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tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
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și convorbiri

( Agerpres)

exprimat hotărîrea 
contribuția lor la

materiale ta- 
prime și au- 

totală de

Un nou lot de vagoane cisterne țese pe poarta uzinelor „23 August
(Foto: AGERPRES) ■

Oamenii muncii discută expunerea
TESĂTUR/
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La deschiderea
Congresului Cooperației 

de consum

Montorii hunedoreni 
în ajutorul celor 

de la Reșița

I
Capitala patriei noastre 

al Cooperației de consum 
zintă un eveniment important în activitatea cooperației de con
sum, importantă organizație economică de masă din patria 
noastră.

Cooperația de consum, în condițiile construcției socialismului, 
are importante sarcini în direcția dezvoltării schimbului de măr
furi dintre oraș și sat, pentru aprovizionarea populației de la 
orașe cu produse agroalimentare, a industriei socialiste cu materii 
prime și a țărănimii .muncitoare cu produse industriale.

Cel de al III-lea Congres al Cooperației de consum va 
na, fără îndoială, un însemnat .prilej pentru a ridica pe o treaptă 
și mai înaltă activitatea cooperației de consum în vederea înde
plinirii sarcinilor trasate de partid și guvern.

găzduiește cel de al III-lea Congres 
din țara noastră. Acest congres repre-

însem-

I Cu prilejul celui de al III-lea 
Congres al Cooperației de consum 
rin țara noastră, joi s-a deschis 
a Capitală, în localul Centrocoop

Vizitele delegației 
Uniunii Tineretului 

luncii din R.P. Albania
Tineretul din orașul și regiunea 

Constanța a găzduit timp de 3 
bile o delegație a Uniunii Tinere
lului Mtfncil din R. P. Albania, 
iOndusă de Sevo Tarifa, prim-se- 
retar ,al Comitetului orășenesc al 
Jnium’i Tineretului Munci: din Ti
ana, membru al C.C. al Uniunii 
Tineretului ‘Muncii din R. P. Al
bania.

Membrii delegației s-au intere- 
at de activitatea organizațiilor 

’ p.T.M., de munca politică desfășu
rată în rîndul tineretului din a- 
Ticultura regiunii.

(Agerpres)
----------------X- Q ............... .

din Calea Victoriei, expoziția „As
pecte din activitatea cooperației 
de consum".

în numeroase grafice, panouri, 
standuri, machete și mostre expo
ziția ilustrează grija continuă a 
partidului , și guvernului pentru 
satisfacerea cerințelor din ce în 
ce mai mari ale oamenilor muncii 
de la sate; volumul sporit de 
mărfuri industriale desfăcut prin 
unitățile cooperației de consum, 
precum și importantele realizări 
obținută în valorificarea* surplusu
lui de produse ale gospodăriei ță
rănești prin cooperația de con
sum.

Tinerii montori hunedoreni, ute- 
miștii Marin Coman, Gheorghe 
Dogaru, Ion Puiu și alții au răs
puns cu însuflețire chemării reși- 
țenilor pentru a le veni în ajutor 
la montarea halei și a celor trei 
cuptoare, cu o capacitate mărită, 
din oțelăria în reconstrucție.

Acum, în rîndurile montărilor 
care lucrează la oțelăria Combina
tului metalurgie Reșița se desfă
șoară o pasionantă întrecere între 
brigăzile tinerilor montori reșițeni 
și a celor hunedoreni pentru mon
tarea înainte de termen a noii oțeT 
Iării Siemens Martin.

In frunte cu șeful de brigadă 
Dumitru Ipășeanu, tinerii hunedo
reni sînt hotărîți să monteze hala 
oțelăriei și cele două cuptoare 
eu trei zile înainte de termen.

CONSTANTIN NEDELCU 
lăcătuș-montor

Hotărîriile plenarei C. C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958, expunerea făcută de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenară cu privire la proiectul 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1959 a stâr
nit în rindul oamenilor muncii din 
țara noastră un puternic interes 
și un mare avînt în muncă.

în adunările și convorbirile care 
au loc în aceste zile în întreprin
deri, pe șantiere și în alte locuri 
de muncă sînt discutate pe larg 
și cu mîndrie realizările obținute 
în toate sectoarele de activitate, 
sub conducerea partidului, și sar
cinile economice cuprinse în acest 
important document.

Inginerul Petre Simionescu, din 
sectorul motoare al uzinelor „23 
August**, a spus : „M-au impresio
nat în mod deosebit cifrele caro 
prevăd, sporirea producției în in
dustria siderurgică și a construc
țiilor de mașini. Metalurgiștii noș
tri sînt mîndri că vor aduce o con
tribuție de seamă la traducerea în 
fapte a acestor sarcini încredințate 
de partid**.

„Chezășia marilor succese obți
nute pînă acum de poporul nos
tru, a spus maistrul Victor Mereu- 
ță din sectorul mecanic, stă în 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, în aplicarea 
cu consecvență a învățăturii mar- 
xist-leniniste. Noile sarcini econo
mice prevăzute în proiectul de 
plan pe anul viitor sînt încă o do-

vadă a grijii partidului nostru 
pentru continua înflorire a patriei 
și pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale maselor muncitoare. 
Ne luăm angajamentul să îndepli
nim cu cinste sarcinile ce ne re
vin în planul de stat pe 1959, 
convinși-că prin aceasta, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, 
vom obține succese tot mai mari 
în făurirea vieții noi, socialiste. 
Nu de mult, a spus el, noi am 
luat cunoștință cu admirație și cn- 
turiasm de mărețul program al 
construcției comunismului în Uni
unea Sovietică, program concretizat 
în tezele raportului pe care tova
rășul N. S. Hrușciov îl va prezenta 
la Congresul al XXI lea al 
P.C.U.S.

Veștile sosite din marele combi
nat siderurgic al Hunedoarei arată 
că siderurgiștii au primit cu mîn- 
drie patriotică și au aprobat cu 
căldură proiectul de plan pe anul 
1959. In toate adunările și convor
birile care au avut loc aici mun
citorii și-au 
de a-și aduce 
sporirea producției de oțel a țării 
cu 38 la sută față de producția din 
acest an.

Cu însuflețire discută expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej oamenii muncii romîni, ma
ghiari și germani din regiunea 
Cluj.

La uzinele de încălțăminte ^Ja
nos Herbak**, de unde a pornit

inițiativa patriotică „Să realizăm 
la cit mai multe produse cele mai 
mici consumuri specifice și cea 
mai bună calitate pe țară“, expu
nerea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, în care este apreciată a- 
ceastâ valoroasă inițiativă, a făcut 
ca întrecerea pentru economisirea 
materialelor să ia un nou avînt. 
în secțiile de croit, unde fiecare 
muncitor s-a angajat să economi
sească lunar cel puțin 1000 dm.p. 
piele, au fost realizate în ultimele 
două zile economii record.

Muncitoarea fruntașă Rada Fau- 
stin a arătat că fără a se reduce 
producția planificată uzina a ce
rut ministerului să reducă planul 
de aprovizionare cu 11 vagoane 
de piei brute de porcine și bovine, 
cu două vagoane de 
nante și alte materii 
xiliare în valoare 
1.500.000 lei.

Astfel de adunări
ale oamenilor muncii au avut loc 
în numeroase orașe și centre mun- 
citorești din țară.

Să dezvoltăm cultura

caldă manifestare 
a prieteniei 

romîno-chineze

★
Joț au sosit în Capitală pentru 

a participa la lucrările celui de-al 
III-lea Congres al cooperației de 
consum din țara noastră, delegația 
cooperatorilor bulgari în frunte cu 
Ivan Gheorghiev Ivanov, vicepre
ședinte al Uniunii Centrale a Coo
perativelor da Consum din R. P. 
Bulgaria, delegația cooperatorilor 
cehoslovaci condusă de Alois Za- 
bojnik, președintele Consiliului 
Central al Cooperativelor de Con
sum din R. Cehoslovacă șî dele
gația cooperatorilor din R. P. 
Mongolă, în frunte cu Dunjmaașik 
Dorjgotov , vicepreședinte al U- 
niunii cooperatiste din R. P. Mon
golă. La lăsarea lucrului, tinerii din secția prelucrătoare a uzinelor „Timpuri Noi'' din Capitală s-au adu

nat pentru a citi și dezbate expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej Ia ședința plenară 
a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958. (Foto: N. STELORIAN)

stctlci fle zahăr
......................... .. ............... . ...................

„PUTEM ȘI TREBUIE SA LUAM TOATE MASURILE PEN
TRU DEZVOLTAREA CULTURII SFECLEI DE ZAHAR, CIT 
ȘI PENTRU MĂRIREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE, 
ASTFEL CA IN 1960 IMPORTUL DE ZAHAR SA FIE LICHI
DAT, IAR ÎN ANUL 1964 SĂ AJUNGEM LA UN CONSUM DE 
ZAHAR DE 20 KILOGRAME SOCOTIT PE CAP DE LOCUITOR, 
FAȚA DE 5,5 KILOGRAME CIT ERA IN 1938..."

Extinderea culturii sfeclei de zahăr este una din sarcinile im
portante ce se desprind din expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la ședința plenară a C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie a.c. cu privire la dezvoltarea economiei naționale în 
anul următor. La înfăptuirea ei sînt datori să-și aducă contribu
ția tinerii din agricultură și îndeosebi tinerii muncitori din G.A.S., 
tinerii colectiviști și întovărășiți. Organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să desfășoare o largă muncă politică, prin care să explice 
necesitatea extinderii acestei culturi pentru asigurarea fabricilor 
de zahăr cu materia primă necesară, să popularizeze avantajele 
cultivării sfeclei de 
individuali.

In unitățile agricole socialiste, de stat și cooperatiste, organi
zațiile de bază U.T.M. să militeze pentru extinderea acestei cul
turi pe suprafețe cit mai mari și, unde există posibilitatea, să se 
creeze echipe de tineret care să se specializeze în cultura sfeclei 
de zahăr.

Un prețios izvor de învățăminte îl constituie vizitele și schim
burile de experiență în unitățile agricole care au obținut rezultate 
deosebite la această cultură.

UTEMIȘTI! TINERI DE LA SATE ! CONTRIBUIȚ1 CU TOATE 
FORȚELE VOASTRE LA ÎNFĂPTUIREA ACESTUI OBIECTIV 
IMPORTANT DIN PLANUL NOSTRU DE STAT!

zahăr, pentru G.A.C., întovărășiri și țărani

Zilele acestea, în hala de mon- 
ij a fabricii de locomotive a Com- 
inatului metalurgic Reșița a avut 
•c o festivitate cu prilejul căreia 
instructorilor de locomotive reși- 
•ni le-a fost decernat Steagul 
»șu al Asociației naționale chi- 
;ze pentru importul mașinilor de 

r ansport. Această distincție vine 
răsplătească hărnicia construc- 

rilor de locomotive ai combina- 
(lui, care au livrat R. P. Chi- 
ze 20 de locomotive cu 30 zile 
ainte de termen.
Cu acest prilej, Șu I, atașat co- 
ercial al ambasadei R. P. Chi- 
■ze la București, a mulțumit con
ductorilor de locomotive și prin 
, întregului nostru popor pentru 
rijinul economic acordat Chinei 
ipulare în cadrul schimburilor 
onomice între cele două țări 
lietene.

{Agerpres)

CRESC RÎNDURILE 
TINERILOR INOVATORI

42 de inovații

( Agerpres)

nivelului profesional al 
muncitori. Ca urinare 
strădanii, anul acesta 
înregistrate 42 pro- 

raționalizări
■'"Xz Q rv -

ității produselor — o atenție 
deosebită

(Foto: AGERPRES)

Inginerii și tehnicienii de Ia 
Uzina mecanică din Ploești s-au 
ocupat cu grijă de creșterea con
tinuă a 
tinerilor 
a acestei 
au fost
puneri de inovații, 
și perfecționări tehnice. Aplicarea 
în procesul de producție a 37 din 
aceste propuneri, a adus uzinei o 
economie de 266.800 de lei.

Utemistul Alexandru Ilieș a fă
cut pînă acum 4 propuneri de 
inovații. Prin valoarea inovațiilor 
propuse el și-a înscris numele în 
rîndurile celor mai buni inovatori 
ai uzinei. Aplicate în procesul de 
producție cele 4 propuneri de ino
vații ale sale, au adus uzinei o 
economie de peste 80.000 lei. Pen
tru a stimula activitatea de ino
vații, organizația U.T.M. în co
laborare cu comitetul de întreprin
dere și cabinetul tehnic au orga
nizat, la îndemnul organizației de 
partid schimburi de experiență în 
vederea extinderii procedeelor 
înaintate de lucru, expoziție cu 
standuri ale inovatorilor etc.

Pe lîngă economiile înregistrate 
datorită aplicării inovațiilor uzina 
mecanică din Ploești a reușit ca 
lună de lună să-și asigure îndepli
nirea planului de producție, redu
cerea prețului de cost și în același 
timp o economie considerabilă de 
metal feros și neferos.

N. PUIU

In expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958, cu privire 
la proiectul planului de stat pe 1959, se pune problema ridi
cării continue a nivelului tehnic în toate ramurile economiei 
noastre naționale. In expunere se atrage atenția asupra mișcării 
de inovații și raționalizări în producție, care constituie o pîrghie 
importantă pentru perfecționarea tehnică. Luînd exemplul tine
rilor de la fabrica „Encsel Mauriciu" din Tg. Mureș, organiza
țiile U.T.M. din industrie se ocupă intens de antrenarea în masă 
a tinerilor muncitori în mișcarea de inovații și raționalizări. Prin 
aplicarea propunerilor acestora se aduc economiei naționale im
portante economii de mijloace, se obțin rezultate bune în crește
rea producției și a productivității muncii, ca și în reducerea chel
tuielilor de producție.

Datoria organizațiilor U.T.M. este ca și pe viitor să sprijine tot 
mai mult mișcarea inovatorilor și raționalizatorilor în producție.

Săptâmîna 
inovatorilor

șî pentru ă preîntâmpină seceta, 
tinerii din echipe an executat 6 
stropiri cu substanțe chimice și au 
executat 4 prașile manuale.

Rezultatele muncii lor n-au în-^ . 
tîrziat să-și arate roadele și în a- 
cest an noi am reușit să obținem o 
producție medie de sfeclă de za
hăr de peste 30.000 kg. la hectar. 
Veniturile obținute de pe urma a- 
cestei culturi trec de 1.000.000 lei 
la care se mai adaugă rezidurile 
primite de la fabrică și cantitățile 
de zahăr, plus cantități de caiete 
însilozate în amestec cu alte nu
trețuri. De îndată ce am luat cu
noștință de expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, într-o 
adunare generală a organizației 
U.T.M., la care au luat parte mem
bri din biroul organizației de par
tid și membri din consiliul de 
conducere s-a hotărît ca întreaga 
suprafață de sfeclă de zahăr pe 
care o va cultiva gospodăria colec
tivă în anul viitor, adică 100 de 
hectare, să fie încredințată tineri
lor colectiviști.

JIANU FIRAN 
președintele G.A.C. „Dezrobirea 
muncii" comuna Galicea Mare, 

raionul Băilești

Nici un tînâr fără o inovație 
sau raționalizare

în vederea introducerii tehnicii 
noi, a metodelor înaintate de 
muncă în producție, în vederea ri
dicării nivelului profesional al ti
nerilor muncitori la nivelul tehni
cii noi, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj a luat o seamă de măsuri 
privind organizarea mișcării de 
inovații, extinderea experienței ti
nerilor de la „Encsel Mauriciu** 
în 18 întreprinderi din oraș.

Nu de mult a fost organi
zată o ședință a activului U.T.M. 
și A.S.I.T. lărgită cu secretarii co
mitetelor 
producția 
cercurilor 
mitetelor 
sia muncitorească, responsabilii ca
binetelor tehnice din 45 de între
prinderi din oraș.

întrecerea tinerilor inovatori se 
va desfășura în două etape. Prima 
pînă la 1 Mai 1959, perioadă în 
care se vor încadra tinerii în 
cursurile de minim tehnic, se vor 
organiza cercuri de citit literatură 
tehnică, sesiuni științifice în uzi
ne, grupe pentru învățarea folo-

U.T.M., responsabilii cu 
și calificarea, secretarii 
A.S.I.T., președinții co
de întreprinderi, corni-

sirii riglei de calcul, grupe pentru 
propuneri de inovații, cluburi pe 
lingă cabinetele tehnice în care 
vor avea loc zilnic consultații, 
concursuri „Cine știe cîștigă" etc. 
Etapa a doua se va organiza între 
1 Mai și 7 Noiembrie 1959. în 
această ultimă etapă se vor orga
niza schimburi de experiență, con
sfătuiri pe întreprinderi și apoi 
pe oraș și se vor urmări posibili
tățile de dezvoltare mai departe a 
întrecerii.

Comitetul orășenesc U.T.M. Cluj 
îndrumat de comitetul orășenesc 
de partid pornește în această ac
țiune urmărind scopul ca nici un 
tînăr să nil rămînă fără a propune 
cel. puțin o inovație sau raționali
zare.

Pînă la data de 15 noiembrie au 
luat ființă comisii de organizare a 
întrecerii tinerilor inovatori în 
întreprinderile „lanoș Herbac", A- 
telierele C.F.R. „16 Februarie'', 
„Tehnbfrig" I. S. „Triumf", „Me
najul", „Varga Katalin", fabrica 
de țigarete și altele.

L. POPESCU

Pentru stimularea mișcării tâe 
inovații, printre alte măsuri, 
în fiecare an, la fabrica „Țe- 
sătura“-Iași se organizează „Săptă- 
mîna inovatorilor“. Anul acesta, 
ea s-a desfășurat între 28 
octombrie și 6 noiembrie. Răs- 
punzînd inițiativei tinerilor de la 
„Encsel Mauriciu *‘ din Tg. Mureș, 
tinerii de la „Țesătura" iau parte 
cu interes la dezvoltarea mișcării 
dc inovații. Astfel, în „Săptămîna 
inovatorilor** au depus propuneri 
de inovații numeroși muncitori 
printre care și tinerii Dorin Bislri- 
ceanu (confecționarea unui mic 
strung special pentru necesitățile 
interne ale fabricii), Cumpă
niși Gheorghe (siguranță pen
tru funcționarea continuă a ci
lindrilor la flayere), Vasile Zu- 
graVu (dispozitiv pentru stringerea 
axelor de tamburi de la războaie 
revolver) și alții.

Participarea numeroasă a tineri
lor în mișcarea de inovații se da
toreze și popularizării acestei ac
țiuni. In „Săptănrria inovatorilor" 
cabinetul tehnic a tipărit afișe cu 
tematica inovațiilor oare s-au răs- 
pîndit în fabrică, s-au citit la sta
ția de radioamplificare. în fiecare 
luni, de altfel, la stația de radio
amplificare o oră este destinată 
problemelor tehnice. Organ'zarea 
,-Săptămînii inovatorilor" este însă 
doar una din acțiunile care pri
vesc antrenarea tinerilor la mișca
rea de inovații și raționalizări în 
producție. La această mișcare ti-' 
nerii sînt antrenați de către orga
nizațiile U.T.M. în colaborare ou 
cabinetul tehnic, continuu în tot 
cursul anului.

Echipa de tineret 
din 6.A.C. specializată 

în cultura sfeclei 
de zahăr

începînd din anul 1957 am 
troduis în culturile noastre și 
sfecla de zahăr.

încă din primul an producția de 
sfeclă obținută de gospodăria co
lectivă a fost neașteptat de bună. 
Apoi, în anul următor am lărgit

irn.-

suprafețele de sfeclă de zahăr de 
la 10 hectare Ia 50 de hectare. 
Utemiștii, tinerii colectiviști și-au 
exprimat dorința de a le încredința 
lor loturile acestei culturi. Astfel 
a luat ființă în gospodăria colecti
vă o echipă de tineret, avînd în 
fruntea ei pe utemista Anișoara 
Bîrjega specializată în cultivarea 
sfeclei de zahăr. Echipa noastră 
s-a achitat în toți anii de sarcina 
încredințată, deși condițiile de 
climă nu au fost prielnice întotdea
una. De exemplu în acest an îm
potriva dăunătorilor care apăruse
ră în parcelele de sfeclă de zahăr

Condițiile locale agroclimaterice 
favorabile, planul de dezvoltare al 
gospodăriei colective, ca și cerin
țele de materii prime wZe fabricii 
de zahăr din orașul Arad, au de
terminat cultivarea pe suprafețe 
mari a sfeclei de zahăr în gospo
dăria colectivă din comuna Doro
banți. Prin partea locului însă, 
prea puțini săteni se ocupau îna
inte de înființarea gospodăriei co
lective cu această cultură >

(Continuare în pag. 3-a)

- 'i.

I. BODEA
Dragă cu cupe lucrînd la săparea de canale în terenurile stuficole ale ostrovului Maliuc 

(Foto: AGERPRES)



Furtună pe Marte
♦ La 7 septembrie 1956, ora 9, 
' Pămîntul s-a „intilnit" cu pla

neta Marte. Se înțelege că aici 
cuvîntul „întîlnit" trebuie în
țeles în sens astronomic, deoa
rece deși în ziua amintită Mar
te a ajuns la cea mai mică di
stanță posibilă de Pămint, de
părtarea dintre cele două pla
nete a (ost lotuși de 56.000.000 
km.

Fiecare „mare opoziție" din
tre cele două planete reprezin
tă pentru astronomi un eveni
ment de seamă deoarece cele 
mai multe descoperiri uluitoa
re legate de planeta Marte au 
fost (ăcule tocmai in perioada 
acestor intilniri.

Cu ocazia „marii opoziții" 
din 1877, s-au observat pentru 
prima oară așa zisele canale 
marțiene. Aceste linii negre, 

’ drepte și dispuse foarte regu- 
lat din punct de vedere geome- 

. trie străbat regiunile roșiatice 
de pe Marte și unesc intre ele 
o mulțime de puncte negre ce 
erau socotite a fi mările sau 
oazele planetei vecine, așa că 
era logic să se creadă că re
țeaua observată ar fi constitui
tă din niște canale de irigație 
construite de marțieni pentru a 
lupta împotriva secetei.

Această presupunere îndrăz
neață a dat naștere la discuții 
nesjîrșite. După aprinse dispute 
în 1924 au fost în sfârșit foto
grafiate pentru prima oară cir
ca 100 de canale, iar în 1939, 
500 de canale.

Dar ce reprezintă aceste ca
nale în realitate? Aceasta a 
rămas pînă în prezent una din 
cele mai mari enigme ale ști
inței pentru a cărei explicare' 
definitivă nu exista încă dovezi, 
suficiente

Este oare posibilă viața pe 
Marte ? Pentru a răspunde la • 
această întrebare, astronomii 
au efectuat zeci de mii de ob
servații.

După cum s-a constatat de 
mult, anotimpurile de pe Mar
te se caracterizează printr-o 
variație a culorii diverselor 
părți ale suprafeței planetei, 
ceea ce pare să fie legat de 
dezvoltarea fi dispariția sezo
nieri a unei vegetații. De. altfel 
în ultimii ani, cunoscutul astro
nom G. A. Tihov, a studiat în 
mod minuțios problema vieții 
pe Marte ojungind la concluzia 

‘ că pe această planetă poate să 
existe o vegetație asemănătoare 
cu plantele noastre alpine sau 
de tundră.

Clima de pe Marte este deo
sebit de aspră. Temperatura 
coboară la poli pini la minus 
100 grade C. iar în regiunile 
temperate pînă la minus 85

♦

!

astro- 
aspec-

într-o 
peisa-

ins. GH. MATEI

planetei era învăluită 
ceață gălbuie, prin care 
jele se vedeau cu greu.

în momentul de față, 
nomii studiază sub toate 
tele cauzele prezenței pe Marte 
a unei cantități mai mari de 
praf decît înainte. S-a emis 
ipoteza că atmosfera planetei 
(ca și a Pămîntului) este influ-

ențată de prezența fi abunden
ța petelor solare. Este posibil, 
a încheiat prof. V. Șaronov că 
se vor obține noi informații 
prin observațiile ce vor fi con
tinuate la observatoarele din 
Leningrad dacă se va menține 
un timp prielnic.

în cursul anului viitor va începe la Moscova construcția noului turn de televiziune din beton 
armat monolit. înălțimea lui va fi de 508 metri. Diametrul bazei va fi de 65 metri, iar cel al vîrfului 

de 7 metri. în fotografie: Vestibulul părții inferioare a turnului.

Uzina de mîine...

Prestigiul științei
țiuit li&taze

I
 temperate pînă la minus 851 
grade. G. A. Tihov a fost pri- ♦ 
mul care a descoperit prezența f 
unei atmosfere pe Marte. Ana- I 
liza ei chimică^ a arătat ci ea j 
conține mai puțin de 5 la sută * 
din cantitatea de apă care se 
găsește în atmosfera noastră, 
iar oxigenul este de 20 de ori 
mai puțin.

După constatările astronomi
lor sovietici, planeta are foarte 
puțină apă. Suprafața ei este 
netedă și probabil acoperită cu 
deșertări uriașe de nisip de cu
loare galben-roșiatică.

Cu ocazia ultimei mari opo
ziții din anul 1956, astronomul 
sovietic M. P. Barabașov a con- 

T statal o activitate intensă a al- 
Imosferei marțiene. nori dertși 

care nu fuseseră observați ni
ciodată pini atunci și furtuni 
extrem de vehemente de praf 
care învăluiau planeta într-o 
perdea galbenă de fum.

Studiile au continuat tot tim
pul și după cum a declarat re- 

. cent prof. Vsevolod Șaronov, 
| directorul Observatorului Uni- 
Iversității din Leningrad, obser

vațiile asupra planetei Marie 
efectuate la 16 noiembrie a. o., 
permit să se afirme că perioa
da furtunilor și a vînturilor 
năpraznice care a început pe 
această planetă încă în septem
brie 1956 continuă și pînă a- 
stăzi cu unele întreruperi. De 
obicei, a subliniat astronomul 

{sovietic, sînt bine vizibile așa 
numitele întinderi obscure ale 
„mărilor" care se profilează 

| pronunțat pe fondul roșietic al 
♦ „deșerturilor". De data aceasta 
I însă ele nu au fost vizibile prea 
I clar. Acest fapt dovedește că la 
f mijlocul lunii noiembrie pe 
I Marte au bîntuit viaturi pu- 
I ternice care ridicau praf și ni- 
Ț sip de pe suprafața astrului. 
J Din această cauză atmosfera 
. ....................................... ..

!
*

Producția modernă cunoaște 
o diversitate uluitoare de teh
nologii specifice fiecărei ramuri 
de producție, fiecărui produs și 
uneori fiecărei operații în 
parte.

Două dintre marile realizări 
tehnico-științifice recente, des
chid minunata perspectivă a 
tehnologiei celor mai diferite 
obiecte.

Lucrările pentru obținerea 
reacției termonucleare tente, 
s-au izbit nu de mult de o pro. 
blemă ce părea de nerezolvat: 
cum să producă temperaturi de 
milioane grade în recipienți ai 
căror pereți se volatilizează 
instantaneu la numai câteva 
mii de grade î Problema a 
fost rezolvată cu ajutorul cîm
purilor electromagnetice foar
te puternice care au concen
trat substanțele reactive în 
centrul recipienților. departe 
de pereții acestora.

Producția de metale „moder
ne" (titanul, niobiul etc.) chi
mic pure, a pus și ea o pro
blemă ce părea la fel de inso
lubilă ca și prima : cum să to
pești aceste metale în așa fel 
încât să împiedici combinarea 
lor cu substanța vasului în ca
re are loc topirea, știind că 
aceste metale se combină ex
trem de ușor cu alte elemente. 
Savanții ș'i tehnicienii sovietici 
au găsit soluția: suspendarea 
metalului în vid cu ajutorul 
unui puternic cîmp electromag
netic și încălzirea pînă la tem
peratura necesară, cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență. 
Pe baza acestor două realizări 
epocale, ne putem imagina des
tul de exact tehnologia viitoru
lui, tehnologia creșterii nelimi
tate a productivității muncii, 
tehnologia epocii comunis
mului.

•h
Hala fabricii întinsă pe un 

sfert de kilometru patrat, are 
înfățișarea unui imens labora
tor, alb, curat și pustiu: nici 
un om, nici o mașină: doar 
plafonul este străbătut de gu
rile unor conducte iar podeaua 
este constituită în toată lungi
mea ei de un număr impresio
nant de benzi transportoare.

Singurul muncitor, operato
rul general, este gata să dea 
explicații:

— Fabrica poate produce 
orice obiect din mase plastice 
cu cele mai diferite caracteris
tici. Fabricăm de la fire elas-

<•

Decenii și veacuri de-a rîndul în mintea 
europenilor întinsele regiuni de dincolo de 
Urali erau sinonime pustietății; frigului veș
nic, groaznicelor locuri de surghiun pentru 
îndrăzneții revoluționari ce se ridicau împo
triva rînduielilor țariste.

Anii au trecut... Puterea sovietică a deștep
tat Siberia din somnul ei de milenii trans- 
formînd-o într-una din cele mai bogate re
giuni industriale ale planetei noastre.

Siberia depășește ca mărime continentul 
european. Pe suprafața ei gigantică de 12,4 
milioane kilometri pătrați teritoriul Franței 
ar putea încăpea de 22 de ori.

în ultimii ani, zeci de mii de geologi, geo
fizicieni, hidrologi, metalurgiști și topome
tri sovietici au efectuat cercetări sistematice 
pe acest teritoriu imens.

Descoperirile făcute au întrecut toate aș
teptările. Siberia s-a dovedit a fi cu adevă
rat „căptușită cu aur" după cum susțineau 
legendele vechi de secole

Cărbune, minereuri de fier, cupru, zinc, 
nichel, bauxită, mică, litiu, plumb, germa
nia, rubidiu, beriliu. cesiu aur și diamante 
au fost găsite în cantități imense. Pe drept 
cuvint a putut exclama un ziarist la vederea 
listei nesfârșite de bogății subterane desco
perită în ultimul timp : „Siberia este cu a- 
devărat tabela lui Mendeleev !“.

<•

Cele mai mari zăcăminte 
de fier din lume

Intr-un articol apărut de curînd în ziarul 
.J'ravda", Leonid Pustovalov, membru co
respondent al Academiei de Științe a

tice și bureți de baie, pînă la 
carene monobloc, ignifuge și 
termorigide, pentru nave de 
200 mii tone. Acum fabrica 
este reglată pentru producția 
în masă a peste 300 tipuri de 
produse.

Discuția are loc chiar în ca
bina de comandă. Operatorul 
apasă pe unicul buton de pe 
masa lui de lucru, apoi ros
tește rar silabe fără semnifi
cație logică:

— La ! Lo 1 Mi I Ca ! Si! 
Noî — apoi apasă din nou pe 
buton și spune — Gata!

Ca la o comandă, din con-

plasticului. Adineauri n-am 
rostit formule abracadabrante 
ci comenzi sonore — conform 
unui cod special — către se
lectoarele și operatoarele noa
stre electronice care stabilesc 
regimul de funcționare a tutu
ror instalațiilor, combinarea 
cîmpurilor necesare pentru pie. 
sele comandate, alegerea prafu
rilor plastice în funcție de ca
racteristicile pieselor 
controlul cantității și 
producției etc.

Totul depinde însă 
gramul sonor pe care 
lese.

Ca și în multe alte domenii ale 
cercetării științifice din țara noa
stră, arheologii au obținut în anii 
din urmă succese deosebite pe li
nia studierii istoriei popoarelor 
ce au locuit cu milenii în urmă 
pe teritoriul patriei noastre.

Trebuie relevate înainte de 
toate cercetările făcute în orașele 
vechi de pe țărmul Mării Negre 
și în așezările dacice și romane— 
care reprezintă o contribuție de 
preț pentru cunoașterea culturii 
popoarelor europene, precum și 
studiile făcute de arheologii noștri 
cu privire la isteria unor vechi 
popoare europene.

Congresul Internațional de Ar
heologie ce a avut loc acum câtva 
timp la Roma a consemnat printre 
altele succesele deosebite ale ar
heologiei romînești.

In dorința de a împărtăși citi
torilor noștri cîteva informații cu 
privire la desfășurarea Congresu
lui Internațional de Arheologie, cu 
privare la aportul delegației romî- 
ne în cadrul acestei mari întruniri 
științifice internaționale, ne-am a- 
dresat acad. prof. Em. Condura- 
chi care ne-a declarat următoa
rele :

„Congresul Internațional de Ar
heologie ce a avut loc la Roma 
și Neapoli a întrunit reprezentanți 
de frunte ai cercetărilor arheolo
gice din 35 de țări ale globului.

Prin tematica abordată, prin 
larga participare a marilor perso
nalități mondiale pe tărâmul ar
heologiei (Ia Congres au participat 
personalități de frunl

mod special cercetărilor arheolo
gice din Sicilia.

Delegația noastră a prezentat 
în cadrul Congresului două comu
nicări care au trezit din plin in
teresul tuturor participanților stră-

Un viu inheres stârnit 
de prezența savanților 

români la Congresul 
Internațional 

de Arheologie clasică 
de la Roma

wiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiM
ini. Acad. prof. C. Daicovici a 
prezentat astfel o interesantă co
municare cu privire la „Influența 
greacă asupra arhitecturii dacice", 
iar eu am prezentat o comunicare 
cu privire la tematica soulpturilor 
de pe arcul lui Constantin cel 
Mare de la Roma.

Mari personalități străine au pri
mit cu interes rezultatele cercetă
rilor noastre — rod al efortului

deosebit făcut în anii puterii 
populare de către oamenii de ști
ință din țara noastră. Trebuie de 
asemenea să remarcăm și faptul 
că acordîndu-ni-se atît acad. C- 
Daicovici cît și mie cinstea de a 
prezicja într-una din zile ședințele 
unor secții, membrii Congresului 
și-au manifestat prețuirea pentru 
știința romîneasoă, pentru repre
zentanții ei. In această ordine de 
idei trebuie să mai remarcăm și 
faptul pă acad. C. Daicovici a fă
cut parte din grupul celor trei 
mari personalități științifice care 
au redactat rezoluția Congresului.

In sfîrșit. trebuie să subliniem 
faptul că lucrările Congresului 
s-au desfășurat la un înalt nivel 
științific, el constituind un minu
nat prilej de sintetizare a bogate
lor cercetări efectuate în anii din 
urmă, de adîncire a oolaborării 
științifice între oamenii de știință 
din întreaga lume ce lucrează pe 
tărâmul reconstituirii istoriei po
poarelor ce au viețuit pe planeta 
noastră cu mii și mii de ani în 
urmă".

S. IOACHIM

dorite, 
calității

de pro-
Î1 stabi-

•k
Prezentul deschide larg a- 

ceastă fereastră spre viitorul 
comunist, poate nu prea înde
părtat.

P. CONSTANTINESCU

personalități de frunte ale arheo
logiei mondiale ca profesorii Ma- 
iuri, Lugli—Italia, Glavațki —• 
U.R.S.S., Schahennayer — Austria 
și alții), recenta întâlnire ar
heologică din străvechiul oraș al 
peninsulei italice a însemnat un 
remarcabil eveniment științific in
ternațional.

Congresul a abordat în primul 
rînd teme legate de metodica cer
cetării modeme în arheologie, în al 
doilea rînd probleme legate de 
studiile arheologice în regiunea 
grecească, în al treilea rînd pro
bleme legate de arheologia roma
nă și a regiunilor influențate de 
romani, și în al patrulea rînd o 
6erie de probleme dedicate î-i

Cercetătorii de pe „Viteaz

duetele plafoniere începe să 
curgă șuvoaie de praf. Extra
ordinar 1 Praful nici nu se îm
prăștie în aer, nici nu cade pe 
podea. în cîteva clipe, suspen
dat în aer, el se organizează 
în forme regulate: caroserii 
de automobil, fuselaje de a- 
vion, mobile casnice, carcasa 
unui petrolier submarin de 120 
mii tone...

Privești fermecat la minu
nile ce se petrec în fabrică. 
Produsele gata coboară pe po
dea, iar benzile se pun auto
mat în mișcare, evacuîndu-le 
în depozitele uzinei.

— Nu-i nici o minune — îți 
ghicește gîndul operatorul ge
neral. în pereții halei, în pla
fon și sub podea, sînt instalate 
generatoare de mare frecven
ță. Praful cade în cîmpurile e- 
lectromagnetice combinate care 
„creează" formele de aglome
rare. Acestea pot avea profile 
din cele mai complicate, înlătu- 
rînd complect necesitatea pre
lucrărilor ulterioare de finisaj. 
Pentru fire textile folosim cîm- 
puri simple, filare, pentru pie
sele multi-profilate folosim de 
la cîteva zeci la cîteva sute de 
cîmpuri combinate. Curenții de 
înaltă frecvență creează atît 
cîmpurile cît și temperatura 
necesară pentru aglomerarea

corectează harta
Oamenii de știință depun o 

activitate intensă pentru a 
smulge cit mai multe taine lu
mii misterioase de sub valurile 
mărilor și oceanelor.

întreaga lume științifică 
mărește în ultimul timp cu 
teres deosebit pasionantele 
crări ale echipei științifice 
vietice de pe bordul navei
expediții „Viteaz" ■ Nava care 
se găsește acum în Oceanul Pa
cific constituie un adevărat la
borator plutitor cu utilaj ultra 
modern, care permite fizicieni
lor, chimiștilor, biologilor fi 
geologilor de pe bord să efec-

ur- 
in- 
lu- 
so- 
de

tueze măsurătorile și determi
nările cele mai complexe.

în ultimul timp au fost ob
ținute rezultate prețioase în 
cercetările legate de radiația so
lară, viteza de scurgere a apei 
la diferite adîncimi și mai ales 
în privința studiului reliefului 
submarin. Astfel, de ourînd 
membrii expediției au descope. 
rit la 70 mile depărtare de pa
ralela 35 o ridicare considera
bilă a fundului oceanului. A- 
colo unde toate hărțile indicau 
adîncimea de

Desen de T, POPA

U.RJSE., se ocupă de resursele siderurgice 
ale Siberiei. Rezervele totale de minereuri 
de fier din Siberia răsăriteană, scrie autorul, 
sînt evaluate la 13 miliarde tone. Dintre a- 
cestea, peste 3 miliarde tone au și fost ex
plorate, urmînd să fie valorificate în scopuri 
industriale. Numai rezervele explorate pînă 
acum, subliniază L. Pustovalov, depășesc 
cele din întreaga Rusie țaristă, inclusiv re
zervele de minereuri de fier, din regiunea

fonta și oțelurile pot fi produse pe loc, fără 
transporturi lungi și costisitoare. Și în a- 
ceastă privință, natura pare să fi procedat 
cu premeditare, căci numai în Siberia Orien
tală există de trei ori mai mult cărbune de- 
cit toate rezervele cunoscute ale S.UM.

Datorită acestui concurs fericit de împre
jurări, în Siberia se înalță în prezent combi
nate industriale gigantice ce vor deveni c.u-

Uralului, din bazinele Krivoi Rog, Kerci fi 
altele.

Bazinul de minereuri de fier de pe An- 
gara-Pit, în regiunea cursului inferior al 
rîului Angara, este cel mai mare din lume, 
rezervele sale fiind apreciate la aproximativ 
5 miliarde tone.

Pentru ca minereurile de fier să constituie 
cu adevărat o bogăție imensă, în apropierea 
zăcămintelor trebuie să se găsească cărbunii 
— pîinea industriei. Numai în felul acesta.

rînd cele mai mari de pe glob. Astfel, la 
zăcămînlul de la Korșunovo a fi început 
construirea unui mare combinat de prepa
rare a minereului pentru aprovizionarea 
viitoarei uzine siderurgice de la Taiset care 
va intra în funcțiune în cadrul noului plan 
de șapte

O altă 
mători o 
portantă 
kuția de

ani.
regiune unde va înflori în anii ur- 
industrie metalurgică la fel de im- 
c.a cea din Magnitogorsk este la- 
sud, unde imensele zăcăminte de

Temerari exploratori ai înălțimilor se echipează în vederea 
unei incursiuni în stratosfera

5.500 m., specia
liștii sovietici 
au măsurat doar 
1.810 m

Un loc extrem 
de important în 
cercetările labo
ratorului pluti
tor „Viteaz" îl 
constituie curen
ții marini. Pen
tru studierea lor 
nava a fost pre
văzută cu cele 
mai moderne 
dispozitive exis
tente.

Ing. P. ANATOL I

ce privește varietatea speciilor de pești, Marea 
două ori mai bogată decit Marea Caspică. Din 
specii, 20 la sută prezintă un interes industrial

• In 
este de 
de 150 
pescuite în mod organizat.

Neagră 
totalul 
și sînt

• în secolul al XVIIl-lea, cunoscutul astronom Herschel a 
descoperit cu ajutorul unui telescop mare, o planetă nouă, Uranus. 
In secolul al XIX-lea a fost descoperit Neptun, iar în secolul al 
XX-lea Pluton, cea mai îndepărtată planetă din cele cunoscute 
pînă astăzi.

• I-ncrucișind „mălinul Japonez" cu un soi de vișin, Miciurin a 
obținut o plantă care nu exista în natură și căreia i-a dat numele 
de „cerapadus". în aceasta s-au adunat însușirile ambilor pă
rinți. Fructele sint adunate in ciorchini ca la mălin, dar sint mai 
mari, ca la vișini și sint foarte gustoase.

fier ale Aldanului se găsesc în imediata 
apropiere a unui vast bazin carbonifer c.u 
rezerva uriașe de cărbune cocsificabil și gaze 
naturale. Dar asta încă nu e totul. Cărbu
nele din Siberia este așezat în straturile cele 
mai groase din lume, 'ce depășesc uneori 25 
de metri și care pot fi exploatate „la lumi
na zilei" cu excavatoarele. In felul acesta, 
prețul de cost al unei tone de cărbune revi
ne de cîteva ori mai ieftin decît

gutele gigantice fi mașinile complexe vor fi 
construite pe loc, chiar din oțelurile și cu 
energia Siberiei. In prezent 
peste 100 de uzine constructoare 
și aparate fine.

O dezvoltare uriașă o va lua 
industria siberiana de aluminiu,
foarte bogate au și fost descoperite

se înalță aici 
de mașini

in tot

restul Uniunii Sovietice lată de ce cifrele de 
control ale dezvoltării economiei naționale 
a U.RAA. pe anii 1959-1965 prevăd o uriașă 
dezvoltare a energeticii în Siberia pe baza 
cărbunelui ieftin.

Ritmul de industrializare
a acestor regiuni este deosebit de intens 

Pentru exploatarea uriașelor resurse, agre-

în curînd
Zăcăminte

Șt în

A
con-apropiere de Krusnoiarsk a început 

strucția unui gigantic combinat de aluminiu

Diamante
In ultimii ani, în taigaua polară au fost 

descoperite zăcăminte uriașe de diamante 
Pînă in 1955 au fost puse în funcțiune peste 
20 de mine Cel mai mare diamant găsit 
pînă acum este de 32,5 carate.

Deși n-au trecut decît 14 ani de cînd tî-

0 nouă orientare 
în terapeutica 

cancerului
Pentru toți cei care urmă-, 

resc măreața luptă dusă în toate 
marile laboratoare și institute de 
cercetări împotriva cancerului, ști
rea transmisă acum cîteva zile de 
la Moscova prin care sîntem anun
țați că savanții sovietici au reu
șit să vindece la șoareci pentru 
prima oară pe cale experimentală 
leucemia (cancerul sîngelui) re
prezintă o rază luminoasă ce ves
tește apariția unei perioade noi în 
ofensiva dusă de lumea medicală 
împotriva acestui groaznic flagel

Prin această experiență, savan
tul sovietic, prof. Nikolai Emma
nuel și Lana Lipcina, au confir
mat ipoteza emisă de ei, că pro 
cesele biochimice din tumorilt 
maligne, pot fi dirijate la fel ci 
și reacțiile chimice în lanț, adică 
pot fi încetinite sau accelerate 
Ei au influențat evoluția leucemie' 
la șoareci cu ajutorul catalizata 
rilor negativi — a inhibitorii© 
care frînează dezvoltarea reacții
lor chimice, oprind dezvoltarea le 
ucemiei.

Descoperirea substanțelor cu ac 
țiune litică (care topesc) sau inj 
hibitoare (care opresc) asupra țe 
suturilor canceroase, constituie d 
cîțiva ani, una din preocupării 
principale ale celor care luptă pen 
tru stăvilirea acestei temute bol

S-ar părea că vindecarea cance 
rului prin chimioterapie ar putea

Cronica științifice
socotită ca rezolvată — și aceast 
este părerea unui mare număr c 
cercetători din toată lumea - 
dacă preparatele folosite astăz 
n-ar distruge pe lîngă țesutul car 
ceros, și cea mai mare cantitai 
a celulelor tinere ale organismul: 
și în special ale măduvei osoasț 
care are rolul principal în fabr 
carea globulelor roșii ale sîngek

Prof. Nikolai Emmanuel, stuc 
ind acțiunea inhibitorilor asupi 
tumorilor maligne la animale a 
ratat, că acești inhibitori nu pr 
zintă nici un pericol. Ei acționea; 
„cu discernămînt" numai asup 
tumorilor și nu frînează funcți 
narea țesuturilor sănătoase.

După cum se știe, tumorile m 
ligne, canceroase, au la baza de 
voltării lor modificări biochimic 
adică modificări în fenomenele cl 
mice ale vieții. Explicînd acțiun 
inhibitorilor asupra tumorilor ca 
ceroase, prof. Emmanuel a deci 
raț că probabil aceștia distrug 
primul rînd în tumori, radicalii 
beri, frînînd dezvoltarea reacțiil- 
chimice care duc la formarea ca 
cerului.

Părerea că o anumită formă 
cancerului se deosebește princip 
de alta, a declarat prof. Emir 
nuel, nu înseamnă că nu po; 
exista un procedeu unic de lup 
împotriva cancerului. Aplicarea 
Iubitorilor care împiedică dezvol 
rea reacțiilor chimice ale tumo 
lor, în mod selectiv, a determir 
pe prof. Leonid Larionov, unul c 
cei mai mari specialiști soviet 
în domeniul terapiei chimice 
cancerului, să declare că meto 
chimico-fizică a prof Emmanv- 
constituie o orientare nouă în s 
diul proceselor biochimice din 
suturile tumorilor maligne și 
mergînd pe această cale vor 
create noi preparate în tratam, 
tul cancerului.

Lucrările savantului sovie 
prof. Nikolai Emmanuel, cu rez 
tate experimentale atît de surpr 
zătoare, arată din nou întregii! 
meniri imensele posibilități c; 
se deschid în fața savanților ui 
stat socialist care-și dăruiesc t{ 
te eforturile fericirii omului. Puf 
spera că nu mai este depa 
timpul cînd se va putea at; 
cu toată eficacitatea procesele 
morilor canceroase prin medf 
mentele care vor opri dezvolta 
anarhică a celulelor care sub 
nează arhitectura materiei vii.

Dr. I. PASCARIl

năra geologă Larisa Popugaeva a descoperit 
primele urme ale chimberlitei, faimoasa rocă 
verde care anunță existența diamantelor 
astăzi se știe cu precizie că bogăția în dia 
mante a Siberiei este cel puțin la fel de 
mare ca aceea a Africii de Sud. Pînă în 
1965, producția de diamante a U.R.SE. va 
spori de 14 ori I

Moscova —Irkuțk = 6 ore
După cum e lesne de înțeles, o importanță 

deosebită este acordată transportului sibe 
rian. In următorii 15 ani in Siberia vor fii 
construite mii de kilometri de căi ferate noi 
De altfel, un loc deosebit in transportul Si
beriei îl ocupi de pe acum aviația. Mosco
va este legată prin numeroase linii aeriene 
cu Omsk, Novosibirsk, Irkuțk, Habarovsk 
'/ladivostok, etc etc In afară de aceasta 
există o rețea deasă de Unii aeriene locale 
care deservesc numai Siberia. Distanța dt 
5.000 km. dintre Moscova și Irkuțk este par
cursă de turboreactorii „TU-104" în circii 
6 ore, in timp ce expresul transiberian nece 
sită pentru această călătorie cinci zile.

^Siberia este țara viitorului". Aceste cu 
vinte profetice au fost scrise de un mari 
cercetător al regiunilor polare. Și intr-ade 
văr, sub ochii noștri, viitorul a și început)

Ing. I. MOLDOVEANU



se desfășoară „de la sine"
în organizația U.TJW. de la In

dustria Bumbacului B. a existat 
In anul acesta o mai bună - preo
cupare pentru organizarea învăță- 
iritatului politic al utemiștilor. 
Față de anul trecut, mai mulți 
utemiști au fost încadrați în 
cursurile și cercurile po'itice 
U.TJW. Din cei aproape 250 ute
miști, 170 au fost cuprinși în 4 
cursuri serale și 3 cercuri politice 
„Să ne cunoaștem patria" ; 33 ute. 
miști, membri al comitetului și bi
rourilor de secții U.T.M., au fost 
recomandați și încadrați în învă- 
țămîntui de partid. Pentru condu
cerea cercurilor politice U.T.M. au 
fost recrutați propagandiști cu ex
periență care au mai îndeplinit 
această muncă și în anii trecuți. 
De aceea membrii comitetului 
U.T.M. se declară acum mulțu
miți de starea lucrurilor și consi
deră învățămintul politic de orga
nizație o treabă aranjată.

Ne aflăm la începutul anului de 
învățămînt politic ; în cercuri s-au 
ținut cel mult două-trei lecții. Dar 
și această activitate de început 
poate oferi suficiente observații, 
poate sugera o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii din 
cercuri atît din punct de vedere 
^organizatoric cît și în privința 
(conținutului lecțiilor și semina- 
iriilor. Ce ne arată o scurtă trecere 
în revistă a ceea ce s-a făcut pînă 
acum la Industria Bumbacului B. 
în acest sens. Deși perioada de or
ganizare a învățămîntului politic 
6-a terminat se mai găsesc aproa

Să dezvoltăm 
cultura sfeclei de zahăr

(Urmare din pag. l-a)

Pentru a stimula interesul tine
rilor colectiviști in acțiunea de ex
tindere a culturii sfeclei de zahăr 
și pentru a le complecta cunoștin
țele, la propunerea utemistuhn 
Gonci Gyula, inginerul agronom 
al gospodăriei colective, organiza
ția de bază U.TM. a organizat în 
cadrul cercului agrozootehnic un 
ciclu de lecții pe tema „agroteh
nica culturii sfeclei de zahăr" cu 
tineri din echipa de tineret specia
lizată in această cultură.

fn acest sens, conducerea gos
podăriei colective a pus la dispo
ziția acestui cerc și un lot expe
rimental pentru a îmbunătăți soiul 
'.ocal de sfeclă de zahăr. Acum 
narea majoritate a colectiviștilor 
tare lucrează la această cultură 
ânl tineri. Ei susțin foarte mult 
‘xtinderea acestei culturi. Anul a- 
esta, de exemplu, colectiviștii au 

riiltivat aproape 150 hectare de 
faclă de zahăr. Deși în condiții de 
ecetă, prin respectarea mai rigu- 
oasă a regulilor agrotehnice s-a 
bținut o producție medie la 
ectar de peste 21.000 kg.
Producția obținută au contrac- 

at-o cu fabrica de zahăr din Arad, 
urnele primite de la fabrică trec 
e 900.000 lei, în afară de canti- 
ițile de zahăr și tăiței primite 
e gospodărie.
Cultura sfeclei de zahăr le-a a- 

us colectiviștilor din Dorobanți 
țiuituri mari în toți anii. Pentru 
țest fapt ei au extins, din cm în 
i, suprafețele cultivabile cu sfeclă 
ș zahăr. Pentru anul viitor co- 
ICtivifții luaseră hotărîrea de a
ari cu încă 10 la sută suprafețele 
diluate cu sfeclă de zahăr. Stu- 
ind însă cu atenție recenta ex- 
mere a tovarășului Gheorghe 
heorghi.u-Dej și a sarcinilor ce 
ivin din expunere unităților so- 
alist-cooperatiste specializate în 
iltura sfeclei de zahăr, ei au a- 
\ptat o nouă hotărîre : convoca- 

■ a unei adunări generale a etern
ilor colectiviști pentru a extinde 
castă valoroasă cultură pe măsu- 
posibilităților mari de care dis-

in.
P. LUNGU

Vor mări 
suprafața cultivată 

cu sfeclă
Expunerea tov. Qh. Gheorghiu- 
j făcută la Plenara C.C. al 
\1.R. din 26-28 noiembrie a.c. 

pe 50 utemiști neînoadrați 
cercurile și cursurile politice, 
asemenea în această organizație 
n-a fost încadrat nici un tînăr 
neutemist în învățămtatul politic 
U.TJW. deși sînt destui care se 
pregătesc să devină utemiști cărora 
le este de un real folos să învețe 
într-un cerc politic. Comitetul 
U.TJW. trebuie șă cerceteze grab
nic cauzele acestei situații și să ia 
măsuri pentru asigurarea partici
pării tuturor utemiștilor și a unui 
număr cît mai mare de tineri neu- 
temiști la învățămintul politic de 
organizație. Numărul cursanților 
poate și trebuie să fie mărit chiar 
dacă cursurile și-au început acti
vitatea. Făcând eforturi noii 
cursanți îi vor ajunge din urmă 
pe ceilalți și aceasta va fi incom
parabil mai bine decît dacă ar ră- 
mîne mai departe în afara învăță- 
mîntului politic de organizație.

Lipsuri organizatorice s-pu ma
nifestat de la început și în activi
tatea cercurilor. De pildă la cursul 
seral schimbul A chiar de la prima 
lecție au lipsii șase cursanți; ma
joritatea cursanților nu studiază 
materialul bibliografic, nu iau no
tițe și acest lucru este valabil 
pentru toate cercurile. Deși învă
țământul politic se găsește la în
ceput s-au manifestat deacum 
lipsuri serioase în ceea ce pri
vește conținutul activității cercu
rilor. Așa de pildă la cursul se
ral din organizația schimbului 
A s-au predat pînă acum două 
lecții. Propagandista, tovarășa 

tnjNițu 
De '■

privind proiectul planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1959 a fost studiată cu mare 
atenție și de colectiviștii din Hăl- 
chiu.

Atenția colectiviștilor a fost re
ținută mai cu seamă de partea 
expunerii care se referă la dez
voltarea culturii sfeclei de zahăr 
și mărirea capacității de produc
ție a fabricilor de zahăr astfel 
ca în 1960 importul de zahăr să 
fie lichidat.

In legătură cu dezvoltarea cul
turii sfeclei de zahăr inginerul 
gospodăriei agricole colective, Ion 
Enescu, ne-a relatat următoarele : 
„Gospodăria noastră a acumulat 
o experiență pozitivă în cultiva
rea acestei plante. Anul acesta, 
de exemplu, noi am cultivat 100 
de ha. cu sfeclă de zahăr. Pro
ducția medie realizată la hectar 
s-a ridicat la 24.500 kg. Din va
lorificarea celor peste 222 de 
vagoane de sfeclă de zahăr gos
podăria a (Aținut peste 1.000.000 
lei. Totodată noi am realizat în
semnate cantități de furaje deo
sebit de hrănitoare: 180 tone de 
colete, 246 tone foi de sfeclă în- 
si'lozată și 1080 tone de borhot, 
atît de necesare dezvoltării secto
rului zootehnic.

Trebuie să spunem că în mun
cile de întreținere a culturilor 
sfeclei de zahăr, utemiștii și tine
rii colectiviști ne-au dat un spri
jin important. Echipele de tine
ret conduse de utemistele Gherda 
Reis, Otilia Frantz, Gherda 
Frantz, au fost în primele rînduri 
la muncă, efectuînd la timp și în 
întregime lucrările agrotehnice.

Ținînd seama de- avantajele 
mari pe care le aduce sfecla de 
zahăr, precum și de posibilitățile 
locale pe care le avem, noi am 
luat măsuri pentru a spori supra
fața cultivată în anul 1959 cu 
această plantă. Gospodăria are 
do asemenea 15 ha. cultivate 
cu sfeclă seminceră anul I și 
40 ha. cultivate cu sfeclă 
de sămînță anul II, fapt care ne 
va permite ca în următorii ani să 
sporim și mai mult suprafața de 
teren cultivată cu sfeclă de za
hăr".

ION ANDREI

Alexandria*, afirmă că 
la seminarul primei lecții „Despre 
unitatea și puritatea partidului 
nostru" s-a discutat despre... in
dustrializarea țării, urmînd ca 
problemele legate de tema respec
tivă să se discute la lecția Il-a 
în care este vorba de conducerea 
de către partid a organizației noa
stre de tineret. Destul de ciu
dat, dar așa s-au petrecut lu
crurile. La cursul seral de la 
schimbul C., la prima lecție nu 
s-a organizat deloc seminar. Pro
pagandista Elena Cîrstea „a înțe
les" că nu trebuie să organizeze 
seminar, iar din comitetul U.T.M. 
nu s-a găsit nimeni să-j spună că 
a înțeles greșit. Ba chiar secre
tara comitetului U.T.M. — tova
rășa Rusu Maria — nu era sigură 
dacă trebuia ori nu să se orga
nizeze seminar la această lecție. 
In cursul seral de la schimbul A. 
la a treia lecție se va discuta 
despre „R.P.R. stat al oamenilor 
muncii de la orașe și sate" ; la 
cursul seral de la schimbul C. se 
va ține o lecție despre Statutul 
U.T.M. Ambele propagandiste au 
fost la seminarul de instruire de 
pe Ungă comitetul raional U.T.M. 
și-și susțin cu tărie punctele de 
vedere cu privire la ordinea lec
țiilor, care se bat cap în cap. Comi
tetul U.T.M. nu a știut să clarifice 
această problemă. De la membrii 
comitetului U.TJW. poți afla dacă 
s-a ținut ori nu cursul respectiv și 
atât. Problemele de conținut ale 
invățămintului politic nu intră în 
raza preocupărilor lor.

Așa se prezintă lucrurile în 
două cursuri serale. Dar și în ce
lelalte forme de învățămînt politic 
s-au manifestat lipsuri, chiar de 
la începutul activității lor în a- 
cest an. Comitetul U.TJW. este 
însă mulțumit cu ceea ce a făcut 
pînă acum.

Poziția pasivă a comitetului 
U.T.M., nu numai că nu este jus
tificată dar este chiar dăunătoare 
bunei funcționări a învățămîntului 
politic în viitor. Lipsa de control 
și de exigență a sa este de natură 
să-i împingă pe propagandiști la 
o activitate formală, făcută de 
dragul de a putea raporta că 
și-au îndeplinit sarcina. Comitetul 
U.TJW. trebuie să înțeleagă că or
ganizarea cercurilor și cursurilor 
politice nu este un scop în sine, 
ci un mijloc puternic și eficace 
de a-i înarma pe utemiști și tineri
cu învățătura marxist-leninistă, cu 
cunoașterea și înțelegerea politicii 
partidului nostru, cu noțiuni ab
solut necesare despre construcția 
socialismului în țara noastră. A- 
cest lucru trebuie făcut cu răs
pundere și la un nivel corespun
zător. Munca de îndrumare a învă
țămîntului politic nu se termină 
odată cu deschiderea cercurilor și 
cursurilor politice, ci de-abia a- 
tunci începe. Comitetul U.T.M., 
birourile de secții au datoria să 
îndrume cu competență și în cu
noștință de cauză, activitatea fie
cărui cerc și propagandist în par
te, să lupte pentru asigurarea pu
rității ideologice și conținutului 
just al fiecărei lecții și seminar. 
Pentru comitetul U.TJW. nu poate 
fi satisfăcătoare constatarea că 
învățămîntul politic din organiza
ția lor a fost de acum deschis! 
Sarcina sa este să lupte ca 
acestea să se desfășoare bine, 
astfel încît cu fiecare lecție
și seminar utemiștii să se simtă 
mai înarmați din punct de vedere 
politic și ideologic, în lupta pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

M. V1DRAȘCU

In mod foarte sugestiv, în nota 
adresată de guvernul U.R.S.S., 
guvernului S.U.A. în problema 
Berlinului se arată că acordul de 
Ia Potsdam este asemenea unui 
trunchi de copac cândva puternic 
și roditor, dar în prezent tăiat, 
din care, puterile occidentale au 
scos inima.

Ce prevede acordul de la Pots
dam între altele ?

— Lichidarea militarismului și 
fascismului.

— Dezarmarea completă și des
ființarea tuturor organizațiilor mi- 
litare.

— Interzicerea oricărui fel de 
propagandă nazistă și militaristă.

— îndepărtarea tuturor . naziști
lor activi din posturile de răspun
dere.

— Luarea puterii din mîinile 
imperialiștilor germani.

Sînt prevederi esențiale, care 
formează pe drept cuvînt inima 
tratatului de ta Potsdam, călcată 
în picioare de puterile occidentale. 
Aceste puteri nu numai că nu au 
îndepărtat și nu au pus stavilă mi
litarismului în R.F. Germană, dar 
l-au încurajat, făcîndu-1 să devină 
tot mai agresiv. Ele au atras Ger
mania apuseană în blocul militar 
agresiv N.A.T.O. — bloc îndreptat 
împotriva U.R.S.S. și a tuturor ță
rilor lagărului socialist. Ele fac to
tul pentru a încuraja militarismul 
german și crearea unei armate în 
R.F.G. care să fie utilată cu cele 
mai noi mijloace militare tehnice. 
Sub pulpana ocrotitoare a puteri
lor occidentale, guvernul de la 
Bonn reeditează politica Germaniei 
hitleriste.

Amănunte interesante asupra a- 
cestui aspect al problemei le a- 
flăm din „Cartea Albă asupra po
liticii agresive a guvernului Re
publicii Federale Germane11 publi
cată recent de Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Democra
te Germane.

In prefața la „Cartea Albă" se 
arată că: „înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale este pasul 
cel mai serios și mai periculos al 
imperialismului și militarismului 
german pe calea pregătirii unui 
nou război mondial. Pericolul pe 
care politica guvernului Adenauer 
îl reprezintă pentru popoarele Eu
ropei, devine și mai mare prin a*

Telegr a mă
Președintelui Camerei Popular* 

a Republicii Democrate Germane
Dr. JOHANNES DIECKMANN

Berlin
Vă rog că primiți cele mai cal

de felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în calitate de 
Președinte al Cametei Populare 
a Republicii Democrate Germane 
și vă urez multă sănătate și suc
ces în îndeplinirea înaltei dv. mi
siuni, pentru binele poporului ger
man.

CONSTANTIN PIRVULESCU 
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Popu
lare Române

INFORMAȚII
La București au îmceiput lucră

rile colei de-a 7-a sesiuni a dele
gațiilor guvernamentale ale R. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone și R. P. Romine privind 
colaborarea economică a acestor 
țări în domeniul valorificării in
dustriale a stufului din Delta 
Dunării.

Participanții la sesiune discută 
probleme legate de stadiul lucră
rilor de construcție și montaj ale 
combinatului de celuloză din stuf 
de la Brăila și probleme privind 
recoltarea mecanizată a stufului.

Membrii delegațiilor guverna
mentale vor face vizite de docu
mentare pe șantierele combinatu
lui de la Brăila și pe șantierele 
stufwole din Delta Dunării.

(Agerpres) 
ir

Gazeta Literară organizează du
minică, 7 decembrie a.c., la orele 
11 a.m. In sala Teatrului de Stat 
din Orașul Stalin o consfătuire cu 
cititorii.

Vor participa din partea redac
ției : acad. Zaharia Stancu, Eugen 
Barbu, Georgeta Horodincă, V. 
Mîndra, Al. Mirodan, Mihail Pe- 
troveanu, Tltus Popovlci, Valeriu 
Rîpeanu.

In Editura Politică a apărut: 
V. I. LENIN — Despre munca 

aparatului de stat sovietic
Această culegere cuprinde 

articole, cuvîntări și scrieri ala 
Iui V. I. Lenin în care sînt a- 
rătate caracteristicile statului 
sovietic — stat al oamenilor 
muncii, sînt definite sarcinile 
aparatului de stat sovietic și 
se trasează căile pentru conti
nua îmbunătățire a activității 
sale.

Brigada de tineret „Vasile Roaită" a fabricii de antibiotice „TABLETA" din Capitală, este o brigadă
fruntașă în întreprindere. Foto: S. NICULESCU

ceea că imperialismul german rea
părut în Germania occidentală este 
legat în modul cel mai strîns cu 
imperialismul american. împreună 
cu Statele Unite, Germania occi
dentală face parte din cele mai 
agresive puteri ale lagărului im
perialist".

Nenumăratele mărturisiri făcute 
în Occident arată că în realizarea 
politicii sale agresive, S.UA își 
pun mari speranțe în forțele re
vanșarde din Germania de vest. 
Iată în ce fel se exprimă ziaristul 
american C. L. Sulzberger în „New 
York Times" la 3 mai 1958: 
„Noua armată a Bonn-ului va fi 
cea mai puternică, mai modernă și 
mai capabilă de a da lovituri, din 
Europa occidentală..." (Cartea Albă 
pag. 12).

Văzînd în Germania occidentală 

Puterile occidentale oblăduiesc 
militarismul prusac

principalul pilon al pactului agre
siv al Atlanticului de Nord, gene
ralul american Norstad, coman
dantul suprem al N.A.T.O., declara 
în interviul dat televiziunii vest- 
germane la 25 februarie 1958: 
„Dacă aș fi german, — și în cali
tate de comandant suprem în Eu
ropa trebuie să gindesc într-o a- 
numită măsură ca un german — 
trebuie să plecăm de la faptul 
real că există, respectiv va exista, 
o contribuție însemnată de forțe 
militare a Republicii federale 
(la N.A.T.O., N.R.). Este cu totul 
de neconceput ca aceste forțe mi
litare să fie nevoite să accepte a 
juca un rol secundar".

Așa stînd lucrurile, nu surprin
de pe nimeni că Adenauer declară 
în fața parlamentului la 20 mar
tie 1958, în cadrul unei dez
bateri asupra înarmării atomice a 
R.F.G.: „Inamicul potențial al 
NJLT.O. «ate Uniunea Sovietici

V. R. S. S.

Se împlinesc 22 de ani de când, la 5 decembrie 1936, în cadrul 
celui de-al VHi-lea Congres extraordinar al Sovietelor din U.R.S.S. 
a fost aprobată Constituția sovietică. Acest document consfințește 
pentru prima oară în istorie înfăptuirea unei orînduri sociale în 
care rușinoasa exploatare a omului de către om a fost desființată.

Pentru prima dată sînt proclamate largi libertăți și drepturi 
pentru oamenii muncii: Constituția sovietică vorbește despre pro
funda grijă pentru condițiile de înfăptuire a acestor drepturi, 
gararitînd traducerea lor în viață. Dreptul la muncă, dreptul la 
învățătură, libertatea cuvântului, libertatea presei, a întrunirilor 
etc. constituie bunurj ale vieții de toate zilele ale oamenilor so
vietici. Grija față de om răzbate cu căldură din fiecare cuvînt în
scris în Constituția sovietică. Tocmaj din această grijă sînt elabo
rate mărețele planuri de dezvoltare ale economiei. Uniunii So
vietice pe care milioane și milioane de oameni conduși cu înțe
lepciune de P.C.U.S., le transpun în viață.

Ritmul gigantic de dezvoltare a economiei, culturii și științei 
pe care numai orânduirea socialistă o poate atinge a făcut ca

fosta Rusie înapoiată, de la plug de lemn și zeci de milioane de 
muritori de foame să devină astazi o gigantică forță industrială, 
prima în lume care a trimis în cosmos sateliții artificiali ai pă- 
inintului.

Comunismul —- visul de aur al omenirii este astăzi în Uniunea 
Sovietică o chestiune a practicii imediate. Prevederile tezelor rapor
tului pe care-1 va prezenta tovarășul N. S. Hrușciov la Congresul 
al XX!-lea al P.C.U.S., constituie un măreț program de dezvol
tare a economiei pe care U-R.S.S. îl va realiza în decurs de șapte 
ani. într-un timp foarte scurt Unitatea Sovietică va ajunge și 
depăși cele mai dezvoltate țări capitaliste și în primul rind S.U.A. 
în ce privește producția de cap de locuitor. Pe drept cuvint acest 
lucru a stîrnit uimire în întreaga lume. Nutnaj o astfel de socie
tate în care poporul a devenit stăpîn pe soarta sa poate să trans
forme în viață asemenea planuri mărețe. într-un viitor apropiat 
oamenii sovietici se vor bucura de cel mai înalt nivel de viață 
din lume.

Orânduirea sovietică fiind o societate vie, în continuă dezvol
tare, lărgește necontenit democrația socialistă, ea asigură parti
ciparea maselor de milioane a oamenilor muncii la conducerea 
statului. în ultimii ani statul sovietic a luat importante măsuri 
ca : lărgirea drepturilor republicilor unionale în construcția eco
nomică ; perfecționarea necontenită a formelor organizatorice de 
conducere a industriei și construcțiilor: intensificarea activității 
sovietelor ca organe locale ale puterii de stat etc. Sânt fapte care 
dovedesc din plin că orânduirea sovietică este cea mai democra
tică orânduire din lume.

Orînduirea sovietică, orânduire care are drept scop să asigure 
oamenilor muncii o viață fericită, a fost, este și va fi o orân
duire care apără cu fermitate cauza cea maj scumpă a omenirii: 
pacea.

Ca și întregul popor sovietic, tineretul se bucură din plin de 
permanentă grijă a statului sovietic pentru munca și învățătura 
sa, pentru educație, sport, odihnă și sănătate.

Ca de la cer la pămînt se deosebesc toate acestea de demago
gia deșănțată pe care o fac constituțiile burgheze. Dacă în unele 
din constituțiile burgheze sînt înscrise anumite drepturi pentru 
cei ce muncesc, cei ce guvernează țările capitaliste au grijă ca 
ele să nu se aplice în viață, viața oamenilor simpli să răniînă me
reu amenințată de spectrul șomajului și al mizeriei, de foamete 
și boli.

Constituția sovietică, constituție a păcii și a muncii pașnice, 
ilustrează victoria socialismului, superioritatea orânduirii sociale 
socialiste care asigură adevărata fericire a oamenilor și pe al 
cărei drum mergem și noi astăzi conduși de partid.

Datorită ritmului gigantic al construcțiilor din U.R.S.S., în fie- î 
care an mii și mii de tineri absolvenți ai școlilor profesionale de 4 
constructori se îndreaptă spre locurile lor de muncă. Dintre ace- t 
știa face parte și grupul acesta de tineri voioși pe care-i vedeți in | 
fotografia de sus. |

blocul răsăritean..." (din Cartea 
Albă pag. 10).

Cărui scop tinde a servi politica 
febrilă de înarmare cu arme mo
derne și nucleare a Germaniei oc
cidentale este, așadar,, clar pentru 
oricine. „Cartea Albă" enumeră 
sute de fapte care dovedesc perse
verența diabolică cu care este ur
mărită la Bonn realizarea politicii 
de înarmare în vederea unui nou 
conflict mondial. Cităm :

„in cele ce urmează vom indica 
unele fapte însemnate, care dove
desc marile eforturi depuse de 
cercurile conducătoare ale Germa
niei occidentale în vederea restau
rării cît mai grabnice a forței mi
litare a imperialismului german și 
a obținerii instrumentului necesar 
în vederea realizării planurilor sale 
agresive. La 7 decembrie 1955— 

Notații pe marginea Cărții Albe 
a guvernului R. D. Germane —

parlamentul federal a aprobat a- 
cordul de livrări de arme încheiat 
cu S.U.A.... de la 15 la 17 decem
brie 1955 s-au ținut ședințele Con
siliului N.A.T.O. la Paris... Mi
nistrul de externe de la Bonn, von 
Brentano a apelat ia statele 
N.A.T.O. să continuie cu și mai 
mare intensitate „politica de for
ță". La începutul iui ianuarie 1956 
au început primele concentrări de 
voluntari pentru armata vestger
mană. La 25 iulie 1956 a intrat în 
vigoare legea serviciului militar o- 
bligatoriu. Ministerul de război de 
la Bonn a publicat la 1 septem
brie 1956 o hotărîre prin care foștii 
ofițeri SS... capătă îngăduință de 
a intra în Bundeswefir... Renumita 
organizație de spionaj Gehlen este 
pusă la 29 ianuarie 1957 direct în 
subordinea biroului cancelarului 
federal cu denumirea „Serviciul 
federal de informații", La 25 mar
ți* 195Z Adenauer semnează la 

♦

Roma acordul asupra „pieții co
mune" și „Euratomului". La 3 a- 
prilie 1957, generalul nazist Spei- 
del preia postul de comandant su
prem al forțelor terestre N.A.T.O. 
pențru Europa centrală... La 21 
mai 1957 a avut loc la Bonn o 
conferință secretă între Adenauer 
și comandantul suprem al N.A.T.O., 
generalul Norștad, despre care s-a 
aflat că a avut ca obiect discuta
rea de amănunte asupra înarmării 
Bundeswehrului cu arme atomice 
și staționarea altor contingente 
N.A.T.O. înarmate cu arme atomi
ce în Republica Federală" (<pag. 
40—41).

In aceeași ordine de idei se în
scrie și politica revanșardă, vădit 
antisovietică, propagată de cercu
rile guvernamentale de la Bonn. 
„Cartea Albă" publică declarații 

ale conducătorilor vest-germani cît 
se poate de grăitoare în această 
privință.

„Cum trebuie să arate noua 
Germanie ? Desigur că noul edi
ficiu trebuie și va fi construit pe 
temeliile trecutului, un principiu 
care nicăieri nu trebuie subliniat 
mai mult, ca in cazul reconstruirii 
unei armate..." (din „memoriul" 
fostului șef al secției 7 b a Mi
nisterului de război din Bonn și 
actual comandant al flotei din Ma- 
rea Nordului, amiralul Gerlach, 
folosit ca manual în școlile de ma
rină vest-germane, citat de „Cartea 
Albă" pag. 60).

...„Cel mai înalt țel al oricărei 
politici germane, deci și al poli
ticii noastre, este reunificarea... în 
cadrul granițelor din 1937" (Minis 
trul de externe von Brentano la 
9 X. 1951 pag. 71—72),

..„.Intr-o zi, întregul teritoriu de 
dincolo de Oder-Newse v* trebui eă 

!

se afle în cadrul uniunii europene 
și al pieții comune... (Adenauer la 
22 IX. 1957, pag. 74).

...Praga a fost din totdeauna un 
oraș al Reichului german" (minis
trul statului Baden-Wiirttemberg, 
Fiedler, la 11 VI. 1957 la Stuttgart, 
pag- 77).

încă în 1953, Adenauer declara 
că „țelul nostru este eliberarea 
celor 18 milioane de frați și surori 
din regiunile răsăritene. Pînă acum 
s-a vorbit tot timpul de reunifica- 
rea Germaniei, dar ar trebui să 
spunem mai curând: eliberare" 
(pag- 85).

Toate aceste declarații ca și nu
meroase altele, articole și materia
le publicate în presa vestgermană 
și occidentală, enumerate în „Car
tea Albă" arată că puterile occi
dentale, încâlcind în mod groso

lan acordul de la Potsdam, dau 
frâu liber spiritului revanșard vest- 
german. S-ar putea însă ca îndru
mătorii de azj ai militarismului 
prusac să fie victimele lui de mîi- 
ne. In ceea ce privește visurile re
vanșarzilor vest-germani de a 
porni în „marș spre Răsărit" ar fi 
bine ca aceștia să-și aducă amin
te de sfîrșitul lui Hitler.

In prezent, atenția popoarelor 
europene este reținută de evoluția 
neliniștitoare a lucrurilor în Ger
mania occidentală, ca urmare a 
cursului primejdios imprimat de 
S.U.A., Anglia și Franța dezvoltă
rii acestei părți a Germaniei. Este 
știut că nu odată, popoarele Eu
ropei au fost victime ale agresiu
nii militarismului german. In De
clarația guvernului R. P. Romine 
în problema normalizării situației 
din Berlin, publicată în ziarele de 
ieri m arată că poporul romfe 4 

♦
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avut de suferit în două rînduri 
mari pierderi de vieți omenești și 
distrugeri de bunuri materiale de 
pe urma militarismului german, 
lată de ce, ca și celelalte popoa
re europene, poporul romîn este a- 
dînc interesat ca primejdia ce o 
creează pentru cauza păcii reface
rea militarismului în Germania 
occidentală să fie înlăturată, ca 
întregii Germanii să i se asigure 
o dezvoltare pașnică și democra
tică.

Așa după cum a devenit cunos
cut, cel mai acut aspect al pro
blemei germane și care reclamă o 
soluționare urgentă îl prezintă si
tuația actuală din Berlin. Menți
nerea Berlinului apusean sub o- 
cupația militară a S.U.A., Angliei 
și Franței nu numai că împiedică 
normalizarea situației din Germa
nia, dar a dus la transformarea 
acestei părți a orașului într-un 
focar de neliniște și încordare. De 
aceea, guvernul romîn în Declara
ția sa, exprimînd punctul de ve
dere al întregului nostru popor, 
sprijină cu fermitate propunerea 
profund realistă a Uniunii Sovie
tice ca Berlinului occidental să I 
se acorde un statut de oraș liber, 
demilitarizat, în ale cărui rânduieli 
interne să nu se amestece nici un 
stat. Totodată, Declarația guver
nului nostru subliniază că în ca
zul unei eventuale încălcări a in
tegrității teritoriale a R.D.G. sau 
al oricărui alt stat membru al 
Tratatului de la Varșovia, R. P. 
Romînă, alături de celelalte țări 
membre ale acestui tratat, își va 
îndeplini obligațiile ce-i revin, a- 
părînd în acest fel propria ’ sa 
securitate și interesele păcii ge
nerale. Pentru orice om cu jude
cată, cu simțul realității, a deve
nit limpede că încercările unor 
cercuri din Occident de a trata 
problema germană, inclusiv cea a 
Berlinului, de pe poziții „de for
ță", sînt sortite eșecului.

Popoarele lagărului socialist în 
frunte cu U.R.S.S. dispun astăzi 
mai mult ca oricînd de forțele și 
mijloacele necesare de a înfrâna și 
de a tăia ghiarele oricărui agre
sor — nimicindu-1 fără cruțare.

„Cartea Albă" constituie o che
mare a popoarelor la vigilonți,

D. MIHAIL

S.UA


Declarația guvernului sovietic 
în problema încetării experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
în cadrul Conferinței de la 
țelor cu arma atomică fi cu hidrogen, 
citire unei declarații a guvernului sovietic.

In ultimii ani — se arată în 
declarație — necesitatea înce
tării experiențelor cu arma ato
mică a devenit una dintre proble
mele cele mai acute și cele mai 
urgente ale contemporaneității. 
Fiecare nouă explozie cu arma 
nucleară înseamnă crearea unor 
noi tipuri de arme de exterminare 
în masă a oamenilor, duce la in
tensificarea cursei înarmărilor și 
creează un pericol grav pentru 
sănătatea oamenilor. Guvernul 
sovietic este convins că primul și 
cel mai urgent pas care trebuie 
făcut pe calea spre rezolvarea ra
dicală a problemei dezarmării și 
spre salvarea definitivă a omeni
rii de pericolul războiului atomic 

\ constă în a pune capăt imediat 
și pretutindeni exploziilor cu 
bombe atomice și cu hidrogen.

Chiar din momentul apariției 
armei atomice, guvernul sovietic 
duce o luptă hotărîtă pentru în
cetarea experiențelor cu această 
armă. El este gata să accepte re
zolvarea acestei probleme fie în 
legătură cu celelalte probleme ale 
dezarmării, fie ca problemă sepa
rată, independent de rezolvarea 
celorlalte probleme ale dezarmă
rii.

Exprimînd voința poporului so- 
yietic și călăuzit de dorința de a 
crea o bază practică pentru în
cetarea imediată, pretutindeni și 
pentru totdeauna a exploziilor ex
perimentale cu arma nucleară, gu
vernul sovietic, conform hotărîrii 
din 31 martie 1958 a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a încetat în 
mod unilateral experiențele cu 
toate tipurile de arme atomice și 
cu hidrogen. El a întreprins a- 
Ceastă acțiune deși pînă în mo
mentul cînd Uniunea Sovietică a 
încetat experiențele. Statele Uni
te și Marea Britanie efectuaseră 
de cîteva ori mai multe explozii 
cu arma atomică și cu hidrogen 
decît Uniunea Sovietică.

Hotărît să înceteze în mod uni
lateral experiențele nucleare, gu
vernul sovietic a cerut cu toată 
sinceritatea guvernelor Statelor 
Unite și Marii Britanii să-i urme
ze exemplul.

întrucît puterile occidentale au 
stăruit însă insistent să se exami
neze problema posibilității detec
tării exploziilor nucleare, guver
nul sovietic a consimțit ca acea
stă problemă să fie discutată în 
comun și a participat activ la 
conferința de la Geneva a exper
ților în problema controlului asu
pra eventualelor încălcări ale u- 
nui acord cu privire la încetarea 
experiențelor.

Spre marea satisfacție a guver
nului sovietic, conferința de la 
Geneva a confirmat întrutotul po
sibilitatea de 
orice explozii 
cu hidrogen.

Nimeni nu 
tul că s-ar fi . 
mult experiențelor cu arme ato
mice și cu hidrogen dacă guver
nele S.U.A. și Marii Britanii ar 
fi urmat exemplul Uniunii Sovie
tice și ar fi pus și ele capăt ex
ploziilor experimentale. Acest lu
cru nu s-a întîmplat numai pen
tru că mai sus-menționatele gu
verne, în loc să urmeze exemplul 
U.R.S.S. și să înceteze experien
țele cu arme nucleare, au între
prins o serie de experiențe cu ar
me atomice și cu hidrogen de o 
intensitate^ fără precedent și au 
încercat să folosească renunțarea 
de către Uniunea Sovietică la ex
periențe pentru a obține în mod 
unilateral avantaje militare ma
xime.

I Subliniind că guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii 
experiențele nucleare 
conferința experților. 
avut Ioc la Geneva în vara 
stui an, declarația arată : 
fiind această poziție a 
terilor occidentale, pentru 
asigura securitatea Uniunea 
vietică a fost nevoită să reia ex
periențele nucleare. Aceste acțiuni 
ale puterilor occidentale dau Uni
unii Sovietice dreptul deplin de 
a efectua explozii experimentale în 
proporție de unu la unu, în ra
port cu numărul exploziilor efec
tuate de S.U.A. și Marea Brita
nie la un loc, pînă cînd numărul 
exploziilor experimentale din U- 
niunea Sovietică, efectuate după 
reluarea de către ea a experiențe
lor, va fi egal cu numărul expe
riențelor nucleare efectuate de 
puterile occidentale după 31 mar
tie 1958. Pentru a asigura secu
ritatea statului sovietic guvernul 
sovietic procedează tocmai în a- 
cest fel.
i Cu toate acestea Uniunea So
vietică este gata ca imediat, chiar 
in ziua în care guvernele S.U.A 
și Marii Britanii își vor da con- 
șimțămîntul pentru aceasta, să 

, înceteze împreună cu ele pentru 
totdeauna experiențele cu arma 
atomică și cu hidrogen.

' Au trecut mai bine de trei săp- 
tămîni de cînd la Geneva și-a 
început lucrările conferința repre
zentanților U.R.S.S., S.U.A. și 

i Marii Britanii cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară. Or, în acest răstimp, con
ferința nu a mers mai departe de 
discutarea problemelor procedurale 

i și pînă în prezent nu a trecut la 
rezolvarea sarcinii sale principale 
1— realizarea unui acord asupra 
încetării experiențelor. Toate aces
tea nu pot să nu trezească o în
grijorare legitimă.
întreaga chestiune constă în fap

tul că în timp ce Uniunea Sovietică 
se pronunță pentru încheierea ne- 
întîrziată a unui acord referitor la 
încetarea experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen, S.U.A. și 
Alarea Britanie încearcă să se es
chiveze de la încheierea unui astfel 
de acord și deocamdată reprezen 
tanții lor la Geneva reluză, de 
fapt, să discute această problemă

— TASS transmite : La 29 noiembrie. 
Geneva în problema încetării experien- 

reprezentantul sovietic a dat

și încearcă din nou să reducă în
treaga chestiune la discutarea 
problemei controlului, ca și cum 
conferința de la Geneva a exper
ților nici nu ar fi existat.

Guvernul sovietic consideră că 
la actuala conferință pot fi discu
tate și trebuie să fie adoptate ho- 
tărîri concrete și în problemele 
privind organizarea controlului a- 
supra încetării experiențelor pe 
baza concluziilor și recomandări
lor prezentate de conferința de la 
Geneva a experților. Este necesar 
însă ca discutarea problemei mo
dalităților de control să nu situe
ze pe planul al doilea problema 
obiectului controlului.

S.U.A. și Marea Britanie adop
tă și în celelalte probleme o po
ziție care chiar de la începutul 
conferinței pune sub semnul între
bării succesul ei.

Propunînd suspendarea experien
țelor numai pe un an, după ce au 
efectuat într-un ritm accelerat o 
serie de explozii nucleare fără pre. 
cedent în ceea ce privește intensi
tatea lor, guvernele S.U.A. și Marii 
Britanii caută pe de o parte să 
obțină avantaje militare unilatera
le față de Uniunea Sovietică și, pe 
de altă parte, să-și asigure mînă 
liberă pentru reluarea experiențelor 
nucleare în orice moment le va 
conveni.

De asemenea, nu poate să nu 
provoace obiecțiuni și propunerea 
puterilor occidentale care prevede 
ca-în cadrul organului de control 
care urmează să fie creat pentru 
supravegherea îndeplinirii a- 
cordului privitor la încetarea ex
periențelor, hotărîrile să fie adop
tate cu. majoritatea voturilor. Ast
fel, în loc de a soluționa în una
nimitate toate problemele legate 
de îndeplinirea acordului privitor 
la încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară, se propune ca în ca
drul organizației de control să se 
legalizeze metoda dictatului a două 
țări — S.U.A. și Marea Britanie 
— metoda de a impune Uniunii 
Sovietice voința acestor state. Gu
vernul sovietic dorește ca și de 
data aceasta să fie absolut clar 
că este absurdă orice încercare 
de a impune Uniunii Sovietice o 
procedură în care să i se facă 
propuneri adoptate de majorita
tea mecanică a 
țări participante 
Dacă se i

dezarmare în conformitate 
diile anuale asupra cărora 
ză să se cadă de acord". Și acea
stă cerere nu poate fi apreciată 
decît ca o tendință de a crea noi 
piedici în calea unei înțelegeri a- 
supra încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

Guvernul sovietic — subliniază 
mai departe declarația — declară 
că el va continua ca și pînă a- 
cum să insiste asupra încetării 
imediate, pretutindeni și pentru 
totdeauna a experiențelor nuclea
re și va depune eforturi în a- 
cest scop și la actuala conferință 
de la Geneva.

Guvernul sovietic, călăuzindu-se 
de năzuința de a contribui prin 
toate mijloacele la realizarea cît 
mai grabnică a unei înțelegeri în 
legătură cu încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, propune să se 
semneze un acord asupra încetării 
experiențelor nucleare pretutindeni 
și pentru totdeauna și să se per-

PRO

cu sta- 
urmea-

fecteze totodată înțelegerea în le
gătură cu problemele controlului 
asupra încetării experiențelor cu 
arma nucleară sub forma unui pro
tocol care să constituie o parte a 
acordului.

Dacă din anumite motive gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii 
vor găsi mai acceptabil ca preve
derile principale ale controlului să 
fie consemnate chiar în textul a- 
cordului, guvernul sovietic nu va 
avea obiecțiuni nici în această pri
vință. Totodată, guvernul sovietic 
pornește de la premisa că în orice 
împrejurare hotărîrea privitoare la 
interzicerea 
nucleară și 
tei hotărîri 
goare simultan.

Guvernul sovietic anexează la 
prezenta declarație următorul text 
al acordului în problema încetării 
pentru totdeauna a experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen. 

I E C T

experiențelor cu arma 
controlul asupra aces- 
trebuie să intre în vi-

Acord cu privire la încetarea experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen 
(propunerea delegației U.R.S.S )

Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, guvernul Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și guvernul State
lor Unite ale Arnericii,

propunîndu-și ca scop să bareze calea cursei înarmărilor nucleare, 
perfecționării continue și creării de noi tipuri de arme de extermi
nare în masă și mai distructive,

străduindu-se să ia o măsură practică în direcția obiectivului ur
gent indicat de Organizația Națiunilor Unite în ceea ce privește in
terzicerea și scoaterea armei atomice din armamentele naționale,

animate de dorința de a lichida pentru totdeauna primejdia pentru 
viața și sănătatea populației tuturor țărilor lumii, primejdie creată 
de exploziile experimentale ale armei nucleare

Au hotărît să încheie în aceste scopuri prezentul acord și să nu
mească ca împuterniciți ai lor........

care după ce vor fi schimbat între ei împuternicirile constatate în 
forma cuvenită și în deplină ordine au căzut de acord asupra celor 
ce urmează:

ARTICOLUL I
Guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statelor Unite ale Arnericii 
se obligă în mod solemn ca din momentul semnării prezentului acord 
ele să nu efectueze nici un fel de experiențe cu indiferent ce tipuri 
de arme atomice și cu hidrogen.

ARTICOLUL II

!

a se detecta practic 
cu arma atomică și

poate tăgădui fap- 
putut pune capăt de

nu au încetat 
nici după 

care a 
ace- 
dată 

pu- 
a-și 
So-

In Comitetul politic special al O.N.U

P. P. Pominâ este un promotor 
activ al coexistentei pașnice

Intervenția reprezentantului R.P.R., Silviu Brucan
NEW YORK 4. — Corespon

dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite :

In Comitetul politic special con
tinuă sub președinția lui MIHAI 
MAGHERU. reprezentantul per
manent al R.P.R. la O.N.U., dez
baterile in problema coexistenței 
pașnice. In fața Comitetului se 
află un proiect de rezoluție pre
zentat de delegații a 9 țări, și a- 
nume Argentina, Austria, Bolivia, 
Ceylon, Ghana, India, Irlanda, 
Cehoslovacia și Iugoslavia. Pro
iectul de rezoluție prevede o se
rie de măsuri concrete în dome-

I

împotriva înarmării 
atomice a Bundes- 

wehrului

voturilor unor 
la N.A.T.O.

recurge la aceasta, 
faptul nu poate fi apreciat de^ 
cît ca o tendință'de a îngrămădi 
artificial piedici în calea realizării 
unui acord.

Este puțin probabil că altul este 
obiectivul urmărit și de propunerea 
puterilor occidentale de a se crea 
pe o bază permanentă așa-numite- 
le grupuri de inspecție mobile pen
tru detectarea și stabilirea even
tualelor încălcări ale acordului 
Această propunere este în vădită 
contradicție cu recomandările cu
prinse în raportul adoptat de co
mun acord la conferința de la Ge
neva a experților care prevede că 
grupele de inspecție mobile pot fi 
create de organul de control doar 
pe bază temporară și numai în 
cazul cînd posturile de control vor 
detecta „un fenomen care nu poa
te fi cunoscut de organul interna
țional de control și despre care se 
poate bănui că ar fi o explozie 
nucleară".

In sfîrșit, cum se poate aprecia 
cererea guvernelor S.U.A. și Marii 
Britanii de a condiționa încetarea 
experiențelor cu arma nucleară de 
un „progres satisfăcător în reali
zarea țelurilor coordonate pentru

Cele trei guverne se obligă să contribuie la asumarea și de toate 
celelalte state ale lumii a obligației de a nu efectua experiențe cu 
armele atomice și cu hidrogen de orice tipuri.

ARTICOLUL III
în scopul înfăptuirii supravegherii îndeplinirii obligației cu

prinse în articolul I al prezentului acord, statele participante la pre
zentul acord instituie un aparat de control.

Aparatul de control menționat va dispune de o rețea de posturi de 
control create in baza recomandărilor conferinței de la Geneva a 
experților.

ARTICOLUL IV
Guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statelor Unite ale Arnericii 
sînt de acord ca pe teritoriile lor, precum și — în ceea ce privește 
Statele Unite ale Arnericii și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord — pe teritoriile posesiunilor lor sau pe teritoriile aflate 
sub tutelă să fie amplasate posturi de control al căror număr va fi 
stabilit de comun acord.

ARTICOLUL V
Sistemul de control se instituie în conformitate cu prevederile prin

cipale cuprinse în protocolul anexat la prezentul acord.
Acordul privitor la încetarea experiențelor cu armele atomice și cu 

hidrogen și protocolul în legătură cu instituirea aparatului de control 
intră în vigoare simultan.

ARTICOLUL VI
Prezentul acord este fără termen și va intra în vigoare imediat 

după ratificarea lui de către toți participanții la acord în conformi
tate cu procedura lor constituțională.

Drept care împuterniciții au semnat prezentul acord și l-au parafat.

I Tineretul Jin Germania occî- f 
4 dentală desfășoară puternice I 
T acțiuni împotriva înarmării a- 4 
I tomice a Bundeswehrului. După J 
4 cum relatează buletinul de pre- I 
T să „Parlamentarische Politis- 4 
I cher Pressedienst“, studenții de 4 
4 la Universitatea din Hamburg I 
T a°u organizat începînd de la 14 
I decembrie „o săptămînă de 4 
4 luptă împotriva înarmării ato- a 

T mîce“. A fost organizată o ex- 4 
I poziție de fotografii din orașul T 
4 Hiroșima care a cunoscut oro- ț 
T rile bombardamentului atomic 4 
I american
4 Studenții din Hamburg au I 
| difuzat un manifest în care 4 
4 condamnă atacurile la care s-a ’ 
1 dedat ministrul Apărării de la x

Bonn, Strauss, împotriva ad- 4 
versarilor înarmării atomice a 
Bundeswehrului.

Pentru ca nu numaiț 
♦ cei bogați să poată t 

învăța *
Studenții de la facultățile de f 

stomatologie din Paris, Lyon, 
Reims și Strassbourg sînt în ț 
grevă de la 1 decembrie. Ca și 
studenții altor instituții de în- 
vățămint superior din Franța, 
ei protestează împotriva con
dițiilor nesatisfăcătoare de în
vățătură. Deoarece pregătirea 
de stomatologi se face în Fran
ța în școli particulare, fiecare 
candidat este obligat să depună 
o taxă de admitere ele 150.000 
de franci. In afară de aceasta, 
fiecare student trebuie să mai 
plătească anual 150.000 
ca taxă de învățămînt și 
franci pentru folosirea 
mentelor chirurgicale.

Iii piața Sorbona, în fața 
monumentului cunoscutului fi
lozof francez Auguste Comte, 
I participanții la grevă au orga- 
4 nizat un miting

niul cultural, economic, științific 
etc.

S.U.A. au mers pe aceeași linie 
pe care au mers și în anii pr<ce- 
denți susținînd că nu ar fi ne
voie, chipurile, să se discute des
pre coexistența pașnică întrucît 
acest principiu ar fi prevăzut în 
Carta O.N.U. Delegatul american 
a pretins de asemenea că aceste 
discuții ar putea crea dificultăți 
în rezolvarea altor probleme ca 
dezarmarea, încetarea experiențe
lor nucleare și altele. S.U.A. au 
ținut chiar să se schimbe însuși 
titlul acestui punct de pe ordinea 
de zi spre a evita cuvintele „co
existență pașnică".

In ședința din dimineața zilei 
de 3 decembrie au luat cuvîntul 
reprezentanții Franței, Uniunii 
Sud Africane, Bulgariei, Iugosla
viei, Romîniei și R.S.S. Ucrainene.

Reprezentantul Republici Popu
lare Romîne, 
a subliniat 
lui că anul 
număr de 
economice și 
alăturat unui 
hoslovacia, pentru a prezenta un 
proiect de rezoluție de o deosebită 
importanță pentru îmbunătățirea 
relațiilor internaționale intre sta
te, delegatul romîn a arătat că 
delegațiile occidentale se simt 
încă incomodate de principiu] co
existenței pașnice din două mo
tive.

Relevînd în primul rînd că se 
tem de coexistența pașnică acei 
care nu vor să privească în față 
realitatea, delegatul romîn a spus: 
Oricît de urît 
oamenilor de 1 
meții de stat 
de ani n-au 
destrămarea _________ _____ ....

Aceasta este cu atît mai sur
prinzător cu cît 
torii politici 
ajuns să-și 
nul că este timpul să-și 
seama că sistemul socialist va 
dăinui. Nu putem decît să regre
tăm că, în declarația sa. delega
tul american, d-1 Harrison, nu a 
găsit cu cale să citeze remarca 
făcută în acest sens de dl. Adlai 
Stevenson după vizita lui în 
Uniunea Sovietică, întrucît o ase
menea remarcă este 
legată de dezbaterea 
cest lucru nu este 
Declarația americană 
blul ei este un program de ame
stec flagrant în treburile interne 
ale statelor socialiste.

SILVIU BRUCAN, 
semnificația faptu- 

acesta un mare 
state cu sisteme 
sociale diferite s-au 

stat socialist, Ce-

ar părea aceasta 
bun simț, există oa- 
care mai bine de 40 
ostenit să prezică 

sistemului socialist.

chiar conducă- 
din opoziție au 
sfătuiască guver- 

dea

într-adsvăr 
noastră. A- 
întîmplător.
in ansam-

Vorbitorul a arătat că trebuie 
să se facă însă o distincție clară 
între problemele interne ale state
lor și sfera problemelor interna
ționale. Este o cerință arzătoare, 
a spus el, să putem trăi împreună 
și să colaborăm cu succes spre 
folosul omenirii.

A doua trăsătură a coexistenței 
pașnice care stîrnește încă rezi
stență este aceea că oricît de as
cuțite ar fi divergențele, contra
dicțiile dintre statele cu structură 
politică și socială diferită, ele 
trebuie rezolvate prin mijloace 
pașnice, prin tratative, nu prin 
război. Ideea că nu există altă 
cale decît războiul pentru soluțio
narea conflictului între socialism 
și capitalism este o idee oribilă. 
Consider că există argumente mai 
convingătoare pentru a demonstra 
care dintre sisteme sau dintre 
concepții este mai bun și care o- 
feră cel mai bun răspuns prob'e- 
melor economice, sociale și poli
tice ale societății secolului. In 
continuare, reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat că politica opusă 
politicii de coexistență pașnică 
s-a dovedit falimentară.

Cei care au pretins că cursa 
înarmărilor le va asigura supre
mația militară, a spus el, trebuie 
să recunoască cu propriile lor cu
vinte că de la supremație au că
zut la paritate și de la paritate la 
răminere în urmă. Cei ce au pre
tins că politica de pe poziții de 
forță va asigura pacea și securi
tatea trebuie să recunoască că 
lumea este în mai mare pericol 
decît atunci cînd au elaborat a- 
ceasta politică. Cei ce au pretins 
că războiul rece va slăbi sistemul 
socialist trebuie să recunoască că 
au obținut exact contrariul. Cei 
ce au pretins că blocada econo
mică va împiedica dezvoltarea e- 
ccnomică a statelor socialiste, tre
buie să recunoască că au obținut 
exact contrariul.

Cit despre influența ideologică 
a acestei linii generale dați-mi 
voie să subliniez un singur lucru. 
In timp ce conducătorii politici 
din Occident 
să sublinieze 
stă a statelor 
tafore pentru
torii comuniști din Răsărit subli
niază cu o mindrie 
structura socialistă a

Orice stat mare
— a spus apoi S. 
își poate aduce

triumful unor relații pașnice și de 
bună vecinătate între state. RO
MÎN IA ESTE UN PROMOTOR 
ACTIV AL UNOR ASEMENEA 
RELAȚII. Noi ne dăm seama că 
traducerea în viață cu succes a 
principiilor coexistenței pașnice 
este legată de soluționarea mari
lor probleme internaționale. Ar fi 
totuși greșit să se creadă că so
luționarea acestor probleme este 
singura cale pentru promovarea 
unor relații pașnice și de mai 
bună vecinătate între state. Si
tuația internațională depinde in 
mare măsură de relațiile bilate
rale sau regionale între diferite 
țări. Starea acestor relații poate 
exercita, și de fapt a și exercitat, 
o influență importantă asupra în
tregii desfășurări a situației in
ternaționale. Nu trebuie să se Uite 
că uneori litigiile bilaterale sau 
regionale pot fi soluționate mai 
ușor și mai repede decît proble
mele mondiale. Aceste considera- 
țiuni au determinat guvernul ro
mîn să inițieze tratative în vede
rea soluționării problemelor nere
zolvate cu o serie de țări din Eu
ropa occidentală și din America.

Guvernul romîn a prezentat a- 
nul trecut cunoscuta sa propune
re pentru organizarea unei cola
borări multilaterale între toate 
statele balcanice. Economia Ro
mânei în continuă dezvoltare 
ne-a permis să sporim în mare 
măsură comerțul nostru extern și 
să ne aducem contribuția la dez- . 
voltarea economică a altor țări. 
Noi salutăm creșterea schimbului 
de savanți. artiști, studenți și tu
riști între Romînia și alte țări și 
sîntem convinși că aceste vizite 
reciproce își aduc partea lor la 
înlăturarea neîncrederii și la pro
movarea unei mai bune înțelege-i I 
între state. Orice pas din orice Icc 
ar fi făcut el, care ar indica do- • 
rința de a veni in întîmpinare-a 
eforturilor noastre în același spi
rit de bunăvoință, respect reciproc 
și colaborare va fi salutat cu căl
dură.

franci 
50.000 
instru-

ezită tot mai mult 
structura capitali
lor, căutind noi me- 
a o defini, conducă*

(Sublinierile aparțin redacției).

In Comitelui Politic

îndreptățită 
statului lor. 

sau mic 
Brucan

contribuția la

R.P.R. sprijină dreptul popoarelor 
coloniale la independență
— Intervenția reprezentantului R.P.R.

în Comitetul nr. 4 al Adunării Generale O N U. —
NEW YORK 4. — Coresponden

tul Agerpres transmite :
în cadrul ședinței din 2 decem

brie a Comitetului nr. 4 al Adu-

■

Problema Berlinului la ordinea zilei
Guvernul polonez sprijină 

propunerea sovietică
Cuvîntarea lui W. Gomulka

W. Gomulka a arătat că acum 
14 ani, cînd poporul polonez vlă
guit de ocupația hitleristă a por
nit pe calea construcției socialiste, 
dușmanul secular al Polonie^ — 
imperialismul german — zăcea 
zdrobit de Uniunea Sovietică și de 
celelalte state învingătoarei în cel 
de-al doilea război mondial.

Relevînd că puterile occidentale

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P.A.P., cu prilejul Zilei minerului, 
care se sărbătorește în fiecare an 
la 4 decembrie în R. P. Polonă, 
la 3 decembrie a avut loc la Gli- 
wice o ședință festivă la care au 
participat repreeentanți ai C.C. al 
P.M.U.P. și ai guvernului. La șe
dință au asistat, de asemenea, . ,
delegații din Uniunea Sovietică, au încălcat obligațiile asumate prin 
Cehoslovacia, R. D. Germană și acordul de la Potsdam, W. Go- 
Anglia, care se află în Polonia în- mulka a subliniat că, cu conșim- 
legătură cu sărbătorirea minerilor •'
polonezi.

Luînd cuvîntul W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a transmis minerilor urări cordiale 
din partea partidului și guvernu
lui. In cuvîntarea sa. W. Gomulka 
s-a referit la realizările din dome
niul industriei carbonifere, subli
niind că în baza rezultatelor ob
ținute pînă în prezent în produc
ție, se poate conta că anul acesta 
minerii vor extrage 94.800.000 
tone de huilă și 7.500.000 tone căr. 
bune brun.

W. Gomulka a relevat marea 
grijă pe care o manifestă Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez și 
guvernul față de mineri.
I'------
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• PHENIAN. Agenția Cen
trală Coreeană relatează că la 
3 decembrie guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității o 
declarație în care sprijină pro
punerile guvernului sovietic în 
problema Berlinului.

țămîntul acestor puteri și mai cu 
seamă cu ajutorul Statelor Unite, 
în partea occidentală a Germaniei 
•— în Republica Federală Germa
nă — reînvie și își ridică tot mai 
sus capul același militarism ger
man care în cel de-al doilea răz
boi mondial a înecat popoarele în
tr-o mare de sînge.

De aceea, a subliniat W. Go
mulka, în prezent, cînd guvernul 
sovietic a denunțat vechile acor
duri între aliați în probi,ema Ber
linului și a propus transformarea 
părții occidentale a Berlinului în 
oraș liber, aceasta nu a fost de- 
cît o consecință directă și logică 
a încălcării de către puterile occi
dentale a multor prevederi de bază 
ale acordului de la Potsdam, o ur-

' j
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• SOFIA. După cum anunță 
Agenția Telegrafică Bulgară, la 
Sofia a fost dată publicității 
declarația guvernului Republicii 
Populare Bulgaria în problema 
Berlinului, prin care se alătură 
propunerilor sovietice.

măre a politicii militariste și re
vanșarde a guvernului de la Bonn. 
Toți ce cărora le este scumpă pa
cea, care nu vor să împingă lu
mea în pragul războiului trebuie 
să recunoască că propunerea so
vietică în problema Berlinului este 
justă.

Guvernul polonez, a subliniat 
W. Gomulka, sprijină în întregime 
propunerea sovietică și este deo
sebit de interesat în rezolvarea 
potrivit acestei propuneri a pro
blemei germane. Guvernul polonez 
sprijină ideea confederației celor 
două state germane.

Poporul polonez, a spus W. Go
mulka. știe că securitatea frontie
rei poloneze de pe Oder și Neisse 
— care este o frontieră a păcii în 
Europa — depinde de securitatea 
frontierei de pe Elba, care des
parte cele două state germane. 
Orice atentat împotriva Republicii 
Democrate Germane ar fi un aten. 
tat împotriva țării noastre, împo
triva frontierelor noastre apusene, 
împotriva tuturor țărilor socialiste. 
De aceea, ne dăm pe deplin sea
ma de obligațiile care decurg pen
tru noi din Tratatul de la Varșo
via, de aceea întărim unitatea ță
rilor socialiste, de aceea întărim 
legăturile de prietenie și alianța 
dintre Polonia și Uniunea Sovie
tică. Acesta este fundamentul pe 
care se sprijină libertatea poporu- 
lu; polonez, independența și su
veranitatea Polonieii populare.

Declarația Prezidiului
Camerei Populare a R. D, G

BERLIN 4 (Agerpres).— După 
cum s-a mai anunțat, la 3 de
cembrie a avut loc ședința de 
constituire a Camerei Populare a 
R.D. Germane.

La ședință a fost adoptată în 
unanimitate declarația Prezidiu
lui Camerei Populare în legătură 
cu notele guvernului sovietic în 
problema Berlinului. In declara
ție se arată că puterile occiden
tale care au încălcat continuu și 
în modul cel mai grosolan toate 
prevederile de bază ale acordului 
de la Potsdam și care nu au în
deplinit în mod sistematic anga
jamentele asumate solemn în ca
litate de partenere în coaliția an- 
tihitleristă în ce privește politica 
comună în problema germană; 
politică avînd drept scop stîrpi- 
rea militarismului și fascismului, 
s-au instalat ca intervenționiști 
în acea parte a capitalei germane, 
ocupată de ele pînă în prezent. 
Puterile occidentale au transfor
mat Berlinul occidental într-o 
fortăreață militară, într-un oraș 
de front, într-un cap de pod ai 
războiului lor psihologic împotri
va R.D. Germane, împotriva Uni
unii Sovietice și a întregului la
găr socialist ca și cum el ar fi 
un al 50-lea stat al S.U.A., un 
membru al Commenwealth-ului 
britanic și o a doua colonie al
geriană a Franței.

Principiul fundamental al poli
ticii R.D.G., se spune în declara
ție, este năzuința ei spre menți
nerea și asigurarea păcii în Eu
ropa și în întreaga lume, spre 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania și crearea unei confe
derații pentru realizarea unei a- 
propieri între cele două state ger
mane în vederea unificării lor 
grabnice într-un stat independent,

democrat și iubitor de pace. In 
numele realizării acestor țeluri 
mărețe, declarăm că sîntem de a- 
cord ca Berlinului occidental să 
i se acorde statutul de oraș liber.

Declarăm de asemenea că vom 
îndeplini în mod conștiincios și 
în interesul întregii populații a 
Berlinului sarcinile care ne revin 
în urma preluării funcțiilor exer
citate pînă în prezent de orga
nele sovietice. Știm că în felul a- 
cesta vom aduce încă o contribu
ție importantă la asigurarea păcii 
și reunificarea pașnică a germa
nilor, la slăbirea încordării inter
naționale, contribuție 
țiunea germană o 
bună dreptate de la

nării Generale a O.N.U. a luat cu- 
vîntul și reprezentantul romîn, N. 
Melinescu. El a spus printre alte
le : „Ca și în sesiunile precedente, 
delegația romînă ține să sublinie
ze că ea consideră ajutorul acordat 
popoarelor cu scopul de a construi 
propria lor viață națională, liberă 
și independentă, ca un criteriu al 
fidelității față de principiile Car
tei O.N.U Politica puterilor colo
nialiste este în contradicție fla
grantă cu prevederile Cartei.

Mergînd împotriva intereselor 
populațiilor neautonome — a spus 
delegatul ronu'n — puterile colo
nialiste transformă teritoriile res
pective în baze militare pentru a- 
venturi războinice imperialiste. 
Kenya, Uganda, Cipru au și fost 
transformate în asemenea baze și 
folosite pentru acțiuni provocatoa
re ca și pentru represiuni împo
triva mișcării de eliberare națio
nală din lumea colonială.

Delegația romînă — a spus N. 
Melinescu în încheiere — va spri
jini cu căldură orice rezoluție care 
tinde la realizarea obiectivelor pre
văzute de Carta O.N.U., adică res
pectarea generală a dreptului po
poarelor coloniale la progres eco
nomic, politic, cultural și a drep
tului lor imprescriptibil la indepen
dență națională.
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Discutarea 
problemei cipriote

NEW YORK 4 (Agerpres). — I 
In ședința din după-amiaza zilei 
de 3 decembrie a Comitetului Po- 
îitic, în cadrul discuțiilor cu pri
vire la proiectele de rezoluție în 
problema cipriotă a luat cuvîntul 
delegatul Greciei, Averoff.

El a declarat că delegația grea 
că este gata să voteze pentrr 
proiectul de rezoluție al Indiei 
Ceylonului și al altor țări, deși a 
cest proiect reprezintă o propune 
re de compromis în comparații 
cu proiectul de rezoluție prezenta 
de Grecia, care reflectă doar 
rerile minimale ale poporului 
priot.

Adunarea generală, a spus
legatul Greciei, nu se poate lîmi 
ta doar la simpla cerere de, a s 
duce tratative, știind dinainte c 
aceste tratative sînt sortite eșe 
cului. Delegația greacă preferă c 
Adunarea Generală să nu adopf 
nici o hotărîre în problema c 
priotă decît să adopte o rezoluț 
lipsită de conținut.

Reprezentantul Indiei, Krishr 
Menon, a declarat că coautorii r. 
zoluțiel „celor nouă" sînt gata i 
scoată cîteva puncte neesenția 
din proiectul lor, puncte care pr 
voacă obiecțiuni, dar că vor ii 
sista asupra prevederii principe 
care recunoaște dreptul poporul 
cipriot la autodeterminare.

Discutarea propunerilor în pr 
blema cipriotă continuă.
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pe care na- 
așteaptă 
noi.

Pe

Violarea spațiului 
aerian al R.D.G. de 
avioane ale N.A.T.O
BERLIN 4 (Agerpres).— A.D.N. 

transmite: Oficiul de presă al 
ministerului de interne al Repu
blicii Democrate Germane a anun. 
țat la 4 decembrie că în seara de 
3 decembrie și în dimineața de 4 
decembrie 1958, mai multe avioa
ne militare ale forțelor N.A.T.O. 
au violat spațiul aerian al R. D. 
Germane în apropiere de Sonne
berg. Aceasta constituie o violare 
flagrantă a frontierelor R. D. Ger
mane și a prevederilor dreptului 
internațional. Este de dorit ca în 
viitor persoanele răspunzătoare să 
ia toate măsurile necesare pentru 
a împiedica o repetare a unor a- 
semenea incidente.
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MOSCOVA. Pînă la 5 decembrie 
ora 6 dimineața cel de-al treilea 
satelit artificial sovietic a încon
jurat pămîntul de 2.806 ori.

ACCRA. La 5 decembrie se des
chide la Accra — capitala tînărului 
stat Ghana, conferința popoarelor 
Africii sub deviza „Imperialiști, a- 
fără din Africa I Libertate popoa
relor africane !“. Vor participa la 
această conferință — cea mai re
prezentativă Adunare a popoarelor 
din Continentul afiican — peste 
700 delegați și observatori din Tu
nisia, Maroc. Libia, Ghana, Re
publica Guineea. Republica Arabă 
Unită și alte state africane, pre
cum și din țări europene, asiatice 
și americane.

SOFIA.' — Din inițiativa Acade
miei de științe a R. P. Bulgaria, 
la Sofia a avut loc un Seminar 
internațional de Filozofie, la care 
au participat colaboratori ai Aca
demiilor de Știință din Bulgaria, 
Ungaria, R. D. Germană, Polonia, 
Romînia, U.R.S.S. și Cehoslovacia.


