
IDELEGAȚIA 
guvernamentală a R.P.R. 
a sosit la Pekin k

Proletari clin toate țările, uniți-vă !

l

PEKIN 2 (De la trimisul spe
cial Agerpres). — In dimineața 
zilei de 2 aprilie a sosit la Pekin 
delegația guvernamentală a R.P. 
Romîne — tovarășii Chivu Stoica, 
președintele Cnnsflîultu de Mifii- 
ștri, conducătorul delegație'. 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte ol 
Consiliului cR Miniștri, Avram

Tovarășii Chivu Stoica și Ciu En-lai aclamați de populație pe aeroport, la sosirea delegației romine 
țTclefoto AGERPRES)

Bunaciu, ministrul Afacerilor Ex- prietene. Peste șapte mii de oa- 
terne. meni veniți să întîmpine pe înal-

Pe noul aeroport al capitalei ții oaspeți, formau un imens ca
reu In jurul podiumului așezat în 
fața clădirii 'centrale a aeroportu
lui. In întîmpinarea delegației 
guvernamentale, romine au sosit

R. P. Chineze, care a foșt inau
gurat în luna februarie ațe., stră
luceau în lumina soarelui de pri
măvară nenumărate stegulețe 
multicolore, dominate de drape
lele de stat ale celor două țări (Continuare în pag. 4-a)
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Energia nucleară
să fie folosită numai
în scopuri pașnice!

puțin timp de cînd
au

Cuvîntarea de bun .sosit 
a tovarășului Ciu En-lai
Scumpe tovarășe Chivu Stoica, președintele Con

siliului de Miniștri al R.P. Romine,
Dragi tovarăși — membri ai delegației guverna

mentale romine-,
Tovarăși și prieteni,
Noi nu întâmpinăm pentru prima oară înalți 

oaspeți veniți din țara frățească — Republica Popu
lară Romînă. Sosirea în această zi, în capitala țării 
noastre a mult așteptatei delegații guvernamentale a 
R. P. Romîne în frunte cu tovarășul Chivu Stoica, 
ne bucură însă în mod deosebit.

Vă rog să-mi permiteți ca, în numele guvernului 
R. P. Chineze și al poporului chinez, să vă adresez 
un călduros salut și să urez bun venit 
oaspeți sosiți de departe.

Popoarele chinez și romîn au idealuri 
comune — construirea socialismului și 
păcii în lumea întreagă. Prietenia romîno-chineză, 
bazată pe internaționalismul proletar, este mai tare 
ca granitul. Popoarele noastre vor fi veșnic unite în 
efortul lor comun și vor înainta împreună spre cauza 
noastră comună. Prietenia frățească dintre țările 
noastre se va dezvolta și consolida pe zi ce trece.

Scumpe tovarășe președinte al Consiliului de Mi
niștri, tovarăși membri ai delegației,

Vă mulțumesc din toată inima că ați străbătut 
drum lung pentru a face o vizită, prietenească în 
țara noăstră. Sînt convins că vizita dv. nu numai 
va contribui la întărirea și mai mult a prieteniei 
și colaborării între popoarele țărilor noastre, dar 
va consolida considerabil marea unitate a țărilor so
cialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, va aduce o 
contribuție însemnată la înalta cauză a apărării păcii 
în lumea întreagă.

Permiteți-mi să vă urăm încă odată bun venit și 
!vă dorini ca vizita dv. să dea cele mai bune roade.

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul 
chinez și poporul romîn !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică !

Trăiască pacea în lumea întreagă !“
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Cuvîntarea de răspuns 
a tovarășului Chivu Stoica
„Dragă tovarășe premier al Consiliului de Stat, 

Dragi tovarăși și prieteni.
Sosind în capitala marii dv. patrii, ne exprimăm 

profunda bucurie de a avea prilejul să cunoaștem 
munca și lupta eroicului popor chinez și realizările 
sale, care umplu de admirație popoarele tuturor ță
rilor socialiste, pe oamenii iubitori de pace și pro
gres de pretutindeni.

în numele delegației guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne și al poporului romîn, transmit 
guvernului Republicii Populare Chineze, marelui 
popor chinez un călduros și frățesc salut.

Totodată, exprim sentimentele de prietenie pro
fundă pe care poporul romîn le nutrește față de 
poporul chinez și conducătorii săi. Aceste sentimente 
și-au găsit expresia în simpatia caldă cu care oa
menii muncii din țara noastră au urmărit lupta 
eroică dusă de poporul chinez pentru libertate șî 
independența națională. Poporul romîn și-a mani
festat puternic solidaritatea cu această luptă și a 
salutat cu entuziasm victoria de însemnătate istorică 
mondială a revoluției populare din China, dobîn- 
dită sub conducerea încercată a Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun.

Astăzi, popoarele noastre, animate de aceleași nă
zuințe și interese, înaintează pe drumul construcției 
socialiste și luptă unite pentru apărarea păcii. Senti
mentele frățești ce și le nutresc reciproc, relațiile lor 
de strinsă prietenie și colaborare în cadrul puterni
cului lagăr socialist au căpătat o bază trainică de 
nezdruncinat. Poporul romîn urmărește cu cel mai 
mare interes grandioasele realizări ale R.P. Chineze 
în construcția socialismului și acordă o înaltă pre
țuire aportului considerabil pe care țara dv. îl aduce 
coexistenței pașnice și apărării păcii în lumea în
treagă. Mulțumim din toată inima tovarășului Cin 
En-lai și Consiliului de Stat al R.P. Chineze pentru 
invitația prietenească ce ne-au făcut de a vizita țara 
dv. Vă mulțumim și dv. dragi tovarăși și prieteni, 
pentru primirea atît de călduroasă pe care ne-ați 
făcut-o.

Trăiască prietenia frățească trainică între poporul 
romîn și marele popor chinez.

Trăiască pacea între popoare !“

A trecut 
radioul, telegraful și ziarele 
adus în inimile locuitorilor pla
netei noastre o uriașă speranță, 
produs al unui gest de înalt u- 
manitarism, fără precedent în is
torie. Uniunea Sovietică renunță 
la experiențele cu arma nucleară 
și cheamă cercurile conducătoare 
ale Statelor Unite ale Americii și 
ale Marii Britanii să pună capăt 
pericolului infernal care planea
ză deasupra întregii omeniri.

Gestul marelui stat sovietic 
strălucește în inimile oamenilor 
simpli mai puternic ca un soare. 
Nu-i de mirare că presa america
nă compara inițiativa Sovietului 
Suprem al U.R.Ș.S. care a deschis 
calea spre salvarea omenirii de 
primejdia războiului atomic, cu 
ecoul stîrnit de lansarea primului 
satelit artificial al pămintului. Am 
reținut faptul că ziarul „Netv- 
York Post" scria speriat : „Expe
riențele noastre atomice se întorc 
iarăși împotriva noastră înșine : 
Omenirea s-a săturat pină in git 
de experiențele atomice. Noi am 
pierdut contactul cu majoritatea 
lumii".

La Londra, opinia publică re
comanda premierului englez : 
„Hai domnule MacMillan, răspun
de 
sa 
cu 
ce 
cît 
ridicate la rang de „politică' 
către aliații de peste ocean.

Nu există om lucid in 
care să nu se bucure din 
ma de gestul de înalt 
rism făcut de sovietici.

Scăpată din ghiarele

Prof. univ. F. Ciorăscu
Director adjunct științific 

a Institutul de Fizică Atomică 
al Academiei R.P.R.

tului pericol, omenirea va putea să 
se dedice celor mai nobile și cu
rate cerințe ale științei și culturii

Ca unul dintre acei care mă 
preocup de problemele folosirii 
energiei atomice în scopuri paș
nice, îmi dau seama că încetarea 
în toate țările lumii a experiențe
lor cu armele atomică și cu hi
drogen va pune la dispoziția cer
cetătorilor materiale fisionabile în

cantități mult mai mari decît 
folosite pină în prezent, vor 
disponibili științei pașnice, știin
ței puse intr-adevăr in slujba o- 
mului, detașamente de specialiști 
care pină in prezent erau preocu
pați de producerea mijloacelor de 
distrugere. In sfirșit vor deveni 
astfel disponibile importante fon
duri care cu siguranță vor deter
mina un uriaș avint al cercetă
rilor menite de a pune in slujba 
umanității marile energii 
în sinul materiei.

Imaginația noastră cu 
poate închipui uriașele 
mări pe care oamenii sînt capabili

a Uniunii Sovietice
în favoarea păcii

(Continuare în pag. 4-a)
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universitară

da!“ La Paris nici măcar pre- 
reacționară n-a putut să treacă 
vederea că propunerile sovieti- 
sint mult mai avantajoase de- 
pericolul radiațiilor atomice, 

i“ de

lume 
toată ini- 
umanita-

Istorica hotărîre a Uniunii Sov ietico de a înceta în mod unilate
ral experiențele cu arma nucleară se bucură de calda aprobare a 
poporului romin și a tinerei noa stre generații. In declarațiile fă
cute redactorilor ziarului nostru, numeroși reprezentanți ai tinerei 

de măreața măsură a U. R. S. S.generații își exprimă satisfacția față 
Relatăm cîteva din declarații:

Pentru ca nimicitorul 
coșmar să fie înlăturat

Urmtnd indicațiile Plena
rei a lil a a C.C. al U.T.M., 
tinerii de pe ogoarele re
giunii Ploești s-au înrolat In 
acțiunea patriotică de recu
perare a terenurilor impro
prii pînă acum lucrărilor a- 
gricole. Au fost descoperite 
rezerve de peste 5.090 hec
tare.

Entuziasta activitate desfă
șurată de tinerii din comu
na Luciu este un exemplu 
care trebuie urmat de 
tinerii din comunele și 
tele patriei noastre.

toți 
sa-

Colective de specialiști tineri și 
vîrstnici, studiind posibilitățile 
existente pentru mărirea suprafețe
lor agricole, au constatat că în ma
joritatea raioanelor din regiunea 
Ploești sînt mari rezerve de te
renuri neproductive, care pot fi 
redate agriculturii. Pentru reali
zarea acestui important obiectiv 
s-au stabilit ca prime măsuri asa- 

rea terenurilor mlăștinoase ți 
. .Jiguirea unor porțiuni din malu
rile rîurilor și bălților.

Totalizîndu-se suprafețele care 
pot fi recuperate, s-a constatat că 
intr-un timp relativ scurt pot re
intra in circuitul producției pe
ste 5.000 hectare teren. Numai 
în comunele Vintileanca, Pie
troasele. Clondiru și Găgeni 
din raionul Mizil sînt nu măi 
puțin de 3.000 hectare teren 
care poate fi redat agriculturii, 
iar în comunele Rifov și Bărcă- 
nești din raionul Ploești alte 650 
hectare. Asemenea rezerve există 
și în raioanele Buzău, Rm. Sărat, 
Cricov, Pogoanele și altele. în 
această acțiune sînt necesare însă 
numeroase brațe de muncă, atela
je, unelte.

Tinerii din regiunea Ploești au 
răspuns întotdeauna cu entuziasm 
la toate acțiunile de interes ob
ștesc: însilozări, împăduriri, între
ținerea și refacerea viilor și live
zilor. Și de data aceasta, la che
marea comitetului regional U.T.M., 
ei s-au angajat să ajute sfaturile 
populare (prin muncă voluntară) 
pentru realizarea acestui important

ACȚIUNI ALE TINERETULUI

PENTRU A REDA NOI
terenuri agriculturii
obiectiv economic: recuperarea ce
lor peste 5.000 hectare, improprii 
pină acum lucrărilor agricole.

în multe din comunele unde 
mari suprafețe de teren au fost 
ani de-a rîndul nefolosite, acțiunea 
pentru asanări, îndiguiri și execu
tarea canalelor de colectare și dre- 
nare a pornit. începutul l-au făcut 
zilele trecute cele trei organizații 
U.T.M. din comuna Luciu. Sub în
drumarea comitetului comunal de 
partid, utemiștii și tinerii do aici 
ajutați de tehnicieni au discutat pe 
îndelete cum trebuie să acționeze 
ca în mai puțin de 10 zile cele 
peste. 200 hectare izlaz, pe care 
vreme de mulți ani a băltit apa 
să fie redate pășunatului. Comu
niștii din comună au apreciat ho- 
tărîrea tinerilor și i-au ajutat.

La adunarea deschisă convocată 
în acest scop utemiștii și tinerii 
au venit și cu părinții lor. Vestea 
acțiunii — pe care le-a comuni
cat-o Dumitru Petroșan, secreta
rul comitetului U.T.M. pe comună 
— a stîrnit interesul tuturor cetă
țenilor din comună. Unii din ei 
priveau cu îndoială. Mai încerca
seră și ei cindva să facă lucrul a- 
cesta, dar n-au reușit. De fapt a- 
tunci n-a fost nici entuziasm și 
nici interes pentru că aproape tot 
pămîntul de prin părțile 
îl stăpînea Marghiloman, 
sebi moș Mirea se îndoia 
zultatele acțiunii pe care 
să o întreprindă tinerii.

— Cum credeți voi că o 
șiți cînd de ani de zile

renurilor agricole din jur este 
aproape o imposibilitate. După ce 
li s-a citit planul de acțiune, felul 
de organizare a lucrărilor și sar
cina de îndeplinit pentru fiecare 
cu atelajele și brațele, îndoielile 
s-au spulberat. Planul prevede cre
area

obsedan-

Uniunea Sovietică a făcut și de 
data aceasta cea dinții pasul pil
duitor — a hotărit că înceteze 
experiențele cu arme atomice.

Popoarele apreciază cum se cu
vine această nouă dovadă a po
liticii de pace a Uniunii Sovie
tice, care urmărește consecvent 
să determine cprirea cursei înar
mărilor, apărarea omenirii de un 
nou război, eliberarea conștiin
țelor de coșmarul chinuitor al 
primejdiei atomice.

Dar trebuie ca și celelalte 
state, posesoare de arme atomice, 
să înțeleagă mîr.a pe care le-o 
întinde Uniunea Sovietică șl să-și 
oprească nebuneștile planuri de 
continuare și extindere a primej
dioaselor experiențe. Geniala des
coperire a secolului trebuie să 
devină un bun al vieții pașnice 
și nu o amenințare.

Am încredere nestrămutată că 
forțele progresului sporite datori
tă noilor inițiative ale Uniunii 
Sovietice, vor putea impune voin
ța lor de pace, de viață, pentru 
ca niciodată omenirea să nu su-

fere ravagiile distrugerilor ato
mice.

MIHAI GAFiȚA 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 

R. P. R.

Mărturia unei 
consecvente politici 

de coexistență pașnică
Cînd am ajuns la depoul de lo> 

comotive „Chivu Stoica“ 
sosise din cursă

scopul vizitei noastre, ne-a decla
rat :

— Hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a înceta unilateral efectuarea 
experiențelor cu armele nucleare 
reprezintă, o dovadă elocventă a 
politicii de pace a marii noastre 
prietene, o continuare a politicii 
desfășurate în mod consecvent de 
ani și ani de zile. Primejdia expe
riențelor cu armele nucleare, bine
cunoscută prin urmările sale nefas
te, este astăzi o problemă care 
preocupă oameni cu preocupările 
cele mai diverse. Și este semnifi
cativ că primul pas spre lichidarea 
acestui
I ată o 
morale, 
militare 
se știe a construit prima centrală 
atomo-electrică și cel mai mare 
reactor atomic, țara care a lansat 
în cosmos primii sateliți artificiali 
ai pămintului, (ara care este spe
ranța omenirii.

NICOLAE ȘTEFĂNESCU 
fochist

Depoul de locomotive 
„Chivu Stoica“-București

pericol l-a făcut U.R.S.S. 
nouă mărturie a forței 
a tăriei economice și 

a țării care după cum

surpriza va fi pentru 
mămica !

Foto: G. PREPELIȚA

Oamenii muncii 
salută cu entuziasm 
inițiativa U. R. S. S.

Oamenii muncii 
stră au primit cu 
rîrea Sovietului
U.R.S.S. cu privire la încetarea 
unilaterală de către Uniunea So
vietică a experiențelor cu arțncle 
nucleare, in numeroase mitinguri, 
oamenii muncii își exprimă re
cunoștința față de prima țari 
din lume care a hotărît să pună 
capăt experiențelor cu toate tipu
rile de arme atomice și cu 
gen.

In
guri 
puri 
Iar“,

din țara noa- 
bucurie Hotă-

Suprem al

hidro-

unui dig pe 600 metri Iun-

N. PU1U
corespondentul „Scìnteli 

tineretului“ pentru regiu
nea Ploești

întreprinderile pregătesc ar- ; 
ticoie pentru sezonul de vară. ■ 
La fabrica de încălțăminte • 
„lanoș Herbak“ din Cluj se 
muncește intens pentru a rea
liza un sortiment cît mai bo
gat de pantofi în modele și 
culori diferite.

Fotoreporterul nostru l-a 
surprins pe internistul IULIU 
VEREȘ în timpul lucrului.

Foto: D. F. DUMITRU

:

acestea 
îndeo- 
de re- 
doreau

să reu- 
rîul și 

balta își fac de cap ? Au înecat tot 
izlazul și ne-am văzut nevoiți să 
paștern vitele pe mde mai găsim 
cîte un petecuț de iarbă.

Au încercat și alții, să demon
streze că salvarea izlazurilor și te-

Tot mai multe întreprinderi 
se angajează 

să economisească metalul
Marți după 

„23 August“ 
1.000 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din toate secțiile și sec
toarele de activitate au pus în 
discuție problema intensificării 
întrecerii socialiste in cinstea 
zilei de 1 Mai. Centrul discuții
lor l-a format răspunsul colecti
vului uzinei la inițiativa patrio
tică a metalurgiștilor de la uzi
nele „Vasile Roaită“ din Capitală, 
de a economisi în producție can 
tități cit mai mari de metal.

In urma discuțiilor purtate si a 
planului de măsuri telwiico-orga- 
nizatorice propus, colectivul de 
muncă al uzinelor „23 August“ s-a 
angajat ca pină la sfîrșitul anu
lui să economisească față de

arriiază la ■uzinelej 
din Capitală peste

consumurile specifice actuale 1.180 
tone metal. Din această cantitate 
se pot fabrica 70—80 vagoane de 
marfă C. F. R. sau 200 motoare 
de 450 C.P-

In ultimele zile, numeroase în
treprinderi, sporindu-și angaja
mentele în cinstea zilei de 1 Mai 
și-au propus ca obiectiv principal 
in întrecere să economisească în
semnate cantități de metal. Pînă 
acum, au răspuns chemării patrio
tice a colectivului uzinelor „Va
sile Roaită“ de a economisi cît 
mai mult metal în acest an și 
uzinele „Republica“ cu 576 tone, 
„Clement Gottwald“ cu 280 tone, 
„Semănătoarea" 500 tone, „Mao 
Tze-dun“ 800 tone, „Electroapa- 
r-ataj“, „Victoria“, „Solex“, „21 
Decembrie“ etc.

tocmai 
locomotiva 

130.532. Fochistul — un 
mai avea încă ceva de 
pe la mașină.

— Nicolae Ștefănescu, 
zentat el în grabă.

După ce l-am pus la curent cu

tînăr — 
trebăluit

s-a pre-

Uniunea Sovietică arată 
calea spre securitatea 

popoarelor
Cu simțămîntul deplinei satis

facții am luat cunoștiință de ho-

(Continuare în pag. 4-a)

Scopul activității noastre:

București, asemenea rniVn-, 
au avut loc la uzinele „Tiro- 
Noi“, fabrica „Radio Popu- 
Complexul C.F.R. „Grivița

Roșie“, uzinele „Boleslaw Bierul“, 
la fabricile „Flacăra Roșie“, „Bi
ruința“, „Dacia“, fabrica de me
dicamente „Tableta“ etc. După 
ce s-a citit Hotărîrea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., au luat cu- 
vîntul muncitori, tehnicieni, ingi
neri, care au subliniat importanța 
istorică pe care o are noua ini
țiativă a Uniunii Sovietice, faptul 
că ea constituie o dovadă de ne
tăgăduit a voinței ferme de pace 
a puternicei Țări a Socialismului.

(Agerpres)

ridicarea conștlinlcl politice
îl UTEMIȘTILOR*

Recent, a avut loc conferința 
organizației orășenești București 
a Uniunii Tineretului Muncitor. 
Atît darea de seamă prezentată 
cît și participanții la discuții au 
avut în centrul atenției problema 
educatei comuniste a utemiștilor 
și tineretului din Capitală.

In cadrul conferinței s-a ară
tat că datorită sprijinului iprețios 
și îndrumărilor permanente date 
de organele și organizațiile de 
partid, s-a reușit in mai mare 
măsură să se orienteze întreaga 
activitate educativă către un scop 
precis — acela al creșterii con
științei politice a utemiștilor, al 
mobilizării lor la înfăptuirea po
liticii partidului. A existat astfel, 
preocupare pentru cuprinderea 
unei mase mai mari de tineri în 
cercurile politice, a căror activi
tate — îndeosebi în întreprinderi 
— urmărește să-i ajute ipe 
cursanți să-și formeze o atitudine 
nouă față de muncă, întărindu-le 
spiritul de răspundere și discipli
na în producție. „La noi la fa
brică — spunza tovarășa Maria 
Partenie de la F.R.B. — foarte 
mulți utemiști și tineri care în
vață în cercurile politice ale 
UT.M. sînt astăzi fruntași în 
producție. Aceasta pentru că pro
pagandiștii nu abordează temele

„în general“ ci flecare expunere, 
fiecare discuție în cerc este lega
tă de comportarea zilnică a ti
nerilor în procesul de producție“.

De asemenea, în tot mai multe 
organizații de bază ale U.T.M., a- 
dunărlle generale au început să-și 
îndeplinească rolul lor in educa
ția politică a utemiștilor, în creș
terea conștiinței politice, a com
bativității lor. Luînd în discuție

dicarea permanentă a calificării 
lor profesionale. A sporit, de ase
menea, preocuparea organizațiilor 
U.T.M. pentru inițierea unor ac
țiuni variate în scopul educării 
patriotice a tineretului, a cultivă
rii dragostei și recunoștinței pen
tru partid și a datoriei utemiști
lor de a dovedi prin muncă și 
comportare, că sînt demni conti
nuatori ai tradițiilor de luptă ale

însemnări pe marginea lucrărilor Conferinței 
orășenești București a Uniunii 

Tineretului Muncitor

asemenea teme ca: „Ce înseamnă 
să intîrzii la muncă", „De ce 
unii tineri dau rezultate slabe 
în producție“, „Care este contri
buția utemiștilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan ale întreprinde
rii" etc., în multe organizații a- 
dunările generale militează pen
tru creșterea conștiinței politice și 
patriotice a utemiștilor, pentru 
sporirea autoexigenței și a com
bativității lor față de lipsuri, ii 
mobilizează la munca pentru ri-

UT.C. Au fost organizate confe
rințe care aveau ca teme patrio
tismul socialist și internaționalis
mul proletar, informări asupra 
principalelor evenimente politice 
interne și internaționale.

Datorită muncii politice duse de 
organizațiile U.T.M., tineretul 
muncitoresc din întreprinderile 
Capitalei patriei noastre a adus 
o contribuție însemnată la dez
voltarea producției în uzinele, fa
bricile și întreprinderile din Bucu-

rești. In anii 1956—1957, tinerii 
muncitori din Capitală au reali
zat economii în procesul de pro
ducție de peste 42.500.000 lei. 
Peste 9 095.000 lei reprezintă eco
nomii realizate de pe urma ino
vațiilor făcute de tineri, care au 
fost admise și aplicate în proce
sul de producție, iar 29.560.000 
lei, reprezintă economiile realiza
ta de tineri prin justa utilizare a 
materiei prime și materialelor, 
prin raționalizarea consumurilor 
de energie etc.

Merită relevate o serie de 
acțiuni ale organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi. Organizația 
de bază U.T.M. de la Uzi
nele „Republica“ a organizat un 
concurs pentru citirea de către ti
neret a literaturii tehnice de spe
cialitate. Ca rezultat, numărul ci
titorilor a crescut la 550, iar 250 
de tineri s-au calificat. Tot pe 
linia stimulării preocupării tine
rilor pentru cunoașterea și însu
șirea tehnicii, se înscrie și iniția
tiva organizației de bază U.T.M.

wilW'iAiiijîfc
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de operatorie, regie și dramatur
gie cinematografică ale căror lec
ții introductive s-au și ținut.

CORNEL CRISTIAN

äcinreia mărețului

In urmă cu cîțiva ani, cadrele 
din organizațiile U.T.M. de Ia In
stitutul Medico-Farmaceutic din 
Tg.-Mureș apreciau, de multe ori, 
rezultatele în educația politică a 
studenților după criterii pur su
biective, considerînd de pildă, că 
evidența informărilor politice în 
cadrul grupelor, creșterea numă
rului de abonamente Ia diferite pu
blicații, fără a socoti și felul cum 
sînt citite, apariția regulată a ga
zetelor de perete — înseamnă în
deplinirea datoriei. Ne lăsam 
leganați de iluzia că mai 
mult nu trebuie să facem pentru 
educația ideologică a studenților 
socotind că cursurile dedicate ba
zelor marxism-leninismului sînt su
ficiente. Dar munca U.T.M. tre
buie să fie infinit mai bogată, mai 
multilaterală, mai puternic anco
rată în viața și preocupările colec
tivului nostru. Și astfel, deși vor
beam de educația politică, noi am 
lăsat această muncă pe planul doi, 
ocupîndu-ne mai mult de felurite 
acțiuni distractive. Iar formalismul 
nostru, munca lipsită de conținut 
n-a întîrziat să-și arate roadele. A 
înlesnit de exemplu, răspîndirea 
indisciplinei, manifestări liberaliste 
în rîndurile unor studenți.

Unii studenți, ca G. Borbeiy, nu 
țineau seama de nimeni și nimic. 
Incălcau disciplina universitară în 
repetate rînduri prin neglijență, 
ncparticipare Ia prelegeri, la se- 
minarii. Iși pierdeau în schimb 
nopțile la jocurile de cărți. Au in
tervenit profesori, activiști ai co
mitetului U. T. M. dar zadarnic... 
Se considerau „liberi“ de orice 
disciplină.

In anul universitar 1956—1957 
Borbeiy era student în anul III la 
facultatea de Medicină generală. 
Deși nu era utemist, organizația 
U.T.M. din anul III a discutat 
comportarea Iui într-o adunare 
generală. Cu acest prilej utemiștii 
nu numai că n-au fost destui de 
combativi dar sub pretextul „cole
gialității“, al „prieteniei“, au să
rit chiar în apărarea lui. Conduce
rea institutului n-a ținut seama de 
astfel de „opinii“ și l-a eliminat 
din institut.

Slăbiciunile muncii educative 
și, în general, ale activității orga
nizațiilor noastre U.T.M. din insti
tut a făcut posibilă răspîndirea 
unor concepții burgheze în rîndul 
unor studenți, a unor confuzii 
ideologice. In activitatea noastră 
noi n-am ținut suficient seama de 
compoziția de clasă a studenților, 
do faptul că ei nu trăiesc izolați în 
sccietate. Astăzi știm că purtătorii 
unor concepții retrograde au fost 
unele elemente de proveniență 
burgheză.

Sub conducerea organizației de 
partid, comitetul U.T.M. analizîn- 
du-și activitatea, a depus o inten
să muncă pentru întărirea organi
zaților U.T.M., punînd accent pe 
educarea revoluționară, comunistă, 
a utemiștilor și a tuturor studen
ților.

înainte de toate am 
puternic activ
cursul vacanței de vară din 1957 
am organizat un curs de 8 zile la 
care au participat 85 utemiști. 
Programul cursului a fost astfel 
alcătuit incit să corespundă pro
blemelor, sarcinilor care stau în 
fața organizației din institutul 
nostru. In acest curs s-au ținut 
cîteva interesante prelegeri pe te
me ideologice și politice, cursu
rile acestea contribuind din plin 
Ia educația ideologică a activiști
lor noștri, la călirea lor politică.

Aș vrea ca în rîndurile ce ur
mează să mă ocup doar de cîteva 
probleme ale activității pe care 
comitetul U.T.M. o 
institutul nostru.

In ultima sesiune 
din cei 623 studenți 
să se prezinte doar 11 au obținut 
calificativul insuficient. 83 la sută 
au obținut calificative bune. S-a 
intensificat activitatea în cadrul 
cercurilor științifice studențești. In 
organizațiile noastre de ani, de fa
cultate, ca și în cadrul grupelor 
se analizează periodic activitatea 
profesională, științifică a utemiș
tilor. Sprijinirea studenților mai*-, 
slabi, critica tovărășească a celor (i 
rămași în urmă, a celor delăsători, (• 
superficiali, au contribuit la întă-p 
rirea disciplinei universitare, a<> 
spiritului de răspundere față dep 
învățătură. _ 11

Atitudinea față de studiu, fațăp 
de pregătirea științifică, față de)

■ ~nt -«t- ■’«>

creat un
U. T. M. In

desfășoară în

de examene, 
care trebuiau

Cîteva aspecte ale educației politice 
a studenților de la I. M. F.-7g. Mureș

viitoarea profesie nu este doar o 
chestiune profesională, ci și o pro
blemă politică. Institutul nostru 
trebuie să dea medici și farmaciști 
pregătiți și profund devotați po
porului, oamenilor muncii. Nu 
oricui i se poate încredința răs
punderea să se îngrijească de să
nătatea oamenilor muncii. In nici- 
un caz nu putem lăsa aceste sar
cini în mîinile unor diletanți sau 
unor profitori, care-și văd doar de 
interesele lor egoiste. Sub aceste 
aspecte privesc și discută orga
nizațiile noastre despre munca pro
fesională, științifică.

Interesante au fost și dezbate
rile pe diverse teme de morală, 
din adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.M. La o asemenea 
adunare acad. dr. Miskoloczy Dez- 
so a vorbit, de pildă, despre „Me
todele muncii științifice“, iar 
prof. dr. Csiszer Zoltân a ținut un 
referat, Ia adunarea organizației 
U.T.M. din anul VI de la Facul
tatea de medicină generală cu pri
vire la „Sarcinile medicului de 
circumscripție“. Studenții din anul 
I au ascultat de asemenea cu mare 
interes expunerea prof. dr. Hor- 
văt Mildos, secretarul comitetului 
de partid, pe tema „Cum să ne 
purtăm“. Asemena adunări inte
resează masa mare a studenților 
noștri, determină dezbateri vii, pa
sionante. Ne străduim din acest 
punct do vedere să facem din adu
nările noastre adevărate școli de 
edugațio comunistă.

Ni se pare interesant să con
semnăm și faptul că organizația 
din anul IV, care anul trecut a 
manifestat atîta „indulgență“ față 
de Borbeiy, a discutat nu de mult 
un caz similar — cazul studen
tei Samuel Agnes, care a călcat 
normele eticii medicale, ale mo
ralei noastre, a dovedit neglijență 
în studiu, superficialitate. Dez
baterile au dovedit principialitatea, 
combativitatea studenților.

Educația politică, ideologică o- 
cupă un loc important în viața 
organizației noastre.

Au avut astfel loc în adunările 
organizațiilor de U.T.M., expuneri 
și discuții despre „Morala comu
nistă“, „Problemele actuale ale 
luptei de clasă“, „Revizionismul 
contemporan“, „Situația medicală 
a muncitorilor din țările capitalis
te“ etc.

Educația patriotică, internațio- 
nalistă, educația în spiritul frăției 
între poporul romîn și naționalită
țile conlocuitoare ocupă de aseme-jf 
nea un loc important în munca) 
politică a organizației. Am ținută 
expuneri despre realizările regi-) 
mului democrat-popular, despre) 
tradițiile progresiste comune ale) 
oamenilor muncii romîni și ma-) 
ghiari din Ardeal etc. )

Fără a supraîncarcă pe stu-? 
denți, fără a le răpi timpul de? 
studiu, de odihnă, recreare, noi? 
am organizat mai bine ca în anii? 
trecuți activitatea lor obștească.?

In noiembrie 1957 peste 300? 
studenți din anii III, V și VI au? 
venit în ajutorul sfatului popular? 
orășenesc, au efectuat controlul? 
sanitar al fîntînilor din cartierele? 
mărginașe ale orașului Tg. Mureș.? 
Ei au lucrat, organizați pe echipe, * 
timp de două duminici, îndepli- J 
nindu-și sarcina în mod conștiin-1 
cios. Utemiști ca C. Sztics din a- * 
nul III, I. Csoma, Szurkos I, dina 
anul IV și mulți alții au luat par-a 
te în repetate rînduri la diferite) 
chemări ale organizației noastre, ț 

Tot mai frecvente sînt acțiunile 
comune, întîlnirile și legăturile ti-f 
neretului nostru universitar cu ti- , 
neretul muncitoresc. Studenții din\ 
anul IV medicină generală au , 
organizat o reuniune tovărășească

comună cu utemiștii de la fabrica 
„Encel Mauriciu“. Această reuni
une le-a făcut o impresie plăcută. 
Ambele organizații au hotărît să 
organizeze mai frecvent astfel de 
întîlniri cu tinerii muncitori.

Acțiuni culturale, sportive, pre
cum și discuții despre viața în în
treprinderi și în facultăți au avut 
loc și cu tinerii de la fabrica „Pe- 
tofi Sandor“ și din cîteva secții 
ale fabricii „Simo Geza“. Aș pu
tea spune că în unele organizații

aceste legături au devenit tradi
ționale.

Trebuie să ne ocupăm și în vi
itor de creșterea, educarea activu
lui nostru, să dezvoltăm inițiativa 
lui, spiritul de orientare, să per
fecționăm stilul in muncă al co
mitetului U.T.M. și al birourilor 
de facultate și de ani, să ne apro
piem mai mult de viața și munca 
tineretului universitar, să mobili
zăm toate forțele pentru a crește 
din rîndurile studenților institutu
lui nostru medici bine pregătiți, 
cu un larg Orizont profesional, 
profund atașați cauzei construcției 
socialiste.

Tn localul Casei de cultură a studenților — „Grîgore Preoteasa" 
se adună săptămînal studenți — membrii ai primului cineciub ama
tor din țară pentru a discuta diferite probleme de creație cinema
tografică care-i preocupă. înființarea cineclubului acum aproape un 
an de zile a venit să rezolve parțial — în primul rînd problema 
deosebit de serioasă a răspîndirii culturii cinematografice în rîn- 
dul spectatorilor studenți.

înființarea cineclubului a readus în „prim plan și problema 
cinematografiștilor amatori. Cineaștii amatori sînt o raritate în 
general și în rîndul studenților In special. S-a considerat că este 
necesar a se dezvolta amatorismul cinematografic, în primul rînd 
printre studenți, pentru că prin nivelul pregătirii și entuziasmul 
vîrstei lor ei sînt mai apropiați de materialul omenesc necesar unei 
asemenea acțiuni. Viitorul cercetător al știnței aflîndu-se în plină 
perioadă de formarea respectivă și formare a unei metode de 
muncă, este bine să se obișnuiască cu folosirea peliculei în acti
vitatea sa.

Cineclubul activează pe două secții: una de cultură cinematogra
fică și alta de amatorism cinematografic. In cadrul primeia dintre 
ele se organizează conferințe a căror tematică e luată din istoria 
și teoria filmului, figuri de mari creatori etc. și din discuții des
chise pe marginea unor filme clasice sau recent create. Astfel o 
seară a fost închinată discutării creației lui S. M. Eisenștein, o 
alta a lui Renne Claire și Charlie Chaplin — clasici ai comediei 
cinematografice, o alta pe tema noilor orientări în cinematografia 
sovietică, iar în cadrul Lunii Culturii, o conferință „Despre zece 
ani de cinematografie romînească“. S-a mai organizat o întîlnlre 
cu realizatorii filmului „Erupția" și o discuție asupra cărții „Arta 
filmului“. Cealaltă secție urmărește să atragă și să îndrume stu
denții pe calea creației cineast amatoare. Conducerea cineclubului 
ne-a informat că posedă cîteva aparate de filmat pe peliculă în- 

găsește în perioada —-----------------------------------------------------------

Membrii echipei din brigada artistică a Institutului Agronomic din Cluj, Ia un concurs pe oraș

trebuie sa-și

însușească Foto I B. CSIKOȘ

în timpul practicii o meserie?

Bilanțul activității

Ca unul ce are experiența a 
două stagii de practică, și căruia 
îi mai stau în față încă două, 
mă folosesc de prilejul pe care 
ni-1 oferă ziarul „Scînteia tinere
tului“ și iau cuvîntul la discuția 
deschisă în pagina „Din viața 
universitară“.

întrebarea de bază care se pune 
și care trebuie să capete răspun
sul cel mai potrivit este: studen
tul trebuie să-și însușească în 
timpul practicii o meserie ? Men
ționez de la început că răspunsul 
la această întrebare nu poate fi 
general valabil, ci e în funcție de 
scopul practicii și de profilul fa
cultății. In rîndurile ce urmează 
mă voi referi în special la prac
tica viitorilor ingineri, deoarece 
aceasta îmi este cunoscută.

De ce trebuie să lucreze stu
dentul în timpul practicii ?

E unanim recunoscut că o 
practică efectivă la mașini te a- 
jută să aprofundezi înțelegerea 
procesului tehnologic.

La practică studentul ar trebui 
■să vină deja cu o serie de de
prinderi practice elementare căpă
tate în atelierul-școală al facul
tății. Din păcate, asemenea ate
liere nu există în toate institutele 
de învățămînt superior, sau nu 
sînt judicios folosite. De pildă, la 
Institutul politehnic București 

i» există un mic atelier, destul de 
(I sumar utilat. în care foarte rar 
(• fac aplicații studenții de la făcui- 
P tățile cu caracter mecanic. In 
l» orele de atelier, destul de rare și 

ele, maistrul face o demonstrație 
P și, cîteodată cîțiva studenți îl

1 (• ajută. De cele mai multe ori ei
(I caută să scape cît mai repede. 
(•Aceasta e explicația faptului că 

după cinci ani de politehnică 90% 
k (»din absolvenți nu știu să execute 
, (• operația de pilire. Nu se pot găsi

(•oare posibilități pentru înzestra
rea institutului cu ateliere? Poate

cu utilajul uzat din întreprinde
rile industriale, dacă nu sînt alte 
posibilități.

Pledez cu aprindere pentru o 
practică efectivă la locul ae mun
că, oot la cot cu muncitorii, dar 
nu cred că studentul poate să în
vețe o meserie în timpul practi
cii. Ar fi imposibil. In două luni 
nu se învață o meserie. Progra
mul de practică prevede trecerea 
studentului, intr-un timo limitat, 
prin mai multe secții ale uzinei 
și învățarea mai multor feluri de 
operațiuni care intervin în pro
cesul tehnologic. E de dorit ca 
inginerul să aibă o vedere de an
samblu si nu o pregătire unila
terală. Ar însemna să ai un 
strungar foarte bun. dar un ingi- 
nea nepregătit.

Uzina „23 August“ a oferit po
sibilitatea. practicanților califi
cați, să lucreze în producție ca 
angajați ai uzinei. Cu ce s-a îm
bogățit pregătirea lor tehnică ge
nerală ? Aproape cu nimic. Au 
reușit doar să-și ridice califica
rea într-o meserie deja cunoscută, 
în dauna pregătirii multilaterale^

Subliniez că „a lucra“ la o ma- 
șină nu e întotdeauna egal cu 
„a cunoaște“ meseria. Care este 
soluția? Voi încerca să dau cîte
va sugestii care cred că pot fi 
aplicate cu folos.

1. Să i se dea studentului să 
lucreze una sau mai multe 
care să necesite lucrul la 
mașinile. Pentru a evita 
de material se pot executa 
incluse în planul de lucru 
zinei. La colocviu, studentul 
prezinte cu piesa executată 
execute din nou aceiași piesă în 
fața examinatorului. Această for
mă e mai potrivită pentru primul 
stadiu de practică. Pentru al 
doilea este mai potrivită soluția 
de mai jos.

2. Să fie antrenați studenții la

realizarea planului de inovații al 
fabricii respective. Să se fixeze 
de la început pentru fiecare stu
dent în parte ce dispozitiv trebuie 
să realizeze în perioada de prac
tică începînd de la proiect și ter- 
minînd cu ultimul șurub. Ar fi 
un exercițiu util pentru studenți 
și pentru fabrică. Cointeresarea 
materială ar fi, desigur, un im
bold în plus. Unde mai puneți 
dragostea față de meserie și în
crederea în sine pe care o capătă 
studentul văzînd un dispozitiv 
construit de mîna lui, după un 
plan propriu.

Propunerile de mai sus sînt, 
desigur, discutabile. Ele se pot 
aplica diferit de la facultate la 
facultate și de la an la an.

Un lucru rămîne clar: studen
tul trebuie să lucreze efectiv în 
timpul practicii, să-și însușească 
anumite deprinderi, să se infor
meze multilateral, dar nu poate 
într-un timp atît de scurt să în
vețe bine o meserie.

I. RIZESCU 
student la Institutul 
politehnic-București

piese 
toate 

risipa
piese 
al 
să 
și să

U- 
se

Sudenții ELEK LADISLAU, 
FLUIKER GHEORGHE, NA
GY IOAN și MÜLER FRAN
CI SC din anul III electroteh
nică al Institutului politehnic 
din Timișoara lucrează intens 
la montarea aparatului pe 
care l-au proiectat în cercul 
științific.

in întreaga țară se 
desfășoară sau sînt 
în curs de desfășu
rare lucrările sesiunii 
cercurilor științifice 
studențești. La lași, 
Timișoara, Cluj, Or. 
Stalin, Tg. Mureș, 
Craiova sau Bucu
rești zeci și sute de 
lucrări, rod al cer
cetării științifice a 
studenților, sini su
puse în prezent dis
cuției cercurilor pe 
specialități. Acade
micieni, profesori sau 

- candidați în științe 
participă la lucrările 
sesiunilor, îi ajută pe 
membrii cercurilor 
să analizeze valoarea 
fiecărei lucrări în ve
derea participării la 
faza pe țară.

La institutele din 
București sesiunea 
cercurilor științifice 
va începe zilele ur
mătoare. După nu
mărul și valoarea lu
crărilor ce vor fi pre
zentate, sesiunea se 
arată de pe acum a 
fi foarte interesantă.

Studenții Institutu
lui politehnic din 
București vor prezen
ta în cadrul sesiunii 
un număr de 116 lu
crări. O contribuție 
de seamă în efectua
rea cercetărilor știin
țifice au adus-o anul 
acesta cercurile știin
țifice de electroener- 
getică, care prezintă 
în cadrul sesiunii 29 
lucrări științifice și 
cercul de electronică 
și telecomunicații în 
care s-au elaborat 25 
lucrări,

lucrare valo- 
se anunță a fi 
a studentului 

Nachmann,

O 
roasă 
aceea 
Lupu 
care are ca temă am
plificatorii funcțio
nali. Elaborată timp 
de doi ani, lucrarea 
adyce îmbunătățiri la 
sistemul de amplifi
care și noutăți în 
ceea ce privește folo
sirea acestor amplifi
catori. De o mare 
importanță pentru 
transporturile noastre 
este lucrarea studen
tului Vosile Pascu 
despre schemele de 
semnalizare automa
tă la pasajele de ni
vel in transportul pe 
C.F.R. Cu ajutorul 
Institutului de cerce, 
țări C.F.R., lucrarea 
a și fost pusă în apli
care urmînd 
în viitor să 
extinsă pe

noscută pînă acum în 
țara noastră și dife
rită de met.odele de 
fabricație existente în 
străinătate. Lucrarea 
a fost efectuată sub 
conducerea profeso
rului H. Sanielevici

corespon- 
Academiei

ca 
fie 

extinsă pe toate li
niile de transport din 
țara noastră.

Cercul științific al 
studenților de la Fa
cultatea de chimie 
industrială prezintă 
anul acesta în sesi
unea științifică un 
număr de 15 lucrări. 
Dintre ele, două au 
trezit interesul deose
bit al profesorilor. 
Este vorba de lucră
rile „Obținerea bazei 
de roșu K.B.“ a stu
dentei Popeseu Nadia 
și „Anticanceros Do- 
magk.“, a studentului 
E'lias Mihail. Prima 
aduce o metodă ori
ginală de obținere a 
colorantului roșu 
Sț'Rșs metodă nocu-

rului H. 
membru 
dent al 
R.P.R.

Cel de 
referat, al studentu
lui Elias Mihail, din 
cercul acad. prof. 1. 
Nenițescu, propune 
soluții interesante 
privind obținerea u- 
nui medicament anti- 
canceros.

Lucrări valoroase 
sg vor prezenta anul 
acesta și in cadrul 
sesiunii cercurilor 
științifice studențești 
de la Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu“ 
din București. Numă
rul referatelor care 
vor fi supuse discu
țiilor este de 46. Din
tre ele amintim lu
crările „Influența 
substanțelor radioac
tive asupra produc
ției la plantele agri
cole“ a studentului 
N. Săulescu cit și 
lucrarea „Unele as
pecte privind biolo
gia înfloritului la po
rumb“, lucrare ela
borată timp de mai 
mulți ani de către un 
colectiv format din 
studenții Eremia Pe
tru, Diaconiță Raisa, 
Prusacov Cleopatra 
și Marinescu Viorica. 
Surorile lise și Bri
gitte Esterka din a- 
nul IV Horticultura 
Vor prezenta in ieși-

al doilea

une o interesantă lu
crare tratind despre 
influența îngrășămin
telor asupra garoafe
lor de seră, 
elaborată 
nea în 
cercetări 
timp de 
ani.

La facultatea de 
Chimie a Universi
tății „C. I. Parhon“ 
i-am intîlnit pe mem
brii cercurilor știin
țifice în plină acțiune 
de finisare a lucrări
lor pe care în zilele 
următoare le vor pre-

lucrare 
de aserne* 
urma unor 

efectuate 
mai mulțt

zenta în cadrul sesi
unii. Cercul de chi
mie tehnologică de 
sub conducerea prof. 
1. V. Nicolescu va 
prezenta în actuala 
sesiune o lucrare de 
o deosebită valoare 
științifică elaborată 
de studentele Izvora- 
nu Elisabeta și Zadu- 
rian Alice. In urma 
unor cercetări, cele 
două studente au 
descoperit patru noi 
substanțe chimice.

De o mare impor
tanță pentru viitorul

industriei noastre 
chimice sînt și cerce
tările studentei Călin 
Camelia din anul IV 
în legătură cu oro- 
matizarea catalitică a 
fracțiunilor medii de 
petrol. Cercetările 
studentei au arătat 
că din derivați infe
riori ai petrolului se 
pot obține hidrocar
buri aromate impor
tante pentru industria 
noastră farmaceutică 
și de mase plastice, 
ca și. benzine de ca
lități superioare.

E. Ft

lise și Brigitte Esterka 
din anul IV al Institutu
lui Agronomic „N. Băl
cescu" din București lu- 

crînd pe lotul unde efec

tuează cercetările.
• j

Exemple 
de

patriotism
In holul Institutului politehnic 

din București se află cîteva pa
nouri și mese pentru exponate cu- 
pririzînd fotografii, texte explica
tive și cîteva zeci de volume teh
nice. Deasupra tuturor stă scris 
simplu: „Lumini care nu se Vor 
stinge niciodată...“

Panourile vorbesc pe scurt, dar 
cu multă căldură despre străduin
țele deosebite depuse în perioadele 
grele ale începutului de către Gh. 
Asachi șl Gh. Lazăr, pentru tn. 
ființarea unui învățămînt tehnic 
în limba romînă în țara noastră, 
despre străduințele depuse de Po- 
ienaru și Spiru Haret pentru dez
voltarea ulterioară a acestui învă
țămînt. O mare parte a fotogra
fiilor Și lucrărilor expuse vorbesc 
despre aportul adus de către sa. 
vanții romîni la dezvoltarea știin
țelor politehnice pe plan mondial. 
Cuvinte pline de laudă sînt închi
nate geometrului de valoare mon
dială, Gh. Țițeica, fiu al unor 
feriști din Tr. Severin care a 
mit pe matematicienii lumii 
lucrările sale originale. Multe 
tografii și un articol frumos 
cadrează portretul inginerului 
mîn Anghel Saligni, constructorul 
multor porturi dunărene, al portu. 
lui Constanța ca și al minunatu
lui pod de peste Dunăre ce leagă 
Dobrogea de Muntenia la Cerna
vodă. Anghel Saligni. ca și Gh. 
Țițeica, a fost timp de cîteva de
cenii profesor al Institutului poli
tehnic, exemplu de înaltă conștiin. 
ciozitatea profesională, un minu. 
nat cetățean patriot. Iată mai de
parte portretele și lucrările ingine. 
rilor profesori A. Ioachimescu, Ion 
Ionescu, Dfonisie Germani, Gh. 
Em. Fflipescu, oameni de știință 
romîni ale căror nume vor rămîne 
pentru totdeauna înscrise în car
tea de aur a învățămîntului poli
tehnic din țara noastră.

Există și un panou special re. 
prezentînd dezvoltarea Institutu
lui politehnic din București în anii 
de democrație populară, creșterea 
numărului laboratoarelor, a clădi
rilor, a nivelului de trai al stu
denților. Sînt expuse de asemenea 
toate lucrările publicate în anii 
regimului nostru de către profe
sori actuali ai Institutului.

Mă gîndeam că expoziția aceas. 
ta _ este una dintre lecțiile cele 
miai simple, dar dintre cele mai 
eficace, de patriotism. Mă mai 
gîndeam că fiecare comitet U.T.M. 
al fiecărui institut, ar putea să 
pună în fața studenților aseme
nea exemple care pentru fiecare 
dintre studenți trebuie să rămînă 
mereu vih

ce- 
ui.
cu 
fo- 
în- 
ro-
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La halta mică, a- 
țezată ca un punct 
cenușiu în mijlocul 
cimpiei, copleșită par
că de întinderea ne- 
sfirțită dimprejur, n-a 
coborît din tren de- 
cît o fată înăltuță, 
cu fața negricioasă, 
îmbrobodită, cu o le
găturică în mină. A 
pornit pe drumul 
care tăia cîmpia în 
două, spre sal. Pri
vea cu emoție satul 
care se vedea în zare, 
cimpul din jurul său, 
neted ca palma. S-a 
aplecat ți a luat un 
pumn de pămint, cer- 
cetîndu-l cu o privi
re atentă, profesio
nală. Apoi l-a fărî- 
mițat și l-a lăsat să 
se prefire printre 
degete. A plecat mai 
departe. La marginea 
satului au întimpina- 
t-o un băiețaș și-un 
cățeluș. Cățelul s-a 
ascuns între picioa
rele băiețașului care-o 
privea curios, cu un 
deget în gură.

— Iu spune-mi, tu 
știi unde-i colectiva ? 
l-a întrebat fala.

— Acolo ! ț-a a- 
rătat el undeva spre 
miază-zi.

Și fata a plecat 
intr-„acolo“...

La colectivă era 
Iunie puțini. Cițiva 
colectiviști care cir- 
peau niște hamuri, 
socotitorul și un bă
iat care venise de la 
grajd să-ți aprindă o 
țigară. Președintele 
era plecat. Fata s-a 
prezentat acestora.

— Sînt 
gospodăriei.

— Aha, 
unul dintre 
lucrau la 
după care n-a mai 
zis nimic.

Tinerei inginere nu 
i-a plăcut această

inginera

ti făcut 
cei c< re 

hamuri,

INFORMAȚII
Miercuri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Albania în R.P 
Romînă, Miha Lako.

La plecare, în Gara de Nord, 
ambasadorul R.P. Albania a fost 
condus de I. Moruzi, directorul 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe, de membrii amba
sadei R.P. Albania la București, 
precum și de șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Noi oaspeți la „Criteriul 
mondial de scrimă 

al tineretului“

Ä !X-g ediția 

o ,,Criteriului mondial 

de »crimă ol tineretului**

primire cam rece și 
indiferentă. După ci
teva săptămini ți-a 
dat seama cu durere 
că oamenii 
s-arată 
venirea 
darie, 
lor era 
curcă ei 
că doar numai agri
cultură fac de cînd 
se știu. Ce ar putea 
să-i învețe pe ei

nu prea 
bucuroși de 
sa in gospo- 
Cotivingerea 

că se des- 
și singuri.

rea, trebuie să lupt 
pentru aceasta“.

Timp de doi ani, 
tînăra ingineră a gos
podăriei colective din 
Șoldanu, Elena Gu- 
lan a luptat, a mun
cit.

S-a luptat cu con
cepțiile individualis
te ale unora, cu me
todele de muncă în
vechite ale altora. 
Pentru ca să-i deter-

— Cît vom ara azi ? Ne 
străduim să muncim astfel in 
cît toate lucrările să fie exe
cutate în timpul optim 
tehnic.

(O consfătuire scurtă 
președintele gospodăriei 
tive „Ioan Fonaghi“ 
nul Codlea ți tractoristul CON
STANTIN CIOBANU, înaintea 
plecării brigăzii la cimp).

Foto: D. F. DUMITRU

agro-

între 
colea- 

din raio-

I

★
Zilele acestea a plecat la Paris 

tov. C. Burtică, secretar al Con
siliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din centrul universitar 
București, pentru a participa la 
seminarul internațional al stu
denților din specialitățile mine, 
metalurgie și geologie, organizat 
de Uniunea Școlilor Superioare 
din Franța.

Tov. C. Burtică va participa 
de asemenea ca observator 
partea Uniunii Asociațiilor 
detiților din R.P. Romînă la 
greșul Uniunii Naționale a 
denților Francezi, care va 
loc la Marsilia între 9—13 
lie.

din
Stu- 

Ccn- 
Stu- 
avea 
apri

(Agerpres)

va la mijloc. Să mai 
schimbăm hrana, 'să 
nu fie mereu aceeași.

AȘA CUM
A VISAT

Și să le mulgem nu
mai de două ori pe 
zi. Să nu 
meteu de 
acasă, să 
pe drum.

Pînă la 
ducția de 
crescut.

Gospodăria are un 
lac destul de mare 
chiar lingă sediu în 
care se scăldau copiii 
vara.

Lacul era nefolo
sit.

— Nu-i păcat de el? 
— le-a spus ingine-

le 
la 
le

aducem 
pășune 
purtăm

urmă pro-
lapte a

Tn cursul zilei de miercuri au 
continuat să sosească în Capitală 
echipele participante la „Crite
riul Mondial de Scrimă al Tine
retului“. Lotul Italiei cuprinde 12 
trăgători în frunte cu săbierul 
Saccro. Echipa italiană este în
soțită de fostul campion mondial 
Eduardo Mangiarotti, care i fă
cut deplasarea în calitate de an
trenor și trimis special al ziaru
lui „Gazzeta dello Sport“ din 
Milano. La sosire, Mangiarotti a 
făcut următoarea declarație unui 
corespondent al Agenției romîne 
de presă „Agerpres“: „Sîntbucu
ros că mă aflu în frumoasa dv. 
Capitală. Federația internațională 
de specialitate a luat în conside
rație străduințele pe care le-a 
depus federația romînă de a da 
un impuls scrimei și a recompen
sat-o cu organizarea -acestui im
portant concurs. Deși au debutat 

arena in- 
i romîni 

și-au cucerit

de foarte puțin timp în 
ternațională, scrimeurii 
și mai ales fetele, 
aprecieri unanime“.

Miercuri au mai 
țiile R.F. Germane, 
slaviei. Olandei, 
Franței și altor 'țări. Pentru as
tăzi sînt așteptate să sosească 
delegațiile din R.P. Polonă, R.D. 
Germană, R. Cehoslovacă, Repu
blica Arabă Unită, Elveția și 
Monaco.

sosit delega-
R.P.F. Iugo- 
Danemarcei,

Scrimeri din 17 țări ia București
di mi- 

sala 
se dă 

în- 
dintre 

mari

lumea în.

puteți spu- 
pe care a 
noastră In

„domnișoara asta“ ? 
Și uneori, seara, în- 
tr-o cămăruță joasă, 
cu păttiînt pe jos, 
singură, fata avea 
clipe de îndoială și 
tristețe. Altceva Visa
se ea cînd era stu
dentă. Se vedea mun
cind în gospodărie tovarășă
de dimineața pînă 
seara, agitindu-se, 
vorbind cu oamenii, 
zbătindu-se pentru 
toate, ținind cursuri 
agrotehnice. Și cînd 
colo, aproape tdți se 
uită chionț la ea.

Dar intr-un tîrziu, 
tot ea singură și-a fă
cut reproșuri. ,J)aj 
de ce m-am supărat ? 
Pentru că nu m-au 
primit cu urale și cu 
flori? Pentru că oa
menii n-au încredere 
în mine ? Dar deo
camdată Uu le-am do. 
vedit nimic, n-am fă
cut încă nimic ca să 
le spulber neîncrede-

mine să cultive po
rumbul după regulile 
științei, a trebuit să 
se zbată zi ți noapte, 
să discute ore întregi, 
să-l convingi pe fie
care colectivist. („De 
ce trebuie să-l pră
șim de trei ori pe an, 

I ingineră ? 
Nu-i ajunge de dotiă 
ori ?“ „Nu, nu-i a- 
junge. E mai bine 
ața. O să-l prășim 
ți a patra oară dacă 
va fi nevoie“). Cînd 
la recoltat au ieșit 
4442 kg. la hectar, 
oamenii au văzut că 
Elena a avut drep
tate.

A văzul că vacile 
dau o cantitate prea 
mică de lapte. S-a 
dus zi de zi la grajd. 
A observat atentă 
cum sînt hrănite, 
cum sînt mulse. A 
chemat și doctorul 
veterinar.

— Trebuie să fie ce-

ra. Să creștem nițle 
rațe, să cumpărăm 
boboci.
— Sînt prea scumpi. 

Or să moară pe 
drum, mai mare pa
gubă.

Fata s-a dus chiar 
ea ți-a adus bobocii. 
N-au murit pe drum. 
Peste cîteva luni la
cul era alb de rațe.

noaptea, 
în
se 
pe 
in

■» A

„.Uneori, 
cînd stă singură 
cămăruța ei, fata 
gindește la viața 
care o duce aici
colectivă. O viață 
plină de luptă, de 
zbucium, de conflic
te, de împliniri ți 
satisfacții. O conti
nuă luptă. Ața a vi
sat ea în facultate. 
Și ața a fost.

I. MIHALACHE

Astăzi la cinematografele
„Patria“ „București“

o.

Acțiuni aie Tineretului

PE SCURT
LUXEMBURG 2 (Agerpres). — 

In prima partidă din cadrul pre. 
liminariilor (grupa C), echipa R.P. 
Romîne a întîlnit în nocturnă la 
Luxemburg selecționata Greciei. 
Meciul s.a terminat cu scorul de 
1—0 (0—0) tn favoarea fotbaliști
lor greci care au prestat un joc 
mai rapid și au dominat mai mult.

In aceeași grupă, echipa Olan
dei a produs o altă surpriză, cîș. 
tigrnd cu 3—2 în fața reprezen
tativei R. P. Ungare, una din fa
voritele turneului.

Alte rezultate : R. Cehoslovacă 
— Belgia 3—1 ; Franța — R. P. 
Polonă 2—0 ; R. F. Germană-Aus- 
tria 2—0 ;

★
(Agerpres). — In.2 . _ .

conttnd pentru semiti-
MADRID

tr-un meci _____  ,___
nalele „Cupei campionilor euro
pei Ia fotbal", Real Madrid a în
trecut pe Vasas Budapesta cu 4—0 
(2-0).

★
După cum anunță 

braziliene, echipa de volei 
nese, campioana Braziliei, 
treprinde în luna iulie un lung 
turneu în Europa. Voleibaliștii 
brazilieni vor juca cu echipe din 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ro- 
mînă, R. Cehoslovacă, Portugalia.

ziarele 
Filimi- 
va in

Mîine 
neață, în 
Floreasca 
„startul“ 
tr-una 
cele mai
competiții inter
naționale de 
scrimă ale a- 
nului: a IX-a e- 
diție a „Crite
riului mondial de 
scrimă al tine

retului“, întrecere, care e conside
rată pe bună dreptate de către 
specialiști, ca un veritabil campio
nat mondial al juniorilor, stirnește 
un mare interes in rîndurile iubi
torilor de sport din Capitala țării 
noastre. In legătură cu această 
mare competiție, din partea zia
rului nostru, Al. Pintea l-a rugat 
pe tovarășul VASILE IONESCU, 
președintele Federației Romîne de 
Scrimă, să ne răspundă la cîteva 
întrebări.

ÎNTREBARE : In primul rind, 
v-am ruga să ne spuneți cîteva 
cuvinte despre Istoricul „Criteriu
lui mondial al tineretului“.

RĂSPUNS : In anul 1950 s-a des
fășurat primul „Criteriu mondial 
al tineretului“, în , orașul Nissa, 
Inițiator, Louis Bontemps, preșe. 
dintele federației franceze de scri
mă. Celelalte ediții s-au desfășu
rat la: Paris (1051), Cremona 
(1952), Paris (1953), Cremona 
(1954), Budapesta (1955), Luxem
burg (1956) și Varșovia (1957).

Scrimerii romîni au participat 
numai la ultimele trei ediții și 
anume : în 1955 la Budapesta, unde 
Maria T.aitiș și losif Zi-lagy s.au 
calificat în finală ; în 1956 la 
Luxemburg unde Maria Taitiș ocu
pă locul II iar Ecaterina Orb și 
Olga Orban ocupă locuri meritorii 
în finală și în 1957 la Varșovia, 
unde Eugenia Țărăngoiu și Csi
pler Atila ajung în finale. Aceste 
concursuri, la care au participat 
numeroși scrimeri de valoare mon
dială, au devenit cu timpul ade
vărate campionate mondiale de 
scrimă ale juniorilor. Mulți dintre 
participanții la edițiile „Criteriului 
mondial al tineretului“ au obținut 
succese strălucite la campionatele 
mondiale ale seniorilor.

La Congresul Federației Inter, 
naționale de Scrimă din anul 1957 
s-ia hotărît ca organizarea celei de 
a IX-a ediții a „Criteriului mon
dial al tineretului" să fie încre
dințată Federației Romîne de 
Scrimă.

Această hotărîre s.a datorat 
faptului că țara noastră și-a căpă
tat un mare prestigiu internațio
nal ca organizatoare a multor con
cursuri internaționale cît șl prin 
faptul că scrima noastră, datorită 
rezultatelor obținute, se bucură de

aprecieri elogioase în 
treagă.

ÎNTREBARE : Ce ne 
ne despre dezvoltarea 
luat-o scrima în țara 
ultimii ani ?

RĂSPUNS : Scrima este cunos
cută la noi în țară încă cu tnulți 
ani în urmă, însă abia după eli
berarea țării noastre ea a luat o 
dezvoltare remarcabilă, ca și toate 
celelalte sporturi de altfel. Pînă în 
anul 1947, existau, de pildă, în în. 
treaga țară, doar 2—3 secții de 
scrimă. Astăzi sînt peste 35 secții 
în 14 orașe, cu peste 2.500 scrimeri 
calificați. In ultimii 3—4 ani, s-au 
înființat școli sportive de tineret la 
Cluj, Oradea și București. Ele sînt 
dotate cu materiale și au antre
nori prfcepuți care stau la dispo
ziția scrimerilor în mod gratuit. 
In aceste școli sportive au învățat 
mînuirea armelor mulț' tineri și 
tinere oare mai apoi au devenit 
trăgători fruntași.

In prezent, scrimerii din țara 
noastră se întrec în competiții pe 
echipe — categoria A și B, pre
cum și în zeci de campionate șl 
concursuri, pe categorii de clasi
ficare, pe arme, pe vîrste etc. In 
ultimii ani, scrimerii noștri au avut 
numeroase întîlniri internaționale, 
reușind comportări meritorii. Prin
tre cei oare au reușit cele mai 
bune rezultate în întîlnirile inter
naționale, citez pe: Olga Orban, 
cîștigătoarea medaliei de argint la 
Jocurile Olimpice de l.a Melbourne, 
Maria Taitiș.Vicol, Eugenia Ță- 
răngoiu, Ecaterina Orb, Mureșanu 
Tănase, Mustață Dumitru, losif 
Zilahi șl mulți alții.

O ULTIMA ÎNTREBARE : des-

pre pregătirile pentru actuala edi
ție, a IX.a, a „Criteriului mondial 
al tineretului".

RĂSPUNS : La actualul concură 
participă 148 scrimeri din 17 țări, 
întrecînd toate celelalte criterii aut 
ca număr de participanți, cit și ca 
țări. Printre oaspeții străini oare 
vor participa la întrecerile din 
sala Floreasca remarcăm pe : Ale
xandra Zabelina (U.R.S.S.), cam
pioană mondială La senioare pe 
anul 1957 ; Rejto I-ldiko (Ungaria), 
clștigătoarea ultimelor 2 ediții laie 
criteriului ; Jurii Osipov și Rumitj 
Evghenie (U.R.S.S.), Jerzy Voj- 
ciechowski (Polonia), Horvath Zoi- 
tan (Ungaria), S-aconto Gianluigl 
(Italia) și alții. In ceea ce .priveș. 
te participanții noștri, aceștia cred 
că vă sînt cunoscuți. Printre ei se 
află Mureșanu Tănase, Csipler 
Atila și Sorin Poenaru la floretă 
băieți, maestr.a sportului Olga Or
ban, Lucky Maria și Valeria 
Luttman la floretă fete, Gur.ath 
Adalbert (credem că va fi cel mai 
tînăr concurent al criteriului, 
avînd abia 15 ani), Toth Ștefan, 
Gheorghe Lăudoiu la spadă, și Ni- 
col-ae Ghilezan, Emeric Aruș, La- 
dislau Rohony La sabie.

In încheiere aș mai vrea să arăt 
doar faptul că pentru reușita aces
tui mare campionat. Federația Ro- 
mînă de Scrimă împreună cu toți 
scrimerii, tehnicienii și amatorii de 
scrimă, au depus mari eforturi/ 
Sălile Floreasca au fost pregătite 
în mod special cu aparate și arme 
de cea mai bună calitate. Sperăm 
astfel să facem față cu succes exi
gențelor concurenților și spectato
rilor, aceștia din urmă sperînd să 
fie în număr cît mai mare la în. 
treceri.

ROIESC 
PREMIILE

Pentru a reda noi terenuri 
agriculturii

(Urmare din pag. l-a) 
gime, doi metri lățime și un me
tru și cincizeci înălțime.

în ziua aceea au fost organizate 
șase brigăzi, alcătuite din tineri 
și virstnici de pe fiecare uliță. Co
mandamentul a fost format din 
11 tovarăși printre care se află 
Petre R. Toma, Gh. ViȘan, Marin 
Manolache, secretari ai organiza
țiilor U.T.M. din comună.

începutul a fost destul de greu. 
Porțiunea de îndiguire pe care 
urma să se transporte mai mult de 
4.000 metri cubi de pămint a pus 
la grea încercare și pe oameni șl 
animalele de muncă. Noroiul ajun
gea pînă la genunchi. Nimeni n-a 
șovăit însă. S-a pornit o adevărată 
întrecere. Utemiștii Aurel Șerban, 
Maxim Frățilă, Ion Muscă, Iorda- 
che Barbu, alături de comunistul 
Stan Iordache și nelipsitul moș 
Mirea, care acum nu se mai îiidoia 
de reușita acțiunii, au fost anima
torii întrecerii. Fiecare a cărat 
între 18 și 22 metri cubi de pă
mint. Bilanțul primelor patru orc 
de lucru — atît s-a stabilit pentru 
fiecare într-o zi — a fost destul de 
bogat. S-au încărcat, s-au transpor
tat cu atelajele, s-au descărcat și 
nivelat aproape 220 metri cubi de 
pămint...

După două zile de lucru, cu cei 
420 metri cubi de pămint s-a ter
minat de astupat principalele por
țiuni pe uude balta își făcea loc, 
revărsindu-se peste izlaz. Tinerii 
și-au propus ca după terminarea 
îndiguirii să planteze și 1.000 bu
căți plute și răchită pentru conso
lidarea și protejarea digului.

Acțiunea pornită în comuna Lu
ciu din raionul Pogoanele dove
dește că utemiștii și tinerii au

toate posibilitățile să contribuie 
din plin la dezvoltarea agriculturii 
redind circuitului producției noi 
terenuri, improprii pînă acum lu
crărilor agricole.

Scenariul: IOSIF OL?ANSKI. Regia: LEV KULIDJANOV 
IAKOV SEGHEL. Muzlca: IURII BIRIUKOV

RIMMA SOROHOVA. EVGHENI MATVEEV, VALEblTINA 
TELEGHINA, NIKOLAI ELIZAROV, JANA BOLOTOVA, 

LEV KULIDJANOV

ȘÎ

Miercuri seara, la cinematogra
ful Patria din Capitală a avut loc 
premiera de gală a filmului so
vietic „Casa in care locuiesc“, pro
ducție a studioului „Maxim Gorki“ 
din Moscova, realizat de regizorii 
Lev KulindjanoV ți lakov Seghel, 
după scenariul lui losif Olșanski.

„Casa în care locuiesc“, film de 
un profund și cald umanism. în
fățișează viața locatarilor dintr-un 
bloc muncitoresc, drama pe care 
a adus-o războiul în viața familii
lor din acest bloc.

Artiștii Rimma Șorohova și Ev
ghenii Matveev, interpreții prin
cipali ai filmului au fost prezen
tați publicului care le-a făcut o 
primire entuziastă, aplaudîndu-i 
îndelung.

Actorii sovietici au mulțumit 
publicului pentru călduroasa pri
mire ce li s-a făcut.

La spectacol au asistat tovarășii: 
D. Coliu, P. Niculescu-Mizil, Oțelia 
Manole. Al. Buican, Pavel Țugui, 
Eugen Rodun, Gh. Macovesțu, func
ționari superiori din Ministerul In- 
vățămînlului și Culturii fruntași ai 
vieții culturale ți artistice din Ca
pitală, un numeros public.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București ți membri ai Ambasa
dei.

Filmul „Casa în care locuiesc" 
a fost prezentat in aceeași seară, 
în premieră de gală ți la cinema
tograful „Maxim Gorki“ din Capi
tală. Și aici spectatorii au făcut 
cunoștință cu cei doi artiști sovie
tici Rimma Șorohova ți Evghenii 
Matveev.

cS>

( Agerpres)
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IN CARE 
VA PUTETI 
CUMPĂRĂ 
BIIXTE »

Scopul activității noastre: 
ridicarea conștllifcl politice
A U TEM IȘTI LOR

Casa în care locuiesc — PATRIA, 
BUCUREȘTI : Strada Mare - I. 
C. FR1MU, VOLGA, LIBERTĂȚII ; 
Luna de miere — REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, ALEX. POPOV, 
FLACARA ; Căpitanul bătrînei ca
rapace - MAGHERU, CENTRAL, 
ARTA; Serenada mexicană — V. 
ALECSANDR1, ALEX. ȘAHI A ; 
Urme în noapte — LUMINA, DON- 
CA SIMO, 30 DECEMBRIE ; Sca- 
ra în spinală — VICTORIA, VA
SILE ROAITA, ALIANȚA ; Ultima 
vrăjitoare — DOINA ; Pomișorul 
fermecat — 'MAXIM GORKI ; Un 
program de filme — TIMPURI 
NOI ; Articolul 420 - TINERETU
LUI î Don Giovanni — ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE ; 1 MAI ; 
Verstele de foc — GH. DOJA, N. 
BALCESCU 1

(Urmare din pag. l-a) 

de la Uzinele „Clement Gottwald“ 
care, împreună cu cabinetul teh
nic a organizat un concurs de 
inovații.

Tineretul mobilizat de organi
zațiile U.TM din Capitală a 
prestat peste 2.000.000 ore mun
că voluntară pentru înfrumuseța
rea orașului, la diverse lucrări de 
construcții edilitare (terminarea 
„Casei Scinteii“, construirea sta
dionului „23 August" etc ), a mers 
la sate dînd ajutor in campania 
de strîngere a recoltelor de cerea
le și legume etc. O mențiune spe
cială se cuvine unităților de pio
nieri și organizațiilor U. T. M- 
care s-au preocupat de antrena
rea tineretului in acțiunea de 
mare însemnătate patriotică — 
colectarea fierului vechi.

Statutul U.T.M vorbește de în
crederea și răspunderea acordată 
organizației noastre de către par
tid — aceea de a fi rezerva de 
cadre tinere pentru partid. In ul
timii doi ani de zile, aproape 
10.000 de utemiști din Capitală 
au fost primiți în rîndurile avan
gărzii clasei noastre muncitoare 
— Partidul Muncitoresc Romîn. 
E meritul deosebit al acelor or
ganizații UT.M. care, Îndrumate 
și conduse de către partid, au 
știut să educe astfel de utemiști, 
să-i crească, să-i formeze din 
punct de vedere politic și ideolo
gic, încît să se ridice la înălți
mea răspunderii de a primi cali
tatea de membru al partidului 1

Subliniind realizările obținute 
de tineretul muncitoresc al Capi
talei, delegații au criticat cu tă
rie neajunsurile muncii unor or
ganizații U.T.M. din fabrici, uzi-

ne, cooperative de producție etc. 
Sînt multe organizații care se o- 
cupă încă foarte slab de crește
rea calificării profesionale a ti
neretului, nu-i mobilizează pe ti
neri să învețe neobosit, să-și în
sușească cuceririle noi ale tehni
cii șl din această cauză aportul 
lor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan ale uzinei, secției, brigăzii 
in care lucrează este foarte scă
zut. Mulți nu-și îndeplinesc nor
mele, dau produse de slabă ca
litate, rebutează lucrul ce li se 
încredințează. Pe de altă parte, 
sînt organizații U.T.M. din în
treprinderi care nu se ocupă cu 
perseverență de educarea tinere
tului in spiritul disciplinei mun
citorești. care tolerează, „închid 
ochii", nu iau poziție fermă, 
combativă împotriva celor indis- 
ciplinați care lipsesc nemotivat 
zile întregi, se plimbă fără rost 
în timpul lucrului, nu ascultă po
vețele și îndrumările inginerilor 
și maiștrilor, se poartă necuviin
cios cu muncitorii virstnici și cu 
tovarășii lor de muncă. A fost 
criticată munca nesatisfăcătoare a 
unor comitete raionale care au 
neglijat în mod nepermis activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
unele școli profesionale, care se 
pierd în lucruri mărunte și scapă 
din vedere sarcina lor de căpete
nie — aceea de a se îngriji ca u- 
cenicii să-și însușească temeinic 
meseria, să crească ca muncitori 
instruiți, stăpîni pe tehnica avan
sată, să dezvolte în sufletul și 
conștiința lor mîndria că el se 
pregătesc să intre în rîndurile 
eroicei noastre clase muncitoare.

Orașul București este cel mai 
mare centru universitar din țara 
noastră, institutele de învățămîr.t

superior însumînd peste 25.000 
studenți. Dintre aceștia, cea mai 
mare parte sînt utemiști.

Luptînd pentru aplicarea în 
viață a indicațiilor celui de-al 
ll-lea Congres al U.T.M. care și-a 
însușit prevederile Hotărîrii Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la îmbunătățirea mun
cii politico-educative în rîndul 
studenților, Comitetul Orășenesc 
U.T.M. București, organizațiile 
U.T.M. din centrul universitar 
București, au obținut o serie de 
rezultate bune în educarea poli
tică a utemiștilor studenți. Pentru 
o îndrumare competentă a mun
cii organizațiilor U.T.M. din în- 
vățămîntul superior, s-a creat co
mitetul U.T.M. a| Centrului uni
versitar — București. Au început 
să se organizeze ciclurile de con
ferințe destinate înarmării poli
tice și ideologice a studenților. In 
unele locuri s-au organizat 
cercuri pentru studierea istoriei 
U.T.C. (Universitatea „C. I. Par- 
hon“), sesiuni comemorative (co
memorarea a 50 de ani de la 
răscoalele țărănești din 1907), 
conferințe și simpozioane despre 
trecutul de luptă al poporului și 
tineretului nostru. Toate aces
tea Si multe alte acțiuni, duse sub 
conducerea și îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, au 
contribuit la educarea patriotică 
a masei studenților, la stimularea 
pasiunii tineretului universitar 
pentru învățătură, a dragostei 
față de profesiunea aleasă.

Dar, așa cum au scos cu tărie 
în evidență dezbaterile Conferin
ței, aceste rezultate, prețioase fără 
îndoială, nu pot suplini lipsuri!«

mari pe care le mai are activita
tea organizațiilor U.T.M. din fa
cultăți. Organele și organizațiile 
U T.M. se ocupă încă slab de e- 
ducația politico-ideologică, în 
spiritul învățăturii marxist-leni- 
niste a studenților.

Construcția noastră socia
listă necesită intelectuali mi- 
litanțî, fermi și hotărîți pentru 
înfăptuirea sarcinilor partidului, a 
politicii partidului — însușită și 
aplicată zi de zi în viață de în
tregul nostru popor. De aceea, 
concomitent cu temeinicele cu
noștințe de specialitate, studenții 
trebuie să-și însușească marxism- 
leninismul, Ideologia înaintată a 
clasei muncitoare.

In unele organizații ale U.T.M. 
(Institutul Medico-Farmaceutic, 
Institutul Politehnic, Institutul 
„Maxim Gorki", Institutul Peda
gogic), deși s-a trecut la organi
zarea ciclurilor de conferințe in
dicate de C.C. al U.T.M., datori
tă unei orientări înguste, temati
ca ciclurilor de conferințe a fost 
axată cu predilecție pe probleme 
de estetică și morală. Or, este 
clar că prin limitarea tematicii ci
clurilor de conferințe numai la 
probleme de prietenie, de dragoste 
și căsătorie—care, fără îndoială, 
sînt necesare a fi cunoscute și 
dezbătute — organizațiile U.T.M. 
nu vor realiza înarmarea studen
ților cu convingeri politice, cu te
meinice cunoștințe marxist-leni- 
nlste, nu-i vor ajuta să-și forme
ze și să-și cultive o concepție ma
terialistă asupra lumii și socie
tății.

Pe de attă parte, multe organi
zații U.T M. manifestă o slabă 
preocupare și o scăzută exigență 
în legătură cu modul cum își în-

sușesc studenții cunoștințele mar- 
xist-leninlste ce se predau la ca
tedrele de științe sociale, mai ales 
în facultățile cu caracter tehnic. 
La aceasta contribuie și exigența 
scăzută a unor cadre didactice — 
mulți dintre ei utemiști — care 
organizează superficial discuțiile 
în cadrul seminariilor, trec cu u- 
șurință peste neclarități și confu
zii ideologice, mulțumindu-se de 
multe ori cu discutarea și însuși
rea „bucherească“ de către stu- 
denți a cunoștințelor de marxism
leninism.

Se dă încă puțină atenție conți
nutului adunărilor generale U.T.M. 
ceea ce face ca ele să nu fie fo
losite ca mijloc de bază pentru 
înarmarea utemiștilor cu cunoș
tințe politice temeinice, ipentru 
creșterea conștiinței lor politice, 
a răspunderii și combativității lor.

Datorită nivelului politic scă
zut al unor utemiști, unele orga
nizații ale U.T.M. nu iau atitudi
ne fermă, combativă, împotriva 
unor manifestări de indisciplină 
și liberalism promovate de unele 
elemente dușmănoase strecurate 
în rîndul studenților.

Dezbaterile conferinței au scos 
cu tărie la iveală cauzele aces
tor lipsuri. Principala vină o 
poartă organizațiile U.T.M., ca
drele utemiste. care în multe 
locuri se mărginesc la o muncă 
formală, nu se ocupă în mod con
cret de problemele esențiale ale 
muncii politice în rîndul studen
ților. Nivelul scăzut al vieții in
terne a unor organizații ale 
U.T.M. se datorează șl controlu
lui și îndrumării slabe, formale, 
din partea activiștilor Comitetu
lui orășenesc U.T.M.

Cu toate că în Centrul Uni
versitar București sînt peste 2.000 
cadre didactice tinere, organiza
țiile U.T.M., Comitetul U.T.M. al 
centrului universitar au dovedit 
o slabă procupare 
narea 
sprijinirea 
U.T.M.

Pornind 
constatări, ,
măsuri concrete care, îndeplinite 
cu preseverență, vor determina în 
scurt timp îmbunătățirea muncii 
dusă de organizațiile U.T.M. pen
tru educația politică șl ideolo-

concretă a 
muncii

pentru antre- 
acestora în 

organizațiilor

de la acestetocmai
conferința a hotărît

gică a studenților, pentru mobi
lizarea lor în a se pregăti temei
nic pentru a crește ca specialiști 
bine pregătiți, mllitanți 
la înfăptuirea sarcinilor 
de partid.

★
Lucrările conferinței au relevat, 

de asemenea, rezultatele obținute 
în procesul de educație politică, 
patriotică a elevilor din școlile 
medii, care formează o masă în
semnată în rîndul tineretului Ca
pitalei. Astfel, odată cu începerea 
anului școlar 1957 — 1958 s-au 
creat în școli cercurile pentru 
studierea Statutului U.T.M., s-a 
introdus un ciclu de conferințe 
privind politica partidului nostru, 
construirea socialismului în pa
tria noastră, s-a acordat mai 
multă atenție informării -politice 
a elevilor asupra problemelor po
litice interne și Internaționale. O 
experiență bogată au acumulat 
unele organizații de bază și co
mitete raionale ale U.T M. în ce 
privește educația patriotică a ele
vilor. Se organizează tot mai 
multe întîlniri ale elevilor cu 
vechi militanți ai partidului 
nostru. Sînt școli in care se 
studiază trecutul istoric al 
școlii respective, întocmindu-se 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid și al conducerii școlilor 
monografii, studii etc. (de pildă 
la școala medie nr. 11 „Dimitrle 
Cantemir"). In unele școli (din 
păcate încă puține la număr) or
ganizațiile U.T.M. au sprijinit 
concret organizarea unor acțiuni 
practice cu elevii în scopul apli
cării măsurilor privind politehni- 
zarea învățămîntului. Merită re
levată în acest sens experiența 
prețioasă dobindită de organiza
ția U T.M. a Școlii medii nr. 4 
ai cărei elevi lucrează în atelie
rele Complexului C. F. R. „Grl- 
vița Roșie“.

Dar, așa cum au subliniat dez
baterile conferinței, munca de e- 
ducație politică a elevilor din 
școlile medii are încă serioase 
slăbiciuni. Ca urmare mulți ute
miști nu cunosc bine caracterul, 
scopul și sarcinile U.T.M.. nu cu
nosc probleme elementare privind 
politica partidului și statului 
nostru, se manifestă în rîndul

activi 
trasate

unor elevi influențele ideologiei 
burgheze, ale misticismului și 
obscurantismului. La aceasta con
tribuie, fără îndoială, faptul că 
unele organizații ale U. T. M. nu 
pun în centrul întregii lor acti
vități preocuparea pentru educa
ția politică și patriotică a elevi
lor. Slab sînt folosite adunările 
generale ale U.T.M., ca principal 
mijloc de informare și educare 
politică a elevilor, de creștere a 
conștiinței lor politice in multe 
organizații cercurile politice se 
mărginesc la copierea mecanică 
a metodelor folosite în orele de 
clasă.

Principalul neajuns al muncii 
de educație politică, patriotică a 
elevilor școlilor medii, pentru 
care poartă vină atît comitetele 
raionale, comitetul orășenesc 
U.TM. cît și cadrele didactice, 
constă în faptul că nu s-au folo
sit nici pe departe toate mijloa
cele șl posibilitățile existente pen
tru a-i educa pe elevi în spiritul 
respectului, al dragostei pentru 
munca fizică.

★
Hotărîrile adoptate de confe

rință au ca principal obiectiv toc
mai ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a preocupării tuturor or
ganelor și organizațiilor U.T.M. 
pentru educația conștiinței poli
tice a utemiștilor. pentru mobili
zarea lor la o participare și mai 
activă la îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid în fața organiza» 
ției noastre.

Condiția esențială pentru a face 
să crească nivelul muncii politice 
a organelor și organizațiilor 
U.T.M. — așa cum subliniază ho- 
tărîrea conferinței — este de a 
urmări în întreaga lor activitate, 
în toate domeniile un scop pre
cis — acela al formării politice 
a utemiștilor ca mllitanți hotă- 
rîți pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Pentru aceasta însă 
trebuie extirpate manifestările 
de formalism în munca de orga
nizație, activiștii și cadrele orga
nizației să-și petreacă cea mal 
mare parte din timp în organi
zație de bază, îndrumîndu-le șl 
ajutîndu-le concret in organiza
rea muncii politice de educație 
comunistă a utemiștilor și între» 
gulul tineret.

*



Pentru pacea și fericirea omenirii
Puternicul ecou mondial al hotărîrii istorice

a Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Inițiativa U.R.S.S. trebuie să găsească 

sprijinul tuturor țărilor
BERLIN 2 (Agerpres). — Ști

rea cu privire la noua măsură de 
pace a Uniunii Sovietice, care s-a 
răspîndit cu repeziciune în seara 
zilei de 31 martie, a fost întîm- 
pinată cu bucurie și satisfacție 
de colectivele numeroaselor în
treprinderi din Berlinul democra
tic și alte orașe ale R. D. Ger
mane.

Documentele adoptate de So
vietul Suprem al U.R.S.S. în le
gătură cu încetarea unilaterală 
de către Uniunea Sovietică a ex
periențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen se află în centrul 
atenției presei democrate berli- 
neze. Ziarul „Neues Deutsch
land“, organ al C.C. al P.S.U.G., 
subliniază că Sovietul Suprem a

Macmillan: „Textul declarației ministrului Afa 
cerilor Externe sovietic este 
studiat cu minuțiozitate**

LONDRA 2 (Agerpres). — La 
1 aprilie primul ministru Mac
millan a răspuns în Camera Co
munelor ................ II.
deputați laburiști cu privire la 
poziția guvernului englez în le
gătură cu hotărîrea Uniunii 
Sovietice de a înceta unilateral 
experiențele cu. arma nucleară.

El a declarat că „textul decla
rației ministrului Afacerilor 
terne sovietic este studiat cu 
nuțiozitate“. Macmillan s-a 
ferit de asemenea la faptul

adoptat această hotărîre privind 
o măsură nouă, măreață și con
vingătoare. îndreptată spre men
ținerea păcii și cheamă S.U.A. și 
Marea Britanie să urmeze acest 
exemplu.

Ziarul „Berliner Zeitung" sub
liniază că această hotărîre trebuie 
să devină un exemplu și trebuie 
să găsească sprijinul tuturor ță
rilor.

Ziarul „Național Zeitung", sa- 
lutînd încetarea de către Uni
unea Sovietică a experiențelor cu 
arma nucleară, o califică drept o 
contribuție importantă pentru sal
varea omenirii de pericolul răz
boiului atomic și pentru atinge
rea țelului principal — interzice
rea armei atomice.

ță generală ca noi, cei din An
glia, să dăm rușilor un răspuns 
efectiv. Există părerea generală 
că noi trebuie să arătăm că sin
tem gata să încetăm temporar 
experiențele și să propunem tra
tative imediate cu rușii asupra 
metodelor de control...“. Gaitskell 
a subliniat că la propunerea so
vietică trebuie să se dea un răs
puns pozitiv și nu unul negativ. 

ISTORIA NU CUNOAȘTE 
EVENIMENTE SIMILARE

Un 
pe

Oamenii sovietici
nu împart țările și popoarele 
în „principale" și

t — —

„secundare!t

la întrebările puse de

Delegația guvernamentală

tru a asigura consolidarea păcii 
in întreaga Iunie.

In i .
Hrușciov a arătat că este 
cord cu ideea acordării de ajutor 
economic țărilor din Orientul A- 
propiat și Mijlociu. U.R.S.S., 
spus el, a sprijinit '( 
cu privire la crearea 
special O.N.U. pentru 
dezvoltării economice 
slab dezvoltate.

Totuși S.U.A. s-au 
împotriva creării unui

Răspunsurile 
lui N. S. Hrușciov 

la întrebările unui co
respondent al ziarului 

italian „Tempo"

răspunsurile sale N. S.
-■ ■ ■ ' de a-pas important 

calea slăbirii 
încordării 

internaționale
CAIRO 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: Opinia publică arabă 
a primit cu mare satisfacție Ho- 
tărirea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la încetarea 
unilaterală de către Uniunea So
vietică a experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen. Toate 
ziarele din Cairo au publicat ho
tărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în primele pagini și sub 
titluri mari.

înce'area experiențelor nuclea
re și interzicerea lor vor avea o 
influență excepțional ne impor
tantă asupra soartei omenirii, 
scrie ziarul „Aș-Șaab". Prin ho
tărîrea sa Uniunea Sovietică și-a 
dovedit în fapt năzuința de a re
glementa problemele internațio
nale, a înlătura primejdia unui 
război și a asigura pacea gene
rală.

pre- 
Mi- 
se- 

Giu-

al Consiliului de 
al U R.S.S. la o 
întrebări puse de 
Palozzi, corespondentul 

al ziarului italian

a
propunerea 
unui fond 
finanțarea 
a țărilorîn domeniulgenerale europene 

economic. Uniunea Sovietică este 
pentru colaborare economică pe 
o bază generală europeană.

Răspunzind la întrebarea pri
vind acordarea de ajutor Italiei 
în dezvoltarea industriei atomice, 
N. S. Hrușciov a arătat că ar fi 
folositor să se organizeze colabo
rarea tuturor țărilor europene in 
dezvoltarea și folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice.

Uniunea Sovietică privește cu 
înțelegere năzuința Italiei de a 
folosi energia atomică în scopuri 
pașnice și este gata să incheie cu 
Italia un acord bilateral cu privi
re ia acordarea de ajutor in di
feritele domenii ale folosirii paș
nice a energiei atomice.

In caz de necesitate, am putea 
să împărtășim Italiei experiența 
pe care am acumulat-o în valorifi
carea și dezvoltarea economică a 
unor regiuni din tara noastră 
slab dezvoltate din punct de ve
dere economic, a spus N. S. Hruș
ciov. răspunzînd la o altă între
bare a lui Palozzi.

Atunci cînd Uniunea Sovietică 
acordă ajutor, a adăugat totoda
tă N. S. Hrușciov, ea nu formu
lează nici un fel de condiții poli
tice care să știrbească interesele 
și suveranitatea națională a unei 
țări sau a alteia.

Noi, a declarat N. S. Hrușciov, 
am avut deja prilejul să expunem 
guvernului italian părerea noas
tră asupra oportunității unei în- 
tîlniri a șefilor celor două țări. 
Dar, guvernul italian și cercurile 
conducătoare ale Italiei nu sînt 
gata pentru o întîlnire.

Conducătorii țărilor occidentale, 
îndeosebi ai S.U.A., a declarat 
N. S. Hrușciov, vor să amine cit 
mai mult intîlnirea la cel mai înalt 
nivel. Se creează impresia că ei 
nici nu doresc o astfel de intîl- 
nire- Noi, a subliniat N. S. Hruș
ciov, facem și vom face totul pen-

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 aprilie zia
rul „Pravda“ a publicat răspun
surile lui N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
ședințe 
niștri 
rie de 
seppe 
special
„Tempo“.

In timpurile noastre, a spus N. 
S. Hrușciov, nu există și nu poate 
exista nici o țară căreia să-i fie 
indiferent cum vor evolua în vii
tor relațiile internaționale: pe ca
lea slăbirii încordării și consoli
dării păcii sau pe calea agravării 
încordării, a continuării „războiu
lui rece“ și menținerii cursei în
armărilor, care apropie lumea de 
război.

Italia, guvernul ei, a continuat 
N. S. Hrușciov, văd mai clar ce 
orientare trebuie să aleagă în 
actuala situație, dar, după cîte se 
poate judeca, participarea Italiei 
la blocul Atlanticului de Nord 
provoacă temerile legitime ale 
celor mai largi pături ale italie
nilor.

Experiența istoriei ne învață, a 
arătat N. S. Hrușciov in conti
nuare că unele 
dus in 
politică 
politică 
blocuri 
buit prin aceasta la asigura
rea securității popoarelor țărilor 
lor și au avut in ansamblu un 
rol pozitiv de pacificare.

Dacă Italia va aiege o aseme
nea cale, Uniunea Sovietică va 
avea față de această hotărîre în
țelegerea și respectul cuvenit.

Referindu-se printre altele la 
problemele pieței europene și 
Euratomului, N. S. Hrușciov 
și-a exprimat îndoiala că Ita
lia sau celelalte țări care 
aderat la aceste organizații 
vor obține avantaje cit de cît 
efective. Această piață izolată a 
șase țări, a remarcat el va crea 
doar noi greutăți suplimentare 
pentru coordonarea eforturilor

pronunțat 
asemenea

fond sub egita O.NU, conside- 
rind, evident, mult mai avantajos 
pentru ele să acorde credite ță
rilor slab dezvoltate prin acele 
organizații financiare unde S.U.A. 
sint stăpîni deplini și în condiții 
pe care să le dicteze ele însele. 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
IJ.R.SS. nu are obiecțiuni nici 
împotriva acordării de ajutor pe 
bază regională. De ce. a spus el, 
să nu se înțeleagă toate țările 
europene, inclusiv țările din Eu
ropa răsăriteană, și nu numai un 
grup restrîns de țări cu pri
vire la acordarea unui ajutor ță
rilor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu și altor țări slab dezvol
tate, cu condiția că acest ajutor 
nu va fi folosit pentru un ame
stec în treburile interne ale a- 
cestor țări ?

Oamenii sovietici, a subliniat 
N. S. Hrușciov, nu împart țările 
și popoarele în „principale“ și 
„secundare“. Uniunea Sovietică 
însăși este un stat multinațional 
ale cărui popoare, mari și mici, 
sint egale în drepturi și unite în
tre ele pe baza prieteniei frățești 
și respectului reciproc.

Am dori să întreținem cele maf 
bune relații cu Italia, cu poporul 
italian, cu guvernul italian. Dar, 
din păcate, guvernul Italiei pro
movează în momentul de față o 
politică care constituie o piedică 
in calea stabilirii de relații de 
prietenie între țările noastre. Noi, 
a spus în încheiere N. S. Hruș
ciov. sîntem încredințați că dacă 
nu acum, într-un viitor .apropiat 
între țările noastre se vor stabili 
relații bune.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției).

ROMA 2 (Agerpres). — Opinia 
publică italiană salută Hotărîrea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
în problema încetării unilaterale 
a experiențelor atomice și cu hi
drogen ca un eveniment istoric.

Istoria, se spune în articolul de 
fond al ziarului „Unita“, nu cu
noaște evenimente similare Hotă- 
rîrii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Niciodată încă o țară nu 

a renunțat din proprie inițiativă 
și unilateral la perfecționarea ne
încetată a unei arme de care dis
pune... Faptul că un asemenea 
act pornește de la Uniunea Sovie
tică — prima și cea mai puter
nică țară socialistă din lume — 
confirmă întregii omeniri că so
cialismul este singurul sistem ca
pabil să-și indentifice atît în teo
rie cit și în practică faptele sale 
cu viața și viitorul omehirii.

Ziarul „Avânți“ subliniază că 
hotărîrea Uniunii Sovietice a 
stîrnit o mare derută în cercurile 
oficiale din Statele Unite.

Presa reacționară, nefiînd în 
stare să-și ascundă nemulțumire--! 
față de Hotărîrea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în problema în
cetării unilaterale a experiențelor 
cu armele atomică și cu hidrogen, 
încearcă în fel și chip să micșo
reze importanța acestei noi ini
țiative pașnice a Uniunii Sovia- 
tice.

De acest spirit sînt pătrunse ar
ticolele ziarelor burgheze .„Mes- 
sagero“, „Popolo“, „Tempo“ și 
altele.

guvernul englez mai trebuie „să 
se consulte cu aliații săi“.

Eschivîndu-se așa dar de a 
preciza poziția oficială a guver
nului englez, Macmillan a făcut 
o serie de declarații care dove
desc intenția puterilor occiden
tale de a se opune și pe viitor 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară.

Declarațiile lui Macmillan, 
care am justificat de fapt politica 
cursei înarmărilor, au provocat 
replici tăioase din parte repre- 

1 opoziției laburiste. 
Deputatul laburist Arthur Lewis, 
unul din autorii interpelărilor, a 
declarat: „Oare nu ar fi fost 
mai bine dacă primul ministru 
ar fi salutat cel puțin declara
ția rușilor și ar fi spus că va 
face in ceea ce îl privește tot po
sibilul pentru a realiza cu suc
ces încetarea temporară a expe
riențelor ?“

Liderul opoziției, Gaitske’.l, a 
declarat: „Se constată o năzuin-

Ex- 
mi-
re- 
că

__ zentanților

împotriva înarmării 
atomice a armatei 

vest-germane
MEMORANDUMUL 

GUVERNULUI CEHOSLOVAC

state care 
timpul războaielor 

de neutralitate sau 
de neparticipare 
militare, au

și de partid a Uniunii Sovietice
a sosit la

[ BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
Corespondentul special TASS : La 
invitația C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și guver
nului Republicii Populare Ungare, 
la Budapesta a sosit într-o vizită 
de răspuns o delegație de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice. Din delegație fac parte : 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
,C C. al . P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. (șeful delegației), F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
UR.S.S., V. V. Grișin, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică, 
P. E. Șelest, prim secretar al 
Comitetului Regional Kiev al 
Partidului Comunist din Ucraina, 
A. P. Boikova, al doilea secretar 
al Comitetului orășenesc Lenin
grad al P.C.U.S. și E. 1. Gromov, 
ambasadorul U.R-S.S. în Republi
ca Populară Ungară.

La aeroportul Ferihegy, împo- 
’doblt cu drapele ungare și sovie
tice, delegația de partid și guver
namentală a fost întîmpinată de : 
Jânos Kâdâr, prim secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Ferenc Munnich, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănes’c ungar, 
Istvăn Dobi, președintele Prezi
diului R. P. Ungare și alți con
ducători ai partidului și guvernu
lui, activiști pe tărîm social, re
prezentanți ai armatei populare 
ungare, șefii reprezentanțelor di
plomatice acreditați la Budapes
ta, ziariști unguri și străini și 
mii de oameni al muncii din ca
pitala Ungariei.

Tovarășii Jânos Kâdâr și_ N. S. 
Hrușciov au rostit cuvjritări.

Tovarășul Jânos Kâdâr a spus 
printre altele 
sa de S—. „.
gației de partid și _ 
mentale sovietice coincide cu 
aniversarea — la 4 aprilie — 
a eliberării oamenilor muncii din 
Ungaria de sub jugul fascist. In
dependența națională, a declarat 
J. Kâdâr, visul de veacuri și țe
lul luptei revoluționarilor unguri, 
a devenit realitate in 1945 cu a- 
jutorul U.R.S.S. In toamna anu
lui 1956 această realitate s-a con
solidat și mai mult datorită aju
torului Uniunii Sovietice în lupta 
împotriva contrarevoluției. Po
porul ungar își exprimă recu
noștința față de Uniunea Sovie
tică consacrîndu-și toate forțele 
cauzei păcii și socialismului.

Apoi, călduros aplaudat de toți

Budapesta
cei prezenți a luat cuvîntul N.S. 
Hrușciov, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale so
vietice. Popoarele din Uniunea 
Sovietică, a spus N. S. Hrușciov, 
sînt ferm convinse că muncitorii, 
țăranii, intelectualii, toți oamenii 
muncii din Ungaria sint tovarășii 
lor credincioși în lupta pentru 
pace, libertate, fericire.

N.S. Hrușciov a subliniat că 
în cursul anului care a trecut de 
Ia adoptarea declarației comune 
sovieto-ungare s-a întărit și mai 
mult prietenia dintre cele două 
țări, s-au dezvoltat și mai mult 
relațiile economice, politice și 
culturale.

Nimeni și niciodată, a declarat 
N. S. Hrușciov, nu va reuși 
zdruncine această unitate 
coeziune a țărilor noastre, 
timp sintem uniți, a declarat 
nu ne temem de nici un fel 
uneltiri ale dușmanului.

Tokio. Guvernul
S. U. A.

japonez va insista ca 
și Anglia să renunțe 

la noi experiențe

g

" 1 : în cuvîntarea
salut că vizita dele- 

guverna-

să
îl

Cit 
el. 
de

TOK1O 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : Populația Japoniei a 
primit cu satisfacție hotărîrea is
torică a Sovietului Suprem, pă
trunsă de grija pentru menținerea 
păcii.

Această hotărîre a fost salutată 
— după cum anunță postul de 
radio Tokio — de Okada, șeful 
secției internaționale a C.C. al 
Partidului Socialist din Japonia.

Aiti,. purtătorul de cuvînt al 
guvernului japonez, secretar 
general al Cabinetului de Miniștri

declarat că guver-al Japoniei, a
nul japonez salută această măsură 
a guvernului U.R.S.S. ca un răs
puns la chemarea Japoniei de a 
se înceta experiențele cu arma 
nucleară. Dată fiind hotărîrea U- 
niunii Sovietice, a spus Aiti, noi 
vom insista ca S.U.A. și Anglia 
să renunțe de asemenea la noi ex
periențe.

Cunoscutul savant japonez dr. 
Hideki lukatva, laureat al premiu
lui Nobel, a exprimat satisfacție 
sinceră față de acest act pașnic al 
guvernului sovietic.

PRAGA 2 — Corespondentul A- 
gerpres transmite s La Praga a fost 
dat publicității memorandumul 
guvernului cehoslovac în legătură 
cu hotărirca Bundestagului R. F. 
Germane de 
vest-germană

Guvernul 
slovace, se spune în memorandum, 
a atras atenția in repetate rinduri 
asupra primejdiei pe care o re
prezintă reînvierea militarismului 
german pentru pacea în Europa 
și în întreaga lume. După ce su
bliniază că in fața acestei grave 
primejdii caro amenință popoarele 
europene și însuși poporul german, 
opinia publică insistă ca în terme
nul cel mai scurt să se convoace 
o conferință la nivelul cel mai 
înalt care să rezolve problemele 
cele mai urgente, memorandumul 
guvernului cehoslovac mențio
nează însemnătatea propunerii de 
a se crea în Europa Centrală o 
zonă denuclearizată.

In încheiere guvernul cehoslo
vac face în mod insistent apel la 
guvernele marilor puteri cărora le 
revine răspunderea principală pen
tru menținerea păcii, precum și la 
guvernele tuturor țărilor europene 
să ia măsurile necesare pentru în
lăturarea primejdiei de război 
care s-a ivit în urma înzestrării 
Germaniei occidentale cu arme a- 
lomice și cu rachete purtătoare de 
explozibil nuclear.

a înzestra armata 
cu arma atomică.
Republicii Ceho-

Delegația guvernamentală
a R* P« Romine a sosit la

(Urmare din pag. 7-a)

En-lai, premierul ConsiliuluiCiu
de Stat, He Lun și Li Fu-ciun, 
vicepremieri ai Consiliului de Stat, 
Cen I, vicepremier al Consiliului 
de Stat și ministru al Afacerilor 
Externe, Li Ci-sen, Go Mo-jo, vi
cepreședinți ai Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chi
nă, membri ai guvernului, repre
zentanți ai partidelor democrati
ce, ofițeri superiori, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
capitala Marii Chine, tineri chi
nezi care au studiat în Romînia 
ș: studenți romîni care învață în 
prezent la Pekin. La aeroport iiu 
sosit de asemenea membrii am
basadei romîne, în frunte cu 
Theodor Rudenco, membru al de
legației guvernamentale a R. P. 
Romîne. Ovații și urale puternice 
sqlută apariția avionului în care 
se află membrii delegației guver
namentale romîne, în frunte cu 
tovarășul Chivu Stoica. Conducă
torii de stat ai R.P. Chineze ve- 
niți în întîmpinare se apropie de 
avion și strîng prietenește mîi- 
nile oaspeților. Fanfara militară 
intonează imnurile de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Chineze. 
Tovarășul Ciu En-lai prezintă a-

au 
o 
o 

la 
contri-

au

Un nou eșec în lansarea 
rachetei „Atlas“

CAP CANAVERAL 2 (Ager- 
pres). — Aviația americană a e- 
șuat din nou în încercarea de a 
lansa o rachetă balistică inter
continentală de tipul „Atlas“. 
Dispozitivul de declanșare a ra
chetei fusese deja acționat cînd, 
in ultimul moment, experții au o- 
prit experiența. Purtătorul de cu- 
vint oficial a declarat că expe
riența a fost contramandată 
deoarece s-ou ivit dificultăți în 
ce privește pornirea unuia din 
motoarele rachetei. Agenția Fran
ce Presse remarcă că este pen
tru a doua oară în decurs de 
cinci zile cînd aviația americană 
eșuează in încercările de a lansa 
o rachetă intercontinentală de tip 
„Atlas“.

Pekin

Salutăm noua acțiune 
a Uniunii Sovietice 

în favoarea păcii
(Urmare din pag. l-a)

MOSCOVA. — în Iunie 
1957 K. E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a adresat 
domnului Urho Kekkonen. 
președintele Republicii Finlan
da, invitația de a vizita Uni
unea Sovietică.

Urho Kekkonen. președintele 
Republicii Finlanda va sosi 
la Moscova la 22 mai 1958.

DJAKARTA. - O telegramă pri
mită din Makassar, capitala Insu
lelor Celebes de sud și centrale, 
de către agenția Antara. anunță 
că trupele guvernamentale au re
ocupat orașul Donggala din Insu
lele Celebes de nord.

NEW YORK.. — Republica Arabă 
Unită a hotărlt să amine cererea 
sa de a se convoca de urgentă o 
ședință a Consiliului de Securitate

I
pentru examinarea acțiunilor agre
sive ale Israelului la frontiera cu 
Republica Arabă Unită.

HAGA. — La 31 martie Comi
tetul de Prietenie Olanda — R.P. 
Romînă a organizat în sala Mu
zeului Municipal din Amsterdam 
o seară de muzică populară ro- 
mînească. Prezentarea a fost fă
cută de muzicologul Gaffel.

HAVANA. — Agenția Associated 
Press anunță că forțele răsculați- 
lor conduse de Fidel Castro au 
lansat marți seara în provincia 
Orier.te prima fază a „războiului 
total'1 împotriva guvernului Ba
tista.

PARIS. — In Franța continuă 
provocările fasciștilor împotriva 
Partidului Comunist și a organiza, 
țiilor de stingă. In noaptea de 31 
martie spre I aprilie un grup de 
tîlhari fasciști a incendiat sediul 
unei organizații a partidului co
munist într.un cartier al Parisu
lui.

poi tovarășilor Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Avram Bunaciu, oficia
litățile aflate pe aeroport.

Tovarășii Chivu Stoica și Ciu 
En-lai primesc apoi defilarea 
companiei de onoare. Premierul 
Consiliului de Stat însoțit de to
varășul Chivu Stoica se apropie 
de microfon.

★
Aplauzele care au acoperit ul

timele cuvinte ale tovarășului 
Chivu Stoica au răsunat și mai 
puternic cînd inalții oaspeți ro
mîni, însoțiți de Ciu En-lai, au 
făcut înconjurul careului pentru 
a saluta pe cei de față. Sute de 
buchete de flori au fost oferite 
oaspeților romîni. Se auzeau cîn- 
tece de bun venit. Un grup de 
tineri și tinere au ținut să.și a- 
rate dragostea față de solii po
porului romîn interpretînd un 
cîntec consacrat prieteniei romî- 
no-chineze. Oaspeții romîni, în
soțiți de conducătorii chinezi, 
s-au urcat apoi în mașini îndrep- 
tîndu-se spre 
vor locui în 
în glorioasa 
popor chinez.

reședința în care 
timpul șederii lor 
capitală a marelui

★
PEKIN 2. — De la trimisul 

special Agerpres: Miercuri după 
masă tovarășul Chivu Stoica 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R P.R. însoțit de tov. 
Emil Bodnăraș, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Avram Bunaciu mi. 
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P.R. și Teodor Rudenco, amba
sadorul R.P.R. în R. P. Chineză 
au avut o întrevedere cu Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de stat 
al R.P. Chineze. Au participat de 
asemenea Cen 1, vicepremier al 
Consiliului de stat și ministru al 
Afacerilor Externe. Li Fu Ciun, 
vicepremier al Consiliului de stat, 
Cen Iun-cian adjunctul ministru
lui Afacerilor Externe și Li Cije- 
jen adjunct al ministrului Comer
țului Exterior. întrevederea care 
a durat două ore și jumătate a 
decurs într-o atmosferă cordială, 
frățească.

Însoțiți de Ciu En-lai. Lu Tun, 
adjunct al ministrului metalur
giei precum și de ambasadorul 
R. P. Chineze la București, tova
rășii Chivu Stoica și Emil Bod
năraș au făcut miercuri seara o 
vizită la ministerul metalurgiei 
unde au luat cunoștință de una 
din formele concrete de aplicare

Recepție în cinstea, delegației 
guvernamentale

a campaniei împotriva risipei și 
conservatismului.

în cursul serii tovarășul Ciu 
En-lai a oferit în marea sală de 
mese 'a Restaurantului hotelului 
Pekin o recepție în cinstea dele
gației guvernamentale a R. P. 
Romîne. Au participat He Lun și 
Li Fu-ciun, vicepremieri ai Con
siliului de stat, Cen I, vicepre
mier al Consiliului de stat și mi
nistru al Afacerilor Externe, 
vicepreședinții Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populare din întreagă Chi
nă : Li Ci-sen. Sen Ciun, Go Mo- 
jo, Pin Cijen. Cen Cien și Cian 
Țzi-ciun vicepreședinți ai Comi
tetului de stat al Apărării, mi
niștri, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești și ai partidelor de
mocratice, reprezentanți ai .mino
rităților naționale, șefii misiuni
lor diplomatice și membri ai 
corpului diplomatic, ofițeri su
periori și alții.

In cursul recepției tovarășii 
Ciu En-lai și Chivu Stoica au 
toastat pentru prietenia romîno- 
chineză, pentru unitatea țărilor 
socialiste și pentru conducătorii 
celor două țări. Decanul corpului 
diplomatic, ambasadorul Uniunii 
Birmanej a toastat pentru dele
gația guvernamentală a R.P.R.

Salutînd prezența delegației 
guvernamentale a R.P.R. condu
să de tov. Chivu Stoica, Ciu En- 
lai s-a referit la succesele reali
zate de poporul romîn sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului pe planul 
progresului economic. Ciu En-lai 
a spus în continuare: „Poporul 
romîn a fost întotdeauna loial 
față de marele principiu al inter
naționalismului proletar și a a. 
dus o contribuție însemnată la 
întărirea solidarității și colaboră
rii in cadrul familiei țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Pe plan internațional 
Republica Populară Romînă a ur
mat consecvent politica externă 
de pace și a făcut mari eforturi 
pentru a dezvolta legăturile eco
nomice și cultuarle Intre state

a R.P. Romîne

membri ai

pentru a întări prietenia între 
popoare și a salva pacea in Euro
pa și in lume. In septembrie tre
cut guvernul R.P.R. a făcut pro
puneri pentru ținerea unei confe
rințe balcanice la nivel înalt și 
încheierea unei înțelegeri colecti- 
ve a statelor balcanice in vede
rea asigurării păcii, prosperității 
și progresului in această regiune. 
Această propunere a fost spriji
nită de multe țări și de întreaga 
opinie publică iubitoare de pace 
din toată lumea. Guvernul chinez 
sprijină deplin această propunere 
rezonabilă a guvernului R.P.R. 
așa cum a declarat deseori în 
trecut și este de părere că reali
zarea ei va fi de mare importan
ță pentru salvgardarea păcii in 
Europa“.

Subliniind că în ultimii ani co
laborarea multilaterală dintre 
China Și Romînia s-a dezvoltat 
necontenit și relevînd ajutorul a- 
cordat de poporul romîn poporului 
chinez în opera sa de construire 
a socialismului Ciu En.lai a spus: 
în numele guvernului și poporu
lui chinez vreau să folosesc acest 
prilej pentru a exprima sincere 
mulțumiri guvernului Republicii 
Populare Romîne și poporului ro
mîn. Realitatea arată că prietenia 
și ajutorul reciproc sint de mare 
folos cauzei comune a construirii 
socialismului. Poporul chinez la 
fel ca poporul romîn nu va pre
cupeți nici un efort pentru a în
tări și mai mult prietenia și co
laborarea reciprocă dintre cele 
două țări. Sînt convins a spus 
Ciu En-lai adresîndu-se tov. Chi
vu Stoica și celorlalți membri- ai 
delegației că vizita voastră prie
tenească va marca o nouă și im
portantă pagină în istoria dez
voltării relațiilor chino-romine. 
Fie ca prietenia dintre popoarele 
Chinei și Romîniei să rămină 
veșnic verde ca bradul și să înflo
rească pe tot cuprinsul celor 
două țări asemenea florilor In 
timpul primăverii“, a spus Ciu 
En-lai în încheiere.

A luat apoi cuvîntul tov. Chivu 
Stoica care mulțumind pentru a- 
precierile prietenești făcute la a- 
dresa poporului romîn, a spus în 
continuare: Sîntem doar de ci te-

va zile în China. Impresiile pe 
care le-am cules de cind sintem 
aici ne-au confirmat insă din plin 
cele ce cunoaștem despre am
ploarea transformării socialiste 
din China populară. Strîns unit 
în jurul Partidului Comunist Chi
nez, al Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, 
poporul chinez a schimbat într-o 
perioadă istorică foarte scurtă în
fățișarea Chinei de altă dată. Noi 
fabrici și uzine, se înalță mereu 
intr-un ritm impresionant pe cu
prinsul întregii țări. Bogățiile 
subsolului chinez sînt valorifica
te în interesul patriei Acolo unde 
acum cițiva ani se întindeau doar 
deșerturi poporul chinez a adus 
pulsul dinamic gl industrializării 
socialiste. Sub îndrumarea glorio
sului Partid Comunist Chinez, ță
rănimea chineză care a obținut o 
victorie hotăritoare în domeniul 
transformării socialiste a agricul
turii dobindește pe întinsul ogoa
relor Chinei succese tot mai mari 
smulgînd pămintului roade tot 
mai bogate. Fluviile se supun 
voinței omului și încetează o mai 
fi ca odinioară „durerile Chinei". 
Poporul de peste 600.000.000 al 
Chinei iși făurește o viață nouă 
tot mai bună.

Poporul romîn urmărește cu 
admirație și dragoste realizările 
dv. bucurîndu-se de ele ca de 
propriile sale izbinzi.

Și în țara noastră viața nouă 
socialistă își croiește biruitoare 
drumul ei istoric. Intre R.P.R. și 
R. P. Chineză s-au statornicit și 
se dezvoltă trainice relații de 
prietenie, colaborare și întrajuto
rare frățească pe baza principiu
lui internaționalismului socialist, 
Sintem convinși că actuala noa
stră vizită în China populară, 
convorbirile tovărășești pe care 
le avem cu conducătorii marelui 
popor chinez vor contribui la 
dezvoltarea și întărirea legături
lor multilaterale dintre popoarele 
noastre.

Subliniind apoi politica de co
laborare și coexistență pașnică 
urmată de cele două țări pe pla
nul relațiilor lor externe, tov. 
Chivu Stoica a încheiat toastind 
pentru prietenia romîno-chineză, 
prosperitatea poporului chinez și 
sănătatea marelui său conducător 
președintele Mao Țze-dun, pentru 
Comitetul Central, pentru Consi
liul de Stat în frunte cu Ciu En- 
lal.

tărîrea unilaterală a Uniunii So
vietice de a înceta experiențele 
cu arma nucleară. Este o hotărî
re de o importanță istorică. Din 
momentul în care asupra orașelor 
japoneze Hiroșima și Nagasaki a 
fost lansată bomba atomică o- 
menirea trăiește clipe de neliniș
te. Civilizația omenească este pri
mejduită de măcelul nuclear, cel 
mai îngrozitor dintre toate măce
lurile pe care istoria omenească 
l-a înregistrat. Dar războiul nu
clear este oare o 
Fără îndoială că 
Sovietică a arătat și continuă 
arate căile spre o înțelegere.

Hotărîrea Sovietului Suprem 
U.R.S.S. ca Uniunea Sovietică 
înceteze unilateral experiențele 
cu arma nucleară constituie o 
nouă și puternică, demonstrație a 
dorinței de pace a statului so
vietic, a nobilelor idealuri ce-i a- 
nimă politica sa externă. Sînt u- 
nul din studenții ce s-au dedicat 
profesiunii de zootehnist. Eu știu 
prea bine că continuarea la 
nesfîrșit a experiențelor nucleare 
nu poate decît să pună în pri.mej“ 
die resursele zootehnice, și în ul-

fatalitate ? 
nu. Uniunea 

să

timă instanță să cauzeze preju
dicii omenirii, pe de a’.tă parte și 
în profesiunea mea, folosirea 
pașnică a atomului poate să a- 
ducă o serie întreagă de realizări 
de-o valoare indiscutabilă.

Studenții din institutul nostru 
salută cu toată bucuria hotărî- 
rea Sovietului Suprem și își èx- 
primă dorința ca și celelalte state 
să ia măsuri venind in întîmpi- 
narea propunerilor sovietice. 
Subterfugii nu mai pot exista. 
Este ceasul în care puterile oc
cidentale trebuie să-și dovedeas
că adevăratele intenții. Popoare
le nu pot accepta să fie amăgite 
cu declarații mincinoase. Po
poarele cer acțiuni în favoarea 
păcii. Uniunea Sovietică a făcut 
primul pas. Conducătorii occi
dentali au datoria să-1 urmeze. 
Altfel, întreaga răspundere pen
tru ulterioara evoluție a evenii 
mentelor internaționale va apă- 

pe umerii lor. ■sa

ILIE PADINEANU 
student anul III al Facultății 
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Agronomic „N. Bălcescu“ 
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Energia nucleară
să fie folosită numai

în scopuri pașnice!
(Urmare din pag. l-a)

să le realizeze dacă marile cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane vor fi folosite in scopuri 
pașnice și nu de distrugere. tn 
multe din laboratoarele lumii se 
fac astăzi eforturi pentru a se găsi 
metode de control a reacțiilor ter
monucleare, acelea care în mod 
incontrolabil se desfășoară în 
bombele termonucleare (cu hidro
gen). Avind la dispoziție rezerve
le de materiale, de oameni, de 
fonduri pe care statele le fo
losesc in prezent pentru desfășu
rarea programului de experiențe 
cu arme nucleare, oamenii de 
știință vor avea posibilitatea 
să ajungă mai devreme la soluția 
acestei probleme. Stăpinind 
țiile termonucleare omenirea 
vea o sursă de energie cu 
superioară aceleia care este 
tă de actualii reactori

reac- 
va a- 
mult 

livra- 
nucleari.

Dispunind de surse colosale de e- 
nergie, oamenii de știință vor 
avea posibilitatea să irige pustiu
rile, să creeze curenți calzi in 
mări și oceane transformind ast
fel în mod radical clima anumi
tor regiuni de pe glob. Dar pen
tru aceasta, lumea întreagă cere 
Statelor Unite ale Americii și 
Marii Britanii să urmeze nobilul 
exemplu al Uniunii Sovietice, să 
înceteze de asemenea experiențele 
nucleare.

Generația noastră n-are dreptul 
acum în secolul epocal cind min
tea omenească elaborează căile 
formidabile de supunere a cosmo-

sului în folosul omului, să se lase 
condamnată de către cercurile mo
nopoliste la catastrofa unui război 
atomic.

In numele strălucitelor cuceriri 
ale minții omenești, în numele a 
tot ce a creat ființa omenească în 
decurs de milenii pe această pla
netă, în numele viitorului omeni
rii, al urmașilor noștri, oamenii 
din marile țări ale globului trebuie 
să atragă atenția conducătorilor 
lor că a venit ceasul care nu tre
buie lăsat să treacă. Calea spre 
salvarea omenirii de la distrugere 
a fost deschisă !

Cu atît mai surprinzătoare mi-a 
fost mirarea cînd, deschizind ieri 
dimineața ziarele am aflat din de
clarația agenției TASS că De
partamentul de Stat al S.U.A. a 
dat publicității o declarație spe
cială, întocmită se vede, in mare 
grabă și care face apel la conti
nuarea criminalei curse a înarmă
rilor atomice, la pregătirea unui 
război nuclear. Procedînd in acest 
fel se nesocotesc speranțele omeni
rii.

Purtînd in inimile noastre lu
mina strălucitoare, dătătoare de 
speranțe a hotărîrii Sovietului Su
prem ca Uniunea Sovietică să în
ceteze experiențele cu arma ato
mică, popoarele lumii așteaptă 
măsuri imediate și din partea 
S.U.A. și Marii Britanii.

Experiențele cu armele termo
nucleare trebuie să înceteze ! E- 
nergia nucleară trebuie să fie fo
losită numai în scopuri pașnice.
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