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Voice a terminat pentru ziua de astăzi 
munca la gospodăria colectivă. A făcut de 
la începutul anului și pină acum 280 de 
zile muncă. Acum se odihnește în cerdacul 
casei. Casa lor e nouă. Și-au construit-o 
anul trecut din veniturile primite pentru 
cele 1300 de zile muncă pe care le-a făcut 
familia lor. Familia numeroasă și harnică 
a lui Drăgan Oancea din Oprișănești, ra
ionul Filimon Sîrbu, duce acum o viață cu 
adevărat liniștită și îndestulată.
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Vești de pe șantierele 
ds construcții ah conductelor 

magistrale pentru 
ransporlul gazelor naturale 
Pe șantierul magistralei de est Nadeș-Onești, lu
ările de montare a conductei se apropie de sfîrșit. 
upă cum se știe, din cei 190 km cît măsoară a- 
3,stă magistrală, o porțiune de 180 km a fost 
ontată de tinerii care au lucrat pe șantierul na- 
>nal al tineretului. In. prezent muncitorii întreprin- 
rii de montaj-conducte magistrale Orașul Stalin 
jsfășoară tatr-un ritm susținut lucrările urmînd să 
■mine pînă la începutul lunii decembrie montarea 
tregii conducte. De asemenea ei lucrează intens la 
tisarea lucrărilor ta locurile unde conducta traver- 
ază rîurile Oituz și Tîrnave.
Succese deosebite au obținut 
mcitorii întreprinderii de montaj- 
iducte magistrale Orașul Stalin 
construcția magistralei de vest, 
au terminat în ziua de 10 no- 

îbrie lucrările de construcție pe 
jiou'ă porțiune de 34,5 km, adu- 
d conducta magistrală de vest 
imediata apropiere a puternicu- 
centru metalurgic Reșița, 

’e un alt șantier, cel al magis- 
lei Țicleni-Paroșeni, care va 
te gazele de sondă din regiunea 
roliferă Oltenia la termocentrala 
-trică din Paroșeni, muncitorii 
străduiesc să termine acum 
ntajul conductei pe ultimii 300 
:ri. Montajul întregii conducte 
îează să fie terminat pînă la 1 
embrie.
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Al doilea concurs 

de masă

(Agerpres)

ine știe, ne scrie
atorită largii participări și a 
resului cu care a fost primit 
tul concurs, precum și la ce
ia țărănimii muncitoare, Minis- 
l Agriculturii și Silviculturii 

. -eună cu Radiodifuziunea și 
viziunea Romînă organizează 
loilea concurs de masă „Cine 
ne scrie", care începe sîmbătă 
oiembrie.
t concurs, care se va desfă

ta șase etape, pot participa 
ctiviști, membri ai cooperati- 
■ agricole de producție, înto- 
șiți, țărani muncitori cu gos- 
rie individuală, precum și 
:itori din G.A.S.-uri și 
-T.-uri.
le 48 de Întrebări care pri- 
toate sectoarele agriculturii 

fi difuzate în limbile romînă, 
tiară și germană,
țrțile și revistele incluse ta bi- 
rafie pot fi găsite la toate 
itecile sătești.
ttcursul este dotat cu 10 pre- 
I, 20 premii II, 30 premii 111 
0 de mențiuni.
tigătorilor Ii se vor atribui 
remii aparate de radio, bici- 
stofă de haine și numeroase 

obiecte. Ele vor fi acordate
' ripanților care vor răspunde 

i număr cît mai mare de ta
ți și vor întruni 

puncte.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

O acțiune

Proletari din toate țările, unlțî-vă f
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Să transportăm
MARI CANTITĂȚI 

DE ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE 
PE OGOARE

V V cinteia 
retulul

S-a dovedit în practică că spo
rirea producției agricole la ha. se 
datorește atît efectuării lucrărilor 
agricole la timp și de bună cali
tate cît și încorporării în sol a în
grășămintelor naturale. In urma 
Consfătuirii de la.Constanța, orga- - ioanele, 
nizațiile U.T.M., sprijinite de teh
nicieni și ingineri agronomi și-au 
stabilit încă din timp sarcini con
crete cu privire la transportul gu
noiului de grajd la cîmp și ame
najarea platformelor de bălegar.

In această toamnă utemiștii și 
tinerii din regiunea Ploești, au 
transportat și împrăștiat prin mun
că voluntară cantitatea de 41.847 
tone de gunoi de grajd. Fruntași 
în această acțiune sînt tinerii din 
raionul Tîrgoviște care, alături de 
vîrstnici, au administrat 45.000 
tone gunoi, pe o suprafață de 
2300 ha. De asemenea utemiștii din 
raionul Ploești, în cinstea alege
rilor organelor conducătoare U.T.M. 
au transportat la cîmp prin mun
că voluntară cantitatea de 1450 
tone gunoi de grajd.

In regiunea Hunedoara, paralel 
cu arăturile adînci de toamnă ță
ranii muncitori transportă la cîmp 
însemnate cantități de îngrășă
minte naturale. Pînă acum au fost 
transportate 757.810 tone gunoi pe 
o suprafață de 40.802 ha.

La această acțiune și-au adus o 
contribuție însemnată și tinerii ță
rani muncitori, colectiviști și înto
vărășiți.

Rezultate bune au obținut tinerii 
din raionul Alba care au a- 
jutat la transportul pe cîmp a unei 
cantități de 160.000 tone gunoi de 
grajd și cei din raionul Sebeș, 
care și-au adus un aport însemnat 
la transportarea celor 110.000 tone 
gunoi.

In raionul Călmățui din regiu
nea Galați, acțiunea transportării 
gunoiului pe cîmp nu numai că a 
devenit o tradiție dar aceasta s-a 
transformat într-o acțiune organi
zată, de masă. Aportul organiza
țiilor U.T.M., cărora comitetul re
gional de partid le-a încredințat a- 
ceastă sarcină, a crescut conside
rabil. Nu poate fi trecută cu vede
rea inițiativa tinerilor de la G.A.C. 
„Filimon Sîrbu* din comuna Jianu 
cu privire la transportarea de că-

tre fiecare tînăr a cel puțin o tonă de gunoi 
pe terenul G.A.C. în fiecare campanie și amenaja
rea de platforme model de gunoi în G.A.S. și G.A.C. 
Inițiativa tinerilor din Niculești-Jianu a fost stimu
lată de Comitetul rafonal U.T.M. Călmăjui și ea s-a 
extins cu repeziciune în toate ra-
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. Pentru a se folosi la maximum 
timpul prielnic, s-a organizat 
„Săptămîna transportului și îm- 
prăștierii pe cîrnp a gunoiului de 
grajd" care a avut un mare răsu
net în toate raioanele. Cu atelaje
le disponibile, peste 2000 de tineri 
de pe cuprinsul raionului au trans
portat 26.000 tone de gunoi prin 
muncă voluntară pe terenurile 
G.A.S. și G.A.C. In mod deosebit 
s-au remarcat organizațiile U.T.M. 
din comunele Cioara-Doicești, Jia- 
nu, Bertești și Bordei Verde.

Inițiativele tinerilor din comuna 
Jianu s-au extins cu repeziciune 
în majoritatea satelor din regiunea 
Galați.

In această acțiune organizațiile 
U.T.M. au datoria de a-și inten
sifica munca pentru a mobiliza în
treaga masă de tineret la trans
portul îngrășămintelor naturale 
pe cîrnp și amenajarea lor, în plat
forme de bălegar, în scopul spo
ririi producției agricole la ha.

0 mai bună apro
vizionare a populafiei 

cu combustibil

Recoltatul ultimelor produse ce au mai rămas pe 
câmp este o sarcină de mare răspundere ce stă în fafa 
tineretului. Pentru aceasta- comitetele raional ți oră
șenesc U.T.M. Agnita, sub îndrumarea comitetului 
raional de partid, au mobilizat peste 800 de utemiști 
și tineri din cadrul întreprinderilor, care au execu
tat 2315 ore muncă voluntară, recoltind 30.000 kg. 
porumb știuleți de pe suprafața de 15 hectare la 
GAS. Agnita.

Au fost mobilizați de asemenea și 85 de tineri și 
elevi de la Școala de 7 ani din comuna Cincul, care 
au dat ajutor gospodăriei agricole de stat Cincul, re
coltind 8500 kg. porumb știuleți de pe suprafața de 
4 hectare, în 340 ore muncă voluntară

TINEREIUL CLUJEAN
PARTICIPĂ ACTIV

Za construcțiile edilitare 
ale sfatului popular

Un nou cartier 
înflorește In Ca
pitală.

In Floreasca 
răsar ca din pă- 
mînt noi și noi 
blocuri elegante.

Direcția generală a aprovizionă
rii populației cu combustibil a' 
luat măsuri din timp ca în depo
zite să existe cantități suficiente 
de lemne de foc și cărbuni. Față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut, anul acesta în depozitele din 
întreaga țară stocul de lemne de 
foc și cărbune este mai mare cu 
160.000 de tone. In Capitală sto
cul este cu 2.720 de tone mai mare 
decît cel din perioada corespunză-, 
toare a anului trecut. Aceste canH 
t'tăți sînt suficiente pentru buna 
aprovizionare a cetățenilor.

De la începutul anului s-au dis-* 
tribuit circa 3 milioane tone 
lemne de foc, din care 
580.000 tone în Capitală. Există 
condiții ca în anul viitor 
tranșele de lemne de foc să fie 
distribuite încă din primele zile ale 
lunii ianuarie. De asemenea, s-a 
luat măsura ca începînd de la 15 
noiembrie a.c. să fie livrată și 
tranșa de lemne de foc și cărbuni 
cuvenită pe trimestrul I al anului 
1959. In felul acesta se va asigura 
din timp o aprovizionare cît mai 
bună și se vor evita greutățile ce 
se ivesc iarna la transportul lem-, 
nelor.

Cînd burghezia

Plini de voie bună, elevii școlii de ucenici din Cluj își petrec clipe libere In sunetele 

plăcute ale acordeonului

Orașul Cluj, bătrîna așezare de la 
poalele Feleacului, întinerește. Constați 
aceasta cu un puternic sentiment de mîn- 
drie, de satisfacție deplină pentru acțiu
nile de folos obștesc inițiate de sfatul 
popular al orașului, pentru entuziasmul 
cu care tineretul își dă aportul la înfru
musețarea orașului Cluj, dovedind dra
gostea, atașamentul său profund față de 
patria noastră socialistă.

Acțiunile de folos obștesc, și cu deose
bire cele inițiate de sfatul popular al ora
șului, au constituit o preocupare pentru 
tineretul clujean reflectată în planul de 
muncă al organizației orășenești U.T.M. 
Prin munca voluntară a tineretului s-au 
realizat astfel importante economii. Să 
poposim puțin pe stadionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“. 20.000 de ore de muncă vo
luntară au depus aci tinerii. Lucrările 
efectuate însumează zeci și zeci de mii 
de lei eoonomii.

In luna mai sfatul popular orășenesc 
a deschis lucrările de construire a sta
dionului. Un stadion modem cu tribune 
avînd o capacitate de aproape 40.000 
locuri, pistă de atletism, terenuri de 
fotbal, baschet. Așa dar o construcție 
pretențioasă care reclamă eforturi con
siderabile. Dar la chemarea organului 
local al puterii de stat, chemare lansată 
pe baza unui plan de acțiune inițiat în 
colaborare cu comitetul orășenesc U.T.M., 
tineretul s-a angajat să termine lucrările 
stadionului pînă la 23 August. Zilnic, 
mii de tineri muncitori de la uzinele 
„Ianoș Herbalc", „Carbochim", „Tehno- 
metal", mii de studenți din universitățile 
orașului, precum și o mare parte a ele
vilor clujeni au efectuat numeroase ore 
de muncă voluntară la construirea acestei 
mari și complexe baze sportive.

Numeroase acțiuni de folos obștesc ale 
sfatului popular au fost preluate direct 
de unele organizații U.T.M. — cum ar 
fi, de pildă, cele din institutele de învă- 
țămînt superior. Studenții universității

„Victor Babeș" au răspuns cu multă în
suflețire acțiunii de taluzare a malurilor 
Someșului. Pînă acum, ei au reușit să 
efectueze lucrări de taluzare pe o supra
față de aproape 30.000 m.p. Și aceasta 
în numai 3.000 de ore de muncă volun
tară. Asemenea acțiuni, menite să con
tribuie efectiv la înfrumusețarea orașu
lui, au găsit un larg răsunet în rândurile 
masei largi a tineretului clujean. Pe malul 
Someșului, unde se întindea un vechi 
maidan, a apărut ca peste noapte un nou 
parc al orașului. Este opera a mii de 
elevi și studenți care au muncit cu mult 

entuziasm.
Examinînd contribuția tineretului din 

orașul Cluj pentru sprijinirea acțiunilor 
de folos obștesc ale sfatului popular oră
șenesc, un fapt ne apare cu pregnanță. 
Este vorba de preocuparea mereu cres- 
cîndă a organizațiilor U.T.M. pentru 
sprijinirea acțiunilor organului local al 
puterii noastre democrat-populsre. Edifi
catoare este în acest sens grija comite
tului orășenesc U.T.M. pentru antrena
rea tineretului spre a participa la o sea
mă de acțiuni de folos obștesc, preconi
zate să înceapă în aceste zile. Obiectivul 
principal îl constituie începerea lucrări
lor de construire a cinci mari blocuri 
muncitorești. Tineretul s-a angajat să 
execute prin muncă voluntară săparea 
fundațiilor precum și transportul a 5.000 
m.p. de pietriș și nisip. De asemenea, ti
nerii vor mai efectua transportul a 
5.000.000 de cărămizi și 600.000 bucăți 
țiglă. Aici vor lucra aproape 20.000 de 
tineri.

Acțiunile patriotice la care participă 
tineretul din orașul Cluj sînt o mărturie 
grăitoare a patriotismului său socialist, o 
dovadă a hotărîrii sale de a contribui la 
înfrumusețarea orașelor patriei noastre, 
la rezolvarea unor probleme de interes 
obștesc, la sprijinirea acțiunilor organu
lui local al puterii de stat.

VASILE RANGA

nu-și recunoaște
odraslele
Ipocritele lelițe bur

gheze s-au uitat mai a- 
tent la propriile odrasle, 
s-au speriat și au început 
să se bocească pe la toate 
răspintiile. Nu le vine să 
creadă că pocitaniile 
astea cu sufletul slut — 
cînd îl au și pe acela — 
cu discuri cu rok’n roll 
in loc de creier, aețio- 
nind sub impulsul abu
rilor de alcool și opiu, 
leneși pînă la indolență, 
nu le vine să creadă că 
aceste podoabe nu sînt 
rodul unor halucinații, 
ci copiii lor în carne și 
oase.

Un filrn francez, „Tri
șorii” al regizorului 
Marcel Carne a făcut 
mare vîlvă și i-a obli
cat pe ipocriți să se 
uite în oglindă. Eroii : 
un grup de tineri din 
marea ca și din mărunta 
burghezie franceză. Tră
iesc laolaltă nu ca o co
lectivitate, ci ca o ban
dă subvenționată de cei 
mai avuți. Nici unul nu 
se ocupă cu ceva serios. 
Se ascultă jazz — cînd 
nu sînt bani discurile 
sînt furate din magazin

— încep cu o propunere: discuția a. 
ceasta să nu se încheie cu problemele pe 
care le voi ridica eu. Cred că trebuie an
trenați să-și spună părerea despre felul 
cum participă tinerele cadre didactice la 
procesul de educație comunistă, și la pro
cesul de pregătire a studenților în gene
ral, un grup larg de oameni competenți 
care pot veni cu observații și propuneri 
utile.

— De ce credeți că tinerele cadre di
dactice au un rol deosebit in munca edu
cativă cu studenții ? Experiența lor di
dactică este totuși mai redusă.

— N-au experiență prea bogată, e ade
vărat, dar aceasta poate fi însușită. Ca
drele didactice vîrstnice îi ajută pe tinerii 
lor colegi să-și adauge la pregătirea pro
fesională și măiestria pedagogică. Cadrele 
didactice tinere au însă, față de cele 
vîrstnice un mare avantaj care le apropie 
de studenți: vîrsta. Tînărul asistent, pre
parator sau lector, este deci nu numai 
prin specificul muncii sale, mai apropiat 
de studenți, de preocupările lor dar și pot 
să-l înțeleagă mai bine pe student. Faptul 
că s-au despărțit nu de multă vreme de 
studenție îi ajută pe aceștia să fie mai 
receptivi la fenomenele ce se petrec în 
colectivul studențesc, să știe care sînt 
mijloacele cele mai bune pentru rezolva
rea fiecărui caz în parte, pentru educarea 
studenților în spiritul comunismului.

Avem în institut peste 100 de tineri 
asistenți, preparatori. Aproape toți ne-au 
fost studenți și au fost promovați în 
munca didactică pentru buna lor pregăti
re, pentru înclinația ce o aveau de a fi 
nu numai specialiști dar și pedagogi ca
pabili să dea din cunoștințele lor și al
tora. Majoritatea au fost și mai sînt mem. 
bri ai organizației U.T.M., au muncit sau 
muncesc ca utemiști în organizația insti
tutului nostru. Deci, se poate vorbi despre

R OL UL
tinerelor CADRE DIDACTICE
in educarea comunistă
a VTl I fMII OI
o continuare a muncii politice și 
despre o experiență îndelungată 
în acest domeniu de activitate. De 
aceea, utemiștii au și ales în 
munci de răspundere în organiza
țiile U.T.M. de facultăți, în orga
nizația U.T.M. a institutului și 
în consiliul asociațiilor studen
țești pe institut, numeroase cadre 
nere, utemiști.

Iată de ce trebuie să atragem tinerele cadre di
dactice să participe efectiv la munca de educare 
comunistă a studenților. Ele sînt foarte mult în 
mijlocul studenților'; pe grupe mai ales, acolo 
unde este nucleul activității colectivului studen
țesc. Datoria lor este în primul rînd, de a ajuta

Convorbire cu
conf. M. Rădoi 

rectorul Institutului politehnic 
din Timișoara

—xx—

didactice ti-

și veghea la buna pregătire pro
fesională a studentului. Poate fi 
însă ruptă această bună pregătire 
de o temeinică educație comuni
stă ? Nicidecum. Studentul care 
n-a ajuns la înțelegerea misiunii 
sale de viitor intelectual care să 
pună mai presus de orice pârtiei

conștientă și plină de devotament la 
care poporul o făurește cu mintea și 

construcția societății socialiste —

parea sa 
opera pe 
brațele sale 
care nu e călăuzit în viață de o adîncă pasi
une pentru profesiunea căreia i s-a dedicat, nu 
poate ajunge la o bună pregătire niciodată. Și 
toate acestea aparțin de domeniul muncii edu
cative, strîns îmbinate cu activitatea profesio.

nală. De aceea sarcina tînărului cadru 
didactic nu trebuie să se termine odată cu 
sfîrșitul orei de seminar sau de labora
tor. El trebuie să-și cunoască bine stu
denții pentru a ști cum să lucreze cu 
fiecare dintre ei. Și n-o poate face decît 
trăind alături de studenți, dedicîndu-le 
cît mai mult timp.

Cu studenții nu poți proceda așa cum 
procedezi cu un elev, lui nu-i pui notă 
proastă cînd l-ai ascultat în seminar și 
n-a știut, nu-i pui notă mică la purtare 
cînd a săvîrșit un act de indisciplină. 
Studentul a ajuns la acea maturitate cînd 
trebuie să știe că, independent de notă, 
munca și atitudinea lui trebuie să se ri
dice la nivelul unor mari exigențe. La ni
velul acestor exigențe trebuie să fie și 
munca tînărului cadru didactic care este 
cel mai apropiat de student, îl ajută să-și 
însușească particularitățile muncii din 
școala superioară, îi dirijează dorința do 
a cunoaște spre ceea ce este în primul 
rînd folositor în vederea formării orizon
tului lui politic, profesional, cultural, ne
cesar unui specialist — demn constructor 
al socialismului.

— in Institutul politehnic există fără 
îndoială o experiență, s-au cristalizat 
forme de muncă pe care tinerele cadre 
didactice Ie promovează in activitatea 
profesională și educativă. Ne-ați putea 
împărtăși cîteva din acestea ?

— Vreau să remarc că avem în insti
tut tinere cadre didactice cu o bună pre
gătire, cate se dedică sarcinilor lor cu 
multă pasiune și înalt spirit de răspun
dere. Ele caută mereu noi posibilități de a 
exercita o puternică influență educativă 
asupra studenților. Dacă am să dau cî
teva nume — cum ar fi, de pildă, Iosif

o
fără ca cineva să-și facă 
scrupule. Banda cutre
ieră cafenelele, barurile. 
Se dansează pînă la pier
derea conștiinței. Apoi 
tinerii se întorc acasă. 
Fetele nu se simt tulbu
rate de nici un senti
ment oricît de firav. 
Și totuși Bob se în
drăgostise de juna Mic 
și Mic de Bob. Cei doi 
adolescenți — pentru că 
în băltoaca aceasta se 
tăvălesc copilandrii abia 
săltați in bărbăție — își 
infrinează sentimentele, 
refuză să calce regulile 
jocului ca să nu fie iro
nizați de ceilalți. Inl.e 
timp, junii șantajează pe 
un om de afaceri, obțin 
o sumă importantă și 
cumpără o mașină de 
lux. Această mașină va 
fi mortnîntul lui Mic, 
care preferă sinuciderea 
unei vieți normale, unei 
împărtășiri a sentimen
telor sale. Și cu 
gata. Amoralitate, 
iniscuitate, suflete sfâșia
te, întuneric în minți și 
in suflete, nici o licărire 
de lumină.

„Nu există un astfel 
de tineret — au strigat 
ipocriții. E o calomnie, 
o insultă".

„Ba există, a răspuns 
Carne. Eu cunosc acest 
tineret. 11 observ de ani

asta 
pio-

de zile. Veniți în Saint-i 
Germaine-dez-Prez. 
prezint pe toți 
mei" I

Există, confirmă 
naiul „Expres#" 
pornind pe urma eroilor 
din film, a descoperit că 
în întreg Parisul realita
tea întrece cu mult filri 
mul. Reporterul jurnalu- 
lului a cutreierat sălile 
de dans, balurile, baru
rile, dancingurile și a- 
cele infame „super bom
be”, spelunci ordinare 
discrete. Ceea ce a întîb 
nit i-a făcut părul mă
ciucă. Oameni fără nici 
un fel de ideal, de o 
goliciune sufletească îns 
spăimintâtoare, simple 
aparate care dau din 
picioare în ritm de ca- 
lipso, pentru care dra
gostea nu este o pros 
blemă de sentiment, pen
tru care alcoolul ține 
loc de ideal, de perspeoi 
tivă și de cultură.

Da, acesta este tinere
tul burghez, nu numai 
al Franței, ci al tuturor 
țărilor occidentale. Pen
tru că „Tineretul Za- 
zau” din Franța esta 
frate bun cu „Teddyr 
boys” din Anglia, cu as 
cea nenorocită „Beat ge-i 
neration” a Americii. 
Da, acesta este tineretul 
de bani gata, care în
cearcă să corupă prin fi
lozofie nihilistă și prin 
practica de pierde vară, 
întreg tineretul. Da, ace
sta este tineretul, acel 
tineret care plecînd în 
armată în Algeria, se 
distrează torturînd pe 
Henry Aleg și pe patrios 
ții algerieni. Da, el este 
acel tineret care sparge 
capetele negrilor din 
Nottingham și aprinde 
focuri periculoase de ard 
tificij în plin Tra
falgar Square.

Ei, da, acesta este pro
dusul, mărul putred pe 
care burghezia îl pune 
cu bună știință alături 
de celelalte mere sănă
toase, de restul tineretu
lui, ca să le infecteze, 

Ei 
fructul 
fruct 
are însă nevoie. Pentru 
că el generează carnea de 
tun, roboți care nu pun 
întrebări, ci execută nu
mai, brutele și asasinii 
necesari pentru război și 
provocări agresive.

Oamenii conștienți, 
gazetari și scriitori pro
gresiști, mîhniți de rătă
cirea în care e animată 
o parte a tineretului au 
dat alarma. Îngrijorarea 
nu e din păcate suficien
tă. Ea aruncă doar să- 
mînța, care numai așezată 
lingă aceea a luptei re-, 
volujionare, va rodi.

AL. GIRNEAȚA
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DARWIN

contemporane

ocu*

Macheta unei hidrocentrale marine

(după revista sovietică „Nauka ijixn**)

cu 
pat 
zat 
gia

Anul acesta s-a împlinit un secol 
de clnd Darwin și-a expus epocala 
teorie*), Întreaga lume civilizată a 
recunoscut faptul că viața, speci
ile, rasele, evoluează, că omul re
prezintă cel mai înalt stadiu atins 
de natură și își are originea In
tr-un strămoș care seamănă 
maimuța, A fi jignit de faptul 
omul se trage din maimuță e 
și cum te-ai supăra că copiii 
sini aduși de barză. Faptul e 
murit pentru toată lumea, < 
știința despre evoluție contrazice... 
„geneza", basmul bibiic despre fa
cerea lumii...

Basmul are, ca orice basm, far
mecul său, dar în mod foarte ciu
dat o parte a presei americane, 
mai glumind, mai cu seriosul, s-a 
încăpățînat să-l ia în serios. Clnd 
am citit, acum vreo 20 de ani, în- 
tș-un roman celebru al lui Sinclair 
Lewis (Strada Mare) că la un co
legiu american din provincie, Dar
win încă nu e recunoscut, credeam 
că este o exagerare ironică a scri
itorului, dar clnd colo pare-se că 
și azi după zeci de ani, observa
ția lui Lewis rămine valabilă.

In timp ce oamenii de știință a- 
mericani au constituit un comitet 
al centenarului Darwin, iar 4400 
biologi și geneticieni au discutat 
recent lucrările marelui savant en
glez, o revistă ca „News Week", 
in loc să invite, pentru a-și expri
ma opinia în legătură cu teoriile 
lui Darwin oameni de știință, a 
preferat să ia interviuri.., preoților. 
Reporterii revistei s-au dus în 
Dayton, orașul unde acum 33 de 
ani a avut loc ultima mare bă
tălie între darwiniști și fundamen
taliști. Aceștia din urmă erau oa
meni care susțineau literă cu li
teră legenda lui Adam și Eva; te-

cu
'. că

ca 
nu 
lă- 

dar

•) Lucrarea sa despre evoluția 
speciilor a apărut tn 1859 dar teo- 
ri-a și-a expus-o la 1 iulie 1858.

- —-......■ ■ —

O nouă sursă ENERGETICA
De aproape două ori pe zi, 

oceanele globului sînt străbătute 
de un talaz uriaș, care se întinde 
de la o calotă polară la cealaltă, 
pe lățimi de mii de kilometri. 
Acesta este fenomenul mareelor, o 
ridicare a suprafeței mărilor și 
oceanelor, cauzată de atracția 
gravitațională a Lunii Și a Soare.

INEPUIZXBlli.
Datorită diferențelor de nivel 

pe care le produc, mareele con
stituie o importantă

intre geneza biblică șl darwinism 
„nu există nici o contradicție".

bl mai comic sună scrisoarea

Apele mărilor și oceanelor for
mează sub atracția Lunii două 
proeminențe, diametral opuse,; care 
călătoresc cu -o viteză de -circa 
1666 km. pe oră la Ecuator, ast
fel incit fiecare Ioc de pe țărmul 
oceanelor este „vizitat" de două Ori 
pe zi. De două ori pe zi apa se 
ridică în timp de 6 ore și 13 mi
nute pînă la nivelul maxim, în 
flux, de două ori coboară în

Sursa de energie

oria evoluției îi înfuria cumplit și. 
pentru a ridiculiza teoria lui Dar
win cumpărau cimpanzei și îi îm- 
brăcau omenește. Plini de nostal
gie pentru fundamentaliști, „News 
Week a tras nădejde că măcar 
slujitorii cultelor dtn înapoiatul o- 
rășel vor asvtr.lt cu noroi în Dar
win. Dar pînă și preoții au ținui 
să pară în ochii compatrioților oa
meni moderni, în pas cu știința. 
Un protestant, profesor de teolo
gie, a declarat că biblia „nu este 
o autoritate In ce privește faptele 
științifice". Un romano-catolic a 
răspuns că trupul omului ar fi 
fost pregătit pe căile evoluției dar- 
winiste din maimuță, și că numai

Insuflarea spiritului s-a 
divinitatea. Un rabin a pred- 
diplomatic că „știința și reli- 
sînt două lucruri diferite".

Apelînd la cei mai Inapoiați oa
meni din cele mai înapoiate medii 
și ocolind oamenii de știință, re
vistele americane n-au avut totuși 
cîștig de cauză și mai ales preo
ții, oameni precauți, s-au ferit să 
iasă la luptă contra lui Darwin. 
Atunci altă revistă „Life", in nu
mărul din 13 octombrie, a găsit 
altă cale: așa zise scrisori ale ci
titorilor, Merită să le cităm ca 
mostre de obscurantism. Intr-ade. 
văr e greu în această a doua ju
mătate a secolului XX, să mai gă
sești obscurantiști de felul celor 
care au scris revistei „Life". Un 
oarecare Iaseph Felder, din Buf
falo, New York, pretinde că teoria 
evoluției ar fi fost enunțată, acum 
1500 de ani de către... sfintui Au
gustin I

Domnul din Buffalo susține să

Și mai comic sună 
unui oarecare Powell din Berkeley, 
California. Dacă omul se trage din 
maimuță, ca rezultai al supravie
țuirii celui mai tare, atunci — spu
ne dl. Powell — e clar că azi n-ar 
mai trebui să existe maimuțe, ci 
doar oameni!

Dar, cel mal mare spafiu e a- 
Cordat de revistă domnului D. 
Thomson, care scrie tocmai din Sa- 
kyoku, Kyoto, Japonia, După ce-l 
înjură pe Darwin pentru „nunle 
ilogică" și „teorie de neînțeles" 
(Se vede că nu i-a înțeles teoria) 
(U. Thomson îl țacg praf pe Dar
win cu următoarele argumente; 
„din ce spune (Darw’m) ar trebui 
să conchidem că... animalele supe
rioare se trag din animale infe
rioare... o cauză mai rhică produ
ce un efect mai mare. Dar toate 
legile rațiunii se împotrivesc la a- 
semenea concluzii și ori ce știm 
în lumea științei depinde de teiul 
cum ascultăm de aceste legi", in
tr-adevăr, cum naiba sa iasă un 
stejar, care e mare, dintr.o ghin
dă, care e mică? Unde s-a văzut 
ca o cauză (butwugă), mică să 
determine (răstoarne) un efect 
(car) mare? Și cine a mai pomenit 
năzbitii de astea, cum ar fi evo
luția de la inferior la superior, de 
la nevertebrate la vertebrale, de 
la reptile la patrupezi, și de la 
patrupezi la bipezi ? Nimic să nu 
Se schimbe, totul să rămină cum 
a fost și în natură și in societate! 
— iată dorința celor care numesc 
„ilogică" și de „neînțeles" dezvol
tarea de ia simplu la complex, de 
la inferior la superior, de la vechi 
la nou.

Probabil că, pe vremuri, cu sute 
de mii de ani înainte, diferite mai
muțe au văzut că vreo cîteva su
rate de-ale lor se dau jos din pom, 
In două picioare Și se folosesc de 
celelalte două ba chiar și de crăci 
și pietre. Probabil că aceste mai
muțe au fost revoltate și enerva
te la culme:

— Hei, suratelor I Ce faceți ? de 
ce umblați așa ? Vreți poate să de- 
veniți oameni ?

Cam așa le-au întrebat maimu
țele conservatoare pe celelalte mai
muțe, bipede. Dar bipedele și-au 
văzut de treabă, au împins îna
inte omenirea și au dat naștere 
acelui exemplar care a făurit sta
tuia lui Jupiter Olimpianul, a A- 
froditei, care au creat plnzele lui 
Rembrandt, muzica lui Beethoven 
șl rachetele purtătoare de sputnici.

Azi. cîteva maimuțe contempora
ne încearcă să răstoarne darwi- 
nlsmul. Acum 100 de ani, clnd 
Darwin și-a făcut apariția la Cam
bridge, să-și expună teoria, stu- 
denți huligani l-au primit cu efigii 
oe care erau desenate, în bătaie de 
joc, maimuțe.

Dar maimuțele, fie ele vechi sau 
noi, reale ori pictate n-au putut 
opri niciodată și nu vor opri ma
rile adevăruri cucerite de știință.

CR. FAGERAȘU Cum să recunoaștem

Cunoaștem cu toții importanța 
centralelor hidroelectrice. , Ele se 
compun dintr-un lac de acumula
re format cu ajutorul unui baraj, 
apa ridîcîndu-și nivelul cu cîteva 
zeci de metri. în cădere, apa este 
făcută să rotească turbinele și ge
neratorii unei centrale electrice. 
Cu cît diferența de nivel și debi
tul apei sînt mai mari, cu atît 
cantitatea de energie ce poate fi 
obținută crește.

Deoarece și mareele realizează 
diferențe de nivel ale apelor, ne 
vine imediat în minte posibilitatea 
de a construi centrale hidroelec
trice pe țărmul mării la gurile 
estuarelor și ale golfurilor îngu. 
ste. Acestea poartă numele de

Centrale marine

timp de 6 ore și 13 minute pînă 
la nivelul minim în reflux. Cu 
toate că în marea deschisă di
ferența de nivel între flux 
și reflux nu depășește un metru, 
la țărmuri aceste diferențe de ni
vel sînt foarte diferite. Acolo unde 
valul de maree pătrunde într-o 
porțiune care se îngustează, dife
rențele de nivel cresc foarte mult. 
Astfel în canalul Mînecii diferen
ța de nivel la intrarea din ocea
nul Atlantic este de 4 m., iar pe 
măsură ce acesta se îngustează di
ferențele cresc pînă la 7 m.

în golfuri aceste diferențe de 
nivel sînt și mai mari. Cele mai 
avantajate sînt golfurile în formă 
de pîlnie și estuarele nurilor.

Un prim avantaj față de cen
tralele hidroelectrice obișnuite 
îl constituie debitul permanent și 
neschimbător, care nu depinde de 
regimul ploilor, de iarnă sau de 
vară, de secetă. Alt avantaj, este 
faptul că bazinul de acumulare 
este gata format, fiind însuși estu
arul rîului sau golful, care trebuie 
doar închis printr-un baraj. în 
baraj vor fi montate turbinele cu 
generatorii. Cînd este flux, apa va 
curge spre golf, punînd în mișcare 
turbinele. în timpul refluxului, ni
velul apej din bazin va fi mai 
înalt ca nivelul mării, astfel încît 
apa va curge invers, acționînd ia
răși turbinele. La aceasta se mai 
adaugă un procedeu ingenios care 
poate mări și mai mult randamen

tul centralelor marine. De două 
ori pe zi, în perioadele interme
diare, cînd nivelul mării și al apei 
din bazin diferă cu puțin, turbo- 
generatoarele sînt inversate, intro- 
ducîndu-se energie electrică și în- 
trebuințînd turbinele ca pompe, se 
pompează apă din mare în bazin 
sau invers, asigurîndu-se astfel o 
diferență de nivel mai mare pen
tru vîrful fluxului sau refluxului. 
Astfel, dacă în perioada interme
diară se pompează apa pe o dife
rență de nivel de un metru, cînd 
diferența de nivel atinge cu cîteva 
ore mai tîrziu 6—7 metri, apa 
pompată dă înapoi o energie de 
6—7 ori mai mare decît cea care 
a fost cheltuită la pompare.

Ne întrebăm atunci, de ce nu 
au fost construite încă asemenea 
centrale ?

Motivul e simplu: există imense 
dificultăți tehnice. Turbinele tre
buie să funcționeze cu apă de 
mare, care atacă oțelul obișnuit. 
Spre deosebire de turbinele obiș
nuite, care funcționează într-un 
singur sens, și funcționează numai 
ca turbine, agregatele hidrocen
tralelor marine trebuie să funcțio
neze în două sensuri, și în plus, 
să poată fi utilizate și ca pompe ! 
Altfel, ar fi necesare trei tipuri de 
agregate, care ar face ca o cen
trală marină să devină de trei ori 
mai scumpă decît o centrală hidro
electrică obișnuită, nemaifiind ren
tabilă.

Progresele tehnicii moderne au 
reușit însă să învingă aceste difi
cultăți.

Hidrocentrale marine 
sovietice

Uniunea Sovietică este printre 
primele țări din lume care con

struiesc hidrocentrale marine. Pri
mele centrale marine sovietice vor 
fi așezate în nordul Uniunii So
vietice, în golful Mezen, la Marea 
Albă, unde o expediție științifică 
a institutului de proiectări de 
centrale hidroelectrice a executat 
cercetări în vederea instalării.

Puteți observa pe harta noastră 
așezarea și forma tipic favorabilă 
a golfului Mezen, în formă de tri
unghi, terminat cu un estuar lung 
și îngust, de aproape 80 km., și 
foarte îngust (pe hartă încercuit), 
în golful Mezen fluxul atinge înăl
țimi considerabile, de 8—9 metri.

Aici vor fi instalate trei stațiuni 
marine care vor alimenta cu 
energie electrică raioane lipsite de 
combustibil pentru termocentrale, 
primind astfel lumină, căldură și 
forță de la apele reci ale mării 
polare.

Deoarece fluxul și refluxul îm
piedică efectuarea unor lucrări 
continue de construcție de tip o- 
bișnuit (turnarea betonului-pe loc) 
noile centrale marine sovietice vor 
fi construite din uriașe blocuri de 
beton prefabricate. Primele două 
stațiuni vor servi pentru alimenta
rea raioanelor locale. A treia sta
țiune va fi un gigant, al cărei ba
raj va fi ridicat probabil acolo 
unde cercul nostru întretaie, intra
rea estuarului, lată de peste 10 
kilometri. Această stație maremo- 
trică gigantică va trimite energia 
sa și regiunilor mai îndepărtate 
ale Uniunii Sovietice.

în Extremul Nord, marea polară 
Înlănțuită va începe în curînd să 
furnizeze omului căldură, energie.

Jng. F. VIȘINESCU

original
Un dispozitiv t Șp.; SWT

Inginerul Mihail Morozov din 
Riga a realizat un important 
dispozitiv care permite lichida
rea detonațiel la motoarele cu 
carburator, chiar atunci clnd a- 
cestea funcționează cu regim 
maxim.

Originalul dispozitiv al ingi
nerului sovietic este un regu
lator cu vid cu două regimuri,- 
care a fost deja instalat pe o 
serie de autoturisme „Pobeda", 
Probele au fost încununate de 
succes. Puterea motorului a 
sporit cu 10 cai putere, iar con
sumul de carburanți s-a redus 
cu 20 la sută. După cum afirmă 
specialiștii, inovația lui Moro
zov prezintă o uriașă importan
ță practică. Astfel, cu ajutorul 
acestui dispozitiv, fără o sc 
modifica cu nimic construcția 
motorului, s-a reușii sporirea 
puterii motorului și reducerea 
consumului de benzină. Acest 
regulator este foarte simplu Șl 
nu necesită cheltuieli suplimen
tare în fabricația automobilelor, 
dirijind în mod operativ funcți
onarea sistemului de aprindere 
tn funcție de regimul de sar
cină al motorului.

•-

Ia clinica chirurgicală a Spitalului „C. Davilla"

Construcția unui rezervor de combustibil cu o capacitate de 5.000 
metri cubi necesita folosirea a mii de piese, cerea un mare număr 
de brațe de muncă.

Tn Uniunea Sovietică datorită aplicării unei metode ingenioase și 
originale bazată pe elasticitatea oțelului, durata unei astfel de con
strucții s-a redus la o săptămînă iar transportul pieselor lucrate în 
uzină nu mai ridică nici o problemă. Toată operația mutării rezer
vorului respectiv este efectuată de o echipă de opt muncitori.

Mieros
A fabrica o sîrmă aproxima, 

tiv de 10 ori mat subțire de
cît firul de păr și a o acoperi 
cu material izolant nu este un 
lucru chiar atît de simplu. A-

cum cîțiva ani se părea încă 
fantastică rezolvarea proble
mei producției în masă a unei 
asemenea microsîrme cu o 
izolație de sticlă.

La fabricarea microsîrmei se 
pierdea mult timp. Microsîrma 
era trasă pînă la diametrul 
stabilit la cîteva mașini de 
tras sîrmă, iar apoi era tre
cută printr-un cuptor special 
și acoperită cu materialul izo
lant.

Nu de mult, în uzina „Mlcro- 
provod“ din Podolsk (U.R.S.S.) 
a fost pusă la punct o nouă 
tehnologie de producție a mi
crosîrmei. Cu ajutorul curentu
lui de înaltă frecvență, sîrmă de 
tnangan este trasă dintr-o 
dată pînă la dimensiunea sta
bilită — cu un diametru de 4 
microni —
comitent cu izolația de sticlă. 
Un kilometru al unei astfel de 
sîrme cîntărește mai puțin de 
un gram.

și se acoperă con-

boala
In faza incipientă ‘

Cancerul este incurabil
Ne vorbește

• ț
conf. dr. O. Costăchel

director adjunct științific al Institutului Oncologic București.

Continulnd ancheta inițiată de 
ziarul nostru cu privire la pro
blema cancerului, un redactor al 
ziarului nostru s-a adresat conf. 
dr. O. Costăchel care ne-a decla
rat următoarele:

Ancheta întreprinsă de ziarul 
„Sclnteia tineretului" este după pă
rerea mea o acțiune deosebii de 
instructivă.

De la început aș vrea să subti. 
niez faptul pe care l-au susținut 
și ceilalți participant la ancheta 
dv, că boala canceroasă este vin
decabilă. Intr-adevăr faptele ne a- 
rată că un cancer cunoscut de la 
început poate fi tratat și vindecat 
cu ușurință de un medic cu califi
care mijlocie. Dar nici cel mai 
mare specialist nu mai poate face 
aproape nimic în cancerele înain
tate.

De aceea problema principală tn 
lupta împotriva cancerului este 
depistarea sa timpurie, prezentarea 
la medic la primele semne ale 
bolii.

Tocmai de aceea in cadrul an
chetei inițiate de ziarul dv., eu aș 
vrea să vorbesc despre cîteva din 
localizările mai însemnate ale can
cerului, despre cîteva din primele 
semne ale bolii.

CANCERUL STOMACULUI, de 
pildă este una dintre cele mai răs- 
pîndlte localizări ale cancerului. 
El apare cel mai des Intre 40 șl 
60 ani. Totuși aproape un sfert 
dintre bolnavii de cancer al stoma
cului sini mai tineri tje 40 de ani. 
Cancerul stomacului este precedat 
uneori de stări precanceroase cum 
ar fi gastriia cronică sau ulcer sau 
polipi ai stomacului. Nu orice gas- 
trită sau ulcer 
cancer, totuși 
diverse boli ale 
să se prezinte 
medical.

se transformă tn 
cei care suferă de 
stomacului trebuie 
regulat la control

. r \
Pentru a recunoaște cana 

stomacului la început trebuie șe
dea o atenție deosebită celor 
mici semne, ca apariția unei sl 
ciuni generale, scăderea puterii 
muncă, scăderea fără pricină 
poftei de mîncare merglnd pine 
dezgust pentru unele alimente, P 
derea plăcerii de a mînca Inse 
de dureri la stomac, grețuri - 
vărsături, scăderea tn greui, 
semne de anemie, depresiune, 
re de apatie și indifere 
Toate acestea nu înseamnă 
apărat existența unui cari 
La ivirea acestor semne r 
bule să ne ducem insă gra 
la medic.

îndepărtarea tumorii prin op 
ție, dacă este bine făcută la îr* 
putui bolii, duce la vindecări 
lungă durată.

CANCERUL SINULUI 11 
tîlnitn îndeosebi la femeile 
in vlrstă, dar el apare 
la femeile tinere șl foarte 
chiar la bărbați.

Se presupune că refuzul u 
dintre femei de a-și alăpta c< 
precum și avorturile 'epetate 
naștere In organism la stări 
înlesnesc apariția cancerului la 
Bolnavele își dau seama întîn 
tor că s-a ivit un mic nodul 
la unul din sini, multe din ele 
servind tumoarea abia cînd 
juns să fie destul de mare. Br 
vele care vin tîrziu la consui 
au ganglionii limfatici prinși, 
dar nedureroși. Mai tîrziu tn i 
tul tumorii canceroase, pe piei 
ivește o ulcerație cu marginii 
tărite șl cu o secreție mirosit

Femeia care a simțit în sin - 
tăritură oricît de mică trebuie,' 
se prezinte imediat la medic, s 
aștepte să apară durerile și în 
ce caz să nu se folosească de 
un leac băbesc care poate ag 
boala. Dacă medicul observăț 
tumoarea este canceroasă, boi 
trebuie să se supună operației 
dă o vindecare sigură aproa, 
toate cazurile.

TUMORILE CREIERULUI 
zintă drept simptome mai 
portante dureri de
vărsături. Durerea de cap 
semnul cel mâi timpurii 
ea nu trece cu medice 
te obișnuite După dureri di 
și vărsături se mai observă 
rea vederii, scăderea puterii, 
ferența, micșorarea orogresi 
facultăților intelectuale ale 
navului.

Tratamentul tumorilor ceri 
se face numai pe cale chil 
cală, prin extirparea tumori',

cap
• arama este cunoscută din timpurile cele mai îndepărtate? Ar

heologii au găsit obiecte de aramă și de bronz avînd o vechițne 
de șase mii de ani. In Grecia antică și în vechea Romă se fabri
cau din bronz (aliaj de aramă și cositor) spade și scuturi, obiec
te casnice și ornamente.

• după ce au folosit ca și celelalte popoare, argila, piatra și 
lemnul pentru scris, chinezii au trecut acum 3000 de ani la folo
sirea plăcilor de bambus și mai apoi, acum 2200 de ani, la folo
sirea hîrtiei de mătase ?

• singura descoperire importantă care se poate atribui unui al
chimist căutător de aur este fosforul, găsit în urină de Henning 
Brand, în anul 1669?
• Iohann Baptist Van Hei mont, născut la Bruxelles tn anul 

1577, deosebește pentru prima oară diferitele gaze de gazul aer, 
cu care erau confundate de către toți chimiștii de pînă la el ? (va urma)

asvtr.lt


DE CE A FOST REALES
VECHIUL COMITET

La adunarea de dare de seamă 
și alegeri a comitetului U.T.M. a 
organizației de bază „Textila 
Grivița"-București, utemiștii au 
reales — cu o singură excepție — 
pe toți membrii vechiului comF 
tet. Cum și-au cîștigat tovarășii 
această prețuire, care au fost re
zultatele obținute de această or
ganizație în anul care s-a scurs ?

Aceste întrebări și-au găsit 
răspuns atît în darea de seamă 
cît și în discuțiile purtate de ute- 
miști.

In perioada dintre cele două 
adunări de aiegeri, organizația 
de bază „Textila Grivița" a ob
ținut succese pe linia creșterii 
conștiinței socialiste a utemiștilor 
și tinerilor. Sub îndrumarea or
ganizației de partid, utemiștii și 
tinerii au fost antrenați la o mun
că avîntată în producție, pentru 
îndeplinirea planului. Darea de 
seamă arăta că majoritatea tine
rilor sînt antrenați în întrecerea 
socialistă, că nici un tînăr nu lu
crează sub normă, că s-a reîn
ființat brigada de producție de la 
secția sortare care a obținut fru
moase rezultate în muncă. Adu
narea generală a apreciat grija tul ei constă în aceea că a reușit 
cu care comitetul U.T.M. s-a o- ca — pornind de la lucrurile bune 
cupat de continua ridicare a caii- realizate 
ficării profesionale a tineretului. 
In acest sens a fost dat ca 
exemplu Interesul cu care s-a o- 
cupat comitetul U.T.M. de cursul 
de minim tehnic, precum și con
știinciozitatea cu care au învățat 
utemiștii. In cuvintul său — to
varășa Elena Iosîfan, secretara 
organizației de partid — arăta că 
urmînd exemplul comuniștilor, 
utemiștii au fost în primele rîn- 
duri ale bătăliei pentru realiza
rea planului, pentru produse de 
bună calitate.

Paralel cu îndeplinirea acestei 
sarcini principale organizația de 
bază U.T.M. s-a ocupat de edu
carea politică și ideologică a ti
nerilor, le-a îndrumat activitatea 
în afara orelor de muncă. Cercul 
politic a funcționat bine, s-au ți
nut conferințe cu un bogat conți
nut educativ, recenzii, au fost vi
zionate în colectiv spectacole, s-au 
organizat joi ale tineretului. Cu 
prilejul adunării generale in care 
s-a analizat activitatea U.T.M. în 
lumina învățămintelor desprinse 
din studierea documentelor Ple
narei C.C. al P.M.R. din iunie 
1958, au ieșit la iveală o serie de 
lipsuri ale organizației U.T.M. pe 
linia educării politice a utemiști
lor și a creșterii combativității lor

revoluționare. Adunarea de atunci 
a adoptat hotărîri menite să a- 
dîncească munca de educare a ti
nerilor în spiritul tradițiilor re
voluționare ale clasei muncitoare 
condusă de partid, 
munca de 
ideologic și politic. Pentru tradu
cerea în viață a acestor hotărîri 
s-a organizat colțul U.T.C. unde 
au avut loc întîlniri ale tinerilor 
cu luptători din ilegalitate, s-a 
ținut o adunare generală în care 
s-a analizat felul in care mun
cesc utemiștii pentru ridicarea ni
velului lor politic și ideologic, iar 
în anul acesta au fost încadrați 
în învățămîntul politic toti ute
miștii. Toate acestea au contri
buit la educarea tineretului, iar 
adunarea a cerut ca ele să fie 
continuate și lărgite în viitor. 
Pentru felul în care a organizat 
munca utemiștilor în vederea ob
ținerii acestor rezultate, comite
tul U.T.M. și-a cîștigat încrede
rea și prețuirea colectivului de 
tineri.

Adunarea generală nu s-a mul
țumit însă doar cu trecerea in re
vistă a succeselor obținute. Meri-

șă intensifice 
ridicare a nivelului

: — să ofere o mai largă 
perspectivă comitetului nou ales 
in vederea adlncirii anumitor la
turi ale muncii de organizație. 
Astfel unii vorbitori au arătat că 
nu s-a muncit suficient cu unii 
tineri în vederea ridicării con
științei lor politice.

— Ne mindrim într-adevăr cu 
fruntași in producție ca Angela 
Crăciun — a spus tn adunare

tov. Nicolae Maricu. Dar oare a- 
ceasta este destul pentru a o pu
tea numi pe Angela utemlstă 
conștientă de răspunderea pe care 
i-o dă calitatea de membru al 
organizației revoluționare de tine
ret ? Toți știm că ea lipsește de 
la adunări, că nu învață suficient, 
că e lipsită de combativitate. Co
mitetul U.T.M. s-a mulțumit doar 
cu faptul că este fruntașă in pro
ducție și nu s-a ocupat destul de 
pregătirea ei politică.

In fabrică lucrează un număr 
mare de fete, Comitetul U.T.M. 
n-a muncit diferențiat cu ele, nu 
s-a ocupat suficient de organiza
rea unor activități specifice, n-a 
manifestat destulă grijă în vede
rea pregătirii lor pentru viață.

Ce va trebui făcut în viitor ?
Adunarea generală a adoptat 

hotărîri menite să îmbunătă
țească activitatea organizației 
U.T.M., mai ales pe linia educă
rii politice a fiecărui utemist și 
tînăr în parte în scopul creșterii 
conștiinței revoluționare a acesto
ra. Utemiștii au hotărît să se 
țină mai multe conferințe politi- 
co-ideologice, să se organizeze 
vizitarea muzeelor și in special a 
Muzeului de istorie a partidului, 
să se îmbunătățească conținutul 
joilor tineretului, să se organizeze 
excursii cu caracter 
Pornind de la tot 
pozitiv în această organizație, 
comitetul U.T.M. are toate posi
bilitățile să dezvolte și să adin- 
cească munca politică de organi
zație, așa cum au cerut utemiștii.

educativ etc. 
ce s-a făcut

care nu lipsește radioul. Ni
mic „făcut1*. Două imagini reale 
din viața satului nostru care gră
iesc fără text. Calitatea cineaștilor 
e că le-au opus laconic cu ajuto
rul paralelismului cinematografic 
obligînd spectatorul să tragă con

din scurt-me- 
ieșit mai bine 
reală. Nu avem 

film artistic, 
jurnal ci- 

eficiență 
cu ni-
aceea a

un
simplu

a cărui
nu e 

decît

Dind curs multiplelor sarcini 
care-i revin în urma Consfătuirii 
din aprilie de la Constanța, Jur* 
naiul cinematografic agricol îți lăr
gește tematica, preocupîndu-se de 
zugrăvirea multilaterală a politicii 
partidului la suie, îngrijindu-se în 
același timp și de îmbunătățirea 
nivelului său publicistic, Subiecte
le socotite de către unii drept 
aride și neinteresante devin, prin fo
losirea mijloacelor cinematografice 
expresive de către redactori și re
gizori talentați, materiale mobili
zatoare, cu mare eficiență în ac- 
țiunea de lămurire a țărănimii 
muncitoare pentru avantajele mun
cii iu colectiv.

Povestea eroilor 
trajul „Cine a 
la socoteală", este 
de-aface cu 
ci cu un 
nematografic,
agitatorică însă 
mic mai prejos 
două mii de metri de peliculă 
meșteșugit concepute dramatic. Ac
țiunea se petrece într-un sat mol
dovenesc înscris pe hartă sub nu
mele Antoceni, comuna Forăști, ra
ionul Fălticeni. Eroii au stare ci
vilă : Vasile Crețu, țăran munci
tor individual și Costică Păduraru, 
fruntaș 
fășoară 
tiv, o 
iarnă, 
destă, 
băluiește 
dată cu el în casă, facem cunoș
tință cu nevasta și apoi cu capul 
familiei care își face socoteala bu
catelor și a cîștigului.

Totul e filmat cu grijă, cu ști
ința cadrului și compoziției, ca 
într-un lung metraj artistic. Oa
menii se mișcă firesc, nestingheriți 
de prezența operatorului și pe fe
țele lor descifrezi mai multe gîn- 
duri decît din mișcările teatrale 
ale unui actor slab.

Apoi decorul se schimbă și casa 
colectivistului Păduraru ne pri
mește ospitalieră. „Pe stăpîna ca* 
sei am găsit-o scoțînd alimente 
din cămară" — notează modest 
comentatorul. Dar ecranul îți a- 
duce imaginea mesei pline 
bucate, interior curat

colectivist. Filmul se des- 
firesc, fără nimic ostenta- 
după-amiază liniștită 
o casă țărănească 
în ograda căreia 

un om ; intrăm

de 
mo- 
tre- 

o-

MANIFESTĂRI 
cu prilejul 

Centenarului 
mărcii poștale 

romînești
Cu prilejul Centenarului mărcii 

poștale romînești, duminică se vor 
desfășura în Capitală o serie de 
manifestări festive.

In jurul orei 10 din Piața Gării 
de Nord va porni spre Palatul 
Poștelor un cortegiu ce va prezen
ta alegoric evoluția mijloacelor de 
transportare a poștei în Romînia. 
Vor parcurge străzile Capitalei că
lăreți curieri în costume de epocă, 
un poștalion ctf 6 cai, cu surugii 
și călători îmbibați după moda 
vremii, factori poștali pe biciclete 

■ și motociclete etc. Cortegiul va 
străbate traseul Calea Griviței, 
bulevardul Basarab și 1 Mai, Pia
ța Victoriei, bulevardele Ana Ipă- 

, tescu, Magheru, N. Bălcescu, Pia- 
- ța Universității, bulevardul Repu

blicii și Calea Victoriei.
Din fața Palatului Poștelor po

ștalionul va porni apoi în cursă cu 
corespondență pe ruta București-

M. VIDRAȘCU

Călugăreni, pe șoseaua Giurgiului. 
In timpul desfășurării manifestări
lor prilejuite de centenar vor fi 
organizate, de asemenea, curse cu 
poștalionul și pe distanța Bucu- 
rești-Mogoșoaia. La Călugăreni și 
Mogoșoaia au fost amenajate ha
nuri de poștă.

Tot duminică dimineața vor a- 
vea loc trei competiții de marș. 
Competițiile sînt consacrate facto
rilor poștali din unitățile P.T.T. 
din Capitală, precum și sportivilor 
seniori și juniori. Plecarea se va 
face din Piața Teatrului de Opere
tă, iar sosirea va avea loc — după 
străbaterea unor trasee diferite pe 
străzile Capitalei — în fața Pala
tului Poștelor.

(Agerpres)
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6/1958 ni se par cele cîteva ima. invaziunii lui și necesitatea de a-1 
gini desprinse din activitatea eres- combate. Acestea sint cîteva exem- 
cătoarei de porci Hermina Lang, pis fericite

Predomină încă subiectele teh
niciste, mărunte, lipsite de spirit 
mobilizator. Publicistica cinemato
grafică dispune astăzi de mijloace 
plastice, emoționale, dar constatăm 
că de multe ori subiectele filmate 
nu se ridică la nivelul acestor po
sibilități. Jurnalele agricole nu 
reușesc încă să se țină în pas cu 
viața, să ne dea o imagine bogată 
a luptei pentru transformarea so
cialistă a agriculturii. Ce campanie 
susținută au dus ziarele cotidiene 
cu privire la acțiunea de valorifi
care a unor terenuri și redarea lor 
agriculturii, la elanul cu care au 
pornit la această muncă tinerii 
patriei noastre ! Cile din aceste 
probleme majore — ca de pildă cea 
a educării colectiviste a tineretului 
muncitor de la sate — și-au găsit 
oglindirea în aria subiectelor Jur
nalului agricol ? Puține și foarte 
oalid 
ta ca 
cestor 
astăzi
re, Jurnalul agricol mai are încă 
multe de făcut. Reușitele obținute 
pînă în prezent trebuie să dea un 
imbold sporit publicisticii noastre 
cinematografice.

ALICE MANOIU

La început ni se descoperă în 
treacăt, fără ostentație, interiorul 
casei unei femei ce se pregătește 
de plecare la muncă. încăperea a-

Jurnalul agricol
cinematografic
SĂ REFLECTE

problemele majore 
ale satului nostru

zugrăvite, am putea consta- 
părere de rău. In lumina a- 
mari sarcini care se ridică 
in fața țărănimii muncitoa-

14 noiembrie sosește în 
cvartetul „Leo Weiner"

acest sistem e con- 
subiectul. Vasile 

vizită la Paduraru, 
anual al colec-

cluziile. Pe 
ceput întreg 
Crețu in 
află de venitul 
tivistului : 18.000 lei față de cei 
8.000 ai săi. Și în timp ce Pă- 
duraru povestește cum a ajuns la 
această socoteală, imaginile se su- 
praimpresionează și urmărim dez 
voltarea diferită a celor două 
gospodării : cea mică, individuală 
și gospodăria mare, colectivă. In
teresant e că vedem pentru prima 
dată comparate concret, într-un 
jurnal agricol, cele mai însemnate 
munci agrare, în decursul mai 
multor anotimpuri. S-a filmat 
timp îndelungat la acest subiect, 
dar eficiența lui agitatorică ni se 
pare deosebită. Apreciezi din ochi 
diferența dintre ogorul arat cu 
plugul și semănat cu mina și la
nul întins, cu roade bogate, lucrat 
cu mijloace mecanizate. Imaginii 
muncii cu sapa i se opune cea a 
tractorului modern ce înlocuiește 
truda a câtorva zeci de oameni. 
0 pildă vie, convingătoare, care 
nu poate lăsa indiferent nici chiar 
pe cel mai neîncrezător țăran in
dividual.

Cu un obiectiv mult mai limi
tat, raportat la dimensiunile mo
deste ale unui singur subiect din 
cadrul Jurnalului agricol nr.

elegantă, curățenia, ținuta 
muncitoare, 

care 
fă-

proape 
impecabilă a acestei 
dovedesc nivelul de trai la 
au ajuns sub regimul nostru 
rănii colectiviști. Descoperim sur
prinși că ceea ce îndeplinește cu 
răspundere femeie aceasta atentă, 
în halat alb, este meseria pini 
mai ieri disprețuită și hulită : 
creșterea porcilor. Astăzi Hermina 
Lang s-a ridicat la demnitate o- 
menească pentru că a căpătat con
știința valorii muncii ei. Iată ce 
nu stă scris în textul filmului dar 
citim printre rinduri, artistică tăl
măcire a realității noastre noi de 
la sate pe care cineaștii au știut 
s-o transmită emoționant spectato
rilor, Asemenea subiecte — regre
tăm că sînt încă foarte puține la 
număr — sînt de natură să inte
reseze și să convingă de 
formările prin care trece 
poporul nostru. Acesta și 
faptul că realizatorii jurnalului au 
început să întrebuințeze mijloace 
de expresie mai vii, mai plastice 
în argumentarea lor. La subiectul 
despre Gîndacul de Colorado, de 
pildă, (Jurnal agricol nr. 8) s-a 
folosit pentru demonstrație desenul 
animat. Umbra care crește treptat 
acoperind harta Europei, sugerea
ză plastic spațiul îngrijorător stră
bătut de acest gîndac, pericolul

Vineri 
Capitală 
din Budapesta compus din Szasz 
Jozsef, Krasznai Istvan, Szekacs 
Janos și Szasz Arpad. In seara 
aceleiași zile, cvartetul va da în 
sala Dalles un concert care cu
prinde lucrări de Haydn, Schu
mann, Debussy și Ueo Weiner, iar 
în1 z'ua de 16 noiembrie va pre
zenta încă un concert la Tg. Mu
reș.

In cursul acestei săptărriîni va 
sosi și pianistul belgian Alex de 
Vries, care va fi solistul a două 
concerte ale Orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „George E- 
nescu", dirijată de artistul poporu
lui George Georgescu, în zilele 
de 16 și 17 noiembrie.

In turneul pe care îl va între
prinde în țara noastră, organistul 
cehoslovac Milan Slechta va fi 
solistul unui concert al orchestrei 
simfonice din Tg. Mureș

Spre sfîrșitul lunii ne va vizita 
țara și violonista poloneză Wan
da Wilkomirska.

trans- 
astăzi 

pentru

Dineu oferit 
de ambasadorul Turciei 

la București
Joi seara, ambasadorul Turciei 

la București, Celal Tevfik Karasa- 
pan, a oferit un dineu în onoarea 
delegației de medici, profesori uni
versitari turci care ne vizitează 
țara. Au luat parte prof. dr. Ekrem 
Serif Egeli, decanul Facultății de 
medicină din Istanbul, directorul 
clinicii de medicină internă, con
ducătorul delegației, prof. dr. Ka
zim Ismail Gtirkan, directorul cli
nicii de chirurgie din Istanbul, 
prof. dr. Ihsan Sukru Aksel, di
rectorul clinicii de 
Istanbul, prof. dr. 
rectorul clinicii de 
Istanbul, prof. dr.

psihiatrie din 
Nasit Erez, di- 
ginecologie din 
Mufide Kuley,

Rolul tinerelor cadre didactice
in educarea comunista
A STUDENȚILOR

(Urmare din pagș l-a)

Groșanu, asistent la Facultatea de 
construcții, Francisc Covaci, asi
stent la Facultatea de mecanică, 
Pop Eugen, asistent la facultatea 
de electrotehnică — nu înseamnă 
nici decum că am epuizat numele 
celor care merită să fie citați 
pentru rodnica lor activitate. Sînt 
mult mai mulți aceia care-și îm
part timpul lor între munca de 
perfecționare a propriei lor pregă
tiri profesionale, munca didactică 
și cea obștească. Ochii lor sînt 
îndreptați continuu asupra stu
dentului pentru a-1 cunoaște cît 
mai bine. Tot mai frecvente sînt 
exemplele de tineri asistenți care, 
cu întreaga grupă de studenți, 
merg la conferințe, la muncă pa
triotică, la spectacole, vizitează 
întreprinderi, iar unii din ei sînt 
sufletul formațiilor cultural-arti- 
stice și al activității sportive. 
Asistentul nu știrbește cu nimic 
personalitatea studentului dacă 
se interesează îndeaproape de 
viața și de munca lui, dacă une
ori îi atrage atenție asupra ținu
tei exterioare sau îi indică ce să 
citească. Aceasta nu este dădă
ceală cum sînt înclinați unii 
să o socotească, ci grijă pentru ca 
studentul să muncească și să se 
comporte așa cum trebuie.

Am greși însă dacă, mulțumiți 
de aceste rezultate bune, am pier
de din • vedere faptul că în activi
tatea unor tinere cadre didactice 
mai dăinuie formalismul. Iată, de 
pildă, un fapt recent. Mulți stu
denți se prezintă la seminarii 
acum, la început de an, fără să 
deschidă cartea. Faptul acesta nu 
îngrijorează pe toți tinerii asistenți; 
ei nu-și dau seama suficient că 
aci este din nou vorba nu numai 
de o problemă profesională, ci și 
de o repercusiune negativă a sla
bei munci educative care se desfă
șoară în rîndul studenților. S-a în
cetățenit în rîndul unor studenți 
obiceiul de a învăța în asalt; avem 
toate posibilitățile să schimbăm a- 
ceastă mentalitate. Pentru aceasta 
trebuie să fim, în primul rînd, jnai

exigenți cu studenții. Extremiștii
— acei care ori sînt prea severi, 
distanți și rupți de studenți, ori au 
ajuns la familiarism — egal cu 
indulgența și cocoloșirea lipsurilor
— se vor întreba de ce grupele lor 
de studenți „nu merg", lată de 
ce : pentru că nu știu să fie. și se
veri și prieteni în același timp, nu 
știu să-și impună punctul de ve
dere, să-și mențină prestigiul în 
fața studenților.

Să iau, de peldă, un alt exem
plu. Sint tinere cadre didactice care 
nu se străduiesc să cunoască via
ta personală a fiecărui student, nu 
știu întotdeauna cum își petrec a- 
ceștia timpul, ce fac în cămin, dacă 
nu-și irosesc timpul cu preocupări 
minore sau străine de munca lor. 
Observațiile lor se rezumă adesea 
la unele probleme cu caracter ad
ministrativ. Mulți asistenți se duc 
uneori la cămin ca simpli vizita
tori, care nu prea știu ce urmă
resc prin acea vizită. Asemenea 
vizite făcute numai pentru a ve
dea în „general", pentru a vorbi 
cu studenții în „general" nu au 
rost, uneori îi și împiedică pe stu
denți la învățătură. La cămin, a- 
sistentul trebuie să știe precis ce 
are de făcut și anume: să discute 
cu anumiți studenți despre proble
mele care se cer cel mai mult 
discutate cu fiecare în parte, în 
funcție de nevoile de dezvoltare 
ale fiecăruia. Altfel, vizitele la că
mine vor fi, așa cum au fost pînă 
acum, formale.

Sîntem și noi vinovați pentru 
neajunsurile din activitatea tinere
lor cadre didactice. N-am fost su
ficient de exigenți cu acestea, nu 
le-am tras la răspundere. Nu le-am 
îndrumat cum să muncească pentru 
a obține rezultate bune în activi
tatea educativă

— Ce măsuri s-au luat sau se 
vor lua pentru ca munca educati
vă desfășurată de tinerele cadre 
didactice din institutul dv., să se 
îmbunătățească ?

— De curînd, tinerele cadre di
dactice au analizat serios munca 
lor cu studenții, contribuția Iot la

munca educativă în rîndul studen
ților. Combativitatea de care au 
dat dovadă față de propria lor ac
tivitate a început să se simtă și în 
aprecierile pe care ele le dau ac
tivității studenților.

Este pozitivă inițiativa catedrei 
de mecanică din institut. Aci, de 
la începutul anului s-a stabilit un 
plan concret de activitate, pe oa
meni, de care trebuie să țină sea
ma fiecare cadru didactic. Fiecare 
tînăr cadru didactic va merge cu 
grupa sa în întreprinderi. Acesta 
va stabili legături cu tinerii din- 
tr-o anumită secție, va alcătui cu 
aceștia un plan de activitate co
mun. Fiecare cadru didactic va 
merge cu grupa la spectacole, la 
expoziții. In cămine, aproape zil
nic va fi prezent un tînăr cadru 
didactic care să urmărească activi
tatea studenților, să-i ajute. S-a 
luat legătura cu organizația U.T.^1, 
a institutului pentru ca tinerele ca
dre didactice să fie invitate la a- 
dunări și ședințe în care se dez
bat problemele studenților pentru 
a-i cunoaște mai bine pe studenți, 
pentru a-i ajuta și cu acest prilej. 
S-a alcătuit un plan de conferințe 
pe care tinerele cadre didactice le 
vor ține în grupe și ani (pe teme 
politice, științifice și culturale). Cu
rînd vor începe discuțiile indivi
duale organizate cu studenții pen
tru a vedea cum s-au pregătit 
pînă la acea dată, la ce examene 
se prezintă, ce citesc, ce preocupări 
au, dacă au nevoie de ajutor. Se 
va discuta, de asemenea, despre 
comportarea lor în facultate și în 
afara facultății.

Inițiativa catedrei de mecanică 
va fi extinsă la toate catedrele.

Organizațiile U.T.M. — pe insti
tut și pe facultăți — au un rol 
foarte important în îmbunătățirea 
muncii educative a tinerelor cadre 
didactice în rîndul studenților. Ele 
pot să mobilizeze și pe linie poli
tică, de organizație, tinerele cadre 
didactice astfel ca ele șă devină 
întrutotul exemple în ce privește 
activitatea plină de răspundere 
pentru formarea unor specialiști eu 
o înaltă pregătire profesională și 
o înaltă ținută morală comunistă.

de la clinica medicală din Istan
bul.

Au participat dr. Alexandru 
Bula, secretar general al Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale, acad. Marius Nasta, preșe
dintele Societății științelor medica
le din R.P.R., acad. N. Gh. Lupu, 
acad N. Hortolomei, acad. A. 
Kreindler, prof. dr. I. Brukner, 
prorectorul Institutului medico- 
farmaceutic, N. Zlatev, director ad- 
interim în Ministerul Afacerilor 
Externe și N. Șerban, director ad
junct al Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
precum și Barbu Zaharescu, amba
sadorul R. P. Romîne în Turcia.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

„Atîtea cărți am citit. Dar n-o să mă opresc aici!
(Mandea Ileana de la Șc. medie nr. 1 din Piatra Neamț)

II^FOIHIMATIII

Sosirea 
unei delegații 

economice 
argentiniene 

după-amiază a sosit în Ca- 
ar-

Delegația de industriași en
glezi în frunte cu d-nii John 
George Mac Kay, președintele 
societății „Rustyfa", director ge
neral al uzinelor „Francis Shaw“, 
și Joseph Brown, președintele 
consiliului de administrație al 
uzinelor „David Bridge", vicepre
ședinte al societății „Rustyfa", au 
vizitat în ultimele două zile Va
lea Prahovei. In drum spre Ora
șul Stalin, oaspeții au vizitat uzi
na de anvelope „Victoria" de lin
gă Băicoi. La Orașul Stalin mem
brii delegației au vizitat, printre 
altele, uzina de tractoare „Ernst 
Thălmann".

A.R.L.U.S. Galați. Expoziția etp 
prinde fotografii, schițe, fotocopii 
și grafice înfățișînd avîntul con
tinuu al industriei,- agriculturii, 
științei și culturii în Uniunea So. 
vietică.

Joi 
pitală o delegație economică 
gentiniană condusă de Jose Licea- 
ga, deputat în parlamentul ar
gentinian.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de deputatul Dumitru Pra- 
porgescu, vicepreședinte al Comi
siei economică-financiară a Marii 
Adunări Naționale, ing. Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Romîne, Mircea 
Biji, secretar general al Marii 
dunări Naționale, A. Bogdan, 
rector în Ministerul Comerțului, 
directori aj unor întreprinderi 
stat pentru comerțul exterior.

Au fost de față dr. Jose Medoro 
Delfino, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Argentina 
la București.

A- 
di- 
de 
de

★
Joi dimineața a avut loc o con

ferință de presă 
R.D. Germane din București.

Ambasadorul R. D. .Germane, 
Wilhelm Bick a informat pe zia
riști asupra Memorandumului pe 
care guvernul R.D. Germane l-a 
adresat guvernelor celorlalte sta
te, în legătură cu politica de 
înarmare a Germaniei Occidenta
le, politică ce prezintă un serios 
pericol pentru pace. Participan- 
ților li s-a distribuit textul Me
morandumului.

In încheierea conferinței de 
presă, ambasadorul R.D. Germane 
a răspuns întrebărilor puse de 
ziariști.

*
Delegația Crucii Roșii a R.P. 

Romine, care a făcut o vizită In 
Uniunea Sovietică la invitația 
Comitetului Executiv al Uniunii 
Societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S., s-a 
înapoiat miercuri seara în Capi
tală.

la ambasada

★
La Palatul culturii din Galați 

s-a deschis expoziția „Leningrad 
1917 — Stalingrad 1958“, orga
nizată de consiliul regional

SUCURILE RRTURRLE?

(Agerpres)

Idiotul — PATRIA, GH. DOJA; 
Anul 1918 — REPUBLICA, VASI. 
LE ROAITĂ; S-au cunoscut cu 
toții — MAGHERU ; Zile de dra
goste - V. ALECSANDRI, IN. 
FRAȚIREA INTRE POPOARE, 23 
AUGUST ; Dincolo de brazi — 
BUCUREȘTI, MIORIȚA, LIBER. 
TAȚII ; Pe Donul liniștit (seria 
IlI-a) - I. C. FRIMU, ALEX. SA- 
HIA ; Pe Donul liniștit (seria II-a)
— LUMINA. 1 MAI ; Pescarii din 
Arai — CENTRAL, GH. COȘBUC; 
Aida — 13 SEPTEMBRIE ; Surorile
— MAXIM GORKI, FLACĂRA ; Pe 
Donul liniștit (seria I-a) — VIC. 
TORIA, 8 MARTIE ; Nu-i adevă. 
rat, Difteria, De ce a .plecat piso. 
iul, Rățoiul vînător, Sport sovietic 
15/958 - TIMPURI NOI ; Surpri. 
ze pe stradă — TINERETULUI; 
Algeria în flăcări, In țara munți
lor, Intr-o împărăție. Pipa și ursul
— ALEX. POPOV ; Cronica aman, 
ților săraci — GRIVIȚA ; Cîinete 
grănicerului — CULTURAL; UI. 
tirna vrăjitoare — 8 MAI ; Ani de 
neuitat — VOLGA ; Simpaticul no. 
stru doctor — UNIREA ; Inimă de 
oțel — C. DAVID ; Acțiunea ,,Sa. 
bia teutonă" — ARTA; Paginile 
trecutului — MUNCA, DRUMUL 
SERII ; Haiducii — POPULAR ; 
Inima nu uită — ILIE PINTILIE ; 
Noile aventuri ale motanului în. 
căițat - M. EMINESCU, G. BA. 
COVIA : Roma, oraș deschis — N. 
BĂLCESCU: Facerea lumii — 
OLGA BANCIC; Bravul soldat 
Svejk — 16 FEBRUARIE; Pove. 
știri din Roma (ecran lat) — 30 
DECEMBRIE ; Infrîngere — B. 
DELAVRANCEA ; Femeia zilei — 
CLUBUL BOLESLAW BIERUT.

t

(TIMlWMtmillO
Pentru următoarele trei zile tn 

țară: vremea se menține în gene
ral umedă cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Ploi temporare vor 
cădea cu deosebire în Moldova 
Dobrogea și Cîmpi,a Dunării. In 
munți, lapoviță și ninsoare. ’ Vînt 
potrivit din sectorul nordic. Tem. 
penatura în scădere ușoară cu 
deosebire către sfîrșitul intervals, 
lui: minimele vor fi cuprinse între 
0 și 10 grade, iar maximele între 8 
și 18 grade.



■ MEMORANDUM
£

s.
în problema folosirii spațiului cosmic

ESTE GATA
Pleaara €

cu privire la primejdia de război 
provocată de politica de înarmare 

a Germaniei occidentale

corespunzător intereselor 
securității tuturor statelor

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
TASS transmite; La 12 noiembrie 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a trecut la discu
tarea problemei privind folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice.

in ședința de dimineață, primul 
a luat cuvîntul conducătorul dele
gației sovietice V. A. Zorin.

problemei privind folosirea spa
țiului cosmic exclusiv în scopurj 
pașnice, V. A. Zorin a declarat că 
calea spre rezolvarea acestei pro
bleme a fost expusă în propunerea 
din 15 martie 1958 a guvernului 
sovietic și în proiectul de rezoluție 
prezentat la 7 noiembrie de dele
gația U.R.S.S., care propune în
cheierea unui larg acord interna
țional, bazat pe interzicirea folo
sirii spațiului cosmic în scopuri 
militare, lichidarea bazelor milita
re străine de pe teritoriile altor 
state, instituirea în cadrul O.N.U. 
a unui control internațional cores
punzător asupra îndeplinirii obli
gațiilor 
și 2 și 
O.N.U.
țională 
țiului cosmic.

Obiectînd împotriva rezolvării 
simultane a problemelor cu privi
re la interzicerea folosirii spațiu
lui cosmic ta scopuri militare și 
lichidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriile altor țări, a spus 
ta continuare delegatul sovietic, 
puterile occidentale dovedesc în 
fața lumii întregi că în problema 
folosirii spațiului cosmic ei nu se 
călăuzesc cîtuși de puțin de grija 
pentru pace.

Propunerile americane, a spus 
ta continuare V. A. Zorin, prevăd 
interzicerea numai a rachetelor in
tercontinentale, lăsînd la o parte 
problema bazelor și alte aspecte 
importante ale acestei probleme. 
Nu este greu de înțeles că ade
văratul sens al acestor propuneri 
este să se interzică sau să se 
pună sub control folosirea rache
telor balistice intercontinentale

care numai în cazul unei contra- 
lovituri, și numaj în acest caz, ar 
putea fi folosite împotriva obiecti
velor de pe teritoriul S.U.A. și să 
păstreze la dispoziția S.U.A. ba
zele militare de. pe teritoriile ai
lor țări pentru a continua să peri
cliteze în mod nepedepsit securita
tea Uniunii Sovietice și a altor 

, state iubitoare de pace.
Subliniind necesitatea rezolvării Firește, a declarat în continua

re V. A. Zorin, că guvernul sovie
tic nu poate fi de acord cu acest 
fel de a vedea rezolvarea proble 
mei.

Uniunea Sovietică, a spus în în
cheiere V. A. Zorin, care este o- 
cupată cu o grandioasă muncă 
constructivă și nu intenționează să 
atace pe nimeni, este gata să io- 
cheie imediat un acord care ar co
respunde în întregime intereselor

securități; naționale a tuturor sta
telor.

Liiind apoi .cuvîntul delegatul 
american Lodge nu a făcut decît 
să reediteze insinuările calomnioa
se împotriva Uniunii Sovietice 
pretinzind totodată că bazele ame
ricane ar avea un caracter „de
fensiv".

Luînd din nou cuvîntul V. A. 
Zorin, reprezentantul U.R.S.S., a 
răspuns că declarația furibundă a 
domnului Lodge n-a făcut decît să 
dea dovadă că delegația america
nă nu are nici un argument în 
apărarea existenței bazelor ame
ricane pe teritoriile altor țări. Ni
meni nu poate crede, a spus V. A. 
Zorin, că bazele americane care 
se află la o distanță de circa 
10.000 km de teritoriul S. U. A., 
ar avea un caracter „defensiv".

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 12 noiembrie a avut loc ple
nara Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Plenara C.C. a discutat și a aprobat proiectul tezelor raportu
lui care va fi prezentat de Nikita Hrușciov ia Congresul al XXl-lea 
ai---------  “ .. ....................................... ..................
a U.R.S S. pe anii 1959-1965". Plenara a hotărît să publice tezele 
în presă și să desfășoare discutarea lor largă înainte de congres.

Plenara C.C. a discutat de asemenea problema întăririi 
legăturii școlii cu viața și a dezvoltării continue a sistemului 
învățămîntului public în U.R.S.S. Plenara a aprobat proiectul 
tezelor C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în 
această problemă. Proiectai va fi publicat în presă pentru a fi 
discutat de către întregul popor.

Plenara a hotărît ca problema întăririi legăturii școlii cu viața 
și a dezvoltării continue a sistemului învățămîntului public in țară 
să fie supusă spre discutare Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In legătură cu alegerea lui Nikolai Beliaev, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., ca prim-secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Kazahstan, plenara C.C. al P.G.U.S. l-a eliberat pe Niko
lai Beliaev din funcția de secretar al C.C. al P.C.U.S.

P.C U.S. — „Cifrele de control ale dezvoltării economiei naționale

Incidente provocate 
de trupele pakistaneze 

la granița cu India
prevăzute în punctele 1 
crearea unui. organ al 
pentru colaborare interna
ta domeniul studierii spa- VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 

La 12 noiembrie s-a înapoiat Ia 
Varșovia după vizita de prietenie 
întreprinsă în Uniunea • Sovietică 
delegația Republicii Populare Po
lone condusă de W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

La gara principală din Varșo
via, Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
rostit o scurtă cuvîntare. El 
declarat:

Rezultatul vizitei noastre
în primul rind întărirea prieteniei 
polono-sovietice, deoarece ea stă

a 
a

este

la baza independenței și suverani
tății statului polonez. Ea reprezin
tă o deosebită valoare pentru po
porul nostru, chezășia inviolabili
tății frontierelor noastre.

In numele cetățenilor Uniunii 
Sovietice, în numele muncitorilor, 
colhoznicilor și intelectualilor 
Uniunii Sovietice v-am adus un 
salut Un salut deosebit de cordial 
și felicitări calde transmite po
porului polonez tovarășul Hruș
ciov, prietenul nostru cel mai bun 
și cel mai sincer.

ÎN CUBA

DELIII 13 (Agerpres). — A- 
genția Press Trust of India trans
mite că trupele pakistaneze au 
violat acordul de încetare a focu
lui la frontiera dintre cele două 
țări încheiat recent între primul 
ministru Nehru și fostul premier 
pakistanez Firoz Khan Noon. De
tașamentele pakistaneze au deschis 
in dimineața zilei de 11 noiembrie 
focul la frontiera dintre Pakista
nul de est și statul indian Assam. 
Reprezentanți ai triburilor aflate 
de partea pakistaneză a graniței 
care au sosit recent în India au 
declarat că de-a lungul frontierei 
se observă mari concentrări de 
trupe pakistaneze. A fost de ase
menea interzis comerțul la grani
ța dintre cele două țări.

In legătură cu incidentele din

11 noiembrie, guvernul statului 
Assam a înaintat un protest ener
gic guvernului pakistanez,

★
DELHI 13 (Agerpres). — Presa 

relatează că la 12 noiembrie for
țele militare pakistaneze au des
chis focul în regiunea satului 
Kamalasagar situat în apropierea 
frontierei dintre statul jndian Tri
pura și Pakistanul de est. Se sem
nalează victime. Se anunță de a- 
semenea că Pakistanul efectuează 
mari concentrări de trupe la fron
tiera cu India.

La 12 noiembrie un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Indiei a declarat la 
Delhi că guvernul indian a hotă- 
rît să prezinte guvernului Pakis
tanului un protest împotriva încăl
cării acordului cu privire la înce
tarea focului la frontiera indiano- 
pakistaneză.

Lupte înverșunate
• ■ •între insurgenți 

și trupele guvernamentale

Pe calea pregătirii 
de noi acțiuni 

agresive împotriva 
R. P. Chineze

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
ta cadrul pregătirii de noi acțiuni 
agresive împotriva Republicii Popu
lare Chineze, la Taipe a sosit a- 
miralul H. G. Hopwood, coman
dantul flotei americane din Paci
fic

La 13 noiembrie, amiralul Hop
wood a discutat cu Cian Kai-și 
asupra situației din strîmtoarea 
Taivanului. La aceste discuții au 
participat ambasadorul Statelor 
Unite în Taivan, F. Drumright, și 
viceamiralul Smoot

HAVANA 13 (Agerpres). — 
Postul de radio al insurgenților 
cubani a anunțat că în cursul ul
timelor operațiuni militare care 
s-au desfășurat în provincia Orien- 
te, între insurgenți și trupele gu
vernamentale, detașamentele de in
surgenți au cucerit 14 posturi mi
litare, au luat 189 de prizonieri și 
au capturat 270 arme de diferite 
tipuri. De asemenea, postul de ra
dio a declarat că insurgenții au 
capturat localitățile Ermita, Cue- 
tro, Songo, Baltony și Velasco și 
controlează întreaga regiune stră
bătută de autostrada centrală din 
Cuba.

Potrivit agenției United Press 
International, în ultimele trei zile 
au avut loc lupte înverșunate în
tre insurgenți și guvernamentali 
și în apropiere de orașul Cienfue- 
gos din provincia Las Villas din

centrul Cubei. Au fost uciși 40 
soldați guvernamentali.

★
HAVANA 13 (Agerpres),

După cum anunță agenția Associa
ted Press, statul major al armatei 
guvernamentale din Cuba a decla
rat „zonă de război" orașul San 
Diego de Los Panos, la 25 de mile 
la est de Pinar del Rio, unde se 
desfășoară in prezent lupte cu in
surgenți.

La Havana puternice forțe poli
țienești au luat sub pază marile 
hoteluri unde staționează 200 de 
turiști din Statele Unite.

Postul de radio al insurgenților 
anunță că Federația studenților 
din Cuba a dat publicității un apel 
adresat studenților din toate țările 
chemîndu-i să intervină pe lingă 
guvernele lor pentru ca acestea să 
rupă relațiile diplomatice cu gu
vernul dictatorial din Cuba.

PREZENȚE 
ROMÎNEȘTI 

PESTE HOTARE
KIEV 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 12 noiembrie a a- 
vut loc la Kiev concertul dirijoru
lui romîn Constantin Silvestri.

Sub conducerea sa Orchestra 
simfonică de stat a Ucrainei a 
executat Simfonia „Manfred" de 
Ceaikovski, Concertul pentru vioa
ră și orchestră de Mendelsohn și 
trei dansuri romînești de Rogal- 
schi. Solistul concertului a fost cu
noscutul violonist romîn Ștefan 
Ruha.

Concertul s-a bucurat de un 
mare succes.

★
LONDRA 13 (Agerpres). — La 

11 noiembrie a avut loc la Royal 
Festival Hali din Londra concer
tul Orchestrei filarmonice din Lon
dra dirijată de Sir Adrian Boult, 
avînd ca solist pe pianistul ro- 
mîn Mîndru Katz. Acesta a inter
pretat Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră de Prokofiev. La a- 
plauzele entuziaste ale publicului 
gare umplea sala și care l-a reche
mat de nenumărate ori, artistul 
romîn a interpretat in supliment 
preludii de Debussy.

Ziarele londoneze din 12 noiem
brie publică critici elogioase des
pre pianistul romin. Astfel „Ti
mes" scrie : „Artistul romîn Mîn-

CONFERINȚA DE LA GENEVA
GENEVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 12 noiembrie, 
sub președinția reprezentantului 
U.R.S.S., a avut toc o ședință a 
conferinței celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

Au fost examinate proiectul so
vietic de acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu armele ato
mice și cu hidrogen, documentul

delegației Angliei cu privire la u- 
nele aspecte preliminare ale pro
blemei înființării unei organizații 
internaționale de control pentru 
supravegherea îndeplinirii acordu
lui cu privire la încetarea experien
țelor nucleare, precum și proiecte
le revizuite ale ordinei de zi, pre
zentate de delegația Uniunii So
vietice și de delegațiile Angliei și 
S.U.A.

StudențF din Tokio manlfesttnd 
pentru apărarea drepturilor lor 
vitale, pentru democrație și pace.

BERLIN 13 (Agerpres). — TASS transmite: După cum s-a mai 
anunțat, ia 12 noiembrie la reședința lui O. Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, a avut loc o conferință de 
presă la care ziariștilor germani și străini le-a fost distribuit 
morandum cu privire la primejdia de război provocată de 
de înarmare a Germaniei occidentale.
Memorandumul subliniază că ac

tuala primejdie de război se da- 
torește reinstaurării în Germania 
occidentală a puterii monopolurilor 
și a militariștilor, înfăptuită con
trar prevederilor acordului de la 
Potsdam. Or, traducerea în viață 
a principiilor de la Potsdam ar 
netezi calea spre constituirea unui 
stat german unit, iubitor de pace 
și democrat, ceea ce ar corespun
de intereselor naționale ale poporu
lui german, precum și intereselor 
păcii în întreaga lume și securită
ții internaționale.

In memorandum se arată că 
principiile de la Potsdam au fost 
traduse ta viață numai în răsări
tul Germaniei, pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane, ta timp 
ce în Germania occidentală cele 
trei puteri apusene, și în primul 
rînd guvernul S.U.Â., au zădărni
cit îndeplinirea prevederii de la 
Potsdam — de a smulge din rădă
cini nazismul și militarismul și a 
lichida concentrarea puterii econo
mice.

Memorandumul subliniază că si
tuația din Germania occidentală 
este caracterizată în momentul de 
față prin concentrarea crescîndă a 
puterii economice în mîinile unui 
mic grup de monopoliști. Vechii 
monopoliști industriali și financiari 
care l-au ajutat pe Hitler să vină 
la putere dețin din nou posturi de 
conducere. Revenirea fățișă a Re
publicii Federale pe pozițiile na
zismului este indisolubil legată de 
influența hotărîtoare a monopoliști- 
lor. In aparatul de stat vestger
man abundă membri ai partidului 
nazist, adepți ai regimului hitlerist. 
Din cei 17 miniștri ai actualului 
guvern federal, opt au deținut po
sturi de conducere în statul hitle
rist sau au deținut posturi în S.S., 
ta detașamentele de asalt S.A. sau 
în partidul nazist. Printre ei figu
rează miniștrii Schroder, Strauss 
și Oberi ănder.

In serviciul diplomatic al Repu
blicii Federale, inclusiv departa
mentul Afacerilor Externe, lucrează 
mai cu seamă colaboratori ai lui 
Ribbentrop, fost ministru al Aface
rilor Externe. S-a aflat încă în 
anul 1952 că 85 la sută din func
ționarii superiori ai serviciilor di
plomatice din Germania occidenta
lă au fost membri ai partidului na
zist.

Aparatul judiciar vestgerman se 
află, de asemenea, într-o măsură 
precumpănitoare în mîinile unor 
foști adepți activi ai regimului na
zist. In momentul de față două 
treimi din totalul judecătorilor și 
procurorilor Republicii Federale 
sînt foști adepți ai partidului na
zist.

un ms- 
politica

S.U.A..armele nucleare livrate de 
ci se străduiește pe toate căile să 
înzestreze Bundeswehrul cu arma 
atomică de producție proprie in 
Germania occidentală se procedea
ză de mult la proiectarea rachete
lor atomice și se fac pregătiri pen
tru fabricarea lor.

In memorandum se atrage, de 
asemenea, atenția asupra sporirii 
efectivelor armatei vestgermane, 
care are loc în ritm accelerat. Nu
mai în anul 1957 efectivul Bundes- 
wehrului a crescut cu 80 la sută 
și numără în prezent 200.000 de 
oameni.

Pentru forțele armate vestger
mane este caracteristic faptul că 
posturile hotărîtoare de comandă 
sînt deținute de ofițeri și generali 
ai Wehrmachtului hitlerist. Toți cei 
104 generali din Bundeswehr au 
participat încă în timpul lui Hitler 
la elaborarea planurilor de agre
siune împotriva popoarelor europe
ne și au înfăptuit aceste planuri.

Republica Federală Germană se 
transformă din ce în ce. în princi
pala bază strategică a N.A.T.O. în 
Europa și într-un arsenal pentru 
mijloacele de exterminare în masă. 
In momentul de față, în Germania 
occidentală sînt încartiruiți aproxi
mativ 450.000 de oameni care fac 
parte din trupele N.A.T.O. In 1958 
în special, în laenderele Renania- 
Palatinat, Hessa, Baden-Wiirttem- 
berg și Bavaria au fost construite 
rampe pentru lansarea rachetelor 
„Nike".

Limitarea permanentă
a drepturilor democratice

în R, F. G.

Up vast program de agre

Memorandumul subliniază că 
guvernul R. F. Germane nu se dă 
înlături de la nici un mijloc pen
tru a înăbuși împotrivirea popu
lației vestgermane față de politica 
imperialismului german. Această 
evoluție își găsește expresie în li
mitarea continuă a principalelor 
drepturi democratice, în militariza
rea dreptului penal și, în primul 
rînd, ta reprimarea și persecutarea 
tuturor cetățenilor, asociațiilor și 
organizațiilor care iau atitudine ac
tivă împotriva înarmării Germa
niei occidentale, pentru apropierea 
și înțelegerea dintre cele două sta
te germane și pentru coexistența 
pașnică a tuturor popoarelor.

Din 1951 în Germania occiden
tală au fost interzise peste 200 or
ganizații și asociații democrate. 
Din acestea fac parte Uniunea Ti
neretului Liber German, Asociația 
pentru prietenia germano-sovietică, 
...................................................din 

lui 
Co-

siune plănuit de Bonn

In capitolul memorandumului in
titulat „Primejdia pentru pace și 
securitatea internațională" se sub
liniază că guvernul vestgerman se 
străduiește să înfăptuiască un vast 
program de agresiune care are 
drept scop refacerea „marelui reich 
german" și, pe lîngă aceasta, își 
propune ca scop să cucerească 
vaste teritorii în Europa de est și 
sud-est și să înrobească țările Eu
ropei occidentale.

Memorandumul subliniază 
mod deosebit că poziția ostilă

Eentru prietenia germano-sov 
Iniunea femeilor democrate 
Germania. Ca și în timpul 

Hitler, a fost interzis Partidul 
munist din Germania.

Cu ajutorul organelor polițienești 
și judiciare guvernul vestgerman 
depune toate eforturile pentru a 
crea în Germania occidentală o 
atmosferă de teamă și a înăbuși 
orice rezistență față de politica lui 
care pune în primejdie pacea.

Guvernul vestgerman împie-
dică crearea unei Germanii
unite, pașnice și democrate

Fruntași ai vieții publice și politice 
din R. D. G. salută cu bucurie 

importanta declarație a lui N. S. Hrușciov

în 
a 

guvernului vestgerman față de 
Uniunea Sovietică are ca scop să 
agraveze și mai mult încordarea 
internațională, să înlesnească pre- 
golirile fa Germania occidentală 
în vederea unu; război atomic și 
să atragă alte state la o „crucia
dă" împotriva Uniunii Sovietice.

Fapte numeroase, se spune în 
memorandum, dovedesc că guver
nul federal nu se mai limitează la

Guvernul vestgerman împiedică 
crearea unei Germanii unite, iubi
toare de pace și democrate și face 
tot ce îi stă în putință pentru a 
zădărnici soluționarea problemei 
germane pe cale pașnică.

In memorandum se subliniază 
că cercurile guvernante ale Ger
maniei occidentale tind să pună 
mîna pe Republica Democrată 
Germană și s-o anexeze la R. F. 
Germană.

In Berlinul occidental, care este

situat ta centrul teritoriului 
R. D. Germane, există nu mai pu
țin de 62 de organe de spion; j, 
în majoritate vestgermane și a- 
mericane.

Pe teritoriul Germaniei occi
dentale există 339 de alte organe 
de spionaj, îndeosebi vestgermane 
și americane. In organizarea ac.i- 
vității dușmănoase împotriva 
R.D. Germane deține un rol im
portant serviciul federal de in. 
formații care sste condus de fo
stul general hitlerist Gehkn, pre
cum și așa-zisul departament fe
deral pentru apărarea constitu
ției.

In eforturile lor de a submina 
orînduirea de stat din Republica 
Democrată Germană, guvernele 
vestgerman și american recurg la 
metodele cele mai josnice. Ele 
caută să constituie grupuri înar
mate pe teritoriul R.D. Germane. 
De pe teritoriul Germaniei occi
dentale și al sectoarelor vestice 
ale Berlinului organele serviciilor 
de spionaj vestgermane și ameri
cane trimit în permanență în 
mod secret în R.D. Germană mi
lioane de exemplare de materiale 
calomnioase folosind baloane 
aeriene sau poșta. Numai în sep
tembrie 1958 au traversat fron
tiera R.D. Germane 55 de astfel 
de baloane aeriene. Incepînd din 
anul 1957 organele R.D.G. au 
confiscat aproape 17.000.000 bro
șuri calomnioase strecurate din 
R.F. Germană și Berlinul occi
dental.

Pentru a agrava situația, im
perialiștii vestgermani pun la 
cale provocări la frontiera R.D. 
Germane. Astfel de pildă, în iu
lie 1958 au fost înregistrate 23 de 
incidente la frontiera R.D. Ger
mane, în august — 27, în septem
brie — 32.

Centrele de spionaj vestgerma- 
ne și americane folosesc teritoriul 
R.F. Germane pentru a trirr ite 
agenți și spioni în țările sociali
ste din Europa răsăriteană.

In ultimul timp guvernul vest
german și-a intensificat și mai 
mult politica dușmănoasă față de 
R.D. Germană. In acest scop a 
fost creat un așa-zis „centru pen
tru ducerea războiului psihologic" 
a cărui misiune principală o con
stituie intensificarea propagandei 
revanșarde și militariste, lupta 
împotriva mișcării pentru preîn- 
tîmpinarea înarmării atomice și 
împotriva oricărei opoziții în R.F. 
Germană, precum și izolarea R.D. 
Germane în domeniul politicii ex
terne și al economiei și zădărni
cirea oricărei înțelegeri între cele 
două state germane.

Declarațiile program ale u- 
nor oameni politici vestgermani, 
dovedesc că în spatele campaniei j 
de defăimare a R.D. Germane se 
ascunde pregătirea unei agresiuni 
și împotriva altor popoare 
Europa.

După cum se subliniază în 
morandum, faptele dovedesc 
în Germania occidentală se 
fășoară în mod febril pregătirile 
în vederea unui nou război. In 
acest scop în Germania occiden
tală se creează o armată agresi
vă și cu ajutorul propagandei re
vanșarde, al șovinismului și al 
războiului psihologic se pun la 
cale aventuri agresive sîngeroase.

In încheiere guvernul Republi
cii Democrate Germane adresea
ză guvernelor și popoarelor în
tregii lumi chemarea de a stăvili 
această evoluție a evenimentelor.^ 
In interesul menținerii păcii și a 
coexistenței pașnice este necesar) 
să se întreprindă acțiuni serioase 
împotriva acestei primejdii.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane își exprimă speranța că. 
acest memorandum va face ca, 
guvernele și popoarele din întrea
ga lume să-și concentreze atenția' 
asupra situației serioase care s-a 
creat în Europa și va contribui la 
unirea lor în lupta împotriva ace
stei primejdii.

(Subtitlurile aparțin redacției)

din

me- 
că 

des-

Reacții in Occident la declarația 
tăcută de N. S. Hrușciov 

la mitingul prieteniei sovieto-polonc

dru, Katz, la prima sa apariție la 
Royal Festival Hall, a dat o in
terpretare de maximă strălucire și 
stil concertului de Prokofiev do
vedind vitalitate ritmică și cea mai 
curată reflectare a. conținutului, 
precum și o înaltă tehnică".

Sub titlul ..Mîndru Katz strălu
cește în Prokofiev" „Daily Tele
graph" scrie: „Piesa lui Proko
fiev a fost strălucit interpretată de 
Mîndru Katz pe care am dori să-l 
auzim și în alte concerte".

BERLIN 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Presa din 
Berlin a publicat la 13 noiembrie 
declarațiile unor fruntași ai vie
ții publice și politice din Repu
blica Democrată Germană în le
gătură cu declarațiile în proble
ma germană și cu privire la si
tuația din Berlin conținute în cu- 
vîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
la mitingul de la Moscova con
sacrat prieteniei dintre popoarele 
U.R.S.S. și R. P. Polone.

Luînd cuvîntul la mitingul re
prezentanților oamenilor muncii 
din raionul central al Berlinului, 
F. EBERT, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pri
marul general al Marelui Berlin, 
a amintit că în nota adresată de 
guvernul sovietic la 14 iulie 1948 
guvernului S.U.A., se arăta că 
Berlinul se- află în centrul zonej 
de ocupație sovietice și formează 
o parte a acestei zone. In notă se 
arată că puterile occidentale după 
ce au călcat în picioare sistemul 
cvadripartit de conducere a Ger
maniei au subminat de asemenea 
baza juridică care asigura parti
ciparea lor la „conducerea" Ber-

Iinului. In timp ce Republicii De
mocrate Germane i s-au dat drep
turi suverane depline, în sectoa
rele occidentale ale 'Berlinului 
este încă în vigoare dreptul de 
ocupație al puterilor occidentale.

In numele populației din capi
tala R.D. Germane F. Ebert • 
mulțumit lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., pentru noua 
inițiativă manifestată în scopul 
normalizării vieții în Berlin.

Luind cuvîntul în fața studenți
lor din orașul Magdeburg, H. 
MATERN, membru al Biroului 
Politic al C C. al P.S.U.G., a sa
lutat declarația lui N. S. Hruș
ciov că Uniunea Sovietică va pre
da organe’or R.D. Germane acele 
funcții în Berlin pe care le mai 
dețin organele sovietice.

Este necesar să ne dăm seama, 
a subliniat H. Matern, că atîta 
timp cit trupele puterilor occiden
tale se află în Berlin există pe
ricolul unei provocări care poate 
să dezlănțuie un război mondial. 
Este necesar, în sfîrșit, să se' nor
malizeze pe deplin viața la Ber
lin. Acesta ar fi un pas gigantic

care

spre asigurarea păcii nu numai în 
Germania ci și în întreaga Euro
pă.

Secretarul general al Uniunii 
creștin-democrate G. GOTTINGa 
declarat că fiecare german
a tras concluziile juste din isto
ria Germaniei și care este gata 
să participe la construirea 
Germanii noi, trebuie să salute cu 
bucurie importanta declarație a 
lui N. S. Hrușciov. Această decla
rație lămurește situația și spulbe
ră definitiv iluziile 
Bonn.

Berlinul occidental, 
el, nu trebuie să mai 
cu praf de pușcă al 
lor. De aceea noi salutăm cu re
cunoștință și satisfacție hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a preda gu
vernului R.D. Germane funcțiile 
pe care le mai deține în Berlin, 
precum și cererea Uniunii Sovie
tice cu privire la retragerea tu
turor trupelor de ocupație. Acea
sta trebuie să ducă la o slăbire 
generală a încordării și ar con
stitui un aport important la cauza 
creării unei Germanii pașnice și 
democrate.

unei

nutrite de

a continuat 
fie un butoi 
imperiaiiști-

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Declarația lui N. S, Hrușciov fă
cută la mitingul de la Moscova 
închinat prieteniei popoarelor 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Polone constituie tema 
principală a informațiilor și co
mentariilor presei londoneze. Ma
joritatea ziarelor burgheze, printre 
care „Times", „Daily Telegraph", 
„News Chronicle", .(Daily Mail" și 
altele ii consacră articole redacțio
nale, corespondențe și comentarii.

Comentatorul diplomatic al zia
rului „Times", apropiat de cercu
rile guvernamentale, declară că 
textul cuvîntării lui N. S. Hruș
ciov „a fost studiat la Londra în 
cursul zilei de ieri". Declarația 
lui Hrușciov că Uniunea Sovietică 
va preda R. D, Germane acele 
funcții din Berlin pe care le mai 
dețin organele sovietice, sublinia
ză comentatorul, merită o serioa
să atenție și ea va fi examinată 
fără îndoială cu aliații occidentali 
pe căi diplomatice.

Comentind declarația lui N. S. 
Hrușciov în legătură cu Berlinul, 
„Times", ascultînd de directivele 
Ministerului englez al Afacerilor 
Externe, scrie într-un editorial că 
puterile occidentale „nu vor ac

cepta, firește, propunerea lui 
Hrușciov de a-i urma exemplul și 
nu vor părăsi Berlinul". Ziarul 
încearcă să justifice această pozi
ție negativă pretextind că „comu
nicațiile aliaților și ale Germaniei 
occidentale la Berlin au fost re
glementate pînă în prezent prin a- 
cordul cvadripartit", nesocotind 
însă faptul că puterile occidentale 
au încălcat ele însele principalele 
prevederi ale acordului 
Potsdam și au distrus 
baza juridică a rămînerii lor 
Berlin.

După părerea ziarului „Times", 
predarea R.D. Germane suverane 
a acelor funcții în Berlin pe care 
le mai dețin organele sovietice „ar 
putea pune puterile occidentale în 
fața alternativei de a recunoaște 
regimul din răsăritul Germaniei 
ca un guvern investit cu depline 
puteri sau de a risca întreruperea 
comunicațiilor".

După cum transmite agenția 
France Presse, unii diplomați vest- 
germani de la Londra consideră că 
„dacă Uniunea Sovietică va preda 
toate drepturile sale în Berlin gu
vernului Germaniei răsăritene. 
Occidentul va fi nevoit fie să re
cunoască acest guvern, ceea ce a

de la 
implicit 

la

evitat întotdeauna, fie va fi lipsit 
de accesul la Berlin",

★
BONN 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: Declarația lui N. S. 
Hrușciov în legătură cu statutul 
Berlinului, făcută la mitingul prie
teniei popoarelor sovietic și polo
nez, se află în centrul atenției 
cercurilor politice vestgermane.

Astfel, luînd cuvîntul la 11 no
iembrie în fața fracțiunii Uniunii 
creștin-democrate și Uniunii creș- 
tin-sociale din Bundestag, Gersten- 
mayer, președintele Bundestagului 
a spus că declarația lui N. S. 
Hrușciov pune sub semnul între
bării temelia pe care se b-zează 
relațiile dintre U.R.S.S. și R. F. 
Germană. In același spirit Gersten- 
mayer a vorbit și ia mitingul elec
toral de la Hanau, care s-a ținut 
în aceeași zi.

Ziarele care au apărut la 12 
noiembrie în Berlinul occidental 
publică numeroase declarații ale 
oamenilor politici din Germania 
occidentală din care rezultă că 
oamenii răspunzători pentru poli
tica din Germania occidentală și 
Berlinul occidental intenționează 
să ducă și mai departe politica de

pe pozițiile „războiului psihologic*- 
și să folosească Berlinul occidenta. 
pentru provocări și activitate sub
versivă împotriva R.D. Germane ș 
altor țări socialiste.

★
NEW YORK 13 (Agerpres). - 

Presa americană își concentrează 
atenția numai asupra necesității de 
a se renunța la rămășițele regitnu 
lui de ocupație de la Berlin, ară 
tată de N. S. Hrușciov.

Această năzuință nobilă t 
Uniunii Sovietice este prezentat: 
de presa americană drept o „ma 
nevră propagandistică" (ziaru 
„New York Times"), o „sfidări 
lansată de Uniunea Sovietică" (a 
genția Associated Press) și chia 
ea o intenție de a „invoca spectru 
unei noi crize în Europa".

„New York Times" cere o „nou; 
confirmare a numeroaselor decla 
rații ale membrilor N.A.T.O. că e 
consideră poziția celor trei puter 
la Berlin ca fiind un element d< 
necesitate vitală pentru asigurare; 
securității lumii libere". Totodat; 
ziarul îndeamnă țările N.A.T.O. si 
adopte o poziție agresivă față 
Uniunea Sovietică 
mană.

d<
și R.D, Gerj
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