaua—Rapid (ora 
iar repriza a ll-a a acestui 
va ii transmisă la radio, cu 
pere de la ora 17 pe programul I.

Dintre celelalte jocuri ale eta-

pei, un plus de interes îl prezintă 
intllnirea de la Brașov dintre Stea
gul roșu și actualul lider al cla
samentului, $tiinja Cluj. în rest, 
etapa mai cuprinde meciurile.: Di
namo Bacău— U.T, Arad ; C.S.M.S. 
Iași—Știința Timișoara ; Crișana O- 
radea—Farul ; Petrolul Ploiești— 
Minerul.

PE SCURT
• Echipa masculină de volei a 

R. P. Romîne a cîștigat turneul in
ternațional Încheiat aseară in 
sporturilor de la Floreasca. 
meciul decisiv, voleibaliștii 
mini au întîlnit echipa R. P. 
garia, pe care au întrecut-o 
scorul de 3—0.

La feminin, primul loc a reve
nit echipei Japoniei. Oaspetele 
au învins cu 3—0 în liltimul meci 
al turneului echipa R. P. Romîne,

sala 
în 

ro- 
Bui- 

cu

(Agerpres)

• In orașul Mulhouse a început 
sîmbătă campionatul european fe
minin de baschet la care participă 
10 echipe reprezentative. In pri
mul joc echipa R. S. Cehoslovace 
a dispus cu scorul de 86—37 de 
echipa Italiei. Echipa R. P. Romî- 
ne care face parte din grupa B a 
preliminariilor va întîlni astăzi 
echipa R. P. Bulgaria. Baschetba
listele noastre vor juca luni cu 
echipa R. P. Polone, marți cu cea 
a Belgiei și miercuri cu reprezen
tativa Franței. Joi este zi de o- 
dihnă iar vineri încep smifinalele.

• Campionatele mondiale 
de haltere de la Budapesta au 
continuat cu disputarea între
cerilor la categoria semigrea. 
Pe primul loc s-a clasat Louis 
Martin (Anglia) cu rezultatul 
de 480 kg. El a fost urmat de 
fostul campion mondial Palin- 
ski (R. P. Polonă) — 470 kg și 
americanul March — 460 kg. 
Martin — un sportiv negru o- 
riginar din Jamaica, a stabi
lit cu acest prilej un nou re
cord mondial la totalul celor 
3 stiluri. Performanța sa (480 
kg) este superioară cu 5 kg ve
chiului record deținut de Pa- 
linski.

Vedere parfială a noului cvartal de locuințe construit în orașul Roman.

• Publicul bucureștean poa
te revedea astăzi în sala spor
turilor Floreasca echipa de 
volei a Japoniei, care va în
tîlni sub titulatura „Tokio“ 
prima noastră selecționată de 
volei. Meciul va începe la ora 
18 și va fi condus de arbitrul 
internațional C. Armășescu.

• Fără să mai reia jocul, 
Elisabeta Bîkova s-a recunos
cut învinsă în cea de-a doua 
partidă a meciului pentru ti
tlul mondial de șah pe care-1 
susține cu Nona Gaprindașvili. 
După cum se știe, la întreru
pere, avantajul acesteia din 
urmă era atît de evident îneît 
Bîkova a socotit că orice re
zistență s-ar fi dovedit inuti
lă. Scorul meciului după două 
partide este de 1,5—0 în fa
voarea Nonei Gaprindașvili. 
Regulamentul prevede dispu
tarea a 16 partide.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

site suficient. Pe Urmă, nu în 
toate gospodăriile colective 
ritmul lucrărilor de construc
ții zootehnice este la nivelul 
mediu realizat ,pe raion. în a- 
cest sens, poate fi dată ca 
exemplu gospodăria colectivă 
din . Gîldău în care construc
țiile sînt mult rămase în ur
mă, deși posibilități de efec
tuare a lucrărilor la timp au 
existat. Mă refer la materia
lele de construcții și la mîna 
de lucru.

Problema asigurării adăpo
sturilor pentru animale rămî- 
ne și de acum înainte în aten
ția consiliului agricol raional. 
Sub îndrumarea comitetului 
raional de partid și cu spri
jinul organizațiilor de partid 
și U.T.M., vom mobiliza toate 
forțele pentru ca în cel mai 
scurt timp toate obiectivele 
în construcție să fie date în 
folosință.

— Cum s-a asigurat în gos
podăriile colective din raionul 
Fetești baza furajeră pentru 
Ia iarnă?

— Față de efectivele mari de 
animale care există în gospo
dăriile din raionul nostru și 
ținînd seama de perspectiva 
de dezvoltare a sectorului 
zootehnic, problema asigurării 
furajelor ne-a preocupat in
tr-o mare măsură. Condițiile 
climatice nefavorabile din a- 
nul acesta au impus din 
partea consiliului agricol ra
ional și a consiliilor de con
ducere din gospodăriile co
lective luarea unor măsuri 
menite să asigure animalelor 
furajele necesare. în acest 
scop s-a trecut cu toate forțe
le la însilozarea porumbului 
pregătindu-se din timp spațiul 
de depozitare și utilajul 
necesar tocărij furajelor. Pen
tru completarea necesarului 
de furaje, consiliul agricol ra
ional a indicat să se folosească

toate resursele locale de fu
raje ca ierburi de baltă, res
turi de la grădinile de zarza
vat, stuf verde, frunzare etc. 
Urmînd aceste indicații, gos
podăriile colective din Plato- 
nești, Luciu, Făcăieni, Progre
sul, Vlădeni și altele au recol
tat și depozitat peste 190 de 
tone de frunzare, iar gospodă
riile colective din Burdușani 
și Cegani au recoltat și însi
lozat mari cantități de stuf și 
ierburi de baltă. Trebuie spus 
aici că toate gospodăriile co
lective din zona de baltă au 
recoltat cantități importante 
de fîn natural, realizîndu-se 
pînă în prezent peste 3.200 
tone. Această lucrare este în 
curs. S-au folosit, de asemenea, 
pentru însilozare, colete de la 
sfecla de zahăr, lucerna și se
cară. Și în momentul de față 
se completează necesarul de 
furaje prin însilozarea coceni
lor tocați și saramurați în a- 
mestec cu resturi de la grădi-

nile de zarzavat, vreji de car
tofi etc.

în prezent avem gospodării 
colective care și'au asigurat 
deja necesarul de suculente și 
chiar au depășit planul de în- 
silozare cum este, de exemplu, 
gospodăria colectivă Săveni 
care a realizat 10.800 tone față 
de planul de 9.000 tone- De a- 
semenea, gospodăriile colective 
Vlădeni, Burdușani și Vasile 
Roaită au asigurat peste 4.500 
tone siloz.

în gospodăriile agricole co
lective din raionul nostru s-au 
însilozat pînă în prezent peste 
86.000 tone de furaje. Această 
cantitate nu este satisfăcătoare 
și de aceea noi continuăm cu 
toate forțele acțiunea de asi
gurare a necesarului 
pentru animale.

în raionul nostru 
gospodării colective 
cele din Piua Petrii, Chioara, 
Vlașca, Oltina, în care trebuie 
să se intensifice ritmul de în-

de hrană

avem și 
cum sînt

silozare a furajelor, fiindcă 
au rămas în urmă cu această 
lucrare.

Mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M., tinerii colec
tiviști pot aduce la această 
acțiune o contribuție foarte 
importantă. De exemplu, ei 
pot constitui echipe care să 
lucreze în schimburi la mași
nile de tocat în așa fel îneît 
capacitatea acestora să fie fo
losită din plin. Pot lua parte 
la recoltarea și la transporta
tul furajelor la groapa de si
loz așa cum au făcut de altfel 
tinerii colectiviști din 
gospodării

Sîntem 
zînd toate 
punem și 
de însilozare a cocenilor 
porumb tocați și saramurați, 
a pălăriilor de floarea-soarelui, 
a dovlecilor și a coletelor de 
sfeclă vom îndeplini această 
sarcină.

multe
din raionul nostru, 
convinși că mobili- 
forțele de care dis- 
continuînd acțiunea 

de

L ANGAJEÀZÀ

• Sîmbătă pe stadionul Gloria 
din Capitală intr-un meci contind 
pentru campionatul categoriei B 
de fotbal echipa bucureșteană Me
talul a învins cu scorul de 2—0 
(2—0) echipa Drubeta Turnu Se
verin. Punctele au fost marcate 
de Ionescu și Buzatu.

9 Federația unională de fotbal 
din U.R.S.S. a selecționat un lot 
de 16 jucători în vederea alcătui
rii echipei U.R.S.S., care va parti
cipa la preliminariile turneului o- 
limpic. Din acest Iot fac parte, 
printre alții, portarul Kotricadze 
(Dinamo Tbilisi). fundașul Sester- 
nev (Ț.S.K.A.), mijlocașii Zavido- 
nov (Zenit Leningrad) și Szabo 
(Dinamo Kiev), înaintașii lamanid- 
ze (Dinamo Tbilisi). Biba, Bazile- 
viei, Serebrianikov și Lobanovski. 
toți de Ia Dinamo Kiev. Antrenor 
este Viaceslav Soloviev.

Primul meci de verificare al se
lecționatei olimpice va avea loc la 
27 septembrie, la Volgograd, 
reprezentativa U.R.S.S. La 7 
tombrie, la Kiev „olimpicii'' 
întîlni echipa Marocului, iar în 
decembrie vor întreprinde un 
turneu In America de sud.

(Agerpres)
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în condițiile H.C.M. în 
vigoare, următorul per

sonal de specialitate :

electro- 
și energe-

proiectanți

topograf

— Ingineri mineri
— Ingineri 

mecanici 
tici

— Ingineri 
mineri

— Inginer
— Tehnician I metro- j

log ;
— Maistru principal ;

în specialitatea ma- j
șinilor pentru pro- '
ducerea oxigenului.

Cererile se vor adresa 
direct Combinatului 

Carbonifer Valea Jiului, 
serviciul Cadre și Invă- 
țămînt, Petroșeni, regiu

nea Hunedoara.

MINISTERUL MINELOR ȘI ENERGIEI ELECTRICE 
GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC - ELECTROTEHNIC 

„IOSIF RANGHEȚ" BUCUREȘTI |
Sir. Șincai nr. 2—10, raionul N. Bălcescu 

Telefon 23.96.50 și 23.99.77

ANUNȚ

1.

In anul școlar 1962—1963 primește înscrieri pentru exa
menul de admitere Ia următoarele forme de învățămînt:

1. ȘCOALA TEHNICA PENTRU PERSONAL TEHNIC — 
cu durata 3 ani Ia specialitățile :

Energetică
2. Termoenergetică
3. Proiectanți (durata 2 ani).

II. ȘCOALA TEHNICA DE MUNCITORI CALIFCAȚ1 — 
cu durata 2 ani la specialitățile :

1. Protecția prin Relee și Automatizări
2. Centrale, Stații și Rețele electrice
3. Aparate Radio-Televiziune (durata 3 ani).
Condiții de admitere : absolvenții școlii medii cu diplomă 

de maturitate.
înscrierile se fac pînă la 24 septembrie 1962 la sediul 

școlii pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte :
— Certificat de naștere (copie legalizată)
— Certificat de studii (în original)

_ — Certificat de sănătate, cu rezultatul analizei Wasserman 
și radioscopiei pulmonare, precum și fișa medicală cu rezul
tatul examenului medical Ia boli interne, chirurgie, O.R.L. 
și neurologie.

—Declarația tip de starea materială a părinților sau susți
nătorilor legali.

Examenul de admitere care se va ține între 25—30 septem
brie 1962, va consta din pro be scrise și orale la :

— matematică și fizică pentru tehnicieni
— matematică, fizică și desen pentru proiectanți.
Elevii admiși primesc toate drepturile prevăzute de H.C.M.



în Adunarea Generala a O* N» U*

Politica coexistenței pașnice corespunde 

celor mai vitale interese ale popoarelor
NEW YORK 22 (Agerpres). 

i— în ședința plenară a Adu
nării Generale a O.N.U., din 
după-amiaza zilei de vineri, 
a luat cuvîntul A. A. Gro
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., șeful dele
gației Uniunii Sovietice.

A asigura coexistența paș
nică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, a crea condi
țiile care să permită ca răz
boaiele să fie definitiv exclu
se din viața societății, a de
clarat vorbitorul, aceasta este 
sarcina principală în dome
niul relațiilor internaționale 
trasată de Programul Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, adoptat în octombrie 
anul trecut la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. Activita
tea în domeniul 
terne a statului 
determinată de 
cină.

Referindu-se 
schimbări din lume, A. A. 
Gromîko a subliniat că astăzi 
nu există inevitabilitatea fata
lă a unui nou război mondial. 
Dar, una este, a spus el, posi
bilitatea de a preîntîmpina 
războaiele, și alta — realiza
rea acestei posibilități. A. A. 
Gromîko a subliniat rolul 
Organizației Națiunilor Unite 
în lupta pentru lichidarea 
primejdiei războiului racheto- 
nuclear.

Pe membrii Organizației 
Națiunilor Unite întruniți la 
cea de-a XVII-a sesiune a Adu
nării Generale, a spus A. A. 
Gromîko, trebuie să-i îngrijo
reze în mod deosebit declara
ția făcută de președintele 
Statelor Unite ale Americii, 
J. Kennedy, la conferința de 
presă din 13 septembrie a.c.

Din cuvintele președintelui 
rezultă că Statele Unite ale 
Americii sînt libere să între
prindă o acțiune militară îm
potriva Cubei și vorf stabili 
ele însele data cînd vor con
sidera necesar să întreprindă 
o asemenea invazie. Președin
tele a declarat că guvernul 
S.U.A. va colabora, ca și pînă 
acum, cu conducătorii con
trarevoluției cubane care și-au 
găsit azil pe teritoriul State
lor Unite ale Americii.

Amintind pretextele la care 
recurg S.U.A. pentru pregăti
rea unui ataci împotriva Cu
bei, A. A. Gromîko a spus :

politicii 
sovietic 
această

ex- 
este 
sar-

la uriașele

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko

a-

Se pune întrebarea, ce fel de 
politică este aceasta ? Aceasta 
este o politică de agresiune, 
o politică de tîlhărie interna
țională. A. A. Gromîko a 
atras atenția asupra primej
diei pe care o prezintă felul 
cum judecă unii oameni poli
tici din S.U.A. despre necesi
tatea de a intensifica controlul 
în întreaga regiune a Mării 
Caraibilor, despre necesitatea 
de a controla navele sovietice; 
el a amintit presiunile brutale 
pe care S.U.A. le exercită 
asupra altor state inclusiv a- 
supra aliaților din N.A.T.O. 
Nu, asemenea declarații nu se 
pot trece nicidecum cu vede
rea, a spus A. A. Gromîko. 
Ele constituie subminarea
celei baze unice pe care se 
poate menține O.N.U.: nea
mestecul în treburile interne 
ale altor state.

Șeful delegației sovietice a 
demonstrat întreaga absurdi
tate a planurilor partizanilor 
politicii de pe „poziții de for
ță“. Astăzi numai un om lipsit 
de rațiune, a spus el, poate 
promova o politică de pe „po
ziții de forță“, poate considera 
că o asemenea politică ar fi 
capabilă să reușească și să 
permită să impună altor state 
ideologia sa, formele sale po
litice de organizare. Uniunea 
Sovietică, țările socialiste dis
pun cel puțin de aceleași mij
loace ca și țările capitaliste. 
De aceea, în prezent trebuie 
rezolvate problemele litigioase 
nu prin zăngănitul armelor și 
prin amenințări față de cele
lalte state, ci prin găsirea u- 
nor argumente raționale și 
prin elaborarea unor soluții 
de natură să ducă la întărirea 
păcii și securității tuturor 
popoarelor.

Guvernul sovietic, a spus 
A. A. Gromîko, consideră ne
cesar să-și ridice glasul pen
tru a avertiza și a atrage 
atenția statelor membre ale 
O.N.U. asupra politicii promo
vate de S.U.A. față de Repu
blica Cuba, politică care poate 
avea urmări grave pentru 
cauza păcii. Un atac împotriva 
Cubei ar duce la consecințe 
asupra cărora guvernul sovie
tic a atras atenția întregii

lumi în cunoscuta declarați* 
din 11 septembrie 1962.

Ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S. a vorbit amă
nunțit despre problemele de
zarmării generale și totale. El 
a declarat că mecanismul tra
tativelor în această foarte im
portantă problemă a contem
poraneității funcționează în 
gol, deoarece nu toții partici- 
panții la tratative năzuiesc 
într-adevăr spre realizarea u- 
nui acord cu privire la dezar
mare. Guvernul sovietic, a 
amintit A. A, Gromîko, a 
propus un proiect de tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

Dacă pînă în prezent pro
blema dezarmării nu a putut 
fi urnită din 
aceasta) o
N. A.T.O.

Subliniind 
generală și totală ar face dis
ponibile uriașe resurse mate
riale și mijloace bănești A. A. 
Gromîko a declarat că guver
nul sovietic supune spre exa
minare Adunării Generale un 
proiect „de declarație cu pri
vire la folosirea în scopuri 
pașnice a mijloacelor și resur
selor devenite disponibile 
urmare a dezarmării“.

Subliniind necesitatea 
Organizația Națiunilor Unite 
să adopte măsuri care să con
tribuie la destinderea încor
dării internaționale, ca de 
exemplu, crearea unor zone 
denuclearizate, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. a 
trecut la problema normaliză
rii comerțului internațional. 
El a arătat că scopurile Pie
ței comune sînt: accelerarea 
cursei înarmărilor, întărirea 
revanșarzilor vest-germani, 
tendința de a lega economia 
țărilor slab dezvoltate de eco
nomia puterilor imperialiste. 
Guvernul sovietic a spus A. 
A. Gromîko, supune spre exa
minare Adunării Generale a
O. N.U., ca un punct de sine 
stătător al ordinei de zi, pro
punerea de a se convoca în 
anul 1963 o conferință inter
națională pentru problemele 
comerțului. Această conferin
ță ar urma să dezbată proble
ma creării unei organizații

loc, vina pentru 
poartă puterile

că dezarmarea

ca

ca

Importante propuneri ale guvernului sovietic
„Cu privire
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sine stătă-

NEW 
preș). — 
Din împuternicirea guvernului 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S-, a cerut președintelui 
celei de a XVII-a sesiuni a 
Adunării Generale 
includă pe ordinea 
lei de-a XVII-a 
Adunării Generale 
ca o problemă de
toare și urgentă, prezentînd o 
mare importanță pentru toate 
statele și popoarele, următo
rul punct intitulat „Programul 
economic al dezarmării".

în nota explicativă se arată 
că lupta popoarelor iubitoare 
de pace pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru încetarea cursei nebu
nești a înarmărilor și destin
derea încordării internaționale, 
a și pus pe primul plan al vie
ții internaționale programul 
economic al dezarmării.

Datoria Organizației Na
țiunilor Unite este de a merge 
în pas cu cerințele vremii și, 
fără să aștepte încheierea tra
tatului cu privire la dezarma
re generală și totală, să des
fășoare pe scară largă progra
mul economic al dezarmării 
ca pe un drapel al său.

La notă se anexează pro
iectul „Declarației cu privire

la folosirea în scopuri pașnice 
a mijloacelor și resurselor, 
devenite disponibile ca urmare 
a dezarmării".

Dezarmarea generală și to
tală, se spune în acest pro
iect, ar elibera statele și po
poarele de povara grea a chel
tuielilor militare, ar permite 
folosirea în fiecare an în mod 
suplimentar pentru satisface
rea nevoilor urgente ale ome
nirii, a aproximativ 120 mi
liarde dolari, oare în prezent 
sînt cheltuite în scopuri mili
tare.

Dezarmarea și folosirea 
unor resurse uriașe în scopuri 
pașnice, se spune în înche
ierea proiectului de declarație, 
vor deschide cîmp liber dez
voltării colaborării pașnice în
tre state pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc.

în proiectul sovietic de de
clarație se spune :

Adunarea Generală, ținînd 
seama de cele expuse și 
călăuzindu-se de ideile înăl
țătoare ale păcii și coexisten
ței pașnice, adresează în mod 
solemn guvernelor tuturor sta
telor un apel stăruitor să-și 
intensifice eforturile pentru 
realizarea cît mai curînd a 
dezarmării generale și totale,

cheamă toate statele la înfăp
tuirea țelurilor prezentei de
clarații, însărcinează pe secre
tarul general provizoriu, ca 
fără să aștepte încheierea tra
tatului cu privire la dezarma
rea generală și totală, să se 
consulte încă de pe acum cu 
guvernele țărilor slab dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic din Asia, 
America Latină în 
privește elaborarea 
gram internațional 
rare a acestor țări 
lichidării înapoierii lor eco
nomice prin folosirea unei 
părți din fondurile care devin 
disponibile în urma dezarmă
rii generale și totale și să pre
zinte acest program examină
rii celei de-a XVIII-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Adunarea Generală are o în
credere fermă în triumful 
principiilor rațiunii și drep
tății, în instaurarea în în
treaga lume a condițiilor în 
care războaiele vor fi excluse 
pentru totdeauna din viața 
societății, iar în locul cursei 
înarmărilor, care înghite re
surse și fonduri colosale, crea
te de multe generații de oa
meni, se va instaura colabo
rarea largă și rodnică a po
poarelor pentru o bună or
ganizare a vieții pe pămînt".

comerciale internaționale, care 
să cuprindă toate regiunile și 
toate țările lumii, fără nici un 
fel de discriminări,

A- A. Gromîko. a subliniat 
necesitatea îndeplinirii cît mai 
rapide a Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată de Adunarea Gene
rală la propunerea șefului gu
vernului sovietic N. S. Hruș- 
ciov.

A. A. Gromîko a subliniat 
în continuare, că una din pro
blemele internaționale cele 
mai acute este problema în
cheierii tratatului de pace 
german și normalizarea pe a- 
ceastă bază a situației în 
Berlinul occidental. Lichidarea 
definitivă a capitolului celui 
de-al doilea, război mondial 
prin încheierea tratatului 
pace german, a spus el, 
ceasta nu constituie pur 
simplu respectarea unor obi
ceiuri și norme, ci, după cum 
arată experiența postbelică, 
temelia asigurării unei păci 
trainice în Europa.

Ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. a subliniat că ocu
parea de către Statele Unite 
a insulei Taiwan teritoriu din- 
totdeauna chinez, precum și 
transformarea Coreei de sud 
intr-o bază militară america
nă constituie o serioasă ame
nințare pentru pace în Extre
mul Orient și în întreaga lu
me, Guvernul sovietic a sub
liniat necesitatea evacuării 
trupelor străine din Coreea 
de sud și a propus Adunării 
Generale să examineze acea
stă problemă la sesiunea ac
tuală.

A. A. Gromîko a atras a- 
tenția delegaților asupra în
demnurilor la dezlănțuirea u- 
nui război nuclear preventiv, 
pe care au început să le lan
seze oamenii de stat din con
ducerea unor puteri ale 
N.A.T.O. Uniunea Sovietică, 
țările socialiste nu pot fi in
timidate prin amenințări cu 
un război preventiv, a decla
rat A. A. Gromîko. Guvernul 
sovietic însă, urmînd politica 
sa neabătută și consecventă 
de pace, face toti ce depinde 
de el pentru a nu admite un 
nou război mondial. Orice în
demnuri la darea primei lovi
turi nucleare sînt în contra
dicție cu țelurile și principiile 
Cartei O.N.U., cu ’ 
menținerii păcii 
compatibile cu 
conștiința omului, 
guvernul sovietic 
necesar să supună discuției 
celei de a XVII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., 
ca un punct special al ordinei 
de zi, problema importantă și 
urgentă „Despre condamna
rea propagandei în favoarea 
unui război nuclear preventiv“,

• •
ÎJ

în favoarea
la condamnarea

de
a-
Și

interesele 
și nu sînt 
cinstea și 
De aceea, 

consideră

Africa și 
ceea ce 

unui pro
de ajuto- 
în scopul

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— TASS transmite: Din în
sărcinarea guvernului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a adresat președintelui celei 
de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Zafrullah 
Khan, rugămintea de a inclu
de pe ordinea de zi a celei 
de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. ca proble
mă importantă și urgentă punc
tul „Cu privire la condamna
rea propagandei în favoarea 
unui război nuclear preven
tiv“.

Proiectul de rezoluție în a- 
ceastă problemă, prezentat de 
către delegația sovietică, chea
mă Adunarea Generală a 
O.N.U. să condamne ca „acte 
agresive în contradicție cu țe
lurile și principiile Cartei 
O.N.U., cu interesele menține
rii păcii și incompatibile cu 
cinstea și conștiința omenirii 
orice îndemn la războiul nu
clear preventiv, la darea pri
mei lovituri nucleare.

Rezoluția propune „tuturor 
statelor care posedă arma nu
cleară, ca un prim pas pe ca
lea spre interzicerea totală a 
folosirii ei, să-și asume neîn- 
tîrziat. obligația solemnă de a

nu folosi această armă pri
mele“.

Să condamne, „ca una din
tre cele mai periculoase for
me ale propagandei de război, 
manifestările în care sînt for
mulate cereri de revanșă și de 
revizuire a frontierelor de 
stat în Europa care s-au sta
tornicit ca urmare a celui de-al 
doilea război mondial”.

Să condamne, de asemenea, 
„îndemnurile la folosirea for
ței împotriva popoarelor care 
au pășit pe calea eliberării 
naționale și dezvoltării inde
pendente, ca fiind în contra
dicție cu declarația O.N.U. cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale și ca primejduind 
pacea generală“ și să pro
pună „tuturor statelor ca în 
termenul cel mai scurt, și în 
nici un caz nu mai tîrziu de 
șase luni de la adoptarea pre
zentei declarații, să emită legi, 
dacă acestea n-au fost emise 
anterior, care să declare orice 
formă de propagandă de război 
drept crima cea mai gravă îm
potriva păcii și umanității și 
care să prevadă pedepsirea as
pră a persoanelor vinovate de 
ducerea acestei propagande“.

în nota explicativă anexată 
la proiectul de rezoluție se

subliniază că „în condițiile In
tensificării cursei înarmărilor 
nucleare, care ia un caracter 
tot mai primejdios pe măsură 
ce se creează tipuri noi și mai 
distructive de arme nucleare 
și rachete și pe măsură ce a- 
ceste arme se acumulează în 
arsenalele statelor, în lume se 
creează o situație amenință
toare care poate duce la izbuc
nirea unuj război nuclear. A- 
ceasta primejdie se agravează 
datorită faptului că în țările 
N.A.T.O. se duce o vastă pro
pagandă în favoarea unui 
război preventiv și se fac de
clarații la cel mai înalt nivel 
care cheamă la darea primei 
lovituri nucleare“.

După părerea guvernului so
vietic, se spune în încheierea 
notei explicative, în condiții
le care s-au creat în prezent, 
sînt necesare acțiuni imedia
te și urgente din partea tutu
ror statelor, pentru curmarea 
propagandei în favoarea unui 
război nuclear preventiv. A- 
doptarea unei rezoluții în a- 
cest scop de către Adunarea 
Generală ar corespunde în
făptuirii acestor sarcini, Gu
vernul sovietic este convins 
că aceasta ar contribui la o 
destindere considerabilă a în
tregii situații internaționale.

precum și proiectul 
corespunzătoare a 
Generale. Cerem ca 
tele care dispun de 
cleară — drept prim pas pe
calea spre interzicerea totală 
a folosirii ei — să-și asume 
imediat 
de a nu 
armă.

A. A.
necesitatea izgonirii imediate 
din O.N.U. a mumiei ciankai- 
șiste, restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în O.N.U. El a 
vorbit de necesitatea de a 
modifica structura acestei or
ganizații internaționale, care 
trebuie să oglindească situa
ția existentă în lume, în orga
nele ei conducătoare trebuie 
să fie reprezentate cu drepturi 
egale cele trei principale gru
pări existente de state : țările 
socialiste, țările care fac par
te din blocurile occidentale și 
țările neutre.

în încheiere șeful delegației 
sovietice a subliniat în aplau
zele asistenței : Voința de pa
ce a popoarelor trebuie să 
constituie pentru toate statele 
factorul călăuzitor în toate 
acțiunile lor. Uniunea Sovie
tică va promova la rîndul său, 
ca și până acum, în mod con
secvent, politica de pace și 
prietenie între popoare, politi
ca coexistenței pașnice a sta
telor, indiferent de orînduirea 
lor socială, deoarece tocmai a- 
ceastă politică corespunde ce
lor mai vitale interese și as
pirații ale tuturor popoare
lor.

obligația solemnă — 
folosi primele această

Gromîko a subliniat

★
Luînd cuvîntul în. replică 

delegatul S.U.A., Stevenson, a 
încercat să demonstreze că 
acuzația ce se aduce Statelor 
Unite că pregătesc o agresiu
ne împotriva Cubei ar fi 
„neîntemeiată“. Dar argumen
tele invocate de el nu au făcut 
decît să confirme justețea a- 
cestei acuzații.

Apoi plenara Adunării Ge
nerale a aprobat rezoluția 
comună a Indoneziei și Olan
dei, care conține acordul din
tre aceste două țări cu privire 
la transmiterea Irianului de 
vest către Indonezia. Acordul 
prevede ca măsură tranzitorie 
transmiterea Irianului de vest 
sub administrația provizorie 
a O.N.U. Cu începere de la 1 
mai anul viitor pe teritoriul 
Irianului de vest se va instau
ra autoritatea guvernului In
doneziei.

Rezoluția a fost adoptată cu 
89 de voturi, 14 abțineri 
(Franța, o serie de state afri
cane făcînd parte din grupa
rea de la Brazzaville precum 
și Haiti), 5 delegații au lipsit.

Apoi în problema acorduri
lor indoneziano-olandeze a 
luat cuvîntul secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., U 
Thant,

Următoarea ședință va avea 
loc în dimineața zilei de 24 
septembrie.

Dejunul oferit

rezoluției 
Adunării 

toate sta- 
arma nu-

Foto : CTK—PRAGA

Cele două noi furnale ale uzinei 
siderurgice de la Ostrava (R.S. 

Cehoslovacă).

permanente de colaborare 
în domeniul construcției de mașini 0 ÎNTÎLNIRE

de reprezentantul permanent
al R. P. Romine la O. IM. U

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent 
al R.P. Romîne la O.N.U., 
prof. Mihail Hașeganu, pre
ședintele Consiliului de Secu
ritate pe luna septembrie, a 
oferit la 21 septembrie un de
jun în cinstea membrilor 
Consiliului de Securitate. Au 
participat U Thant, secretar 
general provizoriu al O.N.U., 
E. Kiselev și C. Narasimhan, 
subsecretari ai O.N.U.

La dejun au luat parte, de 
asemenea, ambasadorii: Da
niel Schweitzer, reprezentan
tul statului Chile, Roger Sey- 
doux, reprezentantul Franței, 
A. Quaison-Sackey, reprezen
tantul Ghanci, F. Boland, re
prezentantul Irlandei, P. D.

Morozov, reprezentantul a.î. al 
U.R.S.S., Muhammed Hassan 
Ez-Zayat, adjunct al repre
zentantului R.A.U., Patrick 
Dean, reprezentantul Angliei, 
F. Plimpton, adjunct al repre
zentantului S.U.A.)" și Carlos 
Sosa—Rodriguez, reprezentan
tul Venezuelei, precum șl 
membri ai secretariatului Con
siliului de Securitate.

Din partea romînă au luat 
parte Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, gi prof. Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Cairo, membru al delegației 
romîne la cea de-a XVII-a se
siune a Adunării Generale 
O.N.U.

PRAGA 22 GETEKA trans
mite : între 12 și 18 septem
brie 1962 a avut loc în orașul 
Gottwaldov (R. S. Cehoslova
că) a 16-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. de co
laborare economică și tehni- 
co-științifică în domeniul con
strucției de mașini.

La ședință au participat de
legațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare, U.R.S.S. La șe
dința Comisiei a participat 
reprezentantul Republicii Popu
lare Chineze în calitate de 
observator.

Comisia a adoptat recoman
dările privind specializarea 
producției unei serii de tipuri 
importante de mașini, utilaje 
și aparate, inclusiv mașini-u- 
nelte de așchiere a metalului, 
mașini de forjat și presat, mo
toare diesel, vagoane, utilaj 
pentru confecționarea produ
selor din mase plastice și 
unele tipuri de aparate. Co
misia a examinat de aseme
nea, proiectele de recoman
dări în domeniul specializării 
producției de tractoare și ma
șini agricole.

O mare atenție s-a acordat 
problemelor legate de însuși
rea și dezvoltarea producției 
în țările-membre ale C.A.E.R. 
a celor mai noi tipuri de Uti
laje de înalt randament pen
tru industria metalurgică. Co
misia a adoptat recomandările 
privind sporirea livrărilor re
ciproce de producție speciali
zată pe perioada pînă în 1965 
inclusiv.

Traducerea în practică a 
recomandărilor adoptate va 
permite țărilor-membre ale

C.A.E.R. să sporească produc
ția de serie, să reducă prețul 
de cost și să ridice nivelul 
tehnic al producției fabricate.

Comisia a examinat proble
mele organizării birourilor de 
construcții și proiectări pen
tru elaborarea, cu eforturile 
unite ale țărilor-membre ale 
C.A.E.R., a unor linii tehnolo
gice complete și a unor tipuri 
de utilaje și aparate moderne. 
S-a stabilit că este util să- se 
încheie un acord multilateral 
cu privire la colaborarea ță
rilor în domeniul dezvoltării 
continue a producției de rul
menți.

La ședința comisiei au fost 
discutate rezultatele lucrărilor 
efectuate împreună cu Comi
sia permanentă C.A.E.R. pen
tru metalurgia feroasă în do
meniul automatizării produc
ției în industria metalurgică 
folosindu-se cea mai nouă teh
nică de măsurat și calculat și 
au fost adoptate hotărîrile co
respunzătoare.

Comisia a examinat, de ase
menea, problemele organiza
torice care decurg din hotă
rîrile celei de-a 16-a sesiuni 
(extraordinare) a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
și din prima ședință a Comi
tetului Executiv al - Consiliu
lui cu privire la dezvoltarea 
continuă a colaborării econo
mice și tehnico-științifice a 
țărilor-membre ale C.A.E.R. și 
perfecționarea formelor și me
todelor de lucru ale organelor 
C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat în spiritul colaborării 
frățești și înțelegerii reci
proce.

CĂLDUROASĂ
MOSCOVA 22 (coresponden

tul Agerpres transmite): Sîmbătă 
seara, la Casa prieteniei po
poarelor din Moscova, membrii 
grupului de activiști A.R.L.U.S. 
care vizitează U.R.S.S. s-au în- 
tîlnit cu reprezentanți ai condu
cerii Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, cu numeroși acti
viști ai asociației, reîntorși de 
curînd dintr-o călătorie făcută 
în țara noastră

Ooaspeții din Romînia au fost 
salutați cu căldura de Vladimir 
Pavlov, secretar responsabil al 
Asociației de prietenie sovieto- 
romînă, Irina Ignatieva, membră 
a Consiliului artistic al Casei 
prieteniei popoarelor, și Ale- 
xandr Zvenigorski, cunoscut ac
tor al Teatrului de Artă din 
Moscova, membru al Consiliului 
de conducere al A.P.S.R.

Vorbitorii au subliniat intere
sul crescînd și simpatia cu care 
oamenii sovietici urmăresc rea
lizările obținute în țara noastră 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn și și-au împăr
tășit impresiile culese în timpul 
vizitei în Romînia.

In numele grupului de acti
viști A.R.L.U.S., profesorul Vic
tor Iliescu, directorul liceului 
„Gheorghe Lazăr” din București, 
a mulțumit pentru primirea 
prietenească.---e---

Evenimentele

Ședința ordinară a Comisiei

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
TASS transmite : 
brie, Serghei Lapin, 
ministrului afacerilor 
U.R.S.S., a remis

La 22 sepfem" 
locțiitor al 
externe al 

lui J. M. Mc 
Sweeney, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al S.U.A., o notă a guver
nului sovietic adresată guvernului 
S.U.A. în care protestează energic 
împotriva sechestrării ilegale a 
unei încărcături de zahăr cumpărat 
în Cuba de Uniunea Sovietică, se
chestrare săvîrșită din ordinul au
torităților din Porto Rico.

Tn notă se cere să se anuleze 
imediat acest ordin de sechestrare, 
să se acorde despăgubiri pentru 
daunele pricinuite ți să se ia mă"

CANBERRA'. — Sosirea 
avioanelor americane „U-2“ în 
Australia a provocat un pro
test viguros în rîndul opiniei 
publice australiene. In aceste 
zile, în numeroase orașe ale 
țării au avut Ioc mitinguri 
și demonstrații la care partici- 
panții au cerut lichidarea ime
diată a bazelor militare străi
ne de pe pămintul australian.

WASHINGTON. După

pesuri pentru a nu se repeta 
viitor acțiuni similare.

în nota sovietică, se subliniază 
că încărcătura de zahăr sechestra
tă aparținea organizației sovietice 
de comerț exterior și se afla pe 
bordul navei engleze „Stratthen- 
Hill“ care plecase din Cuba în di" 
recția Uniunii Sovietice și făcuse 
escală în portul San-Juan din Por
to Rico pentru reparații necesare.

După ce se arată că acesta este 
un act de samavolnicie fățișă, în 
notă se subliniază : „Statele Uni
te ale Americii, care exercită ju
risdicția în Porto Rico, poartă în
treaga răspundere pentru acțiunile 
ilegale ale autorităților judiciare 
portoricane.

națională pentru pro- 
aeronauticii și cer- 
spațiului cosmic

cum anunță agenția United 
Press Internațional, Adminis
trația 
blemele 
cetarea
(N.A.S.A.) a făcut cunoscut că 
zborul cosmonautului Walter 
Shirra, care trebuie să efec
tueze șase revoluții în jurul 
Pămîntului, a fost amînat cel 
puțin cinci zile din cauza unei 
defecțiuni în racheta „Atlas“.

permanente pentru comerțul exterior
celei de-a XVI-a sesiuni 
(extraordinare) a Consiliului 
și a elaborat măsuri pentru 
îndeplinirea acestor hotărîri.

Comisia a examinat proble
ma stadiului îndeplinirii acor
durilor comerciale pe anul 
1962 și dezvoltarea în conti
nuare, a schimbului de mărfuri 
între , țările membre ale 
C.A.E.R. în perioadă 1963— 
1965, a adoptat condițiile ge
nerale pentru deservirea teh
nică a mașinilor și utilajului 
livrat de țările membre ale 
C.A.E.R. în cadrul comerțului 
lor reciproc, condiții care au 
o mare importanță datorită 
creșterii continue a livrărilor 
reciproce de produse ale in
dustriei constructoare de ma
șini între țările membrei ale. 
C.A.E.R. De asemenea, Comi
sia a examinat'. alte probleme 
legate de dezvoltarea comer
țului exterior al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și a adoptat 
hotărîrile corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de colaborare 
prietenească și frățească, de 
deplină înțelegere reciprocă 
între participanți.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— TASS transmite : în zilele 
de 19 și 20 septembrie la Mos
cova a avut loc ședința ordi
nară a Comisiei permanente 
pentru comerțul exterior a 
C.A.E.R.

La lucrările comisiei au 
participat delegațiile țărilor 
membre ale Consiliului : R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P 
Ungară, U.R.S.S.

în calitate de obs'eîvatbri' 
la ședința comisiei au asistat 
reprezentanți ai R.P.D. Co
reene și R.D. Vietnam'.

Comisia a analizat sarcinile 
care decurg din hotărîrile 
Consfătuirii din iunie a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești și a șefi
lor guvernelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. și din hotărîrile

PE SCURT
PARIS. — Protejați de în

tunericul nopții, la 22 septem
brie au sosit pe teritoriul 
francez, venind din Germania 
occidentală, batalioanele 22 și 
23 ale infanteriei motorizate 
a Bundeswehrului, întărite, 
după cum anunță ziarul 
„L’Humanité“, de unele sub
unități ale batalionului 11 in
fanterie și o companie de ge
niu.
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din Argentina
BUENOS AIRES 22 (Ager

pres). Haosul cel mai deplin 
domnește în Argentina unde, 
potrivit ultimelor știri transmi
se de agențiile occidentale de 
presă, trupele „rebele“ aflate 
sub comanda generalului On- 
gania au pătruns în capitala 
țării, Buenos Aires, și au ocu
pat palatul prezidențial. Pre
ședintele Guido — anunță a- 
genția Reuter — a părăsit re
ședința sa cu cîteva minute 
înaintea sosirii unităților „re
bele“ și s-a refugiat împreună 
cu aghiotanții săi, într-o su
burbie a orașului. Guido și-a 
oferit demisia pentru a per
mite rezolvarea crizei.

După cum anunță France 
Presse, evenimentele s-au pre
cipitat încă în după-amiaza zi
lei de 21 septembrie cînd co
mandanții celor două fracțiuni 
militare opuse, considerate și 
una și cealaltă drept „rebele“ 
întrucît au refuzat să se su
pună ordinului președintelui 
Guido de a înceta ostilitățile, 
au dat ordinul de continuare a 
luptelor.

Intre timp, Partidul Comu
nist din Argentina a adresat 
un apel clasei muncitoare și 
poporului în care îl cheamă să 
organizeze demonstrații de 
stradă și să lupte pentru în- 
frîngerea clicii militare de la 
putere. Potrivit agenției Asso
ciated Press, populația orașu
lui Mendoza a organizat o de
monstrație în cursul căreia s-a 
scandat:. „Constituția da, dic
tatură militară nu !“.

Rezultatul alegerilor din Algeria
ALGER 22 : (Agerpres). — După 

cum - anunjă France Presse, potri
vit ultimelor date publicate în 
seara zilei de 21 septembrie de 
comisia centrală electorală, la ale
gerile de deputați în Adunarea 
Nafională Constituantă a Algeriei 
din cei 6 504 033 alegători înre-

gisfrafi, la alegeri au participat 
5 303 661 persoane. Pentru lista 
candidafilor Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria au fost de
puse 5 265 377 de voturi, contra 
- 18 637.

Date oficiale complete vor fi 
publicate peste cîteva zile.


