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In luptă pentru economii

Inginerul Iile Leonte — din 
secția turnătorie a uzinelor 
„Timpuri Noi“ din București 
— discută cu membrii brigă
zii de tineret nr. 3 calitatea 
miezurilor din formele de 

turnat.

Foto: D. F. DUMITRU

Cap ella corală

„Gheorghe Cucu“

Aflăm de la Ansamblul artistic 
bl Uniunii Tineretului Muncitor 
că în curînd, la începutul lunii iu
nie, își va face debutul în fața 
publicului bucureștean Capella 
corală „Gheorghe Cucu“ înființată 
recent din inițiativa foștilor mem
bri ai ansamblului, participanți la 
Festivalurile mondiale ale Tinere
tului și Studenților de la Berlin, 
București, Varșovia și Moscova.

Capella își propune promovarea 
Și răspîndirea muzicii corale romî- 
nești, iar primul concert — ce va 
fi dirijat de Marin Constantin, ar
tist emerit, — va avea Ioc în sala 
Dalles în seara zilei de luni 16 
iunie.

Colectivele ansamblului se pre
gătesc ;— în afara ciclului de 
Spectacole obișnuite ce se prezintă 
în fabrici, întreprinderi și școli — 
în vederea unui recital de dan
suri și muzică populară romînea- 
Scă ce va fi prezentat pentru ti
neretul din Capitală, pe scena Pa
latului Pionierilor, la sfîrșitul Iu
bii iunie.

La o specializare înaltă 
se poate ajunge pornind 
dc la munca practică

văzut adunati în sa- 
fete, în uniforme și

Cînd i-am 
lă, băieți și 
unii și alții cu o nuanță de ma
turitate în gesturi și ținută, în 
discuțiile pe care le purtau, am 
înclinat să punem de la început 
consfătuirea sub semnul unei 
mature dezbateri. Tema de altfel. 
6Ugera această maturitate: elevi 
ai claselor a X-a din Cluj se în
truniseră să discute despre viito
rul lor, despre profesiunea prefe
rată, despre năzuințele lor. O dis
cuție-interesantă, vitală, din care 
trebuiau să se tragă concluzii, să 
se găsească calea, de a-i ajuta pe -----t—z sg pUng țn 

cu ceea ce 
departe în

fesitme; te atrag — de ce n-am 
recunoaște-o, satisfacțiile materia
le. Părinții te îndeamnă să-ți 
alegi altă meserie. Pe de altă 
parte, elev fiind, școala și orga
nizația U.T.M. au încercat a-țl 
forma conștiința datoriei față de 
patrie care cere de la tine să o 
slujești acolo unde are nevoie de 
tine, acolo unde poți fi mai folo
sitor, poți da maximul capacității 
tale. La ce să renunți atunci, de

nilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

însemnări de la o consfă
tuire organizată de ziarul 
„Scînteia tineretului“ și 

Comitetul orășenesc 
U.T.M. Cluj cu elevi din 
clasa a X-a a școlilor medii 
pe tema: „Ce să fiu?“
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ce să ții seama din toate acestea 
în momentul cînd îți alegi profe- 

:Si|jpca , ...
M I Să te cunoști pe tine însuți —

ziiis-au putut trage totuși, ete se este prima .condiție în a-ți alege 
“ ;profesiunea, să știi ce vrei. Ace

sta este un lucru foarte greu de 
realizat nu atît pentru faptul că 
elevul ajunge mai greu să se cu
noască pe sine, să știe ce vrea, 
că oscilează de la o profesiune la 
alta în fiecare zi, ci mai ales 
pentru faptul că s-a încetățenit 
în rîndul elevilor și al părinților 
teoria că un 
școlii medii nu poate deveni de
cît intelectual, ca 
pregătește cadre numai 
facultăți, 
tr-adevăr

.__  __ _  _ __ dar ea este școală de cultură ge-
' ' , noj- nerală care-i înarmează pe tineri

taîeâ pe câte ți o aduce altă pro- cu cunoștințe ce-i sînt necesare

acei care încă nu știu 
cumpănă vocația lor 
vor să realizeze mai 
.viață.

Lipseau, e adevărat, 
Tătuire profesorii lor, 
care să le dea sfaturi, să corec
teze o greșeală, să le

de la cons- 
, dirigintii

teze o greșeală, să le îndrume 
pașii cu experiența lor de peda
gogi încercați, inexplicabil de ce 
n-a răspuns invitației Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Cluj de a 
participa la consfătuire, nici mă
car unul din directorii celor 10 
școli medii ale Clujului. Condu- r-î’-'J -.4 -..4.<4 ♦ ' a’o CQ4-.* »■ — r ~~ - cp - , . j’j.'
cer spuse pentru că oglindesc o 
stare de lucruri existentă, atmo
sfera care domnește în rîndul 
elevilor claselor a X-a din Cluj, 
peste un an absolvenți.

Cei cițiva zeci de elevi prezenți 
în sală, cu toată aparența de ma
turitate, sînt încă la o virstă cînd 
puterea lor de discernămînt es’e 
limitată. In fața largilor pers
pective de viitor care se deschid 
azi în fața tînărului nostru, este 
desigur greu să hotărăști care 
este drumul tău. Sînt nenumărate 
profesiuni care ispitesc, cheamă. 
Te-ar tenta un titlu, te cheamă 
frumusețea unei profesiuni, i...

Pasiunea tînărului colectivist 
ATICĂM

ușă afară, 
de mina 

dracului...

Se lăsase noaptea. O noapte 
neagră fără nici o scăpărare de 
lumină, fără nici o stea, ca toa
te nopțile războiului. De undeva, 
dinlr-un cotlon, se auzea plânsul 
stins al unui copil și vocea mur
murată a unui bărbat. Totul se 
pierdea în șuierul vântului de-a- 
bia pornit cu vrășmășie dinspre 
dealuri,

— Și ? — întrebă cu voce 
groasă omul, trăgând din țigară. 
La lumina roșie se desluși un 
chip dur, ca cioplit în piatră, 
alături de capul unui băietan cu 
părul răvășit, cu ochii prinși în 
pânza de apă a lacrimilor.

— Și... după ce mi-a dat 
două palme a chemat servitoa
rea și m-a aruncat pe 
îmi venea s-o mușc 
aia scorojită, scorpia

★
In casa Țedeșoaiei — bogăta

na Codlei -— se adunase în seara 
cu pricina multă lume „bună'. Se 
jucau cărți, se dansa lăndlăr, un 
grup de ofițeri cu cisme lăcuite 
cântau unor fete „Lili Marlen“, 
iar in cercul unor femei, de 
aceeași virstă cu ea, gazda po
vestea amuzată :

— Auzi curaj la el I 
obraznicul, plată 
două săptămâni cât 
să stea cu vacile... 
două palme...

*
Crâmpeiul acesta de poveste 

adevărată l-am aflat serile tre
cute de la un tânăr colectivist

vroia, 
pentru cele 

i-am dat voie 
Da' i-am tras

școala medie 
i pentru 

Școala medie dă în- 
faculfăților studenți, 

din gospodăria „7 Noiembrie“. 
Codlea, regiunea Stalin.

— Și de cine-i vorba în isto
ria pe care mi-ai povestit-o ? E 
cumva pe aici astă seară ?

— Este. 11 cheamă Crăciun 
Mutică, are 25 de ani, a făcut 
armata și mâine, poimîine se în
soară — îmi răspunse tinărul 
rîzînd și-mi întinse mîna — 
eu îs !

In seara aceea am poposit la 
casa Maticilor din Codlea unde, 
după ce m-am ospătat cu brînză 
și friptură de porc, am aflat 
multe întîmplări din viața fami
liei acesteia din care crescuseră 
oameni tot unul și unul : un 
doctor la Băicoi, o fată colecti
vistă care-și dă liceul în parti
cular (și care e membră în co
mitetul regional U.T.M.), un flă
cău in armată, unul îngrijitor 
de cai, tot la colectivă, și el, 
Crăciun Matică, crescător și mul. 
găto.r de vaci, socotit printre 
fruntașii colectiviștilor din re
giune.

★
Au intrat tîrziu in gospodărie. 

Oamenii spuneau cite-n lună 
și-n stele despre colhoz ; neîn
crederea stăruia încă în multe 
din casele codlenilor. Au încercat 
întâi la cooperativa cu rentă. 
Dar aici era un brigadier, unul 
Făgărășanu. Și brigadierul ăsta 
bea toată ziua și înjura oamenii 
de mama focului. Așa că Nelu 
(îl cheamă Crăciun, dar oame
nii îi spun așa) și-a luat boii 
de funie și a plecat acasă. Seara 
s.a adunat familia să se consfă- 
tuiască. Oare porniseră cu stin-

convingător

în aceeași măsură și unui viitor 
muncitor și unui viitor tehnician 
și unui viitor inginer. Din păcate 
însă, acei care îmbrățișează me
serii practice sînt încă puțini. Și 
sînt puțini pentru că școala și or
ganizațiile U.T.M. din școli n-au 
reușit să le arate ’
elevilor că drumul spre cultură, 
spre specializare 
este numai acela 
direct într-o facultate, că 
poate ajunge aci și pornind 

înaltă, 
de

nu 
a intra 

se

absolvent al

(Continuare în pag. 2-a) ( Continuare

Primirea ambasadorului 
Republicii Populare 
Albania de către 

tovarășii Ștefan Voitec 
și Alexandru Bîrlădeanu, 

vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri

Miercuri 28 mai a.c., vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Ștefan Voitec, a pri
mit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Albania, 
Hasan Alimerko.

In aceeași zi, Hasan Alimerko, 
ambasadorul Republicii Populare 
Albania, a fost primit de vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., Alexandru Bîrlă- 
deanu«

capul și 
negri a

ca ăștia

slăbături. Halal fi- 
ginere... Păcat că

gul ? Să fie mai bine de unul 
singur ? Desigur că nu. Aveau să 
intre în colectivă. Bătrâna însă 
aduse vorba de boi (de boii 
ăștia vorbiseră ei și cînd se ho
tărâseră să intre în cooperativă).

— De ce să nu-i vinzi ! Iei 
oricînd 13 mii bune pe ei. Cum
peri alții cu 5—6. Cu restul mai 
facem ceva pe lingă casă. Tu nu 
vezi cîte ne mai trebă ?

Nelu însă a ridicat 
scuturîndu-și cîrlionții 
spus hotărît :

— Nu, mamă ! boi 
nu afli nici unde în Codlea ori 
prin alte sate de pe aici. De ce 
si intru în colectivă cu orice ? 
Să mă arate lumea cu degetul ?

— Mai sînt și alții care...
— Lasă-i pe ăia. Noi sîntern 

noi. Am fost eil tiți tot
deauna. Eu dacă mă fac colecti
vist nu vreau să fiu de ocara 
nimănui, vreau să fiu cu capul 
sus.

Și Crăciun Matică, cu soră.sa 
și „ăl mic“ au intrat în colecti. 
vă cu cei doi boi „cum n-afli 
nicări în Codlea'“, cu fruntea sus 
ca orice colectivist. Iar dacă oa. 
menii îi arătau totuși cu dege
tul o făceau altfel decît se gân
dise flăcăul :

— Ăsta-i a’ lu’ Matică. N-o 
vrut să-și vîndă boii și să vie la 
noi cu orice cz:.-.:. 
cior. Ăsta 
n-am fată.

A muncit 
câmp cu boii.
Gheorghe Petrușan — șeful graj
dului — l-a chemat la el să-i 
ție locul unuia. Ion Adam. A 
stat la grajd două luni. Cînd a 
venit Adam înapoi, Matică, a 
simțit ceva rupîndu-i-se parcă, 
undeva în suflet. Erau ei fru
moși boii lui, dar aici la grajd 
era parcă altceva. Cu fiecare zi 
băiatul prinsese drag de meseria 
asta nouă. Să crești animale, să 
le îngrijești, să auzi laptele sfi- 
rîind în găleată. Să știi că de 
tine depinde producția de lapte. 
Și nu faci doar un sigur lucru; 
să îngrijești de boi și să-i pui la 
jug. Aici totul era mai greu, 
mai complicat. Poate de aceea 
și-ndrăgise Nelu locul ăsta. Tre
buia să fii chibzuit să faci to
tul cu atenție și îndemânare. 
Nu-i mai ajungea să se știe pri
vit de ochii calzi ai vitelor și 
mângâiat de boturile lor umede. 
Voia altceva. Ceva cum numai 
aici la grajd aflase.

Munca cu boii nu-i mai plă
cea atât ca înainte și gândul îi 
era numai acolo unde lucrase 
cele două luni.

Iată insă, că

o vreme Nelu la 
lntr-o ti insă

nu peste multă

V. BADILA
Sn pag. 4-a)

Aportul 
inovatorilor

de

La uzinele „Semănătoarea“, 
{ini sînt tinerii care au rămas în 
afara întrecerii pentru gospodări, 
rea metalului. Organizația U.T.M. 
a desfășurat o bogată muncă pen
tru sprijinirea calificării profesio
nale a tineretului, pentru îndru
marea și sprijinirea inovatorilor 
antrenați în această importantă ac
țiune patriotică.

Zilele acestea am aflat vești îm
bucurătoare. La „Semănătoarea“ 
primele rezultate au întrecut aș
teptările. Intr-un interval de timp 
scurt de cînd s-a răspuns la ini
țiativa reșițenilor, tinerii au eco
nomisit 73 tone de metal.

Cum a fost posibil aceasta ? Este 
vorba aici de atenția mai mare 
cu care se lucrează, de folosirea 
deșeurilor, de respectarea procesu
lui tehnologic și de... aportul ino
vatorilor.

Tinerii Marin Duminică, Gheor
ghe Niculescu, Nicoiae Constanti- 
nescu, Ion Bădălan — muncitori 
și Mihai Clielaru — inginer, au 

I realizat o seamă de inovații și ra
ționalizări care aduc uzinei anual 
economii de metal în valoare 
300.000 lei.

Fiecare tînăr de aici este 
cercat de sentimentul mîndriei 
uzina lor să fie în frunte în 
țiunea de gospodărire a metalu
lui. Pentru aceasta tăietorii econo
misesc cu grijă metalul. De exem
plu, același Marin Duminică — 
inovatorul — într-o singură lună, 
în luna mai, folosind mai judicios 
metalul, a economisit o cantitate 
de 2 tone și jumătate metal.

în
că 

ac-

De asemenea, în ultimele două 
luni ținerii laminoriști de la In 
dustria Sirmei au reușit ca nu
mai prin reducerea rebuturilor cu 
mult sub coeficientul admis să’ 
economisească o cantitate de 62,6 
tone metal, iar prin extinderea

PREGĂTIRI LA CASA
DE COPII NR. 5

‘— Aloo...
Ne-a răspuns un glas de fe

tiță.
— Da, aici casa de copii nr. 

5 „Emilia Irza“. Dacă vreți să 
veniți... Veniți. Casa noastră se 
află pe...

Mașina s-a oprit pe str. Tra- 
ian la nr. 144, „Casa noastră" 
ne-a plăcut de cum i-am trecut 
pragul. O clădire înaltă, cu o 
înfățișare monumentală. In hol 
— răcoros și elegant — ne-a 
întîmpinat o fetiță; eleva de 
servici. Ne-a condus în mod 
protocolar la tovarășa directoare. 
In clipa aceea, era tocmai ocu
pată. împreună cu cîteva pro
fesoare și educatoare, discuta 
programul zilei de 1 iunie. Cu 
prilejul acesta l-am aflat și 
noi. (Nu amintim decît lucru
rile mai esențiale). Ora 10: ser
bare. Va vorbi profesoara Ana 
Hînguleșteanu. Va urma apoi 
un program artistic prezentat 
de „formațiile“ artistice ale ca
sei. Dansuri, balet, muzică in
strumentală, gimnastică artisti
că, recitări. La ora 13, masă 
comună (toți copiii împreună 
cu personalul administrativ al 
casei și reprezentanții comite
telor de patronare ; de la uzi
nele „23 August“, de la Aca
demia Militară I. V. Stalin" 
etc.). Se vor împărți și daruri.

Froleïarï 3ïn foaïe țîrlle, unlți-vă !

La turnătorie, acolo unde în
deobște «e făceau rebuturi, între
cerea se desfășoară din plin. Tur
nătorii din brigăzile de tineret 
conduse de Păun Pîrlog și Cornel 
Mirescu au acordat o atenție deo
sebită retopirii metalului provenit 
de la scurgeri. In acest fel, în 
luna mai, ei au economisit 4 tone 
de fontă.

Fruntași în lupta pentru gospo
dărirea metalului nu sînt numai 
aceștia. Numărul lor este mare și 
continuă să crească. Gospodărirea 
metalului a devenit problema nr. 
1 ' ---a întregului tineret de aici.

L. P.

Tinerii brăileni 
și-au depășit 
angajamentele

In ultimele 2 luni tinerii din 
cele trei mari întreprinderi meta
lurgice ale Brăilei — U.M. Pro
gresul, I.M.D. și Industria Sîrmei 
au realizat însemnate economii 
de metal care însumează cantita
tea de aproape 650 tone.

Cele 8 brigăzi de tineret de la 
I.M.D. — de exemplu — care în 
răspunsul adresat metalurgiștilor 
reșițeni își luaseră angajamentul 
să realizeze pînă la sfîrșitul anu
lui o economie de 100 tone metal 
și-au depășit încă de pe acum 
acest angajament obținind o eco
nomie de 215 tone.

După amiază, plimbare în 
parcuri, la orașul copiilor și ci
nematograf.

— Ne iau atîta timp pregă
tirile pentru ziua copiilor, ne 
spune tov. Alexandrina Crive- 
lescu, directoarea...

Și totuși, cel mai mult timp 
pentru „pregătiri" îl consumă 
însăși... copiii. Cei peste 120 
de locatari ai casei sînt în ace
ste zile într-o fierbere conti
nuă. Cei mai mari, în special 
fetele, din clasa VII-a, (locata
rii casei au între 7 și 14 ani) 
pregătesc din programul arti
stic dansurile naționale. Cele 
dintr-a Vl-a, programul de 
gimnastică. Baletistele pregă
tesc „Dansul florilor" iar toate 
împreună, pregătesc „Medalio
nul muzical" (10 cîntece din 
10 țări diferite ale lumii — din 
Uniunea Sovietică și China, 
din Ungaria și Cehoslovacia și 
din alte țări).

Evident, pregătirile nu se 
limitează numai la acestea. 
Pionerele înfrumusețează col
țul pioneresc. In „Casă" se fa
ce de asemenea curățenie gene
rală. Și curtea se pregătește, se 
sădesc flori (foto 1). Fiecare 
copil își pregătește uniforma 
de gală. Chiar și cele mai mici 
se pregătesc. Elevele din clasa 
Il-a pregătesc la „atelier" dan
suri pentru... cei mici (foto 2). 
Nu uitați, la casa de copii lo
cuiesc doar și copii din clasa 
I-a...

Profesoara An a Hînguleș
teanu se pregătește și ea. După 
cum v-am amintit, va trebui să 
vorbească, duminică, copiilor 
despre 1 iunie. Mai precis, de
spre viața de azi și de ieri a 
copiilor din țara noastră. Ex
punerea e dificilă. Vor trebui 
cifre, date, comparații...

Am propune o soluție : să se 
vorbească despre viața din tre
cut și de azi a copiilor orfani. 
Mai concret, despre viața copii
lor din casa de copii nr. 5 
„Emilia Irza". Exemple se gă
sesc destule și din trecut și 
mai ales de astăzi. Zeci de fete 
•rescute în această casă sînt 
astăzi inginere, tehniciene, me
dici, muncitoare fruntașe sau 
studente. Aceleași perspective, 
aceeași viață mereu mai fru
moasă, mai luminoasă, stă as
tăzi prin grija partidului și gu
vernului în fața tuturor copii
lor din patria noastră și deci 
și a micilor locatari ai casei de 
copii nr. 5 „Emilia Irza".

AL. P. 

laminării prin toleranța în minus 
să obțină o economie de peste 
130 tone.

La U.M. Progresul sînt 54 bri
găzi de tineret. Angajamentul 
lor de a economisi cît mai mult 
metal este îndeplinit cu cinste. 
Dacă în primul trimestru ei au 
economisit metal în valoare de 
620.000 lei, în luna aprile au ob
ținut o economie de metal in va
loare de peste 300.000 Iei. La sec
ția oțelărie, de pildă, echipa de 
oțelari condusă de către Lazăr 
Pandrea, care lucrează la cupto
rul tineretului, a realizat în 3 
luni economii în valoare de peste 
200.000 lei prin recuperarea de
șeurilor. De asemenea, brigada 
de tineret a lui Nicoiae Măruntu, 
care lucrează la presa de 2500 
tone, a economisit 18 tone metal 
prin aplicarea metodei de forjare 
în matrițe și prin respectarea cu 
strictețe a stasului, iar brigada 
lui Tudorel Pricop, de la secția 
sculărie centrală, secție a tinere
tului, a recondiționat 27 freze 
șnec și numeroase cuțite aducînd 
uzinei o economie de 35.000 tei. 
Un frumos succes a obținut și 
brigada de tineret de la uzinaj, 
care numai în primele două de
cade ale lunii mai a economisit 
cantitatea de 3.000 kg. metal prin 
strîngerea șpanului și a bucăților 
de fier rămase în urma strunjirii 
pieselor.

M. SPIRIDON

Importante succese 
ale oțelarilor hunedoreni...

Oțelarii de la cuptoarele Mar
tin ale Combinatului siderurgic 
din Hunedoara au topit miercuri 
dimineața ultimele tone de oțel 
din planul acestei luni. Realiza
rea planului de producție cu pa
tru zile înainte de termen a fost 
posibilă datorită scurtării timpu
lui de elaborare a șarjelor. Nu
mai de la începutul lunii și pînă 
acum au fost elaborate 139 șar
je rapide.

Străduindu-se să traducă în 
fapt inițiativa patriotică pe care 
au pornit-o recent de a fabrica 
fiecare tonă de oțel la un preț

4«« și ale minerilor
din Ghelar, Teliuc și Baia Mare

► Activitatea muncitorilor mineri 
[pentru sporirea producției de mi- 
țnereu și îmbunătățirea calității 
'acestuia este plină de roade.
, Minerii de la exploatările din 
tChelar și Teliuc, regiunea Ilune- 
'doara, au extras în perioada 1 
[ianuarie—25 mai peste plan 7.100 
ttone de minereu de fier pentru 
'furnale. Succesul cel mai impor
tant al minerilor de aici îl con- 
tslituie îmbunătățirea calității mi- 
'nereului. Printr-o sortare atentă 
,a minereului în primul trimestru 
>al acestui an conținutul de metal

In intTmpinarea 
Conferinței Sindicale 
Mondiale a tinerilor 

muncitori
In întreaga luma, pregătirile 

în vederea primei Conferințe 
Sindicale Mondiale a tinerilor 
muncitori care se va ține la Pra- 
ga între 14 și 20 iulie a. c., se 
desfășoară sub diferite forme, 
lată cîteva informații asupra 
celor mai importante inițiative 
luate de organizațiile sindicale 
fi de tineret :

JAPONIA. Conducerea sec
ției de tineret din Federația 
Națională a feroviarilor a ho- 
tărît să strîngă un milion de 
yeni pentru a acoperi cheltu
ielile de voiaj a doi delegați ai 
Federației la Conferința de la 
Fraga.

R. P. CHINEZĂ, Intre 5 și 
12 aprilie s-a ținut la Șanhai 
Conferința națională a repre
zentanților tinerilor muncitori. 
La conferință au participat 568 
reprezentanți ai tinerilor mun
citori, din toate regiunile țării.

Conferința a ales delegați 
pentru a participa la Confe
rința Mondială a tinerilor mun. 
citori.

SUDAN, „Al Talia“, organul 
Federației Sindicatelor din Su. 
dan, după ce a publicat apelul 
Conferinței Sindicale Mondiale 
a tineretului, într-unul din nu
merele sale a înserat următoa
rele chestiuni la care să răs
pundă tinerii muncitori suda
nezi :

>— Care este opinia voastră 
asupra Conferinței ?

— Cum gîndiți că s-ar putea 
pregăti Conferința ?

— Care sînt problemele la 
care trebuie să facă față tine
rii muncitori și care ar trebui 
discutate la Conferință ?

Ziarul publică următorul re
zumat al răspunsurilor date de 
trei tineri muncitori :

„Noi așteptăm cu nerăbdare 
această Conferință. Este un 
mare pas înainte și noi îl spri
jinim din toată inima. In ve
derea pregătirii Conferinței să 
se inițieze o largă mișcare de 
masă la care să participe toți 
tinerii muncitori“.

MEXIC. Uniunea Generală 
a muncitorilor și țăranilor din 
Mexic a constituit un Comitet 
Național al Tineretului Munci
tor. Acesta a luat inițiativa 
lansării unui manifest care are 
drept scop să creeze bazele ți
nerii unei Conferințe Naționa
le, la care să se discute 
problemele și revendicările ti
nerelului muncitor, . Această 
Conferință va desemna delega
ția mexicană la prima Confe
rință Mondială a tinerilor 
muncitori.

de cost mai redus, oțelarii de la 
vechea oțelărie Martin au redus 
prețul de cost al oțelului în ul
timele patru zile cu circa 60 Iei 
pe fiecare tonă în loc de 40,51 
lei cît prevedea angajamentul.

Echipele de oțelari conduse de 
prim topitorui Aurel Stanciu, Ion 
Miculici și Avram Opriș, care 
deservesc primul cuptor de Ia 
noua oțelărie Martin au dat în 
cele 22 de zile care au trecut de 
la darea în funcțiune a acestui 
mare agregat 684 tone de oțel 
peste prevederile planului de 
producție.

în minereul extras a fost mai 
mare cu 1,96 la sută decât era 
planificat, iar în lunile aprilie și 
mai a sporit cu 5 la sută.

Un succes important au înscris 
și minerii din bazinul Baia Mare 
care pînă la 27 mai au depășit 
planul lunar la extracție cu peste 
2.000 tone de minereu. O însem
nată contribuție la aceste realizări 
au adus minerii de la întreprin
derile „Iozsa Bela" din Baia Sprie, 
,(Steaua Roșie"-Cavnic și exploata
rea Baia Borșa.

sor%25c4%2583.sa


Să pregătim temeinic

desfășurarea activităților pradice
și a vacanței de vară

După un an de' muncă, care, 
pentru majoritatea elevilor, a 
fost un an de activitate școla
ră și obștească rodnică, sosesc 
zilele de vacanță, de odihnă. A- 
nul acesta însă, ‘ pentru prima 
oară, zilele de vacanță sînt pre
cedate de o perioadă de activități 
practice în unitățile agricole, in 
atelierele școlare, pe loturile șco
lare, în atelierele întreprinderilor 
— după nevoile și posibilitățile 
locale. Prin introducerea activită
ților practice de vară (între 2-14 
iunie) se urmărește familiarizarea 
elevilor cu munca practică, lega
rea cunoștințelor însușite la ore 
cu cele practice, îndrumarea lor 
spre activitatea direct productivă 
pe care »-o îmbrățișeze elevii la 
absolvire. Practica in producție 
a elevilor se include în măsurile 
de politehnizare a invățămintului 
mediu care s-au luat în ulti
mul timp pentru a realiza sarci
na pusă în fața școlii noastre de 
cultură generală de către partid 
și guvern, de a pregăti cadre 
care să se îndrepte apoi spre 
diversele ramuri de activitate. 
Tocmai de aceea școala și orgar 
nizațiile,, U.T.M., trebuie să pri
vească cu multă atenție desfășu. 
rare» practicii elevilor.. Ea, tre
buie organizată minuțios, mai 
ales trebuie asigurate condițiile 
necesare, trebuie găsite institu
țiile cele mai adecvate, unde ele
vii pet lucra efectiv, pot învăța 
ceva util. îh general este bine ca 
practica să se desfășoare In în
treprinderile care patronează 
școlile sau în gospodăriile agri
cole de stat apropiate. Merită o 
mențiune specială Școala medie 
„Aurel Vlaicu" din București care 
și-a creiat legături strînse cu 
Atelierele „Grivița Roșie“ care 
patronează această școală și care 
le-a asigurat elevilor și în tim
pul anului și acum, 
bune condiții pentru ca fiecare 
elev să-și însușească deprinderi 
practice. De asemenea, Școala 
medie nr. 10 din București și-a 
asigurat de-acum toate condițiile 
pentru ca elevii să-și desfășoare 
practica în G.A.S.

Odată asigurate aceste condiții, 
cel care conduce practica — pro- 
fesoful — trebuie să-și alcătuias
că un plan de desfășurare a ac- 
tixițăjji elevilor, pe care să-l 
fa^ă cunușcut și elevilor. Proba
bil! de acum acest plan există în 
ceî'e mai multe școli. El este al
cătuit pe baza cunoașterii unită
ților unde-și vor desfășura e'evii 
practica. In general aceste pla
nuri trebuie să urmărească nu 
numai cunoașterea întreprinderi
lor și unităților agricole unde fac 
practica ci și desfășurarea de că
tre elevi a unei activități efective 
în producție. Elevii trebuie să 
execute operații simple in atelie
re, să execute piese despre care 
au învățat, să ia parte la mun. 
cile agricole de sezon, să lucreze 
pe lotul școlii. Mai ales în uni
tățile agricole e,evii au posibili
tatea nu numai să învețe, să cu
noască specificul acestor munci, 
ci să-i ajute pe țăranii muncitori 
la muncile agricole, să desfă
șoare o activitate obștească.

Perioada activităților practice 
nu trebuie să îmbrace un caracter 
pur profesional, ea trebuie îmbi
nată cu o bogată activitate edu
cativă. Organizațiile U.T.M. au în 
acest sens un rol deosebit. Ele tre
buie să vegheze ca elevii să aibă 
in timpul practicii o ținută dem
nă, o comportare corespunzătoare.

cele mai

Practica nu este un prilej de dis
tracție, ci un prilej de Învățătu
ră. Elevii trebuie îndrumați să 
ceară ajutorul muncitorilor și ță
ranilor muncitori, să urmărească 
cu atenție activitatea acestora. 
Zilele petrecute în mijlocul ță- 
rantlor muncitori și al muncito
rilor să fie un prilej de stringe 
re a legăturilor 
care muncesc în 
chegare a unor 
nie.

Elevii trebuie
maximum in aceste zile de prac
tică, să organizeze excursii 
științifice, să viziteze fabrica, 
gospodăria, să cunoască ținutul 
din împrejurimile orașului sau 
satului etc. De asemenea, ei tre
buie să nu piardă nici un prilej 
care le permite să facă o legă
tură îptre ceea ce au învățat la 
școală și ceea ce văd.

Practica elevilor, va duce desi
gur și la sudarea colectivului 
școlii, la crearea unor relații să
nătoase între elevi. Brigăzile sau 
grupele care se vor forma, vor fi 
un bun prilej de stimulare a spi
ritului de întrecere între elevi. Or
ganizațiile U.T.M., împreună cu 
profesorii, trebuie să asigure a- 
cestor brigăzi o justă componen
ță, un conducător destoinic, ute- 
mist, care să fie principalul 
animator al colectivului.

Rezultatele obținute de elevi la 
practică, desigur, succesele lor, 
vor fi un bun mijloc de educare 
a lor în spiritul dragostei față de 
munca practică. Dar practica, în 
general, avînd un temeinic carac
ter instructiv educativ, va duce la 
legarea mai strînsă a 
viață, la pregătirea 
rală a elevilor noștri.

Și după aceste zile 
tate, cînd fiecare va avea satis
facția că a realizat ceva util, va
canța va fi mai plăcută. Elevii 
vor putea petrece zile plăcute la 
munte, la mare, în taberele de 
odihnă, în satele sau orașele na
tale. Se vor odihni, se vor re
crea și distra așa cum este firesc 
s-o facă după o lungă perioadă 
de muncă. Și ca în fiecare an și 
anul acesta vacanța va avea un 
caracter organizat. Organizațiile 
U.T.M. în colaborare cu secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor popu
lare, vor dirija activitatea elevi
lor pentru ca vacanța s-o folo
sească cît mai util, în activități 
care să le prilejuiască și reface
rea forțelor și îmbogățirea cunoș
tințelor.

In regiuni s-au discutat 
de-acum planurile de activitate pe 
timpul vacanței. Activități care au 
devenit tradiționale în timpul va
canțelor vor fi organizate și anul 
acesta. Și în această vacanță, e- 
levii vor participa Ia acțiunile pa
triotice de sprijinire 
agricole de vară, Un 
15,000 de elevi vor fi 
taberele de pe lingă 
șantierele locale. De 
vor fi organizate și brigăzi per
manente cu durata de 7 zile. In 
aceste brigăzi vor fi cuprinși în 
primul rînd elevii care vor 
răinîne în Orașele și satele 
din apropierea G.A.S.-urilor. 
Organizațiile U.T.M., cu spri
jinul secțiilor de învățămînt ale 
sfaturilor populare și al conduce-

intre elevi și cei 
producție, de in- 
relații de priete-

să profite la

școlii de 
multilate-

de activi-

a muncilor 
număr de 
cuprinși in 
G.A.S. și 
asemenea,

rilor gospodăriilor trebuie să a- 
sigure însă elevilor din aceste ta
bere cele mai bune condiții de 
trai și de muncă, pentru ca re
zultatele să fie cele așteptate și 
pentru ca elevii să poată îmbina 
munca cu odihna și distracția.

Tradiționalele cluburi de elevi, 
vor avea și anul acesta rolul de 
a îndruma activitatea elevilor ră
mași în orașe. Dar trebuie înlătu
rate deficiențele anilor trecuți 
cînd activitatea cluburilor 
fășura mai mult în săli, 
doresc să-și petreacă timpul mai 
ales afară, în aer liber. Să li se 
îndeplinească această dorință fi
rească ! Cit mai multe excursii, 
cît mai multe acțiuni sportive, 
activitatea cercurilor să se desfă
șoare în aer liber. Vacanța este 
cel mai bun prilej pentru orga-

se dés- 
Elevii

nizarea colectivelor care să con
tinue concursul ,,Să ne cunoaștem 
ținutul natal". Și acest prilej tre
buie 
care 
zile 
sînt 
tiile 
Organizațiile 
lor majoritate au planuri 
puse la punct pentru organiza
rea bună a practicii și a vacan
ței de vară. Este necesar ca a- 
ceste planuri să fie respectate, 
pentru ca vacanța să aibă un 
caracter educativ corespunzător, 
să le prilejuiască elevilor să se 
reîntoarcă la școală cu forțe noi, 
cu cunoștințe noi. să aibă satis
facția că au dus o activitate uti
lă, participind la acțiunile de 
strîngerea recoltei, de înfrumuse
țare a orașelor și satelor, la ac
tivitatea pe șantiere. Aceasta este 

-modesta lor contribuție la mărea
ța operă de construcție a socia
lismului în țara noastră.

foloșit. Sinț zecj de acțiuni 
se organizează de ani de 

în timpul vacanțelor. Ele 
îmbogățite mereu de suges- 
elevilor, de inițiativele lor. 

U.T.M. în marea 
bine

Debutul artiștilor amatori

CONCURSURILE ARTISTICE
mijloc de educație estetică a elevilor

Nu ni se mai pare neobișnuit 
faptul că pe scena unui teatru ve
dem jucînd într-o seară un spec
tacol dat de elevi, sau că Ia Ate
neu concertează o orchestră șco
lară... Fiecare, ne-am dus de 
multe ori și i-am privit fie la 
teatru sau Ateneu, întoreîndu-ne 
de multe ori entuziasmați și în
credințați că în școală, în afară 
de învățătură se capătă și există 
o bogată și variată activitate arti
stică, culturală, care dezvoltă sim-L. ILIEȘ

► La Școala medie „Spiru Ha- 
►ret“ din București, se stabi
lește itinerariul unei excursii
► științifice

țul estetic al elevului încă de pe 
băncile școlii, îi deschide gustul 
pentru artă, pentru frumos.

De acest lucru ne-a convins 
mai mult faza regională a con
cursului cultural artistic organizat 
de Ministerul învățăniîntului și 
Culturii împreună cu C.C. al 
U.T.M. pentru elevii din școlile 
medii.

Concursul a avut scopul de a face 
prin repertoriul ales, educația pa
triotică a elevilor, de a-i face să 
îndrăgească producțiile noastre 
populare, cîntecele patriotice, pie
sele de teatru. îu acest scop, s-a 
dus munca de organizare a con
cursului în toate școlile. Și pentru 
acest lucru, a trebuit să se dea 
mare atenție alegerii repertoriu
lui, să se acorde o importanță 
mare felului cum sînt pregătiți 
elevii, cum sînt îndrumați. încă 
înaintea vacanței de primăvară or
ganizațiile U.T.M. din școli, au 
cerut concursul tuturor cadrelor 
didactice de specialitate în orga
nizarea concursului. Astfel, fie
care cerc de romînă, a început să 
pregătească o piesă, fiecare echipă 
de dansuri din școală a început 
sub conducerea profesorului de 
sport să pregătească un program 
de dansuri.

Faza raională a concursului, a 
însemnat bilanțul acestei activi
tăți. Și surprizele au fost destule. 
Fiecare raion din 
rești a venit 
fruntașă de 
sau de

orașul Bueu- 
cîte o ecjiipă 

de dansuri 
de

cu 
cor, 

teatru. Sîpt destul 
rar întîlnite coruri mai ales de a- 
matori așa cum au fost acestea, 
care să depășească fiecare numă
rul de 200 de coriști. De exemplu 
școala medie „Gh. Șincai“ a avut 
un cor de 300 de elevi. Numărul 
acesta impresionant, dovedește că 
scopul pe care l-a avut organiza
rea concursului a fost în general 
atins. Desigur că nu a fost negii-

jată nici calitatea, nici pregătirea 
la un nivel artistic înalt, a reper
toriului. în concurs, s-au prezen
tat echipe cu adevărat talentate, 
bine puse la punct, din 
punctele de vedere, așa cum a fost 
echipa de teatru a Școlii 
nr. 13, care a interpretat 
crai de la răsărit“ de B. P. Haș- 
deu, sau cea de dansuri a Școlii 
medii nr. 18 etc.

S-au descoperit elevi cu vădite 
talente cum sînt Andrei Zaharia 
de la Școala medie nr. 13, Ichirn 
Adriana, de la Școala medie nr. 
16, Decușeară Crina, Georgescu 
Cătălin de la Școala medie nr. 13 

în general s-a observat că re
pertoriile au fost alese în mod ju
dicios, au corespuns rolului pe 
care l-au avut — acela de a con
tribui în primul rînd la educarea 
patriotică a elevilor. Multe coruri 
au ales cele mai potrivite și mai 
îndrăgite cîntece populare și pa
triotice, cele mai semnificative re
citări, care vorbesc de munca și 
lupta poporului nostru, de cuceri
rile regimului nostru de democra
ție populară sau piesele cu adine 
conținut politic. Au mai fost însă 
și unele echipe care nu s-au orien. 
tat prea bine în alegerea reperto
riului în special a cîntecelor, in- 
terpretînd bucăți din opere care 
depășesc totuși puterea de execu
ție a unor amatori încă neformați 
— și neglijînd învățarea cîntece
lor patriotice, revoluționare. Cu 
aceste observații și poate cu încă 
unele mici stîngăcii firești de alt
fel, care s-au desprins din inter
pretarea numerelor, se poate con
sidera că organizarea acestui con
curs cultural-artistic, pentru elevi 
constituie un important mijloc de 
formare a unei educații estetice, 
menite să le dea un orizont larg.

ELENA ANDON1E 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. București

Concursul 
republican 

de 
literatura

toate

medii 
„Trei

Elevele claselor a VIII-a, a
IX-a și a X-a a Șc. Medii nr. 1 
din Cîmpina, participante la . 
concursul regional al pionieri- . 
lor și școlarilor, în timpul . 
executării gimnasticii artistice . 
cu cercul.

Proiecte de vacanță * Sâ-i-^. « 1 1 • !

S ^sS™XLectura particulara a elevilor
* Cum trebuie citită o 1 * A ••

trebuie mdruniata cu grija
cartea“ '

Am discutat săptămîna trecută 
cu elevii unei clase despre proiec
tele lor pe timpul vacantei. Mi-au 
vorbit despre excursii, tabere, corn, 
petiții sportive și mai ales despre 
lecturile lor. Am profitat de 
ceastă ocazie, ca să aflu ce 
ferinte au; ce gen de cărfi 
dori să citească. N-au lipsit 
multele nume pronunțate nici 
mer, Dickens, Iules Verne, 
mas, M. Gorkl, Al. Tolstoi, Fadeev 
ș.a. alături de M. Sadoueanu, Ar- 
ghezi și Radu Tudoran etc. Ceea 
ce m-a surprins mai mult a fost 
faptul că numele clasicilor șl ale 
scriitorilor romlni contemporani 
s-au pronunțat numai de cîteva ori. 
In schimb, elevii și-au exprimat 
preferința pentru romanele de a- 
venturl, pentru cele apărute în co
lecția „Cutezătorii" șl mi-au cerut 
să le spun dacă știu ce titluri de 
cărfi vor apărea în această colec
ție in lunile următoare.

Ca elev, eu însumi am făcui

a- 
pre-

ar 
din 
Ho- 
Du-

trista experiență a lecturii înttm- 
plăioare.

Timpul irosit cu unele lecturi pe 
care nu le-am înțeles la o anumi
tă vîrstă l-am regretat întotdeau
na, Operele unora dintre clasicii 
noștri nu le-am citit decit mult 
mai tîrziu ca student sau chiar în 
primii ani de profesorat.

Toate acestea m-au determinat 
să mă preocup, în mod special, 
de lecturile elevilor. La începutul 
anului școlar, care se încheie acum, 
am făcut la 20 de clase ale școlii 
noastre un sondaj. Doream să știu 
ce au citit elevii în ultima lună. 
Din răspunsurile date am consta
tat următoarele : elevii citesc prea 
puțin din operele clasicilor și ale 
scriitorilor romînl contemporani 
șl din operele scriitorilor actuali. 
De pildă, la clasele a VIII-a, din 
193 elevi anchetați numai 13 elevi 
au citit lucrări ale scriitorilor ro- 
mîni: ceilalți au citit operele dife
ritor scriitori din alte fărl.

La o specializare inalta se poate 
aMe pornind de la munca practică

(Urmare din pag. l-a)

de la o muncă practică. De cele mai multe ori, drumul acesta 
este parcurs cu mai mult succes pentru că oamenii au intrat 
în facultate după ce s-au maturizat, au căpătat experiența 
vieții, s-au legat prin mii de fibre de profesiunea pe care au 
cunoscut-o. Pildele de muncitori, azi ingineri sau medici, pro
fesori sau cercetători șînt prea numeroase ca să poată fi ci
tate. Le cunosc și elevii, dar unii continuă să creadă că nu 
pot avea altă menire decît cea de intelectuali și continuă să 
creadă că e rușinos ca după unsprezece ani de școală să intre 
în fabrică. De aceea, înainte de a începe discuțiile prof. Kircev 
de ia Institutul de perfecționarea cadrelor didactice din Cluj 
și tînărul inginer Ion Pop de la întreprinderea Tehno-frig au 
socotit necesar să.și spună cuvîntul, cuvînt din care noi, am 
sintetizat rîndurile de mai sus.

Ne așteptam deci că vorbitorii elevi să discute despre viitoa
rea lor profesiune ținînd seama de aceste lucruri, Și i-am as
cultat...

Eleva E. Moga de la Școala med'ie nr. 9 a relatat mai întîi 
discuțiile ce le-au avut la început de an școlar cu colegii lor 
despre posibilitățile fetelor de a se descurca mai tîrziu în 
viață.

„O fată, susțineau băieții, nu poate să ajungă decît învăță
toare, funcționară în ce! mai fericit caz, sau gospodină. Asta 
e menirea ei. Prin aplicarea politehnizărij in școala noastră, 
s-a dovedit însă că fetele pot fi tot atît de pricepute ca și 
băieții. Lă diferitele experiențe de laborator în cadrul cercu
rilor de chimie ne-am descurcat destul de ușor, de asemenea 
ne-am descurcai și atunci cînd ni s-a dat în cercul de fizică să 
executăm de pildă, o instalație. Aceasta dovedește că și noi fetele 
putem lucra în producție și putem fi bune strungărițe, bune 
constructoare etc.“. ...Dar cînd a fost să ne spună ce profesie 
și-a ales ea personal, ani aflat că dorește să urmeze medicina.

Colega ei Tutju Eugenia de la Școala medie nr 8 vrea să 
urmeze astronomia, Bă'răianu Lucia de la aceeași școală Facul
tatea de filozofie, Beșa Valeria de la Școala medie nr. 2, po
litehnica.

Singura oare a încercat să pătrundă mai mult parcă în 
esența acestei teme, a părțit șă fie elpva Albu Georgeta de la 
Școala medie nr. 8 :

„Multe din colegele noastre au ca principală preocupare moda 
și doresc să aibă prieteni studenți cu frizura „a la Cicero“,

Acestea se mulțumesc cu preocupări măcunte și în afară de 
activitatea lor de școlărițe își folosesc timpul liber cu nimicuri. 
Ele.șe gîndesc prea puțin la munca lor de viitor. De aceea or
ganizația U.T.M. din școală ar trebui să se ocupe mai serios 
de îndrumarea tinerilor, să ne ajute să înțelegem o serie de 
probleme importante în această privință. Ar putea să ne înles
nească vizitarea unor întreprinderi, să facem schimb de expe
riență cu alți tineri“... Ea dorește să urmeze chimia industrială.

Discuțiile au continuat pe același făgaș. Față de aceste măr
turisiri, eleva Lingurar Ana de la Școala medie nr. 10 n-a mai 

. îndrăznit să-și sipună părerea, deși este printre puținele eleve 
care a cerut dirigintelui clasei sale s-o ajute să intre în pro
ducție imediat ce termină școala medie. Să ajungă să se 
descurce singură în viață, să poată stă-pîni mașina ce i se va 
încredința, aceasta este dorința ei cea mai mare. De aceea și-a 
sporit și mai mult eforturile la învățătură, în special la fizică 
și matematică. Vrea să ajungă cea mai bună strungăriță

Din discuțiile purtate cu băieții, a reieșit că unii din ei n-au 
ajuns pînă acum să știe ce vor, deși Petrescu Liviu de la 
Școala medie nr. 5 a susținut că „la vîrsta lor profesia a fost 
de mult aleasă“. De pildă, Țărmure Vasile, de. la aceeași 
școală, ar vrea să devină geolog, strungar, miner sau ofițer. 
Se gîndește la patru profesiuni, dar nu se pregătește pentru 
nici una serios. Săsărman Liviu dorește să lucreze în domeniul 
fizicii nucleare. Brășfălean Marius de la Școala medie nr. 10 
vrea să devină medic, deși am aflat că 
țătură.

Elevul Frățeanu Vasile de la Școala medie nr. 5 și-a început 
cuvîntul printr-o frumoasă expunere „teoretică“ cu privire la 
rolul viitoarelor cadre tinere chemate să-și aducă contribuția 
la construirea socialismului. A vorbit apoi despre necesițatea 
îndrumării tinerilor în spre activitatea din industrie, construcții, 
agricultură A criticat „aspru“ concepțiile mic burgheze ale co
legilor lui care n-a-u înțeles nici pînă acum rolul muncii în 
societatea' nouă „considerind ca ceva josnic munca fizică etc. 
etc,,.., ca în încheiere să spună că el s-a hotărît să ajungă 
specialist în probleme de politică externă și internă...

Au vorbit în consfătuire destui elevi, fete și băieți, utemiști 
toți, unii cu munci de răspundere. Pentru mai toți nu există 
altă cale de „realizare“ decît ingineria, medicina și filologia 
Că au hotărît ei să-și aleagă această profesiune, că au hotărît 
părinții, tot una-i. Esențial, cred ei, este faptul că au luat o 
hotărîre. Desigur, sînt printre elevi destui care și-au ales

este foarte slab la inva

profesiunea după • matură gîndire. Nodale lor, activitatea lor 
școlară, vorbesc cu prisosință că n-au greșit în alegerea pe 
care au făcut-o. Ori cită bunăvoință ar exista însă, orice om 
își poate da seama că nu toți cei cîteva sute de elevi sînt 
chemați spre medicină, politehnică, filologie sau geologie. Este 
doar o optică ciudată, o ciudată înțelegere a realității. Intr-atîț 
se cramponează să rămînă pe poziția că au dreptate îneît și-au 
creat un fond de argumente cu ajutorul cărora își susțin con
vingător, -yor ei, hotărîrea lu^ță. Știu să folosească cuvinte 
mari despre menireș medicului în societate, despre rolul ingi
nerului în dezvoltarea industriei, a construirii socialismului. 
Spun lucruri adevărate dar prea puțin simțite. Acest suport 
moral de la înălțimea caruia își apără o hotărîre greșită poate, 
este șubred însă. Un îngust fel de a înțelege și privi lucru
rile, îi fac să excludă cele cîteva sute de profesii cuprinse în 
indexul profesiilor existente în R.P.R. Nu atît el, elevii fac 
această abstracție, cît părinții lor.

Și totuși patria noastră în care se făurește măreața operă 
a construcției socialiste, are nevoie și de muncitori și de teh
nicieni și de specialiști în agricultură, și de ingineri, și de 
istorici și d'e profesori și de oțelari și de mineri, are nevoie de 
cadre cu o pregătire corespunzătoare pentru toate ramurile de 
activitate. Cine va satisface această necesitate de cadre dacă 
toți s-au „născut“ pentru medicină ? — s-a ridicat întrebarea. 
Și răspunsul n-a venit. N-a venit pentru că elevii sînt hotă- 
rîți să încerce la facultate odată, de două ori și numai după 
aceea, dacă nu reușesc, să vadă ce au de făcut. Mai exact 
nici nu știu ce-a,r putea face, nu-și explică intrarea lor în pro
ducție ca ceva firesc. Nimeni nu le-a spus care le sînt perspec
tivele, nimeni nu i-a îndrumat. Li se vorbește adesea despre da
toria lor. despre necesitatea de a îmbrățișa o activitate prac
tică, li se vorbește adesea că la o înaltă specializare poți ajunge 
pornind din producție, că muncitorul devenit inginer are o expe
riență practică mult mai mare decît cel care a intrat din școala 
medie în facultate. Toate acestea spuse, arătate în general, ne
argumentate cu dovezi concrete, convingătoare, nu găsesc ecou 
în rîndul elevilor. Și, din păcate, se apelează prea puțin la a- 
ceste lucruri convingătoare.

Desigur, ar fi absurd să fi pretins ca aci. în această consfă
tuire cei cîțiva zeci de elevi să-și hotărască drumul mai de
parte sau să-și schimbe o hotărîre luată. Consfătuirea n-a fost 
decît un punct de plecare pentru activitatea viitoare a orga
nizațiilor U.T.M. din școlile medii ale Clujului, chiar și pentru 
profesori. Ea n-a fost nici prea tîrzie — cum au susținut elevii, 
nici prea timpurie — cum au susținut profesorii unor școli. 
A fost bine venită, deschizînd o discuție utilă, pe care, incepînd 
de acum și pînă la absolvire trebuie să o continuăm în clase, 
în cadrul organizațiilor U.T.M. și în familie.

L. LUSTIG
E. POPESCU

Multi elevi citesc cărfi pe care 
nu le pot înțelege suficient la 
virsta respectivă.

Mulfi elevi preferă literatura de 
aventuri pe care o titesc nu nu
mai băieții, ci și fetele.

Romanul predomină în lecturile 
elevilor. Nuvelele și mai ales poe
ziile sînt lăsate pe plan secundar. 
De aici se desprind următoarele 
concluzii.

La sflrșitul anului școlar trecut 
n-a existat o preocupare serioasă 
a tuturor cadrelor didactice pentru 
controlul și îndrumarea lecturii e- 
levilor. De asemenea, a lipsit în 
mare măsură, controlul familiei. 
Părinții nu văd ce citesc copiii sau 
se dezinteresează complet de lec
turile particulare ale acestora, lă- 
slnd totul pe seama școlii. Nici 
unele organizații U.T.M. și de pio
nieri nu s-au preocupat suficient 
de ce citesc și cum citesc elevii. 
De aceea, consider necesar ca pro
fesorii și organizațiile U.T.M. să 
facă tot ceea ce este posibil pen- 

- tru a se da îndrumările cuvenite 
cu privire la lecturile pe timpul 
vacantei. Posibilități sînt destule. 
Acolo unde învățătorii, diriginta și 
profesorii de specialitate n-au fă
cut elevilor recomandări precise, cu 
liste minuțios studiate. în funcție 
de particularitățile de vîrstă ale 
elevilor, mai este suficient timp 
să se facă acest lucru.

De asemenea, este necesar să se 
facă elevilor și recomandări asu
pra felului cum trebuie citită o 
carte. De multe ori m-am convins 
personal că elevii nu știu cum să 
citească. De pildă, unii numai 
frunzăresc cărțile, citind anumite 
episoade. Astfel de copii nu fac 
altceva decît să-și piardă timpul în 
mod inutil, deoarece ei nu rămîn 
cu nimic din ceea ce pretind că 
au citit.

Pentru completarea listelor bi
bliografice se pot consulta cu mult 
folos listele propuse pentru con
cursul „Iubiți cartea" din care se 
vor extrage, pe grupe de clase, ti
tlurile de opere cele mal indicate 
pentru fiecare vîrstă. Pentru în
tocmirea acestor liste, organizații
le de tineret trebuie să apeleze, de 
asemenea, la concursul cadrelor 
didactice.

Odată întocmite, aceste liste tre
buie comunicate tuturor elevilor, a- 
fișate în bibliotecă și în alte locuri 
vizibile în incinta școlii.

In acțiunea de îndrumare a lec
turii elevilor, un rol important le 
revine și bibliotecarilor,

O bună îndrumare a lecturii e- 
levilor pe timpul vacantei necesi
tă o perfectă colaborare pe aceas
tă temă între cadrele didactice, 
organizațiile de tineret, biblioteca, 
rii școlilor și părinții elevilor. 
Această colaborare este cu atît mai 
necesară cu cît îndrumarea șl con
trolarea lecturii elevilor face parte 
integrantă din marea acțiune 
educare patriotică a tineretului.

Așteptăm ca la toamnă, cînd 
levii se vor întoarce la școală, 
avem cit mal mulfi participanfi 
concursul „Iubiți cartea".

Prof. L POPESCU 
Școala medie nr. 22 

din București

Concursul republican de f’ite- x 
1 ratură organizat de Societatea 1
> de științe istorice și filologie k
> pentru elevii școlilor medii, ur- k 
) rna să descopere tinere talente 0 
1 în rîndul elevilor și a sfîrșit Q
> prin a evidenția pe dascălii O 
I lor. Lucrări bune iau dat elevii q 

. școlilor unde sînt profesori A
buni, cunoscuți pentru actlvitia- x 

1 tea lor școlară și extrașcolară, x 
1 Admirabil s-au prezentat con- \ 
• curen(ii Școlii medii nr. 11 din k 
i București, unde predă profeso- v 
i rul M. Dragomirescu, remarca- V 
i bil eleva Elenei Zaharia din (7 
i Constanța, bine pregătiți cei Q 
, din Ploeștf și din Pitești, Dacă A 

răsfoiești lucrările, simți ime- A 
diat amprenta celui oare pre- x 

1 dă, în profunzimea . observații- " 
1 lor, în alcătuirea planului și 
1 sistematizarea expunerii. Uneo- k 
i ri, într-o analiză literară gă- V 
i sești argumente și idei din cro- <7 
i nicile publicate de gazetele de o 
, specialitate și reluate desigur o 
( la lecții. Nu e de loc rău ca A 

profesorii să-și îmbogățească. X 
predarea cu ultimele elemente x 
din critica noastră literară. v 
Concursul a scos în relief mă- v 
sura în care elevii și-au în- (7 
sușit materia clasei respective, A 
nivelul cunoștințelor (mult mai A 
ridicat decît anul trecut, cu A 
mai puține greșeli și confuzii a 
grave). \

Susținem însă că nu acesta \ 
era principalul său țel. Un con- k 
curs literar nu este un examen <2 
de verificare, ci oglinda intere- 0 
sului trezit tinerei generații Q 
pentru o lectură intensă, și în- Q 
țelegerea conținutului. Este A 
vorba de felul cum asimilează A 
elevul cele citite, influența asu. x 
pra formării caracterului, dez- x 
voltarea spiritului critic, matu- \ 
ritate.a în gîndire și bogăția vo- \ 
cabularului. 0

Unii elevi însă, nu sînt obiș. v 
nuiți să redea propriile lor O 
stări sufletești trezite de citirea 6 
unei bucăți, ci se rezumă l-a o A 
interpretare didactică : despart h 
forma de conținut, transformînd h 
finalul analizei într-un inven- x 
tar de metafore și epitete ; se x 
cred obligați să includă neapă- k 
rat fraze pompoase și imită k 
mecanic cele auzite în clasă (un i? 
concurent întrebuințează expre- 
sia „m-a adulat foarte mult" b 
în loc de m-a Impresionat. E () 
clar că nu este o expresie pro- <9 
prie, ci că elevul a oules-o de A 
undeva, probabil de la profeso- /) 
rul său). x

Tema „Conținutul patriotic al x 
literaturii noastre actuale“ ar \ 
fi trebuit să fie mai des abor- \ 
dată de participanții la concurs, k 
Manualele nu cuprind unele lu- k 
crări de acest fel, dar școlarii <? 
trebuie deprinși să se detașeze (/ 
de manual, să facă legătură în- 
tre toate fenomenele vieții. în- A 
tre tot ceea ce văd, ceea ce se A' 
întîmplă, ceea ce citesc. x

Z. FLORIN 0

Printre acțiunile multiple pe 
care le întreprind tinerii pentru 
a sprijini muncile agricole din 
cadrul unităților agricole socia
liste se numără și inițiativa or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
.școlile din Cîmpia Turzii, care 
prevede crearea de cinci brigăzi 
■permanente de elevi și școlari. 
Aceste brigăzi — formate din 
450 elevi ai școlii medii, școlii 
profesionale, ai școlilor elementa
re nr. 1, 2 și 3 — vor lucra la 
grădina de zarzavat a G.A.S. Po
iana pînă la recoltare,

Brigăzile formate, sprijinite 
îndeaproape de comitetele orga
nizațiilor U.T.M precum și de 
activiștii Comitetului raional 
U.T.M. Turda sînt de real folo» 
gospodăriei, ajutînd la obține
rea de mari cantități de produse 
legumicole.
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O oră practică în atelierul 
Școlii medii din Vatra Dornei
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Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia

Cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri al
N. S. HRUȘCIOV

U. R. S. S.
Țările socialiste sînt pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru lichidarea 

războiului receii
' (Urmare din nr. trecut)

Tovarăși! Popoarele pe care 
le reprezintă participantii la con
sfătuirea noastră știu ce în
seamnă războiul. Nici primul, 
nici cel de-al doilea război mon
dial nu le-au ocolit. In am
bele războaie popoarele Uniu
nii Sovietice, germanii, polo
nezii, popoarele Cehoslovaciei 
și celelalte popoare ale țărilor 
Tratatului de la Varșovia au 
adus cele mai mari sacrificii. 
Putem spune pe drept cuvînt că 
pe pămînt nu există alte state 
ale căror guverne să urmeze atît 
de ferm și consecvent o politică 
care împiedică dezlănțuirea unui 
nou război, așa cum o fac guver
nele statelor din lagărul socia
list, exprimînd năzuințele cele 
mai scumpe și interesele vitile 
file popoarelor lor.

IN TIMPURILE NOASTRE 
RĂZBOIUL A ÎNCETAT SA 
FIE O INEVITABILITATE 
FATALA. INCORDAREA IN- 
TERNAȚIONALA PROFUND 
ANORMALA CARE EXISTA 
IN PREZENT, POATE $1 
TREBUIE INLATURAȚA, 
PACEA POATE FI Șl TRE
BUIE MENȚINUTĂ.

Ca și celelalte guverne ale ță
rilor socialiste, guvernul sovietic 
este departe de a considera că 
situația ce s-a creat nu poate fi 
îmbunătățită. în perioada celui 
de-al doilea război mondial au 
existat, după cum se știe, relații 
de strînsă colaborare între Uni
unea Sovietică, Statele Unite ale 
Americii, Anglia și celelalte sta
te din coaliția antihitleristă. Dacă 
locul acestei colaborări l-au luat 
relații de neîncredere, de înstrăi
nare și chiar de o anumită osti
litate, aceasta s-a produs împo- 
itriva dorinței Uniunii Sovietice.

Guvernului Statelor Unite — și 
nu numai lui — nu i-a fost, evi
dent, pe plac prietenia cu staie 
avînd un sistem social-econornic 
deosebit de cel din S.U.A, In anii 
de după război, în Statele Unite 
ale Americii au venit la condu
cere politicieni care și-au imagi
nat că S.U.A. vor reuși să creeze 
o precumpănire a forțelor în fa
voarea lor și să lichideze în ță
rile de democrație populară orîn- 
duirea socialistă, făurită de po- 
poarelp acestor țări.

Neîndrăznind să ridice mina 
direct împotriva Uniunii Sovieti
ce, acești politicieni și-au con
centrat eforturile împotriva ță
rilor Europei răsăritene, după 
cum le numesc ei, căutînd să 
obțină ca popoarele acestor țări 
să se abată de pe calea ce și-au 
aies-o și să accepte un mod de 
viată pe placul anumitor cercuri 
din Statele Unite ale Americii. 
Np putem să nu vedem că ase
menea calcule nu sînt rezultatul 
unei judecăți sănătoase, a înțe
legerii juste a situației și a ra
portului de forte pe arena inter
națională,

Propunîndu-și scopul dement 
de a extermina socialismul pre
tutindeni pe globul pămîntesc, 
acești politicieni ar vrea să re
zolve această sarcină treptat, 
deoarece ei nu dispun de mijloa
ce pentru a îndrăzni măcar să 
conteze pe mai mult. Totodată, 
ei continuă să acționeze și îm. 
potriva primei țări a socialismu
lui din istorie, asvîrle sute de 
milioane de dolari pentru activi
tatea de subminare împotriva 
Uniunii Sovietice.

Insuccesul inițiatorilor politicii 
„de pe poziții de forță“ este 
astăzi evident. Lagărul socialist 
a devenit și mai strins unit și 
mai puternic, iar Statele Unite 
ale Americii, urmînd această po
litică, și-au pierdut in măsură 
considerabilă prestigiul interna
țional, asumindu-și rolul de in
stigator al „războiului rece" și 
de organizator al blocurilor mili
tare, ostile cauzei păcii.

Dacă ne vom referi la consi
derente de ordin militar, și aici 
conducătorii S.U.A. au comis 
erori de calcul destul de mari I 
Acest fapt a devenit evident mai 
ales după lansarea în spațiul 
cosmic a celor trei sateliți arti
ficiali sovietici ai pămîntului, 
care au demonstrat nivelul înalț 
al industrializării și dezvoltării 
științei și tehnicii în Uniunea So
vietică, deși noi sîntem, desigur, 
departe de a nega că S.U.A. și 
alte țări cu nivel înalt de dezvol
tare a industriei, științei și teh
nicii pot obține aceleași rezul
tate.

AM VREA SA SPERAM CA 
CONDUCĂTORII STATELOR U- 
NITE ALE AMERICII VOR PRI
VI, LA RINDUL LOR, MAI LU
CID LUCRURILE. SOLUȚIO
NAREA CONTRADICȚIILOR CA
RE DEZBINA STATELE DIN 
RĂSĂRIT ȘI APUS TREBUIE 
CAUTATA NU IN CURSA ÎNAR
MĂRILOR, CI IN TRATATIVE 
INTRE ELE. NU ZINGANITUL 
ARMELOR, CI INTILNIRI ALE 
OAMENILOR DE STAT CU RAS- 
PUNDERE SINT IN MĂSURĂ 
SA DUCA LA REGLEMENTA
REA PROBLEMELOR LITI
GIOASE.

In condițiile create, cînd li
teralmente în toate se fac sim
țite urmările „războiului rece“ 
adunate de-a lungul anilor, sînt 
necesare căutări îndrăznețe, e- 
forturi comune hotărîte pentru 
B așigura o cotitură în relațiile 
biternațiofla'le, dorită de popoare, 

și a feri lumea de catastrofa 
unui război.

Este greu de negat că numai 
o conferință a reprezentanților 
cu cele mai mari împuterniciri 
și cu cea mai mare autoritate ai 
statelor este în măsură să înde
plinească aceste sarcini. Tocmai 
de aceea, în decembrie anul tre
cut, după o consultare cu toate 
țările socialiste. Uniunea Sovie
tică a propus convocarea unei 
conferințe a conducătorilor de 
state din răsărit și apus la cel 
mai înalt nivel.

Guvernul sovietic a făcut tot 
ce depinde de ei pentru a netezi 
calea spre conferința la cel mai 
înalt nivel, pentru a crea o 
atmosferă de încredere și colabo
rare practică. Este deajuns să 
menționăm asemenea acțiuni 
cum sînt reducerea forțelor ar
mate efectuată de Uniunea So
vietică și încetarea unilaterală a 
experimentării tuturor tipurilor 
de arme atomice și cu hidrogen. 
Și la actuala Consfătuire se exa
minează noi măsuri care pot fi 
înfăptuite de statele care fac 
parte din organizația Tratatului 
de la Varșovia. în interesul slă
birii încordării internaționale și 
al asigurării păcii în Europa. 
BUNĂVOINȚĂ NOASTRA DE A 
REALIZA UN ACORD Șl ÎNȚE
LEGERE RECIPROCA O CON
FIRMAM PRIN FAPTE CON
CRETE.

Uniunea Sovietică și celelalte 
state socialiste vor urma ferm 
și consecvent și de acum înainte 
o politică de slăbire a încordării 
internaționale Și de lichidare a 
„războiului rece". Zi de zi po
poarele vor acorda un sprijin tot 
mai mare acestei politici de pace 
și o vor aprecia just, Sîntem 
convinși că prin munca noastră 
perseverentă vom obține în cele 
din urmă ca popoarele din acele 
state ale căror guverne urmează 
politica „de pe poziții de forță“ 
și a cursei înarmărilor, vor sili 
guvernele lor să pășească pe ca
lea toexistenței pașnice.

Se știe că Uniunea Sovietică și 
statele Tratatului de la Varșovia 
sînt gata pentru ținerea confe
rinței la cel mai înalt nivel și au 
comunicat partenerilor lor propu
nerile privind o astfel de confe
rință. Intre ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii Sovietice și 
ambasadorii la Moscova ai Sta
telor Unite, Angliei și Franței se 
duc tratative pregătitoare în a- 
cest scop. Dar la noi se întărește 
tot mai mult părerea că, înapoia 
declarațiilor oamenilor de stat ai 
puterilor occidentale despre nece
sitatea unei pregătiri minuțioase 
a conferinței la cel mai înalt ni
vel, se ascunde lipsa de dorință 
a puterilor occidentale de a duce 
discuții serioase, deși guvernele 
acestor puteri trebuie să aibă nu 
mai puține motive decît statele 
lagărului socialist de a manifes
ta grijă pentru slăbirea încordării 
internaționale și pentru înlătura
rea primejdiei unui război ato
mic și cu rachete.

Problemele pe care le propu
nem spre a fi discutate la confe
rința la cel mai înalt nivel sînt 
bine cunoscute; ele au fost ri
dicate și pregătite de viata în
săși. Fie ca e vorba de încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, 
de crearea în Europa a unei zone 
în care să nu existe arme ato
mice, cu hidrogen și rachetă, de 
măsuri de preîntâmpinare a unui 
atac prin surprindere, de înche
ierea unui pact de neagresiune 
între organizația Tratatului de la 
Varșovia și N.A.T.O. sau de alte 
probleme propuse spre a fi exa
minate — fiecare din aceste pro
puneri are drept scop să contri
buie la destinderea încordării în 
relațiile internaționale. Totodată, 
fiecare din ele poate fi înfăptuită 
chiar de pe acum cu condiția ca 
partenerii noștri la tratative să 
fie călăuziți de aceleași năzuințe 
ca și noi și anume: lichidarea 
„războiului rece" și slăbirea în
cordării internaționale.

Nu putem insă să nu mențio
năm că in prezent tactica S.U.A. 
și a țărilor care le sprijină se re
duce la a adormi vigilența popoa
relor prin declarații și discuții 
despre pregătirea minuțioasă a 
conferinței la cel mai înalt nivel, 
pentru a o înmormînta pe veci. 
Nu putem să nu vedem că în rea
litate discuțiile despre necesitatea 
unei pregătiri minuțioase a con
ferinței ascund tendința anumi
tor cercuri din occident de a ur
ma Și de acum înainte politica 
„de pe poziții de forță", pentru a 
încerca să constringă Uniunea 
Sovietică și celelalte țări ale Tra
tatului de la Varșovia să accepte 
necondiționat cererile S.U.A., lu
cru pe care aceste cercuri îl de
clară deschis.

Dar cine poate lua într-adevăr 
în serios socotelile că în urma 
unei pregătiri minuțioase a con
ferinței la cel mai înalt nivel, 
Uniurțea Sovietică și celelalte 
jări ale Tratatului de la Varșo
via vor consimți ca la conferința 
internațională să fie examinate, 
de exemplu, probleme ca proble
ma situației din țările Europei 
răsăritene, care urmărește un a- 
mestec în treburile interne ale a- 
cestor țări în scopul schimbării 
orînduirii socialiste, instaurate de 
însăși popoarele acestor țări ?

Sau, sa luăm problema reunî- 
ficării Germaniei așa cum o tra
tează țările occidentale. Pot ii 

oare considerate serioase discu
țiile că reunificarea Germaniei ar 
putea fi înfăptuită ignorîndu-se 
existența celor două state germa
ne suverane — Republica Demo, 
erată Germană și Republica Fe
derală Germană, că aceasta s-ar 
putea face fără ele, în spatele lor 
și numai în interesul anumitor 
cercuri ale unuia din aceste sta
te — Republica Federală Ger
mană ?

Dacă, referindu-se la necesita
tea unei pregătiri minuțioase a 
conferinței, reprezentanții occi
dentului au în vedere să con- 
strîngă Uniunea Sovietică să ac
cepte examinarea unor astfel de 
probleme, trebuie să spunem di
rect că o asemenea „pregătire“ 
nu se va sfîrși niciodată, întrucît 
niciodată și în nici un fel de con
diții Uniunea Sovietică nu va fi 
de acord cu o astfel de soluție și 
nici nu o va accepta.

Uniunea Sovietică a prezentat 
propuneri absolut concrete de 
probleme care să fie examinate la 
conferința la cel mai înalt nivel; 
aceste propuneri au fost pregătite 
de viața însăși. Dacă puterile oc
cidentale nu sînt deocamdată 
gata să rezolve toate aceste pro
bleme, s-ar putea alege unele din 
aceste probleme și realiza un a- 
cord asupra lor, punîndu-se ast
fel fundamentul pe care s-ar pu
tea ulterior construi edificiul 
trainic al păcii.

Noi considerăm că la pregăti
rea conferinței la cel mai înalt 
nivel și la pregătirea problemelor 
care urmează să fie examinate la 
această conferință trebuie alese 
probleme care pot fi rezolvate 
chiar de acum, în actuala etapă. 
Aceasta se poate face, și încă cu 
succes, cu condiția ca țările cu 
orînduiri interne diferite, adică 
tarile capitaliste și cele socialis
te, să abordeze în mod realist lu
crurile, pornind de la faptul in
contestabil că în prezent în lume 
există două sisteme mondiale —- 
capitalismul și socialismul — să 
recunoască principiul coexistenței 
pașnice a celor două sisteme și 
să rezolve problemele care ar 
contribui la această coexistentă 
pașnică.

De aceea, Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste propun ca 
la conferința la ce mai înalt nivel 
să fie examinate probleme care 
nu afectează cîtuși de puțin baza 
țărilor capitaliste și totodată nu 
aduc prejudicii țărilor socialiste, 
Aceasta este temelia temeliilor și 
toomai o astfel de abordare pro
mite succesul conferinței la cel 
mai înalt nivel.

Noi propunem Statelor Unite 
ale Americii. Angliei și celorlalți 
parteneri la tratative să încerce 
calea măsurilor parțiale de dezar
mare. Și noi facem aceasta nici
decum pentru că am considera 
mai puțin dorită o dezarmare ra
dicală atotcuprinzătoare. Dimpo
trivă, Uniunea Sovietică este gata 
chiar astăzi să ajungă la o înțele
gere în acest sens. Dar, după 
cum arată experiența tratativelor 
îndelungate din organele O.N.U., 
puterile occidentale refuză să ac
cepte o rezolvare radicală a pro
blemei dezarmării.

După oît se vede, guvernele 
S.U.A. și altor puteri occidentale 
se tem — și nu în ultimul rînd 
— că restrîngerea producției 
de război va duce la un de
clin economic în țările lor, Pro
punerile noastre de a începe cu 
măsuri parțiale în domeniul de
zarmării țin seama de aceste te
meri, permitînd puterilor occi
dentale să înfăptuiască treptat și 
nedureros trecerea industriei de 
pe făgașul războiului pe acela al 
păcii.

UNIUNEA SOVIETICA A 
CONSIDERAT Șl CONSIDERA 
DREPT O DATORIE SFINTA IN 
FAȚA OMENIRII DE A OBȚINE 
INTERZICEREA MIJLOACELOR 
DE EXTERMINARE IN MASA 
A OAMENILOR - ARMELE A- 
TOMICE ȘI CU HIDROGEN.

Cum s-ar putea ajunge cît mai 
repede la îndeplinirea acestei sar
cini ? întrucît puterile occidentale 
spun că nu pot în prezent să 
consimtă la interzicerea totală a 
armei nucleare, cu scoaterea ei 
din armamente, noi le propunem 
să facă pentru început măcar 
primul pas în această direcție —• 
să înceteze experimentarea aces
tei arme. Or, continuarea expe
riențelor cu bombe atomice și cu 
hidrogen înveninează atmosfera 
cu produsele dezagregării sub
stanțelor radioactive, duce la 
crearea de arme nucleare și mai 
puternice și mai îngrozitoare prin 
consecințele lor.

Ținînd seama de experiența 
tratativelor cu privire la dezar
mare, cînd problema controlului a 
fost transformată de puterile oc
cidentale în principala frînă în 
calea realizării unui acord, Uniu
nea Sovietică a propus să se 
creeze un sistem adecuat de con
trol asupra încetării experiențe
lor. prin stabilirea unor puncte 
de control pe teritoriile Uniunii 
Sovietice. S.U.A., Angliei și în 
regiunea Oceanului Pacific. Am 
acceptat aceasta deși știam că in
stituțiile științifice naționale exis
tente sînt și așa în stare, fără a- 
jutorul vreunui sistem de control 
internațional, să înregistreze toa
te exploziile nucleare, oriunde 
s-ar produce ele.

Aceasta nu a determinat fnsl 

puterile occidentale să accepte în
cheierea unui acord cu privire la 
încetarea generală a experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen. 
Toate propunerile noastre se lo
vesc deocamdată de zidul obiec- 
țiunilor puterilor occidentale.

Călăuzit de năzuința de a face 
în mod practic începutul încetă
rii generale a experiențelor cu 
arma nucleară șj de a face astfel 
un prim pas spre interzicerea to
tală a acestei arme, Sovietul Su
prem al U.R.S.S. a adoptat ho- 
tărîrea cu privire la încetarea 
unilaterală de către Uniunea So
vietică a experiențelor cu armele 
atomice și cu hidrogen și a adre
sat celorlalte state apelul de a 
urma acest exemplu.

Acum a devenit evident că pu
terile occidentale nu vor să răs
pundă la această inițiativă a U- 
niunii Sovietice. La sfîrșitul lui 
aprilie. Statele Unite ale Ame
ricii și Anglia au început o nouă 
serie de experiențe cu arme ato
mice și cu hidrogen. Desfășura
rea de către S.U.A. și Anglia a 
experiențelor nucleare dovedește 
că cercurile guvernante ale a- 
cestor țări împiedică rezolvarea 
problemei încetării generale și 
neîntîrziate a experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen, 
asumîndu-și astfel greua răspun
dere pentru continuarea cursei 
înarmărilor atomice.

Pentru a se eschiva de la în
cetarea experimentării armelor a- 
tomice și cu hidrogen, puterile 
occidentale susțin că sînt nece
sare măsuri preliminare ale ex- 
perților pentru elaborarea deta
liilor tehnice ale controlului a- 
supra încetării experiențelor nu
cleare.

Guvernul Sovietic a considerat 
și consideră că în primul rînd 
este necesar să se cadă de acord 
în principiu asupra încetării ex
periențelor nucleare și numai 
după aceea să se discute pro
blema controlului asupra respec
tării acestui acord. Dorind însă 
să grăbească realizarea unei în
țelegeri cu puterile occidentale 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară, guvernul 
Uniunii Sovietice a declarat că 
este de acord să se numească 
exper{i care să înceapă imediat 
lucrările de studiere a metodelor 
de identificare a unor eventuale 
încălcări ale acordului cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare. Noi am subliniat însă 
că aceste lucrări trebuie să fie 
terminate în cel mai scurt ter
men, stabilit dinainte.

Măsurile luate de guvernul so
vietic au pregătit în întregime te
renul pentru un acord între state 
cu privire la încetarea neîntîr- 
ziată a experiențelor cu toate ti
purile de arme nucleare. Po
poarele cer în unanimitate ca 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară să ocupe pri
mul loc la conferința la nivel 
înalt, și ele nu vor ierta guver
nelor Statelor Unite ale Ame
ricii și Angliei dacă vor zădăr
nici acțiunea de încetare a expe
riențelor nucleare, începută cu 
atîta hotărîre de Uniunea So
vietică.

De mare importanță pentru 
slăbirea încordării internaționale 
și încetarea cursei înarmărilor ar 
fi renunțarea la folosirea arme
lor atomice și cu hidrogen de 
care dispun unele state. Caracte
rul realist al acestei măsuri este 
evident pentru toți, înfăptuirea 
ei nu cere nici tratative îndelun
gate, nici instituirea vreunui 
control, nicj cheltuieli materiale. 
Iar condamnarea morală a armei 
atomice ar fi de un folos cu ade
vărat de neprețuit pentru cauza 
păcii, fără a mai vorbi de faptul 
că aceasta ar crea condiții pen
tru noi pași pe calea rezolvării 
problemei dezarmării.

Obligația morală a statelor de 
a nu folosi armele atomică și cu 
hidrogen capătă o importanță 
deosebită acum, cînd a și deve
nit imposibil de a se institut un 
control absolut asupra respectării 
acordului de interzicere a fabri
cării armei nucleare și cînd ori
care din păr{i poate ușor orga
niza, dacă dorește, fabricarea se
cretă a armei nucleare.

Acum trebuie să ținem seama 
de faptul că procesul de fabrica
re a materialelor atomice este 
același, indiferent dacă servește 
pentru scopuri pașnice sau de 
război. Aceleași materiale ato
mice pot servi pentru ramurile 
pașnice ale producției ca și pen
tru fabricarea de arme nucleare. 
Aceasta înseamnă că producția 
de energie nucleară în scopuri 
pașnice, care se dezvoltă și se 
extinde tot mai mult, poate fi 
folosită în același timp pentru 
stocarea secretă, sustrăgîndu-se 
controlului, de materiale nucleare 
explozibile. Iar dacă există o 
cantitate suficientă de asemenea 
materiale, nu mai este o ches
tiune chiar așa de complicată să 
ascunzi construirea și fabricarea 
bombelor atomice si a încărcătu
rilor nucleare pentru rachete. A- 
cest lucru poate să-l facă orice 
tară dezvoltată din punct de ve
dere industrial.

IN ZILELE NOASTRE, CIND 
ARMA NUCLEARA NU ESTE 
MONOPOLUL UNUI SINGUR 
STAT CUM ERA CU 13 ANI !N 
URMA, ESTE FOARTE PERI
CULOS SA RECURGI LA FO
LOSIREA ACESTEI ARME DE 
NIMICIRE IN MASA FARA SA 
TE TEMI DE O CONTRALOVI- 
TURA NIMICITOARE. LUCRU
RILE TREBUIE PRIVITE IN 
MOD REALIST. IN CONDI
ȚIILE CREATE. SOLUȚIA 
CARE AR FACE POSIBILA 
ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI 

RĂZBOIULUI ATOMIC ESTE 
CONDAMNAREA MORALA A 
FOLOSIRII ARMELOR ATOMI
CE Șl CU HIDROGEN.

Cei care încearcă să se eschi
veze de la un acord privind re
nunțarea la folosirea armei nu
cleare nu sînt sinceri atunci cînd 
afirmă că acest lucru nu pate a- 
vea nici o putere și că va fi doar 
o obligație morală ce nu pote fi 
controlată.

Condamnarea morală de către 
popoare este o mare forță. Ea va 
constitui un control sever și un 
mijloc de frînare a acelora care 
intenționează să folosească arma 
nucleară, această armă barbară 
de exterminare în masă a oame
nilor și de nimicire a bunurilor 
materiale. Importanța și efica
citatea acordurilor internaționale 
care impun statelor obligații mo
rale sînt confirmate de experien
ța trecutului recent.

Este îndeobște cunoscut că 
protocolul de la Geneva din anul 
1925, care a interzis folosirea 
mijloacelor chimice și bacteriolo
gice, a avut un rol pozitiv îm- 
piedicînd folosirea acestor tipuri 
de arme de uciderea în masă în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Agresorii n-au îndrăznit 
să folosească această armă, con
damnată din punct de vedere 
moral de un tratat internațional 
și de opinia publică mondială.

Interzicerea folosirii armelor 
atomice și cu hidrogen ar con
stitui un bun început. Mai tîr- 
ziu, cînd se vor dezvolta și se 
vor întări relațiile dintre state, 
cînd aceste relații se vor trans
forma în relații de prietenie, a- 
tunci se vor crea condiții favo
rabile pentru un control mai 
larg și condiții de încredere în
tre țări, ceea ce va permite ca 
războiul să fie complect exclus 
ca mijloc de rezolvare a proble
melor litigioase.

Conferința la cel maî înalt ni. 
vel trebuie să acorde de aseme
nea cea mai mare aten(ie propu
nerii Republicii Populare Polone 
privind crearea în Europa a unei 
zone în care să nu existe arme a- 
tomice, cu hidrogen și rachetă. 
Sprijinind această propunere, 
Uniunea Sovietică, oa și celelalte 
state participante la Organizația 
Tratatului de la Varșovia, nu 
caută nici un fel de avantaje mi
litare pentru sine, ci vrea numai 
un singur lucru, să obțină o des
tindere a încordării în Europa 
Centrală și să reducă eventuali
tatea izbucnirii unui război ato
mic în această regiune, să con
tribuie prin urmare la înlăturarea 
primejdiei unui asemenea război 
în gen?ral.

Autorii raționamentelor potrivit 
cărora planul de creare a unei 
asemenea zone este convenabil 
numai uneia din părți, sînt lipsiți 
de simțul logicii și mușamalizea- 
ză cu bună știință faptele care 
contrazic afirmațiile lor.

In ce caz s-ar putea spune că 
înființarea unei zone denucleari- 
zațe formată din cei patru paj-ti- 
cipanti propuși —• Polonia, Ceho
slovacia, Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
Germană va aduce anumite avan
taje militare Uniunii Sovietice 
și aliaților ei din Tratatul de la 
Varșovia ? Numai în cazul cînd 
aportul la crearea acestei zone 
din partea statelor N.A.T.O. va fi 
mai mare decît din partea state
lor Tratatului de l,a Varșovia In 
realitate nu este de loc așa.

Se înțelege că atunci cînd se 
compară factorii militari și eco
nomici nu se pot aplica metodele 
unor simple calcule aritmetice. 
Totuși, unele date sînt incontes
tabile.

Dacă vom compara suprafața 
teritoriilor statelor care vor in
tra în această zonă, va “reieși că 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane, Cehoslovaciei și Polo
niei depășește de peste două ori 
teritoriul celui de-al patrulea 
participant la această zonă — 
Germania occidentală. Mai de
parte, populația statelor care in
tră în această zonă din partea 
Organizației Tratatului de la Var
șovia depășește de” asemenea 
populația statului care intră în 
această zonă din partea Uniunii 
Nord-Atlantice.

In ceea ce privește producția 
proprie a armei nucleare, după 
cît se știe, nici Republica Demo
crată Germană, nici Cehoslovacia, 
nici Polonia și nici Republica 
Federală Germană nu produc a- 
ceastă armă. In plus, guvernul 
R. F. Germane și-a asumat la 
timpul său obligația internațio
nală de a nu fabrica această ar
mă în viitor. Toate acestea arată 
că nu există nici un temei pentru 
a se presupune că crearea unei 
zone în care să nu existe arme 
atomice, cu hidrogen și rachetă 
va oferi oarecare avantaje mili
tare țărilor Tratatului de la Var
șovia, în dauna intereselor state
lor N.A.T.O.

Dacă puterije occidentale se 
tem că după ce va fi creată zona 
susmenționată, Uniunea Sovietică 
își va menține în această zonă 
superioritatea în domeniul arma
mentului clasic, atunci se pune 
întrebarea de ce resping ele pro
punerile sovietice referitoare la 
reducerea efectivului trupelor 
străine pe teritoriul Germaniei și 
altor state europene ?

După părerea noastră nu este 
just să se excludă dinainte posi
bilitatea ca înființarea unei zone 
în care să nu existe arme nuclea
re și rachetă să fie însoțită de 
măsuri pentru reducerea și regle
mentarea reciproc acceptabilă a 
efectivelor trupelor străine aflate 
în prezent pe teritoriile statelor 
— participanți eventuali la aceas
tă zonă.

Crearea unei zone în care să 
nu existe arme nucleare și ra
chetă ar avea un numai o enor
mă importanță internațională, 
dar ar asigura totodată intr-o 
măsură însemnată securitatea 
statelor care vor intra în această 
zonă. De aceea, ne este greu să 
înțelegem poziția guvernului Re
publicii Federale Germane, care 
pînă în prezent a manifestat o 
atitudine negativă față de propu
nerea poloneză.

Guvernul sovietic a și declarat 
că este gata să-și asume obliga
ția de a respecta statutul acestei 
zone, fără arme nucleare și ra
chetă șj de a considera teritoriul 
statelor ce fac parte din ea ca 
exclus din sfera folosirii armelor 
nucleare și rachetă, dacă guver
nele S.U.A., Angliei și Franței 
vor proceda în mod similar.

Recent, guvernul sovietic a fă
cut un nou pas în întîmpinarea 
puterilor occidentale, propunînd 
încheierea unui larg acord inter
național în problema privind in
terzicerea folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare, lichidarea 
bazelor milita-re de pe teritoriile 
străine și colaborarea internațio
nală în domeniul studierii spa
țiului cosmic.

Progresul științific și tehnic 
rapid în domeniul creării rachete
lor capabile să pătrundă în spa
țiul cosmic impune statelor o răs
pundere serioasă. Datoria lor 
este de a îndrepta progresul în 
acest domeniu pe «Jalea folosirii 
pașnice, pentru ca rachetele in
tercontinentale și orice alte ra
chete să fie folosite nu pentru 
nimicirea oamenilor, ci pentru 
cercetări pașnice, pentru cucerirea 
spațiilor universului.

Uniunea Sovietică a propus să 
se creeze un organ al O.N.U. 
pentru colaborarea internațională 
în domeniul studierii spațiului 
cosmic, în scopul de a pune noi
le descoperiri științifice în slujba

Încheierea unui pact de neagresiune între 
participanfii la 7ratatul de la Varșovia 

și participanfii la N.A.T.O. — un pas real 
în opera de consolidare a păcii

Tovarăși I

Eforturile întreprinse de Uniu
nea Sovietică și de celelalte țări 
ale lagărului socialist pentru a 
obține slăbirea încordării inter
naționale, pentru a face un în
ceput dezarmării, pentru a pune 
capăt experiențelor cu armele 
atomice și cu hidrogen, pentru 
a reduce forțele armate și ar
mamentul clasic, au fost, după 
cum o știm cu to{ii, primite cu 
căldură de popoarele din toate 
tarile.

Uniunea Sovietică și-a dovedit 
prin fapte concrete dragostea de 
pace și năzuința sinceră de a 
crea condiții pentru o pace trai
nică și îndelungată. Fără a aș
tepta realizarea unui acord inter
național cu privire la dezarma
re, în ultimii ani guvernul so
vietic a redus în repetate rîn. 
duri, în mod unilateral, forțele 
sale armate: în anul 1955 cu 
640.000 de oameni, în 1956—1957 
cu 1.200.000 de oameni, iar în 
prezent se încheie o nouă reduce
re suplimentară cu 300.000 de 
oa.meni. Totodată, au fost reduse 
considerabil trupele noastre sta
ționate vremelnic dincolo de ho
tarele Uniunii Sovietice, în Repu
blica Democrată Germană și în 
Ungaria, potrivit acordurilor exi
stente.

Corespunzător cu reducerea 
efectivului forțelor armate, au 
fost reduse armamentul, tehnica 
militară și cheltuielile militare 
ale statului nostru pentru apă
rare.

Ceilalfi participanți la Trata, 
tul de la Varșovia au redus în 
1955—1957 forțele lor armate în 
total cu peste 337.000 de oameni.

Noi to(i apreciem după merit 
aportul important pe care-.l adu
ce la cauza asigurării păcii ma
rea Republică Populară Chineză, 
care a adoptat recent hotărîrea 
de a retrage voluntarii chinezi 
din Coreea. Dacă Statele Unite 
ar urma exemplul Chinei Popu
lare și și-ar retrage trupele din 
Coreea de Sud, lichidînd de ase
menea toate bazele lor de pe te
ritoriul acestei țări, aceasta ar 
contribui fără îndoială la întări
rea păcii în Extremul Orient șî 
la reglementarea problemei co
reene.

Căzînd de acord asupra convo
cării Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ, participanții 
la Tratatul de la Varșovia s-au 
înțeles în privința problemelor 
care trebuie examinate la Cons. 
fătuirea noastră.

Guvernul Sovietic consideră 
oportun ca consfătuirea noastră 
să se pronunțe pentru continua
rea reducerii unilaterale a forțe
lor armate ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
și să adreseze statelor membre 
ale Uniunii Nord Atlantice ape
lul de a efectua o reducere ana- 
loagă.

Ca o altă măsură avînd drept 
scop slăbirea încordării interna
ționale, guvernul sovietic, în 
urma consultării cu guvernul 
Republicii Populare Romîne, pre
zintă spre examinarea consfătui
rii problem« retragerii trupelor 
sovietice care se află pe terito
riul Republicii Populare Romîne 
in conformitate cu Tratatul de 
la Varșovia.

nevoilor pașnice ale oamenilor. 
Propunerile Uniunii Sovietice, 
care fin seama în egală măsură 
de interesele securității tuturor 
statelor, permit să se creeze o 
bază cu adevărat trainică pentru 
colaborarea internațională. Tot
odată, ele constituie o contribu
ție importantă la rezolvarea pro
blemei dezarmării în ansamblu.

Cu totul alta este poziția de pe 
care abordează Statele Unite 
problema folosirii spațiului cos
mic. Ele propun ca controlul să 
fie limitat la rachetele intercon
tinentale, lăsînd la o parte atît 
problema celorlalte rachete care 
pot fi înzestrate cu încărcături 
nucleare, cît și chestiunea baze
lor de pe teritoriile altor țări, a- 
daptate pentru lansarea unor ast
fel de rachete și pentru trimite
rea de avioane cu bombe atomi
ce și cu hidrogen.

Nu se poate să nu se vadă 
că propunînd limitarea la in
terzicerea rachetelor balistice 
intercontinentale, Statele Uni
te ar dori să procedeze în 
așa fel îneît în cazul izbuc
nirii unui război atomic ele 
să fie ferite de o contralovi- 
tură atomică prin spațiul cos
mic și în același timp să păs
treze in miinile lor numeroa
sele baze militare de pe teri
torii străine, destinate unui 
atac împotriva Uniunii Sovie
tice și statelor pașnice prie
tene cu U.R.S.S.

Se înțelege de la sine că Gu
vernul Sovietic nu poate fi de 
acord ca securitatea Uniunii 
Sovietice și a statelor prietene 
ei să fie primejduită.

Sarcina asigurării în cea mai 
mare măsură cu putință a secu
rității tuturor statelor cere, ca 
paralel cu interzicerea folosirii 
spațiului cosmic în scopuri mili
tare, să fie luate măsuri pentru 
lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state și în pri
mul rînd în Europa, în Orientul

UNIUNEA sovietica este 
PENTRU RETRAGEREA TUTU- 
ROR FORȚELOR ARMATE 
STRĂINE DE PE TERITORIILE 
ALTOR STATE, PRECUM ȘI 
PENTRU LICHIDAREA TUTU-
ROR BAZELOR MILITARE DE
PE TERITORIILE ALTOR
STATE. ȚININD 
OBIECȚ1UNILE 
OCCIDENTALE 
PROPUNERII DE 
COMPLECTA A 
STRĂINE DE PE

SEAMA DE 
PUTERILOR 
ÎMPOTRIVA 
RETRAGERE 

TRUPELOR 
TERITORIILE

ALTOR STATE, GUVERNUL SO
VIETIC A PROPUS CA PEN-
TRU ÎNCEPUT SA SE CADA 
DE ACORD CEL PUȚIN ASU
PRA REDUCERII EFECTIVU
LUI TRUPELOR LOR DE PE 
TERITORIILE SUS-MENȚIO- 
NATE. DAR ȘI ACEASTA PRO- 
PUNERE INTIMPINA OBIEC-
ȚIUNILE STATELOR UNITE 
ALE AMERICII ȘI ALE PAR
TENERILOR LOR DIN N A.T.O.

Recunoscînd marea importantă 
pe care retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriile statelor eu
ropene o are pentru însănătoși
rea situației internaționale, gu
vernul sovietic consideră că în 
situația actuală este necesar să 
se depună noi eforturi, să se facă 
tot posibilul pentru a determina 
puterile occidentale să ia o ast
fel de măsură. Acestui scop îi și 
corespunde retragerea trupelor 
sovietice din Republica Populară 
Romînă. Acest pas al Uniunii 
Sovietice poate să însemne în 
mod «practic începutul retragerii 
forțelor armate străine de pe te
ritoriile altor state și să nete
zească drumul spre o înțelegere 
în această problemă între toate 
părțile interesate.

Pe zi ce trece politica externă 
de pace a Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări socialiste este spri- 
jinită tot mai mult de toate po 
poarele.

DUPĂ PAREREA GUVERNU
LUI SOVIETIC, O IMPORTAN
ȚA PRIMORDIALA IN SITUA- 
ȚIA ACTUALA AR AVEA-0 
SLĂBIREA ÎNCORDĂRII ÎN
RELAȚIILE DINTRE STATELE 
PARTICIPANTE LA TRATATUL 
DE LA VARȘOVIA ȘI STATE. 
LE MEMBRE ALE N.A.T.O. NI- 
MENI NU POATE NEGA CA 
FRICȚIUNILE ȘI NEÎNCRE
DEREA GENERATE DE APAR
TENENȚA LA N.A.T.O. ȘI LA 
TRATATUL DE LA VARȘOVIA A 
23 STATE, CELE MAI DEZVOL
TATE DIN PUNCT DE VEDERE 
ECONOMIC ȘI MILITAR, SE 
REFLECTA DUREROS ASUPRA 
ÎNTREGULUI ANSAMBLU AL
RELAȚIILOR INTERNAȚIO
NALE.

La lichidarea încordării exis
tente în relațiile dintre aceste 
două grupări de state ar contri
bui încheierea unui pact de 
neagresiune între ele. Este doar 
clar pentru oricine că un nou 
război mare poate fi numai ur
marea unui conflict între Organi
zația Tratatului de la Varșovia 
și N.A.T.O. Pe de altă parte, 
dacă mecanismul militar al ace
stor grupări nu va fi pus în ac
țiune, nu va avea loc un astfel 
de război.

Nu mică va fi importanța fap
tului că obligația de neagresiune 
este un antidot eficient împotriva 
agresiunii, deoarece o încălcare a 

Apropiat și Mijlociu șl în Africa 
de nord.

O mare importanță pentru des
tinderea încordării internaționale 
ar avea-o examinarea la confe
rința șefilor de guverne și a ce
lorlalte probleme enumerate în 
cunoscutele propuneri sovietice. 
Deocamdată însă, reacția puteri
lor occidentale la propunerile so
vietice nu poate fi considerată 
ca îndreptățind speranțe.

Incercînd să împiedice convo
carea conferinței, anumite cercuri 
din occident ar vrea șă organi
zeze un fel de tîrguială, prezen- 
tînd lucrurile în așa fel ca și 
cum Uniunea Sovietică ar avea 
un interes special pentru pro
blemele propuse de guvernul so
vietic spre a fi examinate la 
conferință. De aceea — gîndesc 
acești politicieni — dacă ne vom 
țîrgui cu Uniunea Sovietică. în 
schimbul consimțămintului nostru 
de a participa la conferință pu
tem obține unele avantaje prin 
concesii unilaterale din partea 
statelor socialiste.

Cererile puterilor occidentale de 
a se examina probleme care Wi*-1 
seamnă un amestec în treburile'1 
interne ale statelor socialiste nu' 
pot fi calificate altfel decît ca 
provocatoare menite să atițe 
vrajba între state.

AR FI TIMPUL CA PU
TERILE OCCIDENTALE SA 
ÎNȚELEAGĂ CA PROBLE
MA ORÎNDUIRII DE STAT 
A ȚARILOR DE DEMOCRA
ȚIE POPULARA, CA Șl A 

ORICĂRUI ALT STAT SU
VERAN, NU POATE FI UN 
OBIECT DE DISCUȚII LA 
CONFERINȚE INTERNAȚIO
NALE, DEOARECE EA A 
FOST DE MULT REZOL
VATA DE POPOARELE A- 
CESTOR ȚARI,, CARE AU 
PORNIT FERM Șl IREVO
CABIL PE CALEA CON
STRUIRII SOCIALISMULUI.

acestei obligații, după cum ne În
vață istoria, îl pune pe agresor 
în situația de izolare internațio
nală, înlesnind unirea forțelor 
care acționează împotriva agre
siunii și deci înfrîngerea agreso
rului.

Guvernul Sovietic consideră ca 
un fapt pozitiv că unii din con
ducătorii statelor membre ale 
N.A.T.O. s-au exprimat în sensul 
că un acord de neagresiune ar 
putea fi de folos șt ar servi inte
reselor consolidării păcii. In 
această ordine de idei, s-aT putea 
menționa cunoscuta declarație fă
cută în această problemă de dl. 
MacMillan, primul ministru aî 
Marii Britanii,

GUVERNUL SOVIETIC 
CONSIDERA CA AR FI FO

LOSITOR CA PARTICIPAN- 
ȚII LA ACEASTA CONSFĂ
TUIRE SA ADRESEZE ȚA
RILOR MEMBRE ALE BLO
CULUI NORD-ATLANTIC 
PROPUNEREA DE A SE ÎN
CHEIA UN PACT DE NEA
GRESIUNE INTRE STATE
LE PARTICIPANTE LA A- ■ 
CEST BLOC ȘI STATELE 
CE FAC PARTE DIN OR
GANIZAȚIA TRATATULUI 
DE LA VARȘOVIA.

Totodată, s-ar putea aduce la 
cunoștința stateler membre ale 
N.A.T.O. că Organizația Trata
tului de la Varșovia este gata să 
numească oricînd reprezentanți 
pentru un schimb de păreri in 
problemele decurgînd din pro
punerea referitoare la încheierea 
Pactului de neagresiune. Un ast
fel de schimb de păreri între re
prezentanții Organizației Trata
tului de la Varșovia și ai Uniunii 
Atlanticului de Nord ar putea 
avea loc imediat.

Multor oameni de stat din Oc
cident nu le place că țările so- 
cialiste dețin inițiativa în trebu
rile internaționale, că ele prezin- 
tă propuneri care se bucură de 
popularitate în rîndul popoarelor. 
Se pune însă întrebarea: de ce 
să nu manifeste țările noastre o 
asemenea inițiativă dacă ea co
respunde intereselor arzătoare 
ale tuturor popoarelor, inclusiv 
ale popoarelor din statele parti
cipante la blocurile militare ale 
puterilor occidentale și ce ne pri
vește pe noi că inițiativa noastră 
de pace nu-i lasă să doarmă în 
liniște^ pe cei interesați în cursa 
înarmărilor, pe cei care tremură 
pentru profiturile lor?
. Dimpotrivă, atitudinea negativă 

și furia neputincioasă a adversa-. 
rilor propunerilor noastre întă
resc convingerea că guvernele 
țărilor socialiste procedează just 
și se află pe drumul cel drept. 
Fiecare propunere de pace a 
Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Chineze și altor state 
socialiste face să crească rîndu- 
rile prietenilor nbștri de peste 
hotare, insuflă noi forțe puterni
cei mișcări a partizanilor păcii.

In epoca noastră, evoluția in
ternațională este determinată de 
desfășurarea și rezultatele între
cerii dintre cele două sisteme so
ciale opuse — socialismul și ca
pitalismul. Cu cît sînt mai mari 
succesele oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări 
socialiste în dezvoltarea indus-

(Continuare in pag. 4-a)
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. Germană EvenimenteleAu fost desființate 
cartelele pentru 

produse alimentare
„războiul rece“, pentru a frîna 
construcția noastră pașnică.

INTREPRINZ1ND IN ACEA
STA SITUAȚIE NOI ACȚIUNI 
IN DIRECȚIA LICHIDĂRII 
„RĂZBOIULUI RECE", RE
DUCERII FORȚELOR ARMA
TE ȘI CREĂRII CONDIȚII
LOR PENTRU COEXISTENȚA 
PAȘNICA, TREBUIE SA DAM 
DOVADA DE LUCIDITATE ȘI 
RĂSPUNDERE PENTRU SECU
RITATEA ȚARILOR NOASTRE 
SOCIALISTE.

Guvernele statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
nu pot să admită o situație 
în care să fie slăbit simțul vigi
lenței popoarelor noastre și să 
se creeze condiți în care adepții 
politicii de pe „poziții de forță“ 
ar putea să nu reziste tentației de 
a recurge la folosirea forței față 
de țările socialiste. ACEASTA 
ÎNSEAMNĂ CĂ, LUPTÎND 
CONSECVENT PENTRU DES
TINDEREA ÎNCORDĂRII IN
TERNAȚIONALE, NU TREBUIE 
IN NICI UN CAZ SA UITAM 
DE NECESITATEA DE A A- 
PARA MUNCA PAȘNICA A 
POPOARELOR NOASTRE DIN 
ȚĂRILE SOCIALISTE ÎMPO
TRIVA ORICĂROR ATENTATE 
ALE FORȚELOR AGRESIVE.

Guvernele țărilor care se bi- 
zuie pe politica de pe „poziții 
de forță" să știe întotdeauna că 
declanșarea unui război împotri
va țărilor socialiste poate duce 
numai la un singur rezultat — 
pleirea agresorului.

Guvernul sovietic este convins 
că consfătuirea noastră își va 
îndeplini cu succes sarcina ce-i 
stă în față, va adopta, hotărîri 
care să contribuie la întărirea 
păcii și să constituie o nouă con
tribuție la cauza rezolvării cit 
mai grabnice a problemelor in
ternaționale arzătoare care fră- 
mîntă omenirea.

Chezășia sfgură a independen
ței naționale și suveranității fie
cărei țări socialiste este strinsa 
coeziune a statelor socialiste, uni
rea lor intr-un singur lagăr pe 
baza principiilor ajutorului reci
proc frățesc și internaționalismu
lui proletar, deplinei egalități in 
drepturi, respectării integrității 
teritoriale, independenței și suve
ranității de stat, neamestecului 
reciproc în treburile interne. So
lidaritatea statelor socialiste nu 
este îndreptată împotriva nici
unei alte țări, ci servește inte
reselor tuturor popoarelor, frî-
nînd tendințele agresive a’e
cercurilor imperialiste și spriji
nind forțele păcii și progresului 
care se întăresc pe zi ce trece.

Tovarăși I Problemele care se 
i noastră 

arată foarte clar că noi ne-am 
întrunit aci nu pentru a elabora 
noi planuri menite să intensifice 
cursa înarmărilor. Spre deosebire 
de N.A.T.O. și celelalte blocuri 
militare agresive ale puterilor 
occidentale, Tratatul de la Var
șovia a fost încheiat exclusiv în 
scopul asigurării securității țări
lor noastre și servește intereselor 
consolidării păcii. Statele parti
cipante Ia acest Tratat nu au in
tenționat niciodată și . nu inten
ționează să atace pe nimeni.

Totodată, trebuie să tragem 
concluzii juste din faptul că la 
măsurile noastre pentru reduce
rea forțelor armate și a cheltuie
lilor de înarmare, la propunerile 
noastre pentru slăbirea încordării 
internaționale, țările N.A.T.O. 
răspund prin sporirea trupelor 
lor, prin creșterea bugetelor mi
litare, prin intensificarea înarmă
rilor.

Toate acestea se fac pentru a 
se . împiedica slăbirea încordării 
internaționale și realizarea^ unei 
înțelegeri între state care să asi; 
gure coexistența lor pașnică și 
pentru a determina astfel și ță
rile Tratatului de la Varșovia să 
participe la cursa înarmărilor, la

Jriei, perfecționarea tehnicii, în 
6porirea productivității agricultu
rii. în ridicarea nivelului mate
rial și cultural al vieții oameni
lor, cu atît mai mult se întăresc 
forțele păcii, cu atît se îndepăr
tează mai mult primejdia unui 
nou război. Pe noi ne bucură sin
cer succesele uriașe ale prieteni
lor noștri, ale popoarelor din ță
rile carp construiesc socialismul.

S-a dovedit în mod incontesta
bil că socialismul, dezrobind 
munca, asigură descătușarea for
țelor nesecate ale maselor popu
lare, deschide posibilități nelimi
tate creației populare, adevăratei 
înfloriri a științei și culturii, în
făptuirii celor mai cutezătoare 
planuri ale oamenilor. Experien- discută la consfătuirea 
ța de viață a popoarelor arată că ---1- f—*- -- -
socialismul ca sistem social este 
superior capitalismului. El asi
gură dezvoltarea forțelor de pro
ducție în ritm nemaivăzut și 
inaccesibil pentru capitalism, asi
gură ridicarea neîncetată a nive
lului material și cultural al po
porului muncitor.

NOI NE ADRESAM STATE
LOR CAPITALISTE: SA NE 
1NTRECEM IN PRODUCȚIA 
DE MĂRFURI ȘI OBIECTE 
NECESARE OAMENILOR PEN
TRU A FACE VIAȚA LOR MAI 
VESELA ȘI MAI PLINA, SA 
NE INTRECEM IN RIDICA- 
REA NIVELULUI DE TRAI ȘI 
A BUNĂSTĂRII POPOARELOR. 
ȘL IN DESFĂȘURAREA ACES
TEI ÎNTRECERI PENTRU BI
NELE OAMENILOR, POPOA
RELE SA HOTARASCA SIN
GURE CARE DRUM CORES
PUNDE MAI MULT INTERE
SELOR LOR.

Statele socialiste 
întrecerea pașnică 
pițaliste, deoarece 
convinse de rezultatul acestei în. 
treceri.

BERLIN 28 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția A.D.N., 
la 27 mai a avut loc ședința Con
siliului de Miniștri al R, D. Ger
mane in cadrul căreia a fost as
cultată declarația lui Otto Grole- 
tvohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

O. Grotewohl a arătat că mări
rea producției-marfă a agricultu
rii, creșterea producției mărfurilor 
industriale și sporirea considera
bilă a productivității muncii per
mit să se desființeze imediat în 
R. I). Germană cartelele pentru 
produse alimentare.

O. Grotewohl a arătat că se pre. 
vede de asemenea mărirea sala
riilor și se stabilesc sporuri de 
salariu pentru diferite categorii 
de oameni ai muncii în vederea 
compensării cheltuielilor supli
mentare legate de desființarea car
telelor pentru produse alimentare. 
Se stabilesc de asemenea noi pre
țuri de colectare și achiziție la 
produsele agricole.

din Franța și Algeria
Demisia guvernului Pflimlin

PARIS 28 (Agerpres). — Tn 
cursul ședinței de marți noap
tea, Adunarea Națională Fran
ceză a continuat dezbaterile a- 
supra proiectului guvernamental 
de reformă a constituției. După 
declarația premierului Pflimlin 
a luat cuvîntul deputatul socia
list Ramadier care a cerut gu
vernului să rămînă în postul său 
atîta timp cît se bucură de în
crederea Adunării.

Georges Bidault, lider al par
tidului M.R.P. și partizan al lui 
De Gaulle, a arătat în 
ția sa că întrevederea 
noapte dintre primul ministru 
Pflimlin și De Gaulle a avut loc 
la inițiativa guvernului, Subli-

interven
de luni

In Liban Situatiar continuă.
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nu se tem de 
cu țările ca- 
sînt profund

(Sublinierile aparțin redacției)

Cuvîntarea Iui Mehmet
mai laLuînd cuvîntul la 24 

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia, Mehmet Shehu, șeful 
delegației Republicii Populare 
Albania, s-a alăturat aprecierii 
actualei situații internaționale fă
cută la Consfătuire de către 
Nikita Hrușciov, șeful delegației 
sovietice.

Nu există forță în lume, a spus 
M. Shehu, în stare să smulgă 
vreuna din țările socialiste din 
familia noastră puternică și uni
tă, intrucît unitatea noastră este 
indestructibilă. Nu încape îndoia
lă că Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor noastre în pro
bleme economice; care a avut 
loc zilele acestea la Moscova, va 
constitui un factor de cea mai 
mare importanță pentru îndepli
nirea cu succes a planurilor 
noastre economice. Albania sa
lută noua inițiativă manifestată/ 
zilele acestea de guvernul sovie
tic care a propus guvernului ita
lian încheierea unui pact de 
neagresiune între cele două țări.

Guvernul nostru, a spus Meh- 
jnet Shehu în continuare, repetă 
din nou că în Albania nu există 
baze atomice și de rachete, în 
ciuda afirmațiilor făcute de unele 
cercuri occidentale, și ea ar dori 
ca nici în celelalte țări 
cu Albania să 
nea baze.

Albania, a 
Shehu, acordă o deosebită aten
ție menținerii păcii și întăririi 
colaborării internaționale în Bal
cani, ca element principal al 
menținerii păcii în lume, depu- 
nînd în mod sincer eforturi în 
acest sens. Guvernul albanez a 
sprijinit pe deplin propunerea gu
vernului Republicii Populare Ro- 
mîne de a se convoca o conferin
ță a primilor miniștri ai țărilor 
balcanice și consideră că această 
propunere continuă să fie actuală.

Guvernul albanez acordă o 
atenție deosebită dezvoltării reia-

țiilor de bună vecinătate cu ță
rile vecine pe baza principiilor 
egalității în drepturi, neameste
cului. respectului și avantajului 
reciproc. *

Guvernul albanez a declarat 
Mehmet Shehu în continuare, a 
depus și va depune eforturi pen
tru a dezvolta pe baza acestor 
principii relațiile sale cu Iugo
slavia,

Mehmet Shehu s-a oprit asupra 
problemelor extinderii și îmbună
tățirii relațiilor cu Italia, Grecia 
și Turcia. Tradiționala prietenie

care s-a făurit în decursul Isto
riei între poporul albanez și po
poarele arabe, a spus el, consti
tuie baza dezvoltării relațiilor 
noastre cu țările arabe.

Șeful delegației Republicii 
Populare Albania a sprijinit pro
punerea de a se încheia un pact 
de neagresiune între țările parti
cipante la Tratatul de Ia Varșo
via și țările participante la pac
tul Nord-Atlantic, precum și 
a se reduce efectivul forțelor 
mate ale țărilor participante 
Tratatul de la Varșovia.

Cuvîntarea lui Ânton Iugov

vecine
nu existe aseme-

declarat Mehmet

In cuvîntarea sa, Anton Iugov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria a subli
niat că această Consfătuire va 
deschide țărilor lagărului socia
list noi posibilități în obținerea 
de succese în eforturile lor paș
nice, va însufleți popoarele în 
lupta lor pentru consolidarea 
păcii.

Delegația Bulgariei, a spus A. 
Iugov, este întrutotul de acord 
cu concluziile și aprecierile cu
prinse în cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov și sprijină propunerile 
prezentate de el.

A. Iugov a declarat în conti
nuare că hotărîrile Consfătuirii 
vor arăta încă odată deosebirea 
fundamentală dintre pactul agre
siv al Atlanticului de nord și 
Tratatul de la Varșovia. încercă
rile revizioniștilor contemporani 
de a 
scop 
vă a 
rilor

Bulgaria, a subliniat A. Iugov. 
sprijină necondiționat și cu toată 
hotărîrea propunerea privind în
cheierea unui pact de neagresiu
ne între țările N.A.T.O. și cele 
ale Tratatului de la Varșovia.

denatura acest fapt au drept 
să camufleze esența agresi- 
Uniunii atlantice și a blocu- 
și sistemelor de acest fel.

Pasiunea tînărului colectivist
M A T I C A

de 
ar
ia

Aceasta va înlătura primejdia 
militarismului german care reîn
vie Și va contribui la înlăturarea 
principalelor surse ale încordării 
în Balcani, care este rezultatul 
participării la N-A.T.O. a două 
țări balcanice — Turcia și Gre
cia.

Arătînd că Bulgaria a dus în
totdeauna o politică de relații de 
bună vecinătate și înțelegere re
ciprocă cu toate țările balcanice, 
A. Iugov a declarat că în Bulga
ria și în poporul ei, popoarele 
Greciei și Turciei au avut și au 
un vecin care are o atitudine 
prietenească față de ele.

A. Iugov a subliniat că politi
ca Bulgariei noi, socialiste, nu 
are și nu poate avea nimic co
mun cu politica șovină, aventu
rieră a burgheziei bulgare.

A. Iugov și-a exprimat spe
ranța că țările balcanice membre 
ale N.A.T.O. — Turcia și Grecia 
— vor aprecia just importanța 
hotărîrilor Consfătuirii Comitetu
lui. Politic Consultativ al țărilor 
Tratatului de la Varșovia. El a 
subliniat că acestea sînt măsuri 
reale și concrete în vederea re
zolvării celor mai actuale proble
me internaționale, ceea ce inte
resează toate popoarele, inclusiv 
popoarele peninsulei balcanice.

Independentă iluzorie

BEIRUT 28 (Agerpres). — 
Agențiile de presă occidentale 
subliniază că răscoala populară 
împotriva guvernului proocciden- 
tal al Libanului continuă să se 
extindă și că zilnic izbucnesc 
lupte violente între trupele gu
vernamentale și răsculați, chiar 
în regiunile unde guvernul a- 
nunțase că deține controlul.

In nordul țării, la Tripoli și la 
Halba au loc lupte înverșunate 
între trupele guvernamentale 
care fac uz de armament greu 
de luptă — provenit din livrările 
de arme americane acordate gu
vernului Solh — și răsculații 
care controlează cartiere întregi 
ale orașelor.

La Tripoli trupele guverna
mentale au dezlănțuit un adevă
rat bombardament cu mortiere 
asupra orașului provocînd mari 
pagube și victime omenești.

Un indiciu că guvernul nu se 
mai simte sigur pe poziție îl 
constituie faptul că într-o decla
rație radiodifuzată, primul mi
nistru Solh a căutat să facă u- 
nele propuneri de „înțelegere“ 
cu răsculații, căutind să dea asi
gurări că cercurile guvernante 
de la Beirut nu ar avea intenția 
să modifice constituția sau să 
impună realegerea președintelui 
Republicii, Șamun, cunoscut pen
tru vederile sale proocciden.ale. 
Conducătorii opoziției au respins 
însă aceste propuneri arătînd că 
singura soluție a crizei actuale 
din Liban constă în demisia pre. 
ședintelui Șamun și a guvernu-

lui Solh, care duc o politică con
trară intereselor țării.

In cursul zilei da 27 măi Fron- 
tul Uniunii Naționale, din care 
fac parte organizațiile și parti
dele politice de opoziție din Li
ban, a remis ambasadorilor 
S.U.A., Angliei și Franței de la 
Beirut o notă prin care protes
tează împotriva livrărilor de ar
me de către aceste puteri guver
nului libanez.

★
DAMASC 28 (Agerpres). — 

Agenția MEN relatează că zil
nic sosesc la Beirut avioane por
nite de la Bagdad și Amman și 
care transportă soldați irakieni 
și iordanieni care sînt folosiți de 
guvernul libanez în represiunile 
împotriva răsculaților și a popu
lației care manifestează împotri
va politicii prooccidentale a lui 
Sami Solh.

niind că guvernul a fost de a- 
cord cu venirea lui De Gaulle la 
Paris luni seara, Bidault a adău
gat că potrivit unor informații 
din surse demne de încredere 
De Gaulle a avut o întrevedere 
și cu liderul partidului socialist, 
Guy Mollet.

Președintele grupului parla
mentar comunist, Jacques Duclos 
a anunțat apoi că deputății co
muniști vor vota pentru proiec
tul guvernamental de reformă a 
Constituției. Duclos a arătat că 
votul comuniștilor trebuie înțeles 
ca un vot pentru apărarea Repu
blicii și nu ca un vot în favoa
rea reformei Constituției. „Depu
tății comuniști vor vota pentru 
proiectul guvernamental din mo
tive .politice și pentru a nu da 
guvernului un alibi". (Votul co
muniștilor împotriva proiectului 
guvernamental de reformă a 
Constituției ar fi putut provoca 
o criză de guvern dojită de 
cercurile care urmăresc aducerea 
lui De Gaulle la putere —. N.R.).

Adunarea a adoptat apoi în 
principiu cu 408 voturi, contra 
165 proiectul guvernului de re
formă a Constituției.

După votul din Adunare, mi
niștrii independenți și-au pre
zentat demisia din guvern.

In ciuda faptului că a obținut 
votul Adunării și ignorînd pro
pria sa declarație făcută în sea. 
ra de 27 mai potrivit căreia gu
vernul nu intenționează să pro
voace o „criză a puterii“, primul 
ministru pflimlin, care a anun
țat că nu va ține seama de votu
rile comuniștilor, și-a prezentat 
miercuri dimineața demisia pre
ședintelui Republicii. „In felul 
acesta, subliniază agenția UPI, 
Pflimlin a deschis generalului 
De Gaulle calea spre putere“.

Aceeași agenție anunță că pre
ședintele Coty a început imediat 
consultările în vederea desem. 
nării unui nou premier. „Se cre
de — anunță agenția — că a-

Acfiuni de 
ale rebelilor

de

PARIS 28 (Agerpres). — In 
timp ce la Paris guvernul pre- 

pentru ve- 
putere, re- 
intensifică 
de intimi- 
instaurării

ceste consultări vor lua sfîrșit prin 
chemarea lui De Gaulle“. Pre
ședintele Coty a cerut lui Pflim
lin să-și continue mandatul pînă 
la numirea unui succesor.

intimidare 
din Algeria

stat pregătite pentru zborul peste 
Mediterană și parașutarea in ma
să, probabil la Marsilia.

In tot cursul zilei de 27 mai 
fasciștii au organizat în majori
tatea orașelor algeriene mitinguri 
sub lozinca ,,De Gaulle la pu
tere". Asemenea mitinguri au avut 
loc la Alger, Orari, Tizi, Ouzou 
ețc. La Alger au circulat pe stră
zile orașului automobile militare 
cu megafoane prin care se auzea 
scandindu-se lozincile: „Algeria 
franceză“, „De Gaulle la putere".

Comitetul salvării publice din 
Algeria a ținut marți seara o șe
dință In cadrul căreia a anunțat 
că so află Ia dispoziția generalu
lui De Gaulle. Purtătorul de cu
vînt al comitetului a declarat că 
dintr-un moment în altul se aș
teaptă ca De Gaulle să ia contac
tul cu generalii rebeli de la Alger.

In fotografie: Mașini blindate 
americane patrulînd pe stră

zile Beirutului
f

Situația din Indonezia

gătește calea „legală“ 
nirea lui De Gaulle la 
belii din Algeria iși 
presiunile și acțiunile 
dare pentru grăbirea 
dictaturii gaulliste.

La 27 mai s-a anunțat că para- 
șutiștii francezi din Algeria s-au 
aflat în stare de alarmă, pregătiți 
să pătrundă in sudul Franței, în 
cazul cînd De Gaulle nu ar fi 
trecut la acțiune în vederea pre
luării puterii.

Agenția UPI anunță că „trei 
batalioane de trupe aeropurtate au 
fost destinate răspîndirii revoltei 
împotriva autorității guvernului 
de la Paris prin acțiune directă".

Surse militare au afirmat că in 
cursul aceleiași zile avioanele au

Uriașa manifestație de la Paris
PARIS 28. — De la corespon

dentul Agerpres : La 28 mai s-a 
desfășurat la Paris o uriașă ma
nifestație organizată la chemarea 
Partidului Comunist Francez, a 
Partidului socialist, a Ligii dreptu
rilor omului, a Uniunii republica
nilor progresiști, Comitetului de 
rezistență împotriva fascismului. 
Confederației Generale a Muncii, 
Force Ouvrière, Confederației 
franceze a oamenilor muncii creș
tini și a altor țjorganizații obștești, 
începînd de la ora 17,00 și pînă 
seara tîrziu sute de mii de oameni 
ai muncii din capitala Franței și 
din împrejurimi au demonstrat în 
rînduri compacte in apărarea Re
publicii.

In fruntea coloanelor care se în
dreptau din Piața Națiunii spre 
Piața Republicii se desfășura o i- 
mensă banderolă pe care era în
scris : „Trăiască republica !“.

In primele rînduri se aflau în 
grupuri compacte numeroși parla
mentari printre care deputății so
cialiști Christian Pineau, Edouard 
Debreux, Albert Gazier, Pierre 
Commin, secretar general adjunct 
al partidului socialist, Deixonne, 
președintele grupului parlamentar 
socialist ; deputății radicali E- 
douard Daladier, Mendes France, 
Paul Ramadier, Charles Hernu; 
Mitterrand, secretar general al 
U.D.S.R.; deputății comuniști Jac
ques Duclos, Roger Garaudy, Lau
rent Cassanova, IT'aldeck-Rochet ; 
conducători ai tuturor organizați
ilor sindicale ; Francis Perrin, 
inalt comisar al energiei atomice, 
numeroși reprezentanți ai corpului

întrevederile 
Franței cu liderii parlamentari

PARIS 28 (Agerpres). — După 
ce primul ministru Pflimlin și-a 
prezentat demisia, deși obținuse 
în parlament o majoritate covîr
șitoare fără precedent, în jot 
cursul zilei de miercuri președin
tele René Coty a avut întrevederi 
cu liderii parlamentari pentru a 
rezolva această criză de guvern 
provocată în scopul de a deschi
de calea generalului De Gaulle.

In cursul după amiezii preșe
dintele republicii a primit simul
tan pe Guy Mollet, secretarul 
general al partidului socialist, 
pe Pierre Teitgon, liderul M.R.P. 
și pe Antoine Pinay, conducăto
rul partidului de dreapta al in
dependenților. Agenția United 
Press International relatează că 
președintele Coty a cerut repre
zentanților acestor trei partide 
să-l accepte pe De Gaulle.

Presiunea partidelor de dreapta 
asupra socialiștilor s-a accentuat 
în cursul ultimelor zile, odată 
cu manifestarea tendinței cres- 
cînde în rîndurile partidului so
cialist spre unitatea de acțiune 
a tuturor forțelor de stingă în a- 
părarea republicii.

didactic de la universitățile și 
principalele facultăți pariziene ur
mați de un grup de peste 5.000 da 
studenți parizieni ; precum și alți 
numeroși fruntași ai vieții publice 
politice și culturale franceze.

Printre demonstranți se aflau 
muncitori de la întreprinderile pa
riziene, funcționari, femei, tineri. 
Mulți dintre ei purtau banderole 
tricolore reprezentind drapelul na
țional al republicii. Dominind co
loanele se puteau vedea mii de 
pancarte purtind următoarele lo
zinci: „Trăiască republica“, „Uni
tate în apărarea republicii“, „Fas
cismul nu va lrepe“.

Pe măsură ce se desfășura de
monstrația rîndurile manifestanți- 
lor erau îngroșate de zeci de de
legații de muncitori veniți direct 
de la uzine. Pe trotuare, la feres
trele caselor de pe străzile par
curse de demonstrație zeci de mii 
de oameni reluau lozincile striga
te de manifestanți. Asemenea unui 
fluviu uriaș, demonstranții au tre
cut în rinduri strinse și intr-o dis
ciplină perfectă ore întregi stri- 
gind lozincile : „Unitate de acți
une“, „Front popular“. „Nu, lui 
De Gaulle“, Din timp în timp ma- 
nifestanții intonau „Marsilieza".

Pe tot parcursul demonstrației 
și în cartierele învecinate au fost 
postate puternice detașamente de 
poliție.

Uriașa manifestație a produs o 
covîrșitoare impresie de tărie, de 
nezdruncinată hotărîre a maselor 
populare de a apăra instituțiile 
republicane amenințate. 

președintelui
Marocul cere din nou 

retragerea trupelor 
francezeDJAKARTA 28 (Agerpres). — 

Trupele guvernamentale continuă 
operațiile împotriva rebelilor din 
Moluce. Purtătorul de cuvînt al 
armatei indoneziene, locotenent 
colonelul Pirngadie, a anunțat că 
trupele guvernamentale încercu- 
iesc orașul Djailolo, capitala 
insulei Halmahera din nordul Mo- 
lucelor.

Comandantul trupelor guverna
mentale a adresat un ultimatum 
rebelilor din Djailolo cerindu-le 
să se predea. Trupele guverna
mentale cu ajutorul populației 
locale au reușit să elibereze ora. 
șui Tobele, un alt centru impor
tant din insula Halmahera.

Agenția Antara anunță că re
belii continuă să primească aiu- 
tor din străinătate. Locotenent 
colonelul Herman Pioters, co
mandantul districtului militar al 
Molucelor și Irianului de vest, a 
declarat că unul din pfloții celor 
două bombardiere rebele B-2B 
doborîte recent de forțele guver
namentale, este american. Nu
mele lui este Allan Lawrence 
Pope, fost locotenent în aviația 
Statelor Unite. Pope a arătat că 
a primit din partea rebelilor un 
„salariu" de 10,000 de dolari si 
că s-a angajat în rindul forțelor 
rebele pentru un termen de trei 
luni începînd de la 21 aprilie 
a.c. Agenția Antara relatează că

alți piloțl americani se află de 
asemenea în 
din Celebes,

serviciul rebelilor

★
28 (Agerpres). —DJAKARTA

Intr-o telegramă adresată pre
ședintelui Sukarno, Comitetul ja
ponez pentru solidaritatea cu ță
rile Asiei, subliniază că păturile 
largi ale poporului japonez spri
jină pe de-a întregul lupta gu
vernului legal al Indoneziei pen
tru apărarea unității și indepen
denței țării împotriva complo
tiștilor separatiști.

RABAT 28 (Agerpres). — La 
27 mai, primul ministru al Maro
cului, Balafrej, a prezentat amba
sadorului Franței la Rabat o notă 
prin care se cere din nou retra
gerea imediată a tuturor trupelor 
franceze staționate pe teritoriul 
marocan și, în primul rînd a uni
tăților militare situate în regiu
nea frontierei marocano-algeriene. 
Potrivit surselor marocane,- în 
momentul de față se găsesc în Ma
roc 30.000 de soldați și ofițeri 
francezi din armata terestră și 
peste 15.000 de oameni din avia
ția militară franceză.

rendumulul popular în problema 
înzestrării Bundeswehrului cu ar
ma atomică, care urmează să aibă 
loc la Hamburg la 8 iunie. In ciu- 
da decretului tribunalului, la Ham
burg continuă pregătirile în ve
derea reierendumutul.

MOSCOVA. — Intre 8 șl 12 sep- 
ale 
vor

După cum s-a afirmat în 
cercurile parlamentare, partidele 
de dreapta și-au pus speranțe 
deosebite în Guy Mollet, contînd 
că el va reuși să; schimbe poziția 
negativă a partidului socialist 
față de candidatura generalului 
De Gaulle. Ziarul „Le Monde" 
din 28 mai a scris că, intre De 
Gaulle și un guvern al Frontului 
Popular, „Guy Mollet l-a și ales 
pe De Gaulle“.

Grupul parlamentar și Comite
tul de conducere al partidului so
cialist, care s-a întrunit miercuri 
seara pentru a asculta o informa
re asupra întrevederii lui G. 
Mollet cu președintele republicii, 
nu a luat nici o hotărîre, aminin- 
du-și ședința pentru joi diminea
ța.

Tîrziu, în cursul serii, s-a a- 
nunțat oficial că, Ia cererea pre
ședintelui republicii, președinții 
Adunării Naționale și Consiliului 
Republicii; A. Le Troquer și G. 
Monnerville, au acceptat să ia 
contact c« generalul De Gaulle 
„pentru a examina cu eb condi
țiile in care s-ar putea constitui 
guvernul republicii“.

MOSCOVA. — La 28 mai A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit pe Sir 
Patricii Reilly, ambasadorul Marii 
Britanii la Moscova.

In cursul convorbirii au fost dis
cutate probleme in legătură cu 
convocarea conferinfei la nivel 
înalt.

MOSCOVA. — La 29 mal, ona 6 
dimineața, cel de-al treilea satejit 
artificial sovietic a înconjurat pă- 
mîntul de 180 otl.

BONN, — Curtea constituțională 
federală din Karlsrulie a emis, la 
cererea guvernului de la Bonn, un 
decret provizoriu împotriva rele-

LONDRA 28 (Agerpres). — 
La Londra au luat sfîrșit tratati
vele între ministrul Coloniilor al 
Marii Britanii, Lennox-Boyd, și 
delegația guvernamentală din 
Singapore condusă de ministrul 
principal Lim Iu Hok. Cele două 
delegații au dus tratative în legă
tură cu viitoarea constituție a te
ritoriului Singapore, după ce va 
obține autoguvernarea. '

Guvernul britanic a insistat ca 
în proiectul de constituție să fie 
inclusă o clauză potrivit căreia 
înaltul comisar britanic ar urma 
să aibă întîietate față de toți mi
niștrii teritoriului.

Independența pe care o va ob
ține teritoriul Singapore va fi în 
multe privințe iluzorie. Intr-a
devăr Marea Britanic va continua 
să dețină controlul asupra pro
blemelor apărării, securității in
terne și afacerilor externe. Luînd 
drept model constituția Federației 
Statelor Malaeze, relatează agen
ția United Press, proiectul de 
constituție al teritoriului Singa
pore permite Marii Britanii să 
păstreze instalațiile militare de pe 
acest teritoriu.

tembrie a.c. nave militare 
Uniunii Sovietice șl Suediei 
lace un schimb de vizite.

MOSCOVA. — La 27 mai 
loc la Moscova o ședință 
consacrată celei de-a 4U-a

nu mai cunoscuseră vacile, iar 
după cîteva luni cînd văzură roa
dele muncii tînărului crescător 
începură a-l lăuda.

— Asta-i ! — spuse într-un 
tîrziu M atică. Piroșca dă acum 
13 litri de lapte pe zi în loc de 
9. Florica 17, în loc de 14. 
Vreau ca cel puțin jumătate din 
ele să ajungă să dea 2(1 de litri. 
O să-i cer tovarășului inginer 
ceva cărți... Acum, nu m-ași mai 
clinti din grajd pentru nici-o bo
găție din lume. Mi-s tare dragi 
animalele astea. Am tăcut 
amîndoi o vreme, apoi i-am 
spus că în unele din gospodăriile 
colective pe care le cutreierasem 
tinerii nu prea îndrăgeau mese
ria de îngrijitor de animale.

— Nu cred— mi-a răspuns 
el — eu gîndesC că așa cum 
mi-a fost mie de greu să ajung 
acolo și lor le-o fi la fel. 
Poate n-au vîrslnicii încredere 
în ei. Ori poate n-au reușit să 
le capete încrederea.

Era tîrziu, spre dimineață, 
cînd m-am culcat. Crăciun Muticii 
mi-a urat somn ușor adăugind:

— Că’ncolo eu cred că nu-i 
nicăteri mai frumos ca în munca 
asta,-De ce atunci să se ferească 

iții tinerii '

făcut

din 
a stat

(Urmare din pag. l-a) 

vreme gospodăria își mări ferma 
cu încă 13 vaci. Nelu începu a 
le da tircoale. Erau ca vai de 
ele : slabe și murdare. A cerut 
să fie lăsat să le îngrijească el.

— Aici trebuie bărbat in toa
tă firea, nu un țîngău cu caș la 
gură.

■ — Da’ bine bre, eu am 
.și armată.

Oamenii însă dădură 
umeri mai departe. Mutică 
cîteva nopți ca pe jar.

Și iată că într-o zi inginerul 
Bogdan și cu Petrușan, șeful 
grajdului, porniră sfat cu con
siliul colectivei. Flăcăul stătea 
afară cu pumnii strînși. O 
reuși oare inginerul să spargă 
neîncrederea oamenilor ? Se in- 
virtea pe loc, bău apă de zeci de 
ori, apoi, nemaiputînd răbda, 
își lipi urechea de . ușa rece.

★
— Apăi, atunci să i le dăm 

lui Crăciun...
Nelu întîi nu-și crezu urechi

lor apoi îi veni si strige, să 
joace într-un picior de bucurie. 
S-a stăpînit însă și s-a apucat de 
treabă ca „un bărbat în toată
firea?, in cîteva zile colectiviștii tinerii ? Spuneți-mi Z. j 1 5Ï2A
1 • ’ î ț I I-M»,. w.
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avut

Lansarea unui nou satelit 
a eșuat

satelitului nu a fost suficientă 
pentru a infringe forța gravita
ției terestre.

Potrivit informațiilor primite 
din Antilele britanice de Acade
mia Națională de Științe a S.U.A. 
satelitul a căzut în cccanul 
Atlantic.

Decepția produsă de aceste 
știri este cu atît mai mare Ia 
Washington cu cit se puneau 
mari speranțe în informațiile pri
vitoare la radiațiile solare și la 
prezența particulelor de meteori 

i in ionosferă pe care urmau să le 
mului american pentru lansarea furnizeze aparatele instalate pe 
sateliților, Richard Porter, viteza satelitul pierdut.

american
WASH1NGT0N 23 (Agerpres). 

O nouă încercare a Statelor Uni
te de a lansa un nou satelit arti
ficial al pămîntuîui a eșuat.

După cum anunță agențiile de 
presă americane, in seara zilei 
de 27 mai, a fost lansat în spa
țiu, cu ajutorul unei rachete Van
guard, un satelit.

La început să crezuse că acest 
satelit în greutate de 9,740 kg. 
și cu un diametru de 50,8 cm. va 
intra in orbită. Cu toate insă că 
racheta Vanguard a funcționat la 
prima vedere normal, satelitul nu 
a intrat totuși în orbită. După 
cum a anunțat directorul progra-

a 
festivă

__ ____ aniver
sări a organizării trupelor de gră
niceri ale U.R.S.S.

NEW YORK. — In anuarul de
mografic al Organizației Națiuni
lor Unite pe anul 1957 care a a- 
parut marți la New Yorli se arata 
că. In momentul de față, cel mai 
mare oraș din lume este New 
York-ul, cu o populație de 7.795.47! 
de locuitori, urinat de Tbldo cu 
7. 16).513 locuitori. Urmează, in 
ordine, tjanlial, Moscova și Bue- 
nos Aires.

TUNIS. — Președintele guvernu
lui tunisian. Burghiba, a declarat 
că Tunisia va sezlsa din npti, Con
siliului de Securitate în urma ac
telor de agresiune săvlrșite de 
trupele colonialiste franceze împo
triva teritoriului tunisian în regiu. 
nea Remada.

MOSCOVA. — In Sala Mare a 
Conservatorului din Moscova a a- 
vut loc .primul concert-dat. în a- 
cest oraș de către orchțstra sim
fonică din Philadelphia, dirijată de 
E. Ormandy.

. • ,j. ,ț ........... '

Partidul Comunist Francez 
cheamă la unitate de acțiune
Miercuri după-amiază, sub pre-.. .. , . ... unui guvern republican și la re-

ședinția lui MauriCe Thorez, se- gruparea apărării republicane, nroforul f a! C -1 F»_  *

a PARIS 28 (Agerpres). — Jac-
... va.e subliniază 9“« Duclos a . adresat iniercuri 

că „voința populară se exprimă ,nem“r*tor Comitetului național de 
-din ce 'în ce mai hotarît în spri-' a<iriu?e ?t “e aPăra)e republicană 
jinul instituțiilor republicane . mjtetului Central și al grupului 
Declarația arată că numai un gU- parlamentar al Partidului Comu- 
vern republican poate rezolva 
problemele urgente tare se pun 
țarii,, și îndeosebi problema al
geriană, într-un mod corespunză
tor intereselor naționale și păcii. 
Declarația, subliniază necesitatea 
de a se realiza unitatea de ac
țiune a partidului socialist și 
partidului comunist în apărarea 
repUblitii și arată că printr-o a- 
tițudine pozitivă în acest sens 
partidul socialist ar. putea contri
bui în mbd hotărîtor la formarea P.C.F.

cretarul general al C.C. al Par
tidului Comunist Francez, Biroul 
Politic al C.C. al P.C.F. a adoptat 
.o declarație jn care i

nist Francez, invită pe reprezen
tanții partidelor republicane să 
se întâlnească de urgență pentru 
a examina alegerea unui candidat 
comun pe care să-l prezinte preșe
dintelui republicii în vederea con
stituirii unui guvern constituțional 
bazat pe majoritatea republicană 
a Adunării. Reprezentanții parti
delor care formează acest comitet 
și anume partidul socialist, parti
dul radical, M.R.P., R.D.A..
R.G.A., nu au răspuns la acest a- 
pel sau, ca reprezentanții partidu
lui radical, au respins propunerea
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