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Carnetul de brigadier

Elevii școlii de 7 ani din comuna 
Cogealac — regiunea Constanța 
pregătesc răsadurile pentru grădi
na și lotul experimental al școlii

Foto: GR. PREPELIȚA

La I. S. E

Un concurs: 
„In pas cu via(a

TVu de mult în Facultatea noastră 
de Comerț Exterior a avut loc faza 
pe an a concursului „în pas cu 
viața**. Studenții anului Ill au ma
nifestat un interes deosebit pentru 
acest concurs.

Tema concursului „Construirea 
socialismului în R.P.R.“ a necesi
tat un studiu atent și minuțios 
dată fiind amploarea construcției 
socialiste ce respiră la fiece pas în 
zilele noastre.

Concursul a prevăzut întrebări 
din documentele Congresului II al 
P.M.R., Consfătuirii de la Constan
ța și Plenarei C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958, precum și din. ro
manele „Bărăgan*, „Desfășurarea", 
„La cea mai înaltă tensiune", Par- 
ticipanții s-au prezentat temeinic 
pregătiți.

Concursul „In pas cu viața", 
constituie un nou mijloc prin care 
studenții își îmbogățesc bagajul 
cunoștințelor de cultură generală, 
un nou mijloc de cunoaștere a ma
rilor înfăptuiri ale regimului 
nostru democrat popular. ,

Obținînd cele mai multe puncte, 
s-au remarcat Chivu Dumitru, lo- 
niță Fănică și Roșea Eugen, care 
vor reprezenta anul III în con
cursul pe facultate.

PETRE M. CRISTEA 
rtudeot

ii

Era prin luna noiembrie a anu
lui trecut. Ziarele publicaseră 
știri în legătură cu crearea prime
lor brigăzi utemiste de muncă pa
triotică — o nouă expresie a do
rinței fierbinți a tineretului din 
țara noastră de a contribui cu toa
te forțele lor la dezvoltarea și în
frumusețarea patriei noastre dragi. 
Tinerii ploeșteni au răspuns întot
deauna cu însuflețire la chemările 
partidului și organizației 
ret, dovedindu-și energia 
pe tnarile șantiere ale 
socialismului din țara 
noastră. Și de această 
dată — continuînd a- 
ceastă tradiție — ei au 
hotărît să-și dedice for
țele, spiritul lor crea
tor, muncii de folos 
obștesc, dezvoltării și 
țării orașului și regiunii.

La început a fost o singură bri
gadă. Apoi două — dintr-o uzină 
și o școală. Apoi trei, zece, o sută. 
Acum sînt peste 1.100. Zecile de 
mii de tineri (aproape 40.000) în. 
cadrați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au realizat pînă 
acum prin munca lor entuziastă e- 
conomii în valoare de aproape 
1.400.000 lei.

După încetarea lucrului, după 
terminarea orelor de școală, stră
zile, parcurile, șantierele de locu
ințe se umpleau de tineri entu. 
ziaști. Locuitorii bătrânului oraș 
s-au obișnuit curînd cu noul as
pect de șantier al orașului. Ei n-au 
putut rezista elanului molipsitor 
al tineretului și adesea, alături de 
brigăzile utemiste de muncă pa. 
triotică, veneau să muncească și 
vîrstnicii.

Au trecut lunile. Pe șantierele 
de locuințe din cartierele Găgeni 
și Brazi, la șantierul parcului de 
cultură și odihnă Bucov, precum 
și pe șantierele 
citorești de pe 
nescu, Doftana 
pretutindeni în 
se văd roadele 
ale brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. Strada Vrancea este a- 
cum pavată ; cărămizile noilor 
blocuri de pe strada Kirov au fost 
aduse zidarilor de către harnicii 
brigadieri ; cîmpia de lîngă Bucov 
are acum arbori și puieți, se con
turează imaginile viitorului lac etc.

Cînd a luat ființă brigada ute
mistă de muncă patriotică de la 
cooperativa „Scînteia“ nimeni nu 
se gîndea că în scurt timp ea va 
ajunge printre primele pe oraș. 
După primele ieșiri la muncă pa
triotică brigada și-a analizat acti. 
vitatea găsind totodată noi căi de 
a munci mai bine, mai organizat. 
Spiritul de abnegație, de discipli
nă al brigăzilor a apărut tot mai 
puternic zi de zi. Au fost zile cînd

de tine- 
creatoare

ploua. Brigada a fost însă Ia locul 
ei de muncă. Au fost zile geroase. 
Hotărârea și entuziasmul brigăzii 
a rămas neclintit în ciuda intem
periilor vremii. A fost nevoie ur
gentă de ajutor pe șantierul de lo
cuințe muncitorești de la Găgeni. 
Brigada a fost la datorie. A fost 
chemată a doua zi pe șantierul de 
la Bucov, brigada n-a pregetat.

Drumul brigăzii de la coopera
tiva „Scînteia" este cel urmat de 
multe brigăzi utemiste de muncă

In orașul Ploești au fost înminate 
primele carnete de brigadier unor 

membri ai brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică

înfrumuse-

de locuințe mun- 
străzile M. Emi- 
și B. P. Hașdeu, 

oraș și în regiune 
muncii entuziaste

Concurs de fotografii
Comitetul Central U.T.M., Mi- 

aisterul Invățămîntuluf și Culturii 
și Asociația artiștilor fotografi 
din R. P- Romînă au organizat un 
concurs pentru lucrări de artă fo
tografică și fotoreportaj în scopul 
realizării unor lucrări valoroase 
cu care țara noastră va participa 
la Concursul internațional ce va 
avea loc cu prilejul celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena.

Tematica lucrărilor ce vor fi 
prezentate la concurs trebuie să 
fie inspirate din viața nouă a ti
neretului patriei noastre care, sub 
conducerea partidului participă ac
tiv la construirea socialismului, 
din munca tineretului din uzine, 
fabrici, de la sate și din școli, 
din lupta tineretului lumii pentru 
pace și prietenie, pentru viitorul 
fericit al omenirii.

La concurs pot participa con- 
curenți care la sfîrșitul acestui an 
nu depășesc vîrsta de 35 ani. 
Fiecare participant poate prezenta 
la concurs maximum 6 lucrări; 
seria de fotografii pe aceeași 
temă — fotoreportaj — se con
sideră o singură lucrare.

Un juriu format din reprezen
tanții forurilor organizatorice, ar
tiști fotografi și critici de artă 
va decerna premiile și va face 
selecționarea lucrărilor cu care 
țara noastră va participa la Ex
poziția internațională a festivalu
lui. Celor mai bune lucrări li se 
vor acorda două premii a 2000 de 
lei și trei premii a 1000 de lei.

Concursul se încheie la 15 mai
a. e-

patriotică din regiune. Cu multă 
hărnicie au lucrat și lucrează și 
tinerii din brigăzile de muncă pa
triotică de la Rafinăria nr. 3, Ate
lierele C.F.R., „24 Ianuarie**,
Școala medie nr. 6, Uzina Meca- 
nică-Teleajen, I.T.A.U. etc.

Muncind zi de zi, ceas de ceas 
împreună, tinerii din brigăzile de 
muncă patriotică și.au dezvoltat 
spiritul colectiv, dragostea față de 
muncă, față de preocupările ob
ștești. Munca în brigadă a fost pen
tru tineri o adevărată școală de e- 
ducație comunistă. Trăsături noi, 
comuniste, și-au însușit de pildă 
tinerii elevi ai Școlii medii nr. 6. 
Muncind, ei au căpătat dragoste 
față de munca fizică, și-au conso
lidat educația patrtiotică. în mul
te brigăzi tinerii au organizat pa
sionate întreceri în muncă, au în
vățat cîntece, 
ciplinați.

Iată-i acum

au devenit mai dis-

șantierul parcului de cultură 
odihnă de la Bucov. Purtînd dra
pelele de brigadă utemistă de 
muncă patriotică s-au încolonat în 
careu. Nu e pentru prima oară 
cînd se adună în careu. Dar cel de 
astăzi este neobișnuit. A sosit mo
mentul cînd primii tineri ploeș
teni, cei mai buni în activitatea 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică, primesc carnetele roșii de 
brigadieri. Tovarășul Ion Toma, 
prim secretar al comitetului oră

șenesc U.T.M., felicită 
pe toți tinerii pentru 
munca lor de folos ob
ștesc, iar celor mai har
nici, care au realizat un 
număr mare de ore de 
muncă voluntară, 
înmînează mult 

carnete de brigadieri. Ca 
li muncă primii care primesc 

carnetele roșii sînt tinerii din bri
gada condusă de Emil Priftis de 
la cooperativa „Scînteia44. Dovadă 
a patriotismului lor fierbinte, car
netul roșu îl primesc și alți tineri 
harnici printre care Gh. Hangiu. 
Dumitru Ciobanu, Ion Nicolescu de 
la I.T.A.U., Ion Oprea și Ion Ma
rinescu de la Rafinăria nr. 3 și alți 
zeci și zeci de tineri ploeșteni.

Carnetele roșii le 
titudinea încrederii 
nizația o are în ei. 
acest lucru și pe 
tineri ai brigăzilor 
muncă patriotică 
munci plini de înflăcărare pentru 
înflorirea orașului și regiunii lor. 
Munca de folos obștesc este expre 
sia unui înflăcărat patriotism, este 
concretizarea vie a dorinței tinere
tului de a sluji partidului, de a fi 
de

nițele 
și la

folos patriei.

(Agerpre»)

în întrecerea socialistă în cinstea zilei de I Mai muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinelor „Vasile Rosi'.ă'' din Capitală muncesc 
cu avînt sporit pentru a realiza angajamentul luat de a da, peste 
plan, 50 mașini de semănat porumb și a obține economii in valoare 
de 137.000 lei.

In fotografie: Tinerii din brigada condusă de Ion Bratu studiază 
posibilitățile de a realiza cît mai multe economii de metal la pre
lucratul unor piese.

le 
rîv-

dă tuturor cer- 
pe care orga- 

Sînt mîndri de 
viitor harnicii 

utemiste de 
ploeșleni vor

In ziua de 9 aprilie a-c., tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Cen 
trai al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze, Ke 
Bo nian, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica Popu
lară Romină.

La primire au fost de față to
varășii Nicolae Ceaușescu, Leonte 
Răutu și lanoș Fazekaș.

pe toți împreună pe BANCILA

Tinerii din brigada utemistă de muncă patriotică de la Cooperativa „Scînteia" primesc carnetul de 
brigadier

i

Foto: V. ISA0

In raionul Gătaia
A fost terminată colectivizarea agriculturii

In raionul Gătaia — a cărui 
agricultură a fost cooperativizată 
în anul trecut — s-au obținut suc
cese însemnate în creșterea pro
ducției agricole. Rezultatele gos
podăriilor agricole colective însă 
au fost superioare celor dobîndite 
de întovărășirile agricole. Ele au 
dovedit astfel practic posibilitățile 
mai mari pe care le are gospodă
ria colectivă în folosirea tehnicii 
moderne, a agrotehnicii înaintate, 
în creșterea și dezvoltarea multi
laterală a producției agricole și 
ca urmare în sporirea veniturilor 
colectiviștilor.

In anul trecut datorită recoltelor 
sporite și dezvoltării celorlalte ra
muri de producție veniturile gos
podăriilor colective din raion au 
fost cu 30-40 la sută mai mari 
decît cele ale întovărășirilor.

Producțiile mai bune ale gospo
dăriilor colective și cîștigurile 
sporite ale colectiviștilor au făcut 
ca, încă din toamna anului trecut, 
tot mai multe familii de țărani în
tovărășiți să ceară înscrierea în 
gospodăriile agricole colective. 
Trecerea întovărășiților pe drumul 
agriculturii colectivizate se dato- 
rește și desfășurării unei susținute 
munci de convingere asupra 
avantajelor și superiorității gos
podăriei colective.

In desfășurarea muncii politice 
de masă un rol important l-au 
avut colectiviștii care, îndrumați 
de organizațiile de partid, au ară
tat întovărășiților prin exemple 
concrete cum s-au dezvoltat gos
podăriile colective și cum au 
crescut veniturile colectiviștilor.

Ca urmare a înscrierii țăranilor 
întovărășiți în gospodăriile colec
tive, în raionul Gătaia — agricul
tura a fost colectivizată. Acum în 
acest raion, sînt 36 de gospodării 
colective în care peste 8400 de 
familii de țărani romîni, maghiari, 
germani și sîrbi lucrează în co
mun mai mult de 47.600 ha.

Ca și în celelalte raioane 
agricultura colectivizată din
giunea Timișoara și în raionul Gă
taia se desfășoară acum o intensă

muncă pentru buna desfășurare a 
lucrărilor agricole de primăvară, 
pentru obținerea de recolte bogate 
și continua consolidare a gospo
dăriilor colective.

(Agerpres)
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Din duminica 
în duminica

cu
re-

Să grăbim ritmul 
însămînțărilor 
de primăvară

Fruntași pe raion la însămînțări
Anul trecut, tloarea-soarelui și 

sfecla de zahăr s au dovedit a fi 
culturi deosebit de rentabile pen
tru harnicii colectiviști din Vizu
reni. raionul Birlad. aducîndu-le un 
venit de 107 128 lei. 752 kg. zahăr 
etc. In acest an. colectiviștii și-au 
sporit suprafețele cultivate cu 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. 
In acest scop organizația de bază 
U.T.M. a luat o serie de măsuri 
menite să mobilizeze și mai activ 
tineretul la lupta pentru sporirea 
producției la aceste culturi.

Una din aceste măsuri a 
crearea echipei de tineret cu 
miștii Costina Pavel, Nicolae
vel, Ltviu Grigore, Anița Pescariu 
și Romița Nichifor După ce au 
discutat temeinic și-au luat anga
jamente importante Așa de pildă, 
ei vor obține peste 20.000 kg. sfe
clă la hectar cu 2 700 kg. mai mult 
ca anul trecut și 2.000 kg. floarea- 
soarelui la hectar, mai mult 
cu 136 kg. la hectar ca în 1958. 
In acest scop, tinerii au*transpor- 
tat 75 tone gunoi de grajd pe su
prafața de 34 hectare destinate 
florii-soarelui și 75 tone pe cele 
15 hectare pentru sfecla de zahăr, 
pe care le vor munci ei, de Ia 
însămînțat și pînă la recoltat. Vor

fost 
ute- 
Pa-

efectua trei praștie și polenizarea 
la sfeola de zahăr.

Înainte de începerea însă- 
mînțărilor tov. Gheorghe Palade. 
secretarul organizației de partid și 
Gheorghe Nichifor președintele 
colectivei le-a recomandat tinerilor 
să muncească în așa fel, îneît 
în 10 zile să poată însămînța toate 
culturile din epoca întîia. Cîțiva 
utemiști alături de doi colectiviști 
mai in virstă au semănat lloarea- 
soarelui. Constantin Ciulacu, Gri
gore N. Ștefan și Constantin Cos- 
tică, toți trei utemiști. cu atelajele 
au semănat sfecla. Au lucrat și 
unii și alții, făcind lucru de cali
tate 5 zile în șir. în a șasea zi, 
spre prînz ei au raportat organi- 
zațieii de partid că au terminat în- 
sămînțatul celor două culturi. In 
același timp, alți tineri care ajuta
seră la semănatul celorlalte culturi 
din -epoca întîia pe o suprafață de 
38 ha. au raportat același rezultat.

Colectiviștii din Vizureni s-au 
situat astfel fiuntași pe raion, la 
însămînțări. Acum, ei însămîn- 
țează porumbul angajîndu se 
în cinstea zilei de 
mine însămînfarea 
epoca a doua.

1 Mai să 
culturilor

ca. 
ter- 
din

C. SLAVIC

Pînă cînd să așteptăm 
sămînța ?

Deși în plină campanie agricolă 
de primăvară, țăranii muncitori 
din sectorul socialist, cît și cei cu 
gospodării individuale din comuna 
Bercioiu, raionul Costești, re
giunea Pitești nu au încă sămînța 
de porumb hibrid, deși au predat 
pentru schimb sfatului popular co
munal încă din iarnă însemnate 
cantități de sămînță obișnuită.

De atunci au trecut cîteva luni. 
Sămînța hibridă nu a ajuns încă 
la țărani. Anul trecut, s-a luat 
aceeași inițiativă în vederea procu
rării seminței de soi. dar tot din 
cauza neglijenței sfatului popular 
comunal, sămînța hibridă a ajuns 
cu întîrziere și stricată. Pro-

ducția scăzută de porumb realiza
tă anul trecut în această comună 
se datorește în bună măsură și 
acestui fapt. Acum, deși în plină 
campanie agricolă de primăvară, 
țăranii muncitori din această co
mună sînt puși în aceeași situație. 
Ei nu-și pot însămînța ogoarele cu 
porumb, deoarece nu au primit să
mînță de porumb hibrid. E nevoie 
ca Sfatul popular să ia măsuri 
r; nice pentru aducerea semin
țelor.

CONSTANTIN DINESCU 
țăran muncitor

Brigada de tineret din secția 
laminor de 3 țoii, a uzinelor „Re
publica" din Capitală s-a angajat 
ca în cinstea zilei de 1 Mai să 
realizeze economii în valoare de 
13.000 lei si să reducă rebuturile 
de la 0.48% la O,3O<>/o și să depă
șească sarcinile de plan cu 7%.

Angajamentele au fost în mare 
parte îndeplinite și depășite. Bri
gada a realizat astfel peste I7.00Q 
lei economii iar sarcinile de plan 
și le-a depășit cu 9,5°/o.

In fotografie : Petre Tănase, 
responsabilul brigăzii.

Foto : D. F. DUMITRU

(Material primit în cadrul con
cursului corespondenților voluntari)

Pregătirea ucenicilor
la nivelul tehnicii noi!

Economia țării noastre se dez
voltă necontenit. Se ridică noi fa
brici și uzine care sînt înzestrate 
cu utilaj modern, iar altele își mă
resc capacitatea de producție. In 
aceste condiții, se impune pregăti
rea schimbului de mîine al clasei 
muncitoare, în așa fel, îneît să 
stăpînească și să dezvolte larg 
tehnica modernă.

Partidul și guvernul au creat 
condiții pentru ca ucenicii să-și în
sușească cunoștințe tehnice și pro
fesionale superioare, la nivelul teh
nicii noi, să participe încă din 
școală la realizarea sarcinilor de 
plan al întreprinderilor aplicînd 
practic cunoștințele însușite.

In legătură cu felul cum orga
nizațiile U.T.M., conducerile școli
lor, ale întreprinderilor unde uceni
cii fac practică se ocupă de 
gătirea ior la nivelul tehnicii 
ziarul nostru a întreprins un 
prin cîteva școli profesionale 
regiunea Stalin.

pre- 
noi, 
raid 
din

Cu sprijinul 
muncitorilor fruntași

— Dacă nu pui mîiia pe mași
nă, dacă n-o cunoști în amănun
țime și n-o strunești, nu înveți cu 
adevărat meseria — ne a spus se
cretarul organizației de partid din 
școala profesională ,.Ernst Thnl- 
mann“ din Orașul Stalin. Cu alte 
cuvinte — a continuat el — mese
ria se învață lucrlnd la mașină.

UNUL
DIN CEI MULTI

luați 
seu-

Și tocmai în acest spirit a educat lîtate superioară. îndrumați în 
școala noastră ucenicii. La uzinele permanență de muncitori cu expe- 
de tractoare din Orașffl Stalin au riență și prestigiu, ucenici 
fost create condiții optime pregă- Gheorghe Alexe, Emil Heroiu și 
tirii ucenicilor la nivelul tehnicii alți viitori muncitori turnători — 
noi. Atelierul școală, înzestrat cu. lucrează deja după metode. înain- 
25 strunguri, 12 freze, 30 rabo- t ' ' " f * 1 "
teze și cu alte mașini-unelte, a- tă, turnarea în ceară.
sigură ucenicilor anului I posibi- în munca de pregătire a uce- 
litatea să-și însușească . temeinic, nicilor la nivelul tehnicii noi, con-; 
meseria, să cunoască cele mai îna- ducerea școlii a considerat că lu-

Raid prin cîteva școli profesionale 
din regiunea Stalin

ca

alți viitori muncitori turnători —

tate : turnarea în coji de bacheli-1

Forme interesante 
de pregătire 
a ucenicilor

intate metode tehnologice de mun
că. Sub conducerea maiștrilor in
structori, ucenicii execută, în con
formitate cu programa analitică, 
diferite piese și unelte de precizie.

O atenție deosebită se acordă 
aici' organizării practicii ucenicilor 
anilor 11 și III. In mare măsură, 
aceștia lucrează pe lîngă munci
tori cu o înaltă pregătire profesio
nală și mulți dintre ei chiar sin
guri la mașini. Ajutat de munci
torul Vasile Rogozea, ucenicul 
strungar Gheorghe Cozneanu lu
crează cu viteze sporite de aș- 
chiere (1.200 m. șpan pe minut). 
Muncitorul Mihai Ciuciu s-a ocu
pat o vreme de ucenicul Constan
tin Alexe, iar acum îl îndrumă pe 
ucenicul Constantin Bejan. Ambii 
ucenici mînuiesc cu pricepere 
strungul efectuînd produse de ca-

Colectivul de conducere, organi
zația U.T.M. de la școala profesio
nală „Nicovala" din Sighișoara, 
sub conducerea organizației de 
partid, folosește diferite torme pen
tru a educa Ia ucenici pasiunea 
pentru tehnica înaintată, pentru 
știință. Printre altele, aici se acor- 
d,ă p atenție deosebită cercurilor 
tehnice. Anul acesta, în cadrul 
cercului tehnic metalurgic condus 
d,e tov. Constantin Olteanu, pro-

:".3'
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crul cel mai ‘ importării este toc-;
mai ajutorul muncitorilor fruntași fesor de tehnologia metalurgiei^ u- 
ai uzinei. Iată de ce a fost ce- cenicii Traian Petrov, Augustin ls- 
rut sprijin celor mai calificați . pas și Aurel Munteanu au reali-
muncitori, cu cea mai bogată ex- z<it, sub îndrumarea maistrului 
periență din uzină. Așa se face că Boris Grabcev, o mașină de rabo- 
astăzi ucenicii școlii se bucură din. tat -cu masă alergătoare. Tot în 
plin de ajutorul apropiat și cali
ficat al celor mai pricepuți și cu 
experiență muncitori din uzină, 
care se străduiesc să-i pregătească 
cît mai temeinic. Repartizarea uce
nicilor pe lingă cei mai buni mun
citori. crearea condițiilor ca să lu
creze singuri pe diferite mașini 
sînt factori care au făcut ca mulți 
ucenici printre care Nicolae Dră- 
gan, Nicolae Bunica, Ștefan Gris- 
tea, Grigore Lepădatu. Cornel Pîr- 
vu și mulți alții să lucreze la ni
velul muncitorilor fruntași ai uzi
nei.

: cadrul acestui cerc s-au realizat 
diferite machete : mașină de rabo- 
tat transversală, un banc de lă- 
cătușerie cu 18 menghine, pivot 
mașină de frezat orizontală etc. 
Cercurile tehnice dau posibilitatea, 
odată în plus, ucenicilor să cunoas
că mașinile, procesele tehnologice 
înaintate, le dezvoltă gustul, pa
siunea pentru tehnica nouă.

Pentru cunoașterea și însușirea 
metodelor avansate de muncă, con
ducerea școlii a folosit și alte for-

LIDIA POPESCU

(Continuam în pag. 3 a)

Enache Chir iță a ajuns vestit 
la mina Petrila în urma unor 
intimplări ce au avut loc la 
începutul lunii ianuarie. Adu- 
cîndu-și aminte de acestea, se
cretarul comitetului U.T.M. de 
la mina Petrila, Vasile Pătrăs- 
cioiu rîde potolit și pe urmă 
zice :

Minerul fruntaș de la Petri
la, Cenușă Cornel, a fost invi
tat la adunarea generală U.T.M. 
de la sectorul 111.

— Să răspundă băieților, to
varășul Cenușă dacă este de 
acord sau nu, să ia ființă la 
mină o nouă brigadă utemistă ?

— Ce să am împotrivă ? a 
întrebat Cenușă Cornel. Să ia 
ființă fraților !

— Dar pe Chiriță ni-l dai ? 
a întrebat Ionel Popescu se
cretarul organizației de 
U.T.M.

— Ei, asta nu ! Dacă-l 
pe Chiriță iau și eu tăte 
lele și ies la suprafață !

— Se poate tovarășe Cenu
șă?... Dumneata, miner fruntaș 
care te bucuri de aprecierea tu
turor tovarășilor, se poate să ai 
o asemenea părere ? Se poate 
să pui interesele brigăzii dumi- 
tale deasupra celor generale ?!

— Eu tot plec de la dum
neata tovarășe Cenușă — i-a 
spus atunci Chiriță. Pișcotă, 
să-mi dai și nu rămîn. Mulțam 
că m-ai învățat meserie faină. 
Tot ce am căpătat bun de la 
dumneata, trebuie să duc mai 
departe — să învăț și eu pe 
alții.

Băieții l-au aplaudat.
Secretarul 

partid de la 
Cuti Eugen i-a susținut pe ti
nerii care doreau o nouă bri
gadă. Pînă la urmă Cenușă 
Cornel, de voie, de nevoie, a 
fost de acord.

Așa se face că după cîteva 
zile într-o dimineață la clubul 
minei a avut loc o adunare ge
nerală fulger. Au participat aici 
mulți mineri printre care și 
Cenușe Cornel S-a votat în 

■ unanimitate componența noii 
brigăzi de tineret iar în fruntea 
ei a fost ales Enache Chiriță. 
La 1 februarie cei 12 noi bri
gadieri au intrat în abataj, pe 

. răspundere proprie.
Printre cei care așteptau 

vești despre munca brigăzii a 
fost Cornel Cenușă. Și, însfîrșit. 
iată și primele rezultate. Lo 
noul front de lucru : în ziua 
de 25 februarie s-au extras de 
aici 120 de tone de cărbune ; 
în întreaga lună februarie, bri
gada a realizat apoi 800 de va
goane, peste plan, clasîndu-se 
fruntașă pe sectorul 11.

La aflarea acestor vești Ce
nușe Cornel a spus mulțumit :

— Știam eu ce oameni pierd 
din brigadă.

Cum se explică succesele ob
ținute ? Despre asta vorbește cu 
multă modestie Enache Chiriță.

Pentru a se extrage o pro
ducție sporită de cărbune, s-a 
luat hotărîrea colectivă ca toți 
minerii să învețe, să se într-aju- 
toreze pentru ridicarea continuă 
a pregătirii profesionale, pentru 
însușirea tainelor exploatării 
mai ușoare a cărbunelui : pîi- 
nea industriei.

Acesta este Enache Chiriță, 
care și în afara orelor de ser
viciu deseori coboară în abataj, 
în permanență preocupat de 
bunul mers al brigăzii. Pentru 
meritele sale a fost primit de 
curînd în rîndurile 
de partid.

Enache Chiriță 
dintre mulți tineri, 
noastră, crescuți de partidul no
stru, după moralul, după pro
filul, după conduita societății 
noastre socialiste,

SEVER UTAN

comitelului de 
mină tovarășul

candidaților

este unul 
din țara



Din duminică 
in duminicăs

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
DE MARE IMPORTANȚĂ

pentru cunoașterea istoriei patriei
Există în activitatea științifică 

momente de maximă 'tensiune, de 
încordată așteptare. Inchipuiți-vă, 
de pildă, starea sufletească a cer
cetătorului în momentul rezolvării 
unui complicat calcul matematic, 
sintetizării unei substanțe noi sau 
descifrării unei fraze neclare a u- 
nui vechi manuscris.

înălțătoare este și emoția, în
cordarea arheologului care dislo
că cu o inimaginabilă migală fă- 
rîmă cu fărîmă un vechi strat de 
pămînt ce ascunde o unealtă, un 
vas de argilă ce vine să aducă lu
mină asupra vieții pe care au 
dus-o oamenii cu mii și mii de ani 
în urmă.

In zeci de localități ale țării 
noastre sînt scoase, la iveală pe 
baza unei intense 
activități arheo
logice—fără pre
cedent în istoria 
noastră — docu
mente de mare
valoare științifică cu ajutorul căro
ra putem reconstitui viața oame
nilor ce au 
veacuri în 
noastre.

O recentă 
cademicianul 
rector al Institutului de Arheologie 
al Academiei R.P.R. vine să evi
dențieze cititorilor noștri citeva din 
biruințele deosebite din ultimul an 
ale arheologilor noștri pe drumul 
cunoașterii vechii istorii a poporu
lui nostru.

— Ne-ar interesa în primul rînd 
direcțiile campaniei arheologice 
desfășurate în anul trecut.

— In ultimii ani planurile noa
stre au fost axate pe o serie de 
probleme legate de întocmirea Tra
tatului de istorie a R.P.R., precum 
și pe o serie de probleme legate 
de formarea poporului romîn.

— Am vrea acum să insistați a-

deosebitesupra cîtorva descoperiri 
obținute în anuf trecut.

— Cea mai interesantă 
rire în campania arheologică din 
anul trecut, descoperire ce are o 
mare importanță pentru, istoria 
patriei noastre, pentru istoria în
tregii omeniri este aceea făcută 
lîngă Slatina pe Olt unde au apă
rut urmele cele mai vechi ale u- 
manității primitive pe teritoriul 
patriei noastre din faza de început 
a epocii paleolitice, în urmă cu 
peste 600.000 de ani.

Descoperirea de la Slatina a 
fost confirmată și de marele arheo
log sovietic prof. Boriscovski de la 
Leningrad.

Putem spune acum cu certitudi
ne că descoperirea de la Slatina

descope-

De vorbă cu
acad. prof. EM. CONDURACHI

trăit cu milenii și 
urmă pe meleagurile

discuție avută cu a- 
Em. Gondurachi, di-

este de valoarea descoperirilor 
paleolitice făcute mai de mult în 
Africa de Sud sau a acelora făcute 
lingă Pekin, cunoscute în întreaga 
lume științifică. Se poate deci a- 
firma astăzi pentru prima dată că 
umanitatea primitivă s-.a format și 
pe teritoriul patriei noastre.

— Și ce s-a găsit propriu zis 
lîngă Slatina ?

— Unelte primitive și urme de 
oase ale animalelor de climă caldă 
care au trăit în acea vreme și care 
de obicei însoțesc astfel de unelte.

— Cui i se datorește această 
■descoperire î

— Șefului sectorului paleolitic 
al Institutului nostru tov. C. S. 
Nicolăescu-Plopșor și tov. Ion Mo- 
roșan, directorul muzeului raional 
din Slatina.

— Ați vrea să continuați acum 
să ne mai spuneți citeva cuvinte 
despre alte descoperiri î

muncii.

Frumoasă este patria noastră, 

lată o vedere din Poiana Sta. 

lin. Acum de aceste frumuseți 

ale naturii se bucură oamenii

te, LEGIUNEA. STRĂINĂ
ȘCOALĂ A CRIMEI

Macheta unei stații experimentale pentru fabricarea perlonului.
Aceasta urmează a fi construită în R. P. Chineză după un proiect din 

R. D. Germană

Un aparat de fotografiat cît... 
o cutie de Mmturi

— Pe cele 45 de șantiere deschi
se anul trecut s-au făcut foarte 
multe descoperiri. Bineînțeles că 
nu pot insista decît numai asupra 
cîtorva dintre ele.

Astfel trebuie subliniate cerce
tările de la Cernavodă și de la 
Traian (Bacău). La Cernavodă 
s-a descoperit astfel un cimitir din 
epoca neolitică cu vase și statuete 
de pămînt ars, asemănătoare ace
lor din insulele Egee. Iar la Tra
ian s-a descoperit o așezare cu ce
ramică pictată, asemănătoare ace
lora din Ucraina.

Au continuat de asemenea cer
cetările făcute în munții Orăștiei 
la cetățile dacice.

In urma cercetărilor noastre au 
apărut la Histria fragmentele u- 

nui minunat tem
plu de marmoră 
din veacul al 
lil-lea î.e.n. Des
coperirea tem
plului aduce date 

noi pentru studiul influenței reci
proce dintre popoarele ce au trăit 
pe teritoriul țării noastre. O altă 
descoperire importantă s-a făcut la 
Frecăței 
există o 
tîrzie și 
veacurile 
din care 
de morminte cu detalii însemnate 
cu privire la cultura materială din 
regiunea Dunării de Jos din acea 
perioadă.

— Ce părere au arheologii stră
ini despre noile noastre descope
riri ?

— în anul trecut arheologii so
vietici, arheologii din țările de de
mocrație populară au subliniat eu 
entuziasm rezultatele remarcabile 
ale istoricilor din țara noastră. Vă 
pot de asemenea anunța că, la 
Conferința internațională de arheo
logie care a avut loc în septembrie 
1958 la Roma au fost mult prețui
te rezultatele arheologiei romînești 
și în multe cazuri date ca exemplu.

— O ultimă întrebare. Ce im
portanță generală pentru istoria 
patriei au recentele descoperiri 
arheologice ?

— Pe baza noilor descoperiri 
începe să fie tot mai bine cunos
cută istoria veche a patriei noastre, 
sînt elucidate o serie de epoci des
pre care știam foarte puține lucruri 
pînă acute.

Vă pot de asemenea informa că 
în anul viitor noi vom acorda o 
atenție deosebită continuării cerce
tărilor începute anul trecut. Vom 
dezvolta 'astfel studiile pe șantie
rele de la Slatina, Bicaz, Traian, 
Grădiștea Muncelului, Histria, Con
stanța, Mangalia, Sărata Monteo- 
ru, Suceava și în multe alte locuri 
din țara noastră.

Toate descoperirile arheologilor 
noștri au putut fi realizate numai 
datorită grijii deosebite pe care o 
are regimul democrat-popular pen
tru dezvoltarea cercetărilor științi
fice, pentru cunoașterea istoriei po
poarelor ce au trăit cu veacuri în 
urmă pe teritoriul patriei noastre.

I. SAVA

lntr-nna din după amiezile de 
la sfirșitul lunii martie din avio 
nul care asigură cursa între Ma
drid și orașul vest-german Frank 
furt pe Main au coborît șap
te tineri. Pentru Willi Odcr- 
wald, Helmut Porwol, Siegfjied 
Drexter, Horst Weissmuller, 
Georg Mauer, Heintz Miitze și 
Heiner Peth acest zbor a fost ul
tima etapă a unei calatorii infer
nale care a început udata cu dru 
mul făcut în urmă cu citeva luni 
în orașul francez 9trassbourg pen
tru a se înrola în Legiunea Străi
nă. Lunile petrecute în Legiunea 
Străină, instrucția 
care au fost supuși, 
potriva populației 
riene, toate acestea 
mă de neșters în inimile și sufle
tele lor.

Precis, nici unul dintre ei nu 
putea să explice ce anume i-a de
terminat să și părăsească părinții 
și casele, să plece la Strassbourg 
unde sa iscaleasca 
prin care s-au vîndut ca sclavi în 
Legiunea Străină, 
capul și repetau : „Niciodată, din 
nou !“.

nemiloasă la 
masacrele îm- 
pașnice alge 

au lăsat o ur-

iscălească contractele

Clatinau doar

Ce-î împinge pe tinerii 
vest-germani în 

Legiunea Străină ?

(pe malul Dunării) unde 
cetate din epoca romană 
un imens cimitir (din 
IV-VI ale erei noastre) 
au fost săpate peste 800

Cum se va putea face plajă... iarna
Cel mai mare și mai modern 

stabiliment de băi din Europa este 
în curs de construcție în Georgia, 
fiind opera arhitectului Iosif Zaali- 
chvili.

Noul stabiliment de băi de o for. 
mă originală este împărțit în inte
rior în patru sectoare — fiecare 
cuprinzînd 14 bazine, cu o capa
citate de 2.500 bolnavi pe zi.

De asemenea, se mai întocmește 
și proiectul unui plan general pen
tru construirea centrului balneo
logie din Tbilissi. cuprinz'nd o su
prafață de 150 ha., o adevărată 
cetate medicală.

Dar un alt 
crează c—__

un alt proiect la care lu- 
deocamdată arhitectul geor-

Tratamentul arsur.lor
In laboratoarele Institutului 

pentru construcția de aparate și 
instrumente pentru chirurgia expe
rimentală din U.R.S.S. s-au con
ceput niște pulverizatoare pentru 
împrăștierea produselor medicinale 
asupra arsurilor. In niște borcane 
de sticlă se toarnă o plasmă sang
vină conținînd vitaminele A, trom- 
bină precum și o soluție de anti
biotice. Datorită unor tuburi le
gate la un balon de oxigen, lichi
dele medicinale sînt aplicate prin 
pulverizare într-o proporție oare
care pe partea 
formează rapid 
rent.

Acest înveliș,
gen și vitamine, favorizează rege
nerarea țesuturilor și protejează 
rana contra infecțiilor.

Transparența permite urmărirea 
cicatrizării. Datorită supleței, miș
cările sînt permise Imediat după 
aplicarea ei. După ce rana s-a 
vindecat această membrană elasti
că cade. In caz contrar, ea poate 
fi îndepărtată cu ajutorul apei 
călduțe.

gian Iosif Zaalichvili este mai o*i- 
ginal. Este vorba de o adevărată 
„mare acoperită".

Cu toate că Georgia, vara este 
o țară însorită, totuși iarna clima 
este destul de rece, pentru a per
mite scăldatul în mare.

Arhitectul georgian intenționea
ză de aceea proiectarea unui stabi
liment pe țărmurile Mării Negre, 
sub forma unui edificiu oval a- 
coperit.

Piscina, care va avea o formă 
rotundă va fi umplută cu apă de 
mare încălzită. Alături va fi o 
plajă artificială, cu nisipul încălzit 
cu ajutorul unor calorifere orizon
tale, astfel ca temperatura nisipu
lui să fie aceeași ca și în zilele 
însorite ale verii.

în interior soarele va fi artifi
cial constînd dintr-un sistem de 
aparate cu raze ultraviolete.

De la înființarea Legiunii Străi- 
, a unităților militare organi

zate de guvernele franceze în 
scopul reprimării mișcării de eli
berare națională din colonii a 
trecut peste 100 de ani, dar „me
todele" de recrutare nu s-au 
schimbat. Cu porțile larg deschise 
tuturor hoților și bandiților, tră
dătorilor de patrie și celor ce cău
tau aventuri, încă din primele sale 
zile Legiunea Străină a devenit o 
adunătură sinistra de elemente 
declasate, bestii cu chip de om, 
gata să-și murdărească miinile cu 
sîngele oamenilor nevinovați pen
tru bogăția viitoare promisa. Cum 
s-a putut întîmpla ca cei șapte ti
neri vest germani să aleagă această 
cale ?

Folosindu-se de gtelele condiții 
materiale ale ttneretului muncitor 
din Germania occidentală, de șo
majul care face ravagii catastro
fale, folosindu se influența exer
citată de o scrie de organizații 
neonaziste ce cultivă disprețul și 
ura față de alte popoare, cumpă
rătorii de carne de tun din Strass
bourg i au amagit. Realitatea 
vest-germană este tragică pentru 
tineret. Minele care își închid por
țile, întreprinderile care își reduc 
producția, mărfurile pe care oa

menii muncii nu au bani ca să 
lo cumpere •— fac ca armata șo 
merilor să creasca neîncetat. Așa 
s-a născut mulțimea tinerilor „de 
prisos'1 — cum îi numesc ziarele 
burgheze pe tinerii. Șomeri. Pen
tru ei nu se găsesc locuri de mun
că. Tînărul Jost von Renninge din 
Miinchen este doctor în filozofie. 
Ei a fost fericit cind a reușit să 
obțină un post de maturator de 
strada. Zeei de tineri intelectuali 
— șomeri și ei — îl invidiau. O 
parte din tinerii șomeri — mai 
slabi, cazuți prada disperării, in
fluențați de o imensa mașina pro
pagandistică care folosește, de la 
torente de „comicsuri" „piua la 
tone de ziare, toate mijloacele 
(„Mein Kampf" apare în tiraje de 
milioane) — își pun tinerețea la 
mezat. își vînd cinstea, își vînd 
chiar viața devenind criminali de 
profesie. Ei sînt victime nu nu
mai ale organizațiilor revanșarde, 
militariste, care caută carne de 
tun pentru noul Wehrmacht, ci și 
ale colonialiștilor — mai ales 
francezi — în cautarea de soldați 
pentru murdarele și sîngeroasele 
războaie împotriva popoarelor 
dornice de libertate. Complexul de 
împrejurări tragice, rezultat al o- 
rînduirii capitaliste și fascizării 
vieții de stat din Germania oc 
cidentala, împinge pe o seamă de 
tineri către Legiunea Străina — 
această școală a crimei. Ei regre
tă însă amarnic acest pas....

Au refuzat să devină 
ucigași ««•

Cei șapte tineri stau într-una 
din încăperile aeroportului în
conjurați de rudele apropiate. Pă
rintele lui Siegfried Drexter le 
reproșează : „Ați văzut doar rui
nele, mormintele și tragedia 
războiului aici în Germania și to
tuși ați plecat ia război ? ~~
clatină din cap i Au 
cîștige bani, averea 
de autoritățile militare france- 

Acum zimbesc fericiți că
ramas măcar în viața. Și

“ Toți 
vrut sa 
promisa

ze.
au
Willi Oderwald, un tînar cu piele 
brună și ochii albaștri, începe sa 
povestească grozăviile prin care 
au trecut. Relatăm întocmai după 
ziarul vestgerman „Die Welt“ :

„De la Strassbourg am fost tri
miși în Algeria, în lagărul de re
cruți de la Saida. Din prima zi 
francezii ne-au schimbat numele. 
Pe mine, luînd numele de fata al 
mumii, ma chema Karl Oppel. La 
cererea francezilor toți a trebuit 
să ne 
primă

Schimbăm numele, ca o 
măsură ce se ia în Legiunea

bolnavă, unde se 
un strat transpa-

Îmbogățit cu oxl-

Ma nuscrise rare

Străină. Viața noastră militară ■ 
fost un adevărat infern. Ofițerii 
francezi se purtau cu noi ca niște 
bestii, dar mai răi erau subofițerii 
germani, dintre care mulți au ser
vit în S.S. Trebuia sa ne pregătim 
pentru „acțiuni de curățire" adică 
masacrarea algerienilor. Auzeam 
in fiecare zi ce se întîmpla cu 
algerienii eaznți in miinile Le
giunii Străine, cu cei ce luptau 
pentru independența țării lor".

Tinerii erau martori ai crime
lor odioase comise împotriva paș
nicului popor algerian. Fuseseră 
transformați în ucigași. Conștiința 
lor se revolta. Și atunci... Dar să 
citam mai departe din „Die Welt“ 
cele spuse de tînărul vestgerman t 
„Nu am mai putut rezista și 
ne-am hotărît să fugim. în ziua 
cînd am căpătat permisie, am 
cumpărat fiecare cîte un pachet 
cu mincare și am ieșit din Saida, 
în zorii zilei următoare am întîl- 
nit o unitate a Armatei algeriene 
de eliberare. Am spus imediat 
adevărul. Ne-au condus într-un 
lagar de prizonieri unde am primit 
ceai și mîncare, turbane și alte 
haine. După cîteva zile am plecat 
însoțiți de doi algerieni spre fron
tiera marocană. în cîteva săptă- 
mîni am străbătut pe jos 1000 km. 
prin Sahara. însoțitorii noștri se 
purtau cum nu se poate mai fru
mos cu noi. Nu-i vom uita nicio
dată ! La 30 km. de graniță ațn 
fost descoperiți de francezi. Ne-au 
urmărit cu elicoptere, 
traliat, dar am reușit să 
Noaptea, am trecut prin 
de mine și rețele electrice 
am ajuns în Maroc“.

Georg Mauei adaugă : 
suta din cei care erau cu noi vro
iau să evadeze, dar le era frică. 
Se temeau că vor cădea din nou 
în mîinile francezilor, care caută 
în fiecare zi dezertorii cu avioane 
și patrule. Și dacă francezii ajung 
să pună * mîna pe ei se pot con
sidera pe jumătate morți“.

Cei șapte tineri vest germani 
înapoiați în țara din 
Străină sînt hotărîți 
înceapă o viață noua, 
trăită de ei ca și de 
membri ai Legiunii va 
de exemplu unora care, în căuta
rea aventurilor și ademeniți de 
averea promisă, mai înceai»ca să 
aleaga aceeași cale. Guvernul de 
la Bonn nu numai ca nu-i împie
dica sa plede, dar chiar stimu
lează înrolarea în Legiunea Străi
nă știind că în felul acesta își pre
gătește. într-un chip cum nu se 
poate mai nimerit, 
ucigași, de tîlhari 
cesari scopurilor 
și revanșarde.

ne-au mi- 
scâpăm. 
cîmpuri 
pînă ce

„90 la

Legiunea 
acuma sa 

Experiența 
multi alți 

servi poate

chip cum nu 
noi cadre de 

în uniforma ne- 
sale militariste

I. RETEGAN

la Biblioteca Academiei R. P. R. Hanzelh și Zikmund 
din nou la drum

în Ucraina a fost realizat un a- 
parat de fotografiat original pen' 
tru amatori, de tip „Kiev-Vega", 
avînd dimensiunile unei cutii de 
chibrituri și o greutate de 150 g.

Aparatul este înzestrat cu un

cu

Fotografii 
ale corpurilor cerești

Consiliul științific al Observato
rului astronomic central din Pulko
vo a discutat primele rezultate 
privind observațiile făcute cu aju
torul marelui refractor. Acest apa
rat instalat la Pulkovo acum un 
an și jumătate, a permis astrono
milor să execute 250 de fotografii 
ale stelelor duble și multiple, în
grămădirilor stelare, planetei Măr
ie, precum și altor corpuri cerești.

Actualmente, savanții sînt pe 
punctul de a analiza fotografiile 
făcute grație marelui refractor.

De asemenea, s-a început și 
prepararea plăcilor speciale pentru 
fotografierea stelelor duble. In 
viitor, se prevede utilizarea unui 
sistem foto-electric pentru automa
tizarea observațiilor astronomice.

obiectiv de tip „Industar" 
o intensitate luminoasă de 1:3,5 
și o distanță focală de 23 mm 
Datorită faptului că obiecti
vul are o dinstanță focală 
scurtă, punerea la punct de 
vine inutilă. Se pot lua fotografii 
de la o distanță de 2 m. și mai 
mult.

Dimensiunile negativului sînt de 
10x14 mm.

Obturatorul de metall, permite 
să se facă expuneri de 1/30, 1/60, 
1/200 sec. La aparatul fotografie 
pot fi cuplate lămpi moderne de tip 
„Blitz". Manuscris at tali Richard Straus*

Atmosfera ce domnește la Bi- 
- blioteca Academiei R.P.R. are un 

contrast. Pe de-o parte mișcare, 
animația de pe culoarele ce 
duc spre diferitele secții, pe 
de alta, tăcere, liniștita activi
tate a celor ce studiază în 
sălile de lectură. Am deschis în
cet o ușă pe care scria: „Cărți 
rare". Aici liniștea e parcă și mai 
pregnantă. Oamenii se mișcă și 
vorbesc ca într-un film mut. Pri
vesc la cei aplecați peste dosare 
voluminoase pe care le cercetează 
uneori cu lupa. Au în față ma
nuscrise. Poate și sentimentele pe 
care le trezesc aceste hîrtii pe 
care altădată, uneori foarte de de
mult, și-au așternut gîndurile oa
meni de seamă, îi fac pe cerce
tători să păstreze această liniște 
respectuoasă. Urci în depozitul de 
manuscrise. Peste tot în jur 
numai rafturi și cărți. Aspre, 
îngălbenite de vreme, tăcute...

Am avut în față file de perga
ment scrise cu sute și sute de ani 
în urmă, începînd cu secolul al 
XI-lea. încă de pe atunci oamenii 
dovedeau nobile Înclinații 
frumos. Slovele sînt scrise îhî 
unele cu aur. Paginile împodobite 
cu splendide miniaturi colorate, 
cu frontispicii din motive dovedind 
un gust ales. Un prețios manuscris 
slav din secolul al XI-lea are o

legătură lucrată în argint, dove
dind un mare meșteșug în mode
larea metalului. lata o operă apar- 
ținînd marelui. poet persan Fer- 
dousi dare a trăit în secolul al 
X—XI-jpa. Este ornată cu minia
turi reprezentînd războinici călare. 
Se remarcă măiestria cu care pic
torul a surprins oameni și ani
male în mișcare, expresia de pe 
chipul personajelor.

Foarte interesantă este colecția 
așa-zisă „de autografe" pe care o 
deține Biblioteca Academiei R.P.R. 
E vorba de scrisori sau diferite, 
alte texte aparținînd unor oameni 
de seâmă. Ani privit scrisori de-ale 
lui George Enescu și Ciiateau- 
briant, Richard Wagner și Lamar
tine, Garibaldi și Voltaire. Iată o 

pe care 
Romain 

lui Panait 
multe gîn-

Posturi de televiziune 
în culori

Uzina „Kozitski“ din Leningrad 
a început fabricarea primei serii 
de aparate de televiziune în cu
lori.

Ecranul acestor aparate este for
mat din aproape 1,5 milioane celu
le acoperite cu luminofore ro
ții, albastre ți verzi. Dimensiunile 
ecranului sînt 470/355 mm. Noile 
posturi sînt prevăzute pentru a re
cepționa 12 programe.

Ele pot recepționa atîl emisiuni
le colorate cit ți pe cele în negru 
ți alb.

Un aparat electronic 
traducător

La Moscova, a fost pus la punct 
un aparat electronic pentru tradu
ceri. Cititorii, cu ajutorul unor 
microfoane legate la rnațina de tra
dus, pot primi răspunsurile in lim
ba lor maternă. Aparatul poate 
traduce simultan în 10-12 limbi.

spre 
igrijit, 
idobite

colecție de 91 de scrisori 
marele scriitor francez 
Rolland le-a trimis 
Istrati dezvăluindu-i 
duri și păreri cu privire la artă 
și literatură. M-aiii aplecat cu 
respect pestre fragmentul dinfr-o 
scrisoare aparținînd gigantului li
teraturii ruse Lev Tolstoi. O foaie 
simplă, liniată, de caiet. Este da- 

to. Uri scris 
dreapta. Am 

semnată de 
Rabindranath 
din Belgrad, 

cînd o boală 
cunoștea, se- 

de vieți ome-

Pagină-tnanuscris din celebra lu
crare a lui Bălcescu: „Istoria ro- 

mînilor sub Mihai Viteazul"

Un vis al lui Julies Verne realizat
Pînă nu de mult se știa că sub

marinul era folosit doar în scopuri 
militare. Iată că submarinul so
vietic „Severianka" se ocupă în 
exclusivitate cu misiuni cu carac
ter pașnic. El pleacă în larg și 
coboară în adîncurile oceanelor și 
mărilor pentru a cerceta și studia 
fauna și flora apelor, bogățiile 
imense ce se ascund în adîncurile 
oceanelor și mărilor. „Severianka" 
este construit și înzestrat cu toate 
aparatele necesare îndeplinirii a- 
cestei nobile misiuni.

Celui care dorește să aibă o 
imagine clară despre „Severian
ka" îi recomandăm să recitească 
romanul lui Julies Verne „80.000 
de leghe sub apă". Submarinul 
„Nautilus" din acest roman și 
„Severianka" sovietică se asea
mănă foarte mult, 
uite însă că dacă 
les Verne era un 
teziei geniale a 
schimb „Severianka" există în rea
litate depășind chiar imaginația 
scriitorului. Pe bordul ei cercetă
torii sovietici desfășoară o bogată 
activitate științifică, sistematică, 
pentru studierea oceanului. Vă a- 
duceți aminte că „Nautilus" avea 
încăperi mari și luxoase. Pe „Se
verianka" totul este construit ast
fel pentru a crea condițiile cele 
mai excelente pentru navigația 
submarină, fiind dotat cu apara- 
tajele cele mai moderne pentru 
murtca de cercetare științifică.

Fiecare om al echipajului are

din acest 
i“ sovietică

Cititorul să nu 
corabia lui Ju- 
rezultat al fan- 

âutorului, în

de V. Zaițev
comandantul primei expediții științifice a submarinului 

„Severianka"

posibilitatea să pătrundă perso
nal în adîncurile oceanului, în 
acea lume — ca din basme — 
nemărginită, liniștită și plină de 
taine.

In apele măriilor și ale oceanelor, 
în întinderea imensă a Oceanului 
Pacific există o viață extrem de 
bogată. Și aici procesul vieții este 
neîntrerupt, proaucîndu-se o can
titate colosală de substanțe hră
nitoare, considerabil mai mare 
decît pe pămînt.

Intre nenumăratele și diversele 
organisme ale faunei și florei ac
vatice se creează legături atît de 
complexe, îneît cu tot efortul de
pus de-a lungul secolelor de atî- 
ția savanți renumiți, ele au rămas 
prea puțin cunoscute.

Bogățiile naturale ce se as
cund în mări și oceane pot fi de 
o mare utilitate omului. Dar, pen
tru a se folosi de ele, trebuie în 
primul rînd să studiem oceanul, 
procesul vieții, vegetația și ani
malele din acest mediu, viața și 
comportarea peștilor și a altor or
ganisme. Echipajul submarinului 
„Severianka" și-a propus tocmai 
îndeplinirea unei asemenea sar
cini științifice.

Cu ajutorul unui termometru spe
cial se stabilește ușor la orice a-

dîncime — temperatura și canti
tatea de sare C.
mit aparat fotografic are scopul 
să examineze efectele și puterea 
luminei în apă. Printr-un sistem 
special ne permitem să analizăm 
apa din orice punct al oceanului. 
Analiza apei se face pe loc, sta- 
bilindu-se totodată radioactivita
tea ei.

Ftțhdul mării se studiază cu a- 
jutorul aparatului hidroacustic, a 
unui aparat care scoate probe de 
pămînt din adîncuri și este ana
lizat cu ajutorul diferitelor apa
rate de fotografiat și filmat.

La submarin sînt montate două 
vîsle speciale, care au misiunea 
să studieze curenții și să semna
lizeze prezența peștilor indiferent 
dacă ei se află alături, dedesubt 
sau deasupra submarinului. Apara
tele hidroacustice ne ajută să 
stabilim nu numai cantitatea dar 
și calitatea bancurilor de pește.

Cu ajutorul vîslelor amintite 
s-au obținut date foarte intere
sante cu privire la diferitele stra
turi din apă. Ele arată mărimea 
și durata de timp a valurilor de 
pe suprafața apei, ceea ce deschi
de noi perspective în studierea cu- 
renților marini. Prin iluminatoa
rele submarinului, cercetătorii au

np< ___ , .
din apă. Un anu-

putut observa în apă — luminată 
de puternice reflectoare — prezen
ța unor organisme acvatice ciu
date, mofușce cu aripi și picioare, 
diferite meduze, pești și raci cil 
ochii negri. Gu ajutorul reflectoa
relor se fac cercetări pînă la o 
distanță de 18—20 de metri.

In fața submarinului se află 
reflectorul unui televizor, care se 
găsește în cabina de cercetări 
științifice. Pe ecranul televizorului 
apar imaginile organismelor și 
ale lucrurilor ce se află în fața 
submarinului.

Spre deosebire de „Nautilus", 
„Severianka" are cum s-ar zice 
patru ochi. Lucrurile din fața lui 
apar pe ecranul televizorului amin
tit. In partea dreaptă și stînga 
sînt iluminatoarele de bord. Dea
supra submarinului' există de ase
menea un iluminator, care se des
chide numai după scufundare. 
Astfel, în fața oamenilor noștri de 
știință se deschide posibilitatea 
cercetării tainelor vieții din a- 
dîncurile mărilor șl oceanelor.

„Severianka", acest titan al mă
rii, este un instrument al omului 
în cunoașterea a noi și noi taine 
ale naturii, în supunerea naturii de 
către voința omenească. Primele 
două expediții ale submarinului 
s-au terminat cil succes și au con
firmat perspectivele folosirii sub
marinului In scopuri științifice, 
pentru cercetarea mărilor și ocea
nelor.

tată doar 17 ianuarie, 
mare, înclinat spre 
Văzut o telegramă 
marele poet indian 
Tagore și Expediată

...Era pe vremea 
a cărui leac nu se 
cera sute și sute 
nești. „Certific câ cei trei romîni 
(doi copii și un bărbat) sînt îrt 
tratament - preventiv de turbare în 
laboratorul ...
Louis Pasteiir,

@u emoție

meu...“. Semnează : 
Paris, iulie 1886. 

r» apropiem de ma-

nuscrise ale clasicilor literaturii 
romîne — Eminescu, Alecsandri, 
N. BălceșcU, loti Ghica, D. Boiin- 
titieânu, Vlahuță, Caragiate... Iată 
o pagină din „Istoria romînilor sub 
Mihai Viteazul" de N. Bălcescu sail 
manuscrisul „împărat și proletar". 
Există aci scrisori ale lui Th. 
Aman, N. Grigorescu, Enescu...

Felul în care la Biblioteca Aca
demiei R.P.R. sînt triate și păstra
te aceste manuscrise dovedește 
odată în plus interes și respect 
pentru cultura romînească și Uni
versală, acest măreț tezaur înmă- 
gazinînd aspirațiile nobile de 
veacuri ale omenirii, pentru marile 
figuri pe care le-a dat istoria.

Cunoscuții exploratori și ci
neaști amatori cehoslovaci, in 
ginerii Hanzelka și Zikmuitd 
au fost primiți la Hradul din 
Praga de către Antonin No
votny, președintele Republicii, 
prim-secretar al C.C. al P .C 
din Cehoslovacia. în cadrill con 
Vorbirii, care a avut loc cu a- 
cest prilej, Hanzelka și Zik- 
muna și-au expus planiil de ac
tivitate pentru noua călătorie 
în care vor porni la 22 aprilie.

După 12 ani de la plecarea 
lor în Africa și America, Han
zelka și Zikmund vor porni în- 
ir-o noua călătorie lungă care 
se va sfîrși în anul 1964.

în riowl itinerar al tinerilor 
exploratori sînt înscrise 50 de 
țări din Europa, Africa, Asia și 
Australia. De data aceasta ei 
vor fi însoțiți de doctorul Ro
bert Vit și de mecanicul Ol- 
drich Chalupa. Ei vor călători 
cu două camioane „Tatra 005", 
înzestrate cu emițător de unde 
scurte, ceea ce le va permite să 
fie în permanent contact cu 
Praga. în cursul acestei călăto
rii, pregătite cu deosebită mi
nuțiozitate, Hanzelka și Zik
mund Vor face cu aproximație 
150.000 de fotografii, vor turna 
100.000 m. peliculă de 35 mm.' 
și mai multe zeci de mii de 
metri peliculă de film standard.

La fiecare 6 luni Hantselka 
și Zikmund vor reveni în Ceho
slovacia pentru ca ceea ce au 
lucrat între timp să poată fi 
prezentat în mod operativ pu
blicului și cititorilor.

S. VOINEA

Iată în ce stare de mizerie trăiesc locuitorii țărilor robite de colonialiști. Acești oameni duc o existență 
mizeră în deșertul saharian



împăciuitorismul manifestare periculoasăpentru viața unui
Gr. Marin
administrativ

Marin
director
al fabricii de confecții 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București

Cu cîteva zile în urmă citind zia
rele și revistele «ni a reținut în mod 
deosebit atenția un articol publicat 
în „Scînteia tineretului" sub titlul 
„O insulă in oceanul vieții noi". 
Pornind de la unele fapte nedemne 
petrecute în viața colectivului de. 
funcționați de la cooperativa 
„Steaua Roșie" din Buzău, ziarul 
ridică în coloanele sale unele pro
bleme, după părerea mea, de o 
mare importanță pentru educația 
comunistă a tineretului nostru. 
Care sînt faptele ? Cîțiva tineri 
funcționari, influențați puternic de 
putreda ideologie și morală 
burgheză duc în afara insti
tuției p ..viață murdară, unii de- _________ ____ _ _ ------
dindu-se și la furt din avutul ob- noastră morală noi am reușit intot- 
ștesc, Față de aceste grave abateri deatina Ca, împreună cu colectivul, 
însă, icolegii,' tovărășii lor de să-i ajutăm pe acești tineri să-și 
muncă nu iau nici o poziție. Le 
știu, le văd, le aud, dar cînd li se 
cere părerea ei împrumută ochii or
bului și urechile surdului.

M-au indignat profund atitudi
nile contabilului șef Florin Fîșie și 
vicepreședintelui cooperativei Barbu
Vasilescu, atitu
dini asupra că
rora aș vrea să 
mă opresc mai 
mult. Gare e po
ziția acestora 
față de viața și problemele per
sonale ale oamenilor din între
prinderea pe care o conduc î Pri
mul adoptă o atitudine birocrati
că. Afundîndu-și capul în hîrtii 
birocratul nu-1 vede pe om, nu 
dorește să-L vadă, rezolvînd totul 
prin procedee cancelariste.

Cel de al doilea, arătîndu-se 
plin de „grijă" pentru bunul mers 
al cooperativei consideră abaterile 
de la morala comunistă drept niște 
„încurcături" oarecari și cu care 
n-ar avea nici un rost să-și „bată 
capul".

Etica comunistă nu se împacă 
cu atitudinile de nepăsare și tole- 
tania ia'fă de abaterile tovarășilor 
cu cate muncești, cu atitudinile de 
indiferență față de problemele lor 
de viață. Sînt pline de profun
zime cuvintele talentatului poet 
sovietic Vladimir Maiacovski: 
„Comunismul e nu numai pe ogor, 
în.fabrică, pnde muncești; el e și 
acasă, la masă, în relații, în fa
milie, în viața intimă". Relațiile 
pefsona.e, viața de toate zilele — 
iată domenii in care izbucnesc — 
fișește. îp mpd izolat — tare ale 
vechii societăți exprimate în încăl
carea regulilor de conviețuire, în 
be ie și huliganism, in atitudini 
nedemne față de femeie, copii, ia- 
milie etc. Noi trebuie să luptăm 
împotriva acestor rămășițe ale tre
cutului care mai persistă in men
talitatea unor oameni.

Să luăm, de exemplu, familia. In 
societatea noastră familia este or- ... ___  . .
gățu$ IȘg,?IșLdiȘ întreaga viață a nă a te împăca cu 
societății, înfrțlcîț eă c-1'.' j

școală în care sînt educați viitorii 
membri ai societății. Dar viața de 
familie are o influență puternică nu 
numai asupra copiilor, ci și asupra

soților. Am întilnit în munca mea 
cazuri cînd din pricina unei vieți 
de familie nesănătoase, tineri căsă
toriți deveneau delăsători in mun
că, pustiiți sufletește, alunecind din 
ce in ce pe o pantă periculoasă. 
Am discutat deseori cu acești tineri, 
cerind in această privință și spriji
nul organizației U-T.M. Printr-o 
muncă atentă și exigentă, netole- 
rind nici o abatere de la conduita

organizeze just viața de familie, 
să și-o întărească pe o bază sănă
toasă. Alteori s-au ivit cazuri cînd 
tineri în general disciplinați in pro
ducție manifestau în afara între
prinderii atitudini bulevardiere, iro- 
sindu-și timpul in hoinăreli fără

căpătîi și pătînd prin comportarea 
lor numele fabricii. Aveam noi 
dreptul să considerăm astfel de a- 
bateri ca „încurcături" personale? 
Te poți considera om cu trăsături 
morale înaintate, ferm, hotărit, 
demn de încrederea tovarășilor cu 
care muncești, dacă nu ții la o- 
noarea colectivului, 
in care activezi, 
.printr-o atitudine 
principiile moralei 
niște ?

Lăsați în afara controlului colec
tivului, al tovarășilor lor de mun
că, în afara grijii colectivului de 
conducere al întreprinderii, astfel 
de tineri pot cădea cu ușurință în 
mocirla moralei burgheze. Neiuind 
la timp și cu toată exigența atitu
dine împotriva abaterilor lor ar în
semna, în primul rînd, să încălcăm 
în modul cel mai grosolan princi
piul grijii față de om, trăsătură in
separabilă a moralei comuniste, im
portantă obligație a conducătorului 
de instituție din statul nostru de
mocrat-popular.

Caracteristic pentru omul înain
tat din patria noastră este grija 
cu care se interesează de munca 
și viața tovarășilor cu care mun
cește, spiritul său combativ și in
transigent față de orice abateri de 
la morala clasei muncitoare. Este 
incompatibil pentru un tovarăș cu 
muncă de răspundere să îngăduie 
printr-o atitudine de nepăsare și 
indiferentă încălcarea principiilor 
noastre de viață. Aceasta înseam- 

■ -J abaterile,
este prima a dovedi atitudine de împăciuito

rism — manifestare deosebit de 
periculoasă pentru viața unui co
lectiv și condamnată cu hotărîre de 
morala și ideologia noastră comu
nistă. Faptele relatate în articolul

a întreprinderii 
dacă nu aperi 

intransigentă 
noastre comu-

Sprijinind întrecerea patriotică 
a siderurgiștiior, care s-au anga
jat să dea anul acesta peste plan 
109.000 tone de oțel, lucrătorii în
treprinderii de colectare a meta
lelor și-au intensificat activitatea 
spre a asigura fierul vechi ne
cesar.

■ In cursul trimestrului I între
prinderea a’ livrat oțelăriilor peste 
pian' o cantitate de fier vechi cu 
care se pot elabora aproximativ 
34.000 tone de oțet. Rezultate deo
sebite au fost obținute în luna 
martie, cînd planul de colectare a 
fost depășit cu circa 13.000 tone 
de metal.

Acest succes se da tocește măsu
rilor luate în ultima vreme pentru 
Intensificarea acțiunii de colectare. 
Astfel, s-a trecut la recuperarea

organizată a metalului din hal
dele de zgură de la marile combi
nate siderurgice, din care se pre
vede ca anul acesta să se obțină 
circa 30.000 tone de metal și la 
alte acțiuni.

O contribuție importantă la ac
țiunea de colectare a fierului vechi 
aU adus tinerii din orașele și sa
tele patriei noastre mobilizați de 
organizațiile U.T.M. Numai tinerii 
din regiunile Hunedoara, Con
stanța, Bacău și Regiunea Auto
nomă Maghiară au predat între
prinderii de colectare a metalului, 
în primele trei luni, aproape 2.800 
tone de fier vechi.

(Agerpres)

------

Mingea — Patria ; 7/iire noi pă
rinții — Republica, înfrățirea in
tre popoiare, 1 Mai; In intlmpuia- 
rea fericirii — Magheru, Lumina, 
Gh. Dojia, G. Coșbuc ; Misiune 
specială — V. Alecsandri, I. C. 
Frimu ; Născuți in furtună — 
București, Alex. Sahia , Naur is —
13 Septembrie. Central, Arta ;
Răsfățului — Maxim Gorki, 30 
Decembrie ; Cerul infernului — 
Victoria ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi, A:ex. Popov ; Hai
ducii ,-p Tineretului t Comicos_— 
8. Martie, N. BăKescu; ternii) pe- 
Z&tOtul "Grîvița', AUteT VlâiCUf 
Voluntarii — Vasile Roaitâ, Donca 
Simo ; D-ale carnavalului — Cul
tural, 'M. Eminescu ; Pălăria lui 
Anatol — 8 Mai ; Comunistul — 
Unirea, G. Bacovia ; Un ciclu de 
filme în cinstea sărbătorim a 10 
ani de la înființa-ea Consiliului 
Mondial al Păcii — Volga, Mun
ca ; Tatăl meu actorul — C. Da
vid, 16 Februarie , O cursă obiș
nuită — T. Vladirrirescu. Liber
tății, Drumul Serii , Paginile tre
cutului — Flacăra; Mrralitațea 
d-nel b'ulska —. Miorița ,' ‘ Visul 
spulberat — 23' August ; VWU 
iartă —■_ Popular ; Patru pași- în 
nori —' Ilie Pinti'lie ; .......
peste 3 mări — Olga 
Legenda dragostei — 
vrancea ; Căi greșite — Clubul

.Griviția Roșie".

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile in 

țară. vreme instabilă cu cer va
riabil. temporar noros. Ploi locale 
și cu caracter de averse vor cădea 
în cea mai mare parte a țării. 
Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată din sectorul ve
stic. Temperatura în scădere ușoa
ră : minimele vor fi cuprinse între 
2 și 10 grade, iar maximele între
14 și 22 grade.

Călătorie 
Bancic ;

B. Dela-

C.F.R

colectiv
CRONICA

„0 insulă în oceanul vieții noi" de
monstrează clar unde duce împă
ciuitorismul ; maniiestările de îm
păciuitorism alterează viața colec
tivului, creind teren prielnic înflo
ririi buruienilor otrăvite ale mora
lei burgheze, carierismul, hoția, 
depravarea morală. Nepăsarea și 
indiferența cu care vicepreședintele 
cooperativei și contabilul șef pri
vesc o asemenea stare de lucruri, 
sînt de netolerat. Partidul cere oa
menilor cu munci de răspundere 
din conducerea întreprinderilor și 
instituțiilor noastre să aibă o ati
tudine politică față de întregul 
mers al unității respective, față de 
viața și problemele personale ale 
fiecărui om din colectivul pe care-1 
conduc, să lupte cu hotărîre pen
tru imprimarea în viața colectiva- 
lui a spiritului de combativitate re
voluționară, îndeosebi prin stimu
larea criticii de jos. Cei care în
cetează să aibă o asemenea atitu
dine politică devin nedemni de a 
conduce o instituție socialistă. 
V. 1. Lenin cerea sancționarea as

pră a birocraților 
care ocolesc din 
sfera activității 
lor omul muncii 
cu problemele 
sale de viață 

a acelor tovarăși cu 
răspundere care dove-

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romîne 
a emis următorul decret :

Pentru a se putea consacra în 
întregime activității de îndrumare 
și coordonare ce le revine oa vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri :

— Tov. Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor se eliberează din 
funcția de ministru al Transportu
rilor și Telecomunicațiilor ;

— Tov. Dumitru Simulescu M 
numește în funcția de ministru al 
Transporturilor Și Telecomunica
țiilor t

precum și 
munci de 
dese în activitatea lor nepăsare și 
neglijență față de viața colectivu
lui. Din pricina unor asemenea 
conducători „nu suferă numai in
teresele persoanelor particulare — 
spune 'Lenin — ci și întreaga mun
că de administrare".

Este regretabil faptul că tinerii 
din colectivul de funcționari ai 
cooperativei „Steaua Roșie" , din 
Buzău se complac intr-o astfel de 
atmosferă viciată de aerul stătut 
al împăciuitorismului, adoptînd po
ziția condamnabilă de „neamestec" 
în problemele persorlale ale cole
gilor lor de muncă. Cu atît mai 
condamnabilă e, această poziție cu 
cît unii dintre acești tineri sînt și 
utemiști. Reiese clar că orga
nizația de bază U.T.M. de aici 
neglijează intr-un mod nepermis 
principalul ei scop politic: edu
cația comunistă a tinerilor în mij
locul cărora activează. Cum nu s-a fa 'Buenosr-Aires, Marin~Ălexie. 
sezisat de o asemenea stare de 
lucruri Comitetul orășenesc U.T.M. 
Buzău care avea datoria de a con
trola și îndruma în mod permanent 
și susținut activitatea 
țiilor de bază U.T.M. ?

Ca și tovarășii care 
redacției pe marginea 
amintit, aștept și eu să 
ziar răspunsul ia aceste întrebări.

— Tov. Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul Industriei Bunurilor 
de Consum se eliberează din funcția 
de ministru al Industriei Bunuri
lor de Consum ;

— Tov. Alexandru Sencovici se 
numește în funcția de ministru al 
Industriei Bunurilor de Consum ;

-— Tov. ing. Gherasdm Popa, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Industriei 
Grele se eliberează din funcția de 
ministru al Industriei Grele ;

— Tov. Carol Loncear se nn- 
mește în funcția de ministru al In
dustriei Grele.

Pregătirea unor cadre com
petente are o mare însemnătate 
pentru refacerea și îngrijirea 
patrimoniului silvic al țării.

In fotografie: viitorii pă
durari, elevii anului I de la 
Școala Silvică din Rm. Vîl- 
cea, execută în pepiniera șco
lii diverse lucrări practice la 
speciile forestiere și de orna
ment.

Fototext: A. ZAULEȚ 
profesor 

(Fotografie primită în ca
drul concursului corespon
denților voluntari).

organiza-

au scris 
articolului 
citesc in

O măsura arbitrara
a autorităților argentiniene

La 11 aprilie a.c. Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne a remis Legației 
Republicii Argentina la București 
o notă de protest în legătură cu 
măsura Guvernului Argentinian 
prin care, fără a se invoca nici 
un fapt justificativ, a fost declarat 
persona non grata secretarul Le
gației Republicii Populare Romîne

Nota subliniază că activitatea 
secretarului. de Legație Marin 
Alexie, ca și a celorlalți membri 
ai Legației Romîne din Buenos- 
Aires, a fost dusă cu respectarea 
strictă .a regulilor internaționale 
și a legilor locale, fiind îndreptată 
în permanență' în direcția dezvol
tării relațiilor economice, politice

Noul cinematograf din orașul Toplița
Foto: AGERPRES

Pregătirea ucenicilor
la nivelul tehnicii noi !

(Urmare din pag. l-a)

variate, eficace. Astfel la orele

Cele două ateliere școală — stri- 
clărie și țesătorie — amenajate cu 
mașini de mare capacitate, cu pla
nuri de producție, creează condiții 
bune ucenicilor pentru însușirea 
meseriei la nivelul tehnicii noi.

Cu toate acestea, sînt cîteva 
probleme nerezolvate în ceea ce 
privește pregătirea ucenicilor, pro
bleme care vor trebui să stea în 
atenția conducerii școlii, a uzine
lor ca și a comitetului U.T.M. De 
exemplu ucenicele țesătoare lucrea- 

i. țesături pe

me 
teoretice sînt invitați absolvenți aj 
școlii, muncitori fruntași care pre
zintă materialul didactic, vorbesc 
despre experiența proprie, explică 
pe îndelete ucenicilor cum âu reu
șit să realizeze succese de seardă.

Tot pentru ca ucenicii să-și 
însușească experiența înaintată de 
lucru, în fabricile unde aceștia fac 
practică se organizează schimburi _
de experiență, demonstrații practi- ,ză după normă : 9 m. țesături pe 

zi. Practic s-a constatat’caaceasta •< 
normă este foarte ușor depășită, că i 
multe ucenice printre care Maria ; 
Cheslerean. Viorica Bologa și al- i 
tele realizează 20 și chiar 25 m. i 
țesături pe zi. Normele nu consti- i 
tuie astfel pentru ucenice un fac- i 
tor mobilizator în ridicarea pregă- ; 
firii tehnico-profesionale. Lipsuri ■ 
serioase există și în ceea ce pri- ■ 
vește organizarea și realizarea ' 
practicii ucenicelor din anul II fi- ‘ 
latoare. Acestea fac practică la < 
fabrica „Vasia Vasilescu" în con- < 
diții care nu le permit însușirea : 
deplină a meseriei. Multe ucenice 1 
au fost repartizate la muncitoare 
slab calificate cum sînt Maria Hu- ; 
rubeanu, Maria Gașpar etc. Cele < 
mai multe filatoare nu cunosc me- 1 
todele înaintate de lucru, așa că i 
și din acest punct de vedere ele . 
nu pot îndruma competent pe ti- i 
nerele ucenice. Din această prici- i 
nă majoritatea ucenicelor au foar- < 
te puține cunoștințe tehnice și nu 1 
și-au însușit cunoștințe profesiona- i 
le temeinice. 1

Normal ar II fost ea Mroui 1

ce Ja. locul de muncă. Elevii sînt 
de asemenea îndrumați spre citi
rea cărților tehnice, a ultimelor 
noutăți din domeniul tehnicii me
seriei respective.

Folosindu-se diverse forme de 
pregătire a ucenicilor la nivelul 
tehnicii noi s-a reușit astfel ca 
mulți ucenici să lucreze la nive
lul celor mai buni muncitori.

Trebuie spus că multe din aceste 
metode au fost aplicate din iniția
tiva organizației U.T.M. din școa
lă care la indicația organizației de 
partid a analizat în repetate rîn- 
duri felul cum se desfășoară prac
tica ucenicilor, pregătirea lor la 
nivelul tehnicii noi luîndu-se mă
suri concrete pentru îmbunătățirea 
situației.

Cine răspunde 
de pregătirea 

viitoarelor filatoare?
Școala profesională de ucenici 

pentru industria bunurilor de con
sum din Mediaș pregătește sticlari, 
țesătoare și filatoare de bumbac,

U.T.M. pe schimb să se îngrijeas
că de organizarea practicii, de ac
tivitatea ucenicelor. Dar în acea
stă direcție nu s-a făcut nimic. Ba 
mai mult, tov. Maria Sidău. secre
tara comitetului U.T.M. consideră 
chiar că organizația U.T.M. din 
fabrică n-ar avea datoria să se 
îngrijească, să urmărească și să 
ajute ucenicele în ridicarea pregă
tirii și cunoștințelor lor profesiona
le. Un asemenea sistem de a privi 
o .problemă, de. .așa mare însem- 
■Pățate.- - ș-ătț&a acenWog . 
dovedește ca comitetul U.T.M. din’ 
fabrică, organizația U.T.M. din 
școală au neglijat în mod neper
mis practica ucenicelor. De altfel, 
între comitetul U.TJVL din fabri
că și cel din școală nu există nici 
un. fel de colaborare. Tocmai de 
aceea este bine ca biroul comite
tului orășenesc U.T.M. Mediaș să 
analizeze într-o ședință lărgită, cu 
membrii comitetului U.T.M. din 
școală, din fabrică, cu tinerii care 
se ocupă de pregătirea ucenicelor, 
cu tinerii ingineri, felul cum se 
desfășoară practica ucenicelor și 
să ia măsuri concrete care să ducă 
la înlăturarea1 acestor lipsuri.

Partidul și guvernul acordă o 
atenție deosebită creșterii noilor 
cadre de muncitori ou o înaltă ca
lificare. Organizația U.T.M. din 
școli, fabrici și uzine, conducerile 
administrative din regiunea Stalin 
nu trebuie să uite că pregătirea 
schimbului de mîine al clasei mun
citoare are o deosebită însemnă
tate în îndeplinirea sarcinilor im
portante pe care partidul le pune 
în fața industriei noastre socia
list*.

w

Niciodată un nou 
Buchenwald!

Au trecut 14 ani din ziua 
cînd s-au destrămat sub șenilele 
tancurilor sovietice gardurile de 
sîrmă ghimpată ale sinistrului 
lagăr nazist de exterminare de 
la Buchenwald. Au fost salvați 
mii de deținuți sortiți cuptoare
lor și camerelor de gazare. De 
atunci, ziua de 11 aprilie și-a 
păstrat o adîncă semnificație. In 
această zi, foștii luptători din 
rezistență și cei care au cunos
cut barbariile lagărelor 
încadrați în „Federația 
țională a luptătorilor 
zistență, a victimelor și 
ților fascismului" 
stesc împreună cu toți oamenii 
iubitori de pace amintirea marti
rilor asasinați în lagărele hitle- 
riste. An de an, ziua de 11 apri
lie prilejuiește o manifestare pu
ternică a hotărîrii popoarelor de 
a nu admite niciodată repetarea 
bestialității fascismului.

Evocarea și cinstirea 
martirilor exterminați 
ciști în lagărele morții, 
riei eroilor care s-au jertfit pen
tru a scăpa omenirea de bestiali
tățile hitlerismului are loc anul 
acesta în condițiile luptei hotă- 
rîte a popoarelor împotriva înar
mării atomice a Germaniei occi
dentale.

Popoarele Europei și ale lu
mii întregi — inclusiv poporul 
german — nu pot privi cu ne
păsare la uneltirile cercurilor a- 
gresive occidentale care reînvie 
cu febrilitate militarismul 
man și pun 
mîinile foștilor

naziste, 
interna- 
din re- 
deținu- 

(F.Î.R.) cin-

memoriei 
de fas- 
a memo-

ger- 
arma atomică în 
generali naziști,

în mîinile revanșarzilor de fa 
Bonn. Pretutindeni se ridică pu
ternic valul luptei popoarelor îm
potriva renașterii militarismului 
german, pentru reglementarea 
pașnică a problemelor legate de 
Germania. Sutele de milioane de 
oameni simpli, iubitori de pace 
din toate colțurile pămîntului 
sprijină cu căldură propunerile 
sovietice cu privire la lichidarea 
situației anormale și primejdioa
se din Berlinul occidental și la 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania ; ei văd în aceste pro
puneri calea sigură spre înlătu
rarea primejdiei militarismului 
german și spre lichidarea prin
cipalului focar de încordare în 
Europa.

Cinstind amintirea victimelor 
fascismului, întreaga omenire 
iubitoare de pace își intensifică 
lupta pentru ca niciodată să nu 
mai fie posibil un nou Buchen
wald sau Auschwitz, pentru ca 
niciodată să nu se mai repete 
ororile fascismului.

Poporul nostru muncitor care 
a suferit și el de două ori invazia 
militarismului german, plătindu-i 
tribut greu de sînge și bunuri 
materiale se ridică cu hotărîre 
împotriva reînvierii militarismu
lui german, împotriva revanșar
zilor de la Bonn, împotriva re
nașterii fascismului. Oamenii 
muncii din țara noastră sprijină 
cu înflăcărare propunerile guver
nului sovietic cu privire la re
glementarea pașnică a probleme
lor legate de Germania.construcție"

și culturale dintre cele două țări, 
pe baza avantajelor reciproce și a 
neamestecului în treburile interne.

In încheierea notei, Guvernul 
Romîn cere Guvernului Argen
tinian să renunțe la asemenea 
acte neamicale, care contravin atît 
intereselor popoarelor romîn și ar
gentinian* de a dezvolta bunele 
relații dintre ele, cît și cauzei co
laborării internaționale.

INFORMAȚII
Vineri a 

cînd spre
Comitetului Național pentru 
apărarea păcii din R. P. Romînă, 
compusă din prof. univ. Mihail 
Ghelmegeanu și George Traian Io- 
nescu. ziarist, care va participa la 
lucrările primului Congres al par
tizanilor păcii din Irak.

★
vineri și sîmbătă, 

delegației Academiei de 
R. P. Chineze — oaspeți 
noastre — au continuat 
diferitelor instituții știin- 
economice din Capitală.

părăsit Capitala, ple- 
Bagdad, o delegație a

In zilele de 
membrii 
Științe a 
ai țării 
vizitarea 
țifice și

Conducătorul delegației, Vu Iu- 
suen, vicepreședinte al Academiei 
de Științe a R. P. Chineze, a vi
zitat Centrul de cercetări chimice 
și Institutul de mecanică aplicată 
„Traian Vuia" ale Academiei R.P. 
Romine.

Lin Jun, vicepreședinte al secției 
de bilogie a Academiei de științe 
a R. P. Chineze, a făcut vizite la 
institutul de cercetări agronomice 
și la Institutul de inframicrobio- 
logie ale Academiei R. P. Romîne.

Vicepreședintele secției de științe 
tehnice a Academiei de Științe a 
R. P. Chineze, Cio Fi-ke, a vi
zitat termocentrala Filaret și Insti
tutul de petrol, gaze și geologie.

Oamenii de știință chinezi au 
cercetat numeroase secții și la
boratoare, intreținîndu-se înde
lung cu conducătorii instituțiilor 
respective.

★
după-amiasă în sala
Central aț S.R.S.C. a

Sîmbătă
Lectoratului 
avut loc o adunare cu prilejul zi
lei de 11 aprilie, Ziua internațio
nală a foștilor deținuți și deportați 
politici antifasciști.

Tov. Alexandru — 
oat lupta plină de 
men tu] nemărginit 
al luptătorilor împotriva fascismu
lui.

Adunarea a fost organizată de 
Comitetul foștilor deținuți anti
fasciști.

Buican a evo- 
eroiam, devola- 
față de popor

părăsit 
Roberts, 

membru în Biroul Consiliului Mon
dial al Păcii, președintele Institu
tului americano-sovietic din San 
Francisco (S.U.A.), care a fost 
oaspetele țării noastre la invitația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii din R.P. Romînă.

înainte de plecare, dl. prof. 
Holland Roberts- a acordat un in
terviu unui redactor al Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres”.

Prof. Holland Roberts a vorbit 
despre mișcarea împotriva expe
riențelor cu armele nucleare, care 
se desfășoară în America.,

Numeroase grupări adresează în 
acest sens mesaje precise. Printre 
acestea se numără Comitetul na
țional de luptă pentru o politică 
nucleară rezonabilă, care la 13 
februarie 1959 a publicat pe o pa
gină întreagă în unul din princi
palele ziare americane „New 
York Times", un apel către preșe
dintele Eisenhower, președintele 
Consiliului de Miniștri, Hrușciov, și 
premierul Macmillan, precum și 
către poporul Statelor Unite, ce- 
rîndu-le să facă tot posibilul pen
tru a asigura succesul conferinței 
de la Geneva în problema înce
tării experiențelor cu arme nuclea
re. In acest apel, semnat prin
tre alții de.generalul în retragere 
Hugh B Hester, dr. Edward T. 
Sparling, președintele Universită
ții „Roosewelt" din Chicago, prof. 
Linus Pauling, laureat al premiu
lui Nobel, scriitorii Clifford Odets 
și Stuart Chase etc., erau critica
te Comisia pentru energie atomi
că și Departamentul apărării al 
S.U.A., care insistă pentru conti
nuarea experiențelor nucleare și 
se opun încercărilor de a se ajun
ge la un acord la Geneva.

Cu o lună în urmă, un alt grup 
important de cetățeni americani 
printre care Eleonor Roosewelt, 
profesorii Howard M. Tones de la 
Universitatea Harward, C. Wright 
Mills și Hellen Merrle Lynd de la 
Universitatea Columbia, a publicat 
un apel adresat Congresului Sta
telor Unite în care se denunță răz
boiul ca instrument al politicii na
ționale și „războiul rece" ca o pri
mejdie pentru pace.

Prof. Holland Roberts a relevat 
de asemenea numeroasele demons
trații pentru pace „marșuri ale 
păcii", care au loc în diferite ora
șe americane, ca și alte acțiuni ale 
cetățenilor americani.

Un mare răsunet a avut în țara 
noastră, a subliniat el, impresio
nanta călătorie pe care căpitanul 
Bigelow a făcut-o cu vasul păcii 
„The Beagle", în regiunea

Sîmbătă la 
tara dl. prof.

amiază a 
Holland

Pacific unde au loc experiențele cu 
bombele atomice. Vasul a fost in
terceptat și căpitanul Bigelow a 
fost arestat pentru acțiunea sa 
curajoasă, însă protestul său a 
fost auzit în întreaga lume și 
toți oamenii cinstiți, chiar și unii 
dintre cei care l-au oprit să mear
gă înainte și-au dat seama că el 
are dreptate. După ce a fost eli
berat, el a fost primit cu ovații 
la San Francisco, Los Angeles Ș> 
în alte mari centre americane.

Prof. Holland Roberts a subli
niat că asemenea acțiuni, care nu 
af fi fost posibile în urmă cu cîțiva 
ani oglindesc dorința tot mai pu-

Declarațiile 
prof, american 

Holland Roberts, 
membru in Biroul 

Consiliului Mondial 
ai Păcii

ternică a poporului american de a 
se pune-capăt politicii „pe margi
nea prăpastiei“ și de a se reveni 
la o politică a bunei vecinătăți, 
ca cea urmată de Franklin D. 
Roosewelt. Nimeni din cei care 
cunosc puterea marilor monopoluri 
din S.U.A., a spus prof. Holland 
Roberts, nu ar putea trage conclu
zia că s-ar putea obține cu ușu
rință o victorie împotriva acelora 
care fac comerț cu armele morții. 
Pentru aceasta este necesară pre
siunea unei opinii publice bine in
formate și vigilente.

In legătură cu impresii culese 
în cursul vizitei sale în R. P. 
Romînă, prof. Holland Roberts a 
spus între altele :

Oamenii din America nu știu 
multe despre Romînia, despre isto
ria ei îndelungată și cultura ei re
marcabilă. Noi am fost desprinși 
de aproape toate sursele de infor
mații, datorită „războiului rece" și 
politicii care nu permite oitirea 
majorității literaturii ce sosește în 
America din țările socialiste. Ca 
și Marco Polo, eu am găsit aici 
o lume cu totul nouă, foarte uni
tă și strîns legată de celelalte țări 
socialiste, cu un spirit creator, ou 
o personalitate proprie. Romînia 
de astăzi este un mare șantier de 
construcție. Am constatat aceasta 
ori unde am fost — de la Bucu
rești la Orașul Stalin, de 
Mureș la Bicaz. Pe șosele 
puține autoturisme, însă 
numeroase camioane grele,
orașe cît și la sate, oare transpor
tă materiale necesare construirii 
unei baze economice solide, pen-

la Tg. 
se văd 
circulă 
atît în

(Agerpres)

Maestrul Dumitru Tiron și reglorul Ștefan Abodi din secția carde a întreprinderii „Encsel Maurich'," 
din Tg. Mureș sînt fruntași în muncă, lată-i în fotografie controlînd elasticitatea școabei mașinii 

de confecționat capace carde de bumbac.

tru o viață prosperă și îmbelșuga
tă. Mă uit acum pe fereastră șl 
văd muncitori care ridică o 
nouă construcție. Am văzut ridi- 
cîndu-se case noi de cărămidă, so
lide și frumoase în gospodăria a- 
griccilă colectivă „Horia, Cloșca și 
Crișan" din apropierea Orașului 
Stalin, ca și în celelalte țirtuturi 
rurale pe unde am trecut. Producția 
este în continuă creștere în toate 
întreprinderile vizitate — la uzi
nele metalurgice „23 August" din 
București, la uzinele de utilaj pe
trolifer „ IMai" din Ploești, la uzi
nele de tractoare „Ernst ThaD 
mann" din Orașul Stalin.

Referindu-se la faptul că „unii 
sceptici afirmau că Romînia nu 
poate fabrica tractoare" dl. Hol
land Roberts a arătat că astăzi 
„răspunsul îl găsim în activitatea 
de mecanizare a muncilor agrico
le. Am asistat la o probă a nou
lui tractor universal, care poate 
funcționa 3.000 de ore fără repa
rații capitale. Ulterior am văzut 
cum lucrează pe ogoare aceste 
tractoare solide, bine construite și 
cum transportă ele repede încărcă
turi mari pe șosele".

Americanul Lincoln Steffens 
care a fost în Uniunea Sovietică 
în primii ani ai construcției, in 
artul 1921, scria acasă: „Am vă
zut viitorul în acțiune". Așa s-ar 
putea scrie și despre marea hidro
centrală de la Bicaz, care va în
cepe să producă energie electrică 
în anul 1960, sau despre gospo
dăria agricolă de stat „30 Decem
brie" •— o adevărată fabrică pe o- 
goare, care produce aproape toa
te sortimentele de produse agro- 
alimentare necesare unui oraș.

Am fost, de asemenea, profund 
impresionat, în calitatea mea de 
vechi profesor în mai multe re
giuni importante din Statele Uni
te și la toate gradele de învăță- 
mînt, de rezultatele școlii romî- 
nești.

Istoria a arătat că tocmai acele 
țări care au asigurat un învăță- 
mînt de înaltă calitate pentru co
piii lor s-au situat î<n frunte în do
meniul științei, industriei și arte
lor creatoare. Țările care nu dau 
atenție copiilor rămîn în urmă și 
devin o .frînă în calea progresului 
omenirii.

Am avut prilejul să văd o mi
nunată activitate în multe școli din 
București. Dar vreau să vorbesc 
mai ales despre complexul de școli 
din Orașul Stalin, care lucrează 
în sîrînsă legătură cu 
„Steagul Roșu". După cum am 
putut să-mi dau seama 
școală cu totul nouă. Programul ei 
ilustrează două tendințe semnifica
tive ale învățămîntului din Ro
mînia : a crea cele mai bune con
diții pentru a-i ajuta pe tineri să 
studieze în mod sistematic și a 
crește tineri cu cunoștințe multi
laterale de cultură generală și 
tehnice, cu o solidă bază prac
tică.

Am vizitat Regiunea Autonomă 
Maghiară unde am găsit dovezi 
convingătoare că socialismul care 
se construiește în Romînia făureș
te o unitate de nezdruncinat din
tre poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare.

După 
spus în 
America 
asiaticii 
urma segregației și discriminărilor 
în numeroase domenii, și în deo
sebi în școlile și universitățile ță
rii noastre. După cum a declarat 
Curtea noastră Supremă, ei nu se 
bucură de egalitate in ce privește 
posibilitățile de a studia.

Viața în Romînia este bogată și 
variată, a spus în încheiere prof. 
Holland Roberts. Cînd mă voi în
toarce în America 7 voi povesti 
despre succesele pe care le asigu
ră Romîniei noul său regim social, 
munca creatoare de zi cu zi a 
poporului unit, munca consacrată 
construcției pașnice și făcută cu 
convingerea că oamenii pășesc pe 
drumul unui viitor plin de pros
peritate.

Uzinele

este o

cum știe toată lumea, a 
continuare domnia sa, în 
negrii, mexicanii, evreii, 
și indienii suferă de pe

(Agerpres)
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Fidel Castro demască 
campania dușmănoasă 

a presei străine 
împotriva regimului 

din Cuba

IN IT ALIA i

Acțiuni contrarii intereselor păcii
150 de tineri 

din Venezuela 
vor merge la Festival

CARACAS. — Ziarul „Tri
buna Popular' anunță că 150 
de reprezentanți ai organizații
lor de tineret din Venezuela vor 
participa la Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Viena. Ziarul subliniază că 
organizațiile de tineret ale par
tidelor „Acțiunea democrată", 
„Uniunea republicană-demo
crata', ale Partidului comu
nist etc., vor trimite reprezen
tanți la festival. Ideea organi
zării festivalului, spune „Tribu
na Popular", a fost sprijinită de 
contraamiralul Wolfgang Lar- 
razabal, generalul Jose Rafael 
Gabaldon, Francisco Venanzi, 
rectorul Universității Centrale 
din Venezuela, și alți cunoscuți 
fruntași ai vieții publice și po
litice din țară.

Întîlnirea solilor 
organizațiilor 

studențești 
din țările europene
PARIS. — La Paris a luat 

sfîrșit întîlnirea reprezentanților 
organizațiilor studențești din 
țările europene, întîlnirea, care 
a durat trei zile, u fost organi
zată din inițiativa Uniunii Na
ționale a studenților din Franța 
și a Uniunii studenților polo
nezi. La întîlnire au participat 
de asemenea reprezentanți ai 
organizațiilor studențești din 
Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia, Ungaria, Bulgaria, Italia, 
Elveția, Germania occidentală, 
Luxemburg, Scoția, Olanda și 
Iugoslavia.

Participanții la întîlnirea 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie au făcut un 
schimb de informații asupra 
activității organizațiilor lor și 
au discutat propunerile privi
toare la colaborarea reciprocă.

In comunicatul dat publici
tății după încheierea întâlnirii 
se subliniază : „Reprezentanții 
organizațiilor studențești s-au 
pronunțat în favoarea colaboră
rii între organizațiile studențești 
din țările cu sisteme social-eco- 
nomice diferite. Aceste contacte 
și măsurile comune adoptate de 
organizațiile studențești contri
buie la slăbirea încordării in
ternaționale, la cauza păcii și 
a prieteniei între ^popoare și 
corespund dorinței și interese
lor studenților".

împotriva 
discriminărilor 

rasiale
CAPETOWN. — Studenții ți 

diferite organizații obștești din 
Uniunea Sudafricană au început 
o vastă mișcare de protest îm
potriva noilor acțiuni cu carac
ter rasist ale guvernului țării. 
După cum transmite agenția 
Reuter, la 9 aprilie studenții și 
membrele organizației de femei 
„Eșarfele negre" din Capetown 
au manifestat în fața clădirii 
Parlamentului Uniunii Sudafri- 
cane în semn de protest împo
triva proiectului de lege gu
vernamental care prevede se
pararea învățămîntului univer
sitar pentru studenții albi și cei 
de culoare. Potrivit agenției, 
demonstrația a avut loc în mo
mentul cînd membrii Parlamen
tului dezbateau, în a doua lec
tură, proiectul de lege care in
terzice accesul studenților de 
culoare la universitățile Wit- 
watersrand și Capetown. O de
monstrație asemănătoare a fost 
organizată în aceeași zi și la 
Johannesburg.

MOSCOVA. — Editura de stat 
pentru literatură politică a publi
cat în două volume stenogramele 
ședințelor Congresului al XXI-lea 
extraordinar al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

PARIS. — Comitetul Central al 
Partidului Comunist Francez a ho
tărît ca Congresul al XV-lea al 
Partidului Comunist Francez să 
aibă loc între 24-28 iunie și nu la 
sfirșitui lunii mai, cum se hotărîse 
inițial.

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția M.T.I., la 11 apri
lie a plecat din Budapesta într-o 
vizită de prietenie în R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, R P. Mon
golă și R. D. Vietnam delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare, con
dusă de Ferenc Munnich, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare.

PARIS. — După cum relatează 
„Le Monde", Academia franceză de 
-inematografie, organizație negu
vernamentală și din care fac parte 
lucrătorii din cinematografia națio
nală franceză, a conferit „Marele 
premiu" pe anul 1958 pentru cea 
mai bună interpretare a rolului fe
minin intr-un film străin, artistei 
sovietice Tatiana Samoilova.

MOSCOVA. — Un 
ba et al Teatrului 
Moscova a plecat in 
zilei de 11 aprilie cu două avioane 
„Tu-104“ la New York.

La acest turneu participă cei 
mai buni soliști ai Teatrului de 
Balet din Moscova, printre care 
Galina Ulanova și prima balerină 
Maia Plisețkaia.

MOSCOVA. — La 10 aprilie, pe 
scena Teatrului Mare al U.R.S.S., 
soprana Teodora Lucaciu și bari
tonul Ladislau Konya au interpre
tat eu mult succes rolurile Tatia- 
nei și al lui Oneghin din opera 
„Evgheni Oneghin" de Ceaikovski.

de 
din

grup 
Mare 
dimineața

P. S. D. G. acuza politic a
guvernului de la Bonn

BONN 11 (Agerpres). — TASS 
transmite: Conducerea P.S.D.G. 
a dat publicității vineri un amplu 
document în care este fundamen
tat în mod amănunțit planul de 
reglementare a problemei germa
ne („Planul P.S.D.G. privitor la 
Germania”) elaborat de acest 
partid. In acest document, alcă
tuit din trei capitole sînt explicate 
principiile de bază ale „Planului

P.S.D.G. privitor la Germania" 
publicat anterior, este prezentat 
istoricul problemei germane și se 
răspunde la discuțiile purtate în 
jurul propunerilor P.S.D.G. pen
tru reglementarea acestei pro
bleme.

P.S.D.G. acuză în documentul 
său puterile occidentale și gu
vernul R. F. Germane că, pro- 
movînd politica înarmării Germa-

Presa occidentală 
despre contradicțiile anglo- 

germane privind tratativele 
cu U.R.S.S.

LONDRA 11 (Agerpres). — Co
respondentul din Bonn al influen- 
lului săptămînal englez „Econo
mist" relatează despre o ascuțire 
serioasă a divergențelor anglo- 
germane în problema tratativelor 
cu Uniunea Sovietică.

După cum declară diplomații 
vestgermani, scrie corespondentul, 
Adenauer a fost „profund indig
nat" de faptul că MacMillan „nu 
s-a consultat cu guvernul german 
înainte de a-și anunța intenția de 
a pleca la Moscova". După cum 
afirmă diplomații vestgermani, 
scrie corespondentul în continuare, 
„Adenauer are ca și înainte o a- 
titudine de mare neîncredere față 
de apropiatele tratative cu Uniu
nea Sovietică".

Corespondentul subliniază în 
continuare că „Adenauer a con
vins în mod vădit la Washington, 
prin intermediul lui von Brentano, 
Franța și Statele Unite de necesi
tatea de a tempera, dacă nu chiar

dede a curma năzuințele Angliei 
a contribui la tratative".

★
BONN 11 (Agerpres). — Întrea

ga presă vestgermană acordă o 
mare atenție reacției din Anglia 
la recentul discurs radiodifuzat și 
televizat al cancelarului R.F. Ger
mane, Adenauer.

Ziarul „General Anzeiger" a 
consacrat relațiilor anglo-vestger- 
mane un articol de fond în care 
se străduiește în fel și chip să 
aplaneze divergențele dintre An
glia și R.F. Germană. După ce 
subliniază că recentul discurs al 
lui Adenauer „avea ca scop îmbu
nătățirea relațiilor germano-engle- 
ze“, ziarul scrie: „După cit se 
pare, din păcate, s-a produs con
trariul^.

Corespondentul din Londra al 
ziarului „Vestfălische Rundschau' 
subliniază că în urma discursului 
său, Adenauer a pierdut pînă și 
simpatiile „prietenilor săi politici 
din Anglia".

niei occidentale în cadrul N.A.T.O., 
au nesocotit toate propunerile 
U.R.S.S și R. D. Germane in pro
blema germană. Referindu-se la 
perioada anului 1952, cînd puteri
le occidentale au insistat asupra 
creării așa-numitei „comunități 
defensive europene", P.S.D.G. își 
exprimă indignarea față de faptul 
că guvernul R. F. Germane a con
siderat atunci posibil să arunce 
la o parte ca pe un „petec de 
hîrtie" nota guvernului sovietic 
în problema germană din 10 mar
tie 1952. „Ocazia a fost pierdută, 
se spune în legătură cu aceasta 
în document. Șansele au rămas--^ 
nefolosite, întrucît pe atunci totul f[avana 
era subordonat realizării comuni
tății defensive europene, înarma
rea fiind unicul scop". Referindu- 
se la poziția de mai tîrziu a gu
vernului R. F. Germane în proble
ma germană, P.S.D.G. arată ur
mările fatale ale hotărîrii Bun- 
destagului din 25 martie 1958 cu 
privire la înarmarea atomică a 
Bundeswehrului".

HAVANA 11 (Agerpres). — Cu 
prilejul comemorării celor peste 
două sute de victime ucise de a- 
genții dictatorului Batista în 
urma marii greve generale din 
aprilie 1958, la Havana a avut loc 
un miting popular la care a luat 
cuvîntul 1-idel Castro, președintele 
guvernului ouban.

Cuviniarea lu: a fost consacrată 
demascării „campaniei dușmă
noase contrarevoluționare desfă- 
șurala de presa străină și de unele 
agenții de presă internaționale 
împotriva noului regim instaurat 
în Cuba". După cum informează 
corespondenții de presă, Castro a 
citat o telegramă a agenției United 
Press International care poate 
constitui „un exemplu de cam
panie de defăimare" organizată în 
străinătate împotriva poporului 
Cubei.

La un miting organizat de mun- 
’■citorii fabricii ..de utilaj electric din 

__ , primul ministru Fidel 
Castro, potrivit unei telegrame a 

, „a cri- 
care acordă 
partizani ai 
El a decia- 
ca guvernul 
unor crinii-

aseme-

socialiste 
construit 

rachetelor, 
a acestor 

în in- 
ziarele 

de mi-

Un vas cehoslovac capturat 
în mod samavolnic de nave 

militare
PRAGA 11 (Agerpres). — Cete- 

ka transmite: La 7 aprilie 1959 
nave militare franceze au capturat 
în mod ilegal în larg nava ceho
slovacă de transport „Lidice", care 
transporta în portul marocan Ca
sablanca mărfuri comerciale a că
ror livrare se făcea în baza unui 
acord cu guvernul Marocului. Du
pă capturare, nava „Lidice“ a fost 
silită să-și schimbe direcția și a 
fost escortată în portul algerian O- 
ran, unde este în mod ilegal reți
nută pînă astăzi.

In legătură cu aceasta a fost 
remisă guvernului francez o notă 
prin care guvernul cehoslovac pro
testează cu hotărîre împotriva ac
țiunii samavolnice a autoritsților 
franceze, care reprezintă o încăl
care flagrantă a principiilor fun
damentale ale dreptului internațio
nal și libertății de navigație în 
larg.

In nota sa guvernul cehoslovac 
cere stăruitor ca guvernul francez 
să ia de urgență măsuri pentru e- 
liberarea navei comerciale ceho
slovace „Lidice" și a încărcăturii

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Ziarul „ Pravda" din 11 aprilie a 
publicat un articol intitulat „De
clarațiile lipsite de răspundere ale 
unor generali din S.U.A.", semnat 
de R. I. Malinovski, mareșal al 
Uniunii Sovietice.

In ultimele luni — se spune în 
articol — forțele care se pronunță 
pentru întărirea păcii au dobîndit 
un anumit succes. Ideea coexisten
ței și colaborării pașnice dintre 
statele cu orînduiri social-politice 
diferite, întruchipată în documen
tele Congresului al XXI-lea al 
P.G.U.S. și în acțiunile concrete 
ale guvernului sovietic pe planul 
politicii externe, a fost îmbrățișată 
și aprobată cu căldură de multe 
milioane de oameni din toate ță
rile.

Sub presiunea cercurilor largi 
ale opiniei publice puterile occi
dentale au acceptat în sfîrșit 
ideea tratativelor pentru exami
narea celor mai importante pro
bleme internaționale, formulate de 
Uniunea Sovietică. U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia și Franța au a- 
juns la o înțelegere în legătură 
cu convocarea la 11 mai la Ge
neva a unei conferințe a miniștri
lor Afacerilor Externe, la care vor 
fi examinate problemele Tratatului 
de pace cu Germania și Berlinu
lui Occidental. Acestei conferințe 
trebuie să-i urmeze o întîlnire la 
nivel înalt.

Știrea despre aceasta a fost 
primită cu satisfacție în toate ță
rile și de aproape toate păturile 
populației.

Dușmanii păcii au simțit că po
litica lor de ațîțare a vrajbei din
tre Vest și Est, politica de men
ținere a încordării internaționale 
primește o lovitură nimicitoare. Ei 
se străduiesc ca prin diferite căi 
și mijloace să împiedice îmbună
tățirea atmosferei internaționale. 
Urmînd indicațiile acestora, diplo
mația S.U.A. și a țărilor depen
dente de America a organizat cu 
mare zarvă la Washington sesiu
nea jubiliară a N.A.T.O. — blocul 
atlantic agresiv. Sesiunea nu a 
justificat însă speranțele puse de 
organizatorii ei.

Deși Consiliul N.A.T.O., ascul- 
tînd de dictatul conducătorilor a- 
mericani ai blocului, a făcut totul 
pentru a complica pregătirile în 
vederea conferinței miniștrilor A- 
facerilor Externe și a îrltîlnirii 
șefilor de guverne — se spune 
în articolul mareșalului Malinovski 
— el nu a fost In stare să slă-

franceze
acesteia, îngrijindu-se să nu se mai 
repete asemenea acțiuni ilegale ale 
autorităților militare franceze, 
care pun în 
dintre state și 
ției în larg.

militare 
primejdie relațiile 
securitatea naviga-
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(Agerpres).PARIS
TASS transmite : Capturarea de 
către navele militare franceze a 
vasului cehoslovac de transport 
„Lidice" cu încărcătură de’stinată 
pentru Maroc și percheziționarea 
lui în largul mării au stîrnit un 
larg val de indignare a opiniei 
publice din Maroc.

Primul ministru ad-interim al 
Marocului, Bouabib, a chemat pe 
ambasadorul francez la Rabat că
ruia i-a declarat că guvernul ma
rocan consideră acțiunile marinei 
militare franceze ca „extrem de 
primejdioase". El a atras atenția 
reprezentantului guvernului fran
cez asupra „urmărilor serioase 
care decurg din faptul capturării 
unui vas străin cu încărcătură 
destinată pentru nevoile naționale 
ale Marocului".

O declarație
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

TASS transmite următoarea decla
rație : In ultimul timp agențiile 
americane Associated Press și 
United Press International și a- 
genția franceză France Presse, re- 
ferindu-se la informații primite din 
Port Said, răspîndese știri potrivit 
cărora s-ar afla în drum spre Irak, 
venind din Uniunea Sovietică, 855 
de „tineri kurzi sovietici înarmați, 
bine instruiți pentru ducerea unui 
război de partizani". Aceste știri 
sînt reluate pe larg îndeosebi de 
presa Republicii Arabe Unite, plăs- 
muindu-se în legătură cu aceasta 
fel de fel de falsuri în privința 
Uniunii Sovietice.

Agenția TASS este împuternicită 
să declare că aceste știri sînt năs
cociri pure.

In realitate, la începutul lunii 
aprilie, au plecat pe bordul moto
navei sovietice „Gruzia" din Ode- 
sa la Basra (Irak) 459 de cetă
țeni irakieni de naționalitate 
kurdă, care în 1947 au părăsit 
Irakul pentru a scăpa de persecu
țiile la care îi supunea regimul 
reacționar colonialist Nuri Said— 
Feisal pentru participarea la miș
carea de eliberare națională a po
porului irakian și au găsit adăpost 
în Uniunea Sovietică. Ei sînt în
soțiți de familiile lor — soții și 
copii — al căror număr se ridică 
la 394 persoane.

După proclamarea Republicii 
Irak, acești kurzi care trăiau în di
ferite localități din Uniunea So
vietică, și-au exprimat dorința de 
a se înapoia în patrie și guvernul 
irakian a făcut cunoscut că este 
gata să-i primească. Ei se repa- 
triază în Irak împreună cu fami
liile lor cu sprijinul Uniunii So
cietăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie din U.R.S.S. Printre 
kurzii irakieni repatriați se află 
aproximativ 100 de bărbați — per
soane în vîrstă și invalizi.

Acestea sînt faptele și ele sînt 
suficient de bine cunoscute acelora 
care răspîndese născocirile sus-

a

agenției Associated Press, 
ticat Statele Unite 
azil fugarilor cubani, 
dictatorului Batista", 
rat că „est# josnic 
american să permită 
nali de război să folosească teri
toriul S.U.A. drept bază a campa
niei antirevoluționare". Castro a 
calificat aceasta drept o acțiune 
a unui „vecin rău".

Agenției TASS
menționate. După cum se vede 
merg prost treburile pentru acei 
care, erijîndu-se în apărători ai in
tereselor arabilor, recurg la ase
menea 
cea stă

mijloace josnice față de a- 
acțiune umanitară.

Printre statele care au încheiat 
recent acorduri cu S.U.A. privind 
instalarea de rampe de lansare a 
rachetelor pe teritoriul lor este 
și Italia. Acest fapt a stîr
nit îngrijorarea opiniei publice 
mondiale, a popoarelor iubitoare 
de pace. Pentru a justifica în fața 
propriilor lor popoare acordurile 
încheiate, cercurile conducătoare 
din Italia au lansat svonul că 
pe teritoriul țărilor 
din Balcani, s-ar fi 
rampe de lansare a 
Despre lipsa de temei 
afirmații se vorbește
terviul publicat ieri în 
noastre, interviu acprdat 
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, Avram Bunaciu, corespon
dentului ziarelor italiene „Paese" 
și „Paese-Sera“.

încheierea unui acord cu pro
nunțat caracter agresiv între S.U.A. 
și Italia, tocmai într-un moment 
în care, datorită eforturilor țărilor 
iubitoare de pace, a fost deschisă 
calea tratativelor pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor internațio
nale litigioase, nu poate să nu tre
zească neliniște și îngrijorare în 
opinia publică.

In interviu se arată că propa
ganda occidentală folosește vechea 
și obișnuita metodă a denaturărilor 
cu privire la politica de pace a 
țărilor socialiste. Acordul dintre 
S.U.A. și Turcia pentru instalarea 
rampelor de lansare a rachetelor pe 
teritoriul turc a fost premers de o 
serie de declarații calomnioase cu 
privire la o pretinsă construire pe 
teritoriul romîn ca și pe teritoriul 
celorlalte țări socialiste din Bal
cani de baze pentru lansarea ar
melor rachete. încă atunci, în de
clarația sa din 26 ianuarie, gu
vernul romîn a arătat că aceste a- 
firmații nil sînt adevărate. „Dacă 
totuși asemenea afirmații au fost 
repetate — se spune în

Guvernul italian a încheiat un acord 
pentru crearea pe teritoriul italian a 
americane pentru rachete.

interviu —

cu S.U.A. 
unor baze

(Ziarele)

Gondolier în manieră americană
(Din ziarul „Comsomolskaia 

Pravda").

înainte de încheierea recentă a a- 
cordului dintre Italia fi S.U.A. cu 
privire la instalarea pe teritoriul 
italian a rampelor de lansare a ra
chetelor, aceasta s-a făcut cu 
scopul de a justifica in fața opi
niei publice italiene un 
nea acord, vădit agresiv".

Cu toate că este evident pentru 
oricine pericolul reprezentat de 
prezența rampelor de lansare pe 
teritoriul italian, unele cercuri 
politice de răspundere nu numai că 
încearcă să justifice, dar și apără 
politica agresivă și elogiază răz
boiul nuclear. A stîrnit uimire in 
întreaga lume — iar în opinia pu
blică italiană totală dezaprobare — 
declarația ministrului Afacerilor 
Externe al Italiei, Pella, făcută la 
un banchet, după încheierea sesiu
nii N.A.T.O. Conform relatărilor 
agențiilor de presă occidentale. 
Giuseppe Pella afirma că el ar 
prefera distrugerea atomică unei 
orînduiri socialiste. Este lesne de 
înțeles indignarea provocată de o 
asemenea declarație. Pella a în
cercat să desminta, dar a doua zi 
agenția americană „Asocioled 
Press" a răspîndit textul exact al 
declarației luate de pe banda de 
magnetofon pe care a fost impri
mată. Textul integral este urmă
torul : „Dacă fiica mea ar trebui 
să suporte riscul de a trăi intr-o 
lume comunistă... eu, ca tată, pre
fer pentru fiica mea riscul bombei 
atomice". Prin urmare negru pe 
alb și nici o posibilitate de des- 
mințire. S-ar putea ca dl. Pella 
personal, dat fiind sentimentele 
sale anticomuniste, să prefere 
moartea fiicei sule, decit viețuirea 
ei intr-o societate socialistă. Dar 
milioanele de părinți din Italia, 
milioanele de membri ai tinerei 
generații au fără îndoială o altă 
părere, diferită de a ministrului 
de externe italian. Italia a suportat 
două războaie mondiale, iar ur
mele celui de al doilea sînt încă 
vizibile. Sute de mii de familii au 
avut de suferit de pe urma măce
lului, au pierdut pe cineva apro
piat. Un nou război, purtat cu 
arme nucleare, ar aduce pustiiri, 
distrugeri incomensurabile. Nu este 
de crezut că italienii doresc să se 
sinucidă. Dimpotrivă, numeroasele 
manifestări ale opiniei publice ita
liene dovedesc că poporul italian 
dorește să trăiască in pace cu ce
lelalte popoare ale lumii, că este 
interesat în rezolvarea pașnică a 
problemelor litigioase, in încetarea 
războiului rece, in intărirea păcii 
și securității generale prin efortu
rile comune ale tuturor statelor.

Declarația d-lui Pella a stîrnit 
protestele vehemente ale opiniei 
publice italiene. Presa progresistă 
cere în mod hotărît demisia lui 
Pella din funcția de ministru de 
externe. „Giuseppe Pella, scria zia
rul „Unita", nu mai poate rămine 
în funcția de ministru al Afacerilor 
Externe al Republicii noastre. Ră- 
mînerea lui in această funcție nu 
mai poate fi tolerată de nici un 
părinte, de nici un om cumsecade 
din țara noastră". Ziarul socialist 
„Avânți" subliniază că declarația 
lui Pella ,^a atras mînia tuturor 
italienilor, a oamenilor politici și 
a oamenilor de rînd". Chiar și zia
rul de dreapta „La Voce Republi
cana", scria despre declarația lui 
Pella : „Aceasta nu este pur și 
simplu o frază nereușită, ci o ati
tudine care de altfel nu este nouă 
în viața bogată in gafe a actualului 
ministru al Afacerilor Externe, cu
noscut pretutindeni ca unul din 
cei mai incapabili oameni politici 
din Italia și care in afara judecății 
sale obtuze are obiceiul să facă de-

clarații inutile, primejdioase fi 
chiar dăunătoare".

Declarația d-lui Pella arată în. 
căodată că în Apus există exponenți 
ai unor cercuri politice influenta 
care preferă în locul unei 
statornice, 
atomic.

Acordul 
cu privire 
pentru lansarea rachetelor consti
tuie un pas contrar intereselor po
porului italian, păcii și securită
ții in Europa.
Exprimînd sentimentele poporului 

vostru, guvernul român consideră, 
că interesele vitale ale po
poarelor cer din partea factorilor 
de răspundere din toate statele nu 
intensificarea pregătirilor militare, 
ci dezvoltarea multilaterală a co
laborării economice, politice și 
culturale.

- AL. G1RNEAȚA

păci
războiul, chiar războiul

dintre Italia și S.U.A. 
la instalarea rampelor

—•--
Racheta cosmică 

sovietică a împlinit 
100 de zile

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Racheta cosmică 
sovietică a străbătut deja peste 
250 milioane kilometri în jurul 
Soarelui. Duminică, 12 aprilie, se 
împlinesc 100 de zile de la lan
sarea rachetei.

In prezent racheta se află la 
aproximativ 20 milioane kilometri 
de pămînt, adică de 60—70 de ori 
mai departe decît Luna. La sfîrși- 
tul acestui an distanța de la Pă
mînt la rachetă va depăși 150 mi
lioane kilometri.

BAGDAD 11 (Agerpres). —' 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
vineri la Casa ofițerilor în fața 
unui auditoriu format din ofițeri, 
sergenți și soldați ai armatei ira
kiene, primul ministru Abdel Ke
rim Kassem a vorbit despre situa
ția forțelor armate ale Republicii 
Irak. Armata irakianăj a spus el, 
dispune în prezent de toate tipu
rile necesare de armament, ea 
este pregătită „să dea o ripostă 
oricărei forțe a inamicului care ar 
cuteza să atace țara noastră".

Kassem a subliniat că eforturile 
depuse de tînăra Republică Irak 
pentru întărirea forțelor sale ar
mate nu sînt făcute cîtuși de pu
țin în scopuri agresive ci ea face 
aceasta în scopul
porului irakian și a Republicii 
Irak.
mănoase la adresa Republicii Irak 
din partea unor cercuri din străD 
nătate, Kassem a chemat pe mili
tarii irakieni să-și însușească mî- 
nuirea tehnicii noi, să studieze 
arta militară, să întărească .unita
tea între armată și popor, unitatea 
rîndurilor naționale.

apărării po-

Date fiind atacurile duș-

bească năzuința neclintită care se 
manifestă pretutindeni spre regle
mentarea problemelor litigioase 
prin tratative.

Probabil de aceea au urmat un 
șir de declarații belicoase ale 
unor generali americani. Nu tre
ce aproape nici o săptămînă fără 
ca personalități militare din S.U.A. 
să nu țină discursuri amenințătoa
re. Ele intervin în politică, se stră
duiesc să prescrie rețetele lor de 
reglementare a problemelor inter
naționale. Orice propunere care 
urmărește însănătoșirea atmosferei 
în lume stîrnește mînie în rîndurile 
personalităților militare din S.U.A.

Recent, Norstad, comandantul 
suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, iar apoi ge
neralul Gruenther au atacat pro
punerea cu privire la dezangaja
rea forțelor armate ale N.A.T.O. și 
ale Tratatului de la Varșovia.

In momentul de 
și amiralii din 
S.U.A. discută 
de zor problema 
Berlinului, ca și 
cum ar fi vorba 
nu de o regle
mentare pașnică, 
ci de pregătirea 
unui nou război. 
Pentru ei proble
ma normalizării 
situației din Ber
lin este exclu
siv o problemă 
de strategie militară, 
acest aspect amiralul 
Statului Major al forțelor navale 
ale S.U.A., de pildă, înțelege pro
blema Berlinului: „Aceasta este 
o. problemă de fermitate, o proble
mă de putere a voinței, o proble
mă care constă în a hotărî dacă 
vom da înapoi sau nu".

Puțin se sinchisește acest ami
ral de faptul că nimeni nu a 
prezentat niciodată nici Statelor 
Unite, nici vreunei alte puteri oc
cidentale cererea de a da înapoi. 
Lichidarea regimului de ocupație 
din Berlinul Occidental și trans
formarea acestui „oraș de front" 
într-un oraș liber și pașnic vor fi 
folositoare tuturor popoarelor și 
statelor. Acest lucru l-a spus clar 
și răspicat tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la conferința 
de presă din 19 martie.

Chiar și după explicarea repe
tată a adevăratului caracter al 
propunerilor sovietice cu privire 
la problema Berlinului și la Trata-

. Varșovia, 
față generalii

tul de pace cu Germania, persona
lități militare din S.U.A. continuă 
să stăruie asupra rezolvării aces
tor probleme nu la masa tratati
velor, ci pe cîmpul de bătălie. La 
4 aprilie o comisie a Camerei 
Reprezentanților a S.U.A. a dat 
publicității declarațiile lui McEl
roy, ministrul de Război, care se 
pronunță pentru folosirea armelor 
în ce privește problema Berlinu
lui. McElroy a recunoscut în mod 
public că grupul mixt al șefilor 
de stat major din S.U.A. exami
nează diferite variante de acțiuni 
în „criza Berlinului". Potrivit in
formațiilor săptămînalftlui „United 
States News and World Report", 
„unii comandanți militari superiori 
din S.U.A. au propus ca această 
țară să organizeze în Germania 
importante manevre cu folosirea 
parașutiștilor ca o demonstrație 
de forță în criza sumbră a Ber
linului".

jignitoare la adresa U.R.S.S., nu 
pot să nu stîrnească mirare întru- 
oî-t ela nu contribuie la stabilirea 
unei atmosfere prielnice succesului 
apropiatelor tratative. Aceste de- 
olarații lipsite de răspundere sînt 
destinate să sperie cu războiul pe 
cei cu nervii slabi, dar în același 
timp ele nu sînt o dovadă de for
ță, ci un semn de slăbiciune.

Nu pentru prima oară auzim 
îndemnuri belicoase ale militarilor 
americani și amenințări la adresa 
U.R.S.S. Ele nu ne sperie. Poporul 
sovietic are nervii tari, el a auzit 
amenințări și înainte.

Aceste îndemnuri ale unor mi
litari suspuși din S.U.A. trebuie 
să neliniștească în primul rînd pe 
americanii înșiși, pe acei oameni 
lucizi din Statele Unite care nu 
pot să nu-și dea seama de peri
colul pe care îl implică pentru 
S.U.A., pentru pacea generală ase
menea discursuri ațîțătoare, nesă-

cu vigilență de strajă, păzindu-și 
patria. Ele nu amenință pe nimeni. 
Dar nici nu vor îngădui nimănui 
să amenințe securitatea frontiere
lor lagărului socialist, munca paș
nică a poporului nostru.

„Este timpul să se înțeleagă, a 
spus tovarășul N. S. Hrușciov în 
raportul prezentat la Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S., că amenință
rile n-au nici un rost atunci cînd 
e vorba de Uniunea Sovietică, de 
lagărul socialist și să se recu
noască schimbările radicale care 
s-au produs în situația strategică 
din lume.

Acum toată lumea recunoaște 
marile succese obținute de știința 
și tehnica sovietică, care a des
chis omenirii calea spre Cosmos, 
Aceste realizări dovedesc posibili
tățile de care dispune Uniunea So
vietică, sistemul mondial socialist. 
Este absolut evident că, dacă Uni
unea Sovietică poate lansa o ra-

Declarațiile lipsite de răspundere 
ale unor generali din S.U.A.“
Un articol al lui R. I. MALINOVSKI, mareșal al Uniunii Sovietice

Tocmai sub 
Burke, șeful

Ministrul de Război american a 
declarat de asemenea că în cazul 
izbucnirii unui conflict armat în 
regiunea Berlinului, Statele Unite 
se vor considera îndreptățite „să 
facă uz de arme atomice de orice 
tipuri". Lui McElroy îi țin isonul 
alte personalități militare care a- 
menință cu nerușinare Țara Sovie
tică cu bomba nucleară. Printre 
altele, generalul Norstad a spus 
recent în Congresul S.U.A.: „Por
nesc de la considerentul că dacă 
va trebui să facem față unei si
tuații serioase, va trebui să folo
sim arma atomică, indiferent dacă 
ea se numește strategică sau tac
tică".
Asemenea declarații sălbatice sînt 

făcute de reprezentanți oficiali ai 
S.U.A. : generalul Twining, preșe
dintele grupului mixt al șefilor de 
stat major, amiralul Burke, șeful 
statului major al flotei navale și 
generalul White, șeful statului ma
jor al forțelor aeriene.

Aceste declarații nedemne ale 
unor militari americani, presărate 
de altfel cu tot felul de cuvinte

buite. Nu întîmplător în America 
există un număr destul de mare 
de oameni care se tem ca nu 
cumva generalul Twining și co
legii săi din grupul mixt, care au 
datoria să păzească securitatea 
poporului american, să treacă cu 
vederea urmările unei contralovi- 
turi nimicitoare cărei-a îi vor fi 
expuse în mod inevitabil și State
le Unite, dacă atomiștii imperia
liști ar dezlănțui. un război nu
clear. A trecut vremea cînd S.U.A. 
erau invulnerabile. Minimalizarea 
posibilităților reale ale U.R.S.S. de 
a da o contralovitură agresorului 
și exagerarea posibilităților celor 
de peste ocean, mai cu seamă în 
domeniul rachetelor balistice stra
tegice, nu arată că personalitățile 
militare din S.U.A. ar da dovadă 
de rațiune sănătoasă. Gejieralii și 
amiralii americani sînt aceia care 
trebuie să știe că Țara Sovietică 
dispune de nu m.ai puține forțe și 
posibilități pentru a riposta cu a- 
celeași mijloace cu care este a- 
menințată.

Forțele armate ale U.R.S.S. stau

chetă la sute de mii de kilometri 
în Cosmos, ea poate lansa fără 
greș rachete puternice în orice 
punct al globului I ’ ’ 
(N. S. Hrusciov, Raport la Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. Ed. 
Politică pag. 103, n. tr.).

Personalitățile militare cu jude
cata sănătoasă din țările Europei 
Occidentale abordează în mod rea
list aprecierea situației 
bilităților. Ele își dau 
popoarele Europei care 
urmările grele ale celui 
lea război mondial nu 
un nou război să le pricinuiască 
suferințe incalculabile. In cercurile 
militare din Europa Occidentală 
se. constată că flecăreala provoca
toare a unor generali americani 
nu conține nici măcar un grăunte 
de rațiune sănătoasă. Liddle Hart, 
cunoscut comentator militar englez, 
a îndemnat zilele acestea pe con
ducătorii N.A.T.O. să țină seama 
de faptul că amenințările cu arma 
nucleară la adresa U.R.S.S. „nu 
mai au nici un sens". Middleton, 
comentatorul ziarului „New York

Times", amintește : A pălăvrăgi cu 
dezinvoltură în secolul atomic 
despre o „încleștare hotărîtoare" — 
aceasta înseamnă a avea o atitu
dine cu totul nesăbuită... Aceste 
discuții dau naștere unor întrebări 
serioase cu privire la starea fa
cultăților mintale ale liderilor noș
tri militari".

Se pune întrebarea : De ce oare 
la Washington li se permite unor 
generali și amirali să facă decla
rații absurde și periculoase ? Cine 
îi oblăduiește și îi inspiră, dacă 
abia zilele trecute președintele 
S.U.A., Eisenhower, a afirmat că 
S.U.A. urmăresc „înlocuirea domi
nației forței prin dominația drep
tului, iar cîmpul de bătălie prin 
masa tratativelor?".

In spatele acestor ațîțători stau 
cercuri monopoliste puternice care 
sînt interesate în continuarea 
cursei înarmărilor, în ascuțirea în
cordării internaționale. Este vorba 

în primul rînd 
de regii „rachete
lor", de fabrican
ții de bombe nu
cleare și de alte 
tipuri de arma
mente care reali
zează profituri fa
buloase de pe ur
ma producției de 
armpment-.Ei se. 
tem.de. lichidarea 
focarelor de pri
mejdie militară, 

întructt tocmai la aceste focare ei 
își încălzesc mîinile.

După cum arată observatorul 
pămîntesc". • american M. Childs, aceste forțe 

exercită o influență din culise a- 
supra Casei Albe pentru a deter
mina guvernul S.U.A. „să se si
tueze pe o poziție rigidă și intran
sigentă față de orice tratative’’. 
Din ordinul lor, persoane îmbră
cate în uniforme militare au ros» 
tit cuvîntări-provocatoare și insti
gatoare.

Dar pe cît de absurde sînt che
mările instigatoare, ale generalȚ 
lor. și amiralilor americani, pa ațît 
de neîntemeiate sînt și calculele 
inspiratorilor lor. Consecințele 
acestui plan provocator se vor în
toarce împotriva inspiratorilor și 
organizatorilor lut Promotorii 
războiului și-au propus să ațîțe pa
siunile antisovietice. In fond însă 
pretutindeni au izbucnit cu și mai 
multă forță sentimentele de pro
fundă indignare împotriva provo
cărilor clicii militariste americane..

și a posi- 
seama că 
au suferit 
de-al doi- 
doresc ca

Acum toți își dau seama într-o 
măsură mai mare decît înainte că 
Uniunea Sovietică se situează 
ferm pe pozițiile menținerii păcii. 
Guvernul sovietic luptă cu perse
verență pentru a obține ca toata 
problemelersă fie rezolvate pe ca
lea tratativelor și nu „de pe po
ziții de forță”. Tocmai de aceea 
guvernul sovietic propune înche
ierea unui Tratat de pace cu Ger
mania. Dacă puterile occidentale 
nu vor accepta însă încheierea a- 
cestui tratat, Uniunea Sovietică, 
împreună cu alte state care i-au 
fost aliate în războiul împotriva 
cotropitorilor hitleriști, va semna 
acest tratat cu Republica Demo
crată Germană. Uniunea Sovieti
că face tot ce-i stă în putință 
pentru normalizarea pe cale paș
nică a situației din Berlin. In le- 
gătură cu aceasta nu amenințăm 
pe nimeni, ci adresăm un apel 
puterilor occidentale să căutăm 
împreună să rezolvăm problemele 
pe cale pașnică.

Opinia publică mondială vede 
în declarațiile reprezentanților 
Pentagonului o primejdie gravă 
pentru pace.

Oamenii rezonabili, neorbiți de 
propagandă, refuză să meargă pe 
drumul lunecos pe care îi împing 
ațîțătorii americani. „Generalii 
care se joacă cu arma atomică, 
arată ziarul vest-gernrart1 ,;'Neue 
Rhein Zeitung”, a: trebui să amu
țească; războiul nu este o alter
nativă. El nu poate fi o alterna
tivă". „Oare aceasta este o politri 
că? — întreabă cu indignare zia
rul. Oare acesta este un răspuns 
la apelul insistent al Moscovei de 
a lua loc la masa tratativelor? 
Acesta este un ioc cu cărți 
false...”

Conducătorii militari, de la 
Washington ar trebui să'țină sea
ma de aceste glasuri lucide. Ori
cine ăcționeâz in contradicție cil 
rațiunea' sănătoasă Ț care cere 
menținerea păcii Și promovarea 
unei politici de coexistență paș
nică, riscă să-și fringă gîtu! Cine 
va îndrăzni să bată cu im w-m 
războinic în masa tratativelor, 
va atrage asupra sa mînia pro
fundă a popoarelor

Trebuie să se țină seama — 
îndeosebi conducătorii arrerireni 
— de faptul că dacă imne-ia’iștii 
vor dezlănțui un nou război mon
dial. acesta va fi fără îndoială 
ultimul și se va termina cu în- 
frîngerea totală a lumii capita
liste.
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