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În întimpinarea 
zilei de 1 Mai
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Din

Proletari din toate țările, tiniți-văî

economii mari
‘— Anul acesta, ne povestea tov. 

Vilmoș Pelczer, directorul adjunct 
al Uzinelor textile „Gheorghe Do- 
ja“ din Sft. Gheorghe, colectivul 
uzinei noastre s-a angajat să eco
nomisească 1.100.000 lei, dintre 
care circa 250.000 lef în cinstea 
zilei de 1 Mai. Cum ? Prin diverse 
căi. Intr-un cuvînt însă, valorifi- 
cînd toate cunoștințele dobîndite, 
folosind rezervele existente — ori- 
cît de mici și neînsemnate ar pă
rea la prima vedere acestea.

Să vă dau un exemplu.
...Fetele din brigada lui Kovacs 

Rasica de la sectorul țesătorie, se 
aflau cu toate în sălița de ședințe 
a secției. Discutau despre econo
mii, despre angajamentul luat de 
întregul colectiv al sectorului lor 
și mal ales despre posibilitățile de 
realizare a aoestora.

— Cum să ne realizăm angaja
mentele ? Ii uitați-vă. Și Kovacs 
Rasica, responsabila brigăzii în
cepu să scoată din șorț mai multe 
țevi de bătătură. Nici una nu era 
Folosită la maximum. E drept, nu 
erau zed de metri de fire, dar 2—3 
metri tot erau. Fetele încetară să 
mai zfmbească. Se uitau și își re
cunoșteau țevile aruncate la coș.

Kovacs Rasica luă o bucățică de 
cretă și se duse apoi la tablă.

— In opt ore fiecare schimbăm 
dte 100 de suveici. Dacă la fiecare 
țeavă de bătătură folosim în plus 
doar 0,3 grame fire pe zl, într-o

lună, calculă ea, se pot economisi 
15 kg. fire, adică 75 metri de 
pînză.

Discuția nu s-a oprit însă aici. 
Fetele nu s-au mulțumit doar cu 
constatarea situației. In fața lor, 
a fiecărui om al muncii, partidul a 
pus sarcina de a realiza cît mai 
multe economii la locul de muncă 
și îndeosebi la materii prime și 
auxiliare. Ele au discutat pe înde
lete, gospodărește ceea ce vor face 
în viitor ca să folosească la maxi
mum firele de pe țevile de bătă
tură.

— Ați gîndit bine, a vorbit la 
ședință țesătoarea Maria Nobel, 
membră de partid, o muncitoare 
fruntașă, cu experiență. O să vă 
ajutăm și noi, comuniștii.

De la ședință au trecut mai 
multe săptămîni. în luna martie, 
brigada tinerilor țesătoare condusă 
de Kovacs Rasica a dat în plus, 
peste plan din firele economisite 
la țevile de bătătură, peste 150 de 
metri țesături, din care se pot con
fecționa circa 50 de rochii.

...Și celelalte brigăzi de tineret 
din uzină au obținut în cinstea zi
lei de 1 Mai succese importante 
în muncă. Pînă la 10 aprilie, în
tregul colectiv al uzinei a realizat 
peste 260.000 lei economii, îndepli- 
nindu-și astfel angajamentul luat, 
întrecerea pentru cît mal multe e- 
oonomii continuă.

AL. P1NTEA

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

duminicăPrintre cei 
ce pregătesc 

cîntece și jocuri
Zilele trecute la Casa de cul- 

lu.s a tineretului din raionul 
„Nicolae Bălcescu' au avut loc, 
in fiecare după-amiază, specta
cole. Timp de o săptămină ti
neri din marile întreprinderi și 
instituții ale raionului rînduin- 
du-se cînd pe scenă ca membri 
ai echipelor artistice de amato
ri, cînd în sală ca spectatori 
și au făcut cunoscute reperto
riile artistice pregătite în cin
stea zilei de 1 Mai. S-a desfă
șurat un fel de concurs artistic 
(al cărui juriu l-au formal 
membrii comisiei culturale raio
nale) cu toate atributele unui 
astfel de eveniment : entuziasm, 
emoții, aprecieri, succes. Luni 
și marți tinerii artiști amatori 
din formațiile orchestrale, de la 
uzinele „Flamura Roșie" și 
„Steaua Roșie* au stîrnit admi
rația tuturor. Au urmat apoi 
dansurile populare înviorînd 
întreaga sală cu pitorescul și 
farmecul lor.

In zilele următoare au fost 
trecute în revistă formațiile de 
cîntece și cor. Tinerii strungari 
Elena Manea și Gheorghe Po
pescu de la uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu", Mihai Vasile de la 
Combinatul de cauciuc Jilava fi 
alți tineri soliști au executat cu 
talent cîntece populare ale că
ror melodii ușor fremătătoare 
se împleteau pe scenă într-o 
continuă succesiune cu cîntecele 
corului. Incepînd cu acel mi
nunat „1 Mai“ al lui Ciprian 
Porumbescu (cîntec existent în 
programul fiecărei formații de 
cor) și sfirșind cu „Foicica fa
gului" (corul uzinelor „T. Vla- 
dimirescu") sau „Pămînt mă
reț al patriei iubite* de Ion 
Chirescu, (corul uzinelor „Vis- 
cofil") fiecare cîntec e atît de 
vibrant și se contopește în an
samblu așa de bine incit ai im
presia că asculți nu nouă for
mații a cite 50 de coriști, ci pe 
toți cei 450 de tineri deodată.

Ei intimpină marea sărbă
toare a oamenilor muncii cu 
toată bucuria și entuziasmul ca
racteristic vîrstei lor. In ziua de 
1 Mai ii vom întilni din nou 
laolaltă, aducînd cu ei pe estra
dele Capitalei cîntecele și jocu
rile lor tinerești.

V. BARAN

in
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Realizări ale tinerilor

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

La Cazangeria uzinelor „Mao Țze-dun" din București, brigada de tineret condusă de Iulian Diamandi 
este fruntașă In întrecerea desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai. Iată în fotografie pe responsabilul 

brigăzii împreună cu Nițu Alexandru lucrînd la un cazan de locomotivă.

1 în întîmplnarea zilei de 1 Mal 
crește numărul tinerilor din Capi
tală care iau parte la acțiunile 
brigăzilor de muncă patriotică.

Prin activitatea desfășutată pe 
diferite șantiere de cei peste 85.000 
de tineri muncitori, studenți și e- 
levi din Capitală, membri ai bri
găzilor de muncă patriotică cărora 
li s-au alăturat în acțiunile de cu
rățire și înfrumusețare a parcuri
lor, grădinilor și școlilor 64.000 de 
pionieri și școlari s-au obținut în 
primele două săptămîni ale lunii

aprilie economii în valoare de 
peste 422.000 lei.

De la începutul anului și pînă 
la jumătatea lunii aprilie tineretul 
bucureștean a colectat 3.388 de 
tone de fier vechi. In această acți
une, în fruntea tuturor tinerilor din 
Capitală sînt cei din raionul V. I. 
Lenin care și-au depășit de acum 
angajamentele luate pentru între
gul an. Rezultate bune au obținut 
și tinerii din raioanele 23 August, 
1 Mai și Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Bobinatoarele fruntașe Aneta Ciubotaru și 
fabrica de hîrtie și celuloză „Steaua

Utemiști ți tineri de

Maria Hornea de la 
Roșie" din Bacău.

la sate I

Să grăbim ritmul însămînțărilor 
de primăvară!

Situația pe țară la însămînțarea porumbului
In ultimele zile deosebit de 

prielnice efectuării lucrărilor agri
cole, s-a lucrat intens îndeosebi la 
însămînțarea porumbului, cea mai 
râspîndită cultură oerealieră din 
țara noastră.

In această săptămînă au fost 
însămuițate 
1.600.061) de 
aprilie pe întreaga țară au fost în- 
sâmînțate cu porumb 2.169.000 
hectare, ceea ce reprezintă 59 la 
sută din suprafața destinată a- 
cestei culturi.

Dintre regiunile mari producă
toare de porumb sînt avansate cu 
însămînțarea regiunile Pitești și 
Craiova, care au însămînțat 94 și 
respectiv 81 la sută din suprafața 
planificată. Numeroase gospodării 
agricole de stat și unități agri
cole cooperatiste din acestea și 
din alte regiuni ale țării au ter
minat însămînțarea porumbului.

In unele regiuni, printre care 
Galați, București, Timișoara și al
tele, unde această lucrare de mare 
importanță nu a început imediat 
ce condițiile au permis-o, iar a- 
cum nu se folosesc toate mijloa
cele existente, însămînțarea po
rumbului este rămasă în urmă. In 
regiunea Galați, de exemplu, s-a

cu porumb aproape 
hectare. Pînă la 16

însămînțat numai 37 la sută din 
suprafața prevăzută, iar în regiu
nea București 45 la sută, deși a- 
ceste regiuni au 
lități pentru ca 
pînă in prezent 
sută.

Epoca optimă 
porumbului fiind către sfirșit, în
deosebi în regiunile din sudul ță
rii, iar vremea continuind să fie 
lipsită de ploi, în săptămina vii
toare trebuie folosite toate mijloa
cele pentru terminarea acestei lu
crări în majoritatea regiunilor. 
Trebuie intensificat schimbul de 
semințe obișnuite cu semințe hi
bride de porumb pentru a se în- 
sămînța porumb hibrid pe supra
fețe cît mai mari. Trebuie de a- 
semenea amenajate suprafețe cît 
mai mari pentru irigat, deoarece 
la culturile irigate cu porumb au 
fost obținute recolte de 2—3 ori 
mai mari decît la cele neirigate. 
Este necesar ca și celelalte 
crări din această perioadă să 
urgentate pentru terminarea 
vreme a lucrărilor agricole 
primăvară și asigurarea unei 
colte bune în acest

suficiente posibi- 
să fi însămînțat 

cel puțin 60 la

de însămînțare a

an.

Tovarășului
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV

Scumpul nostru Nikita Sergheevici,

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări, vă adresăm 
un salut călduros și din toată inima, dumneavoastră, 
tovarășul nostru mai mare și prietenul nostru, dis
cipol fidel al lui Lenin, eminent militant al Partidu
lui Comunist, al Statului Sovietic și al întregii miș
cări comuniste și muncitorești internaționale.

împreună cu întregul partid și cu întregul popor 
sovietic, vedem în dumneavoastră pe luptătorul neo
bosit pentru triumful comunismului, pentru pace în 
lumea întreagă, o pildă de stil leninist în muncă, 
de slujire fără preget a intereselor oamenilor muncii.

întreaga energie clocotitoare ce vă este proprie, 
bogata dumneavoastră experiență politică, înțelep
ciune și inițiativă curajoasă, le consacrați construirii 
comunismului în țara noastră. întăririi puterii Sta
tului Sovietic, consolidării pozițiilor lagărului socia
list și ale întregii mișcări comuniste și muncitorești 
internaționale.

Ținem să relevăm în mod deosebit modul bolșevic, 
curajos și creator, pătruns de grija leninistă pentru 
interesele poporului, în care ați abordat rezolva
rea în ultimii ani a problemelor actuale ale politicii 
interne și externe a Statului Sovietic. Cele mai im
portante măsuri politice și economice ale Comitetului 
Central al P.C.U.S., luate în acești ani și îndreptate 
spre grăbirea mersului societății sovietice spre comu
nism, spre avîntul puternic a! agriculturii și industriei

A. ARISTOV 
N. BELIAEV 
L. BREJNEV
E. FURTEVA
N. IGNATOV 
A. KIRICENKO
F. KOZLOV
O. KUUSINEN

1959.16 aprilie
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Vodă

și creșterea considerabilă a bunăstării oamenilor 
muncii, s-au desfășurat din inițiativa dumneavoastră 
și sub conducerea dumneavoastră.

Politica externă sovietică, clarvăzătoare, suplă și 
principială, in care desfășurați atît de multă ener
gie și pricepere, a asigurat creșterea uriașă a pres
tigiului Statului Sovietic pe arena internațională.

Scumpe Nikita Sergheevici, în întreaga dumnea
voastră activitate vedem un exemplu de abordare 
partinică și de pe poziția intereselor statului a pro
blemelor mari și mici, un exemplu de slujire fără 
preget a cauzei istorice a clasei muncitoare, un 
exemplu de legătură indestructibila cu poporul, de 
fidelitate de nezdruncinat față de principiile marx- 
ism-leninismului. Rapoartele și cuvîntările dum
neavoastră sînt modele de îmbogățire creatoare a 
teoriei marxist-leniniste, în deosebi în problemele 
construirii socialismului și comunismului.

Pentru toate aceste remarcabile calități ați dobîn- 
dit dragostea și respectul binemeritat ai partidului 
și poporului.

Vă îmbrățișăm călduros și din toată inima, 
scumpul nostru Nikita Sergheevici, și vă urăm sănă
tate, mulți, mulți ani de viață și activitate rodnică 
pentru binele poporului sovietic, pentru binele comu
nismului 1 Regretăm foarte mult că, în această zi 
însemnată, nu avem posibilitatea să vă transmitem 
personal *) sentimentele noastre sincere de prietenie, 
de profund respect și dragoste.

A. MIKOIAN
N. MUHITDINOV
M. SUSLOV
N. SVERNIK 
K. VOROȘILOV 
I. KALNBERZIN 
A. KIRILENKO

D. KOROTCENKO 
A. KOSIGHIN 
K. MAZUROV
V. MJAVANADZE
N. PODGORNH
D. POLIANSKI
P. POSPELOV

. *) .Nota redacției: N, S. Hrușciov se află în concediu^

La a X-a aniversare
a mișcării mondiale pentru pace

ț Glasul
partizanilor păcii
zece ani de cînd 

mișcarea mon-
să arunce bomba atomică. Și iată, 
au trecut nouă ani de atunci și 
bomba n-a fost aruncată, deși 
mulți politicieni și militari din 
Occident au cerut ca să se facă 
uz de ea și au amenințat ome
nirea nu odată cu folosirea ei.

Forța uriașă a Uniunii Sovie
tice, a Întregului lagăr socialist, 
și, alături de aceasta voința su
telor de milioane de oameni din 
lume, exprimată tocmai prin ape
lul de la Stockholm, a oprit in 
loc pe cei ce se pregăteau să 
dezlănțuie un război atomic. 
Peste un alt an, Consiliul Mon
dial al Păcii lansa apelul său 
pentru un pact al păcii intre cele 
cinci mari puteri. De data a- 
ceasta apelul a fost semnat de 
603.570.000 de oameni. Iată cum 
chiar în numărul semnăturilor 
pe apelurile Consiliului Mondial

Prof. univ. J. Livescu
Rector al Universității „C. I. 
Parhon*, membru în Comitetul 

Național pentru Apărarea Păcii 
din R. P. Romină

a
dială pentru apărarea păcii, cea 
mai largă mișcare populară a zi
lelor noastre, mișcarea ce unește 
in rîndurile el sute de milioane 
de oameni cinstiți de pe tot glo
bul pămîntesc.

In toate țările, pe toate conti
nentele, oamenii de toate națio
nalitățile și rasele, cu cele mai 
diverse opinii politice sau cre
dințe religioase, oameni cu cele 
mai diferite ocupații și de toate 
virstele, s-au angajat în marea 
bătălie pentru înfrîngerea răz
boiului, dușmanul întregii ome
niri.

Azi omenirea nu mai e nepu
tincioasă in fața acestui dușman 
al el. In prezent există puter
nice forțe sociale și politice care — ------ j—---- : nQU

im- 
as- 
lor 
so- 
So- 
un

iau o atitudine activă impotriva 
războiului, precum și mișcarea 
muncitorească din țările capita
liste, o forță puternică a timpu
rilor noastre. Alături de toți a- 
cești factori a apărut și s-a dez
voltat uriașa mișcare a partiza
nilor păcii, ce unește sute de mi
lioane de voinți omenești într-una 
singură, aidoma unul zid uriaș 
în calea războiului.

în zece ani ai existenței sale, 
mișcarea mondială pentru pace a 
desfășurat o activitate pe cît de 
largă, pe atît de diferită. Dar un 
loc deosebit în activitatea ei mul
tilaterală l-a ocupat lupta impo
triva primejdiei atomice. Nu tre
cuse decit un an de la înființa
rea mișcării partizanilor păcii, 
cînd Consiliul Mondial al Păcii 
a lansat istoricul său apel de la 
Stockholm pentru interzicerea 
armei atomice, apel pe care și-au 
pus semnăturile Jumătate de mi
liard de oameni. Pe vremea aceea 
mulți oameni de rea credință 
luau in derîdere aceste „petece 
de hîrtie" semnate cu diverse 
nume, spunînd că ele nu vor pu
tea împiedica mina care va avea

G. A. S.-ul tineretului din Cuza 
a terminat însămînțările

de la G.A.S. Cuza Vodă au în
ceput printre primii însămînțările 
din campania agricolă de primă
vară. Ei au terminat Însămînțările 
din epoca I cu 6 zile mai devre
me, înaintea tuturor celorlalte gos
podării din raion. De asemenea, 
tot datorită faptului că terenurile 
au fost bine pregătite și din vreme 
iar mașinile puse la punct, cînd 
timpul a fost prielnic pentru în- 
sămînțări ei au trecut cu toate 
forțele la însămînțarea culturilor 
din epoca a 11-a.

In numai 4 zile și jumătate ei 
au terminat de însămînțat 634 hec
tare cu porumb boabe și 110 hec
tare cu porumb siloz.

In această primăvară, mecaniza
torii de la G.A.S. Cuza Vodă au 
însămînțat în total 1249 de hec
tare. Ei sînt hotărîți ca să con
tinue seria succeselor obținute în 
această primăvară, muncind cu 
elan pentru a realiza angajamen
tele pe care și le-au luat în legă
tură cu sporirea producției 
hectar.

Tovarășul Gheorghe Surivan, di
rectorul G.A.S.-ului tineretului din 
Cuza Vodă ne-a anunțat că entu
ziastul colectiv de tineri mecani
zatori de la această gospodărie a 
reușit să obțină acum două zile 
o victorie importantă: terminarea 
complectă a însămînțărilor din 
campania agricolă de primăvară. 
Reparînd din vreme mașinile și 
tractoarele, pregătind terenul și 
selecționînd sămînța, mecanizatorii

O profesie incompatibilă
cu mediocritatea

se opun dezlănțuirii unui 
război mondial de către 
perialiști. Forțele păcii sînt 
tăzi gigantice. In primele 
rinduri stau țările lagărului 
cialist în frunte cu Uniunea 
vîetică care cuprinde peste 
sfert din globul pămîntesc șl a- 
proape un miliard de oameni, 
care dispune nu numai de mij
loace morale dar și materiale, 
pentru preîntîmplnarea unei agre
siuni. In afară de aceasta există 
un mare grup de alte state, cu o 
populație ce numără multe sute 
de milioane de oameni, state care

(Continuare in pag. 4-a)
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Dezvelirea unui bust 
al lui Fr. Joliot-Curie

de prof. univ. dr. Valeria L. Bologa

de 
Ș> 

cu

' Marele organizator al vieții 
medicale științifice romînești mo
derne, întemeietorul învățămîntului 
nostru medical superior, Carol 
Davila, a cărui frumoasă statuie 
străjuiește intrarea Facultății de 
medicină din Capitală, ca student 
încă, în Franța, s-a înrolaț vo
luntar în rîndul celor care au por
nit pe teren să combată cea de a 
doua mare epidemie de holeră din 
Europa.

Cu acest prilej a dat dovadă 
atita devotament, de pricepere 
inițiativă, incit a fost decorat 
medalia epidemiilor.

Cînd, în 1916-1917, armata ro
mină, in retragere, a fost bintui- 
tă de tifos exantematic și, sub 
priceputa conducere a marelui sa
vant loan Cantactizmo, corpul 
nostru sanitar a reușit să pună în 
sfirșit capăt grozavului flagel, de 
asemenea un mare număr de stu
denți mediciniști au dat dovadă de 
un înalt spirit de sacrificiu în a- 
ceastă acțiune.

Poate cei mai mulți din studenții 
mediciniști, care în timpul recentei 
epidemii de gripă au luat parte 
activă la combaterea ei, nici nu 
s-au gîndit la exemplele pilduitoare 
ala înaintașilor. Majoritatea lor, 
din firescul imbold al eticii medi
cale sădită în ei îrr timpul anilor 
de studii, de partidul nostru, de 
corpul didactic, de organizația de 
tineret și-a făcut în mod cinstit și

cu prisosință datoria. In general 
medicii care au avut sub conduce
rea lor echipe de studenți, au ră
mas cu o impresie bună, nu numai 
despre entuziasmul tinerilor vii
tori colegi, despre devotamentul 
lor pentru meseria de medic, ci și 
despre cunoștințele lor științifice. 
Studenții noștri mediciniști au tre
cut cu succes prin această probă.

Dar au existat și defecțiuni. (Cu 
bucurie putem să constatăm că în 
număr destul de mic)- S-au găsit 
cite unii pe ici, pe colo, care — 
după terminologia studențească — 
„au tras chiulul". S-au gîndit că 
e mai bine să lase pe alții să aler
ge din zori de zi pînă noaptea tîr- 
ziu pe la bolnavi, și că pentru ei 
e mai practic să nu se expună, să 
se cruțe. Puțini cîți au fost, totuși 
ei au însemnat pete negre pentru 
onoarea profesională a studenților 
mediciniști. Au fost și deficiențe în 
ceea ce privește cunoștințele medi
cale și abilitatea diagnostică și te
rapeutică a cîtorva. La combate
rea gripei au fost mobilizați stu
denți din ani superiori, despre care 
se presupunea că au cunoștințe 
bine precizate de semiologie medi
cală și că stăpînesc farmacologia, 
cel puțin în acea măsură, îneît să 
știe cînd și cum trebuie pre
scrise medicamentele tipizate uzu-

ale. Pentru asta nu-i nevoie să fii 
doctor în științele medicale. Dacă 
ai știut să asimilezi sîrguincios și 
inteligent ceea ce ai auzit la 
cursuri și ai văzut la stagii in anii 
lll-V, poți să faci față acestor sar
cini elementare. Puteam să aștep
tăm de la toți studenții care au 
luai notă de trecere la examenele 
anilor respectivi, fără excepție, să 
corespundă sarcinilor. Dar iată că 
s-a vorbit despre cite unul și altul 
care, ascultînd un bolnav gripat, 
n-a fost in stare să seziseze o 
bronșită sau să o distingă de un 
început de pneumonie.

lată-ne ajunși la pericolul me
diocrității care poate apare în pre
gătirea unui medic.

Noi, cei bătrîni, constatăm că 
față de felul cum eram școlarizați 
odinioară la facultate, azi i se 
oferă studentului în medicină posi
bilități incomparabil mai mari de 
a păși în profesiune mai bine înar
mat din toate punctele de vedere. 
Medicinistul din zilele noastre, 
dacă e inteligent, sîrguincios și 
mai ales conștiincios și are o justă 
orientare etică, este în stare ca 
după terminarea celor 6 ani de 
studii să corespundă înaltei sale 
misiuni de medic. Trimis pe teren, 
absolventul medicinist, trebuie să 
dea seamă de sănătatea, chiar de

viața fiecărui om care se încredin
țează îngrijirii lui. La circumscrip
ție nu mai este asistentul, șeful 
de lucrări sau conferențiarul, că
ruia, în timpul stagiului la clinică, 
medicinistul i se putea adresa cînd 
avea vreo nelămurire sau îndoieli. 
La sat trebuie să stai pe picioare 
proprii, trebuie să mergi după 
principiul „văzut și făcut". Dar 
ceea ce vezi, trebuie să vezi bine, 
ceea ce faci, trebuie să faci cu dis- 
cernămînt, cu judecată clară și cu 
prevedere, căci altcum te joci cu o 
viață de om 1 Ai o înaltă răspun
dere morală.

întreaga responsabilitate care se 
leagă de activitatea medicului, ri
dică o cerință imperioasă : elimi
narea la timp a oricărei mediocri
tăți și superficialități in pregăti
rea sa.

De bună seamă că examenul de 
admitere în facultate, cu drept cu- 
vînt foarte sever, este un filtru 
bun, dar nu are eficiență de sută 
la sută. Se întîmplă în fiecare an 
că se strecoară prin acest examen 
și cîteva elemente care, sînt în 
stare să-și mascheze pentru cîtva 
timp mediocritatea. Este absolut 
necesar ca în anii I și II în me
dicină, să se facă o selecționare 
severă. Acele elemente care în 
cursul acestor ani de probă nu sînt 
în stare să treacă de la toceală la

(Continuare tn pag. Sa)

La șantierul naval „I Mai' 
din Brăila se construiesc 
tnneur i petrolifere de 1.000 
tone, ceamuri de 200 tone 
pentru transportul stufului 
necesar Combinatului de celu
loză din Brăila, nave dormitor 
pentru muncitorii care lucrea
ză în Deltă la recoltarea stu
fului fi șalupe, in întrecerea 
socialistă colectivul de muncă 
de aici a realizat o economie 
în valoare de 200.000 lei. 
Pentru a cinsti ziua interna
țională a oamenilor muncii cu 
noi realizări, ei vor livra un 
tanc petrolifer înainte de ter
men cu 2—3 zile. în fotogra
fie : electricianul loan Oan- 
cea lucrînd la instalațiile elec
trice ale unui ceam. Lunar el 
își îndeplinește planul de 
muncă cu 2—3 zile înainte 
de termen.

(Foto: AGERPRES)

I. ȘERBU

Cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a mișcării mondiale pentru 
pace și în cadrul acțiunilor pentru 
eternizarea memoriei lui Frederic 
Joliot-Curie, sîmbătă, la Faculta
tea de matematică și fizică a Uni
versității „C. 1. Parhon* din Bucu
rești a avut loc solemnitatea dez
velirii bustului acestui mare sa
vant, membru al C.C. al Partidului 
Comunist Francez și fruntaș al 
mișcării mondiale pentru pace.

La solemnitate au luat parte 
membri ai Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, academicieni, profesori u- 
niversitari, studenți și alții.

Au fost de față și domnii Shigeo 
Sato (Japonia), membru în Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii, se
cretar al Consiliului Mondial al 
Păcii, dr. Otto Tacke, profesor la 
Universitatea Humboldt din Ber
lin, membru în Consiliul german 
al păcii și dr. Siegfried Rapp, pro
fesor la Institutul de muzică din 
Weimar, care vizitează țara noastră 
ca invitați ai Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romină.

Au luat cuvîntul acad. Horia 
Hulubei, vicepreședinte al Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă, directorul 
Institutului de fizică arș&iică al 
Academiei R. P. Romîne, și prof. 
Gheorghe Mihoc, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romî
ne, decanul Facultății de matema
tică și fizică a Universității „C. I. 
Parhon , care au vorbit despre 
imensul aport al lui Frederic Jo- 
liot-Curie la progresul științei și 
despre activitatea sa neobosită pe 
tărîmul luptei pentru pace.

(Âgerpns)



pe platourile de filmare

Tinerețea în ofensivă

con-

Cercetările 
unor tineri 
speologi

Muzeul de Artă al R.P.R, 
își îmbogățește colecțiile

De vorbă cu maestrul M. H. Maxy

La Buftea, primăvara a năvălit 
mai repede, mai tumultoasă ca in 
oraș. Apropierea lacului, pomii în
floriți, verdele ierbii crude, îndeam
nă pe citadin la visara Dar oame
nii cinematografiei trec pe Ungă ele 
grăbiți, ducînd totuși înăuntru, pe 
platourile uriașe, suflul precipitat 
al acestui început de primăvară, 
început ce coincide cu un elan ge
neral, cu o mobilizare tinerească a 
forțelor din studio, pentru a face 
filme mai bune și mai multe. Și 
premizele există. Au intrat în pro
ducție 7 scenarii interesante, rod 
«tl muncii temeinice depuse în ul
tima vreme cu scriitorii de către 
redacția de scenarii și noua 
ducere a studioului.

pentru că scenariștii „Furtunii" 
sînt și autorii dramaturgiei „Valu
rile Dunării", iar între ceile două 
filme — diferite ca gen, ca fabu
lație — există și anumite tangențe 
tematice, echipele surori se so
cotesc într-o creatoare întrecere. 
Doar că la „Furtuna" n-au fost 
găsiți încă toți interpreții rolurilor 
principale și de aceea filmările 
n-au început. Dar realizatorii se 
pregătesc intens pentru marea bă. 
talie cu timpul.

Pe platoul 4 
se filmează I

Echipa „Valurile Dunării” 
început filmările interioarelor 
tr-un ritm susținut, reușind 
obțină cifre însemnate de metraj 
util. Scenariul, semnat de Fran
cisc Munteanu și Titus Popovici, 
bogat în fapte de viață i-a dictat 
regizorului Liviu Ciulei o formulă 
cinematografică dinamică. „Nici
odată de cînd lucrez la film, conți
nutul nu și-a impus atît de energic 
forma ca aici", na spune regizo
rul. Aceasta înseamnă segmentarea 
acțiunii în planuri scurte și nume
roase, ceea ce reclamă un efort 
sporit din partea tuturor : creatori 
și tehnicieni, chemați să filmeze 
ore întregi, sub lumina reflectoare- 
lor zecile de scene variate ca in
terpretare, decar, condiții tehnice, 
(posibilități de iluminare, de miș
care a aparatului etc.). Dar pe 
platoul plin de oameni nimeni nu 
se plînge. Lucrează toți de la ac
tori pînă la electricieni cu un elan 
pe care ți-1 dă bucuria muncii în
drăgită și mîndria angajamentului 
luat. Pentru că echipa „Valurile 
Dunării* dorește să prezinte publi
cului aceist episod cinematografic 
inspirat din lupta poporului nostru 
pentru înfăptuirea actului revolu. 
ționar de la 23 August chiar în aju
nul celei de a 15-a aniversări. Un 
angajament de cinste care obligă, 
însuflețește. „Cu o asemenea echi
pă cu care colaborez admirabil, 
nu numai pe plan tehnic, ci și 
efectiv, am siguranța că filmul va 
ieși — nu numai la timp ci și 
bine". Cuvintele 
exprimă de fapt 
dinea întregului

a 
în.
să

lui Liviu Ciulei 
dorința și certitu- 
colectiv.

Parcă nicicînd nu s-a afirmat 
mai impetuoasă, mai dornică de 
muncă, tinerețea din Studioul 
„București". Tinerețea ca vîrstă dar 
și vîrstnicii plini de elan. Salutăm 
călduros reintrarea pe platou, după 

maestrului 
ecranizarea 

după Caragiale „Telegrame".
O echipă entuziastă, condusă 

Lucian Bratu, a început zilele 
cestea probele de actori pentru 
nou film, inspirat după romanul 
„La miezul nopții va cădea o stea" 
de Theodor Constantin, al cărui 
scenariu este semnat de un tînăr : 
D. Carabăț. L-am întâlnit pe re
gizor discutînd febril, pe platoul 
Tomis, cu actorul care trebuia să 
probeze în acea zi, în fața aparatu
lui : „Pentru mine, alegerea inter- 
preților constituie momentul cel 
mai dificil, hotărîtor pentru soar
ta filmului".

Lucian Bratu era emoționat. Tî
năr și el, își dă prin aceasta exa
menul primului film. Și filmul de 
aventuri este un gen cinematogra
fic greu, care presupune mult meș
teșug și temperament artistic. Mai 
ales cînd autorii doresc să reliefe
ze nu numai înlănțuirea captivan
tă de evenimente ce duc la des
coperirea unor spioni ai nemților 
strecurați în rîndul unei unități 
militare romîne, ci și caractere in
teresante, puternice, din rîndul os
tașilor, care au luptat pe frontul 
împotriva fasciștilor nu numai cu 
armele dar și cu căldura inteli
genței, a perspicacității lor.

ei lungă absență a 
Jean Georgescu cu

Malvina Ursianu s-a îndreptat 
și ea, cu îndrăzneală creatoare, 
spre o temă interesantă ce oglin
dește epoca frămîntată a anilor 
1945 cînd sub presiunea maselor 
populare a fost alungat de la pu
tere guvernul Rădescu și instaurat 
primul guvern democratic. La 
baza viitorului film „Vînt de 
martie" stă o idee a scriitorului 
Petru Dumitriu ce oglindește as
pecte din apriga luptă de clasă de 
la sate în acea epocă și care a 
inspirat scenaristei o acțiune dra
matică originală, caractere puterni
ce, pentru care ea caută cu înfri
gurare interpreții.

Gopo n-a găsit încă pînă la ora 
aceasta prințesa mofturoasă, inter
preta eroinei noului său film jucat 
„De dragul prințesei" ce va fi o 
satirizare a fugii de realitate, a vi
sărilor sterpe și mincinoase.

Emulație creatoare
al nostru închinatAl doilea film 

eroismului oamenilor muncii, care 
sub conducerea comuniștilor au 
ridicat armele împotriva ocupanți- 
lor hitleriști va fi „Furtuna". Un 
film greu, care implică scene de 
masă, ciocniri armate, multă figu
rație, efecte pirotehnice. Reconsti
tuirea artistică a unor fapte isto
rice a revenit scenariștilor 
(Titus Popovici — Francisc 
Munteanu) și regizorilor (Sinișa 
Ivetici — Andrei Blaier). Acțiunea 
se desfășoară în Ardeal într-un 
oraș de la granița țării, imadiat 
după 23 August. Din numeroasele 
prospecții făcute pentru găsirea 
locurilor de filmare în exterior, re
gizorii au ales Sibiul, orașul din 
viața căruia s-a inspirat unul 
dintre scenariști. „Am intenționat 
să consemnăm în film o parte din 
evenimentele pe care le-atn trăit in 
acea etapă istorică pentru țara 
noastră" — subliniază Titus Po
povici caracterul autentic al aces
tei narațiuni cinematografice. Șl

de 
a- 
un

Lupta cu primăvara
Dar ofensiva nu se poartă numai 

pe platouri. Pe crestele înzăpezite 
ale munților Făgăraș s-a încins o 
pasionantă bătălie cu primăvara. 
Două echipe conduse de doi tineri 
operatori Lupu Gutman și Jean 
Pierre Lazare au filmat pînă acum 
paralel în Bucegi și Făgăraș o 
parte din exterioarele filmului 
„Avalanșa". Alungați de dezghețul 
general, ei s-au retras acu-m pe 
vîrfurile cele mai înalte, pentru a 
mai prinde încă în obiectivul cine
matografic peisajul înzăpezit care 
joacă un rol dramatic decisiv în 
acțiunea filmului realizat de Gheor- 
ghe Turcu după scenariul lui Horia 
Lovinescu. Este vorba de eroica 
acțiune colectivă pe care o între
prinde o grupă de muncitori, pen
tru a-și salva de la moarte tova
rășii cuprinși de avalanșă, pe vîr- 
fttl munților. Dar pentru a ilustra 
artistic eroismul personajelor, în
treaga echipă muncește ea însăși 
cu abnegație, cu înflăcărarea spe
cifică avîntatei tinereți.

Continuînd tradițiile inaugu
rate de marele savant natura
list romîn Emil Racoviță, speo
logii din țara noastră explorea
ză mereu noi ți noi goluri sub- 
pămintene.

Recent, colectivul de tineri 
cercetători ai Filialei Cluj 
Institutului de Speologie 
Racoviță", însoțit de un grup 
de studenți de la Universitatea 
„V■ Babeș“ din Cluj, a între
prins explorarea în continuare 
a uneia din cele mai mari și 
interesante peșteri din țara 
noastră : Peștera vintului.

Peștera a fost descoperită în 
anul 1957 de cițiva alpinițli 
clujeni, veniți aici pentru ex
plorarea „găurii suflătoare", 
care le-a fost semnalată de că
tre localnici. Pătrunzind prin- 
tr-un tunel îngust, prin care 
de abia se poate strecura un om 
și prin care iese un puternic 
curent de aer rece (de unde și 
numele de „gaură suflătoare), 
se ajunge în coridorul princi
pal al peșterii pe parcursul că
reia curge un pîriu subteran. 
Este așa numita rețea activă a 
peșterii.

în peșteră s-au găsit forma
țiuni rare ți interesante, ca 
anthoditele (sau cum se mai 
numesc: flori de gips), cluste- 
rite (formațiuni calcaroase în 
formă de strugure) și altele.

Biologii, la rîndul lor, au 
descoperit numeroase și diferite 
animale cavernicole, adaptate 
cu mii de ani în urmă condiți
ilor de mediu din peșteră.

Cercetările viitoare care ur
mează să se facă în Peștera 
viatului au drept scop elabo
rarea unei lucrări monografice.

In peșteră

ALICE MANOIU

CORNELIU PLEȘA 
Cercetător științific la Fi
liala Cluj a Institutului de 

speologie „E. Racoviță"

Dezvoltarea industriei aeronautice 
a R. D. Germane

Două tipuri de aparate produse în uzinele din R. D. Germană : aparatul cu reacție pentru pasageri 
„152“ și avionul pentru uz comercial „IL 14 P".

Un oraș

Dar

Electropterul nostru coborî ușor 
pe terasa clădirii albe semiexagu- 
naie din cvartalul 2 al zonei H-G- 
celula 24 a orașului A tomia.

— Ei, se pare că te-ai ți deprins 
cu sistemul de adrese din orașele 
noastre ? ! — spuse ghidul vădit 
încurajator. Ai avea ceva împotri
vă să facem o vizită unui bun 
amic ?

— Cu multă plăcere! Dar înain
te de toate, aș avea rugăminteu 
să-mi spui cite ceva despre felul 
de trai al oamenilor. Știi? N-aș 
vrea să fiu victima propriei mele 
ignoranța,

— Poate că ai dreptate !
vorbind despre ce te interesează, 
hai să facem o mică plimbare pe 
aleile de colo — spuse ghidul și a- 
rătă undeva înainte.

Am ieșit pe prima alee ce o 
văzuserăm. Deși așternutul aleilor 
avea aspectul celui mai banal us- 
falt, îmi dădui repede seama că 
prezenta particularități neobișnui
te, Aveam senzația că merg pe un 
covor persan și totuși auzeam de 
la cițiva metri zgomotul ușor fă
cut de alți pietoni. Apoi pe supra
fața aproape netedă a aleii, deși 
era ceva praf, nu se ridica deloc 
in aer in ciuda brizei artificiale 
care la ora aceea călduroasă sufla 
potrivit, răcorind și imbălsămind 
atmosfera. Privind fascicolele de 
lumină solară ce se strecurau prin 
frunzișul copacilor, aerul era clar 
ți pur ca pe cel mai înalt munte: 
nici pic de praf.

— Am senzația că sînt martorul 
unor fenomene ciudate — spusei.

— La ce te referi ?
— Aleia, zgomotul, praful..,
— A, ai ți observat ! — consta-

tă ghidul. Vite, zgomotul ! Pe 
vremuri mulți oameni, poate cei 
mai mulți, îl considerau cel mult 
ca un lucru neplăcut ți-atît. Poale 
că ți de aceea lumea consimțea a- 
tit de ușor, mai ales in orașele 
mari, să trăiască intr-un vacarm 
îngrozitor, nu numai neplăcut, dar 
mai ales dăunător sănătății oame
nilor. Prin anul 1958 s-a calculat 
că — de pildă — in piața Saint 
Augustin din Paris, la ora 5 după 
masă, zgomotul era mai mare, de- 
cit cel produs de celebra cascadă 
Niagara. S-au întreprins încă din 
secolul trecut cercetări vaste care 
au condus la concluzia că zgo
motul este cauza multor boli.

— Sînt inginer fizician, ața 
că sînt silit să mă declar agea
miu in probleme de patologia 
zgomotului. Poți să-mi spui 
ceva mai mult despre asta ?

— Desigur, voi încerca !
Știi, bănuiesc că unitatea de 
măsură a intensității sunetelor 
este fonul. Gama audibilă a nive
lelor de intensitate se împarte în 
trei zone. Pină la 30 foni este li
niște, omul se poate odihni ne
tulburat, poate munci bine. Cu cit 
ne apropiem mai mult de 75 foni, 
zgomotele devin tot mai supără
toare. Dincolo de 75 foni, zgomo
tele vatămă sănătatea. La 130 de 
foni senzația 
cuită

auditivă este înlo- 
de senzații dureroase.
Dar nu numai zgomotele 
produc îmbolnăviri grave, 
cele mici cate nu ne de-

metri
ci ți 
ranjează în mod subiectiv. Zgomo
tele produc ceea ce se cheamă în 
limbaj medical, reacții vegetative,

Comorile de artă națională și universală adăpostite la Muzeuî 
de Artă al R.P.R., atrag an de an tot mai mulți vizitatori din ța
ră și de peste hotare. In filele condicii de impresii apar tot mai 
frecvent numele unor tineri muncitori, studenți și elevi, oameni 
cu diferite profesii care își găsesc timp pentru a cunoaște și în
văța din frumusețile unor mari creații artistice. Muzeul — deși 
pare o noțiune ce simbolizează vechimea, staticul — își schimbă 
totuși des înfățișarea. Galeriile se îmbogățesc mereu cu lucrări 
noi, clasificarea pieselor devine din ce în ce mai riguroasă, noi și 
noi documente vin să complecteze imaginile noastre asupra unei 
epoci, unei școli artistice, unui creator.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri cîteva amănunte în 
legătură cu lucrările artistice recent primite în Muzeul din Palatul 
Republicii, am adresat maestrului M. H. Maxy, directorul Muzeu- f ‘ 
lui de Artă al R.P.R. cîteva întrebări :

— Ne-ar interesa în primul rînd 
citeva detalii asupra noilor achi
ziții ale muzeului...

blouri necunoscute publicului larg 
ale lui Ressu, Iorgulescu, precum 
și un autoportret al lui Luchian.

— Lunile din urmă au însemnat 
■ pentru noi perioada unor valoroase 

achiziții ce complectează în mod 
organic colecțiile pe care le avem. 
Statul nostru a alocat în ultima 
vreme mari sume de bani în acest 
scop, dîndu-ne astfel posibilitatea 
de a pune la dispoziția oamenilor 
muncii tot mai multe lucrări artis
tice, necunoscute lor încă- De pil
dă, recent am putut achiziționa ci
teva lucrări interesante ale clasi
cilor noștri cum ar fi schițe ale 
lui Grigorescu, gravuri de Th. A- 
man, cîteva din lucrările lui Toni- 
tza și Pallade, un peisaj necunos
cut al lui Grigorescu. Am mai ob
ținut de asemenea o serie de ta-

— Ne-ar interesa ți citeva din 
lucrările ce au îmbogățit galeriile 
de artă străină.

— Și aci avem cîteva achiziții 
importante. Cele zece stampe ja
poneze, unele ale pictorilor Utama-. 
ra și Hiroșigo, o statuetă cambod
giana de bronz din secolul al XVI 
lea, cîteva acuarele ale pictorului 
francez Lucrat, în total peste 100 
de lucrări, vin să complecteze cu
noștințele vizitatorului nostru asu
pra dezvoltării artelor plastice în 
diferite țări și diferite epoci.

— Cititorii noștri ar fi dornici 
să afle cite ceva ți despre expo* 
zițiile pe care le veți organiza în 
viitorul apropiat.

Triburile indiene din S.U.A
cer dreptate

„Indienii sînt un popor colonial 
asuprit care trăiește intre granițele 
noastre" — scria ziarul american 
„Gazette and Daily" care vede 
lutnina tiparului în orașul York din 
statul Pennsylvania. La drept vor
bind, acest ziar n-a făcut o des
coperire senzațională. Ceea ce este 
remarcabil e doar curajul cu care 
a rostit adevărul despre existența 
prezentă a urmașilor „pieilor ro
șii". Există în S.U.A. o întreagă 
categorie de mînuitori ai condeiului 
ce și-au făcut o specialitate în a 
zugrăvi în culori idilice viața in
dianului. Dar viața acestuia e lip
sită de poezie, iar romantismul 
descins din romanele de aventuri 
se destramă la primul contact cu 
realitatea.

Cetățeni de categorie 
inferioară...

In 1492, cînd Cristofor Columb 
pășit pe continentul american,

trec pe teritoriul Statelor Unite ale 
Americii, considerată cea mai bo
gată țară capitalistă, — notați — 
in anul 1959...

In rezervațiile indiene lupta pen
tru o bucată de piine este îngrozi
toare. Rezervația cu 4 500 de in
dieni din tribul Blackfeet situată 
în Montana este amplasată pe un 
pămînt atît de arid, incit majorita
tea indienilor sînt nevoiți să tră
iască de pe o zi pe alta cerșind tot 
soiul de ajutoare, in același timp, 
in statele Arizona și New Mexico 
sume uriașe sinț destinate... recla
mei despre indieni. Aci indienii 
sînt transformați in atracții turis
tice, siliți să trăiască în grădini 
zoologice, uneori în cuști, aseme
nea animalelor. împodobiți cu 
pene, decorați cit mai „pitoresc", 
ei trebuie să se ofere obiectivelor 
fotografice. E un spectacol ce jig
nește demnitatea umană și în pri
vința aceasta putem citi pagini 
pline de indignare in însemnările 
lui Boris Polevoi despre America.a

trăiau 1.000.000 de indieni în limi
tele actualului teritoriu al S.U.A. 
In 1958, numărul celor mai vechi 
locuitori ai Americii s-a redus la 
jumătate față de vremea cînd albii 
pășeau prima oară în „lumea 
nouă". Scăderea aceasta a popu
lației băștinașe, procesul de dis
pariție a indienilor este rezultatul 
politicii de sălbatică prigoană pe 
care noii stăpinitori ai Americii au 
întreprins-o. Au trecut decenii și 
secole dar viața indienilor ameri
cani a rămas aceeași. Cel puțin 
două treimi din ei trăiesc în re
zervații, în regiuni deșerte din cen
trul și vestul S.U.A. 5.000 de legi 
și 2.000 de regulamente fac ca in 
orice domeniu al vieții indianul să 
simtă că este un cetățean de cate
gorie inferioară.

Viața indianului se scurge în 
mizerie în rezervațiile în care a 
fost îngrămădit. Senatorul ame
rican Langer arăta că durata me
die a vieții indienilor este de 17 
ani. 50 la sută din copiii indienilor 
care se nasc în rezervațiile Papa- 
go și Navaho se sting din viață 
înainte de a atinge vîrsta de 1 an. 
Sînt fapte răscolitoare ce nu-și gă
sesc asemănare poate nici măcar 
în condițiile mizere din coloniile 
africane. Și toate acestea se pe-

Suferința cheamă 
la luptă...

fără... zgomote

Cînd niște experți în problemele 
indienilor au venit de la Washing
ton în mijlocul membrilor tribului 
Blackfeet, ei au putut asculta cu
vintele spuse de unul din indieni 
(pe care le cităm după un articol 
al publicistului american Stetson 
Kennedy) : „Timp de 97 de ani am 
cunoscut tot felul de făuritori de 
programe de îmbunătățire a vieții 
noastre». După trei programe de 
10 ani, un program de 25 de ani 
și un program pe 5 ani, indienii 
au acum mai puțin de 2 la sută 
din pămîntul pe care-l stăpîneau 
acum 97 de ani. Astfel, domnilor, 
puteți înțelege de ce sîntem foarte 
îngrijorați de perspectiva de a avea 
în rîndul nostru un alt expert în 
programe de la Washington care 
să ne îmbunătățească soarta în 
continuare".

Ironia își are semnificația ei 
tragică, mai amplă decît se înfăți
șează în aparență. Indienii din 
S.U.A. au pornit pe calea luptei 
pentru cucerirea drepturilor lor. 
In statul Florida a avut loc o 
conferință a reprezentanților a 
180.000 de indieni din America 
de Nord. Mad Bear, reprezentant 
al tribului Tuscarora, a acuzat 
guvernul american că nu respectă 
tratatele pe le-au încheiat

în trecur triburile indienilor cu 
albii și a arătat că acest guvern 
nesocotește constituția S.U.A. Nu
meroși vorbitori au preconizat uni
ficarea triburilor de indieni sub e- 
gida O.N.U. După cum relatează 
agenția Reuter, șefii mai multor 
triburi de indieni’ din S.U.A. au 
făcut publică ideea creării unei 
republici a indienilor. Din această 
republică ar urma să facă parte 
toate triburile din America de 
Nord „care doresc să și apere li
bertatea și pămînturile". In același 
timp este discutată problema adu
cerii situației indienilor în fața Or
ganizației Națiunilor Unite. E inte
resant, de altfel, de menționat știri 
care arată că șase triburi irocheze 
ar fi constituit un guvern propriu. 
Aceste triburi trăiesc în apropierea 
frontierii cu Canada. Ele au refu
zat să mai recunoască pe manda
tarii autorităților de la Washing
ton.

O delegație de 100 de indieni din 
tribul irochezilor a sosit la Was
hington încercînd să obțină o în
trevedere cu președintele S.UA, 
Eisenhower. Porțile Casei Albe au 
fost închise însă pentru urmașii 
celor mai vechi locuitori ai conti
nentului american. Cei 100 de in
dieni s-au postat în fața Casei 
Albe demonstrînd protestul lor plin 
de indignare. In gestul acesta mî- 
nios se reflecta un amarnic regret 
față de nepăsarea ce li se arată, 
hotărîrea eroică a unui popor, con
damnat de colonialiști la dispari
ție, de a-și salva ființa, de a reîn
via tradițiile unei străvechi civili
zații.

In epoca noastră, a descătușării 
popoarelor înrobite, indienii din 
S.U.A. dovedesc că înțeleg că dru
mul spre libertate trece prin luptă. 
A trecut vremea cînd „pieilor roșii" 
le-a fost răpită insula Manhattan, 
pe care după aceea a fost construit 
New Yorkul, pentru bijuterii în va
loare de..
mea cînd pașnicii locuitori ai re
zervațiilor indiene se resemnau în 
fața tragediei lor.

Durerea urmașilor „pieilor roșii* 
are ecou în lumea întreagă amin
tind — cum bine scria „Gazette 
and Daily" — despre un popor co
lonial asuprit care trăiește între 
granițele S.U.A. Cinci secole după 
Cristofor Columb, ei cer să le fie 
recunoscute drepturile elementare 
ale omului.

— După retrospectivele Gri 
rescu, Băncilă, Luchian, Pallade, 
Pătrașcu, Georgescu și altele care 
au avut loc în anii treeuți și care 
s-au bucurat de un deosebit succes, 
după retrospectiva Ștefan Dumi
trescu organizată în acest an, 
ne-arn propus să organizăm o ex
poziție Jan Matejko, pictor polo
nez de mare valoare, contemporan 
cu Th. Aman. In afară de aceas
ta, în decursul acestui an vom adă
posti în cadrul muzeului, creațiile 
tinerilor artiști realizate în cinstea 
Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena. 0 ex
poziție deosebită pe care o vom 
deschide în galeriile noastre și ca
re se va bucura cu siguranță de a- 
precierea vizitatorilor noștri va fi și 
expoziția de tapiserii, mobilă, ce
ramică obiecte de artă decorativă 
și aplicată străină din- diverse e- 
poci. Către sfîrșitul anului, retros
pectiva Ion Andreescu va prilejui 
desigur o cunoaștere aprofundată 
și o popularizare în masă a creai 
ției apreciatului nostru pictor.

— Am vrea să ne 
citeva din acțiunile în 
popularizării comorilor 
acțiuni pe care vreți să 
nizați anul acesta.

împărtățiți 
vederea 
de artă, 
le orga*

Iul, pentru biji
. 24 dolari. Â trecut vre-

— Dintr-un început ne bucurăm 
că vă putem împărtăși în acest 
domeniu cîteva inițiative care ni 
se par valoroase. în ultimele două 
luni au avut loc în cadrul muzeu
lui prelegeri — îndrumări. Res
pectiv, grupuri organizate de cîte 
40—50 de oameni din diferite uzi
ne, fabrici și întreprinderi au pri
lejul să asculte în sălile muzeului 
un ciclu de 12 îndrumări pa 
diverse teme 
în cadrul 
susținute de cadre cu o 
calificare, ei pot dobîndi o pri
vire generală asupra dezvoltă
rii creației artistice romînești pre
cum și detalii asupra caracteristi
cilor diverselor școli artistice. Vă 
pot anunța de asemenea eă înce- 
pînd de la 1 mai noi vom organi- 
za în cadrul unor întreprinderi 
ale Capitalei expoziții volante cu 
reproduceri ale unor tablouri do 
mare valoare ce se găsesc în mu
zeul nostru. Diversele expuneri pe 
care le vor face colaboratorii noș
tri cu prilejul acestor expoziții vo
lante, complectate cu vizite la mu. 
zeu, vor duce oa siguranță la o 
cunoaștere mai profundă de către 
masele 
a unor 
artelor

din istoria artei, 
acestor prelegeri, 

înaltă

largi ale oamenilor muncii 
reprezentanți de frunte ai 
plastice universale.

exprimat interlocutorului

Ele produc o încordare a sistemu
lui nervos cu modificări importan
te ale fibrelor ți celulelor nervoa
se. Toate acestea la un loc dau 
efecte patologice grave asupra ce
lor mai diferite organe : ureche, 
creier, inimă, ficat, stomac etc. îm- 
bătrinirea timpurie, numeroase boli 
ale inimii ți aparatului circulator 
în general, ulcere stomacale ți 
duodenale, boli de ficat, răsturna
rea întregului echilibru psihic, iri- 
tabilitate, depresiuni nervoase, ob
sesii, nevroze, psihoze — iată doar 
citeva vătămări grave ale sănătății 
de pe urma zgomotului. Este les

ne de înțeles ce urmări grave pot 
avea toate acestea asupra vieții ți 
capacității de muncă ți creație.

— Da, chestiunea merită toată 
atenția ! — spusei pe gînduri,

— De altfel încă de pe vremea 
copilăriei dumitale, in deceniile 
5-6, oamenii au început să lupte 
împotriva zgomotului. Dar numai 
în orînduirea noastră comunistă, 
pe baza uriașelor sale resurse ma
teriale ți spirituale, am putut ob
ține victorie deplină ți pe < 
tărim al vieții oamenilor.

— Și cum ați obținut-o ?
— îți voi spune îndată, 

n-aș vrea să uit o chestiune : 
spune că pe vremuri, în multe 
pre furări puteai beneficia de liniț-

acest

dar

im-

te cu mari eforturi conștiente de a 
nu face zgomot, din partea tuturor 
oamenilor și că adesea prețul li- 
niștei colective se plătea prin inco
moditate și renunțare în viața per
sonală.

-— Din picate se găseau prea 
puțini oameni pe vremea aceea, 
dispuși să plătească acest preț — 
adăugai eu.

— Și totuși, numărul acestora a 
crescut mereu ca urmare a acțiuni
lor educative. Totuși acum unii 
spun în glumă că pe vremuri, de 
multe ori, efortul de a nu face 
zgomot costa omenirea cam tot 

atîta cheltuială nervoasă cit ți 
zgomotele înseși.

— Păi cam așa s-ar putea 
pune problema și pentru voi I

— Ba de loc ! Soluția mo
dernă a problemei, deși a ce
rut punerea in mișcare a unor 
mari și variate mijloace teh- 
nico-științifice, materiale, este 
în principiu foarte simplă : 

am lichidat zgomotul nu în pri
mul rind prin efortul conștient 
de a nu-l face, ci prin mijloace 
tehnice noi pe baza cărora am 
creat oamenilor un cadru material 
de viață, puțin sau de loc zgomo
tos, prin reducerea surselor de zgo
mot sau prin izolarea lor.

— Nu înțeleg bine ce vrei să 
spui.

— Păi să luăm, drept pildă, aș
ternutul acestei alei. Este făcut 
dintr-un plastic special care în
trunește toate calitățile esențiale 
pentru această întrebuințare. De
sigur, toate sînt importante dar si 
luăm acum numai una dintre ele : 
antisonidtatea. Pe boa« aceafeto,

zgomotul pașilor este destul de mic 
pentru a nu deranja pe nimeni și 
destul de mare pentru a putea fi 
auzit la cițiva metri, puțind evita 
astfel micile accidente ce-ar putea 
proveni din neatenție.

—- Se pare că lozinca este „echi
libru, proporție, îmbinarea fru
mosului cu utilul in toate !“ — re
marcai.

Vezi, pentru ca viața omului 
să fie in totul fericită nici un amă
nunt nu e neînsemnat !

— Bine, dar cu aleia n-ați re
zolvat toată problema !

-— Bineînțeles, aceasta reprezin
tă doar un exemplu. Rezolvarea 
se-ntinde la scara întregii vieți a 
societății. Pe vremuri, se spune, 
dacă un motociclist trebuia să 
străbată Parisul de la Vincennes 
la Neuilly, pe la 4 dimineața, el 
trezea din somn cu cei 120 de foni 
ai motorului său, circa 200 mii de 
parizieni. Halal odihnă ! Ei, după 
cum ai putut constata și singur, în 
zilele noastre nu se mai folosesc 
de loc motoare cu explozie ci nu
mai motoare electrice cu un zgomot 
mic și acela bine izolat, ca la elec- 
troptere. Apoi pereții clădirilor 
sînt construiți din materiale plas
tice buretoase, excelente izolante 
acustice.

■— Mda ! în condițiile acestea 
zgomotul devine posibil numai cînd 
vrei cu tot dinadinsul să-l faci — 
constatai.

— Și nici atunci
Oricum, în zilele noastre, 
au 
de 
ale

întotdeauna, 
oamenii 

fost eliberați deplin nu numai 
tirania ți urmările patologice 
zgomotului.
PETRE 8ONSTANTINES0D

că cele două orașe sînt 
prin lanțul muntos

Alma Ata, aflat la o 
de 197 km. în linie

La Muzeul de Artă al R.P.R. se lucrează la reamenajarea galeriei 
de artă feudală.

Foto: S. NICULESCU

Este posibilă transmiterea emi
siunilor de televiziune in munți 
fără centre de retransmisie ? Acea
sta este problema pe care o re
zolvă cu succes cercetătorii Aca
demiei de Științe kirghize. La ora 
actuală, telespectatorii din orașul 
Frunze recepționează direct pro
gramele de televiziune transmise 
de postul 
distanță 
dreaptă.

Se știe 
despărțite 
Djetyjol. Această transmisie a fost 
obținută grație unui fenomen nu
mit „amplificarea difracțională a 
undelor transmise pe lungimi sub 
un metru, care ocolesc obstaco
lele naturale conice". Vîrfurile 
munților care constituie astfel de 
obstacole, îndeplinesc rolul de am
plificatori și reflectori.

Recepția este foarte stabilă. Din 
nefericire, acest curios fenomen al 
naturii n-a fost însă suficient stu
diat. Cercetătorii care se ocupă cu 
propagarea îndepărtată a undelor 
ultrascurte, vor avea de rezolvat 
importante probleme privind trans
misiunea emisiunilor de televiziune 
în munți. Se știe că majoritatea 
centrelor populate ale acestei re
publici sînt muntoase, iar cheltu
ielile necesare pentru construirea 
lanțurilor de retransmisie sînt 
foarte costisitoare.

Cercetătorii au și întocmit stu
diile prealabile pentru transmisiu
nile de televiziune pe parcursul 
Frunze—Prievalsk, distanțate în 
linie dreaptă la 300 km., unul de 
altul.

M. DA98AL0.

l-am 
nostru convingerea ed tineretul va 
îndrăgi ți mai mult comorile da 
artă din muzeu.

S.UA


Cine era interesat să creeze 
atmosfera de împăciuitorism

Excursii de 1 Mai

Faptele descrise în articolul „O 
insulă în oceanul vieții noi" pu
blicat în „Scînteia tineretului" au 
devenit cunoscute în întreaga țară. 
Mulți dintre tinerii care au scris 
ziarului — condamnînd atmosfera 
de toleranță care domnește în 
sinul colectivului de tineri de la 
cooperativa „Steaua Roșie" — 
au cerut Comitetului orășenesc 
U.T.M. Buzău să răspundă 
cum s-a ocupat de educa
rea comunistă a acestui colectiv. 
Pe bună dreptate tinerii de pe șan
tierul Săvinești, de la uzina „Re
publica" și alții întreabă comitetul 
orășenesc de ce a stat pasjv față 
de crasul împăciuitorism cuibărit 
în această organizație.

Cele petrecute în organizația 
U.T.M. de la cooperativa „Steaua 
Roșie" ne-au dat serios de gindit 
și ne-au determinat să analizăm cu 
maturitate cauzele care au favori
zat această stare proastă de lucruri 
și să privim cu răspundere care 
este vina noastră în această di
recție.

încă în urmă 
cu un an de 
zile, comitetul 
orășenesc U.T.M. 
analizînd felul 
defectuos în care 
se desfășura 
munca politico- 
educativă în organizația U.T.M. 
a cooperativei „Steaua Roșie" 
a hotărît să ajute mai mult 
această organizație în vederea 
îndeplinirii rolului ei educativ. 
Pe atunci secretară a orga
nizației era chiar utemista Elena 
Tudosie (Elena T. despre care s-a 
vorbit în articol). Noi știam că ea 
nu se bucură de respectul tinerilor 
din care cauză nici nu avea auto
ritatea necesară muncii ei. Dar 
n-am analizat cărui fapt se dato- 
rește acest lucru. Ne-am mulțumit 
să recomandăm utemiștilor să a- 
leagă în fruntea lor o tînără mun
citoare, harnică și cu prestigiu. 
Așa a ajuns Rodica Nenu secreta
ra biroului U.T.M. și pînă aci a 
mers și ajutorul comitetului oră
șenesc. Rodica Nenu, lipsită de 
experiență și de un ajutor substan-

----- oxo-----

INFORMAȚII
La invitația Uniunii asociațiilor 

sovietice de prietenie și relații cui. 
turale cu țările străine și a Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, 
sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala plecînd la Moscova o delegație
A.R.L.U.S.  din care fac parte acad, 
prof. Petre Constantinescu-lași, 
vicepreședinte al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., și Eugen Rodan, 
secretar al Consiliului general 
A.R.L.U.S.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost con
duși de activiști ai A.RL.U.S.-ului.

A fost de față I. S. Ilin, prim-se- 
cretar al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

★
La 18 aprilie 1959 a părăsit Ca

pitala plecînd spre Geneva, dele
gația R. P. Romîne pentru a parti
cipa la cea de a 14-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, care se va ține între 20 
aprilie și 8 mai 1959.

Delegația este condusă de tov. 
Gogu Rădulescu, adjunct al mi
nistrului Comerțului-

★
In Editura politică a apărut : 

„F. Joliot-Curie : Culegere de cu- 
vîntări, declarații ți mesaje" cu un 
cuvînt înainte de Mihail Sado- 
veanu.

Lucrarea reprezintă un omagiu 
adus lui F. Joliot Curie, om de 
ftiinfă ilustru fi oțtean neobosit in 
frontul mondial al luptătorilor 
pentru pace, cu ocazia celei de-a 
10-a aniversări a mițcării mondia
le pentru pace.

★
Slmbătă dimineața a sosit în 

Capitală, la invitația Grupului na
țional romîn al Uniunii Interparla
mentare, dl. Juan Raul Lopez, 
președintele Comisiei externe a Ca
merei Deputaților din Argentina și 
dl. Jorge Greco, consilier, împreu
nă cu soțiile.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
deputați, membri ai Grupului na
țional romîn al Uniunii Interparla
mentare.

A fost de față dl. E. R. Piaggio, 
ministrul Argentinei la București.

In după-amiaza zilei de sîmbătă, 
oaspeții argentinieni au fost pri
miți de membri ai Grupului na
țional romîn al Uniunii Interpar
lamentare și de membri ai Comi
siei de afaceri externe a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romî
ne, cu care au avut o convorbire.

(Agerpres)
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(Pe marginea 
articolului „O insulă 

în oceanul vieții noi'*)
țial din partea noastră, n-a știut 
să organizeze temeinic munca po
litică a organizației U.T.M. pen
tru educarea tinerilor în spiritul 
principialității, combativității și 
intransigenței revoluționare.

Cazurile petrecute in această or
ganizație sint încă o dovadă că 
acolo unde munca politică de edu
cație comunistă slăbește, apar 
inevitabil breșe prin care pătrun
de ideologia și miasmele putredei 
morale burgheze. In această at
mosferă și-au putut găsi culcuș 
cald o serie de elemente des
compuse din punct de vedere po
litic și moral, dubioase, care au 
menținut și alimentat atmosfera 
de nepăsare și indiferență, de to
lerare reciprocă a lipsurilor, împă- 
ciuitoristă.

In articolul sus pomenit se vor
bea despre faptele imorale ale tî- 
nărului Vasile Burloiu (Vasile B.) 
care in cooperativă era cunoscut 
ca un bețiv înrăit, scandalagiu și 
afemeiat. Nici nu se putea mani
festa altfel fiul fostului avocat și 
moșier Burloiu. Cine erau priete
nii lui în cooperativă ? Este sufi
cient să cităm unul singur: 
Gheorghe Colț, fiu de cîrciumar 
cunoscut în oraș. El știa și era 
părtaș la faptele imorale ale lui 
Burloiu: deci nici vorbă nu putea 
fi de a le demasca și combate. 
Prietenia lor avea la bază mai 
mult decît o „preferință pentru un 
anumit soi de vin". Ea avea la 
bază preferința pentru felul de via
ță al clasei exploatatoare din care 
au făcut și ei parte. Cine sînt cei
lalți care declarau cu seninătate 
că „pe ei nu-i interesează ce fac 
salariații în afara serviciului ?“ 
Florin Fîșie — contabil șef, este 
fost magistrat; Romulus Gorpo- 
deanu — casierul șef, este fost a- 
gent de poliție și ajutor de comi
sar. Aceste epave din punct de ve
dere moral și politic au avut tot 
interesul să împingă pe unii tineri 
mai slabi pe panta descompunerii 
morale și să încurajeze nepăsarea 
și indiferența față de manifestările 
străine concepțiilor noastre de 
viață.

Este dureros însă că unii tineri 
muncitori din cooperativă, cu o 
slabă conștiință politică, au intrat

0 profesie incompatibilă 
cu mediocritatea

(Urmare din pag. l-a) 

o învățare rațională a materiei 
vaste de învățămînt, se dovedesc 
inapți pentru studiul într-adevăr 
greu al medicinii; de aceea se im
pune o exigență extremă a profe
sorilor examinatori.

Nu vorbesc în acest articol de 
calitățile etice ale studentului in 
medicină. Am avut prilejul să-mi 
spun părerea asupra acestei pro
bleme tot în „Scînteia tineretului". 
De astădată ne ațintim privirea 
numai asupra organizării muncii 
și tenacității în studiu a viitorului 
medic. Și, natural, a dragostei 
pentru profesiunea de vindecător. 
Cine nu o are și vine la facultate 
numai ca să se căpătuiască, nu are 
ce căuta în ea 1

Și iată că am ajuns la un alt 
punct esențial. Dacă în primii doi 
ani, criteriile de selecționare sînt 
mai ales inteligența și capacitatea 
studentului, în anul 111., cînd el a- 
junge la patul bolnavului, se poate 
urmări o altă trăsătură de bază a 
viitorului medic : măsura în care 
știe să ia o atitudine justă față de 
omul in suferință. încă în acest 
an, III, mai e timp să intervină un 
al treilea filtru. Aici, însă, judeca
rea viitorului medic ar trebui fă
cută, mai ales în ceea ce privește 
abilitatea sa și pătrunderea sa psi
hologică în specificul omului bol
nav La un examen de sfîrșit de 
an, profesorul nu-și poate da sea
ma pe deplin de ele. In privința 
aceasta părerea mea este că, in 
timpul lucrărilor practice și a sta
giilor, asistenților, cărora luni de a 
rîndul le revine sarcina educației 
medicale a studenților, le incumbă 
o îndatorire fundamentală : ei nu 

in cîrdășie cu aceste elemente fă- 
cîndu-le jocul. Paraschiva Tîrca- 
vu, membră în biroul U.T.M., este 
căsătorită cu fratele lui Colț. Ea 
s-a ferit să critice pe un mem
bru al familiei, ori pe prietenii 
acestuia. O altă utemistă Eugenia 
Pencu a fost o vreme prietena in
timă a lui Burloiu pe care apoi l-a 
schimbat cu Golț.

Iată dar că în spatele așa zisei 
nepăsări se ascund lucruri mult 
mai grave, care au apărut după 
o analiză serioasă a lucrurilor. Noi 
n-am știut să demascăm la timp 
în fața tineretului faptul că o ase
menea stare de lucruri nu poate fi 
prielnică decît unor elemente stră
ine concepțiilor noastre ideologice 
și morale, că în ultimă instanță a- 
ceastă atmosferă de împăciuitorism 
și cocoloșire reciprocă a lipsurilor 
este generată de oameni care nu 
au nimic comun cu lupta poporu
lui nostru pentru construirea socia
lismului.

Desigur doar simpla cunoaștere 
a faptelor și a 
cauzelor care 
le-au generat 
precum și recu
noașterea pro
priilor noastre 
greșeli nu poate 
duce la schim

barea situației existente în acea
stă organizație de bază U.T.M. 
Comitetul orășenesc U.T.M., cerînd 
sprijinul comitetului orășenesc de 
partid, va lua măsurile menite să 
curme răul din rădăcină, să aducă 
un suflu nou, proaspăt in viața 
acestei organizații U.T.M.

In primul rînd noi vom urmări 
ca aceste elemente străine vieții 
noastre noi să fie pe deplin demas
cate în fața tinerilor. Vom ajuta 
organizația de bază să ducă o 
largă muncă de ridicare a con
științei politice a utemiștilor. 
In acest scop vom ajuta să 
se organizeze adunări generale 
educative, conferințe, vom asigura 
ca cercul politic să funcționeze la 
un nivel corespunzător, astfel în- 
cît el să contribuie la ridicarea ni
velului pontic și ideologic al ute
miștilor. Comitetul orășenesc 
U.T.M. a însărcinat un membru al 
biroului să răspundă de această 
organizație și să informeze perio
dic biroul comitetului raional asu
pra situației din această organi
zație.

Noi vom ajuta această organi
zație ca printr-o muncă susținută 
să-i îndrume și să-i călăuzească pe 
toți tinerii din cooperativă, pe un 
drum just, ajutîndu-i să se for
meze ca adevărați utemiști.

DUMITRU MARGU 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Buzău

trebuie să verifice numai cunoș
tințele, ci, înainte de toate, să stu
dieze capacitatea de orientare, de 
analiză și de sinteză și atitudinea 
studentului la patul bolnavului. Pe 
lingă caietele de stagiu și de con
specte, ar trebui să existe și o fișe 
de comportament a studentului, ale 
cărei concluzii, conștiincios elabo
rate și bine controlate, să fie ho- 
tărîtoare, alături de rezultatui exa
menului la promovare. Ar fi un 
ultim mijloc pentru eliminarea la 
timp a mediocrității, a lipsei de 
chemare.

Dar pe lingă toate aceste măsu
ri venite din afară, este nevoie de 
strădania și conștiința studenților 
înșiși. In special lipsa de planifi
care a muncii, inerția, dezordinea, 
poate să ducă la cunoștințe super
ficiale, la mediocritate. Materiile 
pe ©are le înveți în cursul celor 
șase ani, sînt, din necesitate, îm
părțite pe discipline și specialități- 
Dar medicina este o mare sinteză 
în care tot ce Înveți, de la chimie 
și anatomie, fiziologie și patologie, 
pînă la terapeutică, formează un 
întreg unitar, închegat. Dacă îți 
tragi știința medicală din cutiuțe, 
ești definitiv osîndit să răndi me
diocru. Asta trebuie să o știe stu
dentul din prima zi. Din păcate 
unii nu-și dau seama de aceăsta 
decît prea tîrziu I Altcum n-am a- 
sista încă la fenomenul luării exa
menelor în asalt și al uitării mate
rialului învățat, a doua zi după e- 
xarrien. Cum poate un student să 
înțeleagă biochimia, dacă nu i-a 
rămas un fundament solid de cu
noștințe chimice ? Ce înțelege el 
din fiziologie, dacă nu-i bine pre
gătit în anatomie și biochimie ? 
Are el cunoștințe de viitor medic, 
cînd trece la studiile chimice fără 
să-și mai aducă aminte, bine și or
donat, cele învățate la fiziologie, 
fiziopatologie, anatomie patologică 
și farmacologie ? Și, vai, se mai 
întîmplă ca noțiunile învățate în 
asalt la disciplinele preclinice să 
se evapore complet, cînd studentul 
ajunge la patul bolnavului 1 Acest 
tip de medicinist cu mintea neor
ganizată, încă mai există din pă
cate, pe ici pe colo. El este pro
totipul mediocrității. împotriva me
diocrității trebuie să lupte toți 
membrii corpului didactic, de la 
preparator pînă la profesor, care 
au greaua răspundere a eliberării 
unei diplome ce dă posesorului po
sibilitatea să hotărască asupra 
vieții unui om- Mediocritatea tre
buie combătută, acolo unde apare, 
prin autocontrol, autocritică, stră
danie neobosită, concepție etică 
medicală bine precizată. Mediocri
tatea, acest dușman al calității 
trebuie urmărită cu ochi critic de 
întreaga colectivitate pătrunsă de 
morala socialistă a studențimii 
care trebuie să-și dea seama că us
căturile primejduesc însuși trun
chiul sănătos pe care ea îl repre
zintă.

Vedere din Băile Herculane

A apărut 
nr. 1 — 1959

al revistei de istorie 
„STUDII"

Consacrat Centenarului Uni
rii Țărilor Romîne. Menționăm 
articolele din cuprinsul revistei:

A. Oțetea, „însemnătatea is
torică a Unirii" ; V • Maciu, 
„Organizarea mișcării pentru 
Unire în anii 1855—1857 în 
Moldova și Țara Romînească" ; 
N. Adăniloaie ți M. Vlad, 
„Rolul maselor populare în 
făurirea Unirii Țărilor Ro
mîne" ; Gh. Platon. „Frămîn- 
tări țărănești în Moldova în 
preajma Unirii" ; St. Pasca, 
„Ecoul Unirii Țării Romînești 
și Moldovei în Transilva
nia" ; N. Corivan, „Unirea Ță
rilor Romine în cadrul politicii 
europene" ; Al- Vianu, „Rela
țiile franco-ruse în problema 
Unirii" ; P. Constantinescu-Iați, 
„Unirea Țărilor Romîne în ar
tele plastice" ; Gh. Zâne, „Po
litica economică a Principate
lor în epoca Unirii și capitalul 
străin" ; C. C. Podea, „Actul 
original al alegerii prealabile a 
lui Alexandru I. Cuza, domn al 
„Principatelor Unite".

Mai sînt publicate în acest 
număr festiv „Documente pri
vind politica externă a Princi
patelor în anii Unirii 
(1859—1861)“ (Dan Berindei 
și I. Vlasiu).

Ia partea a dona a revistei 
— ooncepută ca o cronică a 
Centenarului — la rubricile 
„Viața științifică", „Revista re
vistelor" și „însemnări biblio
grafice", revista informează ci
titorii deepre sesiunile științi
fice ținute cu această ocazie, 
despre expoziții și muzee inau
gurate cu prilejul Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne, despre 
felul cum »-a reflectat acest 
eveniment în presa și publica
țiile din țară și din străinătate.

Studioul de diafilme „ION 
CREANGA", aduce ta cuno- 
știința tuturor beneficiarilor săi 
că s-a comasat cu STUDIOUL 
CINEMATOGRAFIC „ALE
XANDRU SAHIA".

Noul sediu este situat în 
str. Moliire nr. 2, raionul 
1. V. Stalin, telefon 17.81.50 
— 17.61.59 Laboratorul Flo- 
reasca.

Cronica filmului

„De partea cealaltă"
Aduci nd pe ecran un episod dra

matic din perioada de sfîrșit a 
războiului civil, a luptei împotriva 
gardiștilor albi și intervenționiști- 
lor imperialiști în Uniunea Sovie
tică, filmul ,J)e partea cealaltă" 
crează, în persoana tinărului co
munist Matveev, o figură de luptă
tor înaintat pentru fericirea po
porului. De-abia întors din bătă
lie, Matveev primește din partea 
organizației de partid sarcina de 
a trece clandestin linia frontului ți 
a duce instrucțiuni și ajutoare bă
nești unităților de partizani care 
acționau in regiunile din nord-estul 
țării, aflate încă sub ocupația vre
melnică a contrarevoluționarilor 
Plecat în îndeplinirea noii misiuni 
împreună cu prietenul său Bezais, 
Matveev trece printr-o serie în
treagă de intimplări care-l pun la 
grea încercare.

La început, vagonul în care se 
aflau este decuplat fără știrea lor 
de restul trenului, fiind defect, și 
ei trebuie să-și continue călătoria 
cu mari greutăți. De-abia scăpați 
cu viață din încăierarea cu un 
grup de anarhiști care voiau să 
batjocorească o fată — Varia că
reia ii iau apărarea, cei doi prie
teni sînt aproape să cadă în capca
na unor unități de gardiști albi. 
Ajunși la marginea Habarovskului, 
unde trebuiau să ia legătura cu or

Fișă biografică
Numele... Cămin.
Pronumele... Cultural.
Locul națterii... Gălăteni, raionul 

Olteni.
Vîrsta... 6 ani... de când „se eon. 

struiește".
Părinții... Orfan. A fost abando

nat în ziua nașterii.
Semne particulare... Coșcovit, 

gata să se prăbușească.
Studii... a fost studiat pe toate 

părțile.
Cine-l cunoațte... Toți tinerii din 

comună care nu au unde să.și pe
treacă în mod plăcut și educativ 
timpul liber.

însemnări speciale... Președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular comunal, precum și tova
rășii din secția învățămînt și cul
tură a Sfatului popular raional 
Olteni, nu vor să-1 recunoască cu 
toate că în ultimii 6 ani numele 
căminului era întotdeauna trecut 
în toate referatele lor 1® capito
lul... angajamente.

S, LAURENȚIU 
elev

Epigrame
De doi ani tovarășii din condu

cerea muzeului din Arad își tot 
iau angajamentul să deschidă în 
comuna Șiria „Muzeul memorial 
Ion Slavici".

Planurile cu muzeul 
Țin privirile atente, 
Dar muncind așa veți face . 
Un muzeu de-angajamente.

ION GHIRILIUG 
funcționar

La șantierul naval din Tr. Se
verin posturile utemiste de control 
au o slabă activitate.

Posturile utemiste, 
Sînt create cu un rost 
Insă posturile voastre
Gum s-ar spune., nu-s la post I 

ARISTIGA BAGHINA 
funcționar

întrebări și răspunsuri
— In cită vreme poate ti străbă

tută distanța Bucurețti-Timițoara 
finind zeama că această distanță 
măsoară 575 km f

— Cam în 12 ore cu trenul.
— Da de unde. Cred că trei luni 

nu ar fi suficient.
— ???
— Păi Revista Minelor face mai 

ganizația bolșevică, ei află că ora
șul a fost ocupat de către albi. 
Matveev ia o hotărîre îndrăznea
ță și dind bice cailor săniei, stră
punge cordonul de pază al inami
cului. Această faptă plină de băr
băție are însă o consecință fatală; 
fiind urmărită de către con
trarevoluționari, sania este îm
proșcată cu foc de arme și un glon
te il rănește grav la picior pe 
Matveev.

Din acest moment multe încep 
să se schimbe in viața tinărului. 
De unde pînă atunci el fusese con
ducătorul expediției, starea gravă 
a sănătății sale il trece, cum s-ar 
spune, „in rezervă", rolul condu
cător revenindu i lui Bezais. Tre
buie să înțelegem bine : Matveev 
este un comunist, el nu are 
sentimente meschine de rivali
tate față de prietenul său, ci pur 
și simplu nu se poate împăca cu 
ideea de a sta fără să lucreze pen
tru cauza partidului, fie și in con
dițiile infirmității.

Faptul că partidul a făcut un 
om adevărat din Matveev reiese 
însă cu limpezime în momentul 
cînd, intilnindu-se cu fosta lui iu
bită — Liza, deși înțelege 
că ea, intr-o pornire de egoism, 
nu vrea să-l mai iubească 
văzindu-l fără un picior, acesta nu 
disperă și, înfringindu-și durerea 

bine de 3 luni de la București 
pînă la Trustul miner Banatul 
Anina datorită „operativității" cu 
care e difuzată.

0. GROIGU 
inginer

★
— Cum se plantează pomii fruc

tiferi ?
— Simplu.
— Te-nșeli. Destul de compli

cat. Brigada utemistă de muncă 
patriotică de la școala din Babșa, 
raionul Lugoj, își propune să 
planteze pomi pe marginea șose
lei. Pomii sînt ceruți la sfatul 
popular comunal. Acesta se adre
sează secțiunii agricole a sfatului 
popular raional și...
- $i.?.
— Aici cererea brigăzii cu un 

referat birocratic prinde rădăcini, 
și... totul rămîne baltă.

MARIA GIGA 
învățătoare

Jurnal de... „actualitate**
La căminul cultural „1 Mai" din 

Breaza, raionul Cîmpina, există o 
sală de cinematograf și, bineînțe
les, în fiecare săptămînă rulează 
cîte un film. La noi în oraș sînt 
mulți tineri care vin cu regulari
tate la cinematograf. Și eu sînt ri
nul dintre aceia. înainte de înce
perea filmului, de altfel ca la toata 
cinematografele, se prezintă un 
„jurnal de actualitate". Așa e inti
tulat și jurnalul de la cinematogra
ful nostru, dar conținutul nu maț a 
de mult actual. în urmă cu citeva 
zile, în jurnalul de actualități se pe
rindau prin fața ochilor spectatori
lor, imagini care prezentau aspecte 
din activitatea oamenilor muncii 
din patria noastră în întimpinarea 
zile de 23 August... 1958. Ce fel 
de actualitate e asta ? Răspunsul 
îl așteptăm pe...ecran.

A. CRIȘAN 
muncitor

(Materiale sosite tn cadrul Con
cursului corespondenților volun
tari).

din suflet, se concentrează numai 
și numai asupra lucrului pe care-l 
Socotea principal în viața lui : par
ticiparea la luptă. în curînd se 
ivește un prilej foarte potrivit în 
această direcție- Comitetul de par
tid a hotărît organizarea unei insu
recții, combinată cu un atac al- par
tizanilor, pentru eliberarea Haba- 
rovskului — preludiu al izgonirii 
totale a intervenționiștilor și zdro 
birii albilor. Considerîndu-se că nu 
este încă restabilit de pe urma 
rănii, Matveev nu primește sarcini 
în legătură cu această importantă 
acțiune. El socotește însă că. e des
tul de valid pentru a lupta și, vă- 
zînd că afișele care chemau masele 
de muncitori la luptă erau rupte 
de gardiștii albi, se hotărăște să 
lipească din nou manifeste, sim-

tn masivele 
Roșu, Piatra

via face o ex-

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Ofi
ciul Național de Turism „Carpați" 
organizează numeroase excursii de 
2-3 zile spre cele mai pitorești 
locuri turistice ale patriei.

Oamenii' muncii din Capitală 
vor putea vizita Sinaia, Predeal, 
Bușteni-Diham, Lacul Roșu, iar 
pentru iubitorii de ascensiuni sînt 
prevăzute excursii 
Bucegi, Muntele

'Mare și Ceahlău.
De asemenea, se _ 

cursie cu autocarul la Orașul 
Stalin și Păltiniș-Sibiu.

O frumoasă excursie de 3 zile 
se va face în Delta Dunării pe iti- 
nerariul Tulcea-Sulina și apoi 
plimbări ou vaporul în largul Mă
rii Negre.

In țară sînt organizate de ase
menea nurreroase excursii. Timișo
renii vor avea posibilitatea să vi
ziteze în aceste zile complexul 
turistic /Muntele Mic, masivul Re
tezat sau orașele Cluj, Hunedoara, 
Anina, Orșova și Oradea. De ase
menea, este prevăzută o excursie 
pe itinerariul Timișoara-București- 
Sinaia.

Pentru oamenii muncii din Pe-

Pregătiri pe litoral
Tn prezent, în stațiunile de pe 

litoralul Mării Negre se fac pregă
tiri pentru o bogată activitate cul- 
tural-artistică care să asigure mii
lor de oameni ai muncii un con
cediu plăcut și folositor.

La Vasile Roaită și Mamaia sint 
tn construcție două noi cinema
tografe, care vor fi date In folo
sință la începutul sezonului.

La noul complex de case de 
odihnă de la Eforie se amenajează 
un club și un cinematograf de 
vară. Tn toate stațiunile de pe li
toral, pe lingă cluburi vor func
ționa și citeva puncte culturale 
unde se vor găsi reviste, cărți, 
jocuri distractive șl unde vor 'pu
tea fl audiate conferințe.

La Constanța vizitatorii vor găsi 
acvariul reorganizat, iar Muzeul 
arheologic îmbogății cti numeroase 
piese.

Se^'ă de cultura armeana
Sub auspiciile Uniunii Scriitori

lor din R. P- Romînă, Casei de 
cultură armeană ,,Stepan Sahu- 
mian“ și Casei prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. din Capitală, 
sîmbătă seara, în sala din str. Ba- 
tiștei nr- 14 a. avut loc o seară de 
cultură armeană.

Poetul. Mesia Eschigian, din 
R.S.S. Armeană, a conferențiat cu

Premiera dramei chineze 
„Taifunul" la Cluj

Sîmbătă seara Teatrul Național 
din Cluj a prezentat in premieră 
pe țară drama „Taifunul" de 
Tzao-yui, în regia lui Călin P. 
Florian.

Rolurile principale au fost inter
pretate de Ion Tîlvan, Silvia Ghe- 
lan, Maria Cupcea, artistă emerită, 
laureată a Premiului de Stat, Aurel 
Vizitiu, Octavian Teuco, Ileana 
Ploscaru și alții.

ȘTIRI SPORTIVE
In runda a 7-a a turneului in

ternațional de șah de ta Martanske 
Lazne, șahistul romtn Corvin Ra
dovici, jucînd cu negrele, a făcut 
remiză cu maestrul danez Jensen. 
Tot remiză s-au terminat partidele 
Minev — Rabar, Fabian — Alster, 
Polugaevski — Kozma Szabo a 
cîștigat la Herinek, Glas la Gro- 
mek și Malich la Blatny.

După 7 runde, tn clasament con
duc Polugaevski (U.R.S.S.) și
Szabo (R. P, Ungară) cu cîte 5*/a 
puncte, urmați de Kozma (R. Ce
hoslovacă), Rabar (Iugoslavia) 5 
puncte, UJtelki (R. Cehoslovacă) 4 

Radovici 
Cehoslova-

puncte Și o întreruptă, 
(R.P.R.) și Fabian (R. 
că) cu ctte 3>/2 puncte.

★
Lotul republican de 

R.P.R. susține astăzi 
16,30 pe stadionul F r 
nou joc de verificare în vederea 
meciului de la 26 aprilie cu echipa 
Turciei. Selecționabilii vor juca in

fotbal al 
de la ora 

Republicii un

țindu-se în felul acesta, deși aflați 
la distanță unul de altul, aproape 
de Bezais în viitoarea bătăliei, Își 
ia pistolul dăruit de Bezais, o gă
leată, o pensulă, afișe și, tîrîndu-se 
încet în cUrje, își începe greaua mi
siune pe care și-a atribuit-o singur. 
Reușește să lipească multe afișe 
care sînt citite de numeroși trecă
tori dar, pînă la urmă, este obser
vat de gardiștii albi. Decis să-și 
vîndă cît mai scump pielea, se adă
postește după un colț și ucide 
mulți inamici înainte de a cădea 
și el. în felul acesta, Mațveev a do
vedit că, deși infirm, a știut să-și 
facă datoria pînă la capăt, că, pen
tru un luptător ca el, nu poate 
exista motiv care să-l scoată din 
rîndul combatanților nici măcar 
pentru o perioadă mică de timp. 

troșani se vor organiza o serie de 
excursii pe muntele Paring și la 
diferite cabane turistice din re» 
giune.

Ploieștenii vor putea face ex« 
cursii ’a cabanele de pe Valea 
Prahovei, la muntele Ciucaș și la 
cabana Muntele Roșu.

Amatorii de excursii din Con
stanța yor putea alege între plini, 
bări cu vaporul pe mare și excursii 
pe Valea Prahovei și Orașul Sta
lin, precum și excursii în circuit 
București — Orașul Stalin — Pi
tești sau ascensiuni în Bucegi.

Din Craiova se organizează 
excursii la complexul turistic Mun
tele Mic, la cabanele de pe Valea 
Jiului sau pe muntele Păpușa.

Clujenii vor face excursii spre 
Cheile Turzii, Scărișoara, Cabana 
Băișoara tn Munții Apuseni și la 
Muzeul Doftana.

De asemenea agențiile O.N.T. — 
Carpați din Oradea, Baia Mare, 
Arad, Orașul Stalin, Sibiu, Piatra 
Neamț, Cîmpulung Moldovenesc, 
organizează numeroase excursii 
spre locuri pitorești din regiunile 
respective și din țară.

(Agerpres) ,

Centrul de librării și difuzare a 
cărții din Constanța va organiza 
în timpul sezonului de vară 
chioșcuri, standuri volante și per
manente de cărți.

Teatrul de stat din Constanța, 
ansamblul „Briuleț* al sfatului 
popular orășenesc, precum și echi
pele artistice de amatori ale cămi
nelor culturale și întreprinderilor 
din orașul și regiunea Constanța 
vor prezenta numeroase spectacole 
in stațiunile de pe litoral. Oa
menii muncii venițl la odihnă vor 
putea asista de asemenea la spec
tacolele pe care le vor prezenta 
aici alte formații artistice din. 
țară, cit șl formații artistice din 
străinătate ce vor tntreprinde vara 
aceasta turnee tn țara noastră.

(Agerpres)

acest prilej despre literatura con
temporană a Armeniei Sovietice.

Poeții Maria Banuș, Victor Tul< 
bure, Veronica Porumbacu, Tiberiu 
Utan, Ion Brad, Tudor Măinescu, 
Teodor Balș și Aurel Storin au 
făcut apoi lecturi din poezia ar
meană contemporană. A urmat un 
program de cîntece armenești.

(Agerpres)

La spectacol au luat parte repre3 
zentanți ai organelor locale de 
partid ți de stat, oameni de artă 
și cultură, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Rd?. Chineze la Bucu
rești.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

(Agerpres) ,

compania echipei Farul Constanța.
In deschidere va avea loc derbiul 

seriei a Il-a a categoriei B. — In- 
tllnirea dintre echipele bucureștene 
Metalul M.l.G. (Titanii) și 
T.A.R.OJA.

★

In penultima rundă a turneului 
internațional de șah de la Mosco
va numai două partide s-au în
cheiat înaintea consumării timpu
lui regulamentar de joc: Vasiu- 
kov — Larsen, cîștigată de primul 
și Lutikov — Filip care s-a dat re
miză la mutarea 37. Restul parti
delor s-au întrerupt. Smîslov are 
avantaj la Milov, Spasski la Si- 
maghin și Bronstein la Olaffson.

Partida Smîslov — Bronstein 
din runda a 9-a s-a întrerupt pen
tru a doua oară la mutarea 62 și 
probabil că va fi remiză.

(Agerpres)

Moartea lui apare ca o nobilă 
jertfă dintre miile și sutele 
de mii de același fel, ale 
luptătorilor conștienți că la nevoie 
trebuie să-și dea și viața pentru 
cauza comunismului. Figura de 
luptător plin de bărbăție și abne
gație, convins că pentru fericirea 
poporului merită să dai tot ce ai 
mai scump, și-a găsit o foarte ex
presivă întruchipare în jocul acto
rului V. Safonov (pe care l-am 
admirat și în valorosul film „Sol- 
dații“) în interpretarea lui plină 
de sobrietate și convingere.

„De partea cealaltă" este un film 
care insuflă tinerilor spectatori 
înalta idee a eroismului conștient 
în lupta pentru socialism»

B. DUMITRESCU



Deschiderea sesiunii 
Adunării Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină
— Raportul prezentat de Ciu En-lai —

PEKIN 18 (Agerpres).— Agen
ția China Nouă transmite; La 18 
aprilie s-a deschis la Pekin prima 
sesiune a Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină a 
celei de-a doua legislaturi.' La se
siune participă l.uy depuțați.
. Din Prezidiul .șșsiunii fag, .parte 
Mao Țze-dun, Ciu De, Liii Șao-ți, 
Ciu En-lai, Suri Țin-Iin, Lin Biao, 
Pin Cijeu și alți conducători ai Re
publicii Populare Chineze precum 
și reprezentanți ai partidelor de
mocratice și organizațiilor obștești.

Sesiunea a fost deschisă de Mao 
Tze-dun, președintele Republicii 
Populare Chineze.

Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, a 
prezentat raportul de activitate al 
guvernului.

In prima parte a raportului său, 
Ciu En-lai a vorbit despre succe
sele obținute de oamenii muncii 
din China în primul cincinal și în 
anul 1958 — primul an al celui 
de-al doilea cincinal.

în anii 1955-195(5, a spus Ciu 
En-lai, China a îndeplinit in linii 
tnari sarcina revoluției socialiste în 
ce privește proprietatea asupra mij
loacelor de producție. In amil 
1957 și în cursul primului, semestru 
al anului 1958 în mișcarea întregu
lui popor pentru reglementarea sti
lului și în lupta împotriva elemen
telor de dreapta,'poporul chinez a 
obținut o mare victorie în revolu
ția socialistă pe fronturile ideolo
gic și politic.

Sarcinile primului cincinal au 
fost depășite în 1957 și în China a 
fost creată baza inițială a indus
trializării socialiste. Producția glo
bală a industriei și agriculturii a 
crescut cu 68 la sută față de anul 
1952. In. 1957 greutatea specifică 
a industriei și a industriei meșteșu
gărești în producția globală a in
dustriei și agriculturii a sporit la 
56,5 la sută față de 41,5 la sută în 
1952. In primul an al celui de-al 
doilea cincinal, adică în anul 1958, 
s-a produs marele salt, fără prece
dent în istoria țării, în dez
voltarea economiei naționale. In 
comparație cu anul 1957, produc
ția globală a industriei și agricul
turii a sporit cu 65 la sută, pro
ducția de fontă, oțel, cărbune, .uti
laj electroenergetic, de locomotive, 
autovehicule și motoare a crescut 
de peste două ori, producția de ce
reale, bumbac și tutun a crescut de 
ăSWienea de peste două ori.
' Premierul Ciu En-lai a subliniat 

că un ritm atît de înalt de dezvol
tare a economiei naționale ca în 
R. P. Chineză n-a existat și nu 
poate exista în orînduirea capita
listă. Să luăm de pildă producția 
de oțel. Pentru a spori producția 
de oțel de la 1.300.000 tone la 
10.000.000 tone am străbătut în 
numai șase ani drumul pe care 
Ariglia l-a parcurs în peste 50 
de. ,ani.

, în domeniul construcției socia
liste în China, a subliniat Ciu En- 
lai, țările lagărului socialist, în 
frunte cu marea Uniune Sovietică, 
au acordat Chinei un ajutor multi
lateral. Cele 166 de mari obiective 
care au fost construite cu ajutorul 
Uniunii Sovietice în anii primului 
cincinal au avut un rol uriaș în 
dezvoltarea construcției economice 

-a R. P. Chineze. Bogata experien
ță acumulată de Uniunea Sovieti

(Urmare din pag. l-a)

al
Și Glasul partizanilorPăcii s-a oglindit puternica 

vertiginoasa creștere a rîndu
rilor partizanilor păcii. In pre
zent nu există colț in lume, In 
care mișcarea pentru apărarea 
păcii să nu-șl afirme existența 
prin acțiuni tot mai hotărîte. In 
mod deosebit partizanii păcii își 
îndreaptă azi activitatea pe fă
gașul luptei pentru interzicerea 
experienței cu armele nucleare, 
ca prim pas spre rezolvarea deo
sebit de importantă a problemei 
dezarmării.

Acțiuni largi și foarte variate 
au loc în diferite țări ale lumii 
paralel cu puternice demonstrații 
Împotriva instalării de baze a- 
mericane pentru rachete ce se 
desfășoară în Anglia, Germania 
occidentală, Italia, Japonia și alte 
țări membre ale coalițiilor agre
sive, conduse de S.U.A., în care 
Statele Unite instalează sau vor 
să instaleze rampe de lansare.

Cea de a zecea aniversare a 
mișcării mondiale pentru pace, 
are loc intr-un moment în care 
întreaga viață internațională se 
află sub puternica înrîurire a u- 
nui eveniment de o covîrșitoare 
importanță: cel de al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S., Congresul 
constructorilor comunismului.

De la tribuna acestui măreț 
Congres a răsunat un înflăcărat 
apel de pace prin raportul tova
rășului N. S. Hrușciov, precum 
și prin cuvîntăriie reprezentanți
lor a peste 70 partide comuniste 
și muncitorești frățești prezenți 
la Congres. Acest apel a străbă
tut întregul glob pămîntesc și a 
avut un 
colțurile 
toare de 
credință, 
tutindeni 
cu deosebită căldură și bucurie.

Năzuința spre pace a poporului 
sovietic și-a găsit cea mai vie în
truchipare în mărețul program al 
construcției comuniste pe urmă
toarea perioadă de șapte ani, a- 
probat de Congres, program care cîov care 
oglindește clar politica pașnică 
a Uniunii Sovietice.

In momentul de față în lume 
există încă primejdia de război 
și aceasta datorită faptului că o 
serie de probleme internaționale 
au rămas nerezolvate, din cauza

puternic ecou în toate 
lumii. Popoarele iubi- 
pace, oamenii de bună 
partizanii păcii de pre- 
au salutat acest apel 

că în anii existenței sale constituie 
de asemenea pentru China o bază 
importantă pentru elaborarea și în
făptuirea planurilor construcției e- 
conomice. In numele guvernului și 
poporului Chinei, a spus Ciu En- 
lai, aduc de la această tribună a- 

.dinei mulțumiri guvernelor și po
poarelor Uniunii Sovietice și celor
lalte țări socialiste.

In conformitate cu nevoile dez
voltării producției industriale și a- 
gricole și la cererea maselor largi 
ale țărănimii au fost create mari 
comune populare în care se. îmbină 
industria, agricultura, comerțul, în- 
vățămîntul și activitatea militară 
și care sînt în același timp organe 
ale puterii, cit și organizații eco
nomice. In condițiile R. P. Chine
ze comuna populară nu este numai 
forma cea mai bună care contri
buie la continua dezvoltare a for
țelor de producție și care accele
rează construcția socialistă, dar și 
cea mai bună formă de trecere în 
viitor de la proprietatea colectivă 
socialistă la proprietatea întregu
lui popor în satul chinez, precum 
și de trecere de la societatea socia
listă la societatea comunistă.

Ocupîndu-se de sarcinile în do
meniul economiei naționale a R.P. 
Chineze pe anul 1959, Ciu En-lai 
a arătat că planul pe anul 1959 
este planul de realizare a unui nou 
mare salt. în acest an sarcina 
principală este de a lupta activ și 
energic pentru îndeplinirea și de
pășirea planului economiei națio
nale a cărui verigă principală o 
constituie cei patru indici de bază 
care prevăd o producție de 18 mi
lioane tone de oțel, 380 milioane 
tone de cărbune, o recoltă de 525 
milioane tone de cereale și 5 mi
lioane tone de bumbac.

în partea privitoare la viața po
litică a țării, Ciu En-lai a mențio

La Casa Centrală a oamenilor de artă din Moscova a avut loc o reuniune consacrată celui 
de-al Vll-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Viena. La reuniune au participat 
și membrii delegației tineretului african care se află în prezent în vizită în U.R.S.S.

ln fotografie; Un membru al delegației tineretului african, stînd de vorbă în timpul reuniunii 
cu tineri moscoviți.

piedicilor puse In calea soluțio
nării lor de către puterile impe
rialiste, în primul rind de către 
Statele Unite, care prin politica 
lor de „război rece" au creat pe 
arena internațională o încordare 
deosebit de periculoasă. Una din 
aceste probleme este și problema 
germană pentru a cărei soluțio
nare Uniunea Sovietică și alături 
de ea și celelalte țări socialiste, 
au venit în repetate rinduri cu 
propuneri și inițiative deosebit de 
însemnate. O importanță deose
bită pentru rezolvarea problemei 
germane, și ca urmare, pentru în
tărirea păcii in Europa, o are ini
țiativa luată de Uniunea Sovie
tică pentru încheierea unui tratat 
de face cu Germania, precum și 
propunerea U.R.S.S. cu privire 
la lichidarea regimului de ocupa
ție din Berlinul occidental și 
transformarea lui intr-un oraș 
liber demilitarizat.

Popoarele iubitoare de pace din 
intreaga lume au salutat propu
nerea U.R.S.S. de a se convoca 
neintîrziat o conferință la cel mai 
inalt nivel in cadrul căreia să 
discute măsurile preconizate 
Uniunea Sovietică privitoare 
Tratatul de pace cu Germania 
la Berlinul occidental precum

se 
de 
la 
Ș' 
Și 

alte probleme importante pentru 
pacea Europei și a lumii. U.R.S.S. 
s-a arătat de acord cu convoca
rea unei conferințe a miniștrilor 
de externe. Sub presiunea opiniei 
publice, guvernele S.U.A., Angliei 
și Franței au acceptat ținerea în 
luna mai a unei conferințe a mi
niștrilor de externe care să fie 
urmată de o conferință a șefilor 
de guverne.

Oamenii care luptă pentru pace 
și colaborare între popoare, u- 
riașa armată a partizanilor păcii 
din lumea întreagă, au salutat cu 
căldură cuvintele Iul N. S. Hruș- 

___• a spus că statele cu 
orînduiri sociale deosebite trebuie 
să învețe să 
mele litigioase 
tativelor pașnice, 
mii știu că azi 
posibilitățile pentru 
capăt „războiului rece1

rezolve proble- 
pe calea tra- 

Popoarele ht- 
există
a se 

Și 

toate 
pune 
a se

nat că după victoria hotărîteare a 
revoluției socialiste pe toate fron
turile, coeziunea rîndurilor poporu
lui Chinei a devenit mai trainică 
ca orieînd.

Referindu-se la realizările obți
nute în domeniul problemei națio
nale, raportorul a arătat că, dato
rită înfăptuirii juste a politicii na
ționale s-a întărit considerabil 
prietenia și coeziunea între nați
unea han și naționalitățile frățești 
din țară.

Rebeliunea armată dezlănțuită 
recent de fostul guvern local și 
de vîrfurile reacționare din Tibet 
care este o acțiune de trădare a 
patriei și de subminare a unității 
ei, a suferit un eșec lamentabil.

Referindu-se apoi la politica ex
ternă a guvernului R. P. Chineze, 
Ciu En-lai a declarat: „In ultimii 
patru ani, numărul țărilor care au 
stabilit cu China relații diplomati
ce oficiale și semioficiale a crescut 
de la 20 la 33. 93 de țări și re
giuni au stabilit cu R.P. Chineză 
legături economice, iar 104 țări și 
regiuni au stabilit legături cultu
rale și mențin reilații de prietenie, 
încercările imperialiștilor ameri
cani de a izola și de a înlătura 
noua Chină de la treburile interna
ționale suferă un eșec.

Analizînd actuala situație inter
națională, raportorul a arătat că 
trăsătura ei caracteristică gene
rală este creșterea rapidă a forțelor 
socialismului, a mișcării de elibe
rare națională.

întărirea coeziunii cu Uniunea 
Sovietică și cu toate țările socia
liste, a continuat Ciu En-lai, — 
iată principala orientare a R.P. 
Chineze.

Vrem să stabilim șl să dezvol
tăm relații prietenești de bună ve
cinătate cu toate țările pe baza ce

așeza relații între toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor, 
pe principiile coexistenței pașnice. 
Astăzi, cînd geniul omenesc a 
fost in stare să găsească drumul 
spre cucerirea spațiilor interpla
netare, e nevoie in primul rind 
să se pună ordine pe propria 
noastră planetă, pentru a o feri 
de un viitor război, a cărui forță 
de distrugere întrece orice imagi
nație.

In lupta pe care o duc popoa
rele lumii pentru menținerea pă
cii, Republica Populară Romînă 
și poporul nostru profund iubitor 
de pace, își aduc larga și activa 
lor contribuție ocupînd astfel un 
loc de cinste in rindurile forțe
lor mondiale ale păcii.

Politica externă a țării noastre 
este o politică fermă de pace și 
colaborare internațională, fapt 
care a creat patriei noastre un 
prestigiu deosebit pe arena inter
națională.

Temelia politicii externe a sta
tului nostru este prietenia și co
laborarea frățească dintre Repu
blica noastră populară și celelalte 
țări socialiste în frunte cu 
U.R.S.S., coeziunea și unitatea 
strinsă și de nezdruncinat ce 
domnește între țările frățești ale 
marelui lagăr socialist.

Conducîndu-se după principiile 
leniniste ale coexistenței pașnice 
între toate statele, indiferent de 
orînduirea lor politică și socială, 
statul nostru se străduiește să dez
volte relațiile de colaborare cu 
toate țările. Sint cunoscute efortu
rile guvernului nostru îndreptate 
spre realizarea unei largi colabo
rări interbalcanice. Propunerea fă
cută în anul 1957 în numele gu
vernului R. P. Romîne de tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, cu privire la în- 
tîlnirea șefilor guvernelor țărilor 
balcanice în^. vederea examinării 
problemelor privind întărirea păcii 
în Balcani, a avut un larg ecou în 
rîndurile popoarelor.

Prin reafirmarea ei, această pro
punere continuă să aibă un răsunet 
puternic atît în Balcani cît și în 
alte țări ale lumii. In interviul 
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lor cinci principii ale coexistenței 
pașnice.

Premierul Ciu En-lai a con
damnat imperialismul american 
care restabilește intens militaris
mul german și japonez și își spo
rește acțiunile agresive in Asia de 
sud-est.

ln prezent îhtre China și S.U.A. 
nu există rci'.ații diplomatice, iar 
raporturile dintre ele sint foarte 
proaste. întreaga lume știe că 
răspunderea pentru această si
tuație nu ne revine cîtuși de 
puțin- Noi nu ne-am dus 
in S.U.A. să zăngănim armele, 
să creăm o blocadă împotriva lor, 
să le ocupăm teritoriul sau să 
creăm două state S.U.A. In lume 
există un singur stat S.U.A., după 
cum în lume există numai o sin
gură Chină. Taivanul este o parte 
inalienabilă a teritoriului chinez. 
Vom elibera negreșit Taivanul, 
Penhuledao, Țzînmîndao și Mat- 
sushan. Toate forțele armate ale 
S.U.A. din regiunea Taivanului 
trebuie să fie retrase. Poporul chi
nez nu va admite în niciun caz să 
se realizeze vreun plan complotist 
de dezmembrare a teritoriului chi
nez și de creare a „două Chine".

Concomitent cu sesiunea Adună
rii Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, a subliniat în în
cheiere Ciu En-lai, are loc sesiunea 
Comitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic 
Popular. Sîntem convinși că aceste 
două sesiuni vor aduce fără doar 
și poate o uriașă contribuție la în
făptuirea sarcinilor prevăzute pe 
anul 1959.

Cu aceasta ședința plenară a 
primei sesiuni a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină a luat sfîrșit. La 19 aprilie 
deputății vor discuta pe grupuri 
raportul lui Ciu En-lai.

acordat de curlnd de tovarășul 
Chivu Stoica ziarelor grecești 
„To Vima" și „Ta Nea“ se spu
ne : „Sintem gata și acum să ne 
așezăm la aceeași masă cu con
ducătorii guvernelor statelor bal
canice pentru a examina împreu
nă și a lua hotărîri corespunză
toare în toate problemele privind 
Întărirea păcii în Balcani, rezol
varea prin mijloace pașnice a ori
căror probleme litigoase, dezvol
tarea relațiilor multilaterale de 
colaborare".

Poporul romîn nutrește o-caldă 
simpatie față de toate popoarele 
Asiei și Africii, solldarizîndu-se 
cu lupta dusă de aceste popoare 
pentru apărarea și Întărirea in
dependenței lor naționale, pentru 
propășirea economică și înflori
rea culturală, pentru pace și pro
gres. Politica dusă de țara noas
tră față de noile state indepen
dente de pe aceste două mari 
continente este o politică neabă
tută de prietenie și strlnsă cola
borare, întemeiată pe principiile 
coexistenței pașnice.

Considerînd că actuala situație 
internațională impune cu necesi
tate să se acționeze în vederea 
apărării și întăririi păcii, poporul 
și guvernul nostru își aduc zi de 
zi contribuția lor activă la rezol
varea marilor probleme internațio
nale. La O.N.U. și în celelalte 
foruri internaționale, reprezen
tanții statului nostru democrat 
popular își spun răspicat cuvîn- 
tul și vin cu multiple inițiative 
în vederea întăririi păcii și prie
teniei între popoare.

Poporul nostru consideră deo
sebit de însemnate pentru asigu
rarea păcii și securității popoa
relor europene, propunerile Uniu
nii Sovietice în vederea încheie
rii Tratatului de pace cu Germa
nia și a rezolvării problemei Ber
linului. Ca guvern ai unui stat 
care a participat cu forțele sale 
armate la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste, guvernul 
R. P. Romîne a primit din partea 
guvernului U.R.S.S. o notă cu- 
prinzînd propunerile Uniunii So
vietice în vederea soluționării

Vizita delegației 
tineretului din R.P.R. 

la Stalingrad
STALINGRAD 18 (Agerpres).— 

TASS transmite ; De patru zile se 
află la Stalingiad de egația tine
retului din R.P. Romînă condusă 
de Ion Cîrcei, secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor.

Membrii delegației au vizitat în
treprinderi industriale și șantiere, 
precum și hidrocentrala de la 
Stalingrad pe Volga, cea mai mare 
din lume.

împărtășind din impresiile cu
lese cu prilejul vizitei la Stalin
grad, Ion Cîrcei a spus : „Ne-au 
uimit giganticele lucrări de con
strucții efectuate în orașul-crou. 
Știam că Stalingradul a fost dis
trus. Acum am văzut piețe și străzi 
nci care se întind pe o distanță 
de peste 60 km. de-a lungul malu
lui drept al Volgăi. Ne-a entuzias
mat amploarea construcției și me
canizării hidrocentralei de la Sta
lingrad. Ne-a plăcut foarte mult 
orașul constructorilor hidrocentra
lei, „tinărul oraș Voljski, in care 
locuiesc peste 60.000 de oameni".

La 18 aprilie, delegația tinere
tului romîn a plecat cu avionul la 
Moscova.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

noul ambasador al R.P.R. 
în Turcia

ANKARA 18 (Agerpres). — La 
17 aprilie 1959 noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Romîne în Turcia, Nicolae 
Dinulescu, a prezentat președin
telui Republicii, Celal Bayar, scri
sorile de acreditare.

La sosire la Palatul preziden
țial o gardă de onoare a prezentat 
armele. Ambasadorul romîn a tre
cut în revistă garda de onoare, iar 
muzica militară a intonat iranul de 
stat al R.P. Romîne. După preda
rea scrisorilor de acreditare, amba
sadorul R.P. Romîne a avut cu 
președintele Republicii Turce o 
convorbire cordială, apoi a prezen
tat președintelui pe membrii Amba
sadei romîne din Ankara.

La predarea scrisorilor de acre
ditare au fost prezenți H. Erk- 
men, ministru ad-interim al Aface
rilor Externe, secretarul general al 
președinției, directorul general al 
Protocolului din M.A.E. Turc și 
funcționari superiori ai Președin
ției Republicii Turce.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
deschis Conferința unională pen
tru constituirea Uniunii asociații
lor și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. La 17 aprilie delegații 
la conferința unională au fost sa
lutați in namile C.C. al P.C.U.S. 
de Piotr Pospelov, secretar al
C.C.  al P.C.U.S.

WASHINGTON. - Autoritățile 
amerioa-ne continuă să întrețină 
în mod artificial isteria război
nică. Agenția Associated Press a- 
nunță că la 17 aprilie au avut loc 
pe întreg cuprinsul Statelor Unite 
exerciții aeriene tn cursul cărora 
avioane „inamice" au simulat 
atacțiri cu bombe atomice. Toate 
posturile de radio și televiziune 
și-au întrerupt emisiunile timp de 
30 de minute, iar sirenele sunau 
neîntrerupt.

WASHINGTON. — Sîmbătă du- 
pă-atniază, tn oadrul unei confe
rințe de presă convocate în loca
litatea Augusta (statul Georgia) 
unde se află în vacanță, președin
tele Eisenhower a anunțat ziariș- 
tilor desemnarea lui Christian 
Herter în funcția de secretar el 
Departamentului de Stat el 
S.U.A.

V • •
pașnice * problemei germane. Așa 
cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej in expunerea sa 
cu privire la lucrările celui de al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
P.C.U.S., „Guvernul romtn este în 
întregime de acord cu punctele 
cuprinse in această notă și spri
jină cu căldură măsurile pe care 
le preconizează Guvernul sovie
tic". In nota de răspuns a gu
vernului R. P. Romine se spune: 
„Guvernul Republicii Populare 
Romîne reafirmă sprijinul său 
deplin pentru propunerile guver
nului sovietic șl iși exprimă spe
ranța că guvernele occidentale, 
dind ascultare rațiunii și glasului 
popoarelor, vor merge în întîm- 
pinarea acestor propuneri, ceea 
ce va servi interesele păcii și 
securității generale".

Politica profund iubitoare de 
pace a statului nostru democrat- 
popular, e o politică bazată pe 
înaltele principii ale marxism-le- 
ninismului ce călăuzesc Partidul 
Muncitoresc Romîn, forța condu
cătoare în Republica noastră. E 
o politică întrutotul conformă cu 
interesele poporului nostru. Iată 
de ce ea e larg sprijinită de în
tregul nostru popor care, strîns 
unit în jurul partidului și guver
nului nostru, își aduce zi de zi 
contribuția sa activă la înfăptui
rea ei.

Poporul nostru a aflat cu mare 
bucurie și satisfacție din expune
rea făcută de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej cu privire la lu
crările celui de al XXI-lea Con
gres extraordinar al P.C.U.S., că 
recent. Biroul Politic ai C. C. al 
P.M.R. a dezbătut propunerile 
privitoare la elaborarea unui plan 
de perspectivă a dezvoltării eco
nomiei naționale. Prima etapă a 
programului, care va fi stabilit pe 
o perioadă de 15 ani, va fi planul 
economic pe perioada 1960-1965, 
al cărui proiect urmează să fie 
dezbătut pe larg de oamenii mun
cii și apoi supus aprobării celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. 
Prin înfăptuirea prevederilor pia
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960-1965, po-

Tineretul lumii
în lupta pentru pace
- Corespondență din Paris -

Cea de-a zecea aniversare a 
mișcării partizanilor păcii consti
tuie un bun prilej pentru a spune 
eiteva cuvinte despre înflăcărată 
luptă pentru pace a tineretului 
francez.

Incadrindu-se în lupta generali 
a popoarelor pentru cucerirea 
păcii, pentru stabilirea unor relații 
de colaborare intre state, tineretul 
francez a contribuit la reușita ac
țiunilor inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii ca și ale mișcării 
partizanilor păcii din Franța. Ne 
amintim de entuziasmul cu care 
tinerii partizani ai păcii din Fran
ța au strîns semnături pe Apelul 
de la Stockholm, au luptat și 
luptă împotriva folosirii bombei 
atomice și recent împotriva insta
lării pe teritoriul francez a ram
pelor de lansare a rachetelor. O 
deosebită amploare a luat protes
tele împotriva numirii generalului 
hitlerist Speidel în calitate de co
mandant al unei părți a armatei 
franceze în cadrul N-A.T.O. Nu
meroși tineri, fii ai eroilor din 
maquis, au refuzat să se înroleze 
in armată pentru a nu fi coman
dați de ucigașul părinților lor. 30 
de tineri stau și astăzi în închi
soare pentru delictul de a fi pa- 
trioți și de a fi refuzat să-l ad
mită pe călăul Speidel drept co
mandant al lor.

O deosebită amploare a luat 
activitatea tinerilor francezi parti
zani ai păcii împotriva războiului 
din Algeria. Aceasta nu este prima 
oară cînd ei iau poziție deschisă 
împotriva unui război colonial; 
timp de peste opt ani tineretul 
francez a luptat împotriva războ
iului din Indochina. Nu sînt ui
tate pildele eroice date de Henry 
Martin și de Raymonde Dien. A- 
cum în cel de-al cincilea an al

- Corespondență din Berlin -
„După cum este voința noastră, așa să fie și faptele noastre I 

Noi, reprezentanții tineretului muncitor din ambele state germane, 
adresăm, într-un moment hotărîtor, un apel oamenilor muncii din 
Est și Vest. Vrem să trăim în pace, bunăstare și fericire. Spunem 
nu răspicat războiului, morții, distrugerii. Noi cerem : un tratat 
de pace cu Germania. Principala noastră sarcină este: distruge
rea militarismului vest-german. Să ne unim forțele. Să înfăptuim 
unitatea de acțiune a tineretului muncitor german. După cum este 
voința noastră, așa să fie și faptele noastre !“.

Acest jurămînt a fost pronunțat 
de cei 2.000 de tineri muncitori din 
Germania occidentală și cei 500 de 
delegați din R.D. Germană la cel 
de-al II-lea Congres al Tineretu
lui Muncitor German care a avut 
loc nu de mult la Erfurt.

Congresul a lansat un fierbinte 
apel întregului tineret german 
să-și încordeze forțele în lupta 
pentru pace, pentru a împiedica pe 
militariștii vest-germani să por
nească un nou război.

Cel mai înverșunat dușman al 
poporului german, și în consecință 
al tineretului german este milita
rismul german. Dezlănțuind două 
războaie, el a adus numai într-o 
singură generație de două ori ne
norociri fără seamăn aproape tutu
ror popoarelor din Europa. Milioa
ne de tineri și-au lăsat viața pe 
cîmpurile de luptă.

In pofida milioanelor de morțl, 
răniți și schilozi, aceleași forțe în
tunecată desfășoară astăzi în Re
publica Federală activitatea lor 
ațîțătoare. Militariștii și revanșar
zii înrăiți pregătesc astăzi un nou 
război, un război și mai distrugă

porul nostru va termina în linii 
mari construirea socialismului, 
trecind într-o nouă etapă, aceea 
a desăvirșirii construcției socia
liste. Aceste perspective luminoa
se de viitor însuflețesc și mal 
mult pe oamenii muncii din țara 
noastră, care își mobilizează toa
te forțele pentru atingerea măre
țului obiectiv. Poporul nostru 
muncitor știe că prin realizările 
sale pe tărîmul dezvoltării econo
miei și culturii, prin victoriile ce 
le dobîndește sub steagul parti
dului în opera de construire a 
socialismului, el își aduce contri
buția la întărirea sistemului mon
dial socialist, la obținerea victo
riei socialismului in Întrecerea cu 
capitalismul, ceea ce înseamnă 
totodată victoria păcii asupra 
războiului.

Pentru a realiza mărețele noa
stre sarcini in domeniul construc
ției socialiste, pentru a putea 
urca tot mai sus pe culmile pro
gresului, noi avem nevoie de 
pace. Iată de ce mișcarea mon
dială a partizanilor păcii a găsit 
în milioanele de cetățeni ai țării 
noastre un sprijin de nădejde, o 
forță activă pentru triumful no
bilelor ei țeluri. Așa se și explică 
faptul că mișcarea pentru pace 
din Rominia este o mișcare a în
tregului popor, hotărît să contri
buie cu toate forțele sale la apă
rarea cauzei păcii.

Tineretul nostru, care își dăru
iește toate eforturile măreței lupte 
pentru lâurirea unei vieți noi, iu
bește pacea ca lumina ochilor.

in uzine și pe ogoare, in școli și 
universități tineretul nostru înțe
lege că dăruindu-și toate eforturile 
construcției socialiste pune umărul 
său la apărarea păcii lumii.

Alături de tinăra generație a în
tregii lumi, tineretul nostru răs
punde cu entuziasm chemărilor 
Consiliului Mondial al Păcii înțe- 
legînd că numai prin luptă poate 
apăra viața și fericirea sa.

Mișcarea pentru pace din țara 
noastră este un detașament de
votat al marii mișcări mondiale 
pentru apărarea păcii. Glasul par
tizanilor păcii din țara noastră 
se aude departe peste granițele 
țării. El spune tuturor celor an
gajați în marea bătălie pentru 
înfrîngerea războiului, că poporul 
nostru și țara noastră nu vor 
cruța niciun efort pentru ca pa
cea să învingă războiul. 

războiului din Algeria, război în 
care mii de tineri francezi și-au 
găsit moartea, aproape întreg ti
nerelul ia poziție împotriva aces
tui război; tinerii, pentru că ei 
sînt în primul rind vizați, iar ti
nerele fete și femei, pentru ca soții 
sau logodnicii lor să poată reveni 
acasă. De aceea lupta împotriva 
războiului colonial stă in centrul 
acțiunilor tineretului francez.

Aprilie este luna in care tinerii 
născuți in anul 1940 se prezintă în 
fața comisiilor de recrutare. Noi 
soldați vor pleca la rindul lor în 
Algeria. Cîți dintre aceștia se vor 
întoarce ?

Ziua de recrutare a fost decla
rată zi de luptă a tineretului îm
potriva războiului, ln majoritatea 
localităților din Franța prezenta
rea în fața consiliului de recrutare 
a prilejuit adunări ale tinerilor ce 
vor fi înrolați, in cursul cărora 
s-a demascat caracterul colonialist 
al războiului din Algeria la care 
sînt chemați să participe și s-au 
adoptat rezoluții pentru pace pre
zentate apoi reprezentanților auto
rităților,

Referindu-se la noile recrutări 
de soldați pentru Algeria, organul 
tineretului comunist francez „L’A- 
vantgarde* scrie în numărul din 
săptămîna aceasta : „Dacă ar fi 
să-l credem pe generalul De Gaul
le, o întreagă generație trebuie să 
participe la război. Dar generația 
în cauză are un cuvînt de spus, și 
ea îl spune".

Și iată cum ți-l spune. La Paris 
tinerii partizani ai păcii participă 
la campania pentru eliberarea sol
datului Pierre Guyot, închis pen
tru opoziția lui față de războiul 
din Algeria. Comitetele pentru eli
berarea soldaților deținuți s-au 
înmulțit, tn întreaga țară se desfă

tor — războiul atomic. Tineretul 
însă a tras învățăminte din tre
cutul tragic. El nu va permite u- 
nui pumn de criminali să-l mine 
la moarte. Tineretul tinde spre o 
viață liberă și bunăstare. El iși 
dă perfect de bine seama că prin
cipala premiză a vieții sale feri
cite, a perspectivelor luminoase 
ale viitorului o constituie menține
rea păcii.

In Germania occidentală ori
cine participă la diferite acțiuni 
aie partizanilor păcii, la manifes
tații, difuzări de manifeste care 
cheamă la lupta pentru pace, la 
gărzile antiatomice sau demască 
pur și simplu uneltirile ațițătorilor 
la război — riscă să fie arestat și 
aruncat în închisoare. Așa, de pil
dă, s-a întîmplat cu tînăra patrio
tă vest-germană Renate Kruse. Eă 
a participat la pregătirile în vede
rea organizării unei caravane a 
păcii a tineretului vest-german. 
Autoritățile de la Bonn au con
damnat-o pentru această presupusă 
vină la 11 luni închisoare.

In pofida tuturor persecuțiilor, 
numărul tinerilor din R.F. Germană 
care se încadrează în lupta activă 
pentru pace crește mereu.

In cadrul pregătirilor în vede
rea unui război, militariștii vest- 
germani au procedat la minarea 
unor importante poduri. Tineri pa- 
trioți vest-germani au cutezat, 
noaptea sub ochii sentinelelor, să 
îndepărteze și să distrugă cartușele 
cu dinamită. Ei au fost prinși și 
condamnați la detențiune pe dife
rite termene. Opinia publică vest- 
germană a protestat împotriva a- 
cestor fapte samavolnice; ațîțăto- 
rii la război au fost demascați de 
forțele Înaintate, progresiste din 
R.F.G. șl Împiedicați să continuie 
minarea podurilor.

Caracterul mișcării pentru pace 
din Germania occidentală reiese și 
din următoarele cuvinte alte tine, 
rei Inge B. din Essen, rostite la 
Congresul din Erfurt. Ea a spus: 
„Nu întreb care-ți este crezul,
dacă ești membru al Tinere
tului Liber German sau creștin, 

Tinerii din R. D. Germană își aduc aportul lor entuziast la 
construcția socialistă, sprijinind astfel cauza păcii.

In fotografie: Tinerii constructori din brigada Machalet de p« 
șantierul tineretului din Sonnenberg unde se ridică cea mai mar» 
întreprindere ceramică din R.D.G.,, discută despre introducerea unor 
noi metode de muncă.

șoară campania * pentru eliberarea 
lor. 120 de tineri din Normandia 
au scris președintelui republicii i 
„Profitați de împuternicirile de
pline de care dispuneți pentru a 
pune capăt războiului !“ Tinerii 
recruți din departamentul Gard și 
din alte părți se întrunesc pentru 
a condamna acest război. Zilele 
trecute, in împrejurimile Parisu
lui, la Saint-Denis, inmormîntarea 
unui soldat ucis în Algeria a pri
lejuit tinerilor o întrunire de pro
test împotriva războiului colonial. 
La Sons, in departamentul Rhdne, 
secretarul organizației tineretului 
comunist a luat cuvîntul la mor- 
mîntul unei alte victime a răz
boiului din Algeria. Pe loc au 
fost strinse 300 de semnături pen
tru pace și depuse la primărie de 
o delegație compusă din o sută 
de liner 4. In departamentul Loire 
circulă pretutindeni petiții simi
lare.

Lupta tineretului francez pentru 
pace capătă mereu forme noi. Ast
fel, în școlile normale, unde sint 
formați viitori profesori, se faa 
pregătiri pentru o conferință na
țională a normaliștilor consacrată 
păcii. S-au semnat în aproape toa
te școlile normale petiții în care 
se recunoaște că eliberarea po
poarelor coloniale constituie o ten
dință ireversibilă, trăsătură carac
teristică epocii noastre și se sub
liniază necesitatea de a recunoaște 
poporului algerian dreptul la in
dependență,

...Acestea sînt doar eiteva pilde 
din numeroasele acțiuni pentru 
pace duse de tineretul francez în 
această primăvară a anului 1959,

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" la Paris

sau dacă ești social-democrat, nit 
contează — dacă iubești însă pa
cea și lupți pentru ea, ești priete
nul meu și vreau s-o apăr alături 
de tine".

★
Lupta pentru pace a tinerilor din 

Republica Democrată Germană ss 
desfășoară pe un front cu totul di
ferit. Aici tinerii sint antrenați în 
munca pașnică de construcție a 
socialismului.

Pretutindeni este vie flacăra între- 
cerii socialiste în rîndurile tinere
tului. Tot mai larg se desfășoa
ră mișcarea pentru titlul de „bri
gada a muncii socialiste".

Numeroase șantiere importanta 
ale țării au fost încredințate tine
retului și poartă cu mindrie denu
mirea de „șantiere ale tineretului". 
In primele rînduri, dind un exem
plu demn de urmat, pășesc mem
brii 1 ineretului Liber German.

Zilele trecute, tineretul nostru a 
primit o înaltă distincție. Tinere
tului Liber German i s-a încredin
țat construcția aeroportului pentru 
avioane de pasageri cu reacție din 
Berlin. T.L.G. patronează și con
strucția Combinatului de prelu- 
crare a petrolului de pe Oder.

Pe aceste șantiere, ca și pe al
tele — la munci de asanare, pe 
șantierele locuințelor muncitorești, 
la construcția noilor fabrici și 
uzine, în S.M.T.-uri și cooperati
ve agricole de producție — tine
retul german muncește cu abnega
ție, contribuind astfel la întărirea 
multilaterală a R.D. Germane.

Conducerea Tineretului Liber 
German a arătat într-un recent 
apel adresat tineretului din repu
blica noastră că toate aceste sar
cini grandioase, a căror realizare 
deschide în fața tineretului posi
bilități fără precedent în istoria 
poporului german, pot fi îndeplini
te numai în condiții de pace. De 
aceea este de înțeles că tineretul 
din R.D. Germană sprijină din toa
tă inima propunerile sovietice cil 
privire la încheierea unui Tratat 
de pace cu Germania, la destindei 
rea încordării internaționale.

Muncind pe șantierele patriei, 
în uzina și fabrici, pe ogoare, în 
școli și universități, îndeplinind la 
locul lor de muncă planurile de 
producție, contribuind astfel la în
tărirea republicii noastre — impor
tant factor activ tn lupta pentru 
pace în Europa — tineretul din 
R. D. Germană își aduce aportul 
la menținerea și întărirea păcii.

HERBERT HEMMANN i t


