
Reducerea prețului de cost
în atenția fiecărui tinăr muncilor

Plenara C. C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 a arătat că una 
din principalele sarcini ale tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor vîrstnici și tineri este a- 
ceea de a lupta pentru reducerea 
prețului de cost al produselor. Nu
mai pe baza reducerii continue a 
prețului de cost poate fi asigura
tă creșterea acumulărilor socia
liste, ridicarea nivelului de trai 
al ce'.or ce muncesc.

Luptînd pentru înfăptuirea sar
cinilor încredințate de partid, or
ganizațiile U.T.M. din fabrici și 
uzine au datoria să mobilizeze 
întreaga masă a tineretului, toa
te forțele acestuia pentru valori
ficarea tuturor rezervelor existen
te la fiecare loc de muncă, pen
tru creșterea productivității mun
cii, pentru gospodărirea judicioa
să a metalului, pentru reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime și auxiliare, reducerea con
sumului de combustibil și ener
gie electrică etc. — căi impor
tante ale reducerii prețului de 
cost.

Pentru a constata felul cum 
organizațiile U.T.M. se ocupă de 
mobilizarea tinerilor muncitori 
din orașul Brăila la reducerea 
prețului de cost, ziarul nostru a

organizat un raid prin cfteva în
treprinderi din 
constatate:

oraș. Iată cele

Economii 
loc de

la fiecare 
muncă

Un obiectiv important din an
gajamentul colectivului de muncă 
al uzinei „Laminorul" Brăila este 
de a realiza pînă la sfirșitul aces
tui an prin reducerea prețu
lui de cost peste sarcina plani
ficată, economii în valoare de un 
milion de lei. Datorită faptului 
că în această uzină lucrează un 
mare număr de tineri, o parte 
însemnată din acest angajament 
trebuie să fie realizată de ei.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. de secții, tinerii au stu-

Raid prin cîteva 
întreprinderi brâilene

nai aproape 
de practică, 

de producție
Da curind, studenții Institu

tului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală au primit 
cu bucurie traducerea in viață 
a unei măsuri valoroase : au 
fost introduse in procesul de 
învățămint încă trei ore săptă
mânale de lucrări practice în 
laborator și în special în cîmpul 
experimental. Efectul acestei 
măsuri este dublu: studenții iau 
contact mai des cu lucrările de 
cîmp și în decursul anului șco- 

înșiși 
cîm- 
adu-

Iar, și în plus ei 
lucrează la întreținerea 
purilor experimentale 
cînd economii institutului. De 
altfel, studenții, mobilizați de 
organizația U.T.M. fi asociațiile 
studenților lucrează la întreți
nerea culturilor de pe cîmpuri- 
le experimentale ale institutu
lui și in afara celor trei ore de 
practică : acesta este obiectivul 
principal al brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică ale studen
ților.

Studenții anului I se află de 
mai multă vreme în practică 
premergătoare. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
au studiat unele forme pentru 
impulsionarea activității practi
ce a acestora. Măsura luată de 
curind este un răspuns la o 
inițiativă pornită din rîndul 
studenților practicanți. Astfel 
studenții aflați la practică în 
G.AS. Murfatlar (Constanța) 
au lansat o chemare la întrece
re către toți colegii lor din cen
trele de practică. Dintre obiec
tivele întrecerii rețin atenția 
următoarele : studenții să se 
califice în perioada practicii în- 
tr-una din meseriile legate de 
specialitatea lor — tractorist, 
combainer, mulgător etc. — stu
denții să efectueze ore de mun
că patriotică alături de tinerii 
din comunele respective : să se 
formeze brigăzi artistice comu
ne ale studenților cu tinerii 
muncitori : să se organizeze in
formări politice etc. Chemarea 
aceasta a stimulat munca stu
denților, iar organizația U.T.M. 
și asociațiile studenților, urmă
resc îndeplinirea angajamente
lor, exercitîndu-și mai puternic 
rolul de îndrumător al activi
tății educative în perioada 
practicii. De asemenea s-a gă
sit soluția ca încă din anul 1 
studenții si se deprindă cu 
munca științifică. In fiecare 
centru de practică se aplică 
experimental o metodă științi
fică la care studenții își aduc 
contribuția. De pildă, la Bă
neasa se experimentează siste
mul chinezesc de îngrășăminte 
la porumb și îngrășăminte chi
mice la griul de toamnă, la 
G-X.S. Rosetti se experimentea
ză sistemele de irigație la sfe
cla de zahăr etc.

Fără îndoială că aplicarea a- 
cestor măsuri și a altora care 
au mai fost propuse va influen
ța pozitiv întreaga muncă de 
pregătire practică a studenților. 
Ne-a surprins insă absența to
tală din planul de măsuri a u- 
nor obiective menite să întă
rească mai mult, și pe alte căi 
decit în perioada de practică 
în producție, legăturile studen
ților cu oamenii muncii din a- 
gricultură. Lipsesc propunerile 
pentru vizitarea in scopuri știin
țifice a gospodăriilor colective și 
de stat din apropierea Capita
lei, pentru schimburile de ex
periență, propunerile pentru le
gături culturale mai strinse în
tre studenți și țărani muncitori, 
pentru ajutorarea unor tineri 
care lucrează in sectorul agri
col de a se pregăti să intre in 
institut, la invățămintul de zi 
sau fără frecvență, și multe alte 
măsuri care ar întregi preocu
parea pentru o largă apropiere 
â studenților de practică, de a- 
cei ce lucrează în producție. 
in acest sens este necesar ca 
planul de măsuri al organiza
ției U.T.M. fi asociațiilor stu
denților din 
mic să fie 
degrabă.

diat posibilitățile existente la fie
care loc de muncă pentru reali
zarea de economii și au făcut pro
puneri prețioase în această direc
ție. In schimbul tineretului de la 
secția laminor II, de exemplu, 
tinerii au analizat posibilitățile de 
reducere a prețului de cost pe tona 
de laminate. Tineri ca Lazăr Ef- 
todie și Constantin Tănase au ob
servat că toleranțele admisibile la 
dimensiunile de laminare pot fi re
duse simțitor fără a se aduce 
vreun prejudiciu producției. Ei 
au arătat într-o consfătuire de 
producție că, dacă s-ar reduce 
consumul specific numai cu 1 kg. 
de țagle pe tona de laminate, s-ar 
obține economii de zeci de tone 
de metal, care ar contribui în 
mod serios la reducerea prețului 
de cost al produselor. Alți tineri 
au arătat de asemenea, că im
portante economii se pot obține și 
prin reducerea la minimum a re
buturilor și a declasatelor. In a- 
ceastă direcție, îndrumați de co
muniștii din secție, tinerii din 
schimbul tineretului au inițiat de 
curînd, în cinstea zilei de 1 Mai, 
o întrecere a tuturor schimburi
lor din secțiile laminoare, pen
tru reducerea consumului speci
fic de metal, prin reducerea re
buturilor și a declasatelor cu 4 
și respectiv 5 la sută. Și pînă 
acum tinerii din schimbul tinere
tului ău obținut rezultate bune, 
încă la 21 martie ei au raportat 
îndeplinirea planului trimestrial

și realizarea unor economii în 
valoare de circa 10.000 lei.

Lupta tinerilor de la.uzina „La- 
minorul“-Brăila pentru reducerea 
continuă a prețului de cost nu se 
reduce însă la o secție sau 
două, ci a cuprins pe tinerii din 
toate secțiile uzinei. La secția șu
ruburi, de pildă, tinerii se întrec 
între ei petitru a obține cele mai 
mari economii prin reducerea 
consumurilor specifice la toate 
materiile prime și auxiliare. In 
fruntea întrecerii se află brigadă 
condusă de Nicolae Boldeanu, 
care printr-o întreținere mai a- 
tentă a mașinilor și sculelor eco
nomisește vaselină în valoare de 
peste 300 lei lunar. Reducerea 
prețului de cost este un obiectiv 
central și în activitatea tinerilor 
inovatori. Mobilizați de organi
zația U.T.M. ei se străduiesc să 
apiice noi dispozitive care să a- 
jute la mărirea productivității 
muncii, la obținerea unor serioa
sa economii.

La baza tuturor acestor succe
se ale tinerilor a stat ajutorul 
permanent al comuniștilor, al co
mitetului de partid, care au în
drumat organizația U.T.M. să 
mobilizeze toate forțele tinerilor 
în lupta pentru obținerea unor cit 
mai mari economii, în vederea 
reducerii prețului de cost al pro
duselor.

Luptă necruțătoare 
împotriva rebuturilor

Succese importante în lupta 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor au obținut și tine
rii de la Uzinele metalurgice 
„Progresul“-Brăila. Ținînd seama 
că o cale importantă pentru re
ducerea prețului de cost al pro
duselor este reducerea continuă 
a procentului de rebuturi, a con
sumului specific de material, ti
nerii din sectorul turnătorie de 
oțel, alăturîndu-se acțiunii des
chise de ziarul nostru, au hotărît 
să lupte cu toate forțele pentru 
reducerea rebuturilor. Ei s-au an
gajat să reducă procentul de re
buturi de la 5,5 la sută la 3 la 
sută. In vederea realizării cu 
succes a acestei hotărîri, toți ti
nerii au fost atrași la cursurile, 
de minim tehnic, mijloc impor
tant pentru ridicarea calificării 
profesionale, pentru folosirea cu 
pricepere a tehnologiei înaintate.

p. PALIU

Institutul agrono- 
îmbogățit cit mai

L. LUSTIG

| Biblioteca Centrală 
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Au apărat 
avutul obștesc

Zăpada se topise. Soarele pri- 
măvăratic și vintul au uscat 
iarba rămasă din toamnă pe 
izlazul satului Bozeș, raionul 
Orăștie. O țigară aruncată din 
neatenție de un trecător a a- 
prins citeva fire de iarbă. Și 
din pilpiierea anemică in cite
va minute se înteți un foc pu
ternic. împinse de vint, limbile 
amenințătoare înaintau spre pă
dure.

Au intervenit însă la timp 
pădurarul Nicolae Buciuman, 
utemistul Noja Romulus fi ti
nerii țărani întovărășiți Aurel 
Coruțiu și Ion Savu. Cu unel
tele rudimentare ce le aveau la 
indemînă, hîrlețe, furci fi chiar 
cu sumanele ce le-au desbrăcal 
la repezeală, s-au aruncat cu
rajoși în vîlvătăi. Era la mijloc 
existența pădurii. Conștiința că 
un pericol amenință avutul 
obștesc i-a însuflețit, intre foc 
și liziera pădurii rămăseseră 
doar citeva zeci de pași. Aici, 
pe fîșia îngustă, plină de fum 
înecăcios, luptau ei cu înverșu
nare. Unii săpau un șanț izo
lator, alții aruncau pămint a- 
supra flăcărilor, loveau cu su
manele înăbușind focarele. îna
intarea focului a fost stăvilită. 
Curind sosiră din sat și alți oa
meni. Peste puțină vreme in
cendiul a fost stins. Pădurarul 
Nicolae Buciuman și tinerii 
Noja Romulus, Aurel Coruțiu, 
Ion Savu, deși aveau pe miini 
arsuri nu se văietau. Erau feri
ciți că au învins, că au apărat 
cu demnitatea și curajul carac
teristic omului nou, avutul ob
ștesc.

SIRBU ALEXANDRU 
țăran muncitor

(Material primit în cadrul 
Concursului corespondenților 
voluntari).(Continuare în pag. 3-a)

Uzina de sodă Govora. Clădirea care va adăposti secția „absorbție", secție utilată cu compresoare 
de fabricație sovietică

(Fotei V. BURLAGU)
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patrimoniului silvic

Aproximativ cinci mii de ti
neri din întreprinderile, școlile și 
instituțiile orașului Sibiu sînt 
cuprinși în peste 160 de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. 
Mobilizați de organizațiile UTM, 
conștienți că munca lor entuzias
tă este de mare folos patriei, cea 
mai mare parte a tinerilor briga
dieri a efectuat pînă acum aproa
pe 10.000 ore de muncă volun
tară.

Stabilirea de obiective concre
te, a locului unde să se desfă
șoare în mod permanent activita
tea brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică are un rol important. 
Aceasta a dovedit-o modul în 
care tinerii brigadieri ai orașu
lui Sibiu și-au desfășurat pînă a- 
cum munca, experiența numeroa
selor brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din țară. Stabilirea pre
cisă a locului de activitate, indi
cațiile concrete privind cuantu
mul muncii pe o perioadă de timp 
bine stabilită, — 
legătură între 
tier. In urma 
d: stabilire a 
rii brigadieri simt că au realizat 
ceva, văd cu proprii lor ochi cum 
la sfirșitul lucrului li s-au mate
rializat eforturile, entuziasmul. 
Ținînd seama tocmai de acest lu
cru comitetul orășenesc U.T.M. 
s-a orientat în general bine asi- 
gurînd locuri de muncă precise 
pentru tinerii brigadieri.

In orașul Sibiu sînt asigurate 
obiective importante la care mun
cesc tinerii. Amintim astfel con
strucțiile de locuințe din cartie
rul Terezian, taluzarea rîului Ci- 
bin, asfaltarea străzii 1 Mai, a- 
menajarea parcului Kossuth și 
altele. Teste tot, dimineața, după

prilejuiește o bună 
brigadă și șan- 

unui asemenea fel 
obiectivelor, ti ne

Brigada „Festival" de Ia F. C. „Gheorghe' Gheorghiu-Dej“, condusă 
de Lidia Andrei, este una din brigăzile fruntașe. In cinstea zilei de 

1 Mai, ea a dat 273 costumetaioare peste plan.
Foto: D. F. DUMITRU

Către
Comitetul Central 

din
al Partidului Comunist 
Olanda

Amsterdam

Dragi tovarăși,

Cu prilejul aniversării a 49
Comunist din Olanda, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn vă trimite dv. și tuturor comuniștilor olandezi un salut 
frățesc și cele mai calde felicitări.

Partidul Comunist din Olanda, călăuzindu-se după învățătura 
marxist-leninistă, luptă consecvent pentru apărarea drepturilor și 
intereselor vitale ale clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor 
muncii din Olanda, își întărește rîndurile zdrobind orice încercare 
de a atenta la unitatea sa.

Urăm Partidului Comunist din Olanda noi succese în continua 
consolidare a rîndurilor sale, în întărirea legăturilor cu masele, în 
mobilizarea tuturor forțelor democratice la lupta pentru o viață mai 
bună, pentru pace și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

de ani de la înființarea Partidului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, Chivu Stoica, a primit în 
audiență joi, 9 aprilie a.c., pe am
basadorul extraordinar și plenipo-

organizam munca
a tineretului I

amfaza sau în zilele de duminică 
vezi muncind nenumărați tineri 
brigadieri. Intîlnești aici brigăzi 
fruntașe, ca brigada nr. 7 de la 
I.R.U.M., brigada nr. 12 de la u- 
zinele „Independența", brigada ti
nerilor de la I.U.D.P., brigada nr. 
2 de la I.P.R.O.F.I.L. „Republica", 
brigăzile de la Școala medie nr. 
4, brigada tinerilor din organi
zația U.T.M. — cartier 1 și mul
te altele. Activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică nu 
se poate insă desfășura în bune 
condiții fără o legătură strînsă, 
directă cu organele sfatului 
popular orășenesc. Și de acest 
lucru a ținut seama Comitetul oră
șenesc U.T.M. — Sibiu. Cu cîtva 
timp în urmă a fost înființat un 
comandament pe oraș al brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică. 
După stabilirea obiectivelor prin
cipale de lucru, în urma conlucră
rii cu sfatul popular, comanda
mentul brigăzilor, din care face 
parte și un reprezentant al sfatu
lui, a alcătuit un plan amănunțit 
privind participarea tinerilor la 
munca voluntară. îndrumat în
deaproape de biroul comitetului 
orășenesc de partid, biroul comi
tetului orășenesc U.T.M. a pre
lucrat acest plan într-o ședință 
cu secretarii organizațiilor UTM 
și responsabilii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică. Sfa
tul popular orășenesc a asigurat 
apoi condiții ca la fiecare obiec
tiv să existe un tehnician care 
să supravegheze lucrările, îndru- 
mîndu-i pe tineri. El asigură de

asemenea în bună măsură unel
tele necesare activității tinerilor.

Nu se poate trece însă cu vede
rea că în activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică din 
orașul Sibiu au existat și există 
unele deficiențe. Acestea se văd 
fie și numai din faptul că numă
rul de ore de muncă patriotică 
prestate este mic față de numă
rul tinerilor brigadieri.

Stalibirea obiectivelor concrete 
de activitate pentru brigăzile ute
miste de muncă patriotică nu în
seamnă nicidecum numai indi
carea locului unde va munci una 
sau alta dintre brigăzi. Aceasta 
ar însemna să se facă numai pe 
jumătate treaba. Indicarea obiec
tivului de muncă înseamnă ca 
tinerilor să li se arate concret 
cum și cit Ivor munci în timpul 
pentru care au ieșit la muncă vo
luntară. Realitatea de pe teren 
reclamă acest lucru. In ziua de 
29 martie, de pildă, la amena
jarea parcului Kossuth lucrau 
mai multe brigăzi, printre care 
una de la fabrica „Libertatea". 
Erau prezenți 22 de tineri. Din
tre toți 10-12 lucrau, iar restul 
stăteau deși aveau unelte. Același 
lucru se putea observa la mai 
multe brigăzi. După cum se vede 
stabilirea defectuoasă în unele 
locuri a obiectivelor de muncă, 
fără date precise, fără a se indi
ca precis ce și cit este de lucru 
— nu are un rol stimulativ 
în munca tinerilor. Ei au cerut de 
multe ori să li se arate exact cit 
au de lucru în timpul pentru

Acțiunea patriotică de refacere 
a patrimoniului silvic atrage pe 
zi ce trece tot mai mulți tineri din 
comunele și satele raionului Bu- 
joru din regiunea Galați. In fie
care an, pe coastele dealurilor, 
altădată golașe, apar păduri ti
nere- încă din timpul iernii, la 
ședințele de instruire a secretari
lor organizațiilor de bază U.T.M., 
comitetul raional U.T.M. i-a în
drumat pe aceștia să desfășoare 
o largă muncă politică în rîndul 
tineretului, să le arate importanța 
împăduririlor pentru economia 
noastră națională.

Odată cu primele zile frumoase 
de primăvară, sute de tineri, în
cadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, au pornit voioși 
spre punctele de împădurire. In 
numai două săptămîni tinerii au 
plantat peste 60.000 de puieți. 
Această acțiune a adus statului o 
economie de peste 4000 lei.

Brigăzile utemiste de muncă pa- 
triotică din comunele Bujoru, și 
Băneasa se numără printre acelea 
care au adus un aport serios la 
plantarea celor 60.000 de puieți. 
O parte din viitorii copaci care 
vor împodobi dealurile raionului 
Bujoru sînt pregătiți în cele trei 
pepiniere de pe lingă șco'ile ele
mentare din comunele Chiraltei, 
Măstăcani și Zvîrlizi. Aici sînt în
grijiți peste 22.000 de puieți care 
nu peste multă vreme vor fi buni 
pentru plantat. Cu aceste realizări 
acțiunea de împădurire nu s-a 
terminat.

Ea continuă cu și mai mare in
tensitate. Sînt numeroase brigă
zile utemiste de muncă patriotică 
care și-au propus ca obiectiv prin
cipal participarea activă la împă- 

din cuprinsul .

Comuniștii, un viu 
exemplu 

pentru tineret
Intr-una din zilele trecute, cînd 

zorile se revărsau peste meleagu
rile orșovene, din toate părțile 
orașului zeci de tineri puteau fi 
văzuți cu sape și lopeți în mină. 
La chemarea Comitetului raional 
U.T.M. Orșova de a sprijini împă- 
d :r.rea terenurilor degradate, bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică au răspuns cu entuziasm.

Cu drapelele în frunte, în sune
tele fanfarei, 890 de tineri încolo
nați au pornit spre comuna Ju- 
painic din apropierea Orșovei 
pentru a efectua împăduriri. Aici, 
numai in citeva ore, tinerii au să
pat gropile și au plantat peste 
5C.000 puieți.

Comunistul Victor Ghionea, di
rectorul șantierului naval din lo
calitate, precum și alți comuniști 
de la alte întreprinderi și instituții 
au constituit în această ac'iune ia 
care au participat un viu exemplu 
pentru tinerel.

cipal participarea 
durirea dealurilor 
raionului.

I. 
secretar 
raional

BORTA
al Comitetului
U.T.M.-Bujoru
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Mobilizați de organizația U.T.M., 

tinerii din comuna Slobozia, raio
nul C oștești, au întreprins zilele 
acestea o vastă acțiune de refacere 
a pădurilor. La chemarea organi
zației V.T.M. au răspuns sute de 
tineri, care, organizați pe echipe, au 
plantat în pădurea comunală nu
mai într-o singură zi 3 hectare cu 
puieți. Tinerii au mai combătut 
dăunătorii pe o suprafață de 15 
ha de pădure. Munca voluntară 
prestată de ei este evaluată la peste 
30.000 lei.

La sfirșitul zilei de muncă, ti
nerii au organizat la marginea pă
durii un minunat foc de tabără, in 
jurul căruia au cintat și au dansai 
pînă seara târziu.

GHEORGHE 1ONESCU 
învățător

COSTEL ROBETE 
activist al Comitetului raional 

P-M.R. -Orșova

Împădurirea 
terenurilor 
degradate

raionul Sighet, o problemăIn „ . .
deosebit de importantă în momen
tul de față este cea a împăduriri
lor terenurilor degradate. Munții 
Maramureșului au și început să fie 
acoperiți cu păduri tinere de brad 
și stejar care vor da lemnul atît 
de necesar industriei noastre fo
restiere.

La această acțiune dau o mare 
contribuție tinerii mobilizați de 
organizațiile U.T.M. Ei au format 
numeroase brigăzi utemiste de 
muncă patriotică și au plantat 
puieți pînă pe cele mai înalte 
creste ale munților.

In primăvara aceasta prin mun
că voluntară au fost plantate 18 
hectare de pădure. Și munca con
tinuă mai departe cu multă inten
sitate.tențiar al Republicii Populare Chi

neze, Ke Bo-nian, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din Republi
ca Populară Romînă.

(Agerpres)

I. NEGREA 
țăran muncitor

care au ieșit Ia munca voluntară 
pentru ca pe această bază să se 
organizeze și întreceri între bri
găzi.

Comitetul U.T.M., toate orga
nizațiile U.T.M. trebuie să folo
sească în mod rațional entuzias
mul tinerilor, să-l canalizeze just. 
Din scriptele comandamentului 
brigăzilor pe oraș reiese însă că 
mai sînt tineri care n-au efec
tuat pînă acum nici o oră de mun
că voluntară. Ari fost, de pildă, ca-' 
zuri cînd brigăzi ca cele de la 
Spitalul nr. 1, întreprinderea A- 
mylon, Centrul mecanic. Atelie
rele C.F.R. și altele nu veneau la 
munca patriotică. Or, dacă ve
neau, ca de pildă, brigăzile de 
la uzina „Independența", „Dra
pelul roșu", „7 btoiembrie", „E- 
lastic" și „Balanța", efectivul a- 
cestora era pe jumătate prezent.

Mai sînt și alte deficiențe în 
munca cu brigăzile. De multe ori 
deși se stabilesc zile precise de 
muncă în dimineața respectivă 
comitetul orășenesc U.T.M. din 
diferite motive amînă ieșirea bri
găzilor la muncă. Alte ori tinerii 
sînt anunțați să iasă la muncă 
doar cu 2—3 ore înainte de tim
pul fixat.

Este clar că aceasta nu 
înseamnă mobilizare deoarece în 
aceeași după amiază pot fi pro
gramate adunări generale, învă- 
țămînt politic, ori alte acțiuni în 
întreprindere la care tineretul din 
brigada respectivă trebuie să par
ticipe. Așa s-a întîmplat pe 25 
martie la l.I.S. „Amylon" cînd ,

Instructorul comitetului orășe
nesc U.T.M. a anunțat dimineața 
ca după amiază brigada să iasă 
la muncă voluntară. Cei mai mulți 
tineri lucrau însă după amiază și 
drept rezultat s-au prezentat numai 
6 tineri.

La comitetul orășenesc U.T.M. 
se discută despre decernarea în 
cinstea zilei de 1 Mai a unui 
steag al brigăzii utemiste de mun
că patriotică fruntașe pe oraș. 
Tinerii brigadieri discută cu însu
flețire despre acest eveniment. 
Decernarea steagului trebuie să 
fie precedată însă de o întrecere 
vie între brigăzi, de asemenea 

J măsuri care să permită aprecie
rea justă a aportului adus la 
munca voluntară de către fiecare 
brigadă. Aceasta nu se poate face 
decît dacă comandamentul brigă- 

' zilor pe oraș va ține o evidență 
mai clară a activității fiecărei 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică. Este de asemenea de do
rit ca această evidență să fie ți
nută la zi, nu cum s-a întîmplat 
pînă acum 3-4 săptămîni.

Crearea brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică a fost primită 
cu mult entuziasm de către tine
rii din orașul Sibiu. Ei sînt dor
nici să-și dea contribuția la lu
crările importante ce se desfășoa
ră pe șantierele orașului. Comi
tetul orășenesc U.T.M., organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi și 
instituții trebuie pe viitor să 
canalizeze cu și mai multă aten
ție elanul acestor tineri. Aceasta 
este întru totul posibil deoarece 
tinerii vor să-și depună tot en
tuziasmul de care sînt capabili în 
slujba înfrumusețării orașului, a 
patriei noastre dragi.

I. BODEA

La stațiunea experimentală zootehnică Slobozia se efectuează 
cercetări pentru creșterea de păsări, adaptate la condițiile z onei de 
stepă.

Cercetătorii acestei stațiuni se străduiesc să creeze noi tipuri 
de rase de păsări, prin încrucișarea raselor locale cu rase perfec
ționate, în vederea adaptării acestora la condițiile mai aspre ale 
zonei Bărăganului.

In fotografie : îngrijitoarea Ana Petre, hrănind suplimentar 
pui din rasa „Leghorn" care vor da intr-un timp scurt o producție 
sporită de ouă și carne.

Foto: Agerpres



CZontriLuții romînești Ia ce Ide al 
VlIUIea Congres AAendeleev

De vorbă cu acad. I. Murgulescu
La mijlocul lunii martie a avut loc la Moscova unul din cele 

mai mari evenimente științifice din ultimii ani — cel de-al 
VIII-lea Congres de chimie al Societății „D. I. Mendeleev". În
trunind peste 3.000 de oameni de știință și ingineri chimiști, 
dezbătînd peste 1.500 referate și comunicări științifice, Congresul 
Mendeleev <a trecut in revistă marile biruințe ale științei sovietice 
pe drumul dezvoltării uneia dintre cele mai importante științe 
ale contemporaneității — chimia.

tn cadrul Congresului s-au bucurat, de atenție o serie de comu
nicări prezentate de oameni de știință din țările de democrație 
populară invitați Ja marea întilnire științifică.

Relatarea făcută de academicianul Ilie Murgulescu, participant 
la cel de-al VIII-lea Congres Mendeleev, unui redactor de-al no
stru, vine să prezinte cititorilor noștri contribuția adusă de dele
gația de oameni de știință din țara noastră care a participat la 
marele congres al chimistilor sovietici.

„CeL de al VIII-lea Congres 
Mendeleev a fost o impresionantă 
manifestare științifică care a o- 
glindit amploarea deosebită, ni
velul înalt ăl cercetărilor chimice 
din Uniunea Sovietică menite să 
ducă Ia dezvoltarea chimiei, la 
un puternic progres al industriei 
chimice.

Oamenii de știință prezenți Ia 
Congres au dezbătut în cadrul 
secțiilor cele mai noi descoperiri 
de chimie organică, chimie anali
tică, chimie fizică, electrochimie, 
radiochimie și multe alte nume
roase probleme de chimie apli
cată.

Delegația țării noastre formată 
din acad. C. D. Nenițescu, preșe
dintele secției chimice a Acade
miei R. P. Romîne, acad. Raluca 
Ripan, președinta filialei Cluj a 
Academiei R. P. Romîne și sub
semnatul a prezentat în trei sec
țiuni ale congresului (secția de 
chimie organică, secția de chimie 
anorganică și secția de chimie 
fizică) trei comunicări care s-au 
bucurat de aprecierea generală a 
oamenilor de știință prezenți, 
care au avut cele mai bune cu
vinte pentru realizările dobîndite 
în domeniul cercetărilor chimice 
din țara noastră.

Acad. C. D. Nenițescu a pre
zentat astfel în cadrul secției de 
chimie organică interesanta co
municare „Despre complexul ci- 
clobutadienei cu azotat de argint". 
Lucrarea acad. Nenițescu atacînd 
un subiect de mare importanță 
științifică a atras atenția congre- 
siștilor.

Comunicare? prezentată de 
acad. Raîiică Ripăn,' „Studiul 
constituției unor .compuși anor
ganici cu ajutorul izotopilor 
dioactivi. Cercetare asupra

Desen de GH. BUȚUAutomobilele teleghidate ale viitorului...

Orice mare realizare a științei și 
practicii confirmă întotdeauna ju
stețea concepției materialiste despre 
lume și dă o lovitură necruțătoare 
concepțiilor religioase-idealiste.

Succesele în ddmeniul științei, 
tehnicii și producției șînt în pre
zent atit de mari și unanim recu
noscute incit propovăduitorii reli
giei sînt nevoiți să treacă tot mai 
des de la combaterea, cunoștințelor 
științifice la încercările' de a sta
bili un „contact" cu ele. ,

Năzuința slujitorilor actuali ai 
bisericii de a împăca știința cu re
ligia, de. a folosi cunoștințele 
științifice pentru consolidarea cre
dinței religioase, șînt însă tot atît 
de lipsite de perspectivă, ca și per
secutarea fățișă a oamenilor de 
știință înaintați. Progresul științific 
nu poate ti oprit de nici o forță 
reacționară. Orice nou pas înainte 
făcut de știință nu numai că con- 
strînge pe propovăduitorii religiei 
să cedeze în mod evident sau as
cuns concepției științifice despre 
lume, dar și arată în tnod convin
gător deplina netemeinicie a idei
lor „unirii? cunoștințelor cu cre
dința. Acest . lucru se' pSate vedea 
în mod evidfetrt pe baza exemplu
lui oferit, de una dintre cele mai 
importante realizări tehnico-științi- 
fice ale epocii noastre, din exem
plul creării sateliților artificiali ai 
Pămîntului și Soarelui.

Un nou pas 
în cunoașterea naturii

Religia neagă posibilitatea cu
noașterii infinite a lumii de către 
om. „Căjle domnului șînt necerce
tate, iar mintea omenească este ne
putincioasă față de dumnezeu", — 
spune biblia. Este adevărat că a- 
cum propovăduitorii religiei expri
mă această idee într-o formă mai

Lucrarea reprezintă

însemnă-

poliacizilor" avînd ca obiect apli
carea izotopilor radioactivi în 
studiul constituției unor izopoli- 
acizi a fost apreciată în cadrul 
congresului ca o lucrare de reală 
valoare științifică.

în cadrul secției de chimie fi
zică am prezentat comunicarea 
„Cinetica deshidratării hidraților 
cristalini". Lucrarea reprezintă 
un studiu cinetic într-un sistem 
heterogen prezentind 
tate atît sub raport științific cît 
și practic, căci trebuie să subli
niem faptul că reacțiile sistemelor 
heterogene se întîlnesc foarte des 
în chimia tehnologică.

Oamenii de știință sovietici, 
care au obținut în diferite ramuri 
ale chimiei fizice succese de mare 
importanță științifică, au subli
niat la sfîrșitul ședinței 
tanța studiului reacțiilor 
gene, propunînd în secție 

impor- 
hetero- 
chiar o

ra-
izo-

Undele herziene cercetează creierul
Medicina moderna ne arată că 

cele mai multe dintre suferințe
le omului își au origina în tulbu
rarea rolului regulator al scoarței 
cerebrale.

în acest sens ni se pare deosebit 
de interesantă știrea care ne anun
ță că ba Institutul de medicină ex
perimentală al Academiei de Știin
țe a Republicii Sovietice Socialiste 
Letone a fost elaborată o nouă me
todă de cercetare a circulației sîn
gelui din creier. Prin folosirea un
delor herziene, se trece prin creie
rul bolnavului un curent de 200 
kiloherți, care întâlnind vasele de 
singe din creier, întâmpină o anu
mită rezistență a cărei intensitate vieții, 
se înscrie grafic. Aceasta permite să

se poată stabili starea vaselor san
guine din creier și deci modul cum 
se desfășoară circulația sîngelui în 
creier.

Dacă ne amintim că bolile car» 
dio-vasculare și accidentele vascu
lare cerebrale dau un mare pro
cent de îmbolnăvire și mortalitate, 
ne dăm seama cit de importantă 
devine posibilitatea de a diagnosti
ca în mod obiectiv la bolnavii de 
inimă de arteroscleroză sau hiper
tensivi care este starea vaselor 
cerebrale. Deschizînd perspectiva 
protejării celor mai delicate celule 
ale corpului omenesc, medicina 
modernă contribuie la prelungirea

Dr. I. PASGARIU

puțin categorică. Totuși ei consi
deră ca și în trecut că capacitatea 
de cunoaștere a omului este extrem 
de limitată și, în orice caz, rămine 
cu mult în urtnă față de ceea ce 
dă oamenilor credința religioasă 
care permite, chipurile, pe cale 
supranaturală, de a șe apropia pînă 
la dumnezeu.

însăși apariția sateliților artifi
ciali ai Pămîntului și cu atit mai 
mult a primei rachete interplane
tare, dovedește netemeinicia aces
tor concepții. Pentru a crea această 
minune a tehnicii secolului al XX- 
lea, eța necesar să se rezolve un 
număr uriaș de probleme tehnico- 
științifice dintre cele mai complexe, 
de a smulge naturii multe dintre 
tainele ei.

Sateliții artificiali și religia
Cunoașterea mai aprofundată și 

mai precisă a multor fenomene 
naturale a permis să se pornească 
la lansarea cu succes a sateliților 
artificiali ai Pămîntului și pe urmă 
a satelitului Soarelui.

La rîndul lor, sateliții artificiali 
ai Pămîntului și racheta interpla
netară servesc drept armă pen
tru dezvoltarea continuă, furtunoa
să a gîndirii științifice, deschid o 
nouă epocă în activitatea de cu
noaștere a oamenilor. Sateliții Pă
mîntului și Soarelui oferă omului 
o posibilitate reală să introducă nu 
numai corectări esențiale în cu
noștințele despre planeta noastră 
și Univers, pe care le-a și acumu
lat știința, ci și să lărgească con
siderabil sfera cercetărilor științifi
ce, să descopere și să studieze fe-

astfel toate 
puse de dez- 

chimice, de

rezoluție prin care să se solicite 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
o atenție sporită pentru dezvolta
rea cercetărilor în acest domeniu

Lucrările prezentate de delega
ția R. P. Romine dovedesc în ge
neral că în țara noastră se ur
măresc probleme deosebit de im
portante din punct de vedere teo
retic, profund legate de practică, 
de problemele dezvoltării indus
triei chimice.

Congresul Mendeleev ne-a ară
tat nouă oamenilor de știință ro- 
mini, necesitatea de a ne dărui 
și mai muft eforturilor pentru 
dezvoltarea cercetărilor chimice 
pentru a cuprinde 
problemele actuale 
voltarea industriei 
progresul științific.

Congresul Mendeleev ne-a do
vedit din plin faptul că chimiștii 
sovietici sînt pregătiți să rezolve 
marile sarcini puse de cel de al 
XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
pentru dezvoltarea unei gran
dioase industrii chimice care să 
ocupe primul loc in lume.

Nu pot încheia această scurtă 
relatare fără a sublinia faptul că 
din dezbaterile pe marginea celor 
mai recente cuceriri ale oameni
lor de știință sovietici în toate 
ramurile chimiei fizice la care 
am participat în cadrul congresu
lui, am putut trage o serie de pre
țioase învățăminte pentru cerce
tările întreprinse în domeniul 
chimiei fizice în țara noastră".

nomene, procese, obiecte naturale 
cu totul noi, să rezolve mai repede 
numeroase probleme științifice, ne
rezolvate încă...

Cercetările cu ajutorul sateliților 
artificiali ai Pămîntului, rachetelor 
cosmice și planetelor artificiale vor 
determina un progres fără prece
dent în dezvoltarea cunoștințelor 
noastre despre structura și evolu
ția materiei, în special, despre 
esența diferitelor procese nucleare 
care au foc în aștri și în spațiul 
inferastral. Vor fi descoperite, fără 
îndoială, asemenea proprietăți ale 
substanței și asemenea legi ale 
naturii, care rămîn ascunse pentru 
cercetătorii care se sprijină numai 
pe datele de laborator.

Astfel, lansarea sateliților artifi-

ciâli ai Pămîntului și Soarelui con
stituie o dovadă strălucită a puterii 
infinite a rațiunii omenești, a po
sibilităților nelimitate ale activi
tății de cunoaștere a oamenilor. 
Aceasta dă încă o lovitură afirma
țiilor teologilor despre slaba capa
citate de cunoaștere a omului.

Falimentul legendei 
despre „impulsul 

initial"
Lansînd sateliți artificiali ai Pă

mîntului și Soarelui, omul repro
duce într-un anumit sens procesele 
cosmice, care duc în Univers la

„Cîți ani 
are Pămîntul“

naturii, o 
preocupă- 
ea poate 

de ani în 
ce s-a în-

„Stabilirea vtrstel Pămîntu- 
lui —' scrie Emil I. Pap tn în
cheierea lucrării sale ..Cîți ani 
are Pămîntul" recent apărată 
în colecția Societății pentru 
Pă.splndirea Științei și Culturii 
— este încă o dovadă despre 
puterea de pătrundere a mintii 
omenești în tainele 
dovadă că, în cazul 
rilor despre lume, 
parcurge miliarde 
urmă, pentru a afla _ 
timplat în trecut sau miliarde 
de ani înainte, pentru a afla ce 
Se va întîmpla în viitor. Cu
noașterea îl face pe om mai 
puternic și ti dă posibilitatea 
să stăpinească forțele naturii; 
necunoașterea l-a făcut întot
deauna slab, supus acestor for
te și foarte înclinat spre misti
cism".

TrePîrtd tn revistă în capito
lele lucrării sale istoria meto
delor prin care se poate deter
mina vîrsta pămîntului, lucra

rea lui Em. I. Pop oferă citito
rului deplina încredere în pu
terea de pătrundere a mintii o- 
menești în forțele cunoașterii 
umane.

Ocupîndu-se pe larg de pro
blema formării Pămîntului, a 
poziției Pămîntului in spațiul 
ceresc, a formei și dimensiuni
lor Pămîntului și oprindu-se in 

.mod special asupra metodelor 
de determinare a mrstei plane
tei noastre autorul pune io 

, dispozifia tinerilor cititori. în
tr-o formă plăcută, o intere
santă lucrare de popularizare 
științifică.

Paginile cărții tovarășului 
Emil I. Pop oferă cititorilor 
temeinice cunoștințe atît asu
pra ipotezelor cu privire la for
marea pămîntului cît și asupra 
metodelor ce s-au elaborat în 
ultimul timp cu privire la sta
bilirea vîrsiei Pămîntului insi- 
stind asupra așa zisei ,,metode 
radioactive".

Principial, toate variantele 
metodei radioactive determină 
mal întii cantitatea de element 
initial ce mai există in mine
ralele rocii, apoi cantitatea 
de elemente finale rezultate 
radioactiv și cunoscînd viteza 
de dezintegrare a elementului 
inițial se calculează vîrsta în 
ani a rocii respective.

Arătînd că ultimele cercetări 
dovedesc că Vîrsta Pămîntului 
trebuie sa fie de cel puțin 6 
miliarde 500 milioane pînă la 
7 miliarde ani, autorul face in 
ultima parte a broșurii o tre
cere în revistă a evoluției pla
netei noastre.

Prin lucrarea lui Emil I. Pop, 
Societatea pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii pune la dis
poziția cititorilor o interesantă 
lucrare de poptțjariza'e a re
centelor cuceriri ale geologiei.

S. 1OACHIM

formarea planetelor. în legătură 
cu aceasta se smulge în mod de
finitiv vălul mistic deasupra unor 
fenomene naturale legate de miș
carea corpurilor cerești. în primul 
rînd aceasta se referă la problema 
principiilor rotației planetelor în 
jurul Soarelui.

Timp îndelungat teologii au pro
povăduit ideea „impulsului inițial" 
care a f .t dat, chipurile, planete
lor de dumnezeu și datorită căreia 
planetele se mișcă pe orbitele lor. 
Apărătorii religiei s-au folosit de 
circumstanța că știința n-a fost în 
stare să explice dintr-o dată prin
cipiile și sursa rotației planetelor 
în jurul Soarelui. Legile acestei 
mișcări au fost stabilite pentru 
prima oară de Kepler, iar funda

mentarea teoretică a fost dată de 
Nearton care a descoperit legea 
gravitației universale. Dar el n-a 
putut să descopere cauza naturală 
a mișcării planetelor, deoarece n-a 
avut la dispoziția sa datele fizice 
necesare pentru aceasta. De aceea 
Ne.vton, ca și Galilei, nefiind un 
materialist consecvent, a înclinat 
spre ideea „impulsului inițial".

Dezvoltarea ulterioară a științei 
a răsturnat învățătura despre „im
pulsul inițial" divin. Un mare rol 
în această privință au jucat crea
rea și elaborarea ipotezelor cosmo
gonice care, într-o formă sau alta, 
au explicat procesul apariției sis
temului solar. Majoritatea oameni
lor de știință au fost de acord că 
planetele s-au format dintr-un 
uriaș nor gaZos, care s-a rotit îm

0 importantă cucerire 
a tehnicii medicale folosită 

în clinicile romînești
Pe una din camerele clinicii 

chirurgicale a spitalului Panduri 
de sub conducerea prof. dr. Th. 
Burghele, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a apărut o tă
bliță cu o inscripție nouă : „La
boratorul de epurație extrarenală". 
Aici funcționează primul „rinichi 
artificial" din țara noastră. Noul 
laborator constituie mîndria între
gului spital. Pe ușa laboratorului 
e un dute-vino continuu. Rînd pe 
rînd medicii, personalul sanitar al 
clinicii privesc cu uimire noul a- 
parat — simbol al mărețelor cu
ceriri ale științei și tehnicii con
temporane — cu ajutorul căruia 
zeci de suferinzi vor fi redați 
vieții.

In dorința de a împărtăși citi
torilor noștri cîteva amănunte în 
legătură cu modul de funcționare 
a „rinichiului artificial", ne-am a- 
dresat cu cîteva întrebări tînărului 
specialist in minuirea noului apa
rat, asistentul Eugen Proea, care a 
dobîndit titlul de candidat in 
științe medicale pe baza unei lu
crări în legătură cu insuficiența 
renală acută.

Discuția se desfășoară cu rapidi
tate, răspunsurile doctorului fiind 
pe deplin edificatoare. Pînă in 
prezent ne anunță dintr-un început 
cu mîndrie șeful noului laborator, 
folosirea „rinichiului artificial" in 
cazurile experimentale a dat re
zultate dintre cele mai bune ur- 
mind ca într-un viitor apropiat să 
fie utilizat și clinic.

— Ne-ar interesa în primul 
rînd care este rostul noului aparat?

— Există anumite boli care a- 
fectează rinichii și care suprimă în 
întregime funcțiile renale pe o a- 
numită perioadă. In asemenea ca
zuri folosirea noului aparat — care 
îndeplinește în întregime în afara 
organismului rolul rinichilor — 
este salvatoare. Cu ajutorul noului 
aparat reușim să menținem bol
navul în viață pînă cînd rinichii 
lui își reiau activitatea.

— Care erau procedeele folosite 
pînă în prezent in asemenea ca
zuri ?

■— Pînă în prezent unor aseme
nea bolnavi li se făcea un simplu 
tratament medicamentos. Dacă bol
navul reușea să trăiască 15—20 
zile pină la restaurarea totală a 
rinichilor, el era salvat. Tocmai de 
aceea procentul de mortalitate a- 
tingea în asemenea cazuri cifra de 
90 la sută.

— Vreți să ne spuneți acum 
cîteva cuvinte despre principiul de 
funcționare a noului aparat ?

— Principiul e foarte simplu : 
curățirea sîngelui datorită dializei 
printr-o membrană de celofan a 
otrăvurilor acumulate în organism 
în timpul nefuncționării rinichi-

■K Dacă un tren ar merge 
spre Soare cu o viteză de 100 
km. pe oră el ar trebui să 
mearga cam 175 ani.

Chiar un avion care ar face 
1000 km. pe ora, ca să stră
bată cei 149.670.000 km. din
tre noi și Soare, tot ar zbura 
aproape 17 ani și 6 luni.

■K Petele de pe soare se pot 
măsura și ele de exemplu în 
comparație cu diametrul Soare
lui. Astronomii au găsit astfel 
ca diametrul petelor obișnuite 
atinge 30-40.000 km. Sînt insa 
grupuri — pentru că petele 
apar de multe ori în grupuri— 
care pot atinge peste 200.000 
km. lungime. Astfel în luna iu
nie 1951, pe Soare se vedea un 
grup de pete a cărui lungime 
era de 202.000 km. iar supra
fața de aproape 10 miliarde 
km., adica de aproape 20 de 
ori mai mare decît a planetei 
noastre.

preună cu Soarele. Rotirea norului 
(care a avut de asemenea o cauză 
naturală) a trecut cu acest prilej 
în mișcarea planetelor pe anumite 
orbite...

Ideea „impulsului inițial" divin 
este răsturnată. Nici un fel de 
punere în mișcare inițială a plane
telor sub forma unui act unic n-a 
existat, și se poate vorbi numai 
despre trecerea mișcării particole- 
lor norului în mișcarea planetelor 
care s-au format din aceste parti- 
cole. Această concluzie este con
firmată de cercetările unor oameni 
de știință sovietici: academicienii 
V. A. Ambarțumian, O. I. Șmidt, 
și V. G. Fesenkov. Totuși, pînă în 
ultimul timp justețea tezelor teore

tice enunțate n-a fost verificată 
printr-un experiment, pe cale expe
rimentală. Numai crearea pentru 
prima oară în lume a sateliților 
artificiali sovietici ai Pămîntului și 
Soarelui a permis să se obțină o 
demonstrare definitivă a justeței 
concepțiilor științifice și să se în- 
mormînteze pentru totdeauna le
genda despre „impulsul inițial".

Nu este greu să se înțeleagă că 
mișcarea sateliților, ca și mișca
rea planetelor, se compune din 
două elemente — atracția și ele
mentul tangențial. De unde apare 
acest ultim element ? După cum se 
știe pentru lansarea satelitului este 
necesar să se dezvolte o anumită 
viteză, ceea ce se obține pe seama

Rinichiul artificial" de la spitalul Panduri
Foto: D. F. DUMITRU

lor. El are indicații numai în bo
lile care suprimă funcția rinichilor 
pe timp limitat.

— Deci el nu poate fi folosit în 
toate afecțiunile renale.

— Desigur. Puțini înțeleg lucrul 
acesta. Trebuie să ne fie clar. Noi 
nu facem grefe de rinichi ci folo
sim un aparat care preia un anu
mit timp funcția rinichilor. Toc
mai de aceea „rinichiul artificial" 
nu este indicat decît în cazurile de 
suprimare a funcțiunii renale da
torită otrăvurilor accidentale, 
transfuziilor cu singe nepotrivit, 
accidentelor grave cu zdrobiri 
mari de mușchi, arsuri întinse, in
fecții după naștere, hemolizelor 
și nu poate fi folosit în cazurile de 
îmbolnăvire cronică a rinichilor 
(tuberculoză renală, calculi renali, 
scleroze renale).

— Dacă vreți să continuați 
acum să ne explicați modul de 
funcționare a aparatului.

— Pe un cilindru de plasă me
talică se rulează un tub de celofan, 
lung de 50 m., prin care sîngele 
este adus de la bolnav printr-un 
sistem de pompare. Cilindrul se

■k Deasupra suprafeței solare 
există un fel de atmosferă ca 
un înveliș, care masoară 
10-15.000 km. grosime și care 
este formata tot din gaze fier
binți între care predomină hi
drogenul și heliul.

k Măsurătorile făcute de 
astronomi au arătat ca Mercur 
este cea mai mica dintre pla
netele care se învîrtesc în jurul 
Soarelui.

Ea nu masoară decît 5140 
km. în diametru, adică mai 
puțin decît jumătate din dia
metrul Pamintului.

k Ca dimensiuni, Venus sea
mănă mult cu planeta noastră. 
Diametrul de exemplu, mă
soară 12.600 km., adică cu 156 
km. mai puțin decît al Pămîn
tului, iar volumul lui Venus 
reprezintă 0,97 din volumul 
globului pămîntesc. 

propulsării masei aflate în racheta 
purtătoare. în timp ce are loc a- 
ceastă propulsare, proiectilul se ri
dică și biruie astfel gravitația te
restră. Atunci cînd racheta atinge 
viteza necesară, mișcarea ulterioară 
în jurul Pămîntului (sau Soarelui) 
se efectuează fără motor. Satelitul 
nu cade datorită elementului tan
gențial care a apărut în timpul 
plasării pe orbită. El apare 
ca formă transformată a res
pingerii inițiale a particolelor 
masei gazoase, care s-a format în 
procesul arderii carburantului în 
motorul reactiv. In consecință, 
omul poate acum crea elementul 
tangențial necesar lui pentru pla
sarea satelitului Pămîntului sau 
Soarelui pe orbită. Aceasta ser
vește drept cea mai bună demon
strare a apariției naturale a ace
stui element la planetele sistemu
lui solar.

★
însemnătatea ateistă a lansării 

sateliților artificiali ai Pămîntului 
și Soarelui nu se epuizează cu ceea 
ce s-a spus mai sus. Odată cu 
crearea corpurilor cerești artificiale 
se năruie născocirile religioase des
pre „crearea Universului", despre 
„raiul în ceruri" unde, chipurile, 
trăiește dumnezeu, îngerii, sufletele 
drept credincioșilor etc. Spațiul 
cosmic este astfel după cum ni-1 
prezintă știința, iar nu religia. 
Explicarea acestor lucruri trebuie 
să ocupe un loc important în pro
paganda științifică ateistă.

N. A. VARVAROV

(Fragmente dintr-un articol apă
rut în revista sovietică „Nauka i 
Jizni").

învîrtește într-o baie cu o anumită 
soluție. In timpul acesta în lichidul 
din baie trec din organism ureea 
și corpii toxici, după care sîngele 
astfel curățit este retransfuzat bol
navului.

Iată acum cum decurge — să-i 
zicem așa — un „tratament" cu 
„rinichiul artificial". După ce s-a 
stabilit diagnosticul exact, și s-au 
precizat turburările sîngelui, ur
mează dializa cu „rinichiul arti
ficial" care durează deobicei 3—4 
ore. Pentru aceasta se introduce o 
sondă într-o venă mare prin care 
sîngele este aspirat de la bolnav 
fiind introdus în tubul de celofan 
al unității de dializă. Aci are loc 
epurarea, curățirea sîngelui, care 
este apoi reintrodus printr-o altă 
sondă într-o venă de la braț.

Un asemenea „tratament" des
fășurat timp de cîteva ore curăță 
pe deplin sîngele de toxine și lasă 
rinichii să se odihnească pînă la 
vindecarea lor totală.

— Putem vorbi de rezultate 
deosebite obținute cu ajutorul „ri
nichilor artificiali" ?

— Desigur. Iată o mică statis 
tică pe deplin elocventă. Mortali
tatea atingea 90—94 la sută în 
cazurile de insuficiență renală dată 
de avorturile infectate. După apli
carea rinichiului artificial mortali
tatea a scăzut sub 10 la sută. In 
cazurile de anurie mortalitatea a 
scăzut de la 70—80 la sută la sub 
15 la sută.

— O ultimă întrebare. Noul a- 
parat poate fi folosit la orice per
soană ?

Nu ! „Rinichiul artificial" nu 
poate fi folosit la orice persoană. 
Bolnavul trebuie să aibă o inimă 
puternică în stare să învingă re
zistența sîngelui în afara organis
mului pe o suprafață de 3 metri 
pătrați cît măsoară de altfel tubul 
de celofan.

...Intrăm în sala care adăpostește 
noul aparat. Totul este in stare de 
funcțiune...

Sora de serviciu anunți tocmai o 
serie de spitale că clinica chirur
gicală de la serviciul de urologie 
poate primi chiar în noaptea a- 
ceastn cazurile grave de afecțiuni 
renale...

I. SAVA

în lansarea scafandrilor la mari adîncimi, n-ar putea fi folosit un 
navohelicopter ?

La telefon ••• 
robotul

i
Importante succese 

obținute prin folosirea 
înregistrărilor 
magnetice în 

telecomunicații
Ai ridicat microreceptorul de pe 

furca aparatului și după primirea 
tonului ai format numărul căutat. 
Dar iată că în locul vocii așteptate, 
după a treia sonerie se aude un 
zgomot surd și un glas metalic 
care pronunță deslușit: „Tov... nu 
este acasă. Voi înregistra fiecare 
cuvînt cu fidelitate. Nu-mi puneți 
întrebări că nu știu să răspund.
Vorbiți rar ! Gata'.

Cel care a răspuns în locul abo
natului absent de acasă este „Ip- 
sofonul" un adevărat robot al te
lefoniei moderne, a cărui funcțio
nare se bazează pe Înregistrarea 
magnetică. Acest aparat este desti
nat înregistrării comunicărilor tele
fonice făcute în timpul lipsei de 
acasă a abonatului — așa dar un 
adevărat robot secretar. Odată în
tors acasă, abonatul poate asculta 
comod toate comunicările înre
gistrate.

Cum funcționează un asemenea 
ipsofon ?

La plecare, abonatul comută 
printr-un buton ipsofonul în cir
cuitul telefonului. Dacă cineva for
mează numărul de telefon respectiv 
apel-urile nu mai acționează sone
ria aparatului ci un releu care în
chide circuitul unui motor electric. 
Acest motor antrenează sîrma (ip- 
sofoanede folosesc sîrma în loc de 
bandă) pe care sînt înregistrate 
cuvintele de mai sus și care sînt 
redate la fiecare chemare.

După aceasta primul motor se 
oprește și intră automat în func
țiune un altul care antrenează 
sîrma pe care se vor înregistra co
municările. De îndată ce abonatul 
chemător a pus din nou micro
receptorul pe furcă ipsofonul se o- 
prește și primul motor rebobinează 
sîrma cu anunțul de mai sus pen
tru a fi gata în vederea unei alte 
chemări.

La unele modele perfecționate se 
folosește următorul procedeu : după 
frazele pronunțate de robot, ipsp- 
fonul trimite spre abonatul chemă
tor cîteva semnale scurte (de pildă 
6 semnale). Pentru ca aparatul’șă 
înregistreze comunicarea, chemă
torul trebuie să pronunțe între 
două semnale anumite (între sem
nalele 2 și 3 de pildă) un anumit 
cuvînt cheie, acționînd în acest,fel 
un releu, special. Se înțelege eă 
ordinea semnalelor ca și cuvîntul 
cheie se comunică numai celor in
teresați sau cunoscuților. '

Intr-un alt model recent, pose
sorul ipsofonului poate asculta co
municările făcute în lipsa lui, la 
telefon, adică fără să vină măcar 
acasă. In acest scop el formează 
numărul său de acasă și rostește 
în fața microfonului cîteva semne 
anumite, la intervale anumite. In 
acest fel ipsofonul rebobinează 
sîrma cu toate înregistrările și 
apoi începe automat redarea comu
nicărilor tn telefon.

Acest robot secretar cu atîtea ta
lente nu este un produs al ima
ginației scriitorilor de literatură 
științifico-fantastică, ci o realizare 
a tehnicii moderne. Da curînd în 
R. P. Ungară au fost realizate a- 
semenea ipsofoane care pot fi a- 
doptate la orice aparat telefonic și 
a căror mărime nu întrece pe cea 
a unui magnetofon mijlociu. 
Odată cu fabricarea lor în mare 
serie, ipsofoanele se vor răspîndi 
tot mai mult luîndu-și locul ală
turi de aparatele telefonice.

Realizarea ipsofoanelor consti
tuie un mare succes al industriei 
electronice din R. P. Ungară.

Desen de A. GHEORGHE



Cină propagandistul
nu e

De la comitetul raional U.T.M. 
Medgidia am aflat că in G-A.C. 
din Valul Traian funcționează un 
cerc politic U.T.M. „f 
Secretarul comitetului 
U.T.M. cu problemele 
gandă, Ion 
cuvinte de 
pagandistei 
regularitate 
rilor".

Dar... „la

.foarte bun“. 
raional 

de propa- 
Diceanu a avut numai 
laudă la adresa pro
bare ține lecțiile cu 

și pe înțelesul tine-

pomul lăudat să nu te 
duci cu sacul mare".

In G.A.C. Valul Traian există 
într-adevăr un cerc politic U.T.M. 
„Să 
care au fost înscriși 41 
tineri. Conform programului : 
lit cercul își ține cursurile 
la două săptămini. După . 
cui existent pînă în prezent 
ținut 12 lecții.

Cum s-au predat aceste 
au avut ele sau nu un bogat con
ținut educativ, au mobilizat ele 
tineretul la lupta pentru întărirea 
economico-organizatorică a G.A.C.? 
lată întrebări pe care comitetul 
raional U.T.M. nu și le-a pus.

La o analiză atentă se desprind 
aci trei lucruri esențiale.

In primul rînd participarea ti
nerilor la cercul politic : la nici 
una din cele 12 lecții predate pînă 
acum, nu s-au întilnit cei 41 de 
cursanți înscriși. Cu excepția a 
6-7 cursanți mai conștiincioși, la 
fiecare lecție au fost prezenți me
reu alți tineri, uneori chiar din 
cei care nici măcar n-au fost 
înscriși la cerc. Din această 
pricină e greu în prezent să afli 
care sînt tinerii care participă de 
fapt la cercul politic, cum i-a aju
tat acesta să-și ridice nivelul poli
tic și ideologic.

In al doilea rînd, trebuie vor
bit despre munca propagandistei. 
Utemista Amet Merzie, deși are 
multă bunăvoință nu reușește însă 
să facă față acestei sarcini. La a- 
ceasta trebuie adăugat că ea n-a 
fost ajutată de comitetul raional 
care — de la deschiderea anului de 
învățămînt politic și pînă în pre
zent — a organizat un singur se
minar de 
diștilor.

Dacă 
puse de 
reuși să 
Pentru că 
Amet Merzie procedează cam așa: 
citește lecția din manual și apoi 
trece în caiet fraze fără legătură 
între ele, pe sărite sau chiar nu
mai jumătăți de fraze. Din această 
pricină ele nu au nici un înțeles, 
creînd în felul acesta confuzii în 
mintea cursanților.

Se pare că singurul principiu 
după care se conduce propagan
dista în întocmirea acestor așa zise 
lecții este de a fi cît mai scurte. 
Și reușește, pentru că nici o ex
punere a unei asemenea lecții n-a 
durat mai mult de 10-12 minute.

In această situație este aproape 
imposibil să-ți dai seama, cu ce

ne cunoaștem patria" în 
fost înscriși 41 de 

stabi- 
odată 
grafi- 

s-au

lecții,

instruire a propagan-

cercetezi lecțiile ex-
propagandistă, nu vei 

înțelegi mare lucru,
în întocmirea lor

ajutat
s-au ales cursanții în urma unor 
asemenea lecții, ce au avut de 
cîșiigat in pregătirea lor politică 
și ideologica, în urma frecventării 
cercului politic.

Dacă cursanților le-ar fi fost 
citite direct și în întregime lecțiile 
din manual, cu siguranță că s-ar 
fi ales cu mai multe cunoștințe 
decît așa, cind au fost lăsați la 
discreția unui propagandist com
plect nepregătit pentru această 
muncă.

A treia problemă ce se desprinde 
în legătură cu acest cerc politic 
se reieră la răspunderea comitetu
lui organizației de bază U-T.M.

Analizind în urmă cu o lună fe
lul în care funcționează învăță- 
mîntul politic, membrii comitetului 
U.T.M. au tras o singură conclu
zie : „Cercul politic merge prost 
pentru că elevii nu au caiete; să 
ne ocupăm de procurarea caiete
lor". De procurarea caietelor nu 
s-a mai ocupat nimeni și nici de 
căutarea altor cauze pentru care 
cercul politic funcționează așa 
cum am arătat mai sus. Comitetul 
U.T.M. ar fi trebuit să se seziseze 
în primul rînd de desele confuzii 
politice care se fac în cerc, de 
faptul că multe din acestea se 
datoresc slabei pregătiri politice 
a propagandistei și să treacă 
de urgență la înlocuirea ei cu un 
om capabil să asigure activității 
cercului un bogat conținut politic, 
educativ. Pentru aceasta ar fi tre
buit să fie ajutat și de comitetul 
raional U.T.M., care, dacă ar ti 
cunoscut situația reală, ar fi putut 
lua măsuri din timp pentru schim
barea acestei stări proaste de 
lucruri.

In situația de față e necesar ca 
atît comitetul organizației de bază 
U.T.M. cît și comitetul raional 
U-T.M. să treacă imediat la lua
rea unor măsuri care să îmbună
tățească situația la această formă 
de învățămint politic.

în primul rînd unele din princi
palele lecții ar trebui să fie repe
tate. Expunerea lor trebuie încre
dințată unor tovarăși competenți. 
Trebuie insistat de asemenea în 
mod deosebit ca lecțiile ce vor fi 
predate să fie bogat exemplificate 
cu date și fapte din comună și 
G.A.C. pentru ca și acest cerc po
litic să devină un mijloc important 
de înarmare politică a tineretului, 
de antrenare a acestuia la o muncă 
activă pentru întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C.

I. ȘERBU

In întimpinarea 
celei de a 10-a aniver

sări a mișcării 
mondiale pentru pace

In întreaga țara continuă so se 
desfășoare numeroase manifestări 
consacrate celei de-a 10-a 
sări a mișcării mondiale 
pace.

★
GLUJ.—In întreprinderi,CLUJ.—In întreprinderi, institu

ții, școli, unități agricole socialist- 
cooperatiste, cămine culturale din 
regiunea Cluj, au avut loc expuneri 
cu tema „Mișcarea mondială pen
tru pace, o forță putern'că pe arena 
internațională", la care au partici
pat zeci de mii de cetățeni romîni, 
maghiari, germani. In întreprinde
rile din raionul Dej au fost orga
nizate 42 de brigăzi ale păcii, ai 
căror membri și-au luat angaja
mentul ca în cinstea aniversării 
mișcării mondiale pentru pace să 
depășească sarcinile de plan și să 
realizeze însemnate economii 
producție.

★
GALAȚI. — Peste 1200 de cetă

țeni au participat zilele trecute la 
conferința tov. Gh. Strat, secretar al 
comitetului orășenesc Galați al 
P.M.R., cara a vorbit despre lupta 
poporului german pentru făurirea 
unei Germanii unite, democrate și 
pașnice. In orașul Tecuci sute de 
cetățeni au luat parte la expunerea 
făcută de studentul coreean Pak 
San Iu, de la Institutul politehnic 
din Galați, despre lupta pentru 
dependență, progres și pace a 
poarelor din Asia și Africa.

★
PITEȘTI. — In numeroase 

treprinderi, case de cultură, cluburi, 
școli, din întreaga regiune s-au 
organizat „colțuri ale păcii", unde 
oamenii muncii participă la diferite 
expuneri în legătură cu lupta for
țelor păcii împotriva uneltirilor 
cercurilor agresive imperialiste.

La stațiile de radioficare din 15 
centre ale regiunii se transmit cu 
regularitate emisiuni consacrate 
luptei pentru pace, iar Direcția ci
nematografică regională a inițiat 
în raioanele Pitești, Muscel, Rîm- 
nicu-Vîlcea, Slatina, Drăgășani și 
Curtea de Argeș cicluri de filme 
consacrate luptei pentru pace.

★
La Iași, Constanța, Orașul Sta

lin și în alte localități din țară au 
avut loc adunări interconfesionale, 
consacrate aniversării mișcării 
mondiale pentru pace, la care au 
participat numeroși reprezentanți 
ai diferitelor culte religioase.

(Agerpres)

aniver- 
pentru

Cabană pe Dihatn

începe sezonul 
excursiilor...

Sosirea unei delegații 
economice 

a R* P. Ungare

in- 
po-

în-

cabane exis-

deal și cabana Cioplea. De aid 
excursioniștii vor fi împărțiți în 
grupuri pentru a pleca în excursii 
pe Bucegi.

Din Orașul S'talin se va pleca 
ou autocarele pe traseele Sibiu— 
Cluj și București—Giurgiu cu vi
zitarea Podului Prieteniei Romîno. 
Bulgare. Din Constanța trenuri 
speciale și autocare vor purta 
excursioniștii pe traseele Bucu
rești—Valea Prahovei—Valea Dîm
boviței. Din Mediaș se va merge 
la Curmătura și Piatra Craiului etc. 

Se vor mai or
ganiza de ase
menea excursii 
din orașele Ora
dea, Arad, Timi
șoara, Craiova 
cu traseul pe la 
Porțile de Fier

și Cazane. Din Ploești vor fi puse 
la dispoziția excursioniștilor tre
nuri speciale cu destinația Galați 
de unde se vor face excursii pe 
vase-dormitor în Delta Dunării. In 
afara celor relatate mai sus din 
toate centrele muncitorești ale țării 
se vor face excursii la Cheia, La
cul Roșu etc.

Sînt spicuiri dintr-un vast plan 
de excursii pe care îl organizează 
O.N.T.-Carpați. înscrierile încep 
la 15 aprilie la toate agențiile 
O.N.T. din țară.

E. PITULESCU

Joî la amiază a sosit în Capitală 
o delegație economică a R. P. Un
gare, condusă de tovarășul Ârpâd 
Kiss, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al R.P. Ungare.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi
nați de tovarășii Gh. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, Mau- 
riciu Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ion Vidrașcu, membru în colegiul 
Ministerului Comerțului, precum și 
de funcționari superiori din Comi
tetul de Stat al Planificării și Mi
nisterul Comerțului.

i

Vizitele delegației 
Academiei de Științe a R. P. Chineze

Vîcepreședintele secției de șth 
ințe tehnice a Academiei de Ști
ințe a R. P. Chineze, Cio Fi-ke, a 
vizitat Institutul de energetică, 
unde a.fost primit, de numeroși 
colaboratori ai institutului în frunie

In cursul zilelor de miercuri și 
joi membrii delegației Academiei 
de ..Științe a R- P. Chineze — 
oaspeți ai țării noastre — au vizi
tat diferite institute de cercetări ale 
Academiei R. P. Romîne. _______  ________ _____

Conducătorul delegației, Vu Iu-. cu prof.I Remus Răduleț, membrii 
suen, vicepreședinte al Academiei • - -a m ”
de Științe a R- P- Chineze, a fă
cut miercuri o vizită la Institutul 
de fizică al Academiei R. P. Ro
mîne. Aci a fost primit de acad. 
Eugen Bădărău, directorul institu
tului, și de alți colaboratori, cu 
care a avut o convorbire în legă
tură cu organizarea și activitatea 
institutului.

Vicepreședintele secției de biolo-

corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, directorul institutului.

în cursul zilei de .joi, membrii 
delegației Academiei de Științe a. 
R. P. Chineze, în frunte cu Vu lu- 
suen, vicepreședinte al Academiei Ț 
de. științe a R. P. Chineze, condu- 
cătorul delegației, au vizitat Insti-. 
tutui de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne, unde au avut • 

,, , ... .... o întrevedere cu conducătorii insti.-
gie a Academiei de Științe a R. P. tufului. însoțiți de academicienii 
Chineze, Lin Jun, a vizitat Faculta- Horia Hulubei, directorul institu- 

_..........................,i tului.și Șerban Țițeica, director
științific- adjunct, oaspeții chinezi ■■ 
au vizitat în continuare reactorul.T 
atomic, ciclotronul și unele labora
toare de cercetări ale institutului, 

(Agerpres)

tea de biologie, grădina botanică și 
Institutul de botanică, fiind înso
țit de prof. N. Sălageanu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne.

II \ w

Mingea — Patria ; Intre noi pă
rinții — Republica. înfrățirea între 
popoare, 1 M>ai; In întimpinarea 
fericirii — Magheru, Lumina, Gh. 
Doja, G. Coșbuc ; Misiune specială
— V. Alecsandri, I. C. Frimu, 
Născuțl în furtună — București, 
Alex. Sahia ; Naur is — 13 Sep
tembrie, Central, Arta ; Răsfățatul
— Maxim Gorki, 30 Decembrie ; 
Cerul infernului — Victoria — Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; Haiducii — Tineretu
lui ; Comicos — 8 Martie, N. 
Băleescu; Dezertorul — Grivița, . 
Aurel Vlaicu ; Voluntarii — Vasile 
Roaită, Donca Simo ; D-ale carna
valului — Cultural, M. Eminescu ; 
Pălăria lui Anatol — 8 'Mai; Co
munistul — Unirea, G. Bacovia ; 
Un ciclu de filme în cinstea sărbă
toririi a 10 ani de la înființarea 
Consiliului Mondial al Păcii — 
Volga, Munca ; Tatăl meu actorul— 
C. David, 16 Februarie ; O cursă 
obișnuită — T. Vladimirescu, Li
bertății, Drumul Serii ; Padinile 
trecutului — Flacăra — Moralitatea 
d-nei Dulska — Miorița: Visul spul
berat — 23 August ; Viața nu 
iartă — Popular ; Patru pași în 
nori — Ili-e Pintilie.

La întreprinderea de materiale didactice din Capitală se lucrează 
aparate școlare și mulaje pentru laboratoarele institutelor de învăță- 
mînt superior ale școlilor medii și elementare din țară.

In prezent aici se lucrează galvanometre, scripete de fixare cu 
menghină pentru laboratoarele de fizică, colecții de planșe electrice, 
mulaje reprezentînd flori de grîu și cartofi, mulaje din ipsos repre- 
zentînd secțiuni în piele la om și altele.

In fotografie : tov. Carmen Peia pictind mulajul organelor corpului 
omenesc. Foto : AGERPRES

Actualul sezon turistic se anun
ță mai bogat ca niciodată. în ve
derea dezvoltării pe scară cît mai 
largă a turismului intern, O.N.T. 
Carpați a luat măsurile necesare 
asigurării posibilităților de depla
sare pentru un număr cît mai 
mare de turiști. In acest scop s-a 
început revizuirea cabanelor, mă
rirea capacității lor, renunțarea la 
unele cabane devenite improprii, 
efectuîndu-se lucrări de moderni
zare a parcului de 
tent.

Aotuala orga
nizare a activi
tății turistice își 
propune o largă 
acțiune educa
tivă și instructi
vă în rîndul ti
neretului prin

crearea posibilităților de cunoaștere 
a frumuseților patriei noastre, a 
locuților de importanță istorică, a 
monumentelor arhitectonice și ale 
naturii.

Oamenii muncii vor putea face 
prin O.N.T.-Carpați excursii m 
circuit închis cu o durată de 7 zile 
cu care prilej vor putea vizita 
ceie mai frumoase localități din 
țară (astfel de excursii vor fi or
ganizate pe litoralul Mărij Negre 
cu o durată de 8 pînă la 14 zile). 
în cadrul unor săpiămîni care vor 
purta numele localităților unde se 
va executa excursia ca de exemplu: 
săptămîna Bucegitor, săptămîna 
Făgărașului, Păltinișului, Văii Pra
hovei, ș.a.m.d. In schimbul unor 
prețuri accesibile se asigură între
ținere complectă

în jurul Capitalei excursiile se 
vor face în special la Snagov în zi
lele de duminică și sărbători. In 
acest scop sînt asigurate condiții 
pentru înnoptare și pensiune de 
s.mbătă după amiază pînă dumi
nică seară, se mărește capacitatea 
plăjii și restaurantelor. Deplasă
rile se vor face cu trenuri și au
tobuze speciale.

Una din măsurile de cea mai 
mare importanță preconizate do 
către O.N.T.-Carpați este aceea de 
a crea posibilități oamenilor mun
cii din provincie să cunoască Ca
pitala țării. Pe această linie, ou 
prilejul zilei de 1 Mai s-au stabi
lit un număr de aproape 80 de i- 
tinerarii din întreaga țară, care 
vor avea ca obiectiv Bucureștiul.

Majoritatea dintre excursii va 
începe în după amiaza zilei de 30 
aprilie, iar altele în după amiaza 
ztlej de 1 Mai. Bineînțeles vor 
avea loc și excursii în întreaga 
țară pe cele ma; diverse trasee 
asigurindu-se pensiune și cazare la 
hotelurile și cabanele mari ale 
O.N.T.-Carpați. Din București se 
va pleca pe traseele : Valea Pra
hovei — Orașul Stalin — Poiana 
Stalin și București — Orașul Sta
lin—Sibiu—Păltiniș cu autocarele.

Trenuri speciale vor sta la dis
poziția iubitorilor de exoursii pen
tru direcțiile : Valea Prahovei cu 
staționare la Sinaia și cazarea la 
hotel Alpin (cota 1.400), hotel Pre-

Intre 25 martie 
s-au desfășurat 
Comitetul de Stat ,___ —..r-
lîngă Consiliul de Miniștri, lucră
rile celei de-a Xl-a Sesiuni ordina
re a Comisiei Hidrotehnice romî- 
no-ungare.

Au fost rezolvate numeroase pro
bleme de interes comun în legătu
ră cu apele de frontieră ca : apă
rarea împotriva inundațiilor, coor
donarea lucrărilor hidrotehnice ce 
se execută în zona de interes co
mun, gospodărirea apelor pe 
cursurile care traversează frontie
ra, protecția calității apelor de 
frontieră, îmbunătățirea serviciilor 
de comunicare a datelor hidro-me- 
teo, problemele financiare în le
gătură cu prestațiile ce se execu
tă între ambele părți și altele.

S-a stabilit necesitatea ca lucră
rile de interes comun să fie coor
donate pe o perioadă mai îndelun
gată, în scopul unei soluționări cît 
mai juste a problemelor.

Lucrările comisiei s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordială și 

o 
de 

po-

Noi sate electrificate 
in regiunea Oradea
In numeroase sate și comune 

din regiunea . Oradea, printre care 
Trăian, Fughiu și Avram Iancu, 
s-au aprins de curînd pentru pri
ma oară becuri electrice. Lucră
rile de electrificare a acestor loca
lități au fost efectuate prin con
tribuția voluntară a țăranilor 
muncitori. Tot prin contribuția 
voluntară a cetățenilor, în regiu
nea Oradea vor mai fi electrificate 
în acest an alte 20 de comune și 
sate.

(Agerpres)

Informații
și 8 aprilie 1959 
la București, la 
al Apelor de pe

avut

misia a analizat situația lucrări
lor pentru elaborarea memoriului 
tehmco-economic și a luat măsuri 
în legătură cu activitatea sa vii
toare. Delegația romînă a fost 
condusă de inginer Nicolae Gheor
ghiu, adjunct al ministrului Indu
striei. Grele, iar delegația iugosla
vă de inginer Cedomil Milicevici, 
directorul general al Comitetului 
Iugoslav de Electricitate.

★
Consiliul de Miniștri a aprobat 

participarea Republicii Populare 
Romîne la Expoziția internaționa
lă de prezentare grafică a cărții, 
care se organizează la Leipzig în 
toamna anului 1959.

★
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală delegația firmei „Lyddon". 
Din delegație fac parte d-nii Karl 
Landeggeir, președintele firmei 
„Lyddon" din S. U. A., Roberts 
Clark, director general al filialei 
din Londra a firmei „Lyddon- 
Blak-Clawson International", Wil
liam Converse, director, și Frits 
Madsen, director tehnic al ace
leiași firme.

Delegația va duce tratative pri
vind livrarea unor instalații pentru 
industria celulozei și hîrtiei.

La sosire, pe aeroportul 
neasa, oamenii de afaceri au

strînsă colaborare, constituind 
nouă manifestare a legăturilor 
prietenie trainică ce unesc 
poarele romîn și ungar.

★
între 1 și 8 aprilie a.c. a

loc la Belgrad sesiunea a V-a a 
Comisiei mixte romîno-iugoslave 
pentru conducerea și coordonarea 
lucrărilor de amenajare a Dunării 
în sectorul Porților de Fier. Go* • întîmpinați de ing. Ion Velea,

junct al ministrului Industriei 
trolului și Chimiei, precum și 
funcționari superiori din aceet 
nister.Unele deficiențe în întocmirea repertoriuluiI

Bă- 
fost 
ad:
Pe- 
de 

mi-

In cea de-a doua rundă a tur
neului internațional de șah de la 
Moscova o singură partidă s-a de- 
cis în favoarea unuia dintre ad
versari : Portisch—Lutikov, în 
care primul a cîșțigat la mutarea 
37. Partidele Simaghin—Filip, Mi- 
lev—Larsen, Olafsson—Aronln' și 
Bronstein—Vasiukov s-au încheiat 
la egalitate. Smîslov și Spasski 
au întrerupt într-o poziție compll 
cată. Fără joc s-a dat . remiză par
tida Aronov—Smîslov întreruptă 
în prima rundă.

După două runde în clasament 
conduce marele maestru maghiar 
Portisch cu i’/a puncte.

★

In orașul Lvov se desfășoară în 
prezent campionatele unionale de 
tir. Un rezultat excepțional a ob
ținui trăgătorul Vasili Borisov 
care a înregistrat 377 de puncte 
în proba de armă liberă calibru 
redus, poziția în picioare. Perfor
manța sa este mai bună cu trei 
puncte decît recordul mondial de
ținut de Mihail Itkis.

Un nou record al U.R.S.S. la 
armă liberă calibru redus, poziția 
în genunchi, 1924 puncte, a fost 
stabilit de echipa Armatei Sovie
tice din care au făcut parte prfn-

tre alții Anatoli Bogdanov fi Mi
hail Itkis.

★
In continuarea turneului pe dare-1 

întreprinde în țara noastră, echipa 
poloneză de rugbi Czarny Bytom ■ 
a jucat joi pe stadionul din parcul . 
Copilului cu echipa C.F.R. Grivița 
Roșie. Rugbiștiî rorrîni aii obțînut 
victori^ cu scorul de 22—0 (19—0). '

Duminică la Ploești* echipa 
Cziarny Bytum va înfuni formația 
locală Petrolul

★
Joi a părăsit Capitala plecind cu 

avionul la Berlin lotul de ciclism 
al R. P. Romîne. r Cicliștii t-omini c 
își vor continua pregătirile alături, 
de cicliștii din R. D. Germană in 
vederea participării la cea de-a .12-a 
ediție a „Cursei Păcii" — Berlin- . 
Praga-Varșovia. Lotul cicliștilor 
romîni care a făcut deplasarea cu
prinde pe C. Dumitrescu, L. Za- 
nonl, Gabriel Moiceanu, Constantin 
Moiceanu, Gh Șerbati-Rădulescu. 
Ion Vasile, V. Cohanciuc. 1. Stoica, 
N. Pelcaru, E. Bărbulescu, I. Bra- 
haru, V. Dobrescu și A. Șelaru.

(Agerpres)

Reducerea prețului de cost 
în atenția fiecărui tînăr 

muncitor
(Urmare din pag. l-a) în fabrică mai mult de 80 la ., 

sută din numărul total al muri: T 
citorilor sînt tinere. Majoritatea . 
au trecut prin școala de califi- •

Biroul organizației U.T.M. din 
sector a pus un accent deosebit — -------
pe întărirea disciplinei în muncă, care a fabricii. Aici au învățat . 
problemă ce a fost discutată în meseria, s-au străduit ,să-și ri- 
consfătuiri de producție, în adu
nările generale U.T.M. In legătură 
cu aceasta, venind în ajutorul ti
nerilor, biroul organizației de par
tid, a repartizat pe lîngă munci
torii mai vîrstnici, cu. experiență, 
pe lîngă membrii de partid, tinerii 
cu o calificare mai slabă. In acest 
fel, cu îndrumarea și ajutorul per
manent al comuniștilor s-a obser
vat în scurt timp întărirea discipli
nei tinerilor și ridicarea calificării 
lor profesionale. Pentru a întări 
răspunderea fiecărui tînăr față 
de calitatea pieselor turnate, bi
roul organizației de bază U.T.M. 
a luat inițiativa de a for
ma încă trei brigăzi de bconomii. 
In felul acesta se asigură parti
ciparea colectivă a tinerilor în 
procesul de producție la lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru reducerea re
buturilor.

Cind nu se dă atenție 
calificării

Este știut că o cale impor
tantă care duce la reducerea 
prețului de cost este sporirea 
productivității muncii. La Fabri
ca de confecții—Brăila, pe pri
mele două luni ale acestui an, 
sarcina de creștere a productivi
tății muncii nu a fost îndeplinită. 
Aceasta a influențat în mod ne
gativ și asupra prețului de cost, 
care în luna ianuarie, a crescut 
cu '38.000 lei, peste sarcina stabi
lită, iar în luna februarie cu 8000 
lei. Printre altele, această situație 
s-a datorat în mare măsură și sla-- 
bei calificări a unor tineri care 
nu și-au îndeplinit planul de pro
ducție.

Nri sînt necesare ample demon
strații pentru a se arăta populari
tatea genului operetei în rîndurile 
maselor de oameni ai muncii, în 
rîndurile tineretului, și cauzele a- 
cestei popularități. Ar fi de ajuns 
să spunem că oamenii muncii în
drăgesc operetele bune pentru 
faptul că traduc într-o formă mu
zicală larg accesibila idei nobile, 
pentru conținutul lor educativ, ati
tudinea biciuitoare satirică la a- 
dresa moravurilor retrograde și 
purtătorilor acestora, pentru fru
musețea și cantabilitatea melodii
lor, pitorescul și expresivitatea 
dansurilor lor. Așa se explică de 
altfel și afluența spectatorilor la 
reprezentațiile Teatrului de Opere
tă din București ca și la cele ale 
teatrelor de același gen, făurite 
prin grija regimului nostru demo
crat popular în orașele de provin
cie. In același timp însă nu poate 
fi ascuns faptul că, în vremea din 
urmă, publicul iubitor de operete 
manifestă oarecari nemulțumiri ce 
ar trebui luate în seamă. Să exami
năm puțin, de pildă, repertoriul pe 
săptămînile precedente, al Teatru
lui de Operetă din București. Ce 
vom putea întîlni în general acolo? 
Iată : „Studentul cerșetor", „Vă
duva veselă", „Vînzătorul de pă
sări", apoi „Văduva veselă", „Stu
dentul cerșetor", „Vînzătorul de 
păsări" și iar „Vînzătorul de pă
sări", „Studentul cerșetor", „Vădu
va veselă" etc.

De multă vreme nu a mai avut 
loc o premieră la Teatrul de Ope
retă din București, de multă vre
me n-a mai apărut ceva nou pe 
scena lui. Și cind spunem ceva

la Teatrul de Operetă
nou, ne referim la o operetă afla
tă mai aproape de viață, mai a- 
proape de preocupările actuale ale 
oamenilor muncii și nici decum la 
introducerea în repertoriu a cine 
știe cărei epave din cine știe ce 
secol, care n-a mai fost jucată încă 
la noi.

Nu este secret că mulți din ma
rii compozitori de operetă din tre
cut suferind influența concepțiilor 
de viață ale claselor exploatatoare, 
au compus muzică pe baza unor 
librete lipsite de valoare, care re- 
luau de fiecare dată învechita și 
ridicola poveste a conților, baroni
lor și prinților îndrăgostiți, poveste 
străină de adevăratele frămîntări 
și probleme ale poporului. Prin ca
litățile lor muzicale operetele ace
stea au rămas totuși în repertoriul 
clasic și noi azi putem doar să re
vedem libretele și nicidecum să le 
schimbăm de tot. (Intre noi fie zis 
unii dintre cei care adaptează li
bretele operetelor clasice nu se 
prea omoară cu exigența și avem 
impresia că nu numai că nu scot 
cu grijă ceea ce e de prost gust, 
dar chiar adaugă de la ei glume 
nesărate sau vulgare. E concludent 
în acest sens cazul versiunii „Li
liacului" ce se joacă la Teatrul de 
Operetă din București, în care se 
întîlnesc destule jocuri de cuvinte 
dubioase, schimonoseli absurde de 
cuvinte străine etc).

Conducerea Teatrului de Stat de

Operetă din București a dovedit o 
gravă lipsă de orientare lăsind ca 
repertoriul să abunde în asemenea 
lucrări ale căror calități muzicale 
sînt unanim recunoscute și apre
ciate, dar ale căror librete nu au 
un conținut destul de educativ, și 
neintroducînd în programe mai 
multe operete contemporane, ro- 
mînești, sovietice și din țările de 
democrație populară. După păre
rea noastră este cazul să se facă 
loc în repertoriu, alături de opere
tele clasice, unor operete care să 
aducă un suflu nou, care să ac
centueze caracterul educativ al 
programului teatrului. Este vorba 
astfel de promovarea operetelor 
romînești, mai ales a acelora tra- 
tînd teme de actualitate. Este 
inexplicabil de ce operete romî
nești care s-au bucurat de apre
cierea caldă a spectatorilor ca : 
„N-a fost nuntă mai frumoasă", 
„Ana Lugojana", „Culegătorii de 
stele" și altele nu mai figurează 
în prezent în repertoriul teatrului, 
de ce „Plutașii de pe Bistrița" se 
joacă doar cite o dată în unele 
săptămini, iar în altele deloc. Ne 
miră faptul că deși unele din a- 
ceste operete sînt aplaudate de pu
blic pe scenele unor teatre din țări 
prietene și sînt cerute tot mai mult 
peste hotare, la noi au fost uitate 
de către conducerea Teatrului de 
Operetă. De ce teatrele de dramă 
pot relua cu succes piese originale

care s-au jucat și înainte ca „Ulti
mul mesaj", „Recolta de aur" etc., 
de ce posturile noastre de radio 
transmit fie arii, fie operete în
tregi din cele compuse de compo
zitorii romîni și sovietici și Teatrul 
de Operetă nu poate face același 
lucru ?

De ce Teatrul de Operetă nu dă 
atenția cuvenită punerii în scenă 
a unor operete din minunata crea
ție a compozitorilor sovietici ca: 
Dunaevski, Blanter, Soloviov-Se- 
doi, Miliutin, Mokrousov, Alexan
drov etc., în prezent neaflîndu-se 
în repertoriul său nici o operetă 
sovietică ? Și se înțelege doar că 
„Nuntă la Malinovka" de Alexan
drov, de pildă, care povestește 
despre lupta poporului sovietic îm
potriva gardiștilor albi în timpul 
războiului civil, pentru socialism, 
este mai aproape de inima specta
torului nostru decît capriciile unei 
năbădăioase contese sau chefurile 
unui fecior de bani gata.

Nu de mult Teatrul de Operetă 
din București a prezentat „Meda
lionul Kalman" ale cărui nemuri
toare melodii, din păcate nu au 
fost însoțite de acompaniamentul 
orchestrei, ceea ce a știrbit din 
strălucirea părții muzicale a frag
mentelor de operetă. Dacă teatrul 
are de gînd să mai dea asemenea 
spectacole trebuie să inițieze și 
medalioane din operetele unor 
compozitori romîni și sovietici. In

ultima vreme se vorbește la Tea
trul de Operetă din București de 
proiectele cîtorva premiere pentru 
viitor: „Zarvă între fete" de Mi
liutin, „Boccacio" de Suppe, „Don 
Pasquale" de Donizetti. Se înțele
ge că ne bucurăm foarte mult în 
primul rînd pentru premiera ope
retei lui Miliutin dar nu putem să 
nu amintim conducerii Teatrului de 
Operetă că aceasta constituie doar 
un început care trebuie serios dez
voltat.

Conducerea Teatrului de Opere
tă din București ar trebui să ana
lizeze mai profund problemele re
pertoriului său și să treacă de ur
gență la îmbunătățirea lui, îmbo
găți ndu-1 cu creații existente romî- 
nești și sovietice sau din țările de 
democrație populară și în același 
timp lărgindu-și mai mult cercul 
colaboratorilor săi. Trebuie antre
nați compozitori care au mai scris 
operete și alții care n-au pășit 
încă pe acest teren, să abordeze 
mai mult acest gen atît de îndră
git de oamenii muncii. Așa după 
cum marii compozitori sovietici de 
renume mondial ca Șostakovici și 
Kabalevski au putut da în ultima 
vreme operete atît de gustate ca 
„Moscova-Ceremușki" și „Primă
vara cîntă" și compozitori de frun
te ai noștri ar putea fi. chemați să 
colaboreze la realizarea unor spec
tacole de ținută pentru publicul 
teatrului nostru de operetă. în nici 
un caz nu mai poate dăinui situa
ția pe care am expus-o mai sus.- 
Așteptăm în această direcție mă
suri concrete din partea conducerii 
Teatrului de Operetă din București.

B. DUMITRESCU

(Agerpres)

dice în perhianență. nivelul cu
noștințelor profesionale. O mare . 
parte din ele, ca de pildă Elena 
Radu, Aurelia Roșea, Aglăița Ba- 
laban, Ioana Crețu și altele, mun- , 
cind cu perseverență, sînt frun
tașe in producție, depășindu-și 
normele de lucru cu 15-20 la- 
sută în medie și dînd numai pro-v 
duse de calitate superioară. Nu M 
la fel stau lucrurile însă cu Va-'- 
silica Anghel, Alexandrina Miș- 
coci, Georgeta Meca și multe alte ■» 
tinere muncitoare care dau pro
duse do slabă calitate și nu-și 
îndeplinesc cu regularitate pla
nul de producție, Acestea, pe lin- 
gă faptul că au o pregătire pro- ; 
fesională slabă, nici nu se stră- • 
duiesc să și-o ridice. In sectorul 
II de exemplu, din cauza slabei 
calificări, peste 10 la sută din 
muncitoarele tinere nu pot folosi 
cu pricepere mașinile, nu-și în
deplinesc norma de lucru. Aceas
ta influențează desigur în mod 
negativ asupra creșterii produc
tivității muncii și astfel la crește-* 
rea prețului de cost al produselor.

Trebuie arătat că în legătură cu 
această situație o răspundere în
semnată o are organizația U.T.M. 
din fabrică. Deși cunoștea această 
situație, Comitetul U.T.M. n-a luat 
nici un fel de măsuri pentru des
fășurarea unei temeinice munci- po. 
litice și culturale de masă pentru a 
mobiliza tinercile muncitoare într-o 
largă acțiune de ridicare a califi
cării lor profesionale.

★
Faptele arată că majoritatea 

tinerilor din întreprinderile ora- 
• șului Brăila aduc un aport sub
stanțial în lupta pentru reduce
rea prețului de cost. Nu același ■ 
lucru se poate spune despre tinerii 
de la fabrica de confecții, unde or
ganizația U.T.M. nu a reușit încă 
să mobilizeze toate forțele" lor 
în acțiunea de reducere continuă ; 
a prețului de cost al produselor. 
In această direcție, comitetul 
U.T.M. trebuie ajutat să ducă o 
intensă muncă politică de masă, 
pentru ridicarea pregătirii profesio
nale a tuturor" ti'ndrilOr, să le lă-' 
murească în prifnul rînd acestora . 
de ce este necesar să cunoască cît • 
mai bine meseria, să lupte cu -• 
toate forțele pentru sporirea pro
ductivității muncii.. "

Pentru a se obține cît mai cu
rînd rezultate bune, comitetul 
orășenesc U.T.M. Brăila are da- ’* 
toria ,să generalizeze și la fabri- " 
ca de confecții experiența bogată 
acumulată de organizațiile U.T.M. ' 
de la uzinele „Progresul" și „La
minorul". în mobilizarea tuturor 
tinerilor în lupta pentru realiza
rea unor cît mai mari economii 
în producție.. Ar fi bine să se qr-, j 
ganizeze o consfătuire pe oraș ’ 
în care comitetul 'orășenesc să ’’ 
analizeze felul cum tinerii din-. ' . 
tr-o întreprindere se preocupă de? 
reducerea prețului de cost și ce 
căi folosesc în acest scop precum 
și munca politică desfășurată în 
aceiastă direcție de către, comite- 
tul U.T.M. Aceasta va mobiliza . 
fără îndoială mai activ pe toți 'ti-. ’ 
nerii din întreprinderile orașului.. ' 
în lupta., pentru- red acer ea prețului- ", 
de cost,'sarcină deosebit de impor. 
tantă, indicată de partid, care 
stă în centrul atenției tuturor 
oamenilor muncii. ■



Plenara C. C. al Partidului 
Comunist Chinez

PEKIN 9 (Agerpres). —. China
Nouă transmite; lmre 2 și 5 
aprilie a avut loc la Șanhai cea 

celui de-al 
al Partidu-

de-a 7-a plenară a 
8-lea Comitet Central 
Iui Comunist. Chinez.

La plenară a fost discutat și 
.adop.at proiectul planului econo
miei naționale , a R.P. Chineze pe 
anul 1959,. a fost examinată mun
ca în vederea îmbunătățirii acti
vității comunelor populare în me
diul rural, au fost desemnate can
didaturile pentru funcțiile de con- 

, ducere ale statului.
După o dezbatere cuprinzătoare 

și multilaterală, plenara a adoptat 
proiectul planului economiei na
ționale a R. P. Chineze pe anul 
1959. Acest proiect a fost elabo
rat pe baza celor patru indici im
portanți stabiliți de cea de-a 6-a 
plenară a celui de-al 8-lea C.C 
al P.C. Chinez care prevăd să se 
producă în , acest an 18 milioane 
de tone de oțel,. 3.80 milioane de 
tone de cărbune, 1.050 miliarde 
de țzini de cereale (525 milioane 
de tone) și 100 milioane de dani 
de bumbac (5 milioane de tone).

Totodată la elaborarea planului 
s-a ținut seama de situația pro
ducției și a lucrărilor capitale îh 
primul trimestru al acestui an. La 
elaborarea proiectului planului 
economiei naționale s-a ținut sea
ma în mod serios atît de factorul 
obiectiv—pe care îl reprezintă con- ___
dițiile tehnico-materiale cît și de în mediul rural constituie o ac- 
factorul subiectiv 
prezintă avîntul 
maselor populare 
neză. Este, un 
care asigură un

al economiei naționale. Consiliul 
de Stat va prezenta acest pro
ject de plan spre examinare pri
mei , sesiuni a celei de-a doua 
Adunări a Reprezentanților Popu
lari din întreaga China. Comitetul 
Central este term convins că po
porul chinez, urmînd linia gene
rală a partidului în construirea so
cialismului, pe baza marelui salt 
realizat în 1958, continuînd să-și 
încordeze toate forțele, continuînd 
să aplice linia muncii dîrze con
crete și cu competență, folosind 
din plin posibilitățile existente în 
diferite domenii ale vieții, desfă- 
șurînd o mișcare impetuoasă pen
tru sporirea producției și pentru 
un regim de economii, va putea 
fără doar și poate să îndeplineas
că și să depășească planul eco
nomiei naționale pe anul 1959.

Plenara a examinat munca des
fășurată de la plenara precedentă 
pentru îmbunătățirea activității 
comunelor populare în mediul ru
ral. Plenara arată că în decursul 
ultimelor trei luni munca pentru 
îmbunătățirea activității comunelor 
populare s-a . desfășurat cu suc
ces, a fost rodnică, iar hotărîrea 
celei de-a 6-a plenare a celui de-al ______ r___  ___  __
8-lea C.C. al P.C. Chinez, care a comitetelor de partid din provin- 
avut loc în decembrie 1958 „Asu- ------ - 1-------
pra unor probleme privind comu
nele populare", este aplicată în 
mod consecvent, că dezvoltarea 
mișcării pentru comunele populare

Rezultatele 
tratativelor purtate 

în Franța de delegația 
tehnică comercială 

romînăsuri concrete pentru rezolvarea 
lor. Plenara și-a exprimat convin
gerea că în urma îmbunătățirii 
continue a activității comunelor 
populare din mediul rural, aceste 
comune se vor întări și într-o 
perioadă de timp dată se vor 
dezvolta neîndoielnic și mai mult.

La plenara au fost discutate și 
desemnate candidaturile pentru 
funcțiile de conducere în stat. 
După ce vor fi consultate diferite 
cercuri aceste candidaturi vor fi 
prezentate primei sesiuni a celei 
de-a doua Adunări a Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină.

Ședințele plenarei au fost pre
zidate de tovarășul Mao Țze-dun. 
In cadrul plenarei tovarășul Mao 
Țze-dun a rostit o importantă cu- 
vîntare în problema metodelor de 
muncă.

La lucrările plenarei au luat 
parte 81 de membri ai Comitetului burilor comerciale între R. P. Ro- 
Central al P.C. Chinez și 80 de 
membri supleanți ai Comitetului 
Central.

La lucrările plenarei au fost de 
asemenea de față activiști cu 
munci de răspundere ai instituții
lor centrale și primii secretari ai

PARIS 9. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

In urma tratativelor purtate în 
Franța de delegația termică co
mercială romînă, condusă de ing. 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului al R. P. Romîne, s-au 
încheiat la 8 aprilie mai multe 
contracte referitoare la achizițio
narea in Franța de material de 
echipament pentru industria pe- 
trocnimică.

Din partea romînă contractele 
au fost semnate de Ion Cîmpea- 
nu, director general al întreprin
derii de stat pentru comerțul ex
terior „Mașiniimport", iar din par
tea franceză de dl. Delpech, direc
tor general al uzinelor Batignolles 
din grupul Schneider.

Aceste contracte vor contribui la 
dezvoltarea mai departe a schim-

— pe care îl re- 
revoluționar al 

din R. P. Chi- 
plan grandios 
nou mare salt

țiune sănătoasă. Plenara a studiat 
în continuare problemele care 
s-au ridicat în cadrul muncii pen
tru îmbunătățirea activității co
munelor populare și a stabilit mă-

cii, orașe și regiuni autonome, 
care nu sînt membri ai Comite
tului Central al P.C. Chinez sau 
membri supleanți ai Comitetului 
Central.

înainte de cea de-a 7-a plenară 
a celui de-al 8-lea C.C? a avut loc 
o ședință lărgită a Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, în 
cadrul căreia a fost pregătită ple
nara.

pregătireȘedinfa Comitetului de 
pentru constituirea

Regiunii Autonome Tibetane

mină și Franța.
încheind vizitele și conversațiile 

avute cu prilejul vizitei în Franța 
a delegației tehnice comerciale 
romîne, conducătorul delegației, 
ing. Mihail Petri, adjunct al mi
nistrului Comerțului al R.P. Ro- 
mîne, a avut la 9 aprilie o între
vedere cu Max Flechet, secretar 
de stat al Afacerilor Economice al 
Franței. La întrevedere a partici
pat de asemenea Mircea Bălă- 
nescu, ministrul R. P. Romîne la 
Paris.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere reciprocă, 
cei doi interlocutori au subliniat 
rezultatele tratativelor dintre de
legația tehnică comercială romînă 
și diferitele cercuri de afaceri fran
ceze. Atît ing, Mihail Petri, cit 
și Max Fle^tel și-au exprimat do
rința ca relațiile economice fran- 
co-romîne să cunoască în viitor 
o dezvoltare mereu crescîndă.

DJAKARTA 9 (Agerpres). - 
Trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R.P. Romîne în 
Indonezia, Pavel Silard, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
președintelui Sukarno.

La solemnitatea care a avut loc 
cu acest prilej la palatul Mer- 
deka au tost prezenți dr. Sub- 
andrio, ministrul Afacerilor Exter- 
re al Indoneziei, Suvito, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, șeful casei prezidențiale 
și secretarul președintelui, șeful 
protocolului .Ministerului Aface
rilor Externe.

Pavel Silard și președintele Su
karno au rostit scurte cuvîntări. 
In cuvîntarea sa, P. Silard a spus 
printre altele :

Popoarele noastre, deși trăiesc 
la mari depărtări, pe continente 
diferite, au totuși multe trăsături 
comune: dragostea fierbinte dc 
pace și 
progres, 
cauza păcii și colaborării în lume.

Hotărîrea guvernelor R.P. Ro
mîne și R. Indonezia de a face 
schimb de misiuni diplomatice 
contribuie la întărirea legăturilor 
între țările noastre și creează largi

libertate, năzuința spre 
hotărîrea de a promova

posibilități pentru o rodnică co
laborare politică, economică și cul
turală.

In cuvintul său de răspuns, 
președintele Sukarno a spus printre 
altele :

Sînt convins că dv., ca primul 
trimis al Romîniei în Indonezia, 
veți reuși să aduceți o contribu
ție rodnică la dezvoltarea bunelor 
relații dintre Indonezia și Romî- 
nia.

Președintele Sukarno și-a expri
mat convingerea că eforturile sin
cere pentru lărgirea și întărirea 
relațiilor de prietenie între cele 
două țâri vor fi încununate de 
succesul dorit, ele găsindu-și ex
presia pe planul colaborării poli
tice, economice și culturale.

La sfîrșitul ceremoniei a avut 
loc o convorbire cordială între 
președintele Sukarno și ministrul 
Silard.

Președintele Sukarno a toastat 
în sănătatea tovarășului I. Gh. 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
și pentru prosperitatea poporului 
romîn. Tovarășul Silard a toastat 
pentru sănătatea președintelui Su
karno și bunăstarea poporului in
donezian.

Indonezia respinge orice 
amestec în treburile sale interne
DJAKARTA 9 (Agerpres). - 

Ministerul Afacerilor Externe al 
Indoneziei a adresat reprezentan
ței diplomatice a Olandei la Dja
karta o notă în care respinge cu 
hotărîre nota de protest împotriva 
naționalizării întreprinderilor olan
deze din Indonezia.

Guvernul Indoneziei declară că 
orice amestec din afară în înfăp
tuirea legii Republicii Indonezia cu 
privire la naționalizare reprezintă 
un amestec inadmisibil în treburile 
interne ale altui stat. Legea cu 
privire la naționalizarea întreprin
derilor olandeze, se subliniază în 
notă, a fost adoptată de Indonezia

In baza drepturilor suverane a sta
tului indonezian, iar acest princi
piu este recunoscut în întregime de 
dreptul internațional.

Fabrica de mașini de perforat din Budapesta, R. P. Ungară, a 
produs anul acesta șapte tipuri de mașini de perforat. Ele au în
ceput să fie produse în serie și sînt exportate în 25 de țări. In 
cinstea zilei de 7 noiembrie, întreprinderea budapestană va livra 
R.P. Chineze 161 de mașini de perforat tip FO-23. In fotografie: 
mașini de perforat tip FO-23 gata pentru a fi exportate în R. P. 
Chineză. Foto: MT1 — Budapesta

Scrisoarea adresata de Otto Grotewohl 
cancelarulni n. r. Germane

BERLIN 9 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția ADN, 
Otto Grote jvohl, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, adresat

PEKIN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 8 aprilie a avut loc la Lhasa o 
ședință a Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Auto
nome Tibetane — prima ședință 
după ce Comitetul a început să 
exercite funcția de guvern local al 
Tibetului. Ședința a fost prezidată 
de Pancen Ertni, președinte adin- 
lerim al Comitetului. Au participat 
toți membrii Comitetului de pre
gătire aflați la Lhasa ți funcționari 
ai diferitelor direcții, comisii ți 
secții ale Comitetului.

Luind cuvintul, Pancen Ertni a 
declarat că Consiliul de stat a 
emis un ordin cu privire la di
zolvarea guvernului local din Tibet 
fi la exercitarea funcțiilor acestuia 
de către Comitetul de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Auto
nome Tibetane ți a ordonat co
mandantului regiunii militare ti
betane a Armatei Populare Chineze 
de Eliberare să lichideze definitiv 
rebeliunea din Tibet și să mențină 
ordinea publică. Toate aceste mă
suri corespund dorințelor și intere
selor clerului ți populației laice 
din Tibet, contribuie la progresul 
ți dezvoltarea Tibetului și sînt pe 
deplin juste. Sprijinim cu căldură 
acest ordin, a spus Pancen Ertni, 
și vom îndeplini cu hotărîre sar
cinile pe care le prevede el. Din 
prima zi după înăbușirea definitivi 
c rebeliunii armate reacționare de 
la Lhasa, in diferitele domenii ale 
vieții Tibetului au loc transformări 
uriașe. Se poate afirma că aceste 
transformări vor întări și mai mult 
unitatea patriei și coeziunea națio
nală, vor duce mai rapid poporul 
tibetan pe calea înfloririi și feri
cirii — calea socialismului.

In raportul său, Pancen Ertni a 
elogiat politica Partidului Comunist 
fi a Guvernului Popular Central, 
care asigură libertatea religioasă, 
precum fi unitățile din Tibet ale 
Armatei Populare Chineze de EU-

«-berare, care duc cu fermitate 
ceaslă politică.

Cijan Go-hua, vicepreședinte 
Comitetului de pregătire, a pre
zentat apoi un raport în care a 
arătat că activitatea criminală a 
fostului guvern local din Tibet, 
care a subminat unitatea patriei, 
coeziunea națională ți a fost in con
tradicție cu năzuințele poporului 
tibetan, a izbucnit nu întimplător, 
ci ca urmare a unei îndelungate 
pregătiri.

In raportul scris al lui Pabala 
Cijoienamdji, Buda viu, vicepreșe
dinte al Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Auto
nome Tibetane, se arată că el este 
cu totul de acord cu propunerile 
care trebuie discutate ți adoptate 
de către ședință. In raportul sau se 
arată de asemenea că in cursul ce
lor opt ani care au urmat după 
eliberarea pașnică a Tibetului, 
Partidul Comunist Chinez ți Gu
vernul central s-au preocupat per
manent de progresul și dezvoltarea 
Tibetului, au acordat Tibetului a- 
ajutor multilateral și, de aceea, 
construcția în domeniul politicii, 
economiei și culturii în Tibet a 
luat o anumită dezvoltare iar viața 
poporului tibetan a început să se 
îmbunătățească,

Ngabu-Ngava Djigmi, vicepreșe
dinte și secretar al Comitetului de 
pregătire pentru constituirea Re
giunii Autonome Tibetane a vorbit 
in raportul său despre desfășurarea 
rebeliunii armate, organizată după 
10 martie în mod fățiș de către 
guvernul local din Tibet și de către 
virfurile reacționare din Tibet, 
rebeliune care a reprezentat o tră
dare a patriei, o trădare a poporu
lui tibetan. Guvernul local din Ti
bet 
bet 
cu 
au 
subminat unitatea patriei, au în
cercat să readucă poporul tibetan

al

și vîrf urile reacționare din Ti- 
în cirdâșie cu imperialismul fi 
bandele de rebeli, a spus el, 
trădat patria fi poporul, au

Nota adresată de guvernul 
R. P, Bulgaria guvernului Turciei

SOFIA 9 (Agerpres). — Agen
ția Telegrafică Bulgară a trans
mis textul unei note a guvernului
R. P. Bulgaria, adresată guvernului 
Turciei.

In notă se constată că pe baza 
acordului militar bilateral semnat 
la 5 martie a.c. la Ankara Intre
S. U.A. și Turcia, aceasta din 
urmă , își asumă noi. obligații mi
litare. Pe teritoriul .Turciei, în 
imediata apropiere . a frontierelor 
R.P. Bulgaria și ale. altor țări iu
bitoare, de pace, se construiesc 
baze militare, rampe pentru lan
sarea rachetelor; armata turcă 
este înzestrată cu arme de exter
minare în masă; guvernul turc a- 
cordă Statelor Unite dreptul ca 
după propria lor apreciere să in
tervină cu forța armată într-o re
giune geografică situată la mii 
de kilometri de teritoriul ameri
can.

Esența agresivă incontestabilă a 
tuturor acestor pregătiri, se spu
ne în notă; ftiseșt prevederile nou
lui acord militar, care.complectea- 
ză pactele agresive multilaterale 
existente, la care Turcia ia parte 
activă, complică și mai mult situa 
ția politică în Balcani și în regiu- 

citi, intensifică; încordarea în rela
țiile dintre popoare.

Transformarea teritoriului Tur
ciei într-o bază militară împotriva 
R.P. Bulgaria și a celorlalte țări 
socialiste, precum și împotriva 
popoarelor arabe din Gli^htul A-j. , 
propiat și Mijlociu, reprezintă o viază_ noul acord mi, , , 
amenințare reală pentru pacea și încheiat înfre Republica Turcia și 
securitatea acestei părți a globii- S.U.A. ca uri --1 - '■»-
lui pămîntesc, | ' / * / i" I’ "'
mai mult pacea în întreaga lume.

bile, încercările de a susținebile, încercările de a susține că 
noul acord militar încheiat între 
Republica Turcia si S.U.A. ar a- 
vea un caracter defensiv sînt cu 
desăvîrșire nefondate și nu pot 
înșela pe nimeni. Asemenea afir
mații sună deosebit de straniu 
dacă se ține seama că R.P. Bul
garia a dus și duce o politică de 
pace și„ prietenie între popoare și 
a declarat nu odată că este gata 
să îmbunătățească relațiile cu Tur
cia și celelalte țări vecine, să 
mențină cu ele legături economice 
și culturale care sînt în interesul 
popoarelor și care ar contribui la 
întărirea păcii în Balcani. Se știe 
că guvernul bulgar a sprijinit 
propunerea președintelui Consiliu
lui de Miniștri ,al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, cu 
privire la convocarea unei confe
rințe a conducătorilor țărilor bal
canice în problema îmbunătățirii 
și dezvoltării relațiilor dintre ță- 

: rile balcanice. R.P. Bulgaria este 
dispusă și în prezent să contri
buie la înfăptuirea acestor propu
neai'. , In această privință, condu
cătorii R.P.,, Bulgaria și-au expri
mat '.nu odată hotărîrea de a în- 

_____  ... ______ r......... ....... ciicîa cu statele vecine, inclusiv 
nea Orientului-Apropiat--și„Mijlo- cu Iurc:a, acorduri de colaborare

. ..................... * "’H “ “““ “, x’pe baza unor relații de bună ve
cinătate.

Guvernul bulgar—arată în con
tinuare nota—nu poate să nu ma: 
nifeste îngrijorare în legătură cu 
intensificarea pregătirilor militare 
de către Turcia vecină și apre- 

litap bilateral

.. ,. . •--act ostil față 'de
primejduiește și Bulgaria, ca o nouă primejdie 
‘ ‘ ‘ . pentru pacea în Balcani și în în-

In fața acestor fapte incontesta- treaga lume.

la întuneric fi sărăcie, în robia im
perialismului. Masele largi popu
lare fi conducătorii patrioți fi 
vederi progresiste din Tibet 
vor tolera aceste crime.

Toți vorbitorii care au luat apoi 
cuvintul au condamnat în unani
mitate crimele fostului guvern local 
din Tibet care au însemnat trăda
rea patriei, a poporului tibetan, au 
declarat că sprijină ordinul Con
siliului de Stat ți au salutat înce
putul vieții noi a poporului tibetan.

★

PEKIN 9 (Agerpres). China 
Nouă transmite : I,a 9 aprilie 
Pancen-Ertni, președintele ad-inte- 
rim al Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Au
tonome Tibetane, a părăsit Lhasa, 
plecînd la Pekin pentru a partici
pa la prima sesiune a celei de-a 
doua Adunări a Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină.

înainte de plecare Pancen-Ertni 
a făcut o scurtă declarație persoa
nelor care l-au condus, 
că sesiunea Comitetului 
tire pentru constituirea 
Autonome Tibetane s-a
cu mare succes și a adoptat ho- 
tărîri care corespund intereselor 
poporului tibetan. După ce mă voi 
înapoia din Pekin, a spus Pancen- 
Ertni, voi lucra împreună cu dv. 
cu o și mai mare energie.

El a spus 
de pregă-

Regiunii 
desfășurat

Peste trei sute de studenți străini de la Universitatea „Karl Marx“ din Leipzig au organizat o ener
gică adunare de protest împotriva tratamentului barbar aplicat de colonialiștii francezi patriotilor al
gerieni căzuți în mîinile colonialiștilor. In fotografie: studentul irakian Ghanin M. Eddin (la mijloc) 

și colegii săi strigînd lozinci anticolonialiste, împotriva războiului din Algeria.
Foto : Zentralbild — Berlin

cancelarului R. F. Germane, Ade
nauer, o scrisoare în care se spu
ne că la 11 mai a.c. va începe la 
Geneva conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe ai celor patru pu
teri și a reprezentanților guverne
lor R.D. Germane și R.F. Ger
mane în problema pregătirii Tra
tatului de pace cu Germania.

Guvernul R.D. Germane, se a- 
rată în scrisoare, salută această 
conferință ca o posibilitate de 
afirmare a dreptului poporului 
german la un Tratat de pace, 
asigurarea unui viitor pașnic 
poporului german și a păcii 
Europa.

De aceea, el se va folosi 
toate mijloacele pentru a satisface 
cererea poporului german cu pri
vire la un Tratat de pace. Dacă 
guvernul federal se va pronunța 
și el pentru rezolvarea cu succes 
a acestei probleme, se spune în 
scrisoare, stabilirea unui punct de 
vedere comun în această problemă 
va fi realizată mai ușor și mai 
rapid. Un punct de vedere pe cit 
posibil comun al celor două gu
verne ale noastre ar ușura fără 
îndoială, rezolvarea problemei 
germane.

In scrisoare se amintește că în

la 
al 
in

de

septembrie anul trecut, guvernai 
R.D. Germane, a propus guvernu
lui R.F. Germane să creeze o co
misie alcătuită din reprezentanți 
ai celor două state germane, care 
să elaboreze punctul de vedere 
german asupra Tratatului de pace. 
Considerăm, se spune în scrisoa
re, că această propunere continuă 
să fie cea mai bună cale spre rea
lizarea unui acord și sîntem gata 
să luăm măsuri corespunzătoare.

Otto Grote vohl a propus can
celarului federal ca reprezentanții 
R.D.G. și R.F.G., trecînd peste 
orice chestiuni formale, să înceapă 
imediat tratative pentru realizarea 
unui punct de vedere comun al 
celor două guverne germane în 
problema Tratatului de pace.

In scrisoare se subliniază că 
majoritatea poporului german aș
teaptă să fie luate măsuri eficace 
pentru crearea unei atmosfere da 
înțelegere’ și dorește ca, în sfîrșit, 
să se treacă la pregătirea Trata
tului de pace pentru a se împie
dica agravarea situației in Ger
mania și Europa.

Ințr-un comunicat al Biroului 
Prezidiului Consiliului de Miniștri 
se arată că Ia 9 aprilie scrisoarea 
lui Otto Grote.vohl a fost trans
misă cancelarului federal.

Știrile publicate în presă arată 
că rebeliunea armată a cercurilor 
reacționare din Tibet pusă la cale 
de forțele imperialiste și de clica 
ciankaișistă a eșuat. Unitățile ar
matei populare chineze cu spriji
nul activ al păturilor largi ale 
populației din Tibet au zdrobit pe 
complotiști și în prezent continuă 
operațiunile de curățire a altor re- ■ 
giuni din Tibet de bandele reac
ționare.

Evenimentele care au avut loc 
în Tibet au o strînsă legătură cu 
politica generală a cercurilor im
perialiste față de popoarele Asiei, 
cu intensificarea încercărilor a- 
mericane ca printr-o „nouă politi
că" față de țările asiatice să-și 
extindă și să-și consolideze in
fluența.

încă în cursul anului 1949 
cercurile imperialiste au elaborat 
planuri de cucerire a Tibetului și 
de transformare a acestuia într-o 
regiune a influenței occidentale. 
Tibetului urma să-i revină misiu
nea de a fi unul din principalele 
capete de pod în vederea unei a- 

' i împotriva Republicii 
„teoreti- 

Ren- 
uria- 
Tibe- 

trei 
mare

Guvernul Central Popular al 
R.P. Chineze a respectat cu con
secvență toate cele 17 puncte ale 
acordului semnat cu autoritățile 
locale din Tibet. El a dus față de 
Tibet o politică consecventă de 
unitate și egalitate națională. Tre
buie specificat că după eliberarea 
pașnică a Tibetului, guvernul cen
tral popular a menținut sistemul 
politic care a existat în. Tibet, 
statutul existent, atribuțiile și îm
puternicirile lui Dalai Lama, ve
niturile mînăstirilor. Demnitarii 
din rîndurile clerului și ale 
populației civile de diferite

In perioada mai-iunie 1958 ban
dele rebelilor au provocat dezor^ 
dini în regiunile Ciando, Dincin, 
Nacio și în alte regiuni. Cercu
rile reacționare din Tibet au con
centrat la Kalimpong (în afara 
frontierelor Tibetului) forțe conspi
ratoare, aci a fost canalizat ajuto
rul material al imperialiștilor și 
al clicii ciankaișiste.

Intr-un articol publicat recent, 
ziarul ,4enminjibao“ arăta că 
guvernul central popular cunoștea 
de mult activitatea criminală a 
guvernului local din Tibet, dar el 
a continuat să dea dovadă de cea

potriva Irakului și multe altele 
merg mînă în mînă cu evenimen
tele din Tibet. Ziarul ,New York 
Herald Tribune" își exprima clar 
..81 
Tibet vor lovi 
existenței pașnice".

In același timp s-au intensificat 
acțiunile clicii ciankaișiste.

La 26 martie în așa 
sul „apel către compatrioții 
Tibet", Cian Kai-și a declar.

iperanța" că evenimentele din 
ibet vor lovi „în principiile co-

zi- 
r tdi« 
larat ca 

„guvernul" său va sprijini pe re
beli. Corespondentul agenției As
sociated Press din Taivan scria 
la 29 martie : „Naționaliștii chi->

Eșecul complotului
imperialist din

Max Reimann: Politica 
suferit un eșec
el, forțele care se pronunță pentru 
destinderea încordării, pentru înce
tarea înarmării atomice, pentru în-ț 
cheierea tratatului de pace și pen
tru o înțelegere cu Republica De; 
mocrată Germană, trebuie să aci 
ționeze și mai energic decît pînă îiț 
prezent.

In această luptă clasa munciN 
toare este forța cea mai puternicii 
cea mai hotărîtoare. Ea nu are 
nevoie de armament atomic și 
rachete.

După cum a subliniat Max Rein 
tnann, faptul că Adenauer candi
dează pentru funcția de președinte 
al R. F. Germane confirmă în fond 
că politica sa a suferit un eșec, 
Adenauer trebuie să plece deoarece! 
politica lui „de pe poziții de forță", 
orientarea revanșardă spre un 
război atomic ap făcut ca politica 
bazată pe ostilitate față de Uni
unea Sovietică și celelalte țări so-i 
cialiste să fie lipsită de orice per; 
spectivă. Astăzi, politica lui s-a do
vedit a fi izolată față de puterile 
occidentale, îndeosebi față / de 
Anglia și într-o măsură tot, ma| 
mare față de cercurile influente din 
S.U.A.

Atît pe plan internațional cît și 
în Republica Federală, a spus în 
continuare M. Reimann, crește in< 
fluența politicii în favoarea destin
derii încordării, în favoarea regle-i 
mentării pe calea tratativelor a' 
contradicțiilor existente, așa cum 
cer Uniunea Sovietică și Republica 
Democrată Germană, forțele păcii și 
rațiunii din întreaga lume.

lui Adenauer a
BERLIN 9 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N., In
tr-un interviu acordat postului de 
radio „Deutscher Freiheitssender 
904“, Max Reimann, prim-secretar 
al Partidului Comunist din Germa
nia, a subliniat că odată cu retra
gerea lui Adenauer din funcția de 
oancelar dispare primul obstacol 
din calea schimbării orientării po
litice a Germaniei Occidentale, 
Pentru ca această schimbare ne-i 
cesară să devină o realitate, a spus

ranguri au continuat să rămînă mai mare bunăvoință și a depus 
în funcțiile lor. Cu excep- toate eforturile pentru a pune ca-
ția problemelor de politică ex- păt acestei • • •
ternă și a problemelor pri- sperînd că pînă la urmă guvernul 
vind apărarea statului, care re- ••••—•■ ■ •
veneau în întregime guvernului 
central popular, întreaga putere 
executivă locală din Tibet era 
exercitată de consiliul galuneilor.

In conformitate cu ințereșele 
populației tibetane, Guvernul Cen
tral Popular al: R. P. Chineze 
a creat în aprilie 1956 un 
comitet de pregătire pentru crea
rea Regiunii Autonome Tibe
tane. Dar 
lui înaintau 
erau frînaie 
ționare. care se aflau în guvernul 
local (4 din cei 6 membri ai con- 

uriui' acord intervenit între guver- silfului galuneilor), care încâlcind împotriva guvernului 
toate ■ condițiile acordului semnat 
în 1951 au stabilit legătura cu 
cercurile imperialiste și au înce
put să pregătească rebeliunea îm
potriva guvernului central popular.

gresiuni împotriva 
Populare Chineze. Un 
cian" occidental, Amory de 
court, scria : „Situat între 
șele înălțimi ale Himalaiei, 
tul se înalță deasupra celor 
țări din lume cu cea mai 
populație (China, India și U.R.S.S. 
— N.R.) Orice mare putere va 
putea controla centrul Asiei dacă 
va crea baze în Ciantan, baze 
care se vor afla nu numai la o 
distanță de două ore dc zbor de 
Delhi sau 2-3 ore de zbor de Ciun
tim ci și la aproximativ 800 de 
mile depărtare de Tașkent și 600 
de mile depăitare de Alma-Ata".

Se știe însă foarte bine că pla
nurile imperialiste au suferit un 

.eșec total. După izgonirea clicii 
, Ciankaișiste și 'proclamarea Repu

blicii Populare Chineze, pe baza, 
i ' ’ „ ’ ’ ' •
nul central popular și autoritățile 
locate tibetane la 23 mai 1951 se 
prevedea* că poporul tibetan are 
drept la autonomie națională re
gională în cadrul Republicii Popu
lare Chineze.

activități criminale

lucrările comitetu- 
foarte încet. Ele 

de elemente reac-

local din Tibet va renunța la ac
țiunile sale. Chiar și după izbuc
nirea rebeliunii de la 10 martie 
la Lhassa, guvernul central popu
lar a depus eforturi pentru a opri 
guvernul local din Tibet 
țiunile sale criminale.

Faptele arată fără nici un fel 
da echivoc că rebeliunea din Ti
bet este opera cercurilor imperia
liste străine și a agenturii ]ar cian
kaișiste. O simplă examinare a si
tuației intervenită în Asia în ulti
ma vreme este suficientă pentru 
constatarea faptului că rebeliunea 
din Tibet face parte dintr-un vast 
plan pus la cAale de cercurile im
perialiste împotriva țărilor socia
liste și a forțelor democratice de 
pe continentul asiatic. Complotul 
' , ' ’ ~------  ■ i indonezian,
încercarea unei lovituri de stat în 
Cambodgia, denunțarea de către 
Laos a acordurilor de la Geneva, 
încheierea de către S.U.A. a unor 
acorduri militare bilaterale cu di
verse țări asiatice, complotul îm-

din ac-

nezi (așa sînt numiți ciankaișiștii 
de către propaganda occidentală 
— N. R.) speră că răscoala din 
Tibet îi va ajuta la realizarea 
unui vis vechi — crearea unei 
baze în China continentală'1. Emi- 
granții reacționari din Tibet care 
s-au stabilit dincolo de hotarele 
Chinei au declarat fățiș că au 
scontat pe sprijinul activ al unor 
puteri străine și al clicii lui Cian 
Kai-și.

Rebeliunea din Tibet a fost din 
plin sprijinită de blocul agresiv 
S.E.A.T.O. Sesiunea care s-a des
fășurat la Wellington nici nu 
s-a sfiit să includă pe ordinea sa 
de zi discutarea „situației din Ti
bet și din strîmtoarea Formoza 
(Taivan. N.R.)“. Diferiți reprezen
tanți ai țărilor membre în 
S.E.A.T.O. care au făcut declara
ții provocatoare la adresa R. P. 
Chineze uită pe semne că lichi
darea rebeliunii reăcțiunii tibetane 
este o problemă de competența ex
clusivă a Republicii Populare Chi
neze.

Complotul forțelor reacționare in
terne și externe împotriva ■ Chinei 
populare, complot organizat în

scopul de a lipsi populația tibetană 
de independența sa reală a eșuat 
mai ales în urma lipsei sprijinirii 
complotiștilor de către masele 
populare. Populația tibetană care 
tinde spre eliberarea sa din cătu
șele orînduirii feudale, păturile largi 
patriotice ale populației au acțio
nat cu hotărîre împotriva complo
tiștilor.

După rebeliunea din Tibet, 
funcțiile guvernului local tibetan 
care a trădat cauza populației ti
betane au fost trecute asupra 
comitetului de pregătire pentru 
constituirea Regiunii Autonome Ti
betane. „Este de sperat, se spune 
în ordinul Consiliului de stat al 
R. P. Chineze — că comitetul de 
pregătire pentru constituirea Re
giunii Autonome Tibetane va con
duce întreaga populație a Tibetu
lui, clerici și laici, unind-o în ca
drul unor eforturi comune pentru 
a ajuta armata populară de elibe
rare în lichidarea rapidă a rebe
liunii, în întărirea apărării națio
nale, în apărarea intereselor popu
lației de toate naționalitățile, în 
instaurarea ordinei publice și în 
lupta pentru construirea unui nou 
Tibet democrat și socialist".

Populația tibetană și-a dovedit 
atașamentul său față de interesele 
adevăratei consolidări a indepen
denței sale, față de patria sa — 
Republica Populară Chineză. Luîftd 
cuvintul în cursul ședinței din 8 
aprilie a comitetului ds pregătire 
pentru constituirea Regiunii Auto
nome Tibetane, Pancen Ertni (Pan- 
cen Lama), președinte ad-interim 
al comitetului, a declarai că toate 
măsurile luate de guvernul central 
popular „corespund dorințelor și 
intereselor clerului și populației 
laice din Tibet, contribuie la pro
gresul și' dezvoltarea Tibetului și 
sînt pe deplin juste".

Eșecul rebeliunii din Tibet re- i 
prezintă o nouă înfrîngere a po
liticii imperialiste în Asia ca și în ' 
întreaga lume. .

S. VERONA

PANAMA CITY. - După cum ret 
latează agențiile americane de 
presă, in Panama a izbucnit o răs
coala antiguvernamentală. Răsculat 
ții au atacat un depozit de arme al 
guvernului din apropiere de locali- 
lalea Santa Fe in provincia Ve- 
raguăs luind cu ei o mare' ecintițatg 
de arme cu care ș-au retras in 
munți. Guvernul a, trimis unități 
ale gărzii naționale in urmărirea, 
răsciilaților.

BEIRUT. — După cum anunță 
agenția France Presse, Comitetul 
politic al Ligii Arabe și-a înche
iat lucrările.

Din cele zece state arabe trrem- 
bre ale Ligii, patru — Irakul, Ior
dania, Libia și Tunisia — nu au 
participat la ședințele de la Beirut.

REYKJAVIK. — Săptămînalul 
islandez „Vikas" a publicat su!« 
semnătura lui Sudlaugur Rosin- 
krans, directorul Teatrului Națio
nal din Islanda, un amplu articol 
în care acesta își împărtășește im
presiile dintr-o călătorie rcecnlă 
în R. P. Romînă.
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