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Deschiderea Conferinței naționale
a mișcării pentru pate din n. p. R

Sîmbătă dimineața s-au des
chis în București în.sala Ateneu- 

ț lui R.P. Romîne lucrările Confe
rinței naționale a mișcării pentru 
pace din Republica Populară Ro
mînă.

La Conferință iau parte aproa
pe 1.000 de delegați șj invitați 
din toate, regiunile țării, aleși în 
cadrul conferințelor regionale ale 
comitetelor de luptă pentru pace 
— muncitori, țărani muncitori, 
intelectuali, reprezentanți ai cul
telor, studenți, gospodine.

Iau parte de asemenea repre
zentanți ai mișcării pentru pace 
de peste hotare : Saifuddin Kit
chlew, jurist, președintele Consi
liului Păcii din întreaga indie, 
vicepreședinte al Consiliului Mon
dial al Păcii, Fernand Vigne. se
cretar al Consiliului Mondial al 
Păcii, Gordon Schăffer, ziarist, 
președintele Comitetului Englez 
pentru apărarea păcii, membru în 
Consiliul Mondial al Păcii, Cle- 
ments John Harold Godric, se
cretar al Consiliului Păcii din 
Australia de Vest, pastorul Er- 
win Koch și Franz Hălmeister 
din Aus.ria, Peter Popzlatev, 
membru în Biroul Comitetului 
Național din Bulgaria pentru a- 
părarea păcii, Burhan Shahidi, 
președintele asociației islamice 
chineze, membru în biroul Consi
liului Mondial al Păcii și Van 
Min.Iuan, șef-adjunct al secției 
organizatorice a Comite.ului 
popular pentru apărarea păcii 
din țntrea.ga Chină, Hilde Neu- 
mann membră în Consiliul ger
man al luptătorilor pentru pace. 
membră în Uniunea Internațio
nală a Juriștilor Democrați și dr. 
Edith Ackermann, președintele 
Comitetului raional Neubranden- 
burg, membră în Consiliul ger
man al luptătorilor pentru pace, 

Ugo Croato, director al Institu
tului de Cercetări Nucleare Pa- 
dova, președintele comitetului de 
luptă pentru pace din regiunea 
Padova și dr. Bruna Gobbi, se
cretara Comitetului păcii din 
Roma, membră în Comitetul ita
lian al mișcării partizanilor pă
cii, Wanda Jakubowska, cinea
stă, regizoare, laureată a Pre- 
miului Internațional al Păcii 
pentru filmul „Ultima etapă“, 
membră a Comitetului păcii pe 
întreaga Polonie, dr. Pesta Laszlo, 
președintele Comitetului orășe
nesc de luptă pentru pace din 
Budapesta, membru în Consiliul 
ungar al păcii și Evghenii Efimo- 
viei Popovkin, scriitor, reprezen
tant al Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii.

La deschiderea Conferinței au 
asistat Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, 
acad. Al. Bîrlădeanu și acad. A- 
tanase Joja, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, conducă
tori ai instituțiilor centrale, ai

uniunilor de creație, reprezen
tanți ai marilor întreprinderi din 
Capitală, reprezentanții cultelor 
din R.P. Romînă, ziariști romîni 
și străini.

In prezidiul conferinței au luat 
loc acad, Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Comitetului națion-il 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, vicepreședin
te al Comitetului național pentru 
apărarea păcii d>n R- ?• Romî
nă, . acad. Cezar Petrescu, acad, 
prof. 
prim

Primit cu puternice și îndelungi 
aplauze a luat apoi cuvîntul Fer- 
nand Vigne, secretar 
lui Mondial al Păcii.

Au urmat la cuvînt 
Hulubei, directorul 
de fizică atomică al
R.P. Romîne, Maria Popovici, vă
duvă de război din Iași, Mihai

al Consiliu-

Gordon Schăffer, președintele Co
mitetului Englez pentru apărarea 
păcii, membru 
dial al Păcii.

A urmat la 
educatoare din
Ludovic Takăcs, rectorul univer
sității „Bolyai“ din Cluj, Victo
ria Cioară, colectivistă din co-

în Consiliul Mo:i-

Proîefarî 31n foaïe țSriJe, unifl-vă !

Organ Central ai Uniunji Tineretului Muncitor

acad.
dr. Șt. Milcu, secretar 
al Academiei R. P. Ro

mîne, Justinian, patriarhul Bise
ricii ortodoxe romîne, acad. prof. 
Horia Hulubei, directorul Institu
tului de fizică atomică al Acade
miei R.P. Romîne, acad. prof. dr. 
N. Gh. Lupu, acad. Geo Bogza, 
artistul poporului Costache Ân- 
toniu, C. Paraschivescu-Bălă
ceanu, președintele Asociației 
Juriștilor din R.P. Romînă, repre
zentanți ai organizațiilor obște
ști, oameni de știință, artă și 
cultură, muncitori fruntași din 
întreprinderi și de pe ogoare.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de către acad. Cezar Pe
trescu, membru al Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă.

După ce a subliniat atașamen
tul fierbinte al poporului romîn 
pentru cauza păcii, vorbitorul a 
salutat pe delegați și pe oaspeții 
străini.

Acad. Cezar Petrescu a dat 
apoi citire mesajului de salut a- 
dresat Conferinței de către acad. 
Mihail Sadoveanu. președintele 
Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din R.P.R.

In continuare au fost alese co
misiile de lucru ale Conferinței: 
comisia de validare, comisia pen
tru propunerea noului Comitet 
național pentru apărarea păcii 
din R.P.R. și pentru propunerea 
delegației romîne la Congresul 
Mondial pentru dezarmare și co
laborare internațională de la 
Stockholm și comisia de redacta
re a documentelor Conferinței.

Intrîndu-se în ordinea de zi, a 
luat cuvîntul acad. Mihail Ralea, 
vicepreședinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P.R., membru în Consiliul Mon
dial al Păcii, care a expus rapor
tul „Forțele unite ale păcii pot 
bara calea războiului“.

După prezentarea raportului au 
urmat discuții la care au luat 
cuvîntul prof. univ. N. Dașcovici, 
acad. prof. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, Justinian, patriarhul Bise
ricii ortodoxe romîne, maistrul 
llie Gheorghe de la uzinele „23 
August“ din Capitală.

acad. Horîa 
Institutului 
Academiei

cuvînt Olga 
Bacău, prof.

Iser. 
univ.
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(de la trimisul ros

zile a fost mitin- 
jurul orei 16 in 

a orașului. Ne
alcătuite din pe- 
oameni, cei mai

PLOEȘTI 
tru ).

La Ploești 
numai un miting, ci o întreagă 
„zi a tineretului muncitor“.

Firește, cel mai important mo
ment al acestei 
gul început în 
principala piață 
sfirșite coloane, 
ste 30.000 de

a avut loc ieri nu

Mujic, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă.

Saifuddin Kitchlew, președinte
le Consiliului Păcii din întreaga 
Indie, vicepreședinte al Consiliu
lui Mondial al Păcii, a adus apoi 
salutul mișcării pentru pace din 
India.

In încheierea discuțiilor din șe
dința de dimineață a vorbit 
acad. Zaharia Stancu, directorul 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“.

In ședința de după amiază. în 
continuarea discuțiilor au luat cu
vîntul acad. Tudor Vianu. Maria 
Postolea, gospodină din Bucu
rești, acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, 
Petre Gheorghe, secretar al CC. 
al. U.T.M., general de armată în 
rezervă Vasile Atanasiu, Eroul 
muncii socialiste Hajdu Iuliu.

Conferința a fost salutată de

O familie
de zootehniști

Plouase. Plouase zdravăn două 
'zile la rînd. Cîmpurile musteau 
de apă, Porumburile, care începu
seră să se ofilească, s-au scuturat 
de moleșeala zăpușelii și s-au în
viorat. Cîmpul a înflorit, s-a însă
nătoșit, căpătînd iarăși culoarea 
proaspătă și virilă a verdelui crud. 
Cînd am ajuns la locul de muncă 
al familiei Udrescu (expresia a- 
ceasta „locul de muncă“ ei o 
rostesc cu o anumită intonație, cu 
importanță) am simțit instinctiv 
nevoia să mă șterg bine pe picioa
re. Apoi am intrat. Mă aflam (fără 
nici un fel de poezie dulceagă!) 
într-o încăpere cu aspect de insti
tuție sanitară, plăcută și odihni
toare. Răzbătea un miros surprin
zător de tei, pentru că peste tot 
erau aninate crenguțe înflorite. 
Totul era alb aici. Nu numai în
căperea, dar și purcelușii dolofani

pe care Udrescu, șeful familiei, ti 
mîngîia din obișnuință, străluceau 
ca niște bibelouri.

Am făcut astfel cunoștință cu 
familia Udrescu, despre care ci-

Cum muncesc tinerii 
din G.A S. Cuparu, 

raionul Găești, pentru 
dezvoltarea sectorului 

zootehnic

neva »punea că e un fenomen. Nu 
mi s-a părut asta. E o familie o- 
bițnuită. Ceea ce li s-a părut al
tora neobișnuit e poate faptul că 
întreaga familie și-a ales meseria 
aceasta de îngrijitor de porci, care

e o meserie de cinste ca ori care 
alta. Tatăl e, fără îndoială, un 
specialist in meseria asta, de care 
s-a apucat acum 21 de ani. Apoi, 
cei patru copii, au venit alături de 
el, îmbrățișînd cu pasiune me
seria aceasta care nu li s-a părut 
de loc rușinoasă. Așa că acum toți 
șase îngrijesc toate scroafele fătă- 
toare ale gospodăriei de stat Cu
paru. Pe cei trei băieți ai săi — 
llie, Liviu și Nicolae — îi văzu
sem înscriși pe un plan de muncă 
al organizației U.T.M. In dreptul 
angajamentului care prevedea ca 
tineretul să îngrijească 72 de 
scroafe din cele 250 era scris nu
mele lor. De asemenea, scria mai 
departe: se vor obține 1.180 de 
purcei în loc de 1.008 care vor 
avea fiecare la înțărcare 14 kg. 
în loc de 12.

Am aflat astfel istoria unuia 
dintre punctele angajamentului pe 
care și l-au luat tinerii de aici, a 
căror prezență activă se simte în 
toate sectoarele gospodăriei.

Istoria e cit se voate de simplă 
și firească.

Trebuie spus de la bun început 
că în cadrul acestei familii care 
constituie un colectiv de muncă 
unit și solidar, există o adevărată 
întrecere socialistă, care se desfă
șoară după toate princiniile ei. 
Titlul de fruntaș (care nu se atri
buie încă în chip oficial) trece de 
la unul la altul. Desigur cel mai 
constant e tatăl, capul familiei, 
care obține mereu depășiri con
sistente, dar nici cei tineri nu sini 
mai prejos.

Organizația 
cei trei tineri 
tat cu ei.

— Cum o
băieți ?

— O ducem bine.
— Aveți greutăți ?
— Avem. N-avem

purcei.

U.T.M. s-a gîndit la 
și într-o zi a discu-

duceți cu munca
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Una spect din sala Conferinței 
muna Tia Mare, regiunea Cra
iova.

Președintele comisiei de vali
dare C. Paraschivescu-Bălăceanu 
a prezentat raportul comisiei.

Primit cu îndelungi aplauze a 
luat apoi cuvîntul Burhan Sha- 
hidi. președintele Asociației isla
mice chineze, membru în Consi
liul Mondial al Păcii, care a 
salutul luptătorilor pentru 
din întreaga Chină.

Au urmat la discuții prof.
Manea Mănescu, membru cores
pondent al Academiei R.P. Ro
mîne, Nicolae Istrate, secretar al 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din metalurgie și electricitate, 
Moses Rosen, șef-rabinul cultului 
mozaic, Ortansa Stoicescu, secre
tară a Comitetului orășenesc de 

Și

adus 
pace

univ.

luptă pentru pace Craiova. 
Traian Jovanelli, vicar general al 
Arhiepiscopiei romano • catolice 
București.

Cuvîntările au fost primite cu 
vii aplauze.

Lucrările conferinței continuă 
în cursul zilei de duminică.

★

Seara a avut loc tn sala Tea
trului de Operă și Balet un spec
tacol în cinstea participanților la 
Conferința națională a mișcării 
pentru pace din R.P. Romînă.

Raportul prezentat 
de acad.

★

Alte cuvîntări
'll

Examene'e s-au terminat. Mergem la lucru la G.A.S.!
Primele brigăzi voluntare studențești din Capitală au plecat ieri 

spre gospodăriile agricole de stat din comunele ivănești și Andră- 
șești Ele au fost formate din studenții Institutului Pedagogic 
„Maxim Gorki“ pe care fotografia noastră îi înfățișează gata de 
a porni la drum. Fofo: D. F. DUMITRU

lapte la

BAIEȘU

Duminică 22 iunie 1958

In întîmpinarea
Conferinței Sindicale Mondiale

«ud

a tineretului muncitor
u

iov. 1. Gh. Maurer a primt 
delegația parlamentară a R.D.G.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, a primii 
s’fmbătă la amiază pe membrii 
delegației parlamentare a R. D. 
Germane, în frunte cu Gerald 
Gotting, vicepreședinte al Came
rei Populare.

La întrevedere au asistat depu
tății Gheorghe Stoica, secretarul
Prezidiului Marii Adunări Națio- mosferă prietenească..

nale, Petre Drăgoescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Filip Qe'.tz, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
și Anton Breitenhofer.

A fost de față Georg Stibi. am 
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

întrevederea a decurs într-o at

Masă în cinstea delegației
R. Ü. (ierniane

Na- 
Ro- 
P’.r-

ai Marii Adunări Natio-

parlamentare a
Președintele Marii Adunări 

țiofiale a Republicii Populare 
ioane, tovarășul Constant.n
vulescu, a oferit sîmbătă seara o 
masă în cinstea . delegației parla
mentare' a Republicii - Democrate 
Germane, care ne vizitează țara.

Au participat tovarășii : Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționa
le, Petre Drăgoescu și Tiță Flo- 
rea, vicepreședinți ai Marii Adu. 
nări Naționale, Alexandru Lăză- 
rea.nu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, Dumitru Dia- 
conescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, președinți 
ai comisiilor permanente și de-

put a ți 
nale. x

A luat parte ambasadorul Re
publicii Democrate Germane 
București, Georg Stibi 
tarul Ambasadei, Heinz

Tovarășii Constantin 
cu, președintele Marii 
Naționale și Gerald Gotting, 
cepreședinte al Camerei “ 
lare a R.D. Germane, conducăto
rul delegației, au toastat pentru 
prietenia frățească 
nat dintre poporul 
porul german.

la 
și serre- 
Lippold 

Pîrvules- 
Adunări 

vi- 
Povu-

de nezdrunci- 
romîn și po-

(Agerpres)

mulți tineri, dar unii și trecuți 
de vîrsla tinereții, s-au adunat, 
cu steaguri și pancarte roșii și 
albastre, să afirme : „Trăiască
prima Conferință Sindicală Mon 
dială a tineretului muncitor**, 
„Trăiască lupta pentru socialism, 
și pentru pace'*.

în prezidiul mitingului au ve
nit tovarășii Alexandru Kopandi, 
secretar al C.C. al U.T.M., Virgil 
Sebeșan, membru în C.C, al 
U.T.M., Soare Dumitru, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Ploești, Ion Tidroiu. pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Ploești, 
activiști de U.T.M., tineri munci
tori fruntași în producție. Pentru 
acest eveniment de. seamă, o gir- 
dă de onoare a adus drapelul co
mitetului orășenesc U.T.M.

După ce Iov. I. Ceorgescu, pre
ședintele consiliului sindical local, 
a deschis întîlnirea, a luat cuvin- 
tul iov. Ion Neagoie, prim secre
tar al Comitetului orășenesc U .T.M. 
Ploești.

O parte importantă a expunerii 
sale a fost îndreptată spre afir
marea solidarității cu tinerii mun
citori din țările capitaliste și colo
niale, care luptă împotriva 
ploatării și asupririi cercurilor 
perialiste, in frunte 
S.U.A.

Cetățenii orașului 
în timpul regimului 
șieresc trusturile americane secă- 
tuiau vlaga muncitorilor, își a- 
mintesc bine ce însemnau binefa
cerile modului de viață a cărui 
reclamă o fac azi apologeții im
perialiștilor... în mijlocul murii 
mase a participanților la miting, 
un loc rămăsese gol. Era spațiul 
din jurul unei mari plăci come
morative, care amintea că aici, în 
1933, muncitorii petroliști, chi-
nu iți de foamea și mizeria la 
care-i supuneau trusturile, au ie
șit să-și ceară cele mai elementa
re drepturi.

Mitingul a fost m același timp 
o demonstrație a vieții libere și a

cu cele

ex- 
ini. 
din

muncii creatoare de azi a tinere
tului din R.P K., o manifeșlare a 
hotăririi de a contribui și i mai 
mult la întărirea unității tineretu
lui muncitor din întreaga lume, 
în înlimpinarea Conferinței de la 
Praga, tinerii plogșleni s-au anga
jat să obțină rezultate și mai 
bune in producție. (Di de Ig ra
finăria nr. 3 s-au angajai sa rea
lizeze economii de peste 160.0(10 
lei. Tinerii de la întreprinderea 
..Dorobanțul“ vor realiza peste 
plan cantitatea de 53.400 ’scule 
fire fi peste 5.000 m pătrați di
verse țesături de lină.

In ansamblu, tineretul din Plo
ești va obține economii de peste 
600.000 lei ' —
ore muncă 
mare parte 
nou parc.

Munca este
cea mai importantă, a vieții tine
retului nostru. Mitingul s-a ținut 
lingă admirabilul palat al culturii, 
obținut prin transformarea sum
brului tribunal din vremea regi
mului burghez. După miting un 
bogat program artistic s-a desfă
șurat in noul teatru de vară, pus 
la dispoziția tineretului.

Semnificativ mi se pare faptul 
că la concursul de motociclete or
ganizat în cadrul sărbătorilor de 
ieri, toți pârtiei panții erau tineri 
muncitori din producție, care au 
concurat aproape in unanimitate 
cu propriile lor motociclete, cum
părate din salariul lor. 
arată că tineretul nostru 
este retribuit astăzi din 
mai bine, corespunzător 
nătățirea neîncetată a muncii sale, 
că el se bucură de o viață tot mai 
plăcută.

întreaga manifestare de ieri, a 
constituit o afirmare a voinței de 
pace a tineretului nostru și a tu
turor oamenilor muncii.

fi va efectua 30.000 
voluntară, cea mai 
la construcția unui

ti um ni o fațetă, deși

A ceasta 
muncitor 
ce in re 
cu imbu.

Mitinguri ale tineretului în. 
chinate întîmpinării Conferinței 
de la Praga au mai avut loc tn 
orașele Bacău, Hunedoara. Pia
tra Neamț etc.

Mihail Ralea

Tovarășă

In pag. 3-a :

(Agerpres)

de viață

Și-au îndeplinit 
planul

La 20 iunie sectorul bumbacu
lui din Departamentul industriei 
ușoare a îndeplinit planul de, pro
ducție pe semestrul I. Acest' suc
ces este Tezultatul aplicării de 
toate întreprinderile din sector a 
inițiativei de ridicare a randa
mentului războaielor de țesut, ini
țiativă pornită în urmă cu cîteva 
luni de textiliștii de la Industria 
Bumbacului din București.

Textiliștii din sectorul bumba
cului s-au angajat ca pînă la în
cheierea actualului semestru să 
dea peste plan mărfuri în valoa
re de 50.000.000 lei.

Principala piață din Ploești în freamătul tinereții

sau
Vreau să aduc tn fața 

voastră drama unei fete me
rituoase, o bună utemistă, a 
cărei viață amenință să ia 

un curs periculos. E vorba de 
Paraschiva Dumitrescu, absol
ventă a școlii profesionale de 
piele și încălțăminte și lucră
toare la întreprinderea „11 
Iunie“ din orașul nostru.

In școală ea a muncit bine, 
fiind fruntașă la învățătură. 
Stimată de profesori, aprecia
tă de maiștrii întreprinderii și 
încurajată cu dragoste caldă 
de colegii ei — părea că toa
te drumurile îi vor fi deschi
se. Pentru calitățile dovedi'e, 
tînăra noastră a fost primită 
în rindurile U.T.M. și, apoi, 
candidată de partid.

Angajată ca muncitoare în 
întreprindere, animată de sen
timentul dragostei pasionate 
pentru munca socialistă, ea 
și-a îndeplinit atît de bine 
sarcinile de producție incit a 
fost aleasă responsabila unei 
brigăzi de producție a tinere-

g ă ?
tulul. Scurt 
ta, brigada 
ra muncitoare a devenit frun
tașă pe raion și apoi chiar pe 
regiune.

Bilanțul anilor ei era rod
nic, primăvara vieții îi zim- 
bea cu încredere. Fire deschi
să, ea era prietenoasă, antre
na pe toți din jur cu veselia

timp după aceas- 
condusă de tînă-

In anul 1955, Paraschiva l-a 
cunoscut pe Savu Gheorghe, 
muncitor la aceeași întreprin
dere ca și ea. In inima fetei 
au încăput să înflorească tran
dafirii dragostei. S-a apropiat 
cu sinceritate, încredere și 
curaj de omul care-i promitea 
fericirea unui cămin demn. 
Totul s-a petrecut insă cu

și cu disponibilitățile ei su
fletești.

Meritele i-au fost din ce în 
ce mai bine recunoscute. Tî
năra noastră tovarășă a fost 
aleasă membră a comitetului 
regional U.T.M. Pitești, iar 
anul acesta tinerii au reales-o 
în aceeași calitate.

Totul ar fi fost bine, dacă 
nu interveneau cele ce ur
mează.

prea multă repeziciune. Nă
dejdea într-o viață promiță
toare de familie a pus stăpâ
nire prea grabnic pe tînăra 
fată. Și s-a căsătorit. Credea 
în dragostea viitorului ei soț, 
vedea în ea un sentiment ce 
se va împlini.

Dar ce iluzii deșarte! Ime
diat după căsătorie, bărbatul 
ei și-a arătat adevăratul ca
racter meschin, egoist și aca-

părător. Elanul dragostei a 
fost retezat cu brutalitate, 
viața a fost zguduită în ma
nifestările ei nobile, aspirațiile 
căminului cald au fost zdro
bite.

Dintr-o fată plină de viață, 
care a adus întreprinderii rea
lizări despre care insăși presa 
a vorbit nu odată, Cici (căci 
așa îi spun prietenii) a deve
nit o femeie tristă și posomo
rită, silită din ce în ce mai 
mult să nu vadă altceva decit 
obligațiile rigide ale unei căs
nicii bazată pe tirania „stă- 
pînului casei“. Soțul ei o su
pune Ij muncă excesivă 
acordă nici o înțelegere, 
are pentru ea un cuvint 
mingiiere. Dimpotrivă, o 
tește în bătaie și îi cere încon
tinuu bani

Această fată, care are ce'e 
mai bune perspective de învă
țătură. acum nu poate învăța. 
Nu este lăsată să participe 
nici la ședințele de U.T.M. 
Este pîndită chiar la consfă
tuirile de lucru ale întreprin
derii. De multe ori a fost 
scoasă prin cuvinte jignitoare 
din aceste ședințe, sub argu
mentul respingător: „Să vină

nu-i 
nu 
de 

spe-

acasă să-mi facă mîncare, că 
de aia am luat-o de nevastă!“

Savu Gheorghe, soțul tova
rășei noastre, vede în ea un 
simplu animal de muncă, un 
robot pentru el, părinții și fra
ții lui. aducător de zestre și 
de profit material. Certurile 
nu mai contenesc, ofensele 
grosolane se țin lanț, iar im
putările se repetă aproape zil
nic, pentru motivul că părin
ții fetei nu i-au dat zestre ju
mătatea de pogon de pămînt 
și cele două oi promise.

Josnicia acestui bărbat a 
ajuns pină acolo incit a pus-o 
să semneze o declarație prin 
care se obligă, in caz de di
vorț, să renunțe la toate bu
nurile pe care le au obținut 
împreună, in cei trei ani de 
căsnicie.

Cine este vinovat de această 
situație? lată întrebarea 
care-mi stăruie în minte.

In mod unanim se socoate la
GH. STOICA 

secretar al Comitetului orășe
nesc U.T M. Rm. Vilcea



lin studio cinematografic
într-o uzină din Moscova

0 mașină trece în plină vi
teză. Razele de lumină pe 
care le aruncă farurile se în
crucișează, apoi se topesc, iar 
pe ecran apare inscripția stu
dioului cinematografic „Zil
film“. Acest studio nu are un 
renume mondial, producțiile 
sale nu au participat la niciun 
fel de festival internațional de 
filme. Totuși, el a devenit — 
în oarecare măsură — cunos
cut și dincolo de granițele U- 
niunii Sovietice.

„Zilfilm“, studioul cercului 
de cinematografie de pe lîngă 
Palatul de cultură al uzinei 
„Lihaciov", este foarte tînăr. 
El funcționează de ceva mai 
bine de un an, timp în care a 
produs cîteva filme. Studioul 
a cucerit însă de pe acum 
mulți prieteni și admiratori. 
In timpul celui de al Vl-Iea 
Festival Mondial al Tineretu
lui, „Zilfilm" și-a atras sim
patia și a multor spectatori 
străini. Pentru membrii cercu
lui, Festivalul de la Moscova 
a constituit un bun prilej de 
noi cunoștințe, de întîlniri cu 
specialiști cineaști din diferite 
țări. In urma schimbului de 
adrese între ei există astăzi 
o corespondență regulată. La 
început membrii „Zilfilm"- 
ului au răspuns la scrisorile 
prietenilor de peste hotare cu 
timiditate. Aceasta, pentru că 
ei sînt doar amatori și nu s-au 
putut mîndri cu vreun film ar- 
tistic.

Insfîrșit a sosit și ziua mult 
așteptată. Pe ecran apăruse 
primul film artistic al studio
ului „Zilfilm": „Seva la o- 
dihnă“.

E drept, această premieră 
nu ocupă un loc important în 
istoria cinematografiei, în 
schimb ea constituie un eveni
ment important în viața ama
torilor de cinematografie de 
la uzinele de automobile „Li
haciov“. S-a împlinit astfel un 
vechi vis al lor. Parcă, nici 
nu le-a venit să creadă că în- 
tr-o zi — în sală se va stinge 
lumina, iar pe ecran va rula 
propriul lor film, care să o- 
glindească munca lor, preocu
pările 
an.

Dar 
Marat 
Vitalii 
Vatman, 
școală aparatul de filmat. A- 
tunci se mulțumeau cu apara
tul fotografic. Cînd au debu
tat în cercul de teatru de la 
Palatul de cultură „Zii", gin- 
dul le zbura spre cinematogra
fie. După terminarea cercului, 
toți s-au răspîndit care încotro: 
unul a intrat Ia institutul su
perior, altul într-o secție a u- 
zinei sau în alt loc de muncă. 
Cu1 toții însă au păstrat în 
suflet visul lor comun. Și, 
cînd în 1956, Marat Larin a 
pornit acțiunea pentru organi
zarea cercului de cinematogra
fie de pe lingă Palatul culturii 
„Zii", el s-a bucurat de spri
jinul deplin al foștilor lui co
legi de școală. Iar, amatori 
care să lucreze în acest cerc 
s-au prezentat într-un număr 
atît de mare. îneît au fost ne
cesare maî multe selecționări.

Cînd toată „echipa“ a fost

„Zilfilm"-

lor de-alungul acestui

numai al acestui an ? 
Larin, Mihail Efrus, 

Abramov, Vladimir 
au visat încă în

complectă, 15 actori, regizori, 
operatori, scenariști și chiar 
un tehnician, s-au ivit și pri
mele greutăți. Cum să înceapă 
lucrul ? Se înțelege că înainte 
de a începe filmările aveau 
nevoie de aparate de filmat, 
filme, reflectoare. Trebuiau să 
cumpere, să comande sau să 
deseneze decoruri, să coasă 
costume, să amenajeze un pla
tou pentru turnarea filmelor- 
Și, toate acestea cereau cu
noștințe, pricepere. în 
rul lor au venit atunci 
de la „Mosfilm".

înflăcărarea, dorința, 
ziasmul au învins toate 
colele. Iată și primul lor film 
artistic. „Seva la odihnă" are 
un subiect sitnpiu. Despre cît 
de vesel și 
treci odihna 
prieteni, și 
fii singur.

Aproape tot filmul e turnat 
în natură. Interpretul rolului 
principal era ocupat de multe 
ori în timpul zilei în produc
ție. Totuși, timpul frumos tre
buia folosit la maximum. în 
episoadele unde Seva apare 
într-un plan secundar, sau ge
neral, cu spatele sau în pro
fil, rolul a fost interpretat și 
de alte persoane. Rolul lui 
Seva a fost jucat în total de 
4 actori.

în comedie există următorul 
episod. Seva e ocupat cu de
junul și nu observă că barca 
se îndepărtează de mal. Vîsle 
nu are. Apa pătrunde în bar
că. Seva disperat începe să 
scoată apa cu bocancii. Vis- 
lește cu mîinile și barca por
nește. In acest episod Seva 
era interpretat de inginerul 
Mihaîl Nojkin. Dar, în conti
nuare, întoarcerea lui Seva la 
mal, rolul este interpretat de 
altcineva. Aceasta, deoarece 
înapoierea din mijlocul rîului, 
la mal. fără vîsle, nu era un 
lucru ușor și s-a recurs la un 
tînăr cu 
sportivă.

Cercul 
pe lîngă 
„Ziî 
amenajat cu toate cele nece
sare pentru turnarea unui 
film. Membrii lui nu se mîn- 
dresc nici cu un bagaj de ex
periență, nici cu o 
înaltă. Ei fac totul 
prima oară. Pentru 
problemele sînt noi.

Se știe că în vara 
la Moscova era caniculă. Ti
nerii noștri cineaști aveau to
tuși nevoie de o ploaie toren
țială. Și iată-i pe membrii 
cercului cocoțați pe un copac, 
cu furtunuri în mînă stropind 
sîrguincios pe eroul filmului.

Muncitorii din uzină au pri
mit filmul prietenilor lor cu 
aplauze înflăcărate.

în prezent, „Zilfilm" pregă
tește două noi filme un film 
artistic și un documentar 
despre uzina lor.

Cînd am deschis ușa cu in
scripția „Zilfilm" aproape m-a 
asurzit gălăgia ce venea din 
interiorul sălii. Membrii cercu
lui erau în plină acțiune. A- 
paratul de filmat șl reflectoa
rele erau pregătite pentru fil
mare.

ajuto- 
tinerii

entu- 
obsta-

plăcut e să-ți pe- 
în colectiv, între 

cît e de urît să

o bună pregătire

de cinematografie de 
Palatul de cultură 

încă nu are un studio

tehnică 
pentru 

ei toate

trecută

că munca 
desfășura 

vorbeau 
invizibile 

de ți-
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„Platoul" pentru filmare era 
în același timp cabinetul re
gizorului principal, al directo
rului, cabinetul operatorilor, 
tehnicienilor, al actorilor și 
sala de repetiție. Toți strigau, 
se agitau cu creion și hîrtie în 
mînă. Despre făptui 
lor înflăcărată se 
de mai mult timp, 
scrumierele aproape 
sub povara mucurilor 
gări.

Din planul de muncă afișat 
pe perete, am aflat că de cu- 
rind s-a terminat primirea ac
torilor noi. Iar acum se desfă
șoară repetițiile pentru filmul 
viitor.

Două-trei persoane stăteau 
sub razele orbitoare ale reflec
toarelor. Restul membrilor 
erau la aparatele de filmat, 
încearcă să descifrezi care 
este regizorul, electricianul, 
care sinf specialiștii, sau cine 
e „steaua" filmului? Toți sînt 
tineri. Toți cu același entu
ziasm, studiază scenariul și 
sînt prezenți Ia aparatul de 
filmat, la masa de montaj sau 
la oglindă pentru studierea 
tnimicii. Totuși, nu poți să 
spui că aici este haos sau 
dezordine. Nu — aici muncesc 
amatori înflăcărați de cinema
tografie. Ei iubesc cinemato
grafia și îi sacrifică tot timpul 
lor liber.

I. VERȘ1NINA O scenă din timpul turnării filmului
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Descoperirea
unei piese inedite

a lui AL Dumas
Este neîndoios că 

tori s-au bucurat de 
tate mai internațională de 
Alexandru 
ultimului veac, operele autorului 
celor „Trei mușchetari“ au fost 
traduse în mai toate limbile pă- 
mîntului fermecînd nenumărate 
generații de adolescenți și vîrst- 
nici prin belșugul și vioiciunea 
descrierilor și peripețiilor lor.

S-ar părea desigur că viața și 
lucrările unui scriitor atît de ci
tit și de răspîndit nu mai pot 
prezenta nimic nou și necunos
cut după trecerea atîtor decenii 
de studii biografice și literare. 
Și totuși — după cum veți vedea 
în rîndurile 
pare că nici 
plectă ediție 
Dumas nu 
completă .

Ce a 
Maria Ullrichova

Puțini oameni cunosc mai bine 
viața Și opera lui Dumas-ta- 
tăl decît cercetătoarea cehoslova
că Maria Ullrichova, care stu
diază de mulți ani personalita
tea prodigiosului scriitor francez. 
Pentru a desluși o serie de as
pecte mai puțin cunoscute ale 
creației lui Dumas, Maria Ullri
chova și-a concentrat cercetările 
asupra fiicei romancierului. Ma
ria Alexandra Dumas, ignorată 
de majoritatea biografilor și 
complect umbrită de fratele ei, 
Al. Dumas-fiul, autorul „Damei 
cu camelii“. După cum a putut 
stabili cercetătoarea cehoslovacă, 
Maria Alexandra a avut și ea în
clinații artistice, fiind autoarea 
mai multor tablouri și sculpturi 
și a unui roman autobiografic 
intitulat „Maryam“, care a stat 
la baza cercetărilor sale. în a- 
cest roman, autoarea istorisește 
nefericita poveste de dragoste a 
unei parizience cu un străin, dra
goste păstrată de-a lungul în
tregii vieți a celor doi eroi, deși

puțini scrii- 
o populari- 

cît 
Dumas, In decursul

de mai jos — se 
chiar cea mai com- 
a operelor lui A. 
este într-adevăr...

descoperii

soarta i-a împiedicat să trăiască 
unul alături de celălalt.

După îndelungate studii, cer
cetătoarea a reușit să identifice 
pe al doilea erou al romanului 
în persoana lui Richard Metter- 
nich, proprietarul castelului Kyn- 
zvart din Boemia, descoperind 
în același timp corespondenj 
dintre el și Maria Alexandr 
Una dintre scrisorile expediate 
de fiica iui Dumas lui Richard, 
îi vestea trimiterea mai multor 
colete poștale conținînd — în 
dar — o serie de obiecte care 
aparținuseră tatălui ei. Și deși 
scrisoarea nu menționa conținu
tul exact al coletelor, a căror 
urmă se pierduse cu totul în de
cursul timpului, Maria Ullricho- 
va hotărî -* **—'---- “
arhiva spațiosului 
zvart, fiind 
aici trebuie

corespondența
■a.

să răscolească toată 
castel Kyn- 

convinsă că undeva 
să se găsească o-

Portretul lui Al. Dumas, 
pictat de fiica sa

Cinematograf
automatizat
•

Operatorii de filme își văd rea
lizat visul: cinematograf com
plect automatizat. Nu de mult« 
in orașul Recklingshausen din 
R. D. Germană a fost pus în 
funcțiune un asemenea cinema
tograf. Sarcina operatorului este 
doar să așeze filmul și să potri
vească declanșatorul automat 
pentru începutul și sfîrșitul pro
gramului. Restul operațiunilor se 
fac automat. Cortina se desface, 
în sală luminile se sting, întrea
ga desfășurare a rulării filmului 
decurge de ia sine. Această auto
matizare a devenit posibilă dato
rită introducerii tamburelor mari 
pentru filme și adaptarea tubu
rilor cu xenon pentru cinemato
grafie. Tub cu descărcare de

| înaltă tensiune și umplut cu gaz 
{ xenon.
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Diamantele

nu vor mai fi rare

cele 56 manuscriseLădița conținînd

biectele care aparținuseră 
Dumas.

O lădifă uitată

lui

Faptul că proprietatea Kynz- 
vart a fost transformată în mu
zeu, în care sînt conservate foar
te multe piese istorice de mare 
preț, îngreună considerabil 
munca neobositei cercetătoare. 
Totuși, după ce răscoli tot in
ventarul clasificat și neclasificat 
al muzeului, Ullrichova reuși 
să găsească ceea ce căuta : sca
unul și masa de lucru a lui Du
mas, mapa în oare ținea cores
pondența, un portret al scriito
rului pictat de fiica sa, un auto
portret al Măriei Alexandra, 
precum și alte piese de mai mică 
însemnătate.

Nesatisfăcută întru-totul de a- 
ceste descoperiri, cercetătoarea 
continuă să scotocească magazii
le castelului pînă ce descoperi 
o lădiță prăfuită și uitată, în 
care se aflau nu mai puțin de 56 
manuscrise ale romancierului 
francez. Manuscrisele fuseseră 
trimise de fiica lui Dumas pu
țin timp înainte de moarte, c» 
ultimul și cel mai de preț dar 
către iubitul ei. Printre aceste 
prețioase documente, considerate

ca fiind de mult pierdute, se 
află manuscrisele mai multor 
romane celebre ale lui Dumas, 
cum ar fi „Doamna de Monso- 
reau“ și Companionii lui Jehu“, 
precum și unele mai puțin cuno
scute. Manuscrisul cel mai va
loros însă, care a încununat stră
daniile cercetătoarei cehoslovace, 
este o piesă de teatru inedită a 
lui Dumas, intitulată „Romeo și 
Julieta“, despre care nu se știa 
nimic pînă în prezent. Scrisă în 
versuri, piesa are 40 de tablouri 
cuprinse în 1171 versuri și deși 
tema este aceeași ca și în ca
podopera lui Shakespeare, tra
tarea — atît din punct de vedere 
al acțiunii cît și al stilului — 
este cu totul diferită. Din pă
cate, manuscrisului îi lipsește 
partea finală. După părerea Mă
riei Ullrichova, această parte 
există însă — așa cum o do-r 
vedesc niște notițe ale scriitoru-i® 
lui — și cercetătoarea a hotărîtC 
să intre în legătură cu urmașiiC 
lui Dumas în vederea descoperi-f 
rii ei. Cunoscînd tenacitatea șiC 
răbdarea Măriei Ullrichova, estek 
foarte posibil ca repertoriul tea-c 
trelor să se îmbogățească în cu-C 
rînd cu noua piesă — „Romeog 
și Julieta“ de Alexandru Dumas.£

Cunoscut din cele 
mai vechi timpuri și 
înzestrat cu o putere 
de atracție asupra 
oamenilor mai mare 
decit toate celelalte 
pietre prețioase, dia
mantul și-a păstrat 
caracterul de raritate 
excepțională pînă că
tre mijlocul veacului 
trecut. Cu 100 de ani 
in urmă, producția 
anuală mondială de 
diamante — obținută 
mai ales din minele 
indiene — putea fi 
cuprinsă tntr-o mică 
servietă.

Tn
două 
venit 
însă 
noapte importanța și 
istoricul celei mai pre
țioase dintre pietre. 
Primul eveniment era 
tn strlnsă legătură cu 
progresul industrial 
și se referea la cali
tatea de duritate ne
obișnuită a diamantu
lui : pentru întîia 
oară, piatra sclipitoa
re care împodobise 
veacuri întregi vest
mintele capetelor în
coronate și ale nobili
lor lor curtezani, ca
pătă o aplicație prac
tică, de mare însem
nătate, în noile indu
strii. Al doilea eveni
ment a avut drept ca
dru curtea fermierului 
sud-african Daniel Ja- 
kobs: jucîndu-se în- 
tr-o zl cu pietricele 
din curte, copiii fer
mierului descoperiră 
o piatră ciudată, de o 
strălucire orbitoare în 
bătaia razelor solare, 
pe care se grăbiră s-o 
înfățișeze tatălui lor. 
Această descoperire 
întlmplătoare a fost 
semnalul care a de
clanșat o adevărată 
goană după diaman
te, asemănătoare ce
lebrei' goane după aur 
din Alaska. Zeci și 
sute de aventurieri, a- 
faceriști și oameni 
nevoiași năvăliră pe
ste noapte în Africa 
de Sud, atrași de mi
rajul pietrelor stră
lucitoare. 0 luptă pe

timpul acela, 
evenimente au 
să transforme 
aproape peste

viafă și pe moarte se 
angajă între toți ace
ști căutători de co
mori, luptă tn cursul 
căruia mul fi își pier
dură zilele, iar alții 
mințile. Din mijlocul 
furnicarului de înse
tați după bogăție, ră
sări însă în scurt 
timp „personalitatea" 
unui aventurier mai 
dibaci și mai lipsit 
de scrupule decit toți 
ceilalți, pe nume Ce
tii Rhodes, care reu
și să acapareze ma
joritatea terenurilor 
diamantifere. Numai 
dțiva ani după ce so
sise pentru întîia oară 
în Africa de Sud Ce
tii Rhodes devenise 
unul din cei mai bo- 
gațl oameni ai lumii.

trola vlnzarea pietre
lor prefioase In toată 
lumea-

Cel mai mare
zăcămînt
din lume

V. MATEI

fLSLWLWULWULWLWUULWUUUUUUUL^^

diamantelor"
Cu Cecil Rhodes s-a 

inaugurat dinastia 
„regilor diamantelor" 
care timp de un veac 
au domnit neturburați 
peste industria pietre
lor prețioase. Tn za
dar se înmulțea nu
mărul minelor de dia
mante și în zadar 
creșteau nevoile in
dustriei din lumea în
treagă : regii diaman
telor aveau grijă să 
păstreze caracterul de 
raritate excepțională 
al pietricelelor din 
scoarța pământului și 
să-și asigure astfel 
venituri tot mai mari.

Plasarea zăcăminte
lor tn sudul Africei 
pusese la dispoziția 
exploatatorilor o mînă 
de lucru aproape 
gratuită: miile de in
digeni de culoare din 
regiune care sînt ne- 
voiți să-și clștlge pli
nea zilnică trudind în 
cele mai grele condiții 
pentru stăpînli lor. 
Suferințele și tnjo- 
sirile acestor exploa
tați constituie unul 
din capitolele cele 
mai întunecate ale co
lonialiștilor.

Pentru a-șl asigura 
domnia absolută, mo- 
nopoliștii înființară tn 
1930 un „trust al dia
mantelor", care con-

Tntr-o singură tară 
de pe glob nu putu 
să-și instaureze dom
nia trustul diamante
lor : în U.R.S.S., pri
mul stat socialist care 
rupsese lanțurile Iii- 
mii capitaliste. Din 
nefericire insă, subso
lul attt de îmbelșugat 
al Uniunii Sovietice, 
nu trăda existența 
vreunui zăcămînt dia- 
mantifer și astfel, 
Țara Sovietelor a fost 
obligată să importe 
multă vreme, diaman
tele necesare indus
triei sale.

Totuși, încă cu 25 
de ani in urmă, geo
logii sovietici Sobolov 
și Burov, au stabilit, 
cu prilejul cercetări
lor lor, asemănarea 
structurii subsolului 
Siberiei cu cel al A- 
fricei de Sud și au a- 
juns la concluzia că 
trebuie să existe șl 
aici zăcăminte de dia
mante. Dificilele pros
pecțiuni pe teren, 
întrerupte in timpul 
războiului1, au fost 
reluate tn 1946 pe 
o mare suprafață de 
pămînt șl în anii 1955- 
1957 ele au fost încu
nunate de succes prin 
descoperirea unor u- 
rlașe zăcăminte dia
mantifere tn lacuția. 
Pe măsura adincirilor 
cercetărilor, pe harta 
geologică a apărut o 
vastă regiune înpîn- 
zită cu zăcăminte de 
diamante, astfel Incit 
lacuția poate fi con
siderată la ora actua
lă ca fiind cea mal 
bogată regiune dia- 
mantiferă de pe glob. 
Cercetările geologilor 
au fost urmate ime
diat de lucrări practi
ce de exploatare, car» 
au și tnceput să pro
ducă mari cantități 
de diamant».

V. GHEORGHIU
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Aniversare 
filatelica

în cursul acestui an se împli
nesc 100 de ani de la apariția 
primei emisiuni de mărci poștale 
romînești, emișiunea „Cap de 
bour“, și de la organizarea poș
tei în Principatul Moldovei.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre unele măsuri în 
legătură cu sărbătorirea acestor 
două evenimente. Astfel, se în
ființează un comitet pentru orga
nizarea centenarului mărcii poș
tale romînești și al poștei în 
Principatul Moldovei; se va or
ganiza o expoziție filatelică fes
tivă cu caracter internațional; în 
orașul București se va organiza 
o expoziție permanentă de mărci 
poștale romînești; se va realiza 
un film documentar, de scurt 
metraj, privind istoricul poștelor 
și mărcii romînești și se va edita 
un material documentar cu ace
lași subiect; se va em.te o serie 
de mărci poștale și se va asigura 
confecționarea diferitelor acceso
rii filatelice, albume, plachete, 
insigne etc.

Cu prilejul sărbătoririi se va 
înființa „Asociația Filateliștilor" 
din Republica Populară Romînă.

cît 40 de elefanfî O excepțională fotografie a u nui rechin-balenă, cei mai mare 
pește cunoscut. Prin apă se poate vedea pielea tigrată a anima

lului.

Sărăcia cunoștințelor noastre despre lumea viețuitoarelor marine, 
este un fapt pe care nici zoologi specializați în materie nu încearcă 
să-1 tăgăduiască. De altfel, dacă ne gîndim că nu e mult de cînd 
primul scafandru a coborît spre adîncurile apelor, pătrunzînd pe 
neașteptate într-o lume plină de farmec și necunoscut, este și firesc 
să fie așa. Necunoașterea adevărului a dus la apariția legendelor des 
pre existența unor „monștri marini“, legende povestite și perpetuate 
din cele mai vechi timpuri. La întrebarea — ce contingențe au 
aceste legende cu realitatea — vom încerca să răspundem în rîndurile 
de mai jos.

/mpărăția uriașilor

Marea și oceanul constituie prin 
excelență o împărăție a uriașilor. 
Deși mii și milioane de viețui
toare mici — fi chiar microscopi
ce — populează nesfârșitul apelor, 
una din caracteristicile principale 
ale faunei marine o constituie toc
mai dimensiunile sale considera
bile. O comparație între citeva a- 
nimale de apă dulce fi de uscat 
fi „rudele“ sau corespondenții lor 
marini, este edificatoare in aceas
tă privință.

Bureții de apă dulce, de pildă,

par minusculi pe lingă cei din 
mări, cu diametrul de peste un 
metru. Meduzele din unele lacuri 
pot fi cuprinse intr-o mînă, in 
timp ce corpul gelatinos al lui 
„Cyaneia capillata“ depășește 3 
metri, iar tentaculele cu care-și 
culege hrana în adîncurile oceanu
lui ating 40 de metri lungime. Cil 
de nevinovat pare viermele de pă 
mint alături de viermele măriți 
„Lineus longissimus“ cu cei peste 
15 metri ai săi I Aceleași consta
tări se pot face și in ceea ce pri
vește vertebratele. Ce pește de apă 
dulce poate rivaliza cu rechinul 
— balenă („Rineodon Typus“ )

pescari a descoperit recent în pin- 
tecele unei balene 
cîntărea 7 tone 

lung de 20 de metri și cîntărind lungime înainte 
citeva zeci de tone ? lată două 
exemple din rîndul reptilelor : 
singurul exemplar de crocodil 
marin, „Crocodylus porosus“, vînat 
acum un secol în largul Insulelor 
Fblipine, avea 8,85 metri lungime, 
iar broaștele țestoase „Luth“ care 
trăiesc în Oceanul Pacific au 2,75 
metri lungime și o greutate de 700 
de kg., față de cele 300 kg. ale 
celor mai mari broaște țestoase 
din Insulele Galapagos. In fine, în 
rîndul mamiferelor, nici chiar cel 
mai mare elefant nu suportă com
parație cu o balenă albastră „Sib- 
baldus Musculus“, care cintărește 
cît 40 de elefanți adulți I Pînă și 
preistoricul Baluchitherium, 
mai mare mamifer terestru al 
turor timpurilor — un 
nocer mai înalt decit o 
nu putea să cîntărească 
decit un pui de balenă 
cut. Este interesant de
în această privință că un grup de Bancroft, mulți marinari din mă-

un pui care 
și avea 8 metri 
le a se naște.

Animale greu descoperite

cel 
tu- 
ri-

In ciuda dimensiunilor lor, ma
rile viețuitoare marine sînt foarte 
greu identificate de către savanți. 
Primul rechin-balenă a fost desco
perit abea in 1829. Tot cam din 
același timp datează cunoașterea 
celui dinții exemplar de calcan 
uriaș, așa numitul „Manta biros- 
tris“, descoperit in 1829, care a- 
vea 8 metri lungime. Acest ciudat 
pește a dat naștere multor legen
de, mai ales după ce marinarul 
spaniol Antonio de Ullca pomeni
se in 1758, în scrierile sale, des
pre un monstru diform care atacă 
pe înotători și îi ucide. Abia 
tirziu s-a aflat că „monstrul 
forrn“ nu era altceva decit 
exemplar de manta, pește cu 
tul inofensiv. Și chiar 40 de 
după identificarea și 

către

rile sudului mai descriau manta 
ca un monstru necunoscut.

în ceea ce privește cetaoeele, în 
rîndul cărora se numără balenele, 
formele lor sînt atit de variate, 
incit foarte multe specii au ră
mas necunoscute pînă astăzi. Exis
tă, de pildă 5 specii de Zifide sau 
„Balene cu cioc“, dintre care nu
mai o specie este intîlnită mai 
des, astfel incit pînă la începutul 
veacului nostru nici nu se bănuia 
existența celorlalte patru specii. 
Dintr-o altă varietate — așa nu
mita „balenă a lui Cuvier“ — 
s-a găsit pînă in prezent decit 
singur exemplar, care a stirnit 
mirea tuturor zoologilor prin 
racteristicile sale neobișnuite.

Exemple ca acestea sînt nenu
mărate în tratatele de specialitate 
ale zoologilor. Ele explică toate 
legendele țesute de-a lungul timpu
lui cu privire la „monștri marini“, 
produs al imaginației marinarilor 
care dădeau frîu liber imaginației 
lor. Lucrările intense ale savanți- 
lor de astăzi ne dezvăluie o lume 
de viețuitoare ciudate, care nu au 
însă nimic „monstruos“ in ele.

M. VAS1LE

nu 
un 
ui- 
ca-

fel de 
girafă 
mai mult 
nou năs- 

menționat , sa oficială de

mai 
di- 
un 
to
nni 

cercetarea 
savantul



Deschiderea Conferinței naționale a mișcării pentru pace din R. R. P.

Forțele unite ale păcii 
pot bara calea războiului

Cuvîntul de deschidere rostit 
de acad. Cezar Petrescu

MIHAIL ROLLER

Conferința Națională a mișcării 
pentru pace din Republica Popu
lară Romînă s-a întrunit într-un 
moment important al vieții inter
naționale contemporane.. Nicioda
tă încă aspirațiile spre pace ale 
popoarelor, voința lor de a înlă
tura primejdia unui nou război, 
nu s-au manifestat atît de puter
nic ca în zilele noastre. Apăra
rea păcii a devenit cu adevărat 
preocuparea fundamentală a tu
turor oamenilor de bună credin
ță de pe planeta noastră, obiecti
vul spre care converg eforturile 
a sute de milioane de oameni, 
fără deosebire de naționalitate, 
rasă sau opinii politice.

O mărturie elocventă a acestui 
adevăr o constituie amploarea 
deosebită a pregătirilor ce se 
desfășoară în prezent în diferitele 
țări ale lumii. în vederea apro
piatului Congres Mondial pentru 
dezarmare și colaborare interna
țională care va avea loc la Stock
holm, între 16 și 22 iulie. Alături 
de toate forțele iubitoare de pace, 
poporul romîn a salutat cu căl
dură ideea convocării acestui Con
gres, ale cărui țeluri sînt scumpe 
cetățenilor patriei noastre.

După ce a subliniat că în pre
zent există posibilitatea reală a 
preîntâmpinării unui nou război, 
vorbitorul a spus: Cu adevărat 
grandioasă, dătătoare de nezdrun
cinată încredere în destinele ome; 
nirii, în viitorul ei de pace și 
progres, este imaginea pe care o 
înfățișează lumii creșterea conti
nuă a forțelor păcii. Și este un 
titlu de mîndrie pentru noi, pen
tru toate popoarele comunității 
țărilor socialiste, pentru, oamenii 
progresiști de pretutindeni că 
reazimul principal al acestor for
țe îl constituie țările lagărului 
socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Apoi, acad. M. Ralea a înfăți
șat un tablou al marilor succese 
dobîndite în opera de construcție 
pașnică de către Uniunea Sovie
tică, R. P. Chineză și celelalte 
țări ale lagărului socialist, subli
niind întărirea continuă a unității 
lagărului socialist-^principala ba
rieră în calea ațîțătorilor la răz
boi, factorul fundamental țn lupta 
pentru asigurarea păcii în întrea
ga lume.

In afară de țările socialiste, pe 
arena mondială a apărut și acțio
nează astăzi în favoarea consoli
dării păcii o forță nouă. Este 
vorba de țările Asiei și Africii 
care au înlăturat dependența co
lonială șj care s-au situat pe o 
poziție antiimperialistă. împreună 
cu țările lagărului socialist ele 
formează o vastă zonă a păcii 
care cuprinde peste jumătate din 
omenire.

Un puternic factor de pace îl 
constituie, de asemenea, creșterea 
continuă a influenței pe care o 
exercită opinia publică mondială 
asupra desfășurării evenimentelor 
internaționale. In cercurile cele 
mai largi ale opiniei publice din 
occident se înțelege tot mai lim
pede că datorită uriașelor succe
se ale științei și tehnicei sovietice, 
puse în slujba păcii, nici un agre
sor, oriunde s-ar afla, nu ar fi 
ferit de contralovitura nimicitoare 
a armelor moderne. In această 
privință, situația de astăzi este 
cu totul alta decît aceea existentă 
în timpul ultimului război mon
dial. înțelegerea acestui fapt — 
a arătat vorbitorul — face să 
sporească într-o măsură din ce în 
ce mai mare împotrivirea opiniei 
publice față de politica nesăbuită 
„pe marginea prăpastiei“ practi
cată de cercurile imperialiste, ho- 
tărîrea ei de a determina guver
nele puterilor occidentale să pă
șească pe calea coexistenței paș
nice.

Ignorînd însă raportul real de 
forțe, nesocotind voința și intere
sele popoarelor din propriile lor 
țări, cercurile imperialiste agre
sive continuă să se cramponeze 
de politica ,,de pe poziții de for
ță“, încearcă să submineze lupta 
pentru pace a popoarelor, să men
țină și să agraveze încordarea 
internațională.

Principala manifestare a aces
tei politici o constituie intensifi
carea goanei înarmărilor și ă ce
lorlalte pregătiri militare. După 
ce a citat date și cifre cu privire 
la uriașele cheltuieli militare din 
bugetele țărilor membre ale blo
cului Nord-Atlantic, la imensele 
profituri ale monopolurilor furni
zoare de armament, vorbitorul a 
subliniat:

Paralel cu intensificarea cursei 
înarmărilor, cercurile agresive din 
S.U.A. își sporesc presiunile asu
pra „aliaților“ lor din N.A.T.O., 
pentru a accelera amplasarea de 
baze pentru rachete cu încărcă
turi nucleare pe teritoriile aces
tora. înzestrează cu arme nuclea
re Bundpswehrul vestgerman și 
trimit avioane militare prevăzute 
cu bombe atomice și cu hidrogen 
să efectueze zboruri deosebit de 
primejdioase pentru cauza păcii.

Politica „de pe poziții de for
ță“ promovată de cercurile im
perialiste se manifestă deopotri
vă în încercările brutale ale pu
terilor coloniale de a se amesteca 
în treburile i..t----
Asiei și Africii, de a 
ajutorul tunurilor și 
procesul ireversibil al 
rii sistemului colonial.

Politica agresiva a 
imperialiste stîrnește indignarea 
puternică a popoarelor, deoarece 
atentează la liniștea și munca 
pașnică a oamenilor, pune în 
primejdie sănătatea și viața lor, 
roadele eforturilor multor gene
rații, amenință viitorul omenirii. 
Această situație reclamă o vigi
lență sporită din partea tuturor 
popoarelor, întărirea unității și 
combativității lor în lupta pentru 
pace.

Făcînd o trecere în revistă a 
importantelor acțiuni tn favoarea

interne ale țărilor 
stăvili cu 
bombelor 

destrămă-

cercurilor

Raport prezentat de acad.
Mihail Ralea

paciii, cef se desfășoară îff dife
rite țări din Occident, acad. M. 
Ralea a spus :

Opinia publica mondială consi- ' Uniunea Sovietică și de toate ce- 
deră că, pentru preîntîmpiharea 
unui nou război, este necesar să 
se pună capăt politicii „de pe po
ziții de forța“ și să se promoveze 
în viața internațională principiile 
coexistenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite, iar pro
blemele litigioase internaționale 
să fie rezolvate pe calea tratati
velor.

Pe primul plan al vieții inter
naționale se situează propunerea 
Uniunii Sovietice pentru organi
zarea unei conferințe la nivel 
înalt. Au trecut 6 luni de cînd 
guvernele Statelor Unite, Angliei 
și Franței au anunțat că sînt gata 
să se întîlneâscă cu conducătorii 
Uniunii Sovietice și ai altor sta
te. Cu toate acestea, lucrările de 
pregătire a conferinței bat încă 
pasul pe loc. Aceasta, întrucît 
cercurile conducătoare din Occi
dent — și mai ales acelea din 
S.U.A. — recurg pe de o parte 
la o tactică de tergiversări, iar 
pe de altă parte tind să zădăr
nicească însăși ținerea acestei 
conferințe, căutînd să impună in
cluderea pe agenda ei' a unor pro
bleme care nu sînt cîtuși de pu
țin de competența unei asemenea 
întîlniri. Cum altfel decît ca o 
încercare de a torpila ținerea con
ferinței poate fi apreciată cererea 
absurdă a puterilor occidentale 
de a se pune în discuție o așa- 
zisă problemă a țărilor Europei 
răsăritene ?

Poporul romîn — ca și popoa
rele celorlalte țări socialiste — se 
pronunță pentru tratative, dar nu 
va îngădui niciodată și nimănui 
să folosească aceste tratative 
drept pretext pentru a se ames
teca în treburile sale interne. O- 
pinia publică mondială cere in-, 
sistent să se pună capăt încer
cărilor puterilor occidentale de a 
complica chestiunea convocării 
conferinței la nivel înalt, cere ca 
ac-eastă conferință să se țină în 
cel mai scurt timp.

Popoarele iubitoare de pace 
susțin cu căldură propunerile U- 
niunii Sovietice în vederea inclu
derii pe ordinea de ri a confe
rinței a problemelor de importan
ță vitală pentru întărirea păcii 
cum sînt: încetarea imediată a 
experiențelor cu arme nucleare, 
renunțarea de a folosi toate tipu
rile de arme atomice, cu hidro
gen și rachete, crearea unei zone 
denuclearizate în Europa Centra
lă, încheierea unui pact de ne
agresiune între statele Pactului 
Atlantic și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, extinde
rea legăturilor comerciale inter
naționale, încetarea propagandei 
de război și alte probleme.

Referindu-se la problema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară și subliniind inițiativa 
istorică a Uniunii Sovietice 
care a încetat în mod unila
teral aceste experiențe, acad. 
M. Ralea a spus: De la această 
tribună noi ne alăturăm glasul la 
acela al tuturor forțelor iubitoare 
de pace și cerem cu hotărîre ca 
guvernele Statelor Unite și Marii 
Britanii să pună capăt cît mai ne- 
întîrziat experiențelor cu arme a- 
tomice și cu hidrogen. Să fie in
terzise aceste experiențe pretutin
deni și pentru totdeauna I Să fie 
interzisă folosirea armelor nu
cleare I

Omenirea iubitoare de pace este 
martora eforturilor uriașe pe care 
le face Uniunea Sovietica împreu
nă cu celelalte țări ale lagărului 
socialist pentru destinderea încor
dării internaționale prin adopta
rea unor măsuri practice în a- 
ceastă direcție. O nouă dovadă 
grăitoare în această privință o re
prezintă importantele hotărîri a- 
doptate recent de consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, între care redu
cerea efectivelor militare ale a- 
cestor țări cu 419.000 oameni, re
tragerea trupelor sovietice din 
Romînia. Arătînd în ce constă 
însemnătatea acestor hotărîri, 
vorbitorul a subliniat că ele au 
întărit pozițiile -lagărului socia
list și contribuie la dezvoltarea și 
consolidarea forțelor păcii în în
treaga lume.

Fapt este însă că în contrast 
cu asemenea măsuri care mărtu
risesc dorința țărilor socialiste de 
a contribui în mod practic la des
tinderea încordării internaționale-, 
cercurile diriguitoare ale blocului 
Atlantic continuă linia de agra
vare a încordării internaționale, 
de pregătire a unui nou război.

In aceste condiții, țările lagă
rului socialist, continuîndu-și e- 
forturile îndreptate spre destinde
rea încordării: internaționale', sînt 
hotărîte să întărească și mai de
parte capacitatea lor de apărare, 
unitate^ lor indestructibilă, pen
tru a fi gata să dea riposta cu
venită oricui ar cuteza să ridice 
mina împotriva cuceririlor revo
luționare «le popoarelor lor.

Congresul Mondial pentru de
zarmare și colaborare internațio
nală de la Stockholm va fi o a- 
dunare cu caracter larg, reprezen
tativ a forțelor iubitoare de pace 
din aproape toate țările lumii.

Intîlnirea de la Stockholm va 
oferi posibilitatea solilor veniți 
din toate țările, din Apus ca și 
din Răsărit, să-și confrunte punc
tele de vedere pentru a găsi căi
le care pot duce — prin efortu
rile comune ale forțelor păcii — 
la destinderea încordării interna
ționale.

Poporul romîn, făuritor al unei 
Vieți noi, socialiste, nutrește un

profund devotament față de cauza 
păcii. Alături de toate țările la
gărului socialist,- în frunte cu

hail Roller a îndeplinit sarcini 
de răspundere i-n aparatul Comi
tetului Central al partidului. Din 
anul 1955 a lucrat ca prim-ad; 
junct al directorului Institutului 
de Istorie a Partidului de pe lin
gă C.C. al P.M.R.

Mihail Roller a dat o contri
buție activă la dezvoltarea cer
cetărilor în domeniul științelor is
torice, a publicat numeroase iu- 
crâri privind istoria patriei și 
mai ales a mișcării muncitorești 

din țara noas- - • 
tră. Sub îngri
jirea lui a fost. 
publicată o bo- . 
gată colecție 
de documente 
din istoria po
porului romîn. -tv?

In 1949 Aca
demia R.P. Ro r.

mine l-a ales 
membru titular 
activ.

Ca recunoaș
tere a activită
ții sale pe tărî- ' 
mul istoriei, Mi
hail Roller a "■ 
fost distins cu ., 
titlul de Laureat 
al Premiului de 
S-tat.

In repetate 
rînduri el a fost

decorat cu ordine și medalii ale 
Republicii Populare Romîne.

Deși greu bolnav de mai multă 
vreme, Mihail Roller a muncit 
neobosit la postul său, pînă în 
ultima clipă a vieții s-ale.

Amintirea tovarășului Mihail ■; 
Roller va rămîne neștea-rsă îtt-mis. 
inimile noastre. " .unou

Un grup de tovarăși
21 .VI.1958

Academiei R. P. Romîne

La 21 iunie 1958 a încetat din 
viață tovarășul Mihail Roller, 
vechi membru al Partidului Mun
citoresc Romîn, luptător devotat 
pentru cauza clasei muncitoare 
și a poporului, directorul adjunct 
al Institutului de Istorie a Par
tidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R.. membru al Academiei 
Republicii Populare Romîne.

Mihail Roller s.-a născut la 6 
mai 1908 lâ Buhuși. El a intrat 
din fragedă tinerețe în rindujile 
mișcării revolu
ționare din țara 
noastră. La vîr- 
st'a de 18 ani el 
a devenit mem
bru al Partidu
lui Comunist 
din Romînia.

In anii grei 
de luptă ilegală 
a partidului, 
Mihail Roller a 
îndeplinit dife
rite sarcini de 
partid, la Bucu
rești Și în alte 
regiuni ale ță
rii, în presa ile
gală a partidu
lui și in organi
zațiile de masă create și conduse 
de partid. încă de pe atunci el 
a început să studieze istoria miș
cării muncitorești din Romînia. 
publicînd lucrări din acest dome
niu în țară și peste hotare.

Pentru activitatea, sa revoluțio
nară, el a fost în repetate rîn
duri arestat de organele represi
ve ale regimului burghezo-moșie- 
resc.

După eliberarea țării, tov. Mi-

Din partea Prezidiului
Prezidiul Academiei R. P. Ro

mîne anunță cu profundă durere 
încetarea din viață a tovarășului 
Mihail Roller, membru al Aca
demiei R.P Romîne, militant de 
seamă pe,.lru dezvoltarea științei

așapotriva progresului, fiindcă 
dictează aviditatea unei mafii de 
profitori, de bancheri și traficanți 
de arme.

Vorbitorul a condamnat cercu
rile imperialiste care, sfidînd vo
ința opiniei publice mondiale, 
continuă experiențele cu arma 
atomică. Această iresponsabilă 
poziție ,a cercurilor imperialiste 
— a arătat vorbitorul — se dato
rează faptului că în acest fel cî- 
țiva zeci de miliardari-, și compli
cii lor speră în mod zadarnic 
să-și prelungească o 'dominație 
muribundă.

Pentru a he organiza mâi de
parte și încă mai spornic lupta 
noastră împotriva unor asemenea 
nesăbuite șantaje —- a spus acad; 
Cezar Petrescu — sîntem adunați 
astăzi aici.

în cuvîntul de deschidere al 
Conferinței, acad. Cezar Petrescu a 
arătat că în zilele noastre la stră
vechea dorință de pace a popoa
relor s-a adăugat un element nou: 
voința de pace.

Acest element nou, această vo
ință fermă de pace — a spus vor
bitorul — se manifestă acum tot 
mai energic 'și mai pozitiv, din 
an în an, din zi în zi, cuprinzînd 

, intr-un elan tot mai irezistibil 
planeta de jur împrejur, înfră-' 
țind toate popoarele. .

Astăzi această coaliție a păcii, 
acest front al păcii se află în pli
nă acțiune ți în creștere vertigi
noasă.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că marile cuceriri ale științei 
din zilele noastre sînt speculate 
cu cinism de strigoii vechilor în
tocmiri împotriva omenirii și îm-

Exponent credincios al voinței u- 
nanime de pace a poporului, sta
tul nostru democrat popular se 
bucură de dragostea și sprijinul 
deplin al celor mai largi pături 
ale poporului nostru.

Condițiile favorabile în care se 
dezvoltă lupta, pentru pace în ța
ra noastră explică de ce mișca
rea organizată pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă a devenit 
cu adevărat o mișcare patriotică 
a celor mai largi mase ale po
porului romîn. Amploarea pe ca
re au luat-o pregătirile pentru 
Conferința Națională a mișcării 
pentru pace din R.P. Romînă a- 
r.ată ce mase largi poate pune în 
mișcare în țara noastră ideea 
apărării păcii. întreaga campanie 
a demonstrat într-un mod impre
sionant nivelul înalt de conștiin
ță al poporului nostru, faptul că 
oamenii muncii sprijină activ po
litica Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Guvernului Republicii 
Populare Romîne și că sînt hotă- 
rîți să apere, ca lumina ochilor, 
independența națională a țării, 
cuceririle lor istorice, viața nouă 
pe care și-o făuresc.

Trebuie să subliniem — a spus 
mai departe vorbitorul — pre
zența tot mai activă în mișcarea 
pentru apărarea păcii a intelec
tualității, a oamenilor de cultură 
și. știință din țara noastră. După 
ce a citat exemple în această 
privință, acad. M. Ralea a des
cris activitatea largă desfășurată 
în țara noastră, în perioada din
tre 1—8 iunie, cînd a fost organi
zată în întreaga lume „Săptămî- 
na Congresului“.

Prin activitatea noastră, — a 
spus el — să cuprindem, sub 
steagul luptei active, pentru a- 
părarea păcii, masele cele mai 
largi de cetățeni — îndeosebi 
cele din satele și din cartierele 
orașelor — pe toți oamenii 
bună credință.

★
La Congresul Mondial de 

Stockholm pentru dezarmare 
colaborare internațională, 
porul nostru, prin solii săi pe 
care-i va alege Conferința noastră 
națională, își va afirma solidari
tatea cu toate forțele iubitoare 
de pace din lume, pentru izbinda 
politicii coexistenței pașnice.

Cu convingerea fermă că for 
țele păcii sînt astăzi capabile să 
bareze calea războiului, să inten
sificăm lupta și munca noastră 
în sprijinul cauzei nobile a pă
cii și progresului.

lelalte state iubitoare de pace, 
Republica Populară Romînă luptă 
cu abnegație pentru înlăturarea 
tuturor obstacolelor în calea co
existenței pașnice, pentru dezvol
tarea continuă a colaborării eco
nomice și culturale internaționale.

O mărturie grăitoare în această 
privință o constituie inițiativa spre 
realizarea unei largi colaborări 
între toate statele balcanice in
diferent de orînduirea lor socială.

Ecoul favorabil pe care l-an 
produs aceste propuneri în rîn
dul popoarelor balcanice a con
firmat cu tărie că ele corespund 
intereselor acestora, 
menținerii și întăririi 
ceastă parte a lumii.

Aceeași dorință de 
relațiilor de prietenie 
rare cu alte țări este dovedită și' 
de o altă manifestare de seamă 
a politicii externe a statului 
nostru — vizita recentă făcută 
de delegația guvernamentală a 
R.P.R, în țările Asiei.

Nutrind un devotament pro
fund față de cauza păcii și so
cialismului, oamenii muncii din 
patria noastră desfășoară cu en
tuziasm opera de construcție paș
nică, își dedică cu drag eforturile 
întăririi și înfloririi patriei, acti
vității lor obștești. Excepție fac 
doar unele elemente înrăite și 
descompuse, epave jalnice ale 
fostelor partide fascisto-reacțio- 
nare, care, în ura lor oarbă îm
potriva poporului, ar prefera un 
război pustiitor, cimitire și ruine, 
decît să v-adă poporul nostru 
care și-a luat soarta î-n propriile 
sale mîini, bucurîndu-se de roa
dele muncii sale, pășind înainte 
pe calea progresului.

Poporul romîn încearcă un pu
ternic sentiment de satisfacție și 
mîndrie patriotică, privind cum 
țara sa, datorită politicii de con
strucție pașnică, devotamentului 
față de oauza păcii, eforturilor 
neobosite pentru a-și aduce un 
aport cît mai substanțial la pro
movarea principiilor coexistenței 
pașnice, în lupta pentru destinde
rea încordării internaționale și 
înlăturarea primejdiei unui nou 
război, se bucură de un prestigiu 
crescînd pe arena internațională.

Salutul Consiliului Mondial al Păcii

intereselor 
păcii în a-

lărgire a 
și colabo-

de

la
Și 

po-

Mesajul acad. Mihail Sadoveanu
președintele Comitetului Național, 
pentru Apărarea

După rostirea cuvîntului de 
deschidere, acad. Cezar Petrescu 
a citit următorul mesaj adresat 
Conferinței Naționale a mișcării

Păcii din R. P. R.
acad.pentru pace din R.P.R. de 

Mihail Sadoveanu, președintele 
Comitetului Național pentru 
pararea păcii din R.P.R.

a-

Dragi prieteni și tovarăși de luptă întru apărarea păcii,
In aceste zile, cînd de-a Iun gul și de-a latul pămîntuluj glasul 

popoarelor răsună tot mai puternic, ridieîndu-se împotriva urzito
rilor de războaie și moarte, și cuvîntul hotărit al poporului 
nostru iubitor de pace, se va tace auzit de la această Conferință 
națională.

Regret că starea sănătății nu-mi îngăduie să fiu astăzi împreună 
cu dv., dar cugetul și simțirea mea de credincios și statornic ostaș 
al păcii, se alătură tuturor celor care, de pe meleagurile țării 
noastre și de pe meleagurile altor țări, cer cu stăruință și hotărire 
încetarea experiențelor aducătoare de moarte, cer dezarmarea și 
colaborarea pașnică.

Urez succes lucrărilor Conferin ței naționale a mișcării pentru 
pace din Republica noastră populară și am credința nestrămutată 
că strădania noastră va fi încununată de izbindă.

Lumea păcii stă de strajă și apără pacea lumii 1
(Aplauze prelungite)

Cuvîntul prof. univ. N. Dașcovici

Fernand Vigne, secretar al Con
siliului Mondial al Păcii a trans
mis Conferinței salutul călduros 
al Consiliului Mondial al Păcii ca 
și salutul prietenesc al mișcării 
franceze pentru pace.

Caracterizând situația internațio
nală vorbitorul a spus între al
tele :

Astăzi, un conflict local, un ac
cident sau o provocare, poate an
trena războiul, de gravitatea că
ruia ne dăm seama și sîntem con- 
șlienți de la Hiroshima încoace. 
Dar tocmai în aceste momente de 
cel mai mare pericol, avem de a- 
se menea dreptul să avem și spe
ranțele cele mai mari, căci asistăm 
la o dezvoltare considerabilă a 
forțelor păcii în lumea întreagă. 
Vorbitorul a subliniat sprijinul 
important pe care inițiativele gu
vernelor din țările lagărului sociia-

Zist l-au adus și îl aduc la întă
rirea mișcării partizanilor păcii.

Referindu-se la faptul că aceste 
inițiative nu sînt urmate și de 
alte țări vorbitorul a spus :

Forțele care nu vor destindere, 
nu vor dezarmare și pace, vor să 
profite de toate slăbiciunile, de 
toate pretextele, pentru a diviza 
și a slăbi lupta pentru pace în 
lume. Dar nu vor izbuti, căci lup
ta pentru poce nu este o idee 
care a luat naștere doar în cape
tele câtorva oameni, ei este sim
țământul profund al popoarelor, 
este voința ireductibilă a milioane 
și milioane de bărbați și femei 
din lumea întreagă care nu mai 
vor să cunoască ororile războiului, 
care vor să trăiască in pace și în 
liniștea zilei de mâine. Și aceasta 
este rațiunea pentru oare pacea va 
triumfa.

In cuvîntul său prof. univ. N. 
Dașcovici a arătat că uriașa po
vară economică a cheltuielilor mi
litare, determinată de cursa înar
mărilor, care apasă,asupra po
poarelor, ca și propaganda de 
război dusă de anumite cercuri 
din occident, umplu de îngrljo- 
rare popoarele care văd amenin
țată însăși existența lor, rodul 
muncii pașnice a multor gene
rații.

Subliniind că statele socialiste, 
cu populația lor de peste 900 mi
lioane de oameni, cu uriașele lor 
resurse materiale și morale sînt 
organic atașate cauzei păcii, vor
bitorul a arătat că R. P. Romînă 
a sprijinit și sprijină cu hotărîre 
eforturile și inițiativele susținute 
de pace ale U.R.S.S. și ale altor 
state socialiste pentru destinde
rea internațională și colaborarea 
pașnică Intre popoare. Pornind de

la ideea că tn cooperarea rod
nică între state un mare rol îl 
joacă și bunele relații statorni
cite pe baza comunității de tradi
ții și interese determinate de a- 
propierea geografică, vorbitorul a 
scos în evidență inițiativele gu
vernului romîn menite să contri
buie la înfăptuirea unei largi co
laborări a statelor balcanice. 
Prof. univ. N. Dașcovici a rele
vat de asemenea diferitele ac
țiuni ale statului romîn pentru 
lărgirea relaților diplomatice, eco
nomice și culturale cu alte țări, 
menite să ducă la o mai bună cu
noaștere și încredere între po
poare, să servească pacea și co
laborarea internațională.

Restul cuvântărilor rostite în 
ședința de sîmbătă vor fi publi
cate în număTul viitor al ziaru
lui.

O familie
de ZOOTEHNIȘTI

(Urmare din pag. I-a)

Cuvîntul acad. Iorgu Iordan
nistă a puterilor occidentale și tn 
special a S.U.A., care fac tot po
sibilul pentru a împiedica ține
rea conferinței, este mai mult de- 
cdt îndreptățită.

Subliiniind tn încheiere că în 
politica sa externă statul nostru 
democrat-poipular promovează cu 
fermitate ideea tratativelor între 
state, vorbitorul a arătat că po
porul romîn își unește glasul cu 
al tuturor acelora care cer pute
rilor occidentale să pună capăt 
politicii lor de duplicitate și să 
dea răspuns cererii popoarelor de 
a vedea realizată înțelegerea și 
destinderea în lume, înlăturarea 
pericolului de răsboi.

In cuvîntul său acad. Iorgu Ior
dan a subliniat între altele că 
ideea unei conferințe la nivel 
înalt cîștigă tot mai mult teren 
în oele mai largi cercuri din lu
mea întreagă. Mi se pare, a spus 
vorbitorul, cît se poate de realistă 
poziția guvernului sovietic, care 
a propus ca la o asemenea con
ferință să se discute numai pro
blemele care pot fi rezolvate încă 
de pe acum, dacă bine înțeles 
toate părțile sînt de bună cre
dință. Din nefericire, bunăvoința 
unei singure părți nu este de a- 
juns. Ea nu poate scoate lumea 
din impas. De aceea indignarea 
noastră faiță de poziția otwtrucțio-

Cuvîntul muncitorului Ilie Gheorghe 
de la uzinele

In cuvîntul săui muncitorul Ilie 
Gheorghe de la uzinele „23 Au
gust“ din Capitală a spus prin
tre altele: „Pentru noi pacea are 
un înțeles limpede: ea înseamnă 
înflorirea economică și culturală,, 
luptă și muncă rodnică pentru o 
viață mai bună, liniștea caselor, 
a familiilor, a copiilor noștri.

De curind am sărbătorit la noi 
în uzină deceniul care a trecut 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de, producție. Această 
sărbătoare a găsit colectivul no
stru în plină muncă creatoare. 

. Succesele noastre dobîndite prin 
muncă sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn, 
firește însă că nu-i bucură pe 

de Malaxa, nu buoură cercu-al

„23 August“
rile imperialiste oare ponegresc 
truda noastră, ațîță la ură și la 
război, vorbind despre așa-zisele 
„libertăți“' capitaliste pe care, în' 
furia lor neputincioasă, ar vrea 
să le aducă iarăși la noi în țară, 
Tuturor celor care mai visează 
să reînvie vremuri apuse pentru 
vecie, le spunem răspicat: Luați- 
vă gîndul!

Poporul nostru își iubește cu 
înflăcărare patria și vrea să o 
facă tot mai frumoasă și mai pu
ternică. De aceea avem datoria 
să nu- slăbim nici un moment 
vigilența patriotică, s-o menți
nem permanent trează împotriva 
uneltirilor dușmanilor păcii 
progresului“.

— Mai aveți răbdare. Gospo
dăria o să cumpere anul ăsta vaci 
cu lapte.

— Noi avem răbdare.
— Ia spuneți, voi credeți că fa

ceți acolo tot ce puteți ?
Cei trei frați au rămas puțin pe 

ginduri. Dacă fac toi oe pot f Da, 
ei muncesc bine, au rezultate fru
moase. In loc de 168 de purcei cît 
prevede norma la 24 de soroâfe 
ei dau peste 200, chiar 230. De 
multe ori purceii au la două luni, 
atunci când trebuie să-i dea la în- 
grășătorie, mai mult de cit 12 kg. 
Dacă fac tot oe pot ? Hm. ~ 
fapt, ei ar putea să facă 
multe. De pildă să răspundă nu 
numai de cite 24 scroafe fiecare, 
ci de 33. Purceii ar putea să aibă 
14 kg. in loc de 12.

— Dar puteți voi si faceți 
asta ? i-au întrebat oamenii 
dunarea generală.

— Putem, tovarășe. Ce 
acolo e sfînt. Mă rog, ce o să fie 
peste, asta e o altă socoteală.

Băieții s-au sfătuit apoi bineîn
țeles și cu tehnicianul veterinar 
Andreescu Mircea, care răspunde 
de acest sector în fața organizației 
U.T.M., și ou tatăl lor. Acesta 
din urmă s-a uitat la ei cam mi
rat. Ce le-o fi venit lor să se gro
zăvească atîta că fac și că dreg ? 
Adică ei var să arate că sînt mai 
huni decît el ? Mai ales Niculai, 
cel mai mic dintre ei.

— Măi țică, păi tu nici nu ești 
încă utemist și ți-ai luat-o în cap F

—- Lasă c-o să fiu și eu. Toc
mai de-aceia le arăt ce pot.

— Și-o să faci tu tot ce-i scris 
acolo ?

— Parcă nu știi că 
cut am avut eu cinci 
mult ca mata ?...

Asta era adevărat.
Lupta permanentă 

aceste cifre să prindă

De
mai

în a-

scrie

riadul 
purcei

tre
mai'

capentru 
viață a în-

cernut. La ei toiul se măsoară în 
kilograme și chiar in grame. In 
primul rînd nu trebuie să se piar
dă nici un purcel. S-a întâmplat 
ca unde scroafe să fete foarte 
mulți purcei, câte 16 și chiar 18. 
Din cauză că erau mulți, unii nu 
s-ar fi putut dezvolta bine, ar fi 
rămas rahitici. Dar ei i-au luat 
atunci imediat, înainte de a apuca 
să sugă de la mama lor adevărată, 
și i-au dus la alta care avea pur
cei mai puțini. Așa au salvai mulți 
purcei. Apoi cu creșterea in greu
tate. Rația nu putea fi mărită, ea 
rămînea aceeași. Dar dacă ai gri
jă ca atunci cînd le dai de mân
care maică-sa să nu le ia din 
porție oi să se întâmple mai bine 
invers, atunci ei se dezvoltă bine. 
Ehei, cînd o să fie laptele și toate 
concentratele prevăzute, atunci n-ar 
să mai fie doar de 14 kg., ci de 
16, de 18 și chiar 20. Se poate 
spune că în acest sector, care a 
devenit al tineretului, au fost an
trenați și părinții celor trei tineri 
care s-au integrat și ei în lupta 
pentru atingerea cifrelor din anga
jament.

Atitudinea conștientă a acestor 
trei tineri, care muncesc cu sîr- 
guință și devotament pentru a fa
ce din sectorul tineretului un sec
tor fruntaș, este semnificativă pen
tru atmosfera generală de entu
ziasm care domnește printre ti
nerii dih această unitate socialistă. 
Ei dovedesc că-și cunosc pe de
plin forțele pe care și le dăruiesc 
fără rezerve în această luptă con
tinuă pentru sporirea avutului gos
podăriei. Noul secretar, brigadie
rul Trandafir Nicolae, un tînăr 
harnic, prețuit de toți, mi-a lămu
rit în cîteva cuvinte situația ac
tuală :

■— Deocsm-dfltă nu vrem să vor
bim de rezultate. Acum noi de-a- 
bia sîntem în atac, fiecare e la 
postul lui. Mai tîrziu acestea or 
să se vadă singure.

Și

Cuvîntul patriarhului Bisericii 
ortodoxe romîne, Justinian

Tn cuvîntul său, patriarhul Bi
sericii ortodoxe romîne, Justinian, 
a făcut istoricul unui deceniu de 
existență a mișcării mondiale pen
tru pace la obiectivele căreia s-au 
alăturat de la început mai toate 
bisericile creștine ortodoxe. In 
continuare, vorbitorul a arătat că 
în prezent în fața luptătorilor 
pentru pace stau două probleme 
de importanță primordială, im- 
puae de realitățile momentului ia-

de-toric pe care îl străbatem; 
zarmarea și colaborarea interna
țională.

Pentru a se putea ajunge aci 
— a spus patriarhul Justinian — 
e nevoie să fie cultivat spiritul 
de încredere și colaborare inter
națională. Trebuie să convingem 
pe conducătorii popoarelor că 
toate neamurile pămîntului au 
dreptul să se bucure de viață li
beră șt independentă.

f
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Corpul defunctului se află da- 
pus în Aleea Alexandru nr. 38;

Oamenii de știință și cultură, 
prietenii și colaboratorii au acces 
pentru a-și lua rămas bun de la 
acad. M. Roller în ziua de du-mi- 

în patria noastră, luptător devotat ■ nică 22 iunie 1958, între orele 
pentru cauza poporului muncitor. 9—11 a.m.

Din partea Institutului de Istorie a Partidului 
de pe lingă C. C. al P. M. R.

Institutul de Istorie a Parti
dului de pe lingă C.C. al P.M.R. 
anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață, în urma unei boli 
îndelungate, a tovarășului Mihail 
Roller, director adjunct al insti
tutului, luptător devotat pentru

cauza partidului și a poporului 
nostru.

★
Incinerarea tov. M. Roller va 

avea loc la crematoriul Cenușa, 
astăzi la orele 13,30.

Tovarășă
SAI SI

(Urmare din pag. I-a)

noi: rușinea, ca o lespede 
neiertătoare, cade asupra lui 
Savu Gheorghe. El nu respec
tă regulile fundamentale ale 
conviețuirii între oameni, nu 
recunoaște decît primatul dez
gustător al intereselor perso
nale.

El este robul moralei bur
gheze descompuse a individu
lui, care nu cunoaște alte 
preocupări în afară de grija 
de sine și de acumulare.

Se cuvine să condamnăm 
aspru acest element decăzut 
și retrograd.

Unii, deși admit integral 
vinovăția soțului meschin și 
venal, înclină să vadă și u- 
nele greșeli în atitudinea so
ției, mai ales din perioada 
închegării prieteniei lor. Cici 
s-a lăsat dusă de îneîntări in- 
fîmplătoare, fără să fi cunos
cut cu mai multă luciditate pe 
viitorul soț, fără să-l fi trecut 
prin examenul conștiinței, fără 
să vadă dacă există afinități 
între preocupările lor, dacă 
aluatul lor sufletesc poate fi 
modelat pe baza idealurilor 
comune. •

Cred că deosebit de însem
nați sînt factorii care puteau 
și pot interveni eficace pentru 
a restabili echilibrul căsniciei 
ruinate. In primul rînd, fa
milia soției. Nu era ea oare

bnia 
solqxs 
■Tìnse
• • •>U G A?

indicată să contribuie la vre
me pentru a așeza totul, cu 
temei, pe făgașul unei bune 
armonii ? Din nu mai puțin de 
14 frați, dintre care unul este 
căpitan, altul student, unul 
șofer, altul mecanic etc., nici 
unul nu s-a gindit însă la fe
ricirea surorii sale, nu s-a în
trebat cum este viața ei. Sub 
scuza că sînt preocupați de 
obligații personale, membrii a- 
cestei familii se îndepărtează, 
indiferenți la durerile apro- i -
pia-tei lor. •?

De asemenea, Savu Gheor- :
ghe este utemist. Oare orga
nizația U.T.M a întreprinderii ; 
„11 Iunie", colectivul de aici, 
care cunoaște această dramă 
a făcut ceva pentru a întări 
căminul amenințat? Nu crede •>!'.
că este cazul să se ocupe de s.
a infrînge egoismul și orgo
liul acestui om decăzut, de a-1 
ridica, prin forța principiilor 
moralei comuniste, la demni
tatea Și cinstea umană ? '
Transformarea sufletească in 
acest caz nu e un lucru ușor, 
dar ea este poate realizabilă, r ?

Am expus în aceste rînduri > 
situația unei căsnicii asupra 
căreia pindește spectrul unui f.-i< 
sfîrșit greu. Cred că este de 
datoria noastră să venim cu 
sugestii tovărășești, pentru a 
preintîmpina un deznodămint 
nedorit.

‘O

Transmisie sportivă la radio
Astăzi se desfășoară la Timi

șoara meciul restanță pentru 
campionatul categoriei A de fot
bal dintre echipele Știința Timi
șoara și Petrolul Ploești, liderul 
clasamentului. Această partidă 
care ar putea desemna pe viitoa
rea campioană a țării

Rezultate
este aștep-

tată cu viu interes de amatorii de 
fotbal din întreaga țară. Repriza 
a Il-a a meciului va fi transmisă 
Ia radio începînd din jurul orei 
18,30 pe programul I.

Un alt meci restanță are ioc 
la Oradea între C.S. Oradea și 
Jiul Petroșani.

valoroase Sa aPeHsm ;nsis;
de-u Ill-a
republican

Cu prilejul celei 
etape a campionatului 
de atletism pe echipe, stmbătă pe 
stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Cluj au. fost stabilite o serie 
de performanțe valoroase. Astfel, 
în proba de săritură cu prăjina 

■fSzabo Zoltan (C.C A.) a stabilit 
1 un nou record republican cu re-

zultătul de 4,30 m. Vechiul record'-'-^ 
era de 4,25 m. și aparținea ace^rilTt? 
luiași atlet. Proba de săritură in 
înălțime .femei a revenit lolandei 
Balaș cu 1,75 m. O performanță 
bună a obținut și N. Rășcănescu 
învingător in proba de aruncarea 
ciocanului cu 61,48 m.
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Pînă astăzi la ora 12 mai puteți depune buletinul Pronosport I
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Cuvîntarea tovarășului

la 
din

Somogyi Miklos 
întâlnirea activului sindical 
Capitală cu delegația C.C.S. 

din R. P. Ungară

I
».

transmis salutulDupă ce a
muncitorilor organizați în sindi
catele din R. P. Ungară și a 
mulțumit pentru ajutorul interna
ționalist primit din partea clasei 
muncitoare din țara noastră 
timpul contrarevoluției și după a- 
ceasta, tovarășul Somogyi Miklos 
a spus :

; Prietenia dintre popoarele ro
mîn și ungar nu este de dată re
centă. Rădăcinile ei se înfig de
parte în istorie, această priete
nie formîndu-se și întărindu-se în 
timpul luptelor comune. Poporul 
ungar, ajuns într-o situație ex
trem de grea în urma contrare
voluției, a avut încă odată prile
jul să se convingă cine sînt 3de- 
vărații săi prieteni pe ajutorul 
cărora poate conta în orice îm
prejurări. Și acest lucru nu-1 vom 
uita niciodată.

Vorbind despre activitatea sin
dicatelor ungare în lupta pentru 
întărirea și consolidarea puterii 
muncitorești, tov.
spus:

Datorită trădăiri-i
care se produsese în sinul Comi
tetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria, for
țele partidului au rămas fără 
conducere tocmai în vremurile 
cele mai grele. In toiul luptei 
armate și politice duse împotriva 
contrarevoluției, a trebuit să în
ceapă munca pentru organiza-ea 
partidului, pentru strîngerea for
țelor revoluționare, a celor mai 
buni fii ai poporului ungar. Con
stituirea rapidă a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, uni
rea forțelor comuniste, au făcut 
cu putință ca cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare, ai țărănimii și 
ai intelectualității să se alinie
ze sub steagul puterii populare, 
al dictaturii proletariatului. Tre
buie subliniat în mod deosebit 
că. toate acestea au fost cu pu
tință datorită ajutorului forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice, da
torită nimicirii forțelor 
yoluționare.

întărirea Partidului 
resc Socialist Ungar, 
rapidă a influenței sale, au asi
gurat și sindicatelor posibilita
tea de a lua oarte activă la con
solidarea vieții politice și econo
mice, la mobilizarea maselor 
muncitoare. Ținem să arătăm că 
au fost comise greșeli, chiar și 
din partea noastră personal, în 
conducerea internă a S.Z.OT. 
(Consiliul Central al Sindicatelor 
din R. P. Ungară — NR) și a 
sindicatelor, greșeli care au fost 
exploatate, firește, de dușmani 
pentru scopurile lor. Una din a- 
ceste greșeli a fost crearea Con
siliilor muncitorești, care au de
venit organe ale contrarevoluției.

Consiliile muncitorești au deve
nit rivali ai sindicatelor; ele au 
încercat să îndrurneze și să a- 
tragă muncitorimea industrială 
spre realizarea scopurilor lor. 
Astfel, ele au pornit o ofensivă 
organizată împotriva celor mai 
mari organizații ale clasei mun
citoare — sindicatele. Prin ca
lomnii și acțiuni demagogice și 
în multe cazuri chiar prin mă
suri teroriste, au căutat să dis
crediteze pe conducătorii sindi
cali, să submineze prestigiul sin
dicatelor, iar pentru a putea mai 
ușor înșela și induce în eroare 
pe muncitori, s-au folosit în mod 
mincinos de lozinci socialiste je
fuind și risipind avutul poporului.

In urma distrugerilor și jafuri
lor țara a ajuns într-o situație 
extrem de grea din punct de ve
dere economic, fiind amenințată 
de pericolul inflației. Pagubele 
cauzate de contrarevoluție s-au 
cifrat la peste 22 miliarde fo- 
rinți. Greva care a durat aproape 
'două luni a frînat desfășurarea 
normală a producției. La agrava
rea situației a contribuit și faptul 
că, datorită efectului moral dis
trugător al contrarevoluției, a 
elăbit disciplina în muncă, iar ri
sipa a devenit un fenomen gene
ral a cărui influență negativă 
5->a resimțit încă timp îndelungat.

Somogyi a

organizate

contrare-

Muncito- 
creșterea

In decembrie 1956 producția in
dustrială ajunsese la 30 la sută 
din aceea de dinaintea contrare
voluției.

Tovarășul Somogyi Miklos a 
in arătat în continuare, 

tuația economică s-a 
sat treptat ca urmare 
liticii înțelepte a P.AkS.U. și a 
guvernului revoluționar munci
toresc țărănesc, a activității des
fășurate de sindicate în rîndurile 
clasei muncitoare ungare care 
s-au convins că programul con
trarevoluționarilor era contrar in
tereselor oamenilor muncii. In 
această acțiune a spus vorbitorul, 
ne-a fost de mare ajutor spriji
nul frățesc acordat de Uniunea 
Sovietică și de celelalie țări prie
tene, printre care și. cel oferit de 
Partidul Muncitoresc Romîn, de 
guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne, de poporul romîn. Știm că 
acordarea acestui sprijin a cerut 
mari sacrificii materiale din par
tea statelor prietene. Tocmai din 
acest motiv considerăm drept o 
datorie principală a noastră, să 
cultivăm și să întărim în rîndu- 
rile oamenilor muncii din Unga
ria organizați în sindicate, ideea1 
măreață a internaționalismului 
proletar.

După ce a subliniat succesele 
importante obținute în industrie 
după contrarevoluție, și creșterea 
continuă a rîndurilor sindicatelor 
maghiare vorbitorul a spus :

Hotărîrile celui de-al XIX-lea 
Congres al Sindicatelor din R. P. 
Ungară au trasat drept sarcină 
principală întărirea dictaturii 
proletariatului. Du,pa cum rezul
tă din aceste hotărîri, sarcinile 
noastre cele mai de seamă în do
meniul economic sînt 
productivității muncii 
economiilor. Dar dictatura prole
tariatului trebuie întărită și prin 
educarea rnarxist-leninistă a ce
lor ce muncesc. In același timp 
sindicatele trebuie să se îngri
jească și de apărarea directă a 
intereselor oamenilor muncii, de 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor lor de muncă și de respec
tarea legalității.

Ca o sarcină importantă Con
gresul. a trasat întărirea legătu
rilor cu masele, desfășurarea u- 
nei munci sindicale vii, rezolva
rea problemelor de zi cu zi ale 
oamenilor muncii. Măsurile luate 
înainte de Congres, precum și ho
tărîrile Congresului au trezit in
teresul oamenilor muncii și au 
contribuit in mare măsură la ac
tivizarea lor.

Referindu-se Ia primirea caldă 
făcută delegațiilor in toate locu
rile vizitate și la impresiile cu
lese în timpul vizitei, președinte
le C.C.S. din R. P. Ungară a 
spus :

Ne-a surprins în modul cel mai 
plăcut activitatea rodnică și din 
ce în ce mai însuflețită a sindi
catelor din R. P Romînă. Am vă
zut că activiștii dv. sindicali 
dau dovadă de inițiativă cura
joasă atît în probleme organiza
torice cit Și în alte domenii. Trei 
au fost problemele care ne-au a- 
tras foarte mult atenția și pe 
care le-am studiat în mod amă
nunțit. In primul rînd. faptul că 
a fost rezolvată în mod just și 
cu simțul de echitate al muncito
rului cinstit, problema reducerii 
îmbolnăvirilor. Ne-am simțit chiar 
oarecum jenați cînd nevenindu-ne 
să credem cele auzite, ne-am in
teresat mereu de procentul celor 
îndreptățiți l,a ajutoare pentru 
incapacitate de muncă, fiindcă ni 
s-au indicat cifre atît de mici, 
cum nu se cunosc la noi. Expli
cațiile ce ni s-au dat au fost 
însă convingătoare. Și noi vom 
căuta neapărat să valorificăm ex
periența dv. în acest domeniu.

A doua problemă, strîns legată 
de prima, este aceea că dv. 
după cum ne-am încredințat, 
acordați o atenție cu totul deo. 
sebită satisfacerii cerințelor so
ciale, sanitare și culturale ale 
muncitorilor. La uzinele „23 Au
gust“ din București, la Rafinăria

că si- 
redre- 
a po-

sporirea 
sporirea

de petrol din Ploești, la Uzina 
de tractoare din Orașul Stalin și 
în alte locuri unde am fost, am 
aflat cu bucurie de existența unui 
sistem nou și bine organizat pen
tru satisfacerea aceslor cerințe.

O impresie excelentă a făcut 
asupra noasiră și faptul că în 
toate întreprinderile vizitate am 
găsit o ordine și curățenie exem
plară, ceea ce desigur are o in
fluență bună asupra muncitori
lor.

Trebuie să relevărti în mod 
special impresiile minunate care 
ne-au rămas în urma vizitării 
stațiunilor de odihnă de pe li
toralul Mării Negre, din apro
pierea orașului Constanța. Dar 
trebuie să amintim și de activi
tatea febrilă din domeniul con
strucțiilor de care ne-am dat 
seama în timpul șederii noastre 
scurte în țara dv., vizitînrf șan
tierul hidrocentralei „V. 1. Le- 
mn“ de la Bicaz, construcțiile de 
locuințe din București, de la 
Constanța și altele.

Poporul romîn a obținut suc
cese foarte mari pe tărîm eco
nomic, social și cultural, datori
tă cărora intr-un timp foarte 
scurt s-a schimbat radical fața 
Romîniei precum și viața po
porului ei. Cei ce cunosc Roinî- 
nia de dinainte de eliberare și 
care trăiesc sub influența așa- 
zisei teorii despre „înapoierea 
balcanică“ ar ramine surprinși 
dacă ar vedea cu ochii lor pro
prii viața poporului romîn elibe
rat.

Iar acum a treia problemă de: 
spre care trebuie de asemenea să 
vorbesc și anume ; a.itudmea ju
stă față de munca a muncitorilor 
din Romînia. După părerea noa 
stră la formarea acestei atitudini 
a contribuit nu numai rodnica 
activitate educativă a sindicate
lor, dar în mare măsură și 
corpul de ingineri și tehnicieni, 
prin atașamentul pe care îl mani
festă față de socialism.

N-am relevat pînă acum decît 
unele din aspectele pozitive in- 
tilnite în timpul vizitei noastre. 
Nu ne-« scăpat însă nici buna 
activitate politică și de lămurire 
desfășurată în rîndurile tineretu
lui dv. și în urma căreia 
mii și mii de tineri au putut ii 
mobilizați pentru ridicarea unor 
construcții mărețe cum ar fi 
„Casa Scînteii“, Stadionul „23 
August“ și la îndeplinirea atîtor 
alte sarcini pe care nu le putem 
enumera aici.

Am știut și pînă în prezent, 
dar acum ne-am convins și mai 
mult, că poporul romîn este le
gat printr-o prietenie sinceră și 
indestructibilă de poporul un
gar. Această prietenie are o. deo
sebită importanță nu numai pen
tru cele două popoare, dar și în 
lupta mondială pentru pace. 
Prietenia și unitatea noa
stră este o verigă puternică a 
acestei lupte, la care participă cei 
peste 90 de milioane de oameni 
ai muncii organizați în Federa
ția Sindicală Mondială.

Tovarășul Somogyi Miklos a 
arătat aDoi că membrii delegației 
sindicatelor maghiare sînt de a- 
cord cu sentința pronunțată în 
procesul lui Nagy Imre și al 
complicilor săi, sentință care do. 
vedește forța regimului democrat- 
popular din R.P. Ungară, consti
tuind în același timp un aver
tisment dat trădătorilor care 
încearcă să ridice mina împotriva 
puterii muncitorești-țărănești. A- 
ceastă sentință va contribui la 
întărirea lagărului păcii în frun
te cu Uniunea Sovietică, la adin- 
Cirea prieteniei între 
noastre.

Credem, a spus în 
vorbitorul, că și vizita 
noastre a contribuit la 
acestei prietenii și 
drept datoria noastră, ca după 
întoarcerea in patrie, să muncim 
pentru dezvoltarea și întărirea 
ei în rîndurile oamenilor muncii 
din Republic^ Populară Ungară 
organizați în sindicate.

popoarele

încheiere 
delegației 
adîncirea 

considerăm

I ■>.

încheierea (ucrărKor 
Congresului P. C. 
din Cehoslovacia

Pentru continua dezvoltare
a agriculturii sovietice

CiiDÎntarea lui N. S. Hrușcioo la plenara C.C. al P.C.Ü .S.

I
 MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : N. S. Hrușciov, 

prim-seeretar al C.C. al P.C.U.S. și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., luînd cuvîntul la 17 iunie la plenara Comi
tetului Central al P.C.V.S., a făcut propuneri în legătură cu des
ființarea cotelor obligatorii și a plății în natură pentru lucrările 
efectuate de S.M.T.-uri și în legătură cu noid sistem, prețurile și 
condițiile de colectare a produselor agricole. El a subliniat că 
datorită succeselor obținute în dezvoltarea economiei, în Uniunea 
Sovietică au fost create noi posibilități pentru un avint și mai 
rapid al economiei naționale, 
pentru continua ei dezvoltare.

N, S. Hrușciov a arătat că în 
condițiile actuale cînd colhozurile 
s-au întărit, iar în gospodăria 
colhozurilor s-au produs în cursul 
dezvoltării profunde schimbări 
calitative, S-A CREAT POSIBI
LITATEA DE A DESFIINȚA 
COTELE OBLIGATORII ȘI DE 
A TRECE LA VINZAREA DE 
CĂTRE COLHOZURI A PRODU
SELOR CĂTRE STAT LA PRE
ȚURI UNICE. DIFERENȚIATE 
PE ZONE. Creșterea continuă a 
producției agricole, a declarat șe
ful guvernului sovietic, va duce 

aceea că statul Va cumpăra în

se deschid perspective minunate

subliniat că în prezent se stabi
lește un alt principiu de plată po
trivit căruia prețurile trebuie să 
fie unice la un anumit produs

Alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime — problemă centrală 

a construcției comuniste

agricol, dar firește diferențiate pe 
diferite zone ale tării, ținîndu-se 
seama de condițiile naturale, cli
materice și economice.

la

cadrul colectărilor planificate nu
mai o parte din producția marfă, 
pentru a asigura la timp popu
lația cu produse alimentare, in
dustria cu materii prime, pentru 
a crea rezervele necesare și a 
reglementa prețurile la produsele 
agricole. Colhozurile vor avea 
mari posibilități să vîndă pe pia
ță o parte considerabilă a produc
ției ; cantitatea de mărfuri în co
merțul de stat fiind suficientă, 
prețurile pe piața colhoznică tre
buie să fie, și într-un viitor apro
piat vor fi incontestabil mai mici 
decît prețurile cu amănuntul.

Producția agricolă globală
a U.R.S.S. a crescut în ritm rapid

an’, 
din 
me- 
pro- 

în

In raportul său N. S. Hrușciov 
a citat unele date statistice cu 
privire la ritmul de creștere a 
producției globale a agriculturii 
în Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii în ultimii 

în perioada de patru ani 
1950 și pînă în 1953 ritmul 
diu anual de creștere a 
ducției agricole globale
U.R.S.S. a fost de 1 6 la sută, 
iar in S.U.A. — de 1-7 la sută; 
în ultimii patru ani sporul me
diu anual al acestei producții 
a ajuns in U.R.S.S. la 7,1 la 
sută, iar în S.U.A. a scăzut la 
1,1 la sută.
IMPERIALIȘTII SINT SPE- 

R1AȚI DE SUCCESELE -----
STRE IN DOMENIUL 
STRUCȚIEI ECONOMICE, a de
clarat N. S. Hrușciov. EI RECU
NOSC FĂȚIȘ CA PERICOLUL 
PENTRU SISTEMUL CAPITA
LIST CONSTA ACUM IN A- 
CEEA CA -UNIUNEA SOVIETI
CA TOATE ȚĂRILE LAGĂRU
LUI SOCIALIST DESFĂȘOARĂ 
O MUNCA GIGANTICA PEN- 
TRU DEZVOLTAREA CONTI
NUA A INDUSTRIEI, AGRI
CULTURII, ȘTIINȚEI ȘI TEH
NICII, PENTRU RIDICAREA 
BUNĂSTĂRII POPORULUI.

Prin succesele lor în dezvolta
rea economiei, Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Chineză, toa
te țările socialiste, conduse de 
partide marxist-leniniste, oferă 
oamenilor munci din țările capi
taliste un material intr-adevăr de 
necontestat în lupta lor împotri-

NOA-
CON-

va imperialismului, pentru trium
ful cauzei mărețe a păcii, demo
crației și socialismului.

N. S. Hrușciov, a supus spre 
examinare problema anulării tu
turor datoriilor colhozurilor din 
anii trecuți rezultate din cotele 
ob.igatcrii, plata în natură pen
tru lucrările efectuate de S.M.T.- 
uri și din contractări.

NOUL SISTEM DE COLEC
TARE a declarat N. S. Hrușciov, 
A FOST DETERMINAT DE 
PROFUNDELE 
PETRECUTE IN 
RA IN ULTIMII

Arătînd că în 
ignorat adesea principiul leni
nist al cointeresării materiale a 
lucrătorilor în dezvoltarea gospo
dăriei obștești, N. S. Hrușciov a 
spus că la plenara din septembrie 
1953 și la plenarele următoare 
ale Comitetului Central, precum 
și la Congresul al XX-lea al par
tidului s-a elaborat un vast pro
gram pentru avîntul rapid al 
agriculturii pe baza principiului 
leninist al cointeresării materiale 
a colhozurilor și colhoznicilor în 
sporirea producției agricole. In 
perioada care a trecut de la ple
nara C.C. din septembrie 1953, 
venitul anual al colhozurilor și 
colhoznicilor a crescut cu peste 
50 miliarde ruble.

Arătînd că în condițiile siste
mului de pînă acum cînd existau 
preturi multiple, colhozurile pri
meau pentru același produs pre
țuri diferite, N. S. Hrușciov a

mmm

SCHIMBARI 
AGRICULTU- 

ANI.
trecut a fost

N. S. Hrușciov a subliniat ma
rea importanță economică a mă
surilor discutate de plenară. El a 
arătat ca lucrurile nu se limitea
ză la aspectul economic. PRO
BLEMA CENTRALA A CON
STRUCȚIEI COMUNISTE A 
FOST ȘI RAMINE PROBLEMA 
ALIANȚEI DINTRE CLASA 
MUNCITOARE ȘI ȚĂRĂNIME. 
Reorganizarea S.M.T.-urilor, mo
dificarea sistemului de colectare 
a produselor agricole, lichidarea 
prețurilor multiple de colectare, 
urmăresc întărirea continuă a 
alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea colhoznică, dintre 
oraș și sat.

In raportul său, N. S. Hrușciov 
a arătat, de asemenea. că trebuie 
reglementată vînzarea mijloace
lor tehnice către colhozuri, sta
țiuni tehnice de reparații și sov
hozuri. Trebuie schimbată practi
ca stabilirii pentru colhozuri de 
prejuri prea ridicate la mașini a- 
griccle, carburanti și alte pro
duse.

In etapa actuală colhozurile 
sînt întreprinderi cu adevărat so
cialiste care au un rol important 
în îndeplinirea planurilor con
strucției comuniste.

N. S. Hrușciov a insistat asu
pra problemelor introducerii me
todelor noi în agricultură. Aceas
ta, a arătat el, este deosebit de 
important în privința acumulării 
nutrețurilor pentru creșterea ani-

po

rea

ca

malelor, și în primul rînd a 
rumbului.

N. S. Hrușciov a dat 
exemplu cultivarea cu succes 
a porumbului in Republica 
Democrată Germană, în coo
perativele și gospodăriile de 
stat din Cehoslovacia, Unga
ria și Romînia, precum și în 
Finlanda, unde au fost culti
vate soiuri sovietice. Aplica- 
în producția agricolă a unui

sistem științific fundamentat, a 
subliniat N. S. Hrușciov, trebuie 
privită ca o cauză de mare în
semnătate de stat.

Problemele puse în discuția 
plenarei C.C., a subliniat N. S. 
Hrușciov, sînt de cea mai mare 
însemnătate pentru înfăptuirea 
mărețelor planuri ale construcției 
comuniste. Ele afectează interese
le statului sovietic și ale între
gului popor sovietic.

TREBUIE SA PORNIM DE LA 
INTERESELE FUNDAMENTALE 
ALE POPORULUI a declarat 
N. S. Hrușciov, DE LA INTE
RESELE CONSTRUIRII COMU
NISMULUI. Aceste interese cer 
ca reorganizarea sistemului de 
colectare și fixarea de prețuri uni
ce să contribuie la ridicarea pro
ductivității muncii în colhozuri, 
la crearea cit mai grabnică în 
țară a unei abundente de produ
se agricole, la întărirea colhozuri
lor, la dezvoltarea gospodăriei lor 
obștești și la ridicarea continuă a 
bunăstării poporului sovietic.

PRAGA 21 (Agerpres). — La 
21 iunie Congresul al XI-le,a al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia și-a încheiat lucrările.

R. Barak, președintele Comi
siei de alegeri, luînd cuvîntul în 
cadrul ședinței de închidere, a 
făcut cunoscut rezultatele alege
rilor în organele conducătoare 
ale partidului. In Comitetul Cen
tral al P.C. din Cehoslovacia au 
fost aleși 97 membri și 50 mem
bri supleanți. In Comisia centra
lă de revizie au fost aleși 25 
membri.

Apoi s-a dat cuvîntul lui I. 
Dolansky, președintele Comisiei 
pentru elaborarea rezoluției în 
baza raportului de activitate al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
El a propus să se aprobe întru 
totul activitatea Comitetului Cen
tral al Partidului și a Comisiei 
centrale de revizie și proiectul de 
rezoluție al Congresului al XI- 
lea. I. Dolansky a propus de a- 
semenea să se aducă unele mo
dificări la statutul partidului. 
Congresul a adoptat în unanimi
tate propunerile făcute de I. Do
lansky.

Tov. A. Novotny, încheind lu
crările Congresului, șira expri
mat într-o scurtă cuvîntare con
vingerea, că hotărîrile Con
gresului, care urmăresc desă- 
vîrșirea construirii socialis
mului, vor fi incontestabil 
îndeplinite. Garanția acestui lu
cru este unitatea d'ntre partid și 
popor, atașamentul Cehoslovaciei 
la lagărul socialist și mișcarea 
revoluționară internațională, a- 
lianța veșnică cu Uniunea So
vietică.

Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de uriaș avînt politic, demon
strând unitatea sa de monolit a 
rîndurilor Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, devotamentul 
lui nemărginit față de măreața 
învățătură a marxism.leninismu
lui, față de cauza internaționa
lismului proletar.

-----o-----

IN ALGERIA 
CONTINUA LUPTELE

de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. a avut loc un schimb 
de păreri și sfaturi tehnice între 

din

Provocare inso'entă împotriva Ambasadei 
sovietice la Bonn

au 
a- 
a- 
cu

Ludovic Zanoni 
a reîmbrăcat tricoul 

galben în „CURSA 
MUNȚILOR"

ORAȘUL STALIN (de la tri
misul nostru special). — Ieri la 
Bmiază înainte ca starterul să 
dea plecarea în cea de a V-a eta
pă a „Cursei Munților“, Orașul 
Stalin—Sinaia—Orașul Stalin— 
Bran—Orașul Stalin (142 km.), 
talentatul ciclist maghiar Torok 
,G6zo de la Dozsa Budapesta 
îmbrăca Tricoul galben.

Torok însă a avut o sarcină 
pxtrem de dificilă. El a trebuit 
6ă fie cu ochii în patru la orice 
mișcare a lui Zanoni. Fugind de 
șub „nasul“ purtătorului tricoului 
galben, ocupat cu suspectarea lui 
„Gigi“, Zanoni ne-a demonstrat 
în continuare calitățile sale de 
excelent rutier.

Zanoni termină etapa la 10 se
cunde de G. Moiceanu, cu timpul 
de 4h.00'30". Pe locul III - Do- 
brescu Vasile (C.C.A. I)

Astăzi se desfășoară ultima 
etapă a ..Cursei Munților“ Orașul 
Stalin—București, (172 km.).

Sosirea Cicliștilor va avea loc 
pe velodromul „Diuimo“ din Ca
pitală, în jurul orei 18,30.

| Conferința sindicatelor și oamenilor 
muncii din țările Europei 

i| BERLIN. — Delegații la Conferința sindicatelor și oamenilor 
muncii din țările Europei continuă discutarea problemei „Pen
tru crearea unității de acțiune a sindicatelor și oamenilor mun
cii împotriva pericolului războiului atomic, pentru dezarmare și 
pace, pentru o viață mai bună și progres social".

Printre alții a luat de asemenea cuvîntul tov. Anton Moise- 
scu, vicepreședinte al Consiliului Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă. După amiază comisiile de lucru și-au început ac
tivitatea.

Conferința își încheie lucrările la 22 iunie.

Cuvîntarea tovarășului Anton Moisescu
După ce a adus salutul oame

nilor muncii din R. P. Romînă, 
vorbitorul s-a oprit în continuare 
pe larg asupra realizărilor obți
nute de Romînia democrat-popu- 
Iară în anii de la eliberare in 
toate domeniile vieții. El a sub
liniat voința hotărîtă de pace și 
colaborare internațională a po
porului nostru, politica guvernu
lui romîn îndreptată consecvent 
spre îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale.

Tovarășul Anton Moisescu a 
subliniat apoi că clasa muncitoa
re și sindicatele noastre își in
tensifică acțiunile pentru întări
rea unității și solidarității munci
torești internaționale.

Vorbitorul și-a arătat apoi 
acordul cu propunerile făcute în 
numele Federației Sindicale Mon
diale de către tovarășul Louis 
Saillant ca conferința să cheme 

pe toți muncitorii și toate sindi-

cafele din Euroipa la luptă unită 
pentru încetarea generală a ex
periențelor atomice: intilnire la 
nivel înalt, dezarmare și coopera
re internațională ; pentru crearea 
unei zone denuclearizate; împotri
va înarmării atomice a Bundes- 
wehrului; împotriva instalării 
rampelor de lansare a rachetelor 
și a zborului avioanelor de bom
bardament încărcate cu bombe 
atomice.

Considerăm totodată necesar 
ca apelul să se adreseze organ.- 
zațiilor sindicatelor internaționa
le, Confederației internaționale a 
sindicatelor libere și Confedera
ției internaționale a sindicatelor 
creștine ca să accepte chemarea 
F.S.M. și ca prin reprezentanții 
lor autorizați să se întîlnească și 
să stabilească în comun acțiuni 
unite ale oamenilor muncii și or
ganizațiilor lor sindicale. în ve
derea asigurării păcii și securită
ții popoarelor Europei,

MOSCOVA. — Adunarea Gene
rală a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., întrunită la 20 iunie pen
tru alegerea de membri străini, a 
ales ca membru al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. pe acad. prof. 
Traian Săvulescu, președintele 
Academiei' R. P. Romîne.

ATENA. — Primul ministru uree 
Karamanlis a adresat sîmbătă 6 
scrisoare primului ministru brita
nic MacMillan In care respinge 
planul guvernului britanic cu pri
vire la insula Cipru.

VIENA. — In seara zilei de 18 
iunie, prof. dr. Constantin Ni- 
cuță, ministrul R.P.R. la Viena. a 
oferit un cocktail cu prilejul pre
zenței în capitala Austriei a aca
demicianului dr. Daicoviciu, invi
tat al universității din Viena unde 
a ținut un ciclu de conferințe la 
facultatea de filozofie.

MOSCOVA. — La 20 iunie Ti- 
beriu Petrescu, consilier al Amba
sadei R. P. Romîne la Moscova și 
un grup de membri ai ambasadei 
au vizitat Institutul unificat pen
tru cercetări nucleare din orașul 
Dubna. situat in apropiere de 
Moscova.

MOSCOVA. - La 20 iunie la 
Comitetul de stat tehnico-științific

speciialiștii în metalurgie 
U.R.S.S. și din S.U.A.

LONDRA. — La 20 iunie 
50.000 de muncitori de la transpor
turile cu autobuse din Londra, 
care au fost în grevă timp de a- 
proape șapte săptămtni în spriji
nul revendicării cu privire la ma
jorarea salariilor, au hotărît să se 
întoarcă la lucru după ce conduce
rea transporturilor din Londra a 
satisfăcut principalele lor reven
dicări.

BUDAPESTA. - La 20 iunie au 
luat sfîrșit lucrările sesiunii Adu. 
nării de Stat a Republicii Popu- 
tare Ungare. Sesiunea a aprobat 
în unanimitate proiectul de lege 
cu privire la directivele planului 
trienal.

BUDAPESTA. — Tribunalul oră. 
șenesc din Budapesta a dat sen
tința în procesul iui Zsigmond Jar- 
mai și Ernö Steinhaus, conducă
torii așa-numitului „Comitet revo
luționar“ al, colegiului avocaților 
din Budapesta, acuzați de crimă 
împotriva orînduirii de stat exis
tente. Zsigmond Jărmai a fost 
condamnat ța trei ani închisoare, 
iar Ernö Steinhaus, ia do' ani.

cei

Protestul U.R S.S. adresat guvernului vest-german
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 iunie mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko l-a invi
tat la Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. pe ambasadorul Re
publicii Federale Germane la 
Mos-'.c, H. Kroll și i-a declarat 
următoarele i

La 20 iunie în fața Ambasadei 
sovietice la Bonn a fost organi
zată o provocare ostilă Uniunii 
Sovietice. Aproximativ 400 de hu
ligani și provocatori : care s-au 
adunat în fața ambasadei 
scandat lozinci jignitoare la 
dresa Uniunii Sovietice și au 
runcat în clădirea ambasadei
pietre și cu sticle de cerneală. 
Detașamentele de poliție, venite 
din timp, de fapt nu au împiede
cat pe huliganii care și-au dat 
frîu liber. Ca urmare au fost 
sparte geamurile ambasadei, iar 
fațada clădirii a fost murdărită 
în multe locuri cu cerneală.

Autoritățile oficiale din Repu
blica Federală Germană nu pu
teau să nu știe despre provoca
rea care se punea la cale, întru- 
cît unele ziare vestgermane au 
publicat încă din ajun știri din 
care rezulta că împotriva ambasa
dei sovietice se pregătea o de
monstrație ostilă. In presă a fost 
indicată pînă și ora pentru care a 
fost fixată această ieșire inadmi
sibilă. Ambasada sovietică a a- 
tras atenția Ministerului Aface
rilor Externe al R. F. Germane 
asupra acestor știri. Cu acest pri
lej șeful adjunct al Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.F.G. a declarat că minis
terul cunoaște aceste Știri și că 
autoritățile R.F.G. vor lua măsuri 
pentru împiedicarea manifestări
lor ostile ambasadei sovietice. A- 
cest lucru nu s-a făcut însă. Mai 
mult decît atît întreaga compor
tare a polițiștilor care au sosit 
pentru a menține ordinea, arată

că organizatorii provocării au ac
ționat de fapt cu încurajarea vă
dită a politiei.

Așa dar autoritățile R.F.G. nu 
și-au făcut datoria elementară de 
a asigura securitatea ambasadei 
U.R.S.S. în R.F.G. și au încălcat 
astfel normele îndeobște recunos
cute ale dreptului internațional.

In legătură cu aceasta, guver
nul sovietic protestează pe lingă 
guvernul R.F.G. împotriva ac
țiunii ostile inadmisibile față de 
Ambasada Sovietică la Bonn. Gu
vernul sovietic insistă ca orga
nizatorii acestor provocări să fie 
trași la răspundere și așteaptă ca 
autoritățile din R.F.G. să ia mă
surile necesare pentru a nu per
mite repetarea unor asemenea ca
zuri pe viitor.

ALGER 21 (Agerpres). — Lup
tele din Algeria continuă. Un co
municat al comandamentului 
francez anunță că în ultimele 
24 de ore au avut loc ciocniri 
în masivele Algérois, Oranais și 
în Grande Kabylie. Comanda
mentul francez a folosit aviația 
împotriva algerienilor. Au fost 
uciși 48 de algerieni, iar 11 au 
fost 
este 
astă 
rile
morți și șase

răniți. Intensitatea luptelor 
relevată 
dată se 

franceze

de faptul că de 
anunță că pierde- 
se ridică la 16 

răniți.

•-----

Pentru unitatea 
tineretului

ROMA 21 (Agerpres). — La 20 
iunie s-a deschis Ia Roma plena
ra C.C. al Federației Tineretului 
Comunist Italian (F.T.C.I.). Ra
portul în legătură cu primul 
punct de pe ordinea de zi „Vo
tul din 25 mai cere unitatea tine
retului în lupta pentru pace, li
bertate, restaurarea Italiei și edu
carea în spirit democratic a tine
rei generații“ a fost prezentat de 
Trivelli, secretarul general al
F.T.C.I.

Cuvîntarea tov. E. Mezincescu 
la Conferința 0. I. M.

GENEVA 21 (Agerpres). — La 
20 iunie s-a încheiat discuția a- 
supra raportului Directorului Ge
neral al Organizației 
nale a Muncii.

Eduard Mezincescu,

Internațio-

, șeful dele
gației R.P.R., a expus poziția de
legației romîne față de diferite 
probleme ridicate în raportul Di
rectorului General sau de vorbi
torii precedenți.

■ Analizînd programul de asis
tență tehnică a O.I.M.-ului, vor
bitorul a constatat că s-a produs 
o diminuare a programului des
tinat țărilor slab dezvoltate din 
Asia și Africa.

Raportul Directorului General 
— a spus vorbitorul — ar fi fost 
mai obiectiv dacă ar fi abordat

probleme care s-au pus și se pun 
în fața O.I.M. ținînd cont de exi
stența și participarea unui mare 
număr de state socialiste la acti
vitatea organizației. Toate obsta
colele dezvoltării cooperării in
ternaționale in cadrul actual al 
O.I.M. țin de o singură cauză 
și anume de tendinjeie unor state 
sau grupuri reprezentate în sinul 
O.I.M. de a nu ține cont, de prin
cipiile fundamentale ale O.I.M. 
și mai ales principiul universali
tății, egalității in drepturi, in sco
pul de; a leza drepturile statelor 
socialiste.

Vorbitorul a criticat apoi ne- 
respectarea principiului reparti
zării echitabile în diferite organe 
ale O.I.M.

Săriți șl apărați...

ZIARELE: Agenția „France Presse" relatează din Washington că 
motivul care ar putea fi invocat pent'U deba'carea unor 
forțe americane pe teritoriul Libanului ar fi „necesitatea 
apărării" cetățenilor americani din Liban in cazul răs
turnării actualului guvern.

Cetäfenii americani* din Liban !
desen de : N. SCARLET

Evenimentele din Liban
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BEIRUT 21 (Agerpres). —Pre. 
sa anunță că la 20 iunie Dag Ham- 
marskjoeld, secretar general al 
O.N.U., a avut o întrevedere cu 
Sami Solh, primul ministru al Li
banului. Statul major al Comisiei 
de observatori ai O.N.U. in Liban 
a dat publicității un comunicat în 
care se arată că după încheierea 
primei faze a activității sale se. 
cretarul general al O.N.U. inten
ționează să treacă la tratative 
„dintre O.N.U. și țările interesn- 

“ cu privire la situația din Li-

Presa anunță de asemenea că 
la 20 iunie a avut loc o constă- 
tuire a liderilor din opoziție, la 
care a fost examinată situația din 
țară în legătură cu 
Hammarskjoeld in Liban, 
sfătuire s-a hotărît să se 
blicilății un memorandum 
stă problemă adresat 
lui Hammarskjoeld.

Ziarul „Telegraph“ 
șid Kerame, lider al 
surgenților din orașul 
mentînd vizita lui Hammarskjoeld 
în Liban, a declarat : „Nici plin-

sosirea lui 
La cori- 
dea pu
ia acea- 
opozițiede

scrie că Ra- 
mișcării in- 
Tripoli, co-

gerea guvernului libanez în Con
siliul de Securitate al O.N.U., nici, 
vizita lui Hammarskjoeld in Liban 
nu ne vor schimba atitudinea“. 
Kerame a subliniat că criza din 
Liban este o problemă pur inter
nă și nu privește decit pe liba
nezi.

Ziarul „Le Jour“ anunță că la 
2(1 iunie Șamun, președintele Li
banului, a primit pe Mc Clintock. 
ambasadorul S.U.A. lu Beirut, cu 
care a discutat timp de o oră. 
Ziarul arată că tratativele s-au re
ferit la problema asistenței mili
tare americane pentru guvernul 
Libanului.

Ziarul „L’Orient“ arată că în 
ultimele 24 de ore Șamun l-a pri
mit pe Mc Clintock de două ori 
și a avut cu el convorbiri „foarte 
importante".

Presa scrie de asemenea că la 
20 iunie, Sami Solh, primul mini
stru al Libanului, l-a primit pe 
Middleton, ambasadorul Angliei 
in Liban, care l-a asigurat de 
„simpatia“ guvernului englez față 
de actualul guvern al Libanului,
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