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Tinerii Tudor Păunică, Ștefan Ivan șj Dumitru Drăgan de la S.MT. Budești, regiunea București, 
lucrînd la repararea secerătorilor.
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Fasiune 
penii u meseria 

a easă
Poate că nu l-aș fi re

marcat pe tinărul acesta mă
runțel și modest dintre su
tele de muncitori ai gospodă
riei, dacă organizatorul de 
partid, tor,. Șerban, nu mi-ar ft 
atras atenția.

— Despre băiatul ăsta ar fi 
bine să scrii, să-l dai exemplu 
în ziar. Pune otita suflet în tot 
ce face, incit ar fi in stare să 
pu doarmă nici noaptea.

Mieluș Nedelcu are 23 de 
ani, e candidat de partid. 
La o recentă consfătuire pe re
giune cu crescătorii de anima
le a fost evidențiat și premiat. 
E modest și foarte serios.

L-am rugat să-mi vorbească 
despre viața și munca lui. A 
vorbit puține despre el. Lu
crează de muiți ani aci la gos
podăria agricolă de stat Dîlga 
din regiunea București.

— Vedeți, a zîmbit el stîn- 
jenit că trebuie să facă o des
tăinuire oarecum intimă, de 
meseria asia n-am să mă pot 
despărți niciodată. E foarte 
frumoasă, pe cuvântul meu vă 
spun. Și e de, viitor, continuă 
el aprins. Vă dați seama ce 
dezvoltare ia la noi creșterea 
animalelor, ce importantă e ra
mura asta ?

Crescătoria e undeva în 
câmp. Barăcile albe, așezate si
metric, o curte largă și împre
jur cîmp. Aici, Mieluș Nedelcu 
se simte fericit. Ziua lui de 
muncă începe la ora patru 
dimineaița. Mai întîi se face 
alimentarea purceilor. La patru 
și jumătate citirea presei cu cei 
30 de oameni de sub condu
cerea sa sau lecțiile pe oare 
le ține la cursul zootehnic. 
Apoi merge din boxă în boxă, 
cercetează fiecare loc de mun
că, fiecare animal. Higiena are 
aici o importanță deosebi
tă. Purceii simt vaccinați re
gulat, rația de hrană trebuie 
respectată științific. Lupta a- 
ceasta pe oare o duce cu gra
mele în sporul de greutate e 
pasionantă, plină de satisfacții. 
Nedelcu citește, studiază, se 
informează. A început să aplice 
hrănirea dirijată, permanen
tă, pentru că a constatat 
personal că dimineața pur
cei, sînt somnoroși și mă- 
nîncă puțin. Așa că li se dă 
hrană puțină, dar foarte des. 
Purceii mai au nevoie de mult 
soare și lumină, de mișcare- 
Boxele nu aveau țarcuri în aer 
liber. Nedelcu s-a zbătut să 
obțină fonduri fi să se facă 
urgent țarourile.

Seara, după ce termină tre
burile, se retrage tn cămăruța 
lui și studiază, îfi lămurește 
Unele nedumeriri. Printre pur
cei a apărut de pildă un „fe
nomen". Unul dintre ei se dez
voltă uluitor. In timp ce frații 
lui aveau la înțărcare 14 kg , 
acesta avea 45. Acum la 5 luni, 
cînd ceilalți au 45 de kg., 
el are 130 de kg. Trebuie să 
fie ceva anormal la glande. Nu 
se pot oare stimula influențele 
glandelor și la ceilalți purcei 
pentru ca să crească mai repe
de ? O problemă care îl fră
mântă serios. Pentru asta are 
de gînd să consulte și un insti
tut științific din București.

Toate treburile astea îl ab
sorb într-atîta, munca de cres
cător de animale îl pasionează 
și-i dă o asemenea mulțumire 
sufletească, incit Nedelcu sim
te din toată ființa sa că 
aici e locul lui și nu-l poate 
părăsi cu nici un chip. Aici 
și-a găsit el adevărata menire 
și fericire In viață.

ION BĂIEȘU

Toată atenția 
întreținerii culturilor

Multe organizații U.T.M. din 
regiunea Pitești, îndrumate de 
organizațiile de partid, au mo
bilizat tinerii la lucrările de 
întreținere a culturilor, lucrări de 
o deosebită importanță pentru ob
ținerea de recolte bogate in anul 
acesta. în unele comune însă, ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. în 
această privință este slabă. Pentru 
a vedea stadiul în care se găsesc 
lucrările de întreținere a culturilor 
și cum participă tineretul la a- 
ceste munci, zilele trecute am în
treprins un raid în cîteva unități 
agricole din regiunea Pitești.

Cind munca este bine 
organizată

Comitetul organizației U.T.M. de 
la gospodăria agricolă de stat Tu- 
feni a prevăzut în planul său de 
muncă în această perioadă ca 
obiectiv important mobilizarea tu
turor tinerilor la lucrările da in~ 
treținere a culturilor. Astfel, tine
rii, alături de toți muncitorii gos
podăriei, au reușit să termine în 
întregime prima prașilă la floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr. Această 
lucrare la sfecla de zahăr a fost 
terminată și în gospodăria de stat 
Curtișoara, iar în gospodăria agri
colă de stat Drăgănești Olt au fost 
prășite pînă acum peste 300 ha. 
cu floarea soarelui și sfeclă de 
zahăr.

în raionul Drăgănești Olt. raion 
cu agricultura cooperativizată în 
întregime, s-au plivit pînă acum 
peste 30.000 ha. cu păioase. Tot 
în acest raion, colectiviștii și înto- 
vărășiții tineri și vîrstnici au pră
șit peste 1.370 ha.

Intîrzieri păgubitoare
întreținerea culturilor în regiu

nea Pitești nu se bucură peste tot 
de atenția cuvenită. Unele organi
zații de bază U.T.M. precum și 
unii tineri ingineri și tehnicieni 
agronomi din gospodăriile colecti
ve nesocotesc importanța executării 
lucrărilor de întreținere a cultu
rilor în timpul optim agrotehnic, 

Tineretul de la uzinele de încălțăminte ,,!anoș Herbak** din Cluj 
este antrenat in mișcarea pentru cele mai mici consumuri specifice 
și pentru o calitate superioară. Utemistul Valeriu Munteanu, din 
secția cusut pe ramă se situează in fruntea celor mai buni tineri.

amînînd începerea lor fără nici o 
justificare științifică.

Astfel, tovarășa Terezia Zăblan, 
inginerul agronom al gospodăriei 
colective „2 Martie 1949“ din co
muna Teiu, raionul Topoloveni, 
tovarășii din conducerea gospodă
riei și Lazăr Vișinescu, secretarul 
organizației de bază U.T.M. sînt 
de părere că nu pot organiza nici 
o acțiune pentru executarea la 
timp a lucrărilor de întreținere, 
deoarece, în urma ploilor, pămîn- 
tul e umed și nu se poate lucra. 
Această afirmație este neînteme
iată. La gospodăria agricolă de 
stat Rătești, comună care se înve
cinează cu gospodăria colectivă 
din Teiu terenul are aceeași umi
ditate ca și cel al gospodăriei co
lective și totuși aici se lucrează 
de zor la plivitul griului șl 
prășitul celorlalte culturi, iar 
pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective nu se află ni
meni. Pînă acum nu s-a executat 
nici plivitul păioaselor, nici prăși
tul florii soarelui și .al celorlalte 
culturi. Din această cauză, peste 
100 ha. cultivate cu plante prăși- 
toare și 90 ha. cu păioase sînt 
năpădite de buruieni.

Situații asemănătoare sînt și în 
comunele Mareș, Broșteni, Prun
dul, Oarja, Bradu etc.

★
Organizațiile de bază U.T.M. din 

comunele rămase în urmă cu în
treținerea culturilor trebuie să 
mobilizeze activ pe tinerii săteni 
la acțiuni concrete în scopul în
cadrării acestor lucrări în timpul 
optim agrotehnic. Pe de altă parte, 
pentru a îmbunătăți contribuția 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
comunele și satele regiunii Pitești 
la urgentarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, birourile co
mitetelor raionale U.T.M. au da
toria să instruiască temeinic in
structorii în această privință, ca a- 
ceștia, la rîndul lor să îndrume 
concret organizațiile de bază 
U.T.M. din sectoarele de care răs
pund.

M. DOBRICESGU
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Nici o floare de mușețel 
nerecoltată I

Din sutele de plante medicinale 
■are cresc pe plaiurile noastre, 
mușețelul — sau romanița cum i 
se mai spune în unele locuri — 
este unul din cele mai răspîndite și 
prețuite medicamente naturale. 
Această planta crește aproape pre
tutindeni : în lanurile de grîu, pe 
izlazuri, pe marginea drumurilor și 
în preajma satelor. Datorită însu
șirilor medicale deosebite, florile 
de mușețel sînt folosite în zeci de 
cazuri dintre cele mai felurite. 
Mușețelul nostru este renumit în 
toata lumea, înlrucît conține can
tități mari de substanțe medica
mentoase și în special vestitul 
azulen.

Intrucît recoltarea mușețelului 
are o durata relativ scurta, 1 mai 
— 10 iunie, în toata țara brigăzi 
de pionieri și elevi desfășoară o 
vie activitate pentru culegerea a 
sute de mii de kilograme de flori

Festivalul 
tinerilor mineri

Duminica trecută, parcul mine
rilor din Pescăreasa, raionul 
Cîmpu ung-Muscel a cunoscut o 
deosebită animație. Sute de 
muncitori și țărani muncitori ti
neri și vîrstnici, se adunrseră 
aci pentru a participa la cel de-a( 
doi ea Festival al tineretului din 
ba inul carbonifer Schitu-Go'ești. 
Festivalul s-a desfășurat la un 
nivel superior anilor trecuți. De 
dimineață pînă seara pe scena 
din parc au răsunat cîntecele și 
strigăturile jocurilor celor 12 for
mații artistice ce aparțin tinerilor 
din bazinul carbonifer. La sfirși-
tul întrecerilor juriul a declarat 
ca formații artistice fruntașe co
ri! întreprinderii carbonifere 
Cîmpulung ce cuprinde peste 100 
tineri mineri, dirijat de doctor 
Roman Constantin, formația de 
jocuri populare de la mina Jugur 
condusă de Mihai Șerbănescu, cea 
de la uzina de uscare, condusă 
de Anton Oprescu și formația de 
jocuri populare a comunei Poe- 
nari. A mai fost evidențiată 
echipa de mandoline condusă de 
Mateescu Constantin și tinerii 
soliști-vocali Bucur Hertea din 
comuna Berevoiești, Elena Bidi- 
lică din comuna Poenari și muiți 
alții. După programul artistic o

Pe Dunăre, lingă Chișcani, tinerii 
brigadieri construiesc un nou 
port. In fotografie : brigadierii

la lucru.
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ANCHETA
NOASTRĂ

vă afrută înitâțătttia. 
In înmiea de f teeme zi

Realizez inovații
Pentru « fi un adevărat inova

tor nu-i de ajuns să fii stăpînit 
doar de pasiunea pentru tot ceea 
ce se poate numi inovație. Fără 
îndoială că pasiunea este un lucru 
esențial dar îți mai trebuie tot
odată și un bagaj bogat de cunoș
tințe — bagaj care ți-l dă școala. 
Cînd ai doar pasiune, ideile le 
transpui anevoios în practică. 
Mi-am dat seama de acest lucru 
mai de mult, cînd încă nu eram 
elev al școlii medii serale. Pe 
vremea aceea, la noi în secție — 
triplevalve de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" — au ve
nit de la turnătorie niște piese 
numite acceleratoare, cu fisuri. 
Trebuiau aruncate. Mi-a venit 
ideea să le repar astupînd fisurile 
cu un aliaj. Am încercat cu unul, 
cu altul — nu mergea. Am pierdut 
multă vreme cu încercările pînă 
am găsit că aliajul 83 se potri
vește scopului propus de mine. 
Dacă eș fi cunoscut proprietățile 
intime ale aliajelor — lucru pe 
care-l învăț acum la chimie, la 
școala medie, n-aș fi pierdut 
timp cu încercările și inovația 
mea n-ar fi avut un caracter oa
recum întîmplător.

Acum sînt elev la școala medie 
serală. Am realizat zilele acestea 
o nouă inovație : o mașină pentru 
rectificat și șlefuit seltărașele și 
linioarele de la triplavalvă — o- 
perație care se făcea înainte ma
nual. De fapt ideea inovației o 
aveam mai de mult, însă practic 
nu progresam în realizarea ei. 
Cînd am început să învăț l>a fizică 
legile angrenajelor și schimbării 
turațiilor, pe caietele de școală,
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' Bun sosit în patria noastră, 
înaltului oaspete coreean!

Energia 
nucleară — 

o uriașă 
forță

de mușețel pentru spitale, farma
cii, fabrici de medicamente, pen
tru populația din întreaga noastra 
țară. Brigăzile de pionieri, ute- 
miști și elevi din regiunile Timi
șoara. Craiova, Pitești, Oradea, Su
ceava au strîns de acum mari can
tități de flori de mușețel pe care 
le-au piedat unităților cooperației 
de consum, fiind pîna în prezent 
fruntași pe țară.

Organizațiile U.T.M. și organi
zațiile de pionieri trebuie să desfă
șoare o muncă intensă pentru a-i 
mobiliza pe elevi și pionieri la 
aceasta acțiune patriotica de strîn- 
gere a plantelor medicinale.

Pionieri și școlari din întreaga 
țara, nu uitați că mușețelul, aceasta 
floare micuța și gingașa se va 
transforma în medicamente data
toare de sănătate pentru cei sufe
rinzi. Să nu lăsăm deci, nici o 
floare de mușețel nerecoltată !

btină parte din spectatori au asis
tat la disputarea a două meciuri 
de fotbal. Cei peste 2000 de par
ticipant la festival au aplaudat 
cu căldură interesanta manife
stare cultural-sportivă care s-a 
prelungit cu o reuniune ce a du
rat pină noaptea tirziu.

FLORIAN OPRESCU 
mecanic — Mina Pescăreasa

Hotărirea C.C. al P M R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. privind îmbunătățirea învățămintu- 
lui seral și fără frecvență de cultură generală și 
superior, a fost primită cu multă căldură de către 
tinerii muncitori. Ea constituie o nouă expresie a 
grijii partidului pentru crearea celor mai bune con
diții privind creșterea din rîndurile oamenilor mun
cii, care lucrează direct în producție, a unor cadre de 
muncitori, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare și 
cu un nivel de cultură generală ridicat, cadre care 
să corespundă necesităților dezvoltării continue a 
economiei și culturii noastre socialiste.

Munca de fiecare zi a dovedit că ori cît ai cu
noaște meseria in care lucrezi, dacă nu inveți nu 
poți fi în pas cu tehnica nouă, cu cuceririle științei 
și culturii. Și numeroși sînt tinerii din fabrici și

uzine care schimbă seara strungul sau războiul de 
țesut cu condeiul și caietul pregătindu-se asiduu in 
școli serale sau facultăți. Practica confirmă faptul 
că numai invățînd cu sîrguință, cu pasiune, tinerii 
ajung inovatori, raționalizatori, obțin succese mai 
mari atît în creșterea productivității muncii cît și 
în reducerea prețului de cost al produselor și îmbu
nătățirea calității lor învățătura își arată imediat 
roadele- Tinerii care azi sînt elevi și studenți sînt 
și fruntași în producție-

Ziarul nostru a întreprins în rîndul tinerilor mun
citori care învață la cursurile școlilor medii serale 
sau la Institutele de invățămînt superior fără frec
vență o anchetă cu tema : „Cum vă ajută învăță
tura în munca de fiecare zi ?“ Publicăm mai jos 
cîteva din răspunsurile primite:

alături de notițe, a început să a- 
pară și schița mașinei mele.

Această mașină a trecut cu bine 
examenul prin fața comisiei de 
inovații : este bună și va fi mon
tată în secție. Succesul acesta, pe 
lîngă faptul că-mi întărește pasiu
nea pentru inovații îmi dă imbold 
pentru învățătură. Lucrurile stu
diate zi de zi în școală mă vor 
ajuta cu siguranță și în viitor să 
descopăr lucruri noi în procesul 
de producție.

COSTANTIN BĂLAN 
ajustor, secția triplevalve 

Complexul C.F.R. „Grivița Roșie0.

Am obținut o calificare 
superioară

Am absolvit Școala profesională 
„23 August" în anul 1958. îm
preună cu alți tineri am fost re
partizați în producție la 1.0.R. 
Deși în școală ne situam printre 
elavii buni, odată ajunși în uzină

Astăzi sosește în Capitală, tova
rășul Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare Demo
crate Coreene, care la invitația 
Președintelui Prezidiului iMarii Adu
nări Naționale a 
Republicii Popu
lare Romîne, to
varășul Ion 
Gheorghe Mau
rer, face o vizită 
de prietenie în 
țara noastră. Ti
neretul patriei 
noastre, împreu
nă cu între
gul popor, u-
rează din adîn. 
cui inimii înal
tului oaspete
bun sosit pe pă- 
mîntul patriei
noastre.

R. P. Romînă 
și R.P.D. Co
reeană se află la 
multe mii de ki
lometri una de 
alta. Marea de
părtare geogra
fică dintre ță
rile noastre nu 
constituie însă o 
piedică în calea 
strîngerii conti
nue a relațiilor 
frățești romîno. 
coreene. Relații
le prietenești 
dintre țările noa
stre — relații 
de tip socialist 
— au la bază 
internaționalis

mul' proletar, 
colaborarea fră
țească și ajuto
rul reciproc, pre
cum și comunitatea de luptă pen
tru construirea socialismului și 
apărarea păcii în lume. Trăinicia 
acestor relații s-a manifestat nu o- 
dată. Poporul nostru a urmărit cu 
admirație profundă și a fost soli
dar cu lupta eroică a poporului 
coreean și a voluntarilor chi
nezi pentru apărarea independen
tei R P-D. Coreene. Cu aceleașisen- 
timente, el a sprijinit și sprijină, 
alături de toate popoarele țărilor so
cialiste în frunte cu Uniunea So
vietică, uriașele eforturi în munca 
plină de abnegație și patriotism a 

ne-am izbit de o serie de greutăți 
care făceau să ne desfășurăm ane
voios munca. Ne-am dat seama 
atunci că pentru a obține rezultate 
cît mai bune în muncă, pentru a 
executa bine piesele de precizie pe 
care le fabricăm este necesar să 
învățăm continuu, să ne ridicăm 
nivelul profesional. Și, deși cîțiva 
dintre noi eram la fal de buni în 
școala profesională, Gh. Vizone, 
Alexe Florian ,Mihai Arsene obți
neau rezultate mai bune decît mine 
și decît alții în producție. Ce se 
întîmplase ? Cei trei tovarăși ai 
noștri urmau cursurile serale ale 
Școlii medii „23 August" și cunoș
tințele pe care și le însușeau acolo 
îi ajutau să înțeleagă mai temeinic 
diferite probleme care se iveau în 
activitatea noastră profesională. 
Urmînd exemplul lor m-am hotărît 
să mă înscriu și eu la cursurile se
rale ale școlii medii.

Ridicarea nivelului nostru pro
fesional este cu atît mai necesară 
cu cît uzina noastră fabrică apa

poporului coreean, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncii, pen
tru vindecarea rănilor războiului și 
construirea socialismului. Poporul 
nostru privește cu mare bucurie 
succesele însemnate obținute de po-

porul coreean în munca de refacere +ești a țărilo» lagărului socia- 
a economiei naționale.și de ndi- H ( yniunea Sovieti-
care a nivelului material Și cultu- _ . ... ,
ral al celor ce muncesc. Sub con-' ca- ’a apărarea păcii in lume, 
ducerea' partidului, poporul coreean 
obține -----
ta sa țilihă de abnegație pentru- 
industrializarea1 țării și- înflorirea 
continuă a agriculturii socialiste. 
El îndeplinește cu succes primul 
său plan cincinal început în anul 
1957.

Opinia publică de pretutindeni 
este totodată martora eforturilor 
neîntrerupte,' concretizate în propu-

, , , , ____ 1 Vizita pe care o face tovarășul.
T°‘ En Ghen în tară .noastră este 
menită de asemenea să contribuie 
la întărirea prieteniei frățești între 
popoarele noastre, în cadrul pu
ternicei comunități a statelor so
cialiste.

Fiți bine venit în patria noastră, 
tovarășe Țoi En Ghen I

rate și instrumente de mare pre
cizie cum, ar fi: microscopul de 
laborator-ML 3, aparatul de filmat 
cu film Îngust-T16, aparatul de 
fotografiat „Orizont" și altele. Ur- 
mînd cursurile serale ale școlii me
dii am reușit să mă orientez mai 
bina în procesul de producție, să-mi 
dau seama cum să-mi organizez 
mai bine munca pentru a lucra cu 
o productivitate înaltă și totodată 
să dau piese de calitate mai bună.

Pentru a ilustra și mai bine mă. 
sura în care ne ajută să ne ridicăm 
calificarea profesională cunoștințele 
pe care le căpătăm la cursurile se
rale ale școlilor medii, voi da un 
exemplu. Odată cu noi au obsolvit 
școala profesională și tinerii San
du Mihai, Dumitru Ursu,- Gheorghe 
Vlad. Ei s-au oprit însă la nive
lul școlii profesionale fără a se 
strădui să mai învețe. Acest lucru 
se simte în pregătirea lor profe
sională ; eii nu pot lucra cu un 
randament sporit deoarece adesea 
nu se descurcă în procesul de pro

nerile și inițiativele perseverente 
ala guvernului R. P. D. Coreene 
în vederea lichidării cit- mai grab
nice a actualei situații în care Co
reea este scindată. Poporul și gu- ‘ 
vernul țării noastre sprijină pe de

plin propunerile 
făcute de guver
nul R.P.D. Co
reene în vederea 
unificării pașni
ce a Coreei și 
sînt convinse că 
poporul coreean 
își va realiza în 
cele din urmă 
năzuința sa fier
binte deoarece 
luptă pentru o 
cauză just?.

Ambele noa
stre popoare, 
mergînd sub a- 
celași steag atot
biruitor al marx- 
ism-leninismului, 
își dezvoltă ne- 
eontenit colabo
rarea politică, e- 
conomică și cul
turală. Vizita pe 
care delegația 
guvernamentală 

a R. P. Romîne 
a făcut-o anul 
trecut în R.P.D. 
Coreeană a con
tribuit la întări
rea și mai pu. 
ternică a relații
lor prietenești, a 
colaborării mul
tilaterale dintre 
țările noastre, la 
întărirea unității 
și coeziunii fră- 

ducție, întîmpinînd greutăți în dez
legarea desenelor mal complicate, 
în organizarea locului de muncă. 
Faptul că se descurcă mai greu în 
producție creează greutăți în înde
plinirea planului echipelor din care 
fac parte. Dar nu numai atît. Acest 
lucru influențează în mod nega
tiv și asupra cîștigului lor. Deșt 
am venit în același timp în uzină 
și am fost încadrați în aceeași cate
gorie de salarizare noi. cei care 
urmăm cursurile serale, reușim să 
cîștigăm lunar cu 200-300 lei mai 
mult decît ei.

Iată deci cît de important este 
să înveți pentru a-ți ridica con
tinuu nivelul profesional, fiind ast
fel într-o măsură și mai mare de 
folos construcției socialismului în 
patria noastră.

NICOLAE ALEXE 
montor optician la I.O.R.

elev în clasa a X-a a Școlii medii 
serale „23 August" București

Dau numai produse 
de calitate

După absolvirea școlii profesio
nale am început să lucrez în sec
ția montaj a uzinelor „Timpuri 
Noi". Montam ca și acum diferite 
tipuri de compresoare. Am învă
țat atunci practic operația de mon
tare a supapelor de siguranță a- 
jutat de muncitorii vîrstnici, cu 
sprijinul tehnicienilor și ingine
rilor. După lin timp am început 
să lucrez binișor. Totuși nu eram 
mulțumit. De multe ori calitatea 
pieselor lucrate de mine nu era 
de cea mai mare precizie Și asta

(Continuare in pag. 3-a)



Energia nucleară - o uriașă forță
In slujba vieții

Gigantul...
Intr-un singur minut, căl

dura radiată de Soare ar putea 
transforma în aburi un glob 
de ghiață avind un diametru 
de 2.000 km. De unde posedă 
astrul zilei o atît de fantastică 
energie ? In străfundurile lui 
Hidrogenul se preface în Heliu 
în cadrul unei neîntrerupte 
reacții termonucleare. „Fabrica 
de Heliu" — iată explicația 
colosalei energii răspîndite in 
cosmes de Soare.

Cu mult înainte ca omul să 
ghicească secretul energiei ato
mice și al domesticirii ei, ste
lele siivîrșeau magnifica minu
ne a naturii. Cele mai mici 
dintre particule, puneau în li
bertate cea mai imensă dintre 
forțe.

Viziuni geniale ale acestei 
potențe nu au lipsit. Lenin a 
elaborat teza inepuizabililății 
electronilor, într-o vreme cînd 
o astfel de ideie apărea uto
pică. Einstein a stabilit prin 
calcul riguros* torentele de e- 
nergie cuprinse intr-un gram 
de materie ; profanii au rîs, 
iar învățații au ridicat, neîn
crezători din umeri.

„Neverosimilul" s-a confir
mat..^. Mai întâi tragic^: bom
bele de la Hiroșima și 
saki. Apoi luminos : 
centrală atomoelectrică 
truită în Uniunea Sovietică.

Acuxm am făcut primii pași 
dincolo de poarta cetății ato
mului îmblinzit, pus în slujba 
vieții, a omului.

O, tu, Lucretius Carus 1 Fi
lozof, vizionar și poet al lumii 
antice ! Privind cum joacă firi
celele de praf în lumina raze
lor de Soare, credeai că vezi 
însuși vîrtejul etern al mișcării 
atomilor. Dar niciodată n-ai fi 
putut bănui că măruntele păr
ticele din care toate lucrurile 
sînt alcătuite, ascund forța care 
poate să facă din om un uriaș, 
cum n-a mai fost pe planeta 
noastră.

Uriașule ! în mîinile tale ai 
acum bagheta magică a trans
formării naturii, a stăpînirii ei 
depline. încă cîteva decenii și 
o apăsare pe buton va muta 
munții din loc, Va schimba 
după vrere direcția energiei 
curenților marini, va modifica 
clima pe suprafețe de talia 
unor țări. Răspunderea ta 
crește însă odată cu forța ta.

Atomul te-mbogățește, cum 
nimeni nu te-a-mbogățit vre
odată ; veghează ca atomul să 
nu servească la distrugerea ta ! 
Nu împotriva, ci pentru făp
tura umană, trebuie să pui â- 
tomul lui Democrit, al lui Dal
ton, al lui Lomonosov, al lui 
Planck, al lui Rutherford, al 
lui Fermi, al lui Blohințev să 
lucreze. *

Viitorul omenirii este acum, 
m<ai mult ca oricînd, în mîinile 
omului !

Un puternic 
avînt progresului 
t e h n ic

Prof. univ. F. Ciorescu
director adjunct științific

al Institutului de fizică atomică

Naga- 
prima 
cons-

I. M. ȘTEFAN

Anii din urmă ne au dovedit că 
cea mai însemnata dintre marile 
descoperiri ale contemporaneității, 
este descoperirea energiei nucleare 
și a posibilităților de a o folosi in 
interesul oamenilor.

S-au scris în ultimul timp foarte 
multe lucrări cu privire la posibi
litățile folosirii acestei uluitoare 
descoperiri în scopuri pașnice. In
trarea în funcțiune a primei cen
trale atomoelectrice sovietice, 
construirea tot in Uniunea Sovie
tică a unei asemenea centrale elec
trice de 600 000 Kw dovedesc 
imensele posibilități care 
fața omenirii pe drumul 
pașnice a acestei mărețe

In fruntea luptătorilor 
gasirea a noi aplicații practice a 
energiei nucleare se află oamenii 
de știința sovietici care iși dăru
iesc toate eforturile folosirii paș
nice a energiei atomice.

Dacă aplicațiile energetice sînt 
puse deocamdată în valoare numai 
în cîteva țari — a declarat prof. 
F. Ciorescu unui redactor al zia
rului nostru — aplicațiile radioizo- 
topilor se pretează a fi utilizate 
chiar de acum cu mare succes și 
cu mari avantaje economice in mai 
toate țările lumii. Tocmai de aceea 
voi încerca să va vorbesc despre 
cîteva din aceste mărețe aplicații 
ale energiei atomice.

Izotopii radioactivi pot fi utili
zați Ia tratarea unor probleme de 
producție sau cercetare care pe 
alte căi nu pot fi rezolvate. în 
plus, metodele de lucru cu radio- 
izotopi sint în general simple, 
cheltuielile de investiție foarte 
mici, iar procesele tehnologice 
sau de cercetare în care se poate 
interveni cu succes sînt de pe 
acum în număr foarte mare și se 
află în continua creștere. Tocmai 
de aceea folosirea radioizotopilor 
în producție duce la realizarea 
unor mari economii. Astfel numai 
în cursul anului 1957 industria so
vietică a obținut cu ajutorul a- 

. cestui procedeu economii de peste 
un miliard ruble.

Astăzi radioizotopii își găsesc în
trebuințări avantajoase în cea mai 
mare parte a sectoarelor de pro
ducție din industria grea, chimica, 
petroliferă, ușoară. alimentara. 
Perspectivele pe care le aduc acești 
radioizotopi sint cu adevarat re
marcabile. Se poate spune că ele 
conțin simburii unor transformări 
profunde ale tehnicii industriale.

Intr-adevăr, ne putem închipui 
cu ușurință procese tehnologice în 
care să intervină — direct și în 
mod continuu — mici cantități de 
radioizotopi introduși intr-un anu
mit stadiu intr-una sau mai multe 
componente ale produselor. In a- 

! cest fel radiațiile emise de acești 
radioizotopi pot servi la controlul 
continuu și de la distanță al pro*

stau în 
folosirii 
cuceriri, 

pentru

cesului, înlocuind în parte sau în 
total procedeele de cotatrol discon
tinue întrebuințate astazi, cum ar 
fi analiza chimica sau altele. Ast
fel, mici cantități de radioizotopi 
emițători de raze beta introduse 
în țițeiul brut, vor furniza un mij
loc superior pentru supravegherea 
continua a unor procese catalitice 
și de determinare a constituienților 
diverselor produse determinate, a 
feluritelor produse de hidrocarburi.

Pentru a complecta aceasta per
spectivă asupra raspîndirii aplica
țiilor radioizotopilor vom mai sem
nala ca rezultatele cercetărilor ce 
se desfășoară acuin în lumea în
treaga asupra interacțiunilor nu
cleare cu seminconductorii arată 
ca sintem foarte aproape de pro
ducția la scara industrială a surse
lor autoluminoase fluorescente 
funcționind fără alt izvor de ener
gie decît radiațiile unor radioizo
topi ca Kripton 85, Prometium 147. 
Stronțiu 90 și Tritiu. precum și a 
bateriilor electrice atomice cu Tri- 
tin. Și unele și celelalte tor fi, cel 
puțin deocamdată, surse slabe însă 
foarte utile în multe cazuri, mai 
ales din cauza duratei lor care se 
poate evalua între 5 și 20 de ani.

Folosirea izotopilor radioactivi a 
dus și duce la un excepțional avînt 
al progresului tehnic în toate do
meniile. în fruntea luptei pentru 
găsirea a noi și noi aplicații 
pașnice a energiei nucleare se afla 
oamenii de știință din țările lagă
rului socialist.

Lumea atomului este sediul unor colosale forțe. Uriașa desco
perire a epocii noastre, cunoașterea tainelor microcosmosului, a pus 
in fața savanților probleme deosebite. In folosirea energiei atomice 
există două căi. Una este cea a folosirii sale pașnice, așa cum o 
cere cu consecvență Uniunea Sovietică și celelalte țări ale lagă
rului socialist. O altă cale este cea a utilizării forței atomului 
pentru scopuri distructive, precum încearcă să facă puterile oc
cidentale în frunte cu S.U.A. și Anglia. Faptul că puterile occi
dentale au dezlănțuit cursa înarmărilor atomice, că ele continuă 
cu o perseverență diabolică, criminală exploziile experimentale 
cu armele nucleare îngrijorează popoarele iubitoare de pace, pe 
toți oamenii cinstiți. Atomiști și biologi, medici și juriști, oamenii 
simpli ce vorbesc limbi diferite și trăiesc pe toate continentele, 
cer cu insistență ca atomul să servească păcii, ca armele nu
cleare să fie puse în afara legii, ca omenirea să fie ferită de 
primejdia războiului atomic. Propunerile Uniunii Sovietice în 
această direcție, atitudinea umanitară a statului sovietie care a 
oferit exemplul încetării unilaterale a exploziilor experimentale 
atomice, uriașa sa experiență practică in folosirea pașnică a 
energiei atomice se bucură de un sprijin mondial colosal.

Omenirea nu poate fi indiferentă atunci cînd diplomația occi
dentală încearcă să inducă în eroare popoarele punînd în cir
culație propuneri diversioniste cum ar fi cele cu privire la per
miterea doar a experiențelor făcute la înălțimi de peste 50 kilo
metri sau în subteran. Omenirea cunoaște că aceste explozii sînt 
la fel de primejdioase, că a le continua înseamnă a atenta la 
sănătatea oamenilor. Nu există niciun fel de justificare pentru 
politicienii occidentali ce vor să continue cursa înarmărilor ato
mice. in privința aceasta este concludentă unanimitatea cu care 
participanții la o serie de manifestări internaționale de mare 
însemnătate cum ar fi sesiunea Consiliului Mondial al Păcii au 
înfierat politica nebunească a cursei înarmărilor atomice practi
cată de puterile occidentale.

Articolele pe care le publicăm în această pagină se străduiesc 
să arate marile foloase ale utilizării pașnice a energiei atomice 
și să demonstreze necesitatea realizării unui acord în problema 
încetării experiențelor cu armele nucleare pentru totdeauna și 
pretutindeni, pentru interzicerea 
pune Uniunea Sovietică.

Grădini
artificiale

Grădinile artificiale nu 
depinde de calitatea solului 
soare și de ploaie. Ele vor consta 
din mari sere luminate artificial, 
prevăzute cu bazine suprapuse pe 
mai multe etaje pline cu lichid nu
tritiv. Asemenea instalații vor pu
tea fi făcute oriunde se poate dis
pune de suficientă energie în a- 
cest scop. Și cu siguranță că ener
gia atomică ne va aduce un’ase
menea belșug.

RaJioixotopri sluj

sănătatea omului

armelor nucleare, așa cum pro-

Poate fi schimbată

Noțiunile de „atom", „nucleul * lor oceanici calzi permite de 
atomic", „energie nucleară" au acum să se prevadă cum se 
intrat în limbajul curent deoarece schimba clima dacă ei ar fi întru- 
le rostim sau le citim aproape zii- cîtva deviați. Societatea viitorului 
nic. Acest lucru este lesne de în
țeles, fiindcă veacul în care trăim 
este marcat de una dintre cele mai 
mărețe descoperiri ale geniului 
omenesc — descoperirea, energiei 
atomice. Ne aflăm la începutul 
erei atomice, o eră nouă în care 
se va desfășura în proporții încă 
nemaiîntâlnite acțiunea de supu
nere a forțelor naturii de către 
om in folosul omului. Perspecti
vele deschise de energia atomică 
sînt de-a dreptul uluitoare. în 
fruntea luptei pentru elaborarea 
unor gigantice proiecte de trans
formare a naturii prin folosirea 
energiei atomice se află oamenii 
de știință sovietici care dovedesc 
zi de zi dorința lor de folosire a 
atomului numai în scopuri 
nice.

Iată amintite foarte pe 
doar citeva exemple.

paf-

scurt

EXPLOZIA ATOMICA — 
CONSTRUCTOR

în ultimii ani, oamenii de știin
ță au recunoscut că utilizarea for
ței neîmblinzite a exploziilor în 
scopuri constructive poate înlocui 
munca a zeci de mii de oameni și 
contribuie în acest fel la realizarea 
unor proiecte gigantice în minim 
de timp.

Dovadă pentru acestea 
grandioasele lucrări efectuate 
U.RS.S. ■ ~ - -

sînt 
în 

__ J. și R. P. Chineză în, care 
explozia a fost „demobilizată" 
pentru a servi în exclusivitate sco- 
purilor pașnice.

Datorită descătușării atomului, 
omul a produs forțe cu adevărat 
uriașe. Folosindu-le vom putea 
construi drumuri și tunde, diguri 
și canale, vom identifica straturi 
subterane de minereu și cărbune 
etc. Omul de știință va putea ast
fel, modifica conformațiile de te
ren în proporții geografice.

Se vor adeveri astfel cuvintele 
savantului sovietic acad, D. Șcerba- 
kov care a arătat că nu peste mult 
timp geograful viitorului se va ocu
pa de modificarea activă a caracte
rului unor anumite regiuni și. poa
te, al unor continente întreg. al? 
globului. Studierea efectului curenți-

pe 
va

ța» putea schimba direcția nu nu
mai a curenților marini, ci și a 

| celor aerieni și atunci deasupra 
deșerturilor va fi creată o climă 
mereu umedă și ele vor înflori.

„NOILE CONTINENTE"

Se vor topi ghețurile veșnice din 
Siberia și America de Nord poate 
și din Groenlanda. Acest scop ar 
putea fi atins printr-o încălzire a 
regiunilor arctice, pompindu-se în 
Oceanul înghețat de Nord apă din 
uriașul rezervor de apă caldă al 
Pacificului. Și aici vor trebui să 
intervină imensele resurse ale e- 
nergiei atomice deoarece pentru 
realizarea acestui proiect gigantic 
urmează să se întrerupă printr-un 
baraj scurgerea naturală a apei 
reci din Oceanul înghețat în Pa
cific și, în schimb, să se creeze, 
cu ajutorul unor pompe mari, un 
curent neîntrerupt de apă caldă 
din sud spre nord.

Consecințele realizării acestui 
plan ar fi imense. Pe drept cuvint 
a declarat inginerul sovietic, 
Alexandr Markin, autorul ace
stui proiect, că „realizarea a- 
cestui plan uimitor, care preocu
pă pe ingineri, ar fi echivalentă 
cu descoperirea unor noi conti
nente1*.

Viața oricărui organism este 
un schmb continuu cu substanțele 
din natura înconjurătoare, 
lanț de procese biochimice i 
plexe. întreținerea vieții nu 
insă posibilă dacă asimilarea 
desasimilarea din fiecare celulă 
ajunge la sintetizarea țesutului 
și energiei sale caracteristice.

Toate substanțele introduse 
organism, fie alimente, fie medica
mente urmează căi precise pe 
care înainte medicina putea doar 
să le bănuiască, dar care astăzi 
pot fi urmărite în cele mai intime 
procese cu ajutorul „indicatorilor" 
sau „trasorilor" radioactivi. Aceș
tia sînt izotopii radioactivi.

Prin radiațiile pe care le emit 
izotopii radioactivi își „marchea
ză" drumul, dezvăluind astfel pre
zența lor. Aplicarea lor in medi
cină a permis oamenilor de știin
ță — și în special savanților so
vietici care se află în fruntea lup
tei pentru folosirea pașnică a 
energiei atomice — să-și confirme 
o serie de cercetări și ipoteze, des
coperind în același timp noi dru
muri încă nebănuite pină acum.

Astfel se poate urmări procesul 
de transformare a grăsimilor 
albuminelor în organism dacă 
ceste substanțe sînt „marcate" 
atomi radioactivi. Emisiunea 
radiații poate fi detectată pe 
parcursul cu ajutorul unui aparat 
special. Astfel s-a observat că a- 
tomii de fosfor radioactiv și de 
carbonat de calciu sînt transpor
tați de singe în oase.

In medicina modernă, trasării 
au căpătat o largă întrebuințare 
mai ales după descoperirea radio
activității artificiale. Astfel reac- 
torii nucleari și acceleratorii de 
particule pun la îndemîna medici
lor, iodul radioactiv cu care se 
poate studia funcția glandei tiroi
de. In general în diagnosticul 
și delimitarea tumorilor cerebrale
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PERSPECTIVELE...

aplicării energiei atomice în ve
derea transformării naturii sint 
imense. Așa cum a scris K. Bohn 
și R. Dorge in cartea lor ,,Atomul 
un gigant", niciunul din aceste 
proiecte nu este irealizabil. Nici 
amploarea lor, nici problemele 
tehnice pe care le ridică nu depă
șesc puterile oamenilor care vor 
stăpîni energia atomică. Pentru 
toate aceste formidabile proiecte 
— care ieri erau abia vise, iar 
astăzi, alia devin planuri — să 
fie p 'se în practică, oamenii de 
știinf i de pe întreg globul pămîn
tesc trebuie să-și îndrepte atenția 
spre folosirea pașnică a energiei 
c.'nciee, spre imediata încetare a 
experiențelor nucleare.

radiofosforul a dat rezultate 
te bune.

Pentru descoperirea celor 
fine semne de îmbolnăvire, 
nu-i dă bolnavului niciun fel de
indiciu, se folosesc de asemenea 
elemente trasoare radioactive.

Izotopii radioactivi sînt folosiți 
pe scară largă pentru 
celei mai crunte 
seceră azi mii de

cercetarea 
boli care 
vieții, can

cerul. Se folosesc astăzi substanțe 
radioactive care distrug țesutul 
bolnav în mod selectiv. Astfel io
dul radioactiv poate servi la vin
decarea cancerului tiroidei iar co
baltul radioactiv poate distruge 
tumorile situate în profunzime 
(esofag, laringe, plămîni etc.). In 
tumorile cerebrale de pildă s-au 
putut obține rezultate îmbucură
toare prin introducerea unor sîr- 
me de aur radioactivizate.

Dacă folosirea energiei atomice 
permite oamenilor de știință să 
pătrundă tot mai mult secre
tul proceselor fiziologice și pa
tologice, înseamnă că se vor 
putea preveni din timp cele 
mai fine tulburări în proce
sele complexe ale vieții, pentru a 
se putea menține vreme cit mai 
îndelungată integritatea forțelor 
fizice și intelectuale ale omului.

Alături de epocala descoperire 
a antibioticilor care a redus în 
mod considerabil mortalitatea prin 
boli infecțioase, izotopii radioac
tivi deschid perspective noi în 
lupta pentru prelungirea vieții 
omenești.

în acest sens ne apare în toată 
măreția ei lupta care se desfă
șoară în țările lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru găsirea a noi mijloace în 
vederea ocrotirii sănătății oameni
lor, în vederea folosirii energiei 
nucleare în slujba vieții oameni
lor.

împotriva vieții
Viitorul omenirii nu contează

pentru monopoliști
Cea mai mare parte a oamenilor 

de știință care se ocupă de aspec
tul biologic al problemei radia
țiilor — a declarat acad. dr. Miicu 
unui redactor al ziarului nostru — 
consideră că ele prezintă un peri
col crescînd pentru omenire. In 
ultima vreme alături de acei po
liticieni occidentali care fac apo
logia bombei așa zis „curate" s-au 
situat și unii fizicieni și biologi 
aflați în serviciul magnaților in
dustriei apusene de armament care 
au contestat sau în cel mai bun 
caz au minimalizat primejdia ex
periențelor pe care puterile apu
sene le fac pentru sănătatea oa
menilor. Acest punct de vedere 
este însă totalmente infirmat de 
situația reală, de observațiile fă
cute în regiunile care au suferit 
influența radiațiilor ca urmare a 
exploziilor nucleare.

Am să vă dau cîteva date 
care dovedesc fără putință de tă
gadă de ce continuarea explozii
lor nucleare făcute fie chiar la înăl

Acad. prof, dr 
Ștefan Miicu

mai mari sau sub pămînt,

foar-

mai 
care

Hiroșima. Monumentul zecilor de mii de victime ale primei 
bombe atomice.

Cursa înarmărilor atomice
și efectele ei

social-economice în S.U.A.
Cursa febrilă a 

înarmărilor atomice 
are urmări nefaste 
asupra economiei 
S.U.A-, asupra ame
ricanului de rind 
nevoit să suporte sub 
forma impozitelor co
losalele cheltuieli fă
cute în scopuri mili
tare-

* „In S.U.A. se 
simte o mare nevoie 
de programe largi 
în domeniul ocrotirii 
sănătății, dezvoltării 
resurselor naturale, 
grijii pentru cppii, 
construcții de localuri 
pentru școli, locuințe 
etc.“ (dintr-un articol 
al lui Paul Baran-

asistent la universita
tea din Stahford).

* Statele Unite ale 
Americii cheltuiesc 
anual mai mult 
de jumătate din bu
getul țării pentru 
cursa înarmărilor; cea 
mai mare parte' din 
această sumă este de
stinată înarmării ato
mice-

scopuri militare, pre
cum și 39 milioane 
de dolari pentru 16 
instalații experimen
tale legate de progra
mul de înarmare ato
mică al S.U.A.

★ Investijiile în 
industria în anul 
1958 au scăzut cu 
7.200-000-000 dolari 
față de anul 1957.

ir Congresul S.U.A. 
a hotărît în iunie 
1958 alocarea în plus 
a sumei de 145 mi
lioane dolari pentru 
construirea unui mare 
reactor necesar pro
ducției de plutoniu în

* După statistica 
guvernamentală, în 
S.U.A. există astăzi 
aproape 5.000-000 de 
șomeri, iar după sta
tistica sindicatelor a- 
mericane — 6-500-000 
de șomeri.

Dr. I. PASCARIU

Cartea lui K. Bjkm și R. Dorge, „Atomul un gigant" — publică proiectul barajului care va lega Asia de America la cercul polar 
Arctic și care va sili curenții calzi ai Pacificului să pătrundă în Oceanul înghețat. (1. Cheiurile do transborda re a mărfurilor. 2. Gară 
de mărfuri. 3. Centru de triaj. 4. Taximetre aeriene. 5. Gară de călători. 6. Cale ferată rapidă pentru trafic local. 7. Cale ferată trans- 
ccntinentală Moscova.Montreal. 8. Centrală atomoelectrică. 9. Hoteluri pe malul mării. 10. Port de călători. 11. Dig. 12 Ecluze. 13.

Stații de pompare. 14. Șosea pentru automobile. 15. Cale ferată. 16. Post de radio).

țimi mai mari sau sub pămînt, 
așa cum in mod nechibzuit propun 
Statele Unite, primejduiesc via
ța oamenilor...

In urma oricărei explozii se pro
duce stronțiul radioactiv, El pă
trunde pe diverse cai în organis
mul oamenilor și a celorlalte fiin
țe. In Occident s-au semnalat o 
serie de situații grave ca urmare 
a acumulării stronțiului radioac
tiv. Căzînd din atmosferă, este 
ingerat de rumegătoare prin plante 
și de aci trece în lapte și carne. In 
cazul laptelui pericolul este ex
traordinar de mare deoarece laptele 
este consumat in special de copii. 
El rămine în scheletul uman toată 
durata existenței noastre. Această 
substanță radioactivă 
stimulare anormală 
osoase care duce la 
cerului sîngelui. Un i 
can a constatat că 
oarecare din S.U.A. 
navifor de leucemie 
țional cu creșterea radioactivității.

Faptele dovedesc de asemenea 
că în acele zone din lumea capi
talistă în care radiația a cres
cut, sau în teritoriile în care a 
avut loc o puternică ploaie radio
activă, a crescut numărul celor 
care suferă de anemii, deoarece 
radiațiile distrug celulele din mă
duva osoară care produc hematii. 
Au crescut de asemenea în aceste 
zone cancerele de orice fel.

Dacă în generația noastră au a- 
părut aceste modificări patologice 
legate de radiații, probleme și mai 
grave se pun în legătură cu viitoa
rele generații. Radiațiile au acți
une puternică asupra nucleului ce
lular. Această parte a celulei este 
(mai ales la organismele care 
cresc, la copii și la tineri) ex
traordinar de sensibilă la radiații. 
Doze infinit de mici pot să dezechi
libreze, să producă alterații grave 
în această parte ă celulei. Ori or. 
ganismul omului se dezvoltă din 
momentul fecundării dintr-o sin
gură celulă. Este posibil deci că 
în nucleul unei singure celule să 
se exercite o acțiune foarte puter
nică care se va repercuta asupra 
miliardelor de celule care derivă 
din această primă celulă. De aci 
se nasc înfiorătoarele malformații 
umane. Dacă puterile occidentale 
vor persevera pe dr.umul continuă
rii experiențelor cu arme atomice 
consecințele lor vor fi nefaste. 
Această atitudine a S.U-A. și 
Angliei este înfierată de toate 
popoarele lumii, de toți acei care

i produce o 
a maduvii 

apariția can- 
medic ameri. 
intr-o zonă 
numărul bol
ește propor-

privesc Cu grijă viitorul omenirii. 
Popoarele înțeleg că o asemenea 
atitudine corespunde doar intere
selor monopolurilor atomice, ace
lor pentru care bomba atomică în
seamnă o uriașă sursă de bene, 
ficii.

Aș vrea de asemenea să spun 
cîteva cuvinte despre așa-zisa do
za limită. In momentul de față nu 
cunoaștem exact doza limita de 
toleranța a organismelor la ra
diații. In legătură cu acest fapt 
unele cercuri din Apus caută să 
inducă în eroare opinia publică 
internațională. O serie întreagă de 
observații arată că această doză 
limită este extrem de variabilă de 
la individ la individ, de la organ 
la organ. Avem experiența tristă 
a malformațiilor ce se nasc în ur. 
ma tratamentului radiologie sau al 
unei prea frecvente diagnosticări 
radiologice care ne arată că acești 
bolnavi sint predispuși să facă cu 
mai mare frecvență anumite can- 
cere. Putem deci presupune că 
tocmai doza de radiație în jurul 
dozei-limită. a acționat 'asupra 
diverselor organe și va acționa a- 
supra milioanelor de oameni.

In sfîrșit aș vrea să arăt peri
colul extrem pe care îl vor prezen
ta experiențele făcute la mare înăl
țime și pe care politicienii din 
Apus vor să le justifice.

Exploziile la mare înălțime — 
așa cum intenționează să proce
deze puterile occidentale — vor 
produce acolo o radioactivare a 
azotului, care va duce ulterior la 
apariția carbonului radioactiv. 
Carbonul radioactiv trece în bioxid 
de carbon care este după aceea 
încorporat de plante. Carbonul 
radioactiv intră astfel in circuitul 
plantă-animal-plantă. circuit radio
activ care nu a existat înainte în 
natură. Carbonul radioactiv are 
peste doza limită o nefastă acți
une asupra organismului.

Tocmai de aceea oamenii de 
știință cinstiți de pe întreg globul 
pămînteșc, îngroziți în . fața peri
colului pe care îl reprezintă șen- 
tru omenire continuarea experien
țelor nucleare ale puterilor .occi
dentale cer cu toată tăria ime
diata încetare a fabricării și 
experimentării de arme atomice și 
folosirea numai în scopuri pașnice 
a energiei nucleare — măreața 
cucerire a geniului uman. Uniunea 
Sovietică a arătat prin acțiunile 
ei diplomatice și prin experiența 
ei practică marea forță pe care o 
reprezintă .folosirea pașnică a 
energiei atomice. Popoarele cer ca 
puterile occidentale să pună caoăt 
pol’ticii lor nechibzuite și să vină 
în întîmpinarea propunerilor so
vietice.

■fr In zona orașelor Nagasaki și 
Hiroșima au apărut mai multe ca
zuri de leucemie decit în restul 
teritoriului japonez.

* Chiar și peștii care fuseseră 
prinși în mai 1954, la depărtarea 
de 4.000 de km. de Bikini, au tre
buit să fie distruși cu precauții

speciale, deoarece emanau datorită 
exploziei experimentale a unei 
bombe H, radiații prea puternice.

# In muzeul din Hiroșima se 
pot vedea cărămizi, ol one, obiecte 
de sticlă oare au fost realmente 
topite la miile de grade tempera
tură din momentul exploziei.

Cerința popoarelor:

Atomul în slujba
omului

•I.

Comisia japoneză pentru e- 
nergia atomică a publicat de 
curînd o ..Carte Albă“ în care 
se ocupă de problema căderilor 
radioactive și efectele lor asu
pra organismului omenesc.

Potrivit acestei cărți din cau
za experiențelor nucleare ame
ricane orezul și legumele verzi 
au fost puternic, contaminate de 
Stronțiu 90 și de aceea japonezii 
absorb aproape jumătate din 
cantitatea maximă admisibilă.

Și alte produse agricole, pro
duse animale, peștele de mare, 
ca și cel de apă dulce sînt de 
asemenea contaminate de Stron
țiu 90 și de Cesiu 137.

Acesta nu este singurul fapt 
care ne dovedește pericolul 
care-1 reprezintă pentru omenire 
continuarea folosirii energiei nu
cleare în scopuri războinice-

Zi de zi ne sosesc noi și noi 
știri care ne arată cum pe întreg 
globul pămîntesc oamenii cin
stiți sprijinind propunerile so
vietice, cer imediata încetare 
pentru totdeauna și pretutindeni 
a experiențelor nucleare — care, 
indiferent dacă sînt mai mici 
sau mai mari, dacă sînt făcute 
la peste 50 km. sau la mai mică 
înălțime constituie un grav pe
ricol pentru umanitate- In lupta 
aceasta, împotriva cercurilor 
monopoliste anglo-americane 
care, în dorința lor de a acumu

la necontenite profituri, calcă tn 
picioare cele mai elementare ce
rințe ale omenirii, s-au ridicat 
în anii din urmă sute de sa- 

, vanți — dintre cei mai iluștri 
* reprezentanți ai științei din toate 
i țările — care au fost unanimi 

în a recunoaște marele pericol 
ce-1 reprezintă pentru omenire 
continuarea folosirii energiei 
atomice în scopuri războinice. 

Zi de zi apar — în țările la
gărului socialist — noi și noi 
centrale atomo-electrice, apara
te, procedee tehnologice, metode 
de fabricație, proiecte științifice, 
care ilustrează uriașele perspec
tive ce stau în fața omenirii prin 
folosirea pașnică a energiei nu
cleare.

Tocmai de aceea popoarele 
din toate țările lumii doresc 
imediata încetare a experiențelor 
nucleare, zăgăzuirea acțiunilor 
cercurilor monopoliste din Occi
dent care se opun semnării unui 
acord care să prevadă înceta
rea tuturor experiențelor cu 
arme nucleare.

Popoarele lumii spun un „nu" 
hotărît armelor atomice, ele de
peșe pacea, doresc ca energia 
atomică — măreața cucerire a 
geniullui uman, să fie folosită 
numai în scopuri pașnice. Po
poarele lumii se ridică tot mai 
hotărît la lupta pentru realiza
rea acestui țel.



Postul utemist din G.A.S. 
ajută la păstrarea 

și dezvoltarea 
t avutului

Au amenajat 
pentru irigare 

15 hectare teren

statului
G.A-S. „Aradul Nou" este cu

noscută ca una din gospodăriile 
fruntașe. Aici lucrează foarte mulți 
tineri. Sub conducerea organiza
ției de partid, mobilizați de orga
nizațiile U.T.M-, ei muncesc cu 
drag pentru ca gospodaria să ob
țină ân de an succese tot mai mari 
pentru continua creștere a rentabi
lității. Un aport însemnat la suc
cesele gospodăriei l-a adus 
postul utemist de control, 
veghează ia bunul mers al 
rilor; el e mereu prezent 
unde se manifestă lipsuri.

fncă din anul trecut 
utemist de control a început 
desfășoare o activitate practică, 
vie, interesantă. De atunci și pmă 
ăcum el s-a făcut cunoscut printre 
muncitorii gospodăriei prin activi
tatea sa rodnică. Aproape că nu 
ieste zi să nu vezi, după orele de 
program, grupuri de mecanizatori 
în fața gazetei postului U.T.M. de 
control. Unele articole arată suc
cesele obținute de tineri, 
altele sînt criticați cei ce 
îndeplinesc sarcinile.

— Unde nu te gindești 
este prezent și postul U.T.M. 
control — spunea cîneva 
gospodărie.

Și pe drept cuvint spun oamenii 
acest lucru- P-U.C nu tartă pe 
nimeni care aduce prejudicii avu
tului obștesc. Tovarășul Ioan Bi- 
zău, responsabilul, ne-a împărtășit 
cite ceva din experiența postului 
U.T.M. de control de aici :

— In primul rind, în afară de 
cei 9 membri ai P.UC.noi am 
căutat să formăm o largă rețea 
de corespondenți în foaie sectoa
re.e gospodăriei care să seziseze 
♦oi ce poate interesa postul nos- 
tru.

erin noiembrie 1957, gospodă
ria a primit un motor pentru moa
ră. Dm neglijență motorul a stat 
afara supus intemperiilor. P.U.C. 
a sezisat aceasta conducerii gos
podăriei, care a dat dispoziții sec
torului construcții să ia măsurile 
nacesare adăposiirii. Astăzi moto
riu tuncționează de ți-e mai mare 
dragul să-l privești. Membrii pos. 
t_Lu au sezisat și alte manifestări 
de lipsă de grija țață de bunuri. 
Astfel, tractoarele de la secția din

Ș»
care 

trebu- 
acolo

postul 
t să

iar ui 
nu-și

acolo 
. de 

din

Șag a gospodăriei nu aveau o re
miză. Erau lăsate în plin cîmp; 
începuse să le prindă rugina. 
P.U.C. a sezisat acest lucru. Au 
fost luate măsuri pentru construi
rea remizei. Postul utemist aduce 
prin întreaga sa activitate o 
contribuție însemnată la munca 
ce se desfășoară pentru crearea 
unei atmosfere combative impotr.va 
atitudinilor înapoiate față de mun
că. Intr-un timp tinărut Adalbert 
Szegedi, astăzi unul din fruntașii 
gospodăriei, ca de altfel și luliu 
Elek, aveau o atitudine de nepă
sare față de mașini, nu le cură
țau, nu le ungeau. Din această 
pricină mașinile se defectau des, 
se uzau în mod anormal. P.U.C. 
i-a criticat. Colectivul de munci
tori i-a ajutat in consfătuirile de 
producție să-și revizuiască atitudi
nea. Situația este acum alta. Ma
șinile strălucesc de curățenie. Din 
critica făcută acestor tovarăși au 
avut de învățat și alții.

S-ar mai putea spune multe lu
cruri bune despre acest post ute
mist de control. Ne oprim insă 
aici. Cheia succesului P.U.C. din 
G.A.S. „Aradul Nou" stă in le
gătura acestuia cu viața, cu acti
vitatea practică din gospodărie, 
îndrumările primite din partea 
organizației de partid, ajutorul 
organizației U.T.M. precum și dra
gostea cu care muncesc membrii 
lui au făcut ca acest post să-și 
facă simțită prezența sa activă in 
viața gospodăriei. Ca o răsplată 
a muncii sale rodnice, in luna de
cembrie a primit Diploma de 
onoare a Comitetului regional 
U.T.M. Timișoara. Aceasta a con
stituit pentru P.U.C. un mare sti
mulent în muncă. P.U C de la 
G.A.S. „Aradul Nou" și-a cîștigat 
un bine meritat prestigiu printre 
muncitorii gospodăriei care știu 
că unde P.U.C. semnalează lip
suri lucrurile se vor îndrepta.

Tntr-o adunare generală a co
lectiviștilor din comuna Cricov, 
regiunea Plcești, s-a hotărît ca 
apa rîului Cricov să fie folosită la 
irigarea diferitelor culturi agricole, 
printre care și 15 hectare cu orez.

Chiar de a doua zi, hotărîrea 
adunării generale a început să 
prindă viață. Organizația de bază 
U.T.AL la îndemnul comuniștilor, 
a chemat tinerii la acțiune, pentru 
ca amenajările pentru irigații să 
fie terminate cît mai grabnic. 
Munca nu a fost deloc ușoară. Ti
nerii, alături de vîrstnici, au săpat 
mii de metri cubi de pămînt.

Acum, pe cele 15 ha. se contu
rează viitoarele parcele de orez, 
șanțurile de canalizare sînt a- 
proape gata.

ION TUȚUIANU 
corespondent voluntar

Conferinfa miniștrilor 
transporturilor feroviare 

și rutiere 
din țările socialiste

Joi dimineața au început la Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor lucrările celei de.a 
IV-a Consfătuiri a miniștrilor care 
conduc transporturile feroviare și 
rutiere din țările socialiste.

La lucrări participă delegațiile 
ministerelor de resort din R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R.P.D. Core-ană, R. D. 
Germana. R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, U.R.S.S. și R. D. Vietnam.

Participă, de asemenea, membrii 
Comitetului Organizației de cola
borare a căilor ferate

socialiste.
cuvîntul de 

Sîmulescu,

bor a re a 
din țările

Rostind 
tov. D.

(O.S.J.D.)

deschidere, 
ministrul 

Transporturilor și Telecomunica
țiilor din R. P. Romînă, a adus 
participanților lă consfătuire, din 
împuternicirea C.C^ al P.M.R. și

“ “ ~
urat

D. DUȚA
Corespondentul „Sctnteii tineretu
lui'1 pentru regiunea Timișoara

a Guvernului R. P. Romîne,. 
călduros și frățesc salut și a 
succes deplin lucrărilor.

Lucrările consfătuirii vor 
tinua pînă la 20 mai a.c.

(Agerpres)

con-

Vizitele delega iei 
agricole din R. P. Ungară 

în fara noastră
Joi, delegația agricolă din R. P. 

Ungară a continuat vizita in țara 
noastră. In cursul dimineții, to
varășii Dogei Imre, ministrul A- 
gricdlturii și Magyari Andras, loc
țiitor al ministrului Agriculturii 
din R.P. Ungară, împreună cu to
varășii Ion Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii și Marin 
Stancu, adjunct al ministrului A- 
griculturii și Silviculturii, au vi
zitat Institutul de cercetări pen
tru cultura porumbului — Fun- 
dulea.

Ceilalți membri ai delegației au 
fost oaspeții Institutului de cer
cetări pentru mecanizarea și elec
trificarea agriculturii, gospodăriei 
agricole de stat Pantelimon și al 
unor unități agricole din raionul 
Oltenița.

Seara, conducerea 
Agriculturii 
rit o masă

Ministerului 
și Silviculturii a ofe- 
în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

Printre brigăzile de tineret fruntașe de la Șantierul Naval Mari
tim din Constanța se numără și cea condusă de Ion Manole. Ea 
își depășește în medie sarcinile de plan cu 20 la sută. Fotoreporte
rul nostru a surprins o parte din băieții din brigadă la locul de 

muncă.
Foto : DUMITRU F. DUMITRU

mult, au apărut înNu de
E.S.P.L.A. două cărți „Youngblood" 
de John O. Killens și „Blestemată 
fie ziua... " de Gerald Gordon, ca
re tratează despre lupta populați
ei. de culoare din țările capitaliste 
și coloniale împotriva asupririi ra
siale. Este foarte interesant să ci. 
tim aceste cărți, acum cînd miș
carea pentru eliberare a popoare
lor din colonii cunoaște un ase
menea avânt, cînd elementele 
progresiste din S.U.A. întăresc 

\_,upta împotriva monstruoasei se
gregații -— una dintre cele mai 
desgustătoare racile ale orinduirii 
burgheze condamnate de istorie.

Acțiunea romanului „Young
blood" al scriitorului de culoare 
John O. Killens se petrece în 
S.V.A., în urmă ou mai mulți ani. 
Citind ziarele care ne aduc me
reu noi vești despre asuprirea ne
grilor în țara de peste ocean, ne 
putem convinge cît de actuale con
tinuă să fie problemele ridicate 
tn roman și totodată cit de îna
poiate rămîn rinduielile sociale în 
S.UA., — țară care promovează 
o politică reacționară de asu
prire națională și rasială și ale 
cărei practici amintesc de vremuri
le întunecate ale evului-mediu. 
Pe de o parte „Youngblood" con
damnă ou hotărîre persecuția oa
menilor de culoare din S.U.A. și 
descrie virtuțiile poporului negru 
exploatat și asuprit: cinste, dem
nitate, dragoste de muncă, price- 
•ere și talent, îndemmnd la înfră- 

pre între oamenii muncii negri și 
albi, iar pe de altă pa-rte demon
strează falsitatea culturii, artei și 
literaturii oficiale american^ în 
care rolul negrilor în dezvoltarea 
civilizației țării este ignorat, în ca
re, negrii sînt descriși de obicei ca 
niște elemente incapabile, dacă nu 
chiar primejdioase pentru „secu
ritatea" albilor. Tocmai de aceea 
cartea își concentrează acțiunea 
pe două probleme esențiale: 
mizeria maselor de _
raci, lipsa lor de drepturi și 
luptă pentru cucerirea de re
vendicări economice și sociale, 
Și educația tinerei generații de ne
gri in spiritul mîndriei pentru a- 
P'irtenehța la- poporul lor harnic 
și talentat. în spiritul infrățirii cu 
muncitorii de toate naționalitrtt/le 
și rasele și al luptei comune ne~ 
îr.fricate împotriva asupririi și ex-

negri să-

Cursa

Palatul Culturii din Hoești
Foto: S. NICULESCU

Semnarea acordului
între R. P. Romînă și India

comercial INFORMAȚII

KATOWICE 14 (Agerpres). — 
Cea de-a 11-a etapă a Cursei Păcii, 
disputată joi pe ruta KraKowia- 
Katowice (132 km.) a fost domi
nată de alergătorii belgieni care 
au lansat un atac puternic pen
tru a-1 aduce pe Vandervecken pe 
primele locuri. Împreună cu co
echipierii săi și cî(iva alergători 
din echipele Angliei și Olandei ei 
au evadat la km. 50 reușind să 
ia un avans de 3 minute în nu
mai 15 km. Gustav Schur a reu
șit totuși să-și păstreze tricoul 
galben. In ultimele două etape 
ale cursei ciclistul german va a- 
vea de luptat serios cu princi
palii săi adversari Venturelli și 
Vandervecken.

Etapa a fost cîștigată de Vin- 
devogel (Belgia) care a parcurs 
132 km. în 8hl4'12”. In același

timp au sosit Paulisen (Belgia), 
Eckstein (R.D.G.), Balvert (Olan
da), Vandervecken (Belgia), Gel. 
dermans (Olanda). După aproxi
mativ 6 minute a trecut linia de 
sosire un pluton de 20 de alergă
tori în care se aflau și cicliștii 
romîni C. Dumitrescu, M Voinea, 
I- Stoica și I- Vasile. La diferență 
de un minut a sosit grupul cu 
fruntașii clasamentului.

După 11 etape in clasamentul 
individual continuă să conducă 
Gustav Schur (R.D.G.).

Pe echipe primul loc 
pat ca și pînă acum de 
tativa U.R.S.S.

Astăzi se desfășoară penulti
ma etapă Katowice-Lodz 
km.). Primii 45 de km. 
parcurși cOhtracronomentru 
dual.

este ocu- 
reprveu-

(175 
vor fi 
indivi-

întîlnirea dintre atleții romîni 
și chinezi

Joi 14 mai s a semnat la Bucu
rești acordul comercial și de plăți 
de lungă durată între R. P. Ro- 
mînă și Republica India-

Acordul prevede creșterea volu
mului schimburilor de mărfuri de 
trei ori în comparație cu 1958.

In baza acestui acord R. P. Ro- 
mînă va exporta în India în special 
instalații și utilaje industriale, uti
laj petrolifer, echipament electric, 
mașini unelte, tractoare, rulouri 
compresoare, motoare Diesel, pro
duse chimice și farmaceutice etc. 
Republica India va exporta în țara 
noastră minereu de fier, feroaliaje, 
materii prime textile, piei crude, 
uleiuri vegetale, piper, cafea și 
altele.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de prietenie și de înțele
gere reciprocă.

Acordul încheiat va contribui la 
dezvoltarea în continuare a schim
burilor comerciale pe baza egali
tății depline și avantajului reciproc 
între cele două țări.

Acordul a fost semnat din par-

Romîne de Ana Tomatea R. P- 
adjunct al ministrului Comerțului, 
conducătorul delegației 
din. partea Republicii
D. Sandiliya, secretar general în 
Ministerul Comerțului și 
conducătorul delegației 
mentale economice indiene-

La semnare au fost prezenti 
Gogu Radulescu, adjunct al minis
trului Comerțului, Nicolae Anghel. 
secretar general în Ministerul Co
merțului, dr. T. Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț a 
R. P- Romine, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Comerțului și Banca de 
Stat a R- P- Romîne.

★
Joi la amiază, delegația guver

namentală economică indiană ă 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de Ana Toma. adjunct al m' 
nistrului Comerțului, precum și de 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului-

romine, iar
India de

Industriei 
guverna-

(Ager preș)

S-au încheiat lucrările consfătuirii internaționale 
de lucru a țâritor socialiste în domeniul 
razelor cosmice și interacțiilor nucleare 

la energii mari
Joi s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a VII.a consfă
tuiri internaționale de lucru a ță
rilor socialiste în domeniul raze
lor cosmice și interacțiilor nucleare 
la energii mari.

Consfătuirea a fost organizată 
de Institutul de fizică atomică al 
Academiei R. P.

La lucrările ei 
meni de știință 
domeniul razelor 
giilor mari de la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna —- Uniunea Sovietică, de 
la institute și laboratoare de spe
cialitate din R. P. Chineză, R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Un
gară și din R. P. Romînă.

în timpul consfătuirii au

Romîne.
au luat parte oa- 
și cercetători în 
cosmice și ener-

fost

prezentate și dezbătute un mare 
număr de comunicări științifice și 
s-a stabilit tematica cercetărilor 
pentru etapa următoare.

Consfătuirea de la București, 
care s.a desfășurat între 8 și 14 
mai, a adus o contribuție de sea
mă la dezvoltarea pe mai departe 
a colaborării dintre oamenii de 
știință și cercetătorii din țările so
cialiste, care lucrează în domeniu) 
razelor cosmice și ale energiilor 
mari.

In timpul lucrărilor participant 
la consfătuire au aprobat textul 
unei telegrame trimise sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii prin 
care urează succese în lupta pen
tru menținerea păcii și interzicerea 
totală a experiențelor cu arma nu
cleară.

(Ager preș)

Cărți ce demască 
asuprirea rasială

în lumea capitalului
ploatărri, împotriva diversiunii ra
siale și naționaliste.

Drama negrului Joe Youngblood 
se petrece pe două planuri: ?s<e 
vorba de suferințele mizeriei pro- 
priu-zise pe care le îndură el și 
familia sa și despre faptul ci este 
victima unui miraj după care wi 
nordul S.U.A. negrilor le-ar fi mai 
bine decît în statele din sud, nein- 
cadrîndu-se, din această cauză, 
multă vreme, în lupta împotriva 
asupririi și exploatării. Joe Young
blood, care a năzuit o viață în
treagă să ducă un trai omenesc, 
împreună cu ai săi, va fi nevoit să 
se zbată în sărăcia mahalalei Plea
sant Grove a orașului Crossroads, 
ghetio-ul în care mizeria și perse
cuția rasială, îngrădeau viața popu
lației de ouloare ; el va fi nevoit să 
recunoască pînă la urmă că negru
lui sărac nu-i este nicăieri bine în 
țara stăpinită de capitaliști. Un ex
emplu grăitor în această privință 
ni-l oferă autorul povestind, de 
pildă, despre tfiațâ lui Richard 
Myles oare deși s-apuiscut în nord, 
în New York, deși tatăl său Char. 
Ies a muncit pe spetite, n-a 
să urmeze, ca fiu de negru 
vreo universitate și a ajuns
intr-un post prost plătit și supus 
umilințelor din partea șefilor săi.

In felul acesta se demonstrează 
că numai lupta organizată poate 
izbăvi poporul muncitor de culoa
re din ghiarele mizeriei și ale su
ferințelor. Deosebit de emoțio
nant și plin de învățăminte în a- 
cest sens este episodul arestării 
lui Robby Youngblood.

Mama lui, Laurie Lee, căutînd 
să dea o educație sănătoasă copi
ilor ei, să suplinească lipsa de a- 
tenție a soțului ej — Joe care re
nunțase la o atitudine activă, la 
năzuințe mai înalte și s# mulțu
mea să muncească pre a-și intre-

ține familia și să se cufunde îln vi
sări mistico-religioase — i-a crescut 
pe Robby și pe Jenny în spiritul 
mândriei și al demnității, al ripo
stei față de orice jigniri primite de 
la rasiști. Intr-o zi însă Robby este 
arestat de poliție fiindcă a îndrăz
nit să se apere de niște huligani 
albi. Laurie Lee este pusă în fața

de lector

putut 
sărac, 
doar

alternativei de a-și lăsa băiatul să 
fie condamnat la închisoare corec- 
țională sau să-l bată cu propria-i 
mină. Și biata femeie este nevo
ită să calce învățăturile pe care 
le-a dat ea însăși copilului ei de a 
nu se ploconi în fața exploatatori
lor albț Ș», aprind hotărîrea bar
bară a poliției, își biciuiește băia
tul, îneeîndu-și durerea în la
crimi amare.

Mult mai tîrziu, înțeleg cei din 
familia Youngblood că nu e de a- 
juns să fii demn de unul singur, 
să te opui cu puterea brațelor tale 
asupririi, ci trebuie să te încadrezi 
în luptă alături de cei obidiți, pen
tru o viață mai bună. Faptul că 
a întîrziat să înțeleagă aceasta, es 
te plătit scump de către Young
blood bătrânul care este împușcat 
de către o unealtă a patronilor.

Cartea are in ciuda atmosferei 
pline de durere cu ocazia morții 
lui loe Youngblood, un sfîrșit cu 
o perspectivă optimistă, încuraja
toare. Acest lucru se datorește 
faptului că in finalul romanului, 
muncitorii albi și negri se u- 
nesc în luptă împotriva pro- 
gromiștilor rasiști. Mun'-’torul alb 
Oscar 'efferson și fiul său dau

sânge pentru Joe Youngblood, 
transfuzia nu reușește dar rezul
tatul cel mai de preț, cel adevă
rat al evenimentelor dramatice de 
la Crossroads, este faptul consoli
dării unității de luptă a munci
torilor, al oamenilor cinstiți pe 
deasupra deosebirilor de naționa
litate, rasă și culoare a pielii. 
Cartea lui John O. Killens nu se 
ridică din păcate pînă la înțelege
rea căilor de luptă cele mai înain
tate ale clasei muncitoare, nu este 
arătat rolul partidului comunist îh 
organizarea luptei poporului mun
citor împotriva diversiunii rasiste 
și naționaliste. Totuși cartea ră- 
mîne un document al suferințelor 
populației de culoare din S.U.A. ji 
al năzuințelor ei de eliberare.

Poate că un om naiv și neavi
zat ar putea să-și închipuie că da 
că într-o țară în care majoritatea 
populației este formată de albi, 
negrii sînt persecutați, ei se bucu
ră de o soartă mai bună în conti
nentul lor de obîrșie, în Africa. 
Romanul „Blestemată fie ziua...“ de 
Gerald Gordon spulberă asemenea 
concepții naive, oferind imagini 
zguduitoare despre nenorocirile 
oamenilor muncii negri din Africa 
de Sud unde regimul colonialist a 
introdus cele mai sălbatice legi ra
siste și segregaționiste. Eroul princi
pal al cărții, Anthony Graham care 
numără printre strămoșii săi nenu
mărate generații de negrii, este 
mulatru dar aceasta nu-l apără de 
bestialitatea rînduielilor ce au 
drept scap de a dezbina pe oame
nii muncii negri de cei albi, de a 
organiza sistematic exploatarea și 
împilarea maselor populare.

Profitînd de faptul că are o cu
loare deschisă a pielii, Anthony 
încearcă să treacă drept alb și să 
facă o cafi-’-ă de privilegiat și își 
ascunde adevărata origine, ne-

vrind să știe nimic despre durerile 
poporului său, uitând chiar de 
propria lui familie. Dar viața în
săși își ia sarcina de a-l trezi pe 
Anthony la realitate, de a-i 
aminti care-i sânt îndatoririle. In
tr-o seară năvălește in casa lui un 
individ descompus moralicește, 
beat care-l urmărea, bănu indu -l pe 
nedrept că i-a furat logodnica. 
Anthony înoearcă să se ferească 
de atacul acestuia și, în legitimă 
apărare. îl lovește și~l trîntește, 
ceea ce are drept urmare o gravă 
rănire a agresorului și apoi moar
tea lui.

Adus în fața judecății, Anthony 
are de ales între a folosi ca mar
tor pe fratele său Steve care se 
afla la el în seara tragică și a se 
demasca astfel ca mulatru, și a nu 
pomeni despre existența fratelui și 
a fi acuzat de ucidere premedita
tă și condamnat cu asprime, poate 
chiar la moarte. Este nevoit să re
cunoască deci că e frate cu Steve, 
că e mulatru, își distruge cariera 
pe care voia să și-o făurească ru- 
pîndu-se de poporul său, dar își 
salvează viața. Acest lucru are da
rul de a-i arăta că în fața caniba
licei legislații rasiste nu este de 
adoptat soluția lașă de a încerca 
să se strecoare, ci trebuie să se ri
dice împreună cu întreg poporul, 
trebuie să ajute alături de Steve, 
la luminarea oamenilor munci, a- 
supra drumului pe care trebuie 
să-l aleagă. Fără îndoială că in 
romanul lui Gordon nu întreză
rești soluția pentru eliberarea de
finitivă și radicală a oelor ce mun
cesc de sub jugul capitalist, dar el 
este un ecou al dezvoltării mișcă
rii pentru progres al 
din Africa.

Aceste două cărți ne 
tablou impresionant al 
lor oamenilor de culoare din lu
mea capitalistă, ne înfățișează nă- 
zuințelg maselor largi 
pentru cucerirea de drepturi 
să ne dăm seama de 
claselor exploatatoare din 
capitaliste, care 
slăbească forța 1 
porului muncitor ; 
mă a dezbinării 1 
ale. Aceasta este i 
în zilele noastre ■ 
terii conștiinței celor mulți avînd 
in frunte pe comuniști — are tot 
mai puțin succes.

B. DUMITRESCU

poporului

oferă un 
suferințe-

asuprite 
#• 

mârșăvia 
țările 

încearcă să 
combativă a po- 
prin murdara ar- 
naționale și rasi- 
însă o armă care 
— datorită creș-

Joi după-amiază, însărcinatul 
afaceri ad-interim al Finlandei 
București, Matti Pyykkd, a oferit 
un cocktail în saloanele legației cu 
prilejul prezenței în R. P. Romînă 
a pictorului Wilhelm Koroma, vice
președinte al Academiei finlandeze 
de arte și secretar general al 
Uniunii artiștilor plastici din Fin
landa, și a criticului de artă Eero 
Sakari Saarikivi, doceht la Uni
versitatea din Helsinki, șeful sec
ției de învățămînt artistic din ca
drul Academiei finlandeze de arte.

Au participat Al. Buican, vicepre
ședinte al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, artistul poporului 1. Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
M. H. Maxy, artist emerit, directo
rul Muzeului de artă al R. P. Ro
mîne, funcționari superiori din Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii 
și Ministerul Afacerilor Externe, 
artiști plastici, ziariști.

★
Ministrul Israelului la București 

Shmuel Bendor, a oferit în ziua de 
13 mai ac* în saloapele legației, o 
recepție cu ocazia zilei naționale ă 
Israelului.

cu 
la

PEKIN 14 (Agerpres). — Pe 
stadionul central din Pekin, în 
prezența unei asistențe nume
roase, s-a desfășurat la 14 mâi 
primul concurs dintre lotul atle- 
ților romîni și lotul atleților din 
R. P. Chineză. Cu mare interes 
a fost așteptată proba de săritură 
în înălțime femei în care se în
treceau Iolanda Balaș, dețină
toarea recordului mondial (1,83) 
și Ceh Fen-iun, fosta recordmană 
mondială. în formă excelentă, Io- 
landa Balaș a sărit 1,80 rn, și a 
ratat de puțin la 1,84 m. cînd a 
încercat să-și doboare propriul 
său record. Pe locul doi s-a cla
sat Cen Fen-iun cu rezultatul de 
1,65 m. Din cele 22 de probe dis

putate sportivi romîni au cîști
gat 15. Iată rezultatele tehnice: 
femei 80 m. garduri: Liu 
11’4/10; 100 m.: Ioană

46,97

Cen
Luță

12”4/10; disc: Sih Pao-șu 
m.; suliță : Maria Diți 50,32 rn.; 
200 m.c ' ‘ ' ---------
800 m.: 
2’14”l/10;
14,39 m. ;
5,74 m.; 
l’02”5/10.

Bărbați: 100 m.: Cen 
ll”l/10; 200 m.: Liu _____
22’7/10; prăjină : Tsai Yi-șu- 4.35 
m.: 400 m : Traian Sudrigean 49" 
2/10; 110 m- garduri: Ciu Lien-li 14" 
8/10; 800 m.: Zoltan Vărnoș 
l’54”8/10; lungime: Ion Sorin 
7,03 m.; 1500 m.: Constantin 
Grecescu 3’51’7/10; suliță: Ale
xandru Bizîm 68,24 m.; 3000 m. 
obstacole: Constantin Aioanei 
9’23”4/10; greutate: Nicolae Ivă- 
nov 15,54 m.; ciocan: Nicolae 
Rășcănescu 59,17 tn.

Ioana Luță 25’7/10; 
Georgeta Dumitrescu 
greutate : Ana Coman 
lungime: Ian Iu-nin 
400 hi.: Citi Hu-cen

Li-șian 
Cin-jen

★
Miercuri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Republică Demo
crată Germană, corul de copii ăl 
Radiodifuziunii și Televiziunii Ro
mîne, pentru a participa la Festi
valul corurilor de copii organizăt 
de Radiodifuziunea R- D. Germa
ne. Festivalul va avea loc la Wei
mar și la el vor participa coruri 
de copii din 14 țâri printre care 
cele ale Radiodifuziunilor din 
Moscova, Sofia, Budapesta, Brno, 
Berlin, Leipzig și Dortmund.

★
Miercuri a sosit în Capitală la 

invitația I-R.R C.S., profesoara Ra- 
jini Kumar, directoarea școlii 
..Springdale" din New Delhi, mem
bră în comitetul executiv al Aso
ciației de prietenie India-Romînia.

★
Joi după-amiază, în sala Casei 

prieteniei romîno-sovietice din Ca
pitală a avut loc în cadrul ciclu
lui „Congresul al XXI-lea al 
P.C-U.S., eveniment de importanță 
istorică mondială", conferința 
,.P.C-U.S. — conducătorul și orga
nizatorul înțelept al poporului so
vietic pe drumul construirii comu
nismului".

A vorbit tovarășul Anastase Fo- 
tache, prorector al Școlii superioare 
de partid „Ștefan Gheorghiu" de pe 
lîngă C-C. al P-M-R.

★
Aîembrii cenaclului plastic din 

Petroșani au terminat prima serie 
de linogravuri care vor fi incluse 
în albumul omagial „Lupeni — 6 
august 1929", ce se va edita cu pri
lejul comemorării a 30 de ani de 
la eroica grevă a minerilor din Lu
peni. Printre linogravurile termi
nate se numără cele intitulate „Șe
dință ilegală", „Pe aici au trecut 
călăii", „Față în față" și „Omagiu 
celor căzuți".

*
In ultimele zile, populația Capi

talei a primit cantități tot mai mari 
de legume timpurii. De la 3 mai și 
pînă în dimineața zilei de 13 mai 
unitățile Aprozar din Capitală au 
fost aprovizionate cu peste 630-000 
kg. de legume timpurii.

Spre sfîrșitul lunii acesteia vor .

s
.* terenurile bazei sportive Progresul din str. dr. Staicovici 

începe astăzi întîlnirea internațională de tenis de cimp dintre echi
pele reprezentative ale R. P. Romine și Noii Zeetande contind pentru 
turul doi al „Cupei Davis“. Aceasta este prima întilnire dintre spor- 
tivii romini și cei din Noua Zeelandă. Meciul stîrnește un mare in
teres în rindurile sportivilor din Capitală dat fiind valoarea ridicată 
a tenistnenilor din Noua Zeelandă. Jocurile încep la ora 15 cu partida 
dintre campionul țării noastre Gh. Viziru și Otway, al doilea jucător 
al oaspeților. Apoi se va disputa întilnirea drntre Tiriac și Gerrard.

Sîmbătă de la ora 16,30 se dispută proba de dublu: Gheorghe, 
Marin Viziru—Otway, Gerrard, iar duminică cu începere de la oră 
15 ultimele două partide de simplu: Gh. Viziru—Gerrard și Tiriac— 
Otway.

Echipa învingătoare din acest meci va întîliii în sferturile de 
finală echipa Franței. Meciul se va disputa în zilele de 12, 13 și 14 
iunie la Paris.

P E CURT

■ir Invingtnd cu 3—0 (1—0) pe Young Boys Berna, echipa Stude 
de iReims s-a calificat pentru finala „Cupei campionilor europeni" la 
fotbal. Cele trei goluri au fost realitate de Fontaine, Piantoni și 
Panverne. In finală Reims va intilni la 3 iunie la Stuttgart echipa 
Real Madrid.

■ir Cu prilejul concursului international de scrimă de la Roma s-a 
disputat întîlnirea dintre echipele selecționate feminine de floretă ale 
Uniunii Sovietice și Italiei, Net superioare sportivele sovietice au 
repurtat victoria cu scorul de 11—5. Zabelina, Petrenko și Efimova 
au obținut cîte trei victorii, iar Prudțkova două. Din ech pa italiană 
s-a remarcat Pășirii (trei victorii). Celelalte două puncte au fost 
realizate de Colombetti și Regno.

Concursul de spadă a fost cîștigat de italianul Delfino care ă în
vins în finală cu 10—4 pe compatriotul său Mangiarotti.

(Ager preș)

Dau numai produse de calitate
(Urmare din pag, l-a)

pentru că multe din principiile 
de funcționare a compresorului 
îmi erau necunoscute în amănun
țime.

După un tîmp am intrat la 
școala medie serală și printre altele 
am învățat legile gazelor. Gîndin- 
du-mă la Compresoărcle noastre, 
la presiunea care se exercită asu
pra supapelor, am înțeles modul 
cum funcționează acestea, am 
țeles valoarea deosebit de mare 
pe care o are executarea cît mai 
precisă a pieselor compresorului. 
Munca mea la montarea supapelor 
a încetat să mai fie o simplă ope
rație de montare, executînd oare
cum în mod. mecanic. Acuin știu 
precis căror operații trebuie să le 
dau cea mai mare atenție. Tot în
vățarea legilor gazelor m-a ajutai 
să înțeleg principiile de funcționa
re ale sistemului regulator de pre
siune al compresorului și să nu 
fac nici o greșeală cînd asamblez 
piesele lui. In general învățarea 
diverselor legi ale fizicii și chi- 

apare primele cantități de cartofi “iei tn-«» ajutat foarte mult în 
doi și mazăre, precum și- căpșuni, munca mea de la bancul de mon

taj. Desenul și matematica mi-au

în-

(Agerpres)
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folos la citirea desenelor 
la diverse calcule.

fost de 
tehnice,

Dar nu numai la aceste lucruri 
m-a ajutat învățătura. In general 
faptul că dau acum lucru numai 
de calitate, că inginerii, controlori 
în general și conducerea secției 
apreciază calitatea muncii mele 
că nu am mai dat rebuturi de luni 
și luni de zile, ca și faptul că de
pășesc lunar cu circa 20 la Sută 
sarcinile de producție pot spune 
că sînt de âsemenea un efect al 
învățăturii.

Școala mi-a deschis un orizont 
larg spre cultură și știință, spte 
cunoștințe utile. Sînt hotărît 
continuu în mod perseverent 
învăț, fiind convins că în 
fel voi putea răspunde tot 
bine cerințelor Sporite care 
în fața mea în miinca de fiecare zi.

să 
să 

acest 
mai 
stau

ȘTEFAN N1COLAE 
muncitor, uzinele „Timpuri Noi*, 

elev clăsa a IX-ă C
------------*-------------

Oleko Dundlci — Patria, Bucu
rești, înfrățirea înfre popoare, 23 
August; Cei 44 — Republica, 
Volga; Burghezul gentilom — 
Magheru, Lumina ; Ivan cel groâz. 
nic (seria H-a) — V Alecsandri, 
Maxim Gorki, Flacăra, 
Simo, Clubul G.F.R. 
Roșie" ; Favoritul 13 — 
mu. 1 Mai, Alex. Sahia ; 
Groaznic (seria t-a) - 
T. Vladimirescu, Popular;

Donca 
„Grivîța 

C. Fri- 
Ivan cel 
Central, 

___  . ; Stea
guri pe turnuri - 13 Septembrie.

i

8 Martie. 30 Decembrie ; Amigo — 
Victoria, Vasile Roaită ; Program 
de filme documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi. Alex Po
pov ; Voluntarii — Tineretului; 
Grădinarul spaniol — Gh. Doja, 
Libertății; Luna de miere — Gri. 
vița; Visul spulberat — Cultural; 

numărul / — 
Unirea; 
David ;

— Arta; 
Munca ; 
Miorița;

Alo ?... ați greșit ___
8 Mai; Misiune specială -- 
Cerul infernului — C. 
Zmeul de la capătul lumU 
Vrăjitoarele din Salem — 
Născuți in furtună — 
Godzila — Ilie Pintilie; Baladă 
voinicului — M. Eminescu ; Mandy
— N. Bălcescu ; Capcana lupilor
— G. Coșbuc ; De partea cealaltă
— Olga Bancic ; D-ale carnavalu
lui — Aurel Vlaiou ; Mingea — 
G. Bacovia; Orașul liber - Dru. 
mul Serii: In Intîmplnaria teri- 
cirii — 16 Februarie ; Intre noj 
părinții — B. Delia vrancea.

S.UA


Conferința de la Geneva
a miniștrilor Afacerilor Externe
Propunerile occidentale 

încheierea Tratatului
amină pe timp nelimitat 
de pace cu Germania

GENEVA 14. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu, trans
mite :

In cursul zilei de joi, înaintea 
ședinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne, la reședința delegației S.U.A. 
a avut loc o întilnire a ministrului 
Afacerilor Externe al U-R.S1Ș-. An
drei Gromîko, cu secretarul de Stat 
al S.U.A-, Chrîstian Herter și cu 
Selwyn Lloyd, ministrul Afaceri, 
lor Externe al Marii Britanii. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri în problema tratativelor 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară. La convor
birea celor trei miniștri au luat 
parte A- A. Soldatov. S. K- Ța
rapkin, J. Wadsworth și M. Wrigt.

A patra ședință plenara a Con
ferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne s-a deschis la ora 15,35 
(ora locală) sub președinția mi
nistrului Afacerilor Externe al 
Franței, Couve de Murville.

Primul a luat cuvîntul secreta
rul de Stat al S.U.A., Chr. Herter, 
care a prezentat propunerile occi
dentale pentru „reunificarea Germa
niei, securitatea europeană și re
glementarea păcii cu Germania". 
Documentul occidental prevede 
patru etape pentru traducerea în 
practică a obiectivelor enumerate. 
Planul occidental leagă într-un 
singur tot problema securității 
Europene, a dezarmării generale 
și a reunificării Germaniei.

In ce privește principala pro
blemă — aceea a încheierii Trata
tului de pace cu Germania — ea 
este amînată, potrivit propunerilor 
occidentale, pe timp nelimitat. 
Totodată, planul expus de Herter 
dovedește intenția puterilor occi
dentale de a menține regimul de 
ocupație din Berlinul occidental.

In felul acesta, propunerile 
S.U.A.. Angliei și Franței prevăd, 
în pofida acordului realizat între 
cele patru puteri cu privire la sar
cinile și ordinea de zi o conferinței 
miniștrilor, examinarea simultană

a unui mare număr de probleme in
ternaționale complicate, ceea ce nu 
poate decît să împiedice rezolvarea 
rapidă a problemei Tratatului de 
pace cu Germania care ar des
chide calea reglementării și altor 
probleme importante ale întăririi 
păcii și securității popoarelor.

In ciuda poziției expuse Chr. 
Herter a afirmat că cele trei pu
teri occidentale ar fi mers „foarte 
departe" în întîmpi-narea punctului 
de vedere sovietic. El a spus, de 
asemenea, că după părerea S.U.A., 
Angliei și Franței discutarea atât 
a propunerilor sovietice, cît și a 
planului prezentat de puterile occi
dentale trebuie să aibă loc în ca
dru confidențial.

In scurte intervenții miniștrii de 
Externe ai Franței și Angliei au 
sprijinit planul prezentat de secre
tarul de stat Herter.

A luat apoi cuvîntul conducăto
rul delegației Republicii Democra- . trainică 
te Germane, Lothar Bolz, 
nistrul Afacerilor Externe al 
publicii Democrate Germane.

L. Bolz a anunțat că ar 
să vorbească în amănunt în ca
drul conferinței, despre progra
mul constructiv elaborat de gu
vernul Republicii Democrate 
Germane în legătură cu renaște
rea națională a Germaniei ca 
stat unit, democratic și iubitor de 
pace. L. Bolz a subliniat că poli
tica Republicii Democrate Ger
mane are drept scop să excludă 
amenințarea mereu reînnoită la a- 
dresa păcii pe care a reprezentat-o 
totdeauna militarismul german a-

mi-
Re-

dori

gresiv. Popoarele care s-au unit 
în coaliția antihitleristă, a spus el, 
au adus jertfe nenumărate în nu
mele acestui scop nobil și măreț- 
îndrăznesc să amintesc că cei mai 
buni fii și fiice ale poporului ger
man, patrioții antifasciști germani 
au adus jertfe pentru înfăptuirea 
acestui scop.

EI a subliniat că pe teritoriul 
Republicii Democrate Germane 
au fost înfăptuite principiile fun
damentale ale acordului de la 
Potsdam. „R. D. Germană — a 
spus vorbitorul — este gata să-și 
consacre toate forțele asigurării 
păcii pentru poporul german și 
pentru a înlătura scindarea Ger
maniei".

Poporul german este deosebit 
de interesat în încheierea unui 
Tratat de pace în cel mai scurt 
timp deoarece acesta trebuie să 
aducă pentru Germania o pace 

și posibilitatea de a-și 
exercita în mod liber dreptul la 
autodeterminare. „Un Tratat de 
pace — a spus ministrul de Ex
terne al R. D. Germane — ar da 
ambelor state germane drepturi 
egale și obligații egale și ar duce 
astfel la o apropiere a celor două 
state germane. Tratatul de pace, 
care, în orice caz nu trebuie să 
neglijeze problema Berlinului 
occidental, ar oferi de asemenea 
cel mai bun prilej pentru regle
mentarea pașnică a acestor pro
bleme presante".

Guvernul R. D. Germane con
sideră că sînt absolut necesare 
tratative între două state

germane. Pînă acum, a amintit 
L. Bolz, propunerile rezonabile 
adresate in repetate rînduri gu
vernului de la Bonn au rămas 
fără urmare. Nici acum nu este 
prea tîrziu. In această sală dele
gațiile ambelor state germane 
iau loc la mese asemănătoare și 
participă cu statut egal la con
ferința miniștrilor Afacerilor Ex
terne. Delegația Republicii De
mocrate Germane este gata să 
discute cu delegația Republicii 
Federale Germane toate proble
mele Tratatului de pace cu Ger
mania, precum și măsurile care 
ar contribui la crearea unui stat 
german unit, democratic și iubi
tor de pace.

In continuarea ședinței Wil
helm Grewe, conducătorul dele
gației R. F. Germane 
rință, s-a declarat în 
cu planul occidental.

W. Grewe a trecut 
declarația lui L. Bolz 
ția R.D.G. este gata 
cu delegația R.F.G. toate proble
mele Tratatului de pace cu Ger
mania, precum și măsurile care 
contribuie la crearea unui stat 
german unit, democratic și iubi
tor de pace.

In ultima parte a ședinței mi
niștrii Afacerilor Externe ai 
S.U.A., U.R.S.S., Franței și An
gliei au făcut scurte declarații 
referitoare la statutul delegaților 
germani prezenți la conferință.

Următoarea ședință a conferin
ței va avea loc în ziua de 
mai.

la 
total

confe- 
acord

tăceresub
că delega
și discute
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etichetă nouă pentru o marfă veche"

A. Gromîko 
s-a întîlnit cu C. Herter 

și S. Lloyd
GENEVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 14 mai An
drei Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., s-a în
tîlnit la reședința delegației S.U.A. 
cu Christian Herter, secretar de 
Stat al S.U.A., și cu Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

In timpul întîlnirii au avut loc 
un schimb de păreri în problema 
tratativelor cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nuclea
ră. La convorbirea celor trei mi
niștri au luat parte A. A. Solda
tov, S. K. Țarapkin, J. IVadsworth 
și M. W right.

VI
GENEVA 14 (Agerpres). — 

Corespondență specială :
încă înainte de prezentarea ofi

cială a planului occidental în ca
drul conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe, propaganda ameri
cană a început la Geneva o largă 
acțiune pentru a-l prezenta in cu
lorile cele mai favorabile. După 
cum transmite corespondentul din 
Geneva al Agenției United Press 
International, posturile de radio 
americane, inclusiv cunoscuta ofi
cină din Berlinul occidental Rias, 
dispuneau cu 
inte de texte ale planului pe 
car urmau să le transmită în diver
se limbi.

Corespondenții diferitelor agen
ții și ziare americane nu au fă
cut nici un secret din faptul că în 
cercurile informate planul occiden
tal este considerat inacceptabil 
pentru Uniunea Sovietică. Cores
pondentul agenției Associated 
Press scria că „nu prea se nutresc

ofi-

mult timp îna-

speranțe ca acest plan să fie ac
ceptat". Aceeași agenție, într-un 
alt comentariu, arăta că propune
rile Occidentului nu răspund pro
punerilor sovietice.

în dimineața zilei de joi, ziarul 
vestgerman „Die IVelt" a publicat 
un articol în care, referindu-se la 
planul occidental, îl califica drept 
„lipsit de realism", „inacceptabil", 
ca o „etichetă nouă pentru o mar
fă veche". Occidentul urmărește să 
tergiverseze, sau chiar să împiedi
ce, progresul spre soluționarea 
problemelor litigioase printr-un 
plan global asupra maț multor 
probleme care constituie fiecare în 
sine un subiect complex pentru 
tratative. După cum relatează zia
rul, guvernul de la Bonn insistă în 
special asupra unei asemenea pro
ceduri pentru a submina încheie
rea unui tratat de pace și pentru 
a împiedica lichidarea focarului de 
încordare pe care-l prezintă Ber
linul occidental.

Comentatorul postului de radio 
Moscova, într-o emisiune din seara 
zilei de joi, apreciind prevederile 
planului prezentat în cadrul lucră
rilor conferinței arăta că acestea 
„urmăresc să pună bețe în roate 
lucrărilor conferinței miniștrilor, 
să înece în noianul problemelor 
internaționale rămase în suspensie 
problema majoră — rezolvarea 
problemei Tratatului de pace cu 
Germania și lichidarea regimului 
de ocupație din Berlinul occiden
tal".

Agenția vestgermană D.P.A. a 
difuzat la scurt timp după înche
ierea ședinței miniștrilor Afaceri
lor Externe o declarație a preșe
dintelui Partidului Social-Democrat 
Erich Ollenhauer, care arăta că 
„o primă examinare a planului 
creează impresia că acest docu
ment nu poate constitui baza pen
tru o înțelegere între cele patru 
mari puteri cu privire la reuniți- 
carea Germaniei și cu privire 
securitatea europeană".

la

Polonia și Cehoslovacia au toate temeiurile să participe 
la conferința miniștrilor Afacerilor Externe

4 9

Relatările presei cehoslovace 
și poloneze

Glasul opiniei publice 
din R. P. Chineză

PRAGA 14. — (De la corespon
dentul Agerpres : Opina publică 
cehoslovacă urmărește cu cea mai 
mare atenție desfășurarea Confe
rinței miniștrilor de Externe de la 
Geneva.

Ziarele acordă spații largi rela
tărilor asupra lucrărilor conferin
ței. In mod deosebit este subliniat 
dreptul Cehoslovaciei ca și al Po
loniei de a participa la această 
Conferință al cărei scop principal 
este reglementarea pașnică cu 
Germania. „Cererea Cehoslovaciei 
și Poloniei de a participa este pe 
deplin îndreptățită", subliniază in 
această privință ziarul „Ruda 
Bravo".

Arătînd că și în ședința de 
miercuri, ministrul de Externe al

U.R.SS. a susținut dreptul acestor 
două țări de a participa cu drep
turi egale la Conferință, ziarul 
„Prace" arată că, deși s-au opus 
acestui punct de vedere, „dele
gații occidentali nu pot nega că 
Cehoslovacia și Polonia sînt în 
mod deosebit interesate in rezol
varea problemei germane".

Ziarul „Svobodne Slovo" scoate 
in evidență contribuția folositoare 
care ar putea fi adusă de cele 
două țări ța soluționarea proble
melor în discuție dacă chestiunea 
dreptului lor de a participa la a- 
ceastă conferință ar fi rezolvată în 
mod pozitiv.

După cum subliniază „Lidova 
Democracie", „Participarea Ceho
slovaciei și Poloniei rămîne in 
discuție la Geneva".

* *
VARȘOVIA 14 — De la cores

pondentul Agerpres : Lucrările Con
ferinței de la Geneva stau în cen
trul atenției presei și opiniei publi
ce poloneze. Corespondentul la 
Geneva al ziarului „Trybuna Ludu" 
arată că „în pofida divergențelor 
manifestate, conferința a început 
totuși bine".

Din cele trei probleme de pe a- 
genda conferinței, scrie corespon
dentul, una a fost reglementată 
definitiv și anume aceea a parti
cipării germane- Cea de a doua 
privind participarea Poloniei si 
Cehoslovaciei la Conferință nu a 
fost retrasă de pe ordinea de zi și 
își așteaptă rezolvarea Iar cea 
de-a treia — discuția asupra fon
dului problemelor care constituie 
obiectul conferinței — a început 
miercuri cu discursurile generale 
al căror ton a fost în general mo
derat, calm și plin de speranță.

Corespondentul ziarului „Try
buna Ludu" subliniază că deși în; 
tre cei patru miniștri există consi
derabile diferențe de vederi, intre 
ei nu au existat divergențe de prin
cipiu în ce privește obiectivele ge 
nerale ale conferinței : necesitatea 
de a se realiza un acord în toate 
domeniile posibile, necesitatea de 
a se apropia punctele de vedere și 
de a se pregăti propuneri construc
tive pentru conferința la niVelul 
cel mai înalt.

In același timp opinia publică

*
poloneză condamnă poziția celor 
trei miniștri occidentali, care au 
împiedicat pînă acum rezolvarea 
problemei dreptului incontestabil al 
Poloniei și Cehoslovaciei de a 
participa în deplină egalitate cu ce
lelalte puteri la această conferință 
menită să pună bazele reglemen
tării pașnice cu Germania.

Polonia, scrie ziarul .Trybuna 
Ludu" într-un comentariu consa
crat acestei chestiuni, are tot drep
tul să participe la negocieri pri
vind problema germană „Nu pu
nem această problemă, continuă 
ziarul, din punctul de vedere al 
prestigiului, sau și mai puțin din 
ambiție de mare putere, ambiție 
care ne este cu totul străină. O pu
nem exclusiv din punctul de vedere 
al dreptului nostru de a ne apăra 
securitatea"

întreaga activitate a diplomației 
poloneze și politica externă a Ce
hoslovaciei. continuă ziarul, dove
desc că participarea miniștrilor de 
Externe ai acestor două țări la di
ficilele negocieri de la Geneva ar 
putea fi foarte folositoare. „Trybu
na Ludu" subliniază faptul că sin
gură Uniunea Sovietică susține la 
Geneva dreptul acestor țări de a 
oarticipa la actuala conferință, în 
timp ce miniștrii de Externe occi
dentali i se opun
aduce în fapt nici un argument îm
potrivă.

fără a putea

PEKIN 14 (Agerpres). — La 14 
mai toate ziarele centrale chineze 
au publicat la loc de frunte și sub 
titluri mari declarația rostită de 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U-R.S-S., la Confe
rința de la Geneva în problema 
participării Poloniei și Cehoslova
ciei la lucrările conferinței.

Ziarul „Jenminjibao" subliniază 
în titlu că Polonia și Cehoslovacia 
au toate temeiurile să participe la 
Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe. Aceste două țări, arată 
ziarul, au adus o contribuție uria
șă la victoria asupra fascismului 
și sînt vital interesate în rezolva
rea problemei germane.

Poporul chinez, se spune într-un 
articol publicat de ziarul „Guan- 
minjibao", sprijină propunerea U- 
niunii Sovietice ca reprezentanții 
Poloniei și Cehoslovaciei să parti
cipe la Conferința de la Geneva.

Polonia și Cehoslovacia, se spune 
în articol, au suferit înaintea altor 
țări agresiunea Germaniei hitle- 
riste din războiul mondial trecut. 
Nu încape îndoială că aceste două 
ță, i vecine cu Germania sînt deo
sebit de interesate în rezolvarea cît 
mai grabnică și rezonabilă a pro
blemei germane.

Popoarele Poloniei și Cehoslova
ciei, continuă ziarul au adus o 
contribuție uriașă în războiul îm
potriva fascismului german Rezis
tența lor eroică a imobilizat într-o 
măsură uriașă trupele hitleriste și 
a avut un mare rol decisiv in vio» 
toria’ definitivă asupra fascismului- 
După cel de-al doilea război mon
dial Polonia și Cehoslovacia depun 
eforturi neobosite și consecvente 
pentru rezolvarea problemei ger
mane și au prezentat o serie de 
propuneri valoroase. De aceea, ală
turi de cele patru mari puteri și 
de cele două-state germane, Polo
nia și Cehoslovacia au în cea mai 
mare măsură dreptul de a participa 
la lucrările Conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe ca părți cu drep
turi depline

Sîntem întrutotul de acord cu de
clarația lui A- A. Gromîko că re
zolvarea justă a problemei partici
pării reprezentanților Poloniei și 
Cehoslovaciei la lucrările conferin-

ței reprezintă una din premisele 
cele mai importante ale asigurării 
succesului lucrărilor conferinței mi
niștrilor și totodată este dictată de 
cerințele dreptății elementare față 
de aceste două popoare europene, 
arată ziarul".

In schimbul de note cu Uniunea 
Sovietică referitor la convocarea 
Conferinței de la Geneva, se spune 
în încheierea articolului, țările Oc
cidentale au recunoscut că Polonia 
și Cehoslovacia manifestă un inte
res legitim și direct față de proble
mele care trebuie să fie discutate 
la Conferința de la Geneva și au 
căzut de acord ca această proble
mă să fie rezolvată în cursul lucră
rilor conferinței- Țările occidentale 
trebuie să-și țină cuvîntul și să 
rezolve în mod pozitiv problema 
participării Poloniei și Cehoslova
ciei la lucrările Conferinței de la 
Geneva.

ROSTOCK 14 (Agerpres). 
La Rostock își continuă lu
crările cel de-al 6-lea Congres 
al Uniunii Tineretului . Liber 
German, care se desfășoară 
sub lozinca „Tineret, înainte 
spre victoria socialismului !“■ 
Delegații discută raportul de 
activitate prezentat de Consi- 
Tul Central al Uniunii Tine
retului Liber German, proiec
tul „Programului tinerei gene
rații pentru victoria socialis
mului" etc.

Delegații care au luat cu- 
vntul în cadrul dezbaterilor au 
vorbit despre succesele in 
muncă obținute de tineretul 
d n întreprinderile industriale 
și din cooperativele agricole de 
producție. Vorbitorii au cerut 
să se pună capăt „războiului 
rece", să se încheie un Tratat 
de pace cu Germania.

Delegații au ascultat cu o 
mare atenție mesajul de salut 
adresat Congresului de O. Gro- 
tewohl, președintele Consiliului 
de Miniștri al R- D. Germane-

B. Bernini, președintele 
F.M.T.D., a salutat pe delegați 
în numele Federației Mond ale 
a Tineretului Democrat, sub
liniind că renașterea militaris
mului german, revendicările 
sale teritoriale, înarmarea R.F. 
Germane cu arma atomică, a- 
menință securitatea popoarelor 
din Europa și din lumea 
treagă.

Apoi a luat cuvîntul 
Modrow, prim-secretar al
ganizației din marele Berlin a 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man.

J. Pelikan, președintele Co
mitetului executiv al 
salutând Congresul în 
Uniunii Internaționale 
denților, a arătat că
Tineretului Liber German con
tinuă cele mai bune tradiții 
revoluționare ale clasei mun
citoare și înfăptuiește idealu
rile mărețe ale socialismului 
în R. D. Germană.

Delegații au întâmpinat cu 
aplauze furtunoase apariția pe 
tribună a lui S. P. Pavlov, 
conducătorul delegației sovie
tice, prim-secretar al C. C. al 
U.T.C.L. din U.R-S.S., care a 
declarat că poporul sovietic 
este mindru și se bucură de mi
nunatele succese 
R.D. Germană în 
socialismului, sub
Partidului Socialist Unit 
Germania.

In cadrul congresului 
rostit cuvîntări A. Lemnitz, 
nistrul învățământului 
R.D.G., și K. Naumann,
cretar al Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man.

în
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au 
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se-

Apelul Consiliului Mondial al Păcii 
adresat popoarelor lumii

După ani îndelungați de război rece reprezentanții 
marilor puteri, de care depind destinele păcii, trebuie 
să se intîlnească.

Popoarele tuturor țărilor doresc această intilnire 
pentru a preîntimpina conflictul armat care poate fi 
provocat de situația din Germania, pentru a salva 
popoarele de coșmarul războiului atomic și a deschide 
calea spre dezarmare și colaborare pașnică.

Făcînd bilanțul activității desfășurate în cei zece 
ani ai existenței sale, Consiliul Mondial al Păcii 
îndeamnă pe toți partizanii păcii să ceară :

— încetarea pentru totdeauna a experiențelor cu 
arma nucleară; interzicerea armei nucleare;

— dezangajarea forțelor militare în regiunile în

care pacea este amenințată și în primul rînd în cetw 
trul Europei.

Bărbați și femei care participați activ la lupta pen
tru pace în fiecare țară I Mitingurile, marșurile și 
campaniile pe care le desfășurați vor trezi milioane 
de oameni, ale căror inimi sînt alături de noi, dar 
care nu au trecut încă la acțiune-

Trezirea lor și lupta lor organizată vor obliga pe 
oamenii de stat să se intîlnească și să nu se despartă 
pînă ce nu vor fi făcuți primii pași pe calea spre 
pace- Acești pași sînt necesari pentru lichidarea 
războiului rece, pentru asigurarea dreptului tuturor 
popoarelor și fiecărui om în parte la o viață liberă 
și pașnică-

Stockholm, 13 mat 1959-

Rezoluțiile Consiliului Mondial al Păcii
STOCKHOLM 14 (Agerpres). 

La sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii au fost adoptate mai multe 
rezoluții în legătură cu diferite 
probleme ale luptei pentru pace. 
In rezoluția în problema germană 
se spune că pentru securitatea po
poarelor și pacea întregii lumi 
este necesară rezolvarea urgentă a 
problemei germane. Dintre toate 
regiunile lumii, Germania este 
aceea a cărei situație actuală im
plică riscul cel mai serios al unui 
război general și total, deoarece 
de ambele părți ale liniei de fron
tieră stau față in față armate în
zestrate cu armament modem.

In rezoluția referitoare la 
tuația din Orientul Mijlociu 
menționează că acordurile i 
tare bilaterale impuse recent 
Statele Unite ale Americii Iranu
lui, Turciei și Pakistanului ame
nință independența națională a a- 
cestor țări și pacea internațională.

Consiliul Mondial al Păcii cere 
cu hotărire lichidarea acestor 
tratate și baze militare, încetarea 
comploturilor și a celorlalte pla
nuri agresive.

Experiența unui deceniu a con
vins mișcarea mondială a partiza
nilor păcii că lupta pentru inde
pendența națională și lupta tuturor 
popoarelor lumii pentru pace sînt 
strîns legate între ele, se spune în

si- 
i se 
mili-

de

rezoluția în problema independen
ței naționale. Chemăm pe toți a- 
ceia cărora le sînt scumpe pacea, 
libertatea și dreptatea să sprijine 
revendicarea legitimă a tuturor 
popoarelor care năzuiesc spre in
dependență și să condamne toate 
încercările, de a menține domi
nația colonială.

In rezoluția in problema alge
riană, Consiliul Mondial al Păcii 
constată cu mîhnire și indignare 
că războiul din Algeria continuă 
de cinci ani și ia caracterul unui 
război de exterminare.

Consiliul Mondial al Păcii cere 
tratative imediate cu privire la 
încetarea războiului împotriva po
porului algerian.

In rezoluția în problema armei 
atomice se subliniază că pericolul 
atomic continuă să crească. Se 
crează noi tipuri de arme. Armate 
întregi sînt înzestrate cu arme nu
cleare tactice și strategice. Peri
colul a devenit și mai grav ca 
urmare a planurilor de înarmare 
cu arma nucleară <a Germaniei 
Occidentale și Japoniei, ale căror 
cercuri militariste poartă răspun
derea dezlănțuirii celui de-al doi
lea război mondial.

Consiliul Mondial al Păcii chea
mă toate popoarele să ceară ace
lor guverne oare nu și-au dat încă

consimțămintul să încheie imediat, 
cît nu este prea tîrziu, un acord 
eu privire la încetarea tuturor ex
periențelor nucleare — pe pă- 
mint, subterane și la mari alti- r 
tudini — și să renunțe la planu
rile. de înarmare a Germaniei Oc. 
cidentale și Japoniei cu arme nu
cleare.

Consiliul Mondial al Păcii cere 
crearea unor zone denuclearizate, 
in special în centrul Europei și in 
regiunea asiatică a Oceanului Pa
cific.

Consiliul Mondial al Păcii a a- 
doptat o rezoluție de 
potriva persecutării 
păcii.

In cadrul sesiunii a 
bată,, de asemenea, o 
problema structurii
Mondial al Păcii. Această rezoluție 
a stabilit că organele conducătoare 
ale mișcării partizanilor păcii
sînt ; Congresul, Consiliul Mon
dial al Păcii, Biroul și Prezidiul. 
Funcțiile președintelui mișcării 
partizanilor păcii sînt exercitate 
de Prezidiu, care trebuie reales 
în cadrul fiecărei sesiuni a Consi
liului. Prezidiul se întrunește de 
cel puțin două ori pe an. El nu
mește din rîndurile sale un preșe 
dinte care îi dirijează activitatea,^ 
și acționează ea reprezentant al 
acestuia.

protest im- 
partizanilor

fost apro- 
rezoluție in 
Consiliului

Amplasarea pe teritoriul Greciei de baze americane 
pentru arme nucleare aduce prejudicii cauzei pacn

— Memorandumul guvernului sovietic adresat guvernului Greciei —
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 mai N. P. 
Firiubin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R-S.S, a 
întnînat lui D. Pappas, ambasado
rul Greciei la Moscova, un memo
randum adresat de guvernul 
viet.c guvernului Greciei.

Acceptarea de către guvernul 
grec de a se amplasa pa teritoriul 
Greciei baze pentru arma atomică 
și arma rachetă — se spune în 
memorandum — va fi considerată 
ca un act ostil Umunii Sovietice și 
menținerii păcii, care va aduce pre
judicii serioase relațiilor sov.eto- 
grecești. Memorandumul cuprinde 
lapte care dovedesc intensificarea 
primejdiei creării pe teritoriul Gre
ciei de bazei americane pentru arma 
atomică. șj arma rachetă.

îngrijorarea guvernului sovietic 
di-n c'auza planurilor de creare 
pe teritoriul Greciei de baze a-

so-

mericane pentru arma atomică și 
arma rachetă, șe spune în me
morandum, ește dictată numai de 
năzuința de a împiedica creșterea 
continuă a încordării internațio
nale, precum și de dorința nu nu
mai de a menține, ci și de a dez
volta în continuare legăturile tra
diționale de prietenie intre popoa
rele sovietic și grec.

Uniunea Sovietică este de pă
rere că Peninsula Balcanică poate 
și trebuie să devină o adevărată 
zonă a păcii, o zonă de colaborare 
prietenească între statele balca
nice. La rîndul său Un-iunea So
vietică este gata să sprijine prin 
toate mijloacele această operă 
nobilă.

In memorandum se 
tenția asupra faptului 
rile pentru realizarea 
de înarmare atomică 
plasare pe teritoriul

a trage a-
câ pregăti- 

planurilor 
și de am- 
unor

membre ale N.A.T.O, de baze pen
tru arma atomică și arma ra
chetă se desfășoară în momentul 
cînd în climatul Internațional s-a 
produs o anumită încălzire, cind 
s-a realizat un acord în legătură 
cu o conferință a miniștrilor Afa
cerilor Externe și cu privire ia 
o întâlnire la nivel înalt pentru 
reglementarea problemelor interna
ționale arzătoare.

După cît se vede, se constată 
în memorandumul sovietic, acce
lerarea măsurilor pentru înarma
rea cu arma atomică și arma ra
chetă cuprinde în sine tendința 
unor state de a pune pe partici- 
panții la conferință în fața unui 
fapt împlinit, de a reduce la mi
nimum posibilitățile realizării unui 
acord, făcînd să eșueze eforturile 
îndreptate spre încetarea „războiu
lui rece" și spre slăbireia încordă
rii internaționale.

O dezmințire 
a Agenției TASS

CHIȘINĂU- — La 14 mai 
în cadrul unei ședințe festive 
a Sovietului Suprem al Repu
blicii și a C. C. al Partidului 
Comunist din R.S.S. Moldove
nească N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a remis Ordinul 
Lenin R-S.S. Moldovenești care 
a primit această distincție 
pentru succesele obținute în 
dezvoltarea agriculturii.

Cu acest prilej N. S. Hruș
ciov a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

STOCKHOLM 14 (Agerpres). - 
La Stockholm a avut loc prima șe
dință a noului Prezidiu al Consi
liului Mondial al Păcii. 
Prezidiului l-au ales președinte 
executiv pe John Bernal (Anglia).

Membrii

PEKIN. — Mao Țze-dun, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a pri
mit miercuri seara delegația Parti
dului Muncii din Albania, condusă 
de Hysni Kapo, membru al Birou
lui Politic și al secretariatului Co
mitetului Central al Partidului, cu 
care a purtat discuții cordiale.

VARȘOVIA. — Turneul Filar
monicii de Stat „George Enes- 
cu“ a trezit un interes deosebit 
în lumea muzicală poloneză. La 
cele trei concerte susținute în ora
șele Varșovia și Lodz interpret» și 
dirijorii au fost răsplătiți cu înde
lungi și repetate aplauze.

HAVANA. — Agențiile de presă 
transmit că guvernul Cuban a ho- 
tărît confiscarea tuturor bunurilor 
Ce aparțin întreprinderilor și 
persoanelor ce s-au făcut vinovate 
de „îmbogățire ilicită" și de „cri
me împotriva economiei naționale" 
în timpul dictaturii lui Batista.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul conserva
tor englez „Daily Telegraph" a 
publicat recent o știre transmisă 
de corespondentul său din Teheran 
că „unități milita-re rusești" ar fi 
„intrat pe teritoriul Afganistanu. 
iui" cu consimțămintul guvernului 
Afganistanului și s-ar afla în dis
trictul Gerat. Ziarul afirmă că a- 
cest lucru constituie „o primejdie 
pentru pozițiile defensive iraniene" 
care ar fi amenințate de pe teri
toriul Afganistanului, și pentru li
niile de comunicație ale Iranului 
cu Pakistanul.

Această știre a fost reluată și 
răspîndită de agenția engleză 
.Reuter, agenția France Presse și 
agenția vestgermană D.P.A.

Agenția TASS este împuternici
tă să declare că știrea susmenți» 
nată 
pînă 
care 
fața 
baze militare străine în Iran și în 
Pakistan, precum și pregătirea fo
losirii teritoriului Iranului de că
tre forțe armate străine. După cunj

VARȘOVIA. — Intre 31 mai și
7 iunie va avea loc la Varșovia 
Tîrgul Internațional al Cărții. La 
acest tîrg și-au anunțat participa- . mandat de căpitanul Feodor Ste

panov- Nava transportă în cala ei 
o încărcătură de 855 tone. Sînt ex
ponatele destinate expoziției reali
zărilor Uniunii Sovietice în dome
niul științei, tehnicii 
care se va deschide la 
la 30 iunie-

LONDRA. - La 14 
vion „Viscount" al societății en
gleze „British European Air.ways 
Corporation" a deschis comunica
ția aeriană regulată Londra— 
Moscova—Londra.

CAIRO. — In cadrul planului 
de schimburi culturale între ___ m „„ .. __
U.RS.S. și R.A.U. de la 18 aprilie ț,e(fe- unj[ politicieni din Țehe. 

ran și cei care îi manevrează do-

rea 115 exponanți din 23 de țări, 
dintre care R. P. Romînă, Dane
marca și Brazilia vor participa 
pentru prima oară.

LENINGRAD. — In noaptea de 
13 spre 14 mai la Leningrad a în
cetat din viață în vîrstă de 73 de 
ani eminentul fiziolog sovietic, 
academicianul Constantin Bîkov.

LENINGRAD. —- La 13 mai din 
portul Leningrad a plecat spre 
S-U-A. vaporul „Ivan Moskvin" co-

și culturii, 
New York

mai un a-
constituie de la început și 
la sfîrșit o născocire prin 
se încearcă să se justifice în 
opiniei publice construirea de

SOFIA. — La invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a guver
nului Republicii Cehoslovace. în a 
doua jumătate a lunii mai o dele
gație de partid și guvernamentală 
a R- P. Bulgaria va face o vizită o expoziție a artei plastice sovie
de prietenie în Republica Ceho- tice. Expoziția a fost 'vizitată zilnic resc foarte mult să atribuie vina 
slovacă. de peste 500 de oameni.

la 3 mai la Cairo a fost deschisă

lor altora.

■

Hidrocentrala electrică din Tocnogansc (R P.O Coreeană). Construe torii ei și-au luat angajamentul ca pînă la sfîrșitul lunii iulie 1959. cu 6 luni înainfe de termenul pre
văzut, această hidrocentra ă să iu mizeze energie electrică.
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