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Sâ asigurăm tineretului
de la sate cele mai bune

condiții pentru a
Perspective minunate se deschid 

tineretului patriei noastre. Prin 
grija părintească a partidului 
și guvernului sînt create con
diții din ce în ce mai bune de 
muncă și învățătură pentru fiii oa
menilor muncii. F.ecenta Hotărîre 
a Comitetului Central al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la învățămîntul seral și 
fără frecventă de cultură gene
rală și superior are o însemnătate 
uriașă. Ea pregătește un marș 
măreț al clasei muncitoare și țără
nimii muncitoare spre cultură și 
știință. Ea luminează drumul spre 
crearea unei intelectualități din 
rîndul clasei muncitoare și țără
nimii muncitoare, strîns legată de 
interesele poporului.

Ca și pentru industrie, hotărî
rea răspunde necesităților mereu 
crescînde de cadre specializate 
pentru agricultură. Dezvoltarea ra
pidă a sectorului socialist de stat 
și cooperatist al agriculturii, dota
rea cu mașini și utilaje moderne, 
perfecționate, chimizarea, intro
ducerea pe scară largă a metode
lor agrotehnice avansate necesită 
tot mai multe cadre de muncitori, 
ingineri și tehnicieni culti, cu un 
bogat bagaj de cunoștințe profe
sionale. Concomitent cu înzestra, 
rea tehnică materială a agricul
turii este necesară creșterea cadre
lor de specialitate. Hotărîrea cu 
privire la îmbunătățirea învăță- 
mîntului seral și fără frecventă de 
Icultură generală și superior are ca 
Scop tocmai pregătirea din rin- 
Idul muncitorilor și țăranilor mun. 
Citori a specialiștilor necesari eco
nomiei naționale.

De Ia apariția în presă a ho- 
tărtrii au trecut peste două luni. 
Din constatările Ministerului Agri
culturii și Silviculturii în legătură 
Cu modul în care organele agrosil
vice regionale și raionale au îndru- 
tnat și ajutat unitățile în subordine 
rezultă că acolo unde a existat 
preocupare serioasă în munca de 
popularizarea și aplicare a hotă- 
rîrii s-au obținut rezultate bune. 
De exemplu, în regiunea Galați 
Conducătorii organelor agricole re-

Ing. Eugen Alexe 
adjunct al ministrului 

Agriculturii și Silviculturii

gionale — șeful secțiunii agricole 
și directorul trustului Gostat — au 
trasat sarcina conducătorilor uni
tăților agricole socialiste să popu
larizeze hotărîrea în rîndul munci
torilor și tehnicienilor agricoli și 
în caloborare cu comitetele de în
treprindere și cu organizațiile 
U.T.M., sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, să recomande co* 
misiilor de selecționare pe cei mai 
buni muncitori care doresc să înve
țe și care corespund prevederilor cu 
privire la studii, vechimea în pro
ducție, vîrstă, și mai ales a calității

învăța
muncii praotice și a activității ob
ștești desfășurate. Pînă acum s-au 
format 12 centre de pregătire, 
frecventate de 340 cursanți în care 
au fost încadrați și multi munci, 
tori din agricultură. Comisiile de 
selecționare își continuă activita
tea. Pe baza unui studiu amănun
țit asupra posibilităților existente, 
s-au luat măsuri pentru înființarea 
a trei școli serale pentru muncito
rii din agricultură și silvicultură în 
raioanele Focșani, Odobești și Fi- 
limon Sîrbu.

In raionul Sibiu, conducătorii 
gospodăriilor de stat au dat un 
sprijin serios comisiilor de selecțio-

(Continuare în pag. 3-a)

Ia Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Primirea tovarășului Țoi Eu Ghen

lucrări de folos ob- 
contribuie la redu- 

de cost al lucră-

MARIA CAȘIN 
iuncfionară

Vineri 22 mai 1959

Tinerii la construcții de școli 
și cămine culturale

Folosirea resurselor locale
Brigăzile utemiste de muncă pa- i 

triotică din satele Hodîș, Sîc și 1 
Cuied din raionul Gurahonț parti
cipă cu însuflețire la construirea 
unor noi localuri de școală. La , 
chemarea organizațiilor de partid, ‘ 
organizațiile U.T.M. au desfășurat . 
o susținută muncă politică pentru 
mobilizarea tinerilor la aceste lu
crări.

In raionul Gurahonț, bogat în 
materiale de construcție, se folo
sesc resursele locale și la ridicarea 
noilor școli. Astfel, piatra este ex
trasă din carierele de la Revetiș 
și Romanița, iar materialul lemnos 
se procură din parchetele forestiere 
locale.

Folosind atelajele proprii, tinerii 
au transportat materialele nece
sare de la sursă spre șantierele

de construcție a școlilor din satele 
lor.

Participînd prin muncă volun
tară la aceste 
ștesc, tinerii 
cerea prețului 
rilor.

Pentru căminul 
cultural al comunei

A avut loc cu acest prilej un schimb de păreri 
asupra unor probleme ce interesează cele două țări.

Intîlnirea a decurs într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Joi la amiază tovarășul Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, însoțit de: Hon Men Hi, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, Kan Rian 
Uk, secretarul Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, Li Don Ghen. ministru 
adjunct al Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene, 
Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, a făcut o vizită la Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, unde a fost primit de to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer și Nicolae Ceaușescu.

La primire au fost de față tovarășii Ghizela Vass 
și Anton Tatu Jianu.

*
Cu prilejul vizitei sale in țara noastră, tovarășul 

Țoi En Ghen a oferit în dar tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
și tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Romine, 
fi'.mele coreene „Munții de diamant" 
patriei".

Festea că sfatul popular a hotă
rît ca în comuna Lespezi din ra
ionul Pașcani să se construiască un 
cămin cultural a entuziasmat pe 
toți locuitorii comunei. Tinerii, 
care știau că prin construirea ace
stui lăcaș de cultură vor fi scutiți 
de a mai parcurge distanța pînă 
în comuna vecină pentru a-și pe
trece timpul liber și-au manifestat 
din plin bucuria.

Pentru ca această construcție să 
fie cit mai curînd terminată, în 
ultima adunare generală a organi
zației de bază U.T.M. utemiștii au 
hotărît să ia parte activă la con
strucție. Brigada ulemistă de mun
că patriotică a și pornit la acțiune.

Utemiștii Constantin și Maria 
Veseru au depus un număr mare 
de ore muncă voluntară cărînd cu 
căruțele materialul de construcție 
necesar.

Pină în prezent, cei aproape 40 
de tineri din brigada utemistă de 
muncă 
număr 
muncă 
meliei 
Pentru
un număr de tineri 
ceașcă la construirea 
cultural, tinerii s au împărțit în 
două grupe și lucrează în schim
buri.

Odihna in parc

numeroase

permanență 
care să mun- 
noului cămin

PETRU PEPELEA 
activist al Comitetului raional 

U.T.M-Pașcani

patriotică au efectuat un 
de aproape 1.000 de ore 

voluntară la turnarea te
și la alte lucrări necesare, 
a asigura în

Foto: AGERPRES

și „Slavă

Recepție în cinstea oaspeților coreeni
Aau- 
laril
Ro-

în întâmpinarea lași

Festivalului
în cinstea celui de-al VII-lea 

Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena, tinerii ță
rani muncitori din satele raionului 
Costești au întreprins interesante 
acțiuni cu caracter obștesc. Astfel, 
organizațiile U.T.M. din comunele 
Stolnici, Izvoru, Broșteni și Miroși, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au luat inițiativa amenajă
rii a cîte unui eleșteu pentru crește
rea peștelui.

Prin muncă voluntară tinerii. In 
frunte cu utemiștii au amenajat 
mai întîi bazinele eleșteelor pe o 
suprafață de circa 1 ha. fiecare, 
iar mai apoi s-au îngrijit de popu- 
larea acestor bazine cu specii 
de pește de calitate superioară cit 
mai prolifice, aduse din bălțile Du
nării. Un mare aport l-au adus în

munca tinerilor, sec
ai raionului Costești 
15 la sută iar canti-

această acțiune brigăzile utemlste 
de muncă patriotică din comunele 
amintite.

Astfel prin 
torul piscicol 
s-a mărit cu
tatea de pește pescuit, cu aproxi
mativ 16 la sută.

Tinerii au hotărît ca o parte din 
fondurile provenite din valorificarea 
peștelui din eleșteele amenajate de 
ei să fie folosită pentru procurarea 
unor materiale sportive necesare 
dezvoltării mișcării de cultură 
zică și sport din comunele lor.

Această inițiativă a început 
se extindă și în alte comune 
raionului Costești.

fi-

Să 
ale

GII. IONESCU 
Jnvd/dtor

Cu gindul la Viena, locul unde se va ține în acest an cel de 
al VH-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților, tine
rii de la Uzinele „23 August" din Capitală și-au organizat in 
clubul uzinelor „Colțul Festivalului".

Aici, după orele de muncă, ei se întîlnesc și își petrec în mod 
plăcut timpul liber, consu'.tind revistele de tineret, albume de 
fotografii și alte materiale.

Tovarășul Ion Gheorghe ?M 
rer, președintele Prezidiului M 
Adunări Naționale a.R. P. 
îhîne, a oferit o recepție în cinstea 
tovarășului Țoi En Ghen, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R-P D. Coreene și 
a persoanelor care îl însoțesc.

La recepție au participat condu
cători ai partidului și statului,

Au luat parte șefi ai 
uni diplomatice și alți 
corpului diplomatic.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Toi En Ghen au rostit toasturi.

Recepția a decurs într-o atmos-

Cum iți vor petreco 
vacanța pionierii 

și elevii din Oradea

membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
membri ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționala, deputați ai Ma
rii Adunări Naționale, miniștri, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință și cultură.

A participat, de asemenea, deîe- feră de caldă prietenie, 
gația Armatei R. P. Chineze, in 
frunte cu mareșalul Pin De-huai.

unor misi- 
membri ai

(Agerpres)

Surprize pentru

Peste 100 de oameni de știință 
din Iași — academicieni, inginer! 
agronomi, medici, biologi, chimișii 
care alcătuiesc 24 de brigăzi știin
țifice complexe, inițiate de filiala 
regională S.R.S.C., s-au deplasat în 
ultimele două luni In satele regi
unii Iași, făcînd cunoscute țără
nimii muncitoare multe succese 
ale științei. Aproximativ 1.700 de

țărani muncitori
sate ale regiunii au primit în a- 
ceastă perioadă în mijlocul lor pe. 
oamenii de știință din Iași. Mem
brii brigăzilor științifice complexe 
au vorbit, printre altele, despre ori
ginea și evoluția omului, forma șl 
alcătuirea Pămîntului, fenomene 
meteorologice și despre alte feno-

oa-mene care interesează mult 
menii muncii de la sate.

Conferințele au fost urmate de 
întrebări. Auditorii au primit lă
muriri din partea oamenilor de 
știință la întrebări 
sateliții" ?, „Cum 
ploaia" ?, „Cum se 
iile" ? și altele.
ploaia 
Iile" ?

ca: „Ce sînt 
se formează 

răspîndesc bo-

(Agerpres)

Prin grija secției de învățămînt 
a sfatului popular regional pio
nierii și elevii din regiunea Oradea 
își vor petrece vacanța de vară în 
cele mai pitorești localități din re
giune. Au fost amenajate taberele 
de vară la Bratca, Finiș, Pie
troasa, Stîna din Vale, Valea Iadu
lui, Aleșd și în alte localități mun
toase din regiune, în care își vor 
petrece vacanța peste 3.000 de pio< 
nieri și elevi.

Pentru cunoașterea frumuseților 
naturii, secțiunea, de Învățămînt a 
sfatului popular în colaborare cu 
comitetul’ regional U.T.M. vor or-* 
ganiza numeroase excursii pentru 
pionieri și elevi la peșterile din 
Scărișoara, Befia, Stîna din Vale, 
în stațiunile balneoclimaterice 
„1 Mai", și „Victoria" din apro
pierea orașului Oradea, stațiunea 
„8 Mâi" din Ținea și altele.

.1 .//piliILUl
De vorbă cu cîțiva conducători 

de întreprinderi —
In fiecare an, in preajma zilei de 1 Iunie, „Ziua internațio

nală a copilului", părinții se-ntreabă curioși: ce noutăți se vor 
găsi în magazine î Anul acesta, 1 Iunie e bogat in surprize. In 
întreprinderile Ministerului Industriei Bunurilor de Consum se 
fabrică peste plan în această lună 21.000 tricotaje din bumbac, 
200.000 m. țesături din bumbac, 35.000 jucării metalice, plastice, 
mecanizate etc.

Au fost introduse de asemenea în fabricație o serie de arti
cole, modele și sortimente noi de țesături și confecții, încălță
minte, produse zaharoase, jucării etc.

Pentru a împărtăși cititorilor noștri pregătirile pe care le fac 
întreprinderile în întîmpinarea „Zilei copilului", un reporter al 
ziarului a stat de vorbă cu ciți va conducători ai unor întreprin
deri din Capitală.

O lume de basm

Casa de cultură a tineretului
sau... casa de închiriat?

Orașul Pitești dispune de o fru
moasă casă de cultură a tineretu
lui, construită în cursul anului tre
cut prin grija statului democrat- 
popular și cu larga participare la 
muncă voluntară a tineretului pi- 
țeștean.

Aici poți întîlni mulți tineri 
cursanți de la universitatea popu
lară care-și ține cursurile în incin
ta casei, un însemnat număr de 
tinere fete la cursurile de croito
rie, precum și pe amatorii de șah 
sau tenis de masă.

Cu toate acestea, cercetînd pro
gramul zilnic ce-1 desfășura casa 
de oultură a tineretului din orașul 
Pitești, pe la sfîrșitul lunii trecute 
se puteau constata grave deficiențe 
în orientarea Iui tematică.

Autorii lui s-au mulțumit să se 
conformeze în mod mecanic calen
darului sărbătorind mereu diverse 
evenimente care însă nu întotdeau
na se leaga organic' de sarcinile 
cultural-educative pe care le are o 
asemenea instituție a tineretului. 
Multe din conferințele prevăzute 
în acest plan se orientează în ge
neral spre... antichitate, în loc sa 
fie ancorate în activitatea politica 
a zilelor noastre.

lata, de pilda, concursurile-ghi- 
citoare, care ocupa un loc de sea
ma în programul Casei de cultură 
a tineretului din Pitești. Lipsurile 
de orientare se reflectă aici în în
gustimea tematicii pe care o abor
dează. Ultimele două manifestări 
de acest fel au avut ca temă mu
zica. Fără îndoială că și aceste 
teme suscită interes din partea ti
neretului. Dar de ce lipsesc temele 
politice care să contribuie la edu
carea comunistă a tinerilor din 
oraș? S-ar putea pune în atenția 
tinerilor episoade din trecutul nos
tru de lupta revoluționar, figuri de

luptători nteciști, realizări ale sta
tului democrat-popular în regiunea 
Pitești etc.

O situație și mai proastă găsim 
în activitatea artistică a casei de 
cultnră. Aici se organizează regu
lat doar reuniuni dansante. O for
mație artistică aleasă la întîmplare 
caută să asigure anunțul preten
țios: „Festival artistic urmat de 
dans". Prezentînd drept festival 
artistic un bal, conducerea casei 
de cultură dovedește un grav de
zinteres pentru stimularea activi
tății cultural-artistice a tineretului 
muncitor din orașul Pitești.

In cadrul casei de cultură nu

sportive, precum și cu prilejul unor 
acțiuni organizatorice întreprinse 
de diferite instituții.

Subordonînd activitatea artistică 
intereselor de ordin material, con
ducerea casei de cultură a restrîns 
de fapt într-un mod îngrijorător 
activitatea pentru care a fost des
tinată această instituție.

Cauzele acestei slabe activități a 
casei de cultură din orașul Pitești 
o constituie deficiențele în munca 
directorului și a colectivului casei 
de cultură. De altfel, prezența în 
activitatea casei a acestui colectiv 
este numai pe hîrtie. In aceste con- 
dițiuni, directorul este pus în

în legătură cu activitatea Casei de cultură 
a tineretului

— Magazinul universal „Victoria" 
pregătește copiilor multe surprize 
—- ne-a spus tovarășa Lazos, res
ponsabila magazinului. La sfîrșitul 
acestei luni organizăm la etajul 
III o expoziție. Aici copiii vor găsi 
un sortiment bogat de jucării ca 
ți confecții, tricotaje, încălțăminte, 
articole noi în modele variate. In 
general, întregul magazin va purta 

ei mers. Se impune de »• amprenta acestei sărbători. La 
etajul 1 se vor găsi țesături de 
bumbac cu imprimeuri realizate 
special pentru copii.

La raionul de dulciuri copiii vor 
găsi produse variate, figuri de cio
colată, din bomboan,r alături de 
alte produse zaharoase.

Vtemistul Ion Georgescu, șeful 
secției decorative care are o bogată 
experiență în amenajarea expoziții
lor, pictorul Traian Niculescu, în 
colaborare cu mecanicii și elec
tricienii magazinului, pregătesc 
copiilor o surpriză. Ei amenajează

în vitrina exterioară un ansamblu 
de circ cu păpuși. Păpușile se vor 
da în călușei și în lanțuri, vor 
trage la tir etc. Pa fi o lume da 
basm. ‘

In încheiere, încă două noutăți : 
toate produsele pentru copii vor 
fi ambalate în hîrtie specială cu 
desene colorate și— toți copiii vor 
primi cadou în ziua de 1 iunie la 
intrarea lor in magazin pachețele 
cu bomboane.

există o viață artistică organizată, 
tinerii din oraș nu se simt atrași 
să desfășoare o activitate cultural- 
artistică în casa lor de cultură, 
casa de cultură nu dispune de nici 
o formație artistică de amatori 
proprie care sa poata oferi pro
grame artistice atractive, variate, 
educative. Pîna la constituirea unei 
formații artistice proprii (care se 
amina de luni de zile) conducerea 
casei de 
echipele 
prinderi 
cursul. 
direcție, 
lucruri grave.
lizării unor beneficii de ordin fi
nanciar, localul casei de cultură a 
tineretului este pus la dispoziția 
oricărei instituții sau întreprinderi 
care-și manifestă dorința de a or
ganiza aici reuniuni dansante.

Sala mai este închiriată cu pri
lejul unor manifestații ce au loe 
în oraș, ca, de exemplu, concursuri

cultura solicita foarte rar 
artistice ale marilor între- 
<lin oraș să-și dea con- 
De altfel, în această 
se mai petrec și alte 

In dorința rea-

din Pitești
fața unui număr prea mare de «ar- 
cini pe care încearcă să le rezolve 
singur, bine înțeles fără

O slabă activitate de 
a casei de cultură duce 
tul orășenesc U T.M. 
Ștefan Călin, secretar 
ganda al comitetului 
U.T.M. a fost o singură dată în 
decursul unui an de zile la ședința 
colectivului casei de cultură. Cu 
toate acestea, el declară cu senină
tate că este-., satisfăcut de activi
tatea prezentă a acesteia.

Față de cele de mai sus se impun 
grabnice măsuri. Va trebui sa se 
treacă mai întîi la schimbarea 
actualului colectiv care s-a dovedit 
necorespunzător, a cărui prezența 
în viața casei de cultură este doar 
onorifică, cu un colectiv de tineri 
entuziaști, activiști U.T M., condu
cători de întreprinderi- etc. care 
să manifeste dragoste pentru acti
vitatea cultural-artistică, să o spri
jine zi cu zi, contribuind efectiv

succes, 
îndrumare 
ți comite- 
Tovarașul 
cu propa- 
orățenesc

la bunul 
temenea 
al casei , „
care să desfășoare o activitate or
ganizată pe baza unui plan bine 
stabilit, menit să atragă tineretul 
spre casa de cultură, să-i trezeas
că interesul pentru a participa la 
viața cultural-artistică ce se des
fășoară în cadrul ei. In ceea ce 
privește planul tematic al activi
tății de perspectivă, el va trebui 
radical îmbunătățit. Conferințele 
și acțiunile organizate aici trebuie 
să urmărească educația comunistă 
a tineretului, ținerea sa la curent 
cu problemele politicii interne și 
internaționale ale partidului și gu
vernului nostru.

Din noianul de manifestări care 
pot fi sugerate pentru activitatea 
casei de cultură amintim : întîi- 
niri cu vechi luptători comuniști, 
activiști de partid și de stat, de
putați, care să vorbească despre 
viața nouă a tineretului nostru, 
despre realizările statului pe linia 
asigurării condițiilor noi de viață 
ale tineretului ele. Un capitol im
portant în activitatea casei de 
cultura va trebui sa-l ocupe pro
blemele legate de educația tinere
tului in spiritul moralei noi, al 
dragostei față de muncă, al res
pectului față de bătrîni și femei, 
al grijii pentru avutul obștesc etc.

Numai printr-o atentă îndrumare 
și un sprijin permanent al comi
tetului orășenesc UT.M, printr-o 
muncă colectivă a membrilor con
ducerii casei, prin alcătuirea unui 
program strîns legat de proble
mele educației comuniste a tine
retului, casa de cultură a tinere
tului din orașul Pitești va putea 
răspunde menirii pe care o are.

formarea unui activ larg 
de cultură a tineretului,

-----O-----

La cules cireșe

Jucării educative
— Jucăriile — ne-a spus tov. 

Ion Bărbulescu, directorul Fabri
cii „Bucuria copiilor" — dezvoltă 
la copii pasiunea pentru tehnică, 
gustul pentru frumos, le tmbogă- 
țesc cunoștințele. Este vorba desi
gur tocmai despre acele jucării 
cu caracter instructiv care îi fa
miliarizează cu tehnica ca, de 
pildă, jocuri mecanice. Distribui
torul de presă mecanic, aerodi- 
nam mic electric, lată cîteva din 
aceste jucării pe care le pregă
tim pentru 1 Iunie. La realizarea 
lor au lucrat și tinerii Ion Gheară, 
Gheorghe Pelmuș și Gheorghe Po
go nici.

E. PITULESCU

încălțăminte elegantă
— Grija noastră, ne-a spus tov. 

Petre Dumitrescu directorul fa
bricii de încălțăminte „Flacăra 
Roșie", este ca alături de îmbră
căminte frumoasă copiii să aibă și 
încălțăminte elegantă. De aceea, 
colectivul nostru de muncă a rea
lizat pentru copii 16 modele noi 
de pantofi și sandale, printre care 
5 modele noi confecționate din 
lac. Pină acum am confecționat 
peste plan 1000 perechi de încăl
țăminte pentru copii. Tot pentru 
ei am realizat 4 modele noi de 
poșetuțe și două tipuri de ghioz
dane.

Lucrînd la aceste produse tinerii 
Florica Dumitrescu, responsabila 
brigăzii „Festival" din secția croit, 
Dobre Tănase de la banda de în
călțăminte pentru copii și alții au 
dovedit multă pasiune și mult ta
lent.



Spre Cosmos cu liftul

Alonogralia geografică a R.P.R.
prima lucrare de acest gen 
din literatura mondială

De vorbă cu prof. univ. Virgil lanovici
Directorul Institutului de Geologie — Geografie al Academiei R- P- R.

O recentă știre publicată in ziare anunță definitivarea volu
mului I al Monografiei geografice a Republicii Populare Romine, 
lucrare de excepțională valoare științifică reprezentînd prima lu. 
crare de acest gen publicată în literatura mondială.

Relatările făcute de profesorul Virgil lanovici, directorul Insti
tutului de Geologie-Geografie al Academiei R.P.R., în cadrul unui 
recent interviu acordat unui redactor al ziarului nostru, vin să 
prezinte cititorilor noștri această excepțională realizare științifică 
romînească.

„La lucrările monografiei geo
grafice — ne-a spus profesorul 
V lanovici — începute în toamna 
anului 1954 prin încheierea unui 
protocol între Academia R.P K. și 
Academia de Științe a U.RS.S. 
pentru elaborarea prin colaborare 
științifică între geografii romîni și 
geografii sovietici a unei sinteze 
care să prezinte toate aspectele 
fizice și economico-geografice pri
vind teritoriul țării noastre, a 
participat un număr foarte mare 
de cercetători și specialiști în di
ferite discipline științifice înru
dite cu geografia, în marea lor ma
joritate tineri. Ei au înțeles să-și 
aducă cu entuziasm aportul la 
munca pentru întocmirea acestei 
importante lucrări științifice ro- 
mînești.

înainte de a evidenția cîteva din 
problemele și semnificațiile pe care 
le prezintă Monografia geografică 
a R.P.R., trebuie să subliniem în 
primul rînd aportul pe care l-au 
adus în întocmirea acestei lucrări 
specialiștii sovietici care, începînd 
cu participarea lor la cercetările 
întreprinse pe teren și terminînd 
cu ajutorul științific substanțial pe 
care ni l-au dat eu prilejul discu

au
în

se
cît

ției asupra primului volum al Mo
nografiei care a avut loc în Consi
liul Științific al Institutului de 
Geografie al Academiei de Științe a 
U.R.S.S în cursul lunii trecute, 
fost tot timpul alături de noi 
elaborarea acestei lucrări.

Lucrările monografiei (care 
va tipări atît în limba romînă
și în limba rusă) se vor concretiza 
în două părți.

Primul volum prezintă rezulta
tele cercetărilor privind complexul 
factorilor fizico-geografici și tra
tează, printre altele, așezarea geo
grafică, istoria geografiei, geolo
gia, geomorfologia, solurile, hidro- 
grafia, vegetația, fauna și se în
cheie cu un capitol despre raiona- 
rea fizico-geografică a teritoriului 
R.P R.

Partea întîia a volumului II pre
zintă rezultatul cercetărilor pri
vind complexul ramurilor econo
miei naționale și tratează compo
nența națională a populației, den
sitatea populației, structura de cla
să și profesională a populației ur
bane și rurale, nivelul material și 
cultural al populației, istoria dez
voltării economiei, caracterizarea 
economiei R.P.R., ramurile econo-

miei naționale și legăturile econo
mice externe. Partea a doua a vo
lumului II va prezenta regiunile e- 
conomico-administrative și ținutu
rile economice studiate 
terialelor adunate pe 
unități geografice.

0 asemenea lucrare 
proporții nu poate fi 
cît într-o țară socialistă, profund 
interesată, spre deosebire de țările 
capitaliste, în dezvoltarea armo
nioasă a întregii economii națio
nale, în cunoașterea profundă a 
complexului fizic și economico- 
geografic al unei țări.

Transformările revoluționare pe
trecute în țara noastră în anii pu
terii populare au dus la schimbări 
și în orientarea și dezvoltarea știin
țelor în general, creînd totodată 
condițiile ca geografii romîni să 
poată elabora o astfel de lucrare 
în care se leagă teoria cu practica.

Rezultatele complexelor cercetări 
fizice și economico-geografice au 
permis fundamentarea științifică a 
activităților îndreptate spre trans
formarea naturii, organizarea și fo
losirea rațională a teritoriului și 
resurselor țării.

Monografia geografică a R.P.R. 
își propune să ajute activitatea or
ganelor de resort din economie în 
cunoașterea complexelor de factori 
fizici și economico-geografici, ușu- 
rîndu-le sarcina de a rezolva cît 
mai bine problemele legate de va
lorificarea resurselor naturale, de 
repartiția teritorială a producției 
sociale, de raionare economică, de 
stabilire pe baze științifice a legă
turilor de producție și economice 
în cadrul 
țării.

Rod al 
creatoare 
logi, botaniști, 
logi, hidrologi, 
miști, Monografia geografică 
R.P.R., care va apare curînd în li
brarii, vine sa constituie o strălu
cită dovadă a marilor biruinți pe 
care le-a obținut știința romî
nească în anii puterii populare, bi
ruinți ce ne așează în rîndul țări
lor ce-și aduc din plin contribuția 
la propășirea științei contem
porane.

Monografia geografică a R.P.R., 
prezentînd frumusețile și bogățiile 
țarii noastre, își va aduce aportul 
în măreața operă de educarea pa
triotică a tinerei generații, de cul
tivarea dragostei tineretului față 
de țara noastră atît de frumoasă și 
bogată".

pe baza ma- 
raioane

de astfel 
realizată

ca

de 
de-

diferitelor regiuni ale

unei intense activități 
a zeci de geografi, geo- 

zoologi, climato- 
agronomi, econo- 

a

Dacă ținem seama Ca 
aerian falsifică în mod grosolan 
toate observațiile noastre astrono
mice și astrofizice, într-adevăr sa
teliții artificiali lansați în Cosmos 
au constituit primul moment al 
contactului omului cu Cosmosul.

Tot ce știm despre restul lumii, 
măsurătorile și observațiile efec
tuate asupra aștrilor, a radiațiilor, 
fenomenelor electrice și magnetice 
ale Cosmosului 
sînt făcute prin 
atmosfera care 
constituie o pie- 
diecă de neîn
lăturat în calea 
obținerii unor 
date concludente.

Cum s-ar pu
tea remedia a- 
cest important 
neajuns ?

Intr-un articol 
recent publicat 
de revista sovie
tică „Tehnica 
Mol odej“ cunos
cutul savant so
vietic prof. G. 
Pokrovski face 
o propunere ex
cepțional de in
teresantă și de 
îndrăzneață in 
această privință.

Savantul sovie
tic arată că în 
ultimii ani apa
re tot mai des 
necesitatea con
struirii unor tur
nuri de dimensi
uni gigantice, 
iar odată cu dez
voltarea tehnicii 
va crește rapid 
și necesitatea u- 
nor turnuri din 
ce în ce mai 
înalte.

Dacă cu timpul 
se va putea con
strui un turn 
înalt de 100 km, 
atunci omul va 
obține cea mai 
comodă cale 
spre spațiul cos
mic, un adevă
rat „tunel* prin 
oceanul aerian. 
La o asemenea 
înălțime presiu
nea aerului este 
mai mică decit 
o milionime din 
presiunea de la 
suprafața Pămîn
tului, adică ea 
este atît de ne
însemnată incit 
la altitudinea de 
100 
siunea 
mod 
egală
a vidului absolut 
experiențe fizice și care se obține 
cu dificultăți enorme chiar în la
boratoarele bine utilate.

Pe de altă parte, așezînd în 
vîrful unui turn de asemenea 
înălțime un instrument astronomic 
corespunzător, se vor putea ob
serva cu foarte mare ușurință cele 
mai mici detalii de pe suprafața

oceanuî Lunei sau chiar a lui Marte. Și 
mai mult chiar, zborul astronave
lor spre acești aștri va putea fi 
urmărit în condițiuni optime cu 
ajutorul unui asemenea turn. De 
asemenea cercetarea radiației 
Ronț gen emanată de Soare și aș
tri, studierea radiației cosmice țn 
forma ei primară, adică nemodi
ficata de atmosferă, acțiunea lovi
turilor micrometeoriților etc. etc*

alte cuvinte, cu mijloacele tehnice 
obișnuite, nu se poate construi in 
momentul de față un turn cu o 
asemenea înălțime. Și totuși, ne 
spune profesorul Pokrovski, ar 
exista un mijloc oferit de o ra
mură ultra-modernă a 
strucțiilor denumită 
aerostatică.

Iată despre ce este 
Să presupunem de

tehnicii con- 
arhitectura

vorba, 
exemplu un

„Fenomene electrice
din atmosferă"

Tinerii cercetători de la Institutul 
de biochimie al Academiei R.P.R. 
folosesc in cercetările lor cele mai 

moderne aparate.

• -..babilonienii au 
fost întemeietorii astro
nomiei. Observațiile lor 
au servit ca bază astro
nomiei grecești; de la 
ei ne-au rămas săptă- 
mîna de 7 zile, împărți
rea cercului în 360 de 
grades împărțirea orei 
în 60 de minute, a minu
tului în 60 de secunde...

km. pre- 
este in 

practic 
cu aceea

necesar in multe vor putea fi efectuate cu maximum 
de comoditate.

★
Cum s-ar putea construi 

de o asemenea înălțime? 
cui simplu arată că la o anumită 
înălțime, o construcție 
înaltă se va strivi sub propria ei 
greutate, deoarece rezistența 
cărui material este limitată.

un turn 
U n cal-

foarte

ori-
Cu

,Ealgerul care brăzdează une
ori cerul acoperit cu nori întu- 
necoși și amenințători — scrie 
N. Fancea în introducerea lu
crării sole „Fenomene electrice 
din atmosferă", apărută in co
lecția S.RS.C. — trăznetul care 
sparge sticla cea mai tare, ploi
le torențiale însoțite deseori 
de grindină și vijelii, precum și 
alte fenomene ce se produc în 
atmosferă — sint unele mani
festări ale uriașelor forțe din 
natură al căror motor principal 
este Soarele".

Cum se manifestă 
uriașe forțe naturale ? 
desfășoară fenomenele 
din atmosferă ?

lată întrebări la

Foto : N. STELORIAN
• .... Elementele" lui

Euclid au fost primul

izvor al geometriei noa
stre și singurul îndrep
tar de geometrie timp de 
două mii de ani. Geome
tria lui Euclid a fost tra
dusă de multe ori în di
ferite limbi. Traducerea

armeană a „Elemente
lor" a fost a doua în or
dine cronologică (după 
cea în limba arabă).

• ...la mijlocul secolu
lui al XVI-lea, a fost al-

aceste 
Cum se 
electrice

care N.
Vaneea răspunde cu compet»n-

fi, pe înțelesul celor mai largi 
mase de cititori.

Folosind un bogat material 
exemplificativ, pornind de la o 
serie de noțiuni generale asu
pra electricității, autorul reu
șește să dea o temeinică expli
cație — interesantă de altfel 
pentru cititorii cu cele mai di
ferite niveluri de pregătire 
științifică — a fenomenelor 
electrice din atmosferă.

Trebuie să subliniem de ase
menea (aptul că paginile lucră
rii demască cu vehemență su
perstițiile — cultivate de-a lun
gul veacurilor de către clasele 
exploatatoare interesate in răs
pândirea misticismului — după 
care fenomenele electrice din 
atmosferă ar fi provocate de 
forțe supranaturale. Autorul 
dovedește cu claritate cititoru
lui cum de-a lungul anilor cu
noașterea cauzelor fenomenelor 
electrice din atmosferă și folo
sirea în practică a acestor fe
nomene transformă pe om in
tr-un adevărat stăpîn al lor.

TR. POTERAȘ

oc-

Propagandiștii morții atomice, repre
zentanții ideologici ai intereselor imperia
liste, profesori în universități sau frun
tași ai organizațiilor mistice din țările 
cidentale se străduiesc în ultima vreme
de la catedră sau în amvon să convin gă 
oamenii simpli de inevitabilitatea războiu
lui atît de mult așteptat de cercurile 
monopoliste avide de profituri. Acești 
apologeți ai misticismului nu se sfiesc 
numai să propage necesitatea războiului, 
dar incită în același timp la folosirea 
celor mai murdare mijloace de extermi
nare în masă, la dezlănțuirea unui cri
minal război atomic împotriva țărilor la
gărului socialist.

Unul dintre cei mai zeloși propagan
diști ai armei atomice, este șeful bisericii 
anglicane, arhiepiscopul Fischer. Intere
sant este faptul că propovăduind folosi
rea bombelor atomice, bombelor cu hi
drogen. arhiepiscopul Fischer se stră
duiește să-și găsească „acoperirea" 
vechile texte biblice. Căutînd astfel 
„pună de acord" războiul atomic 
„bunătatea" și „îndurarea" promovate 
textele mistice el afirmă că, chipurile 
„dumnezeu" probabil a predestinat ca 
omenirea să se nimicească cu bombe cu 
hidrogen, căci — după propriile sale 
cuvinte — „nicăieri în cărțile sfinte nu 
se spune că omenirea va exista veșnic, 
dar în ele există numeroase pasaje în 
care se spune tocmai contrariul". Și cul
mea, comentînd aberanta previziune 
mistică, Fischer trage concluzia necesită
ții de a fundamenta politica pe tendința 
„de a nu preveni înfăptuirea acestei posi
bilități". de a continua adică cu toată 
înfrigurarea înarmarea atomică, de a nu 
împiedica cu nimic exterminarea oame 
nilor într-un groaznic război nuclear.

Mai mult. Arhiepiscopului nu i se 
pare suficientă iddea de mai sus și de
clară chiar că folosirea armamentului a- 
tomic constituie o obligație a guvernanți
lor țărilor capitaliste.

Nu este just, spune Fischer ca bomba 
atomică să fie^ considerată rpa sau bună 
în ceea ce privește esența ei. Totul, 
chipurile depinde de modul de folosire 
a acestei arme. Și dacă „oamenii" de 
stat vor considera necesar s-o folosească, 
ei au dreptul să acționeze în conformi
tate cu convingerile lor.

în 
să 
cu 
în

cătuită prima hartă 
nerală a Rusiei europene 
care, împreună cu „Pla
nurile pămînturilor sibe
riene" din 1667 este so
cotită cel mai remarcabil 
succes aT cartografiei ru
sești,.

ge-

• ...în 1708 a apărut 
primul manual de geo
metrie în limba rusă.

tub închis la ambele capete și 
confecționat dintr-o membrană 

elastică foarte subțire. Vom umple 
tubul cu un gaz oarecare mult 
mai ușor decît aerul- Se înțelege 
că în aceste condiții tubul se 
transformă în aerostat și va tinde 
să se ridice în sus. Dacă unul din 
capetele tubului este însă îngreu
nat printr-un balast, atunci el va 
rămîne jos, puțind fi fixat ușor de 
sol. Partea opusă se ridică în sus 
și se obține în acest fel un turn 
de înălțime corespunzătoare.

Avantajele uriașe sint evidente: 
pentru ridicarea unui 
turn nu sînt necesare 
role, nici schele foarte 
de montaj. E suficient
pe pămînt un tub dintr-o aseme
nea membrană fabricată din mase 
plastice și să-l umplem cu 
hidrogen sau heliu, asemenea 
unor baloane. In ce privește asi
gurarea stabilității sale, un ase
menea turn poate fi fixat lesne cu 
un număr suficient de ancore.

Se înțelege câ apar dificultăți 
însemnate. In primul rînd forța 
ascensională a gazului acționează 
în acest caz numai asupra supra- 
feții superioare a tubului și, din 
această cauză, materialul din care 
este format tubul va fi parcă sus
pendat de această suprafață. Pro
fesorul Pokrovski ne arată însă 
că se va putea evita apariția ten
siunilor verticale, făcînd turnul în 

forma unei pli
nii care se lăr
gește spre bază. 
Virful turnului 
se poate construi 
sub forma unei 
cupole cu o adîn- 
citută în care se 
așează instalația 
cu aparate și in
strumente.

In urma cal
culelor efectua
te, savantul so
vietic a ajuns la 
concluzia că rea- 
lizînd în acest 
fel un turn înalt 

km.
supe- 

tumu- 
diame- 
cu 10 
putea 

așeza în vîrf o 
sarcină utilă de 
190.000 kg. care 
va fi susținută în 
deplină stabili
tate doar de pre
siunea 
nului 
riorul

Este . 
pe baza noului 
proiect să 
nim pe un 
menea turn 
mai mare 
rință spre întin
derile nemărgi
nite ale Cosmo
sului, căci la a- 
ceastă înălțime 
rezistența atmos
ferică pe care va 
trebui să o în
vingă astronava 
este aproape nu
lă...

Detaliile con
structive variază 
bine înțeles în 
funcție de solu
ția adoptată. In 
mod evident, cea 
mai simplă posi
bilitate ar fi ca 
învelișul turnu
lui să fie con
fecționat 
material plastic. 
Dar nimic nu ar 
împiedica ca un 

să fie realizat din

Fantezie 
și realitate

însemnări 
cu prilepil unei 
duble aniversări 

științifice

asemenea 
nici maca- 
costisitoare 
să se așeze

Reprezentanți ai misticismului - 
propovăduitori ai morții atomice

Fischer nu este singurul din reprezen
tanții misticismului care se află în pri
mele rinduri ale instigatorilor la un cani
balic război nuclear.

Raționamentele lui Fischer sînt urmate 
de pildă de episcopul de Rochester, 
Chewess care în predica sa din 13 iulie 
1958 face în mod deschis apologia „ex
terminării totale" care după spusele sale 
ar fi preferabilă victoriei comunismului. 
N-a rămas în urmă nici arhiepiscopul 
din York, care dovedindu-se a fi un teo
log bine specializat în problemele poli
tice curente reluînd cunoscutele teze 
războinice ale diplomației occidentale 
afirmă că bomba cu hidrogen oferă o po
sibilitate reală de a preîntîmpina o agre
siune.

Unul din argumentele folosite de unii 
reprezentanți ai misticismului din țările 
occidentale este că armamentul atomic nu 
s-ar deosebi prin nimic de armamentul 
clasic. Episcopul din Rochester de pildă 
spune că nu există nici un fel de deose
bire principială între arcul cu săgeți, 
praful de pușcă și bomba cu hidrogen. 
Sensul acestei sublime revelații este evi
dent : Chewess trebuie să demonstreze cu 
orice preț că armamentul atomic nu tre
buie să schimbe atitudinea bisericii față 
de războaie de cotropire iar deoarece 
propovăduitorii bisericii le-au consfin
țit și în trecut (și istoria ne 
oferă foarte multe dovezi despre felul în 
care reprezentanții misticismului au pro
vocat războaiele), ele trebuie, chipurile, 
să fie binecuvîntate și în prezent. Faptul 
că un război atomic poate aduce moartea 
a zeci de milioane de oameni, nu îngri
jorează după cît se pare cu nimic nici pe 
Chewess nici pe ceilalți propovăduitori ai 
misticismului de tipul lui.

De o activitate deosebită în justificarea 
războiului atomic dau dovadă unii teo-

logi vest-germani. Astfel, teologul pro
testant Kinnet, solidarizîndu-se cu Che
wess afirmă că chipurile „de fapt nu 
există diferență între mitralieră și bomba 
atomică și de aceea pentru creștinii ger
mani nu există temei de îngrijorare". In
teresant este de asemenea faptul că unii 
teologi catolici vest-germani au enunțat 
chiar o „fundamentare" teoretică a răz
boiului nuclear. în articolul „Politica 
creștină a păcii" publicat în mai 1958 
ei au declarat că folosirea armamentului 
atomic într-un război este admisi
bilă din punctul de vedere al învăță
turii catolice, că acest armament nu con
travine regulilor morale și nu este „un 
păcat" în toate cazurile.

„Rezolvînd" astfel problema, ca să zi
cem așa în ansamblul ei, teologii arătați 
au pornit la rezolvarea sarcinii concrete 
de justificare a politicii înarmării atomi
ce a Bundeswehrului.

In această activitate de propovăduite a 
înarmării atomice, reprezentanții cercu
rilor mistice folosesc pe scară largă pre
ceptele mistice despre „lumea de dincolo 
de moarte", despre „viața de dincolo de 
mormînt", despre „deșertăciunea fericirii 
pe pămînt" etc. Ei afirmă că omul nu 
trebuie să se teamă de exterminarea ato
mică, care, chipurile, constituie în esență 
o binefacere, deoarece .apropie oamenii 
de viața veșnică : „Din punct de vedere 
creștinesc, folosirea bombei cu hidrogen 
nu este un lucru chiar atît de groaznic", 
afirmă președintele consiliului bisericii 
evanghelice d>n R. F. Germană, episcopul 
DibeliuS, în cuvîntarea sa rostită la adu,- 
narea mondială a bisericii protestante 
în 1954. „Reiese — a spus el în conti
nuare — că noi toți tindem spre o viață 
veșnică și de aceea, dacă o singură bom 
bă cu hidrogen va omorî un milion de 
oameni, aceștia vor trece cu atît mai re-

pede la viața veșnică". Aceste cinice cu
vinte ale episcopului atomic nu necesită 
comentarii. Dibelius însă, și ierarhii reac
ționari ai bisericii evanghelice, în frun
tea cărora se află el, nu se limitează nu
mai la discuții. Ei au salutat hotărîrea 
Bundestagului din 25 martie 1958 cu 
privire la înzestrarea armatei vestgerma- 
ne cu armament atomic. Ei au cerut si
nodului bisericii evanghelice binecuvân
tarea politicii criminale a revanșarzilor 
vest-germani care pregătesc un război 
atomic. Ei încearcă să împiedice desfășu
rarea mișcării poporului german împo
triva acțiunilor militariștilor și ale ace
lora care stau în spatele lor.

Unii teologi propagă pe scară largă 
ideea că bomba atomică este, chipurile 
— „varga lui dumnezeu", o armă de pe
depsire în mîinile lui dumnezeu. Cre
dincioșii sînt îndrumați «ă tragă concluzii 
despre netemeinicia luptei pentru înce
tarea experiențelor și producției arma
mentului atomic, trimis, chipurile, de 
„cel de sus" pentru păcatele omenirii.

Și mai departe pe linia canibalismului 
merge pastorul evanghelic Asmussen. Tre
buie să ne îngrijim de viața veșnică de 
dincolo de mormînt, iar nu de păstrarea 
omenirii, afirmă el. Pe această cale As
mussen și alții încearcă să scutească 
cercurile guvernamentale ale puterilor 
imperialiste de răspunderea pentru poli
tica nefastă față de popoare, a pregătirii 
războiului distrugător, să prezinte pe 
strategii atomiști ai N.A.T.O. în rolul de 
executori ai predestinației divine, iar pe 
luptătorii împotriva politicii atomice a 
guvernului de la Bonn, drept eretici.

Cui servesc asemenea raționamente ? 
Este clar că asemenea raționamente vin 
în sprijinul monopoliștilor vest-germani 
care urmăresc împiedicarea luptei oame
nilor muncii din R. F. Germană împo-
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cilindri concentrici care s-ar pu
tea înălța după sistemul telescopic, 
adică pătranzînd unul în celălalt.

Prin folosirea heliului, un ase
menea turn ar putea fi înălțat la 
înălțimi și mai mari decît în ca
zul hidrogenului. Aparatele spe
ciale astronomice și astrofizice vor 
putea fi apoi ridicate cu orice tip 
de ascensor și de acolo vor ochi 
în Cosmos fără nici un fel de 
piedică.

Din tot ce s-a expus, rezultă că 
nu numai sateliții artificiali, rache
tele, oferă mijlocul de a pătrunde 
departe în Cosmos. După cum se 
vede, turnurile aerostatice ca cele 
descrise în prezentul articol pot 
fi de un uriaș folos în această pri
vință. Nu încape îndoială că gin- 
dul îndrăzneț va deschide cu 
timpul și multe alte căi de acest 
fel pentru o cît mai rapidă cucerire 
a spațiilor cosmice.

Ing. A. PASARARU

triva înarmării atomice, ele căutînd să 
dea o „fundamentare ideologică" războiu
lui atomic.

Cît de mult șe îmbină în predicile unor 
reprezentanți ai misticismului din apus 
ura față de om cu ipocrizia, fățărnicia 
unor argumente puerile care au toate 
același scop : apărarea intereselor de cla
să ale monopoliștilor.

Pesimismul, negarea valorii vieții pe 
pămînt și a bunurilor pămîntești, prea
mărirea morții — idealuri atît de proprii 
misticismului, sînt folosite de scutierii 
ideologici ai burgheziei reacționare din 
rîndurile reprezentanților misticismului 
pentru camuflarea criminalelor intenții 
ale orînduirii capitaliste, care de teama 
pieirii ei vrea să distrugă însăși viața.

Nici un fel de eforturi ale propagandiș
tilor morții atomice pe bază de texte 
biblice nu vor putea opri însă puternica 
mișcare a milioanelor de luptători pen
tru pace, pentru dezarmare, care își dă
ruiesc toate eforturile luptei pentru înce
tarea oricăror experiențe nucleare, luptei 
pentru salvarea omenirii de catastrofalul 
război atomic.

(După un articol apărut în revista 
sovietică „Nauka i jizn")

Niciodată în trecut n-au avut 
creatorii de literatură fantast;- 
co-științifică „concurenți" atît 
de periculoși ca-n zilele noastre. 
Oamenii de știință ii supralici
tează, îi depășesc. Cu cîțiva 
ani in urmă, profesorul Pokrov- 
ski a propus transformarea Pă
mîntului intr-un soi de rachetă, 
pentru o eventuală deplasare a 
globului pe o orbită mai favo- 
rabilă. Savantul Sklovski formu
lează ipoteza îndrăzneală că 
micite ,,luiiT ale enigmaticului 
Marte 
ficiali, 
unei civilizații 
într-o vreme clnd omul nu a- 
păruse încă pe Pământ. Alți sa- 
vanți sovietici propun ca un 
asteroid să fie deviat de pe or
bita lui și transformat In sate
lit artificial al planetei noastre. 
Se proiectează rachete fotoni.ee 
și ionice, pentru zboruri cosmi
ce spre stele cu viteze apropiate 
de vileza luminii.

Asaltul Cosmosului, sinteză a 
fanteziei celei mai temerare și a 
științei celei mai riguroase, a 
devenit simbolul progresului 
uman, al culmilor de necrezut 
pe care s-a ridicat cunoașterea 
și tehnica modernă.

Și iată pe o treaptă a infini
tei scări care urcă spre cuceriri 
tot mal uluitoare — o dublă a- 
niversare. La interval de numai 
o săptămină din cursul lunii 
mal, cel de al treilea satelit ar
tificial al Pământului și-a săr
bătorit, mai Intîi 5000 de rotații 
în jurul globului pămlntesc, iar 
apoi un an de la lansarea pe 
orbită. Aceasta dovedește lim
pede că el reprezintă o etapă 
avansată spre realizarea de sa
teliți artificiali permanent; ai 
planetei noastre a căror impor
tanță științifică va fi fără în
doială covîrșitoare.

Cifrele, seci prin firea lor. 
spun de pildă, că 5000 de rotații 
înseamnă parcurgerea unei dis
tanțe de 228.000.000 kilometri. 
Atlt a străbătut prin Cosmos 
cea mai mare dintre lunile, fă
cute de om, ale Pămîntului. Cu 
alte cuvinte, a parcurs o distan
ță de vreo 5700 de ori mai mare 
declt lungimea Ecuatorului, de 
4 ori mai mare decit depărta
rea minimă Pămînt — Marte și 
chiar mai mare decit cea care 
desparte planeta noastră de 
Soare !

lutes Verne își pusese erou' 
să înconjoare Pământul în 80 de 
zile, ceea ce părea fantastic pe 
vremea lui. Satelitul artificiul 
are nevoie în același scop, de 
mai puțin de două ore.

..Maiak" — postul de radio- 
emisie al satelitului., alimentat 
de baterii solare și surse chi
mice. continuă și astăzi să 
funcționeze, transmifind Pămân
tului semnalele sale, ca o inimă 
care nu încetează să bată. Pe 
Pămînt, un complex metrologic 
automat, adevărat creier artifi
cial, determină In permanentă 
elementele orbitei, pentru coor
donarea geografică și în timp a 
rezultatelor cercetă-ilor. Șe nu
mără cu zecile de mii observa
țiile efectuate asupra satelitului 
in toată lumea.

Peste 2000 de oameni se ofe
ră să participe, cu toate riscu
rile inerente începutului, la pri 
mele călătorii în Cosmos.

In jurul Pămîntului s-a des
coperit. cu ajutorul sateliților 
și rachetei cosmice, o întinsă 
aureolă electronică determinată 
probabil de anumite fenomene 
electromagnetice. E o realitate 
științifică de cea mal mare în
semnătate, dar totodată ne a- 
pare ca un nimb al gloriei. Glo
rie pămtnteanului care s-a încu
metat să rupă lanțul gravita
tional pornind la dezțelenirea 
altor lumii!

5000 de rotații șl un an de 
viafă reprezintă un record in 
lumea fascinantă a sateliților 
E un record al realității zilelor 
noastre, care transpune în viafă 
cele mai înaripate fantezii.

sini de fapt sateliți arti- 
monumente cosmice ale 

care înflorise

I. M. ȘTEFAN

____________________

A apărut numărul 1 pe 1959 
al revistei „STUDII SI CERCE-- 
TARI DE BIOCHIMIE".

Acest număr cuprinde lucrări 
originale îa domeniul biochi- 
miei plantelor, enzimelor, me
canismului de acțiune al sub
stanțelor tuberculostatice, bio
chimici creierului etc.

Revista mai cuprinde un bo
gat material la rubricile „Re
cenzii" și „Cronica biochimiej 
in R.P.R."

Viitorul „cercetător" al adîncurilor oceanelor acfionmd pe baza 
folosirii energiei atomice... Desen: B. GHEORGHE

fotoni.ee


Da, viața particulară
a utemistului este o problemă

organizație!
Utemistul N. Bogos s-a împrietenit 
cu V. Rodina, o muncitoare tot de 
la noi din întreprindere iar după 
citva timp ne-a declarat că inten
ționează să se căsătorească cu 
dinsa. Cînd am aflat acest fapt 
noi, membrii comitetului U.T.M. ca 
și ceilalți utemiști, am rămas sur
prinși. Cum este posibil, ne între
bam noi, ca N. Bogos să se căsă
torească cu o femeie care este 
mult mai în vîfstă decît el ? Am 
încercat să discutăm în acest sens 
cu N. Bogos. să-i explicăm că în 
zilele noastre, un tînăr și cu atit 
mai mult un utemist trebuie să

Oaspeții chinezi la Uzinele ,,1 Mai" din Ploești

Recepția în cinstea 
oaspeților coreeni

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Am citit de curînd în „Scînteia 

tineretului" la rubrica „să discu
tăm despre tinerețe, educație, 
răspunderi" un articol intitulat: 
„Viața particulară a utemistului 
este o chestiune particulară" ? In 
articol se sublinia faptul că lipsa 
de exigență și combativitate a 
colectivului de utemiști și tineri 
din secția nr. 5 a fabricii „Kirov" 
din București, a permis tînărului 
Dumitru T. să săvîrșească grave 
abateri de la principiile moralei 
comuniste.

Că organizația U.T.M., colecti
vul are nu numai datoria ci și o- 
bligația de a in
terveni în viața 
personală a unui 
membru al său 
și de a da dova
dă de exigență și
combativitate revoluționară atunci 
cînd un asemenea tînăr nesocotește 
normele de conduită morală în 
viață și societate, noi ne am con
vins din proprie experiență. In le
gătură cu aceasta, aș vrea să re
latez un fapt petrecut în întreprin
derea noastră. Pînă nu de mult 
utemistul N. Bogos era cunoscut 
la noi ca un muncitor harnic în 
producție, conștiincios în activita
tea obștească și pe linie de orga
nizație, modest și principial în re
lațiile cu tovarășii săi. De cîteva 
luni însă în viața acestui tînăr au 
intervenit unele fapte care ne-au 
surprins în mod neplăcut pe toți 
muncitorii tineri si vîrstnici, făcîn- 
du-ne totodată să ne schimbăm 
buna părere pe care o aveam des
pre el. Iată despre ce este vorba.

pornească la întemeierea familiei 
numai pe baza relațiilor de dra
goste sinceră, adevărată. Ce per
spectivă l-am întrebai, va avea 
oare căsătoria aceasta cînd fe
meia de care vrea el să-și lege 
viața este mai în vîrstă decît dîn- 
sul cu peste 10 ani ? N. Bogos 
ne-a declarat insă cu multă hotă- 
rire că nu avem dreptul să inter
venim în viața sa particulară, că 
nu-l putem opri să se căsătorească 
cu femeia pe care o iubește. Ne-am 
zis atunci că poate într-adevăr l-a 
mijloc să fie vorba de o dragoste 
sinceră, adevărată și de aceia 
N. Bogos nu poate fi înduplecat. 
In realitate însă, așa cum era și 
firesc de altfel, lucrurile nu stă
teau așa. N. Bogos a mărturisit 
unor prieteni că în această poveste 
nu este vorba de dragoste ci de

INF R AȚII
Cu prilejul împlinirii a zece ani 

de la moartea scriitorului comu
nist cehoslovac Peter Jilemnicky, 
joi saara a avut loc la Casa Scrii
torilor din București o adunare 
comemorativă.

Au luat parte membri ai condu
cerii Uniunii Scriitorilor din R.P- 
Romînă, scriitori, critici literari și 
alți oameni de artă, și cultură. Au 
participat dr. J. Brezina, K. Michl, 
scriitori, și B. Truhla-r, critic, li
terar din R. Cehoslovacă, precum 
și scriitorul chinez Cen Tzan-iun, 
care se află în țara noastră la 
vitația Uniunii Scriitorilor 
R. P. Romînă.

Despre viața, personalitatea și 
opera scriitorului Peter Jilemnicky 
au vorbit conf. univ. Mihai Pop 
șî scriitorul 
Brezina.

Artistul emerit Ștefan Ciubotă- 
rașu a citit din opera lui Jilem- 
nicky.

in- 
din

cehoslovac dr. J.

★
In aceste zile țara noastră este 

vizitată de numeroși turiști de 
peste hotare. Turiștii din Uniunea 
Sovietică vizitează Bucureștiul și 
litoralul Mării Negre, iar cei din 
Austria, după vizitarea Capitalei, 
vor pleca să admire frumusețile 
Văii Prahovei, Orașului Stalin, 
Clujului și ale altor localități. Tu
riștii din R. D. Germană își vor 
petrece concediul la Hotelul Alpin 
de la cota 1400. Capitala și alte 
localități ale țării sînt vizitate cu 
interes de . turiști din R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, India, 
S.U.A. etc.

(Ager pros)

faptul că V. Rodina are un loc 
de casă și ceva materiale de «in
strucție și că această căsătorie ii 
va permite să pună mina pe aceste 
bunuri.

In fața acestor manifestări ti
pice concepției burgheze des
pre viață, despre întemeierea fa
miliei, organizația noastră n-a 
rămas pasivă. în adunarea gene
rală U.T.M. care a discutat acest 
caz utemiștii au condamnat cu 
toată hotărîrea comportarea ne
demnă a lui N. Bogos în viață și 
societate, intenția sa de a se că
sători nu din dragoste ci minat de 

calcule egoiste, 
care dovedesc o 
răbufnire în con
știința sa a in
fluențelor mora
lei burgheze pri

vind viața și căsătoria. Discuția în 
adunare a fost deosebit de furtu
noasă. Utemiștii care au luat cu- 
vîntul, și nu au fost puțini la nu
măr, au apărat cu fermitate prin
cipiile moralei comuniste care stau 
la baza întemeierii familiei și a 
căsniciei în societatea noastră; dra
gostea sinceră, adevărată și nu 
calculele meschine, burgheze de că
pătuire. Numai în societatea bur
gheză — au subliniat utemiștii în 
cuvîntul lor — familia, căsnicia 
sint socotite drept o afacere co
mercială, un mijloc de îmbogățire,

Au fost însă din păcate și unii 
utemiști printre care Ema Roth, 
Margareta Nemeth și alții care, 
lipsiți de maturitate politică, s-au 
postat pe o poziție împăciuitoristă 
susținînd că din moment ce este 
vorba de „o problemă particu
lară", organizația U.T.M. nu are 
dreptul să se amestece. Bineînțeles 
că adunarea generală n-a tolerat 
nici poziția împăciuitoristă a aces
tora. Utemiștii au declarat în cu
vîntul lor că aici nu este vorba de 
o „problemă particulară", ci de o 
căsătorie a unui utemist care se 
întemeiază nu pe baza unor senti
mente profunde de dragoste ci pe 
minciună, pe calcule meschine, 
murdare, pe tendința de căpătuire.

Adunarea a declarat că organi
zația noastră nu poate rămîne in
diferentă, pasivă, în fața unor ast
fel de manifestări ale putredei 
morale burgheze care au răbufnit 
la N. Bogos, nu poate tolera ase
menea concepții retograde despre 
familie și căsnicie, despre con
duita morală a tînărului în viață 

societate.
In numele utemiștilor de la ra

finăria nr. 9 — Orașul Stalin —
FLORIN DROCHIOIU, 

secretarul organizației 
de bază U.T.M.

Vizitele delegației militare 
a R. P. Chineze în frunte 
cu mareșalul Pîn De-huai

In numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne și al meu personal, a 
spus tovarășul Ion Gheorghe Maurer, salut din toată 
inima prezența dumneavoastră in mijlocul nostru.

Vizita dumneavoastră în Republica Populară Ro
mînă, contactele dumneavoastră cu oamenii muticii 
din țara noastră constituie noi prilejuri de reafir
mare și întărire a prieteniei ce s-a statornicit între 
popoarele și țările noastre, unite în marea familie a 
țărilor socialiste în frunte ou Uniunea Sovietică.

Poporul romîn, angajat ca și poporul frate coreean 
într-o vasta operă de construcție socialistă, apreciază 
și se bucură din inimă de marile realizări obținute 
de oamenii muncii din Republica Populară Demo
crată Coreeană în făurirea vieții noi. Faptul că Re
publica Populară Democrată Coreeană se situează 
astăzi pe locul al doilea în Asia în ce privește pro
ducția pe cap de locuitor a principalelor categorii 
de produse industriale este o expresie grăitoare a 
succeselor poporului dumneavoastră în construcția 
socialistă.

Popoarelor noastre le este scumpă pacea, pentru 
că numai în condiții de pace ele se pot bucura pe 
deplin de roadele muncii lor și pot continua nestîn- 
jenite activitatea creatoare de construire a socialis
mului.

Lupta țărilor noastre de apărare a păcii, politica 
guvernelor noastre de rezolvare a problemelor liti
gioase între state pe calea tratativelor, de promovare 
a relațiilor de colaborare între state indiferent de 
orînduirea lor social-economică, corespund celor mai 
vitale interese ale tuturor popoarelor.

Popoarele, tot mai conștiente de imensele nenoro
ciri pe care le-ar putea aduce un nou război mondial, 
de dreptul, datoria și puterea lor de a stăvili forțele 
întunecate ale războiului, cer cu fermitate adoptarea 
metodei tratativelor pașnice ca unică metodă pentru 
soluționarea problemelor internaționale litigioase.

Actuala Conferință de la Geneva a miniștrilor de 
Externe este unul din roadele acestei cerințe a po
poarelor. Soluționarea justă a problemei Tratatului 
de pace cu Germania, normalizarea situației Berlinu
lui pe baza propunerilor realiste făcute de guvernul 
sovietic, ar contribui la lichidarea principalului fo- 
oar de încordare și agresiune din centrul Europei, 
ar creea un climat favorabil pentru rezolvarea și a 
altor probleme internaționale printre care și unifica
rea pașnică, pe baze democratice a țării dumnea
voastră.

Nu ne îndoim nici o clipă, scumpi prieteni, că va 
sosi ziua în care poporul coreean va realiza unifi
carea pașnică și democratică a țării sale.

Poporul romîn sprijină întrutotul lupta voastră 
pentru înfăptuirea acestei cauze drepte.

In încheiere, tovarășul I. Gh. Maurer a toastat 
pentru noi succese în construirea socialismului și 
pentru unificarea pașnică și democratică a Coreei, 
pentru eroicul poipor coreean, pentru Partidul Muncii 
din Coreea și Guvernul Republicii Populare Demo
crate Coreene în frunte ou tovarășul Kim Ir Sen.

Și

Stradă din orașul nou Hunedoara

Mareșalul Pîn De-huai, membru 
al Biroului Politic al C.C.al Par
tidului Comunist Chinez, locțiitor 
al premierului Consiliului de Stat 
și ministrul Apărării al R.P. Chi
neze, și o parte din delegația mi
litară a R. P. Chineze au făcut 
joi dimineața o vizită la uzinele 
de utilaj petrolifer „1 Mai" din 
Ploești.

împreună cu membrii delegației 
au venit generalul maior Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului For
țelor Armate, precum și locote
nent colonelul Nicu Gheorghe, a- 
tașatul militar al R. P. Romîne 
în R. P. Chineză, și locotenent co
lonelul Mei lun-si, atașatul mili
tar al R. P. Chineze în R. P. Ro
mînă.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Ploești al P.M.R., 
Gh. Stan, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
al regiunii Ploești, N.; Popa, di
rectorul uzinei „1 Mai“, de con
ducătorii organizațiilor de partid, 
sindicale și de tineret, precum și 
de numeroși muncitori ai uzinei.

Primiți cu entuziasm de mun
citori, membrii delegației au vi
zitat mai multe secții ale uzinei.

Felicitîndu-i pe muncitori pen
tru succesele lor în muncă, mare
șalul Pîn De-huai a spus: „Dv. 
aduceți o contribuție însemnată 
la dezvoltarea industriei petroli
fere a R. P. Chineze. Poporul 
chinez vă mulțumește din inimă 
pentru acest ajutor frățesc. Țările 
noastre vor fi în veci prietene, 
strîns unite".

In numele muncitorilor, direc
torul uzinei a arătat că întregul

colectiv se angajează să producă 
pentru R. P. Chineză instalații de 
foraj de o calitate superioară și 
să le livreze înainte de termen.

Membrii delegației au oferit da
ruri colectivului uzinei. La rîn- 
dul lor, muncitorii le-au oferit 
macheta unei instalații de foraj.

Oaspeții au mers apoi în sche
la petroliferă Băicoi, unde au vi
zitat o instalație de foraj în func
țiune și o sondă în extracție.

Intorcîndu-se în Capitală, ma
reșalul Pîn De-huai și membrii 
delegației au făcut o vizită la u- 
zinele „Mao Țze-dun“.

La sosirea în uzină, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
tovarășii C. Niță, secretar al Co
mitetului orășenesc București ai 
P.M.R., Al. Gomoiu, directorul u- 
zinei, de conducători ai organiza
țiilor de partid, sindicale și de 
tineret, precum și de numeroși 
muncitori ai uzinei.

Mulțumind muncitorilor pentru 
primirea frățească și felicitîndu-i 
pentru succesele lor, mareșalul 
Pîn De-huai a spus : „Muncitorii 
acestei uzine sprijină dezvoltarea 
industriei din țara noastră. In 
numele poporului chinez vă ex
prim mulțumirile noastre adînci. 
Vom duce cu noi și vom transmi
te muncitorilor chinezi dragostea 
și prietenia pe Care ne-ați arătat-o, 
sentimentele voastre entuziaste de 
internaționalism proletar".

Membrii delegației au oferit ca 
amintire a vizitei lor un steag cu 
însemnele Armatei Populare Chi
neze de Eliberare. Oaspeților le-a 
fost oferit un album cu fotografii 
ale produselor uzinelor „Mao Țze- 
dun“.

La Muzeul Militar Central
In cursul după-amiezii de joi 

mareșalul Pîn De-huai și o parte 
din delegația militară a R.P. Chi
neze au făcut o vizită la Muzeul 
Militar Central. Numeroasele ex
ponate au înfățișat oaspeților eta
pe istorice de dezvoltare a po
porului nostru, dezvoltarea arma
tei romîne din cele mai vechi tim
puri pînă în zilele noastre și lup
tele sale pentru libertatea și inde

pendența poporului nostru.
Oaspeții au primit în dar, din 

partea Muzeului Militar Central 
pentru Muzeul Militar al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, o 
armă cu care a luptat un ostaș 
romîn în războiul pentru indepen
dența de stat a Romîniei, precum 
și un album cu imagini din 
muzeu.

Cuvîntarea tovarășului Țoi En Ghen
Din primele zile ale vizitei noastre în țara dv., 

a spus tovarășul Țoi En Ghen — ne-ați înconjurat 
cu o mare dragoste și grijă deosebită, ceea ce pe 
noi ne-a bucurat nemărginit de mult.

Peste tot unde am fost, poporul romîn ne-a înlîm- 
pinat cu căldură ca pe frații săi și, ne-a salutat 
fierbinte.

Astăzi, poporul romîn sub conducerea gloriosului 
Partid Muncitoresc Romîn, obținînd succese uriașe 
în construirea socialismului, duce o lupta energică 
pentru îndeplinirea cu succes a celui de-al doilea 
plan cincinal. Am vizitat minunatele dv. orașe, 
printre care și Bucureștiul, satele țării dv. și cu o 
bucurie deosebită ne-am întîlnjt cu muncitorii uzi
nelor „23 August", ,,Ernst Thâlrnann" și cu alți 
oameni ai muncii. întărind unitatea de monolit în 
jurul Partidului Muncitoresc Romîn în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu.Dej, oamenii muncii 
luptă cu abnegație pentru construirea societății so
cialiste în minunata Republică Populară Romînă.

Poporul romîn a creat deja asemenea condiții, cu 
ajutorul cărora va putea ca într-un viitor apropiat 
să transforme patria sa într-o țară socialistă indus
trială dezvoltată. Peste tot se clădește viața nouă 
fericită în satul socialist al Romîniei.

Vizitînd țara dv. noi ne-am convins întrutotul că 
nici o forță nu va putea destrăma legăturile de prie
tenie și coeziune dintre cele două popoare ale noas
tre și că sub conducerea încercatului Partid Munci
toresc Romîn, talentatul și harnicul popor romîn va 
obține succese și mai strălucite în construirea socia
lismului și va păși mai departe pe drumul comunis
mului.

In timpul vizitei noqstre în țara dv. noi am purtat 
discuții cu tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și alți conducători ai Partidului Muncitoresc 
Romîn și ai guvernului R. P. Romine, cu care am 
făcut un schimb de păreri în problemele privind iupta 
noastră comună pentru pace și socialism ; în timpul 
discuțiilor s-a manifestat o deplină unitate de vederi 
în aceste probleme.

Noi susținem întrutotul politica externă iubitoare 
de pace a Republicii Populare Romîne, care depune 
neîncetat eforturi pentru întărirea păcii și securității 
în Europa și în Balcani. Noi, împreună cu poporul 
frate romîn, ridicîndu-ne ou hotărîre împotriva reîn
vierii militarismului în Germania Apuseană, insistăm 
pentru ca puterile occidentale să adopte fără întîr
ziere propunerile juste ale U.R.S.S. și R.D. Germane 
cu privire la încheierea Tratatului de pace cu Ger
mania, la lichidarea statutului de ocupație în Berli
nul Apusean,

In continuare tovarășul Țoi En Ghen a subliniat 
că sub conducerea Partidului Muncii, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, poporul coreean a terminat 
transformarea socialistă la orașe și sate.

înapoiată în trecut și crîncen distrusă în timpul 
războiului, patria noastră — a spus vorbitorul — s-a 
transformat într-o țară industrial agrară care are o 
bază economică de sine stătătoare. In fața poporului 
nostru este larg deschisă perspectiva ca în următorii 
4—5 ani să transforme patria noastră într-o țară 
socialistă dezvoltată din punct de vedere industrial.

Succesele poporului nostru sînt de neconceput fără 
ajutorul frățesc al popoarelor țărjlor lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovietică. In timpul răz
boiului de apărare a patriei dus de poporul coreean, 
poporul romîn ne-a trimis o mare cantitate de me
dicamente și alte materiale și a trimis în țara noas
tră mai multe delegații și grupe sanitare. Persona
lul medical romîn a salvat viața multor fii și fiice 
ale poporului nostru, care au luptat eroic pentru 
apărarea patriei lor și a acordat un ajutor medical 
sincer constructorilor socialismului din țara noastră. 
Poporul romîn educă mulți copii coreeni, orfani de 
război, ca pe copiii săi proprii și mulți studenți co
reeni. După încetarea războiului, poporul romîn ne-a 
trimis echipamentul pentru construirea fabricii dc 
aspirine din Suncen, acordîndu-ne și asistența teh
nică necesară. Cu ajutorul poporului romîn se va 
deschide în curînd o policlinică centrală în provincia 
Phenanul de Sud.

Poporul coreean nu va uita niciodată ajutorul 
dezinteresat pe care ni l-a acordat poporul romîn. 
Pe zi ce trece, poporul nostru iubește și stimează 
tot mai mult poporul romîn, iar prietenia și unitatea 
dintre popoarele noastre se întăresc și înfloresc tot 
mai mult.

Ridicînd tot mai sus steagul marxism.leninismului 
și al internaționalismului proletar, poporul coreean, 
mînă în mînă cu poporul frate romîn, va merge și 
mai energic spre viitorul luminos și va rămîne pen
tru totdeauna un prieten credincios al poporului ro
mîn în lupta comună pentru pace și socialism.

Tovarășul Țoi En Ghen a toastat pentru prietenia 
veșnică și de nezdruncinat dintre popoarele coreean 
și romîn, pentru noi victorii ale poporului romîn sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, pentru 
unitatea și coeziunea de nezdruncinat a popoarelor 
țărilor lagărului socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, în sănătatea conducătorilor partidului și ai 
guvernului R.P. Romîne.

Oleko Dundici — Patria, Bucu. 
rești, Gh. Doja, Libertății ; O sluj
bă importantă — Republica. Lumi
na Flacăra ; Favoritul 13 — Ma- 
gheru, I. C. Frimu; Lady Hamilton 
•— V. Alecsandri înfrățirea între 
popoare, 1 Mai; Spioana din Hong- 
Kong — Central ; Marinarul în
drăgostit — 13 Septembrie ; Sub 
cerul pustiurilor antice — Maxim 
Gorki ; Moulin Rouge — Victoria; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov; Misiune specială — 
Tineretului ; Cei 44—8 Martie ; 
Orașul liber — Grivița ; Burghe
zul gentilom — Vasile Roaită, 
T Vladimirescu ; Ivan cel Groaz
nic (seria l-a) — Cultural, Olga 
Bancic ; Nauris — 8 Mai : Stea
guri pe turnuri — Unirea, 23 Au
gust; De partea cealaltă — Volga, 
Munca, B. Delavrancea ; Răsfăța
tul — C. David ; Grădinarul spa
niol — Alex. Sahia ; In intimpi- 
narea fericirii — Arta ; Capcana 
lupilor — Miorița, Clubul C.F.R. 
„Grivița Roșie" ; Zmeul de la ca
pătul lumii — Donca Simo; Min
gea — Popular ; Voluntarii — [lie 
Pintilie ; Tatăl meu actorul — 
M. Eminescu ; Noile aventuri ale 
motanului încălțat — N. Bălcescu; 
Amigo — G. Coșbuc ; Melba — 
Aurel Vlaicu ; intre noi părinții — 
G. Bacovia, 16 Februarie: Ivan 
cel Groaznic (seria II-a) — Dru
mul Serii.

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

țară : vremea se va menține ușor 
instabilă cu deosebire în prima 
parte a intervalului, cînd pe alocuri 
vor continua să cadă ploi sub for
mă de averse, însoțite de descăr- 
cărl electrice. Vtnt în general slab. 
Temperatura în creștere : minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, 
iar maximele între 24 și 34 grade.

★
Miercuri după-amiază și joi di

mineața un grup de membri ai 
delegației militare a R. P. Chi
neze, condus de general eolonel 
Seao Hua, locțiitor al șefului Di
recției superioare politice a Ar
matei Populare Chineze de Eli
berare, a vizitat uzinele de auto
camioane „Steagul Roșu“ din 
Orașul Stalin, gospodăria agricolă

★
colectivă „Horia, Cloșca și Crișan” 
din comuna Bod, raionul Codlea, 
Casa ofițerilor din Orașul Stalin, 
complexul turistic Poiana Stalin 
și rafinăria nr. 3 Teleajen.

Oaspeții chinezi au fost insoțiți 
de generalul maior Ion Ioniță.

Joi după amiază oaspeții chi
nezi g-au intors in Capitală.

(Agerpres)

Acad. prof. Gh. Ionescu-Sisești despre primul 
Congres mondial de cercetări agronomice

Să asigurăm tineretului de Ia sate 
cele mai bune condiții 

pentru a învăța
(Urmare din pag. l-a)

nare recomandînd pentru cursu
rile fără frecvență ale învăță- 
mîntului mediu și superior 19 
tineri muncitori și tehnicieni frun
tași, iar pentru cursurile serale 20 
de muncitori.

Un exemplu bun îl constituie 
de asemenea conducerea S.M.T. 
Castelu din regiunea Constanța 
care a luat măsuri pentru pregă. 
tirea celor șapte muncitori în
scriși la învățămînt, repartizîn- 
du-i în producție astfel încît aceș
tia să aibă posibilitatea să frecven. 
teze cu regularitate cursurile de 
pregătire.

Dar sînt și unele unități din a- 
gricultură unde există lipsuri în 
munca de aplicare a prevederilor 
hotărîrii. Conducătorii organelor 
agricole din unele regiuni ale 
țării n-au sprijinit concret uni
tățile în subordine pentru ca a- 
oestea să ia toate măsurile 
pentru recrutarea viitorilor elevi 
și studenți și asigurarea condiții
lor necesare pregătirii acestora în 
vederea examenelor, lăsînd această 
treabă în grija secțiunilor de în
vățămînt, a organelor U.T.M. și 
sindicale.

Motivele invocate de aceștia 
sînt neîntemeiate, dovedind o gra
vă lipsă de răspundere față de o 
sarcină deosebit de importantă. 
Tovarășii Cinic, șeful secțiunii 
agricole regionale Constanța și 
inginer Răileanu, locțiitorul di
rectorului Trustului regional Gos
tat Constanța — încearcă să jus
tifice lipsa lor de preocupare față 
de sprijinirea concretă a colecti. 
velor de conducere ale G.A.S., 
G.A.C. și S.M.T. în vederea apli
cării prevederilor hotărîrii prin

faptul că nu au primit instruc
țiuni de la minister în acest sens. 
Era oare nevoie de instrucțiuni 
speciale, atunci cînd hotărîrea par
tidului și guvernului se referă la 
școlarizarea muncitorilor din in
dustrie și agricultură și a țăranilor 
muncitori colectiviști ? Fără să 
mai aștepte astfel de instrucțiuni, 
tovarășii amintiți aveau datoria să 
ajute unitățile în subordine și să 
le îndrume să recomande pentru 
școlarizare pe cei mai buni mun. 
citori, fruntași în producție și în 
acțiunile de interes obștesc și dor
nici să-și complecteze cunoștințele 
culturale și profesionale.

In unele regiuni se manifestă o 
slabă preocupare din partea orga
nelor agricole față de recrutarea 
și asigurarea condițiilor de pre. 
gătire a muncitorilor agricoli 
care au dreptul să urmeze cursu
rile școlilor serale și fără frecven
tă. In regiunea Cluj de exemplu, 
nu s-a luat nici o măsură din par- 
tea organelor agricole regionale 
pentru îndrumarea și sprijinirea 
unităților agricole socialiste în ve
derea aplicării prevederilor hotă
rîrii. Ținînd seama de specificul 
muncii din agricultură și de unele 
greutăți în organizarea învătămîn. 
tului seral și fără frecvență, cu a- 
tît mai mult organele agricole au 
datoria să se preocupe îndeaproa
pe de aceste probleme și să le re
zolve competent.

Sînt muncitori și colectiviști 
care doresc să-și complecteze învă- 
țămîntul elementar de șapte olase 
ca apoi să urmeze cursurile serale 
și fără frecvență ale învățămîntu- 
lui mediu și superior. Sînt mun
citori fruntași, absolvenți a șapte 
clase elementare, cu vechime tn 
producție, care se pot pregăti la

cursurile de șase luni pentru a in
tra în școlile medii. Sînt foarte 
mulți absolvenți ai școlilor profe. 
sionale agricole, sînt tehnicieni 
care pot urma cursurile facultă
ților. Toți cei care se încadrează 
în prevederile hotărîrii trebuie în
drumați și ajutați să învețe.

Conducerile unităților agricole 
sînt datoare să popularizeze larg 
hotărîrea partidului și guvernului 
în rindul muncitorilor din G.A.S. 
și S.M.T. și în rindul colectiviști
lor și să creeze toate condițiile 
pentru buna pregătire a celor ce 
vor să învețe, atît în vederea exa. 
menelor de admitere, cît și după 
intrarea în școală.

In toate unitățile agro silvice 
unde nu s-au alcătuit comisiile 
pentru recomandarea viitorilor 
elevi și studenți, să se treacă fără 
întîrziere la alcătuirea acestor co
misii și la recomandarea munci
torilor. Directorii, inginerii din 
G.A.S. și S.M.T., președinții și in
ginerii din gospodăriile colective 
sprijiniți îndeaproape de organi
zațiile U.T.M. au datoria să arate 
muncitorilor și colectiviștilor im
portanța uriașă a hotărîrii parti, 
dului și guvernului. Cei ce vor 
urma cursurile serale sau fără 
frecvență trebuie ajutați să îmbine 
strîns procesul de învățămînt cu 
munca productivă, să aplice în 
producție învățămintele căpătate 
în școală, arătînduTi-se că în fe
lul acesta ei aduc o contribuție 
mai activă și competentă la creș. 
terea producției agricole sarcină 
importantă pusă de partid în fața 
oamenilor muncii din agricultură.

Un rol deosebit de important în 
această acțiune îl au inginerii a- 
gronomi, mecanizatori, silvici și 
zootehniști și medici veterinari etc.

din unitățile agricole socialiste. O 
îndatorire patriotică a lor este a- 
ceea de a-i ajuta pe viitorii elevi 
și studenți să învețe și să aplice 
în producție învățămintele însușite.

Pentru buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt, conducă
torii unităților agricole socialiste 
trebuie să asigure oursanților săli 
de meditații dotate corespunză
tor necesităților, să complecteze bi
bliotecile cu cărți, să alcătuiască 
schimburile și repartizarea oame
nilor la lucru în așa fel încît a- 
ceștia să aibă timpul necesar pen
tru studiu. Datorită faptului că 
în unitățile agricole socialiste de 
stat, ca urmare a specificului mun. 
cii, oamenii sînt răspîndiți în mul
te locuri, în bțigăzi, sectoare, sec
ții dispersate pentru a se asigura 
pregătirea lor în vederea exame 
nelor este necesar să se ia unele 
măsuri organizatorice. Astfel, cei 
ce beneficiază de prevederile ho. 
tărîrii și doresc să învețe să fie 
grupați într-o brigadă sau secție 
— fără însă ca aceasta să dău
neze procesului de producție — 
pentru a participa la cursurile de 
pregătire și pentru a primi ajuto
rul inginerilor din unitatea res- 
pectivă.

Conducerile unităților agricole 
socialiste, îndrumate de organi
zațiile de partid, și în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. și sindi
cale, au datoria de onoare de a 
milita pentru traducerea în fapte a 
hotărîrii partidului și guvernului 
cu privire la îmbunătățirea tavă 
țămîntului serai și fără frecvență 
de cultură generală și superior, 
contribuind astfel la încadrarea 
cît mai multor muncitori din 
agrioultură și țărani muncitori în 
marea acțiune inițiată de partid.

Recent s-a înapoiat în Capitală, 
venind din Italia, delegația țării 
noastre care a participat la primul 
Congres mondial de cercetări 
agronomice.

La acest congres acad. prof. Gh. 
Ionescu Sisești, conducătorul de
legației țării noastre, a fost ales 
vicepreședinte al uneia din cele 
două secții ale congresului, iar îm
preună cu prof. D. Davidescu au 
fost aleși în comisia internațio
nală pentru schimburi de expe
riențe și coordonarea cercetărilor 
științifice din cadrul Confederației 
internaționale a inginerilor și teh
nicienilor agronomi.

Intr-o convorbire cu un redac
tor al Agenției „Agerpres" acad, 
prof, Gh. Ionescu-Sisești a decla
rat printre altele:

Primul Congres mondial de cer
cetări agronomice, organizat la 
Roma de Confederația internațio
nală a inginerilor și tehnicienilor 
agronomi, cu sprijinul Organiza-

ției pentru problemele alimentației 
și agriculturii (F.A.O.) a O.N.U., 
a constituit un bun prilej de a cu
noaște cele mai noi realizări în 
domeniul cercetărilor din agricul
tură, precum și de a strînge legă
turile între oamenii de știință.

La congres au fost prezentate 
rapoarte generale din principalele 
domenii ale agronomiei : solul și 
apărarea lui, cultura cerealelor, 
cultura plantelor tehnice, viticul
tura, mecanizarea, zootehnia, pro
tecția plantelor etc. Delegația țării 
noastre a prezentat la congres 4 
rapoarte. De asemenea delegația 
a participat la discuția asupra ra
poartelor, informînd congresul asu
pra cercetărilor științifice făcute

în țara noastră și a progresului 
realizat în diferitele ramuri ale 
agriculturii noastre.

Membrii delegației au stabilit 
legături cu numeroși oameni de 
știință din țările participante.

Intîlnirea de la Roma — a spus 
în încheiere acad. prof. Gh. Io
nescu-Sisești — a fost utilă atît 
din punct de vedere al științei 
agronomice, cît și prin faptul că a 
exprimat dorința de pace și co
laborare între popoare prin lucră-1 
rile prezentate și discuțiile purtate, 
precum și prin moțiunile adoptate 
de congres, axate în deosebi pe 
necesitatea colaborării internațio
nale în domeniul cercetărilor agro
nomice.

Premiul pentru cel mai bun film pentru tineret 
la Festivalul International al filmului 

de la Cannes 1959

—e—

FOTBAL
După cum s-a mai anunțat, 

echipa de fotbal a Algeriei, alcă
tuită din jucătorii care au părăsit 
cluburile franceze, se află de 10 
zile în vizită în R. P. Bulgaria. 
In continuarea turneului, echipa 
algeriană va juca în țara noastră. 
Fotbaliștii algerieni sint așteptați 
să sosească în Capitală sîmbătă 
23 mai. Ei urmează să susțină mai 
multe intîlniri cu echipe sindicale 
din București, Constanța și alte 
orașe.

După turneul din țara noastră, 
echipa algeriană va juca în 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă și alte țări.

VOLEI
Joi au continuat pe terenurile 

clubului „Dinamo" din Capitală 
întrecerile masculine din cadrul 
competiției internaționale de volei 
„Cupa Dinamo". Echipa cehoslova
că Ruda Hvezda Praga a învins 
cu scorul de 3-0 (12, 12, 11) echi
pa Bănghe Phenian, iar Dinamo 
Moscova a dispus cu 3—2 (7, 4, 
— 11, —12, 12) pe Spartak Sofia.

Premieră la cinematografele 

PATRIA ii BUCUREȘTI

DORINȚA
cu JAN JAKES, VACLAV BABKA, JANA BREJCHOVA, JIRI 
VALA, VERA T1CHANKOVA, VACLAV LOHNISKY, ANNA ME 
LISKOVA, JIRI PICK
Scenariul: VOJTECH JASNY, VLADIMIR VALENȚA.
Regii : VOJTECH JASNY. 
Imaginea : JAROSLAV KUCERA. 
Muzica : SVATOPLUK HAVELKA.



De peste hotare
întrevederea dintre N. S. Hrușciov 

și primul ministru al Afganistanului

Conferința miniștrilor Afacerilor Externe de la Geneva

Baza unei înțelegeri trebuie găsită 
în încheierea fără întîrziere 

a Tratatului de pace cu Germania
GENEVA 21 (Agerpres). — Co

respondență specială :
In cursul ședinței din 21 mai a 

Conferinței de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe care a 
fost prezidată de S. Lloyd, a con
tinuat schimbul de păreri în pro
blemele care se află în discuția 
conferinței.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, Couve de Murville, care 
a luat primul cuvîntul, și-a expri
mat dorința de a face o serie de 
observații pe marginea declarației 
din 20 mai a lui A. Gromiko.

Colegul nostru sovietic, a spus 
șeful delegației franceze, a decla
rat că delegația sa va face tot po
sibilul pentru a încerca să găseas
că un punct de vedere comun, pen
tru a apropia pozițiile noastre. A- 
ceasta este o declarație foarte po
zitivă.

Dînd asigurări că și cealaltă 
parte dorește de asemenea să rea
lizeze un acord, Couve de Murvil
le a afirmat însă că conferința nu 
ar fi ajuns încă la etapa de discu
tare a textelor propunerilor pre* 
zentate spre examinare conferinței, 
deși în ultimele ședințe și Chris
tian Herter, și S. Lloyd, ba chiar 
și Couve de Murville însuși au a- 
bordat o serie de probleme con* 
crete expuse în proiectul sovietic 
al Tratatului de pace cu Germania.

Couve de Murville a încercat 
din nou să prezinte într-o lumină 
favorabilă „planul global" al celor 
trei puteri.

Luînd apoi cuvîntul, ministrul A- 
facerilor Externe al Angliei, Sel- 
wyn Lloyd, a declarat că în cuvîn- 
tarea de ieri a lui Andrei Gromîko 
care se referă la problema reuni- 
ficării Germaniei el a constatat 
unele elemente pozitive și anume: 
că guvernul sovietic nu intențio
nează să permanentizeze dezmem
brarea Germaniei și nu respinge 
ideea desfășurării alegerilor libere 
din Germania și a unui plebiscit. 
In continuarea cuvîntării sale mi
nistrul de Externe englez a repetat

însă argumentele cunoscute ale ce
lor trei puteri occidentale potrivit 
cărora toate problemele reunificării 
Germaniei, desfășurării alegerilor 
pe întreaga Germanie și organi
zării în acest scop a unui comitet 
pe întreaga Germanie trebuie să 
fie rezolvată nu de germani înșiși 
ci de cele patru puteri.

A luat cuvîntul in continuare de
legatul R. F. Germane, Grewe, 
care, fără să aducă nimic nou în 
prezentarea binecunoscutei poziții 
a guvernului de la Bonn, s-a pro
nunțat încă o dată împotriva a- 
propierii celor două state germane 
pe calea creării unei Confederații 
pe întreaga Germanie. Trecînd cu 
totul sub tăcere procesul de remi- 
litarizare și înarmare atomică care 
se desfășoară în Germania Occi
dentală, el a susținut „dreptul" 
R. F. Germane de a-și asigura o 
poziție în cadrul pactelor militare 
agresive.

In continuarea ședinței a vorbit 
Lothar Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Germane. 
El a arătat că delegația R. D. 
Germane consideră încheierea 
unui tratat de pace cu Ger
mania ca un act de deosebită în
semnătate națională și internațio
nală și a salutat faptul că con
ferința, deși cu unele rezerve, a 
început totuși discutarea Tratatului 
de pace- El a arătat că sarcina 
principală a unui tratat de pace 
este să împiedice orice viitoare 
dezvoltare a forțelor militarismu
lui și revanșei în Germania de 
Vest.

L. Bolz a arătat că după inclu-1 
derea R. F. Germane în N.A.T.O. 
și după introducerea serviciului 
militar obligatoriu, Bundeswehrul 
a fost mult extins, iar înarmarea 
nucleară se face într-un ritm ac
celerat. Prevederile propunerilor 
sovietice cu privire la unele limi
tări ale forțelor armate ale Ger
maniei, vor crea depline posibi
lități pentru exercitarea suverani
tății naționale a Germaniei, con

Congresul 
scriitorilor sovietici

stituind în același timp o piedică 
în calea acelor elemente care 
prcigăti un nou război.

Tratatul de pace, a arătat în 
continuare L. Bolz, va asigura po
porului german libertăți depline 
pentru o dezvoltare creatoare atît 
în domeniul economiei cît și al 
culturii.

Vorbitorul a atras atenția asu
pra faptului că dacă poporului 
german i se va refuza dreptul la 
semnarea Tratatului de pace, 
ceasta va face din ce în ce mai 
dificilă reunificarea Germaniei- 
Fără un tratat de pacei — a spus 
el — actuala divizare a Germa
niei va fi adîncită.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, El a răspuns în 
cuvîntul său unor observați; for
mulate în declarațiile reprezentan
ților puterilor occidentale și a re
prezentantului vestgerman. A. A. 
Gromîko a spus că baza unei 
înțelegeri la actuala conferin
ță, trebuie găsită în încheierea 
fără întîrziere a Tratatului da 
pace. In același timp, o aseme
nea înțelegere ar fi considerabil 
înlesnită de recunoașterea de 
către toate părțile interesate a 
faptului că dezvoltarea Germaniei 
trebuie să aibă loc pe o bază de
mocratică, precum și a necesității 
împiedecării reînvierii militaris
mului german și a renunțării la 
baze militare străine pe teritoriul 
german. F 
occidentale este 
deswehrului sau 
stalărli de baze pentru rachete, 
atunci, desigur, din punctul lor de 
vedere nu este nevoie de un tratat 
de pace cu Germania. Dar po
poarele Europei nu vor accepta o 
asemenea situație, căci ea repre
zintă un pericol de război.

In continuarea discursului său 
A. A. Gromîko a'reafirmat atitu
dinea Uniunii Sovietice față de 
problema alegerilor în German.a, 
și anume că aceasta este de com
petența exclusivă a poporului 
german.

In încheierea ședinței Christian 
Herter a făcut cîteva observații pe 
marginea problemelor discutate.

Următoarea ședință va avea loc 
vineri la ora 15,30.
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Dacă scopul puterilor 
înarmarea Bun- 
intenșificarea in-

MOSCOVA. 21 (Agerpres).-• 
La 20 mai a avut loc la Kremlin 
o întrevedere între N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Sardar Muhammed 
Daud, primul ministru al Afganis
tanului. In cursul discuției cor
diale și sincere care a avut loc a 
continuat examinarea problemelor 
actuale privind relațiile de bună 
vecinătate și prietenie dintre 
U.R.S.S. și Afganistan, precum și 
a problemelor situației internațio
nale actuale din Orientul Mijlociu.

Schimbul de păreri a confirmat 
că guvernele celor două state do
resc în mod sincer dezvoltarea 
continuă a colaborării prietenești 
dintre ele în conformitate cu înal
tele principii ale Bandungului.

Primul ministru al Afganistanu
lui a mulțumit guvernului U.R.S.S. 
pentru sprijinul acordat de Uni
unea Sovietică Afganistanului in 
ridicarea economiei lui naționale 
și propășirea țării.

S-a constatat că cele două părți 
sînt de acord în ceea ce privește 
aprecierea actualei situații din 
Orientul Mijlociu, precum și in le
gătură cu necesitatea asigurării 
unei păci trainice în această re
giune și a păcii generale.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu desfășu
rarea favorabilă a tratativelor so- 
vieto-afgane în problemele econo
mice care se desfășoară la 
Moscova.

N. S. Hrușciov a primit 
pe membrii delegației Federației 
mondiale a oamenilor de știință

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 20 mai, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a primit pe 
membrii delegației Federației mon
diale a oamenilor de știință cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

Prof. S. F. Powell a expus punc
tul de vedere al Federației mon
diale a oamenilor de știință care 
cere încetarea imediată a expe
riențelor cu arma nucleară. N. S.

Hrușciov a salutat pozifia federa
ției și a vorbit despre eforturile 
depuse de guvernul sovietic pen
tru obținerea interzicerii experien
țelor nucleare. A avut loc un 
schimb de păreri asupra rolului 
oamenilor de știință in preîntim- 
pinarea pericolului unui nou răz
boi și slăbirea încordării interna
ționale.

N. S. Hrușciov a răspuns la o 
serie de întrebări puse de oamenii 
de știință.

Săptămîna culturii romînești 
în Letonia

RIGA 21 (Agerprez). — 
In cadrul Săptămînii culturii 
romînești care se desfășoară în 
Letonia, Ia Riga s-a deschis o 
expoziție a cărții romînești. Ea 
este organizată cu participarea 
asociației A.R.L.U.S.

Sînt expuse cărți din litera
tura romină editate în U.R.S.S. 
în limbile letonă și rusă, pre
cum și opere ale scriitorilor 
clasici romîni — în original. 
Un loc important îl ocupă în 
cadrul expoziției literatura 
popoarelor sovietice editată în 
Romînia.

Expoziția este vizitată zil
nic de sute de oameni ai 
muncii din Riga și de oaspeți 
sosiți în capitala Letoniei. A- 
ceasta este o dovadă grăitoare 
a interesului crescînd pe care 
îl manifestă poporul leton față 
de viața poporului frate 
mîn.

La 20 mai, la Biblioteca de 
stat din Letonia, în incinta 
reia este organizată expoziția, 
a avut loc o conferință a citi
torilor revistei „Narodnaia

Rumînia". Nicol a o Moraru, re
dactor șef al revistei, a vorbit 
despre planurile de creație ale 
acestei publicații.

Săptămîna culturii romînești 
continuă să se afle în centrul 
atenției opiniei publice 
RJS.S. Letonă.

-----Q-----
Sărbătoarea 

pionierilor sovietici
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

TASS transmite : In Piața 
Roșie din Moscova a avut loc 
parada tradițională a pionieri
lor din capitala sovietică, con
sacrată aniversării zilei în 
care a luat naștere organizația 
de pionieri. La paradă au par
ticipat 4.000 de copii.

In seara aceleiași zile,
marele Palat al Kremlinului a 
avut loc un spectacol prezentat 
de tinerele talente, la care 
și-au dat concursul peste 800 
de pionieri și elevi din Mos
cova.

In întreaga țară au avut loc 
serbări pionierești.
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întîmplă
Bîn Laos

Caracterul agresiv al pactu
lui S.E.A.T.O. ca și uneltirile 
imperialismului american în 
Asia de sud-est s-au vădit din 
nou în evoluția evenimentelor 
din Laos.

Îndată după conferința de 
la Geneva din 1954, S.U.A. fo- 
losindu-se de regimul marione
tă din Vietnamul de Sud, a 
căutat în permanență să tulbure 
apele și să se infiltreze în țările 
din această zonă. Laosul a fost 
de pe atunci o țintă a imperia
liștilor americani care intențio
nau să transforme această țară 
într-o bază militară angrenată 
in pactul agresiv al S.E.A.T.O. 
De aceea, înțelegerile interve
nite între guvernul regal lao
țian și reprezentanții Patet-Laos- 
ului, au trezit nemulțumirea 
S.U.A., care au manevrat foto- 
sindu-se de forțele cele mai 
reacționare, în vederea instau
rării unui guvern favorabil lor- 
Și lucrul acesta s-a întîmplat 
odată cu venirea la cîrma Lao- 
sului a guvernului condus de 
Euy Sananinkone. Primul act 
guvernamental a fost o declara
ție a premierului laoțian în oare 
anunța că refuză să îndepli
nească angajamentele pe care 
țara sa și le-a asumat în baza 
acordului de la Geneva. în al 
doilea rînd au fost denunțate 
acordurile intervenite între gu
vernul laoțian și reprezentanții 
forțelor politice și militare din 
Patet-Laos.

La 11 mai guvernul regal al 
Laosului a mers și mai departe 
pe linia care și-a propus-o, dînd 
ordin unor foste unități militare 
ale Patet-Laosului să depună 
armele în 24 de ore, iar unor 
comandanți ce au luptat pentru 
independența Laosului, în frun-

<

la... Munchen

MOSCOVA 21 (Agerpres). TASS 
transmite: Ședința din seara zi
lei de 20 mai a Congresului scrii
torilor din U.R.S.S. a fost prezi
dată de 1. Abașidze. A luat cuvîntul 
scriitorul A. Kalinin care a vorbit 
despre frumusețea primei primăveri 
a septenalului în regiunea Donului, 
ținutul său natal. Trăim, a spus 
scriitorul, așteptînd cu nerăbdare 
o nouă recoltă în literatură. Dacă 
Revoluția din Octombrie și perioa
da construcției socialiste au dat pe 
Maiakuvski, Fadeev, Șolohov, Leo
nov, Tvardovski, putem oare să ne 
îndoim că în perioada construirii 
comunismului vor apare noi și mari 
talente? In lumina sarcinilor sep- 
penalului, a continuat vorbitorul, 
vedem clar rolul de răspundere ce 
revine lucrătorilor din domeniul 
creației în noua etapă a construirii 
comunismului.

Vorbind despre dezvoltarea im
petuoasă a culturii în Uniunea So
vietică, despre puternicul avînt al 
inițiativei creatoare în cele mai 
largi mase populare, N. Mihailov, 
ministrul Culturii al U.R.S.S., a 
arătat scriitorilor că milioanele de 
spectatori doresc să vadă noi 
piese și filme bune, le-a atras aten
ția asupra rolului ce le revine în 
satisfacerea acestei cerințe. El a 
arătat că alături de filme remar
cabile ca, de pildă, „Soarta unui 
om“, care, fără îndoială, va ocupa 
un loc de seamă în cinematografia 
mondială, mai apar adesea și filme 
slabe. Trebuie să tratăm această 
problemă ca pe o problemă de stat, 
din punct de vedere al intereselor 
întregului popor. Trebuie să întărim 
hotărît colaborarea dintre teatre și 
dramaturgi în crearea unui nou re
pertoriu. N. Mihailov a subliniat 
în continuare marea amploare a 
muncii de educație 
maselor în septenal. Scriitorii au 
de îndeplinit o sarcină importantă 
în formarea conștiinței comuniste, 
a moralei comuniste, a gustului 
artistic la tînăra generație, precum 
și în lupta împotriva oricăror ma
nifestări ale revizionismului, ale 
ideologiei burgheze.

In cuvîntarea sa N. Gribaciov 
(R.S.F.S.R.) a acordat o deosebită 
atenție problemelor stilului operei 
artistice și a arătat că pînă în pre
zent critica a dat prea puțină a- 
tenție problemelor măiestriei scrii
torilor'.

E. Mejelaitis (R.S.S. Lituaniană) 
a vorbit despre reorganizarea 
muncii scriitorilor lituanieni.

Poporul nostru, care în trecut nu 
avea o scriere proprie, a spus scrii
torul kirghiz T. Abdumomunov, a 
creat în scurt timp o bogată lite
ratură. Acest lucru a fost posibil 
datorită ajutorului frățesc pe care 
ni-1 acordă popoarele celorlalte re
publici unionale și, în primul, rînd, 
marele popor rus.

Luînd cuvîntul, scriitorul ameri
can F. Bonosky a spus: sînt feri
cit că mă aflu împreună cu dv. și 
îmi aduc contribuția modestă la lu
crările congresului dv. Desigur că 
nu ar fi trebuit să fiu singurul

care să vorbesc aici în numele țării 
mele. De fapt sute de scriitori a- 
inericani ar fi trebuit să se afle 
aici, în această sală, să asculte 
glasul scriitorilor sovietici — scrii
tori din popor, reprezentînd într-a- 
devăr poporul și prin ale căror cu
vinte poporul sovietic vorbește cu 
lumea întreagă.

La ședința din seara de 20 mai 
au luat cuvîntul și V. Solouhin, 
N. Ciukovski (R.S.F.SR.), A. Lu
pan (R. S. S. Moldovenească), 
N. Ohlopkov, artist al poporului 
din U.R.S.S., prof. 1. Anisimov, di
rectorul Institutului de literatură 
universală „Aî. Gorki'*.

Scriitorul indian Banarasi Das 
Ceaturvedi a adresat un salut con
gresului.

amploare a 
comunistă a

★
MOSCOVA 21 (Agerpres).

TASS transmite: In cadrul șe
dinței din dimineața zilei de 21 
mai a celui de-al Hl-lea Congres 
al scriitorilor sovietici a început 
discutarea proiectului noului sta
tut al Uniunii Scriitorilor Sovie
tici.

Gheorghi Markov (Moscova), 
care a prezentat raportul pe acea
stă temă, a subliniat că noul sta
tut trebuie să reflecte rolul edu
cativ și transformator mereu cres
cînd al literaturii sovietice. Statu
tul trebuie să oglindească mai de
plin și mai viu chipul superior al 
omului contemporan — construe, 
tor al comunismului. Tema con
temporaneității este principala 
temă a literaturii de astăzi. Noul 
statut trebuie să fie pătruns de 
ideea că creația scriitorului sovie- 
tic este de neconceput fără o strîn- 
să legătură cu poporul, cu viața și 
munca lui.

După părerea vorbitorului este 
necesar să se modifice definiția 
principiilor fundamentale ale me
todei realismului socialist. Această 
definiție, a arătat Markov, trebuie 
să fie complectată cu teza că prin
cipiul partinității este cea mai 
înaltă expresie a caracterului popu
lar al artei și literaturii și cu teza 
privitoare la legătura dintre litera
tură și viața poporului.

Markov a propus ca în statut să 
se sublinieze ideea că metoda rea
lismului socialist este metoda de 
creație încercată și verificată din 
punct de vedere istoric a literaturii 
sovietice. Una din cele mai im
portante sarcini ale Uniunii rămî- 
ne lupta pentru principiile realis
mului socialist, împotriva tuturor 
aspectelor și formelor influenței 
burgheze, inclusiv împotriva revi
zionismului, ca principală primej
die pentru dezvoliarea literaturii 
și teoriei literare, precum și împo
triva dogmatismului, sectarismului 
și vulgarizării.

In scopul simplificării structurii 
organelor conducătoare ale Uniu
nii Scriitorilor Sovietici, proiectul 
de statut propune desființarea pre
zidiului conducerii Uniunii și tre
cerea funcțiilor sale în sarcina 
conducerii. Se proiectează ca se
cretariatul Uniunii, organul de lu
cru ales de conducere, să Ee rea
les mai des. odată la doi ani, pen. 
tru a se reînnoi componența sa la 
intervale mai mici.

Uzina de motoare de automobile nr. 1 din Gianciun — R.P. Chineză. După orele de muncă 
tinerii se dedică creației.

„Perspectivele" 
unui tînăr 

muncitor american
Șomajul continuă să facă ra

vagii în S.U.A. Printre șomeri 
sînt nenumărați tineri, care 
n-au de lucru multe luni și, 
nici nu au perspectivă să-și 
găsească un loc de muncă. Ce 
fac, cum trăiesc acești oameni 
în „țara tuturor posibilități
lor" ?

La coada imensă din fața 
oficiului direcției securității de 
muncă din Philadelphia se află 
printre sute de șomeri și Ro
bert Barrineau, în vîrstă de 24 
ani. El a lucrat o bucată de 
vreme în industria metalurgică 
și apoi a găsit de lucru în in
dustria textilă. De la începutul 
acestui an a fost concediat. 
Amărît, povestea unui reporter 
al ziarului „Worker" :

„La eliberarea din armată 
am găsit ceva de lucru. Timp 
de trei ani nu l-am părăsit. 
Totuși am fost dat afară. Nu 
există nici o siguranță. Sînt 
singur și prea îngrozit pentru 
a mă căsători. Cum poți face 
aceasta în ziua de azi ? Cum 
îți mai poți face planuri ?“

La 24 de ani, Barrineau recu- 
noscînd că în condițiile capita
lismului un tînăr nu.și poate 
întemeia un cămin, nu se poa
te gîndi la viitor, exclamă cu 
tragism: „Cum îți mai poți 
face planuri!“. Are 24 de arii 
și prezintă, așa cum notează 
reporterul „o figură jalnică în 
haină și pantaloni pestriți". La 
24 de ani, în plină tinerețe, în 
plină forță și capacitate de 
muncă nu poate căpăta de lu
cru, nu-și poate crea o situa
ție. Dar el nu se poate împăca 
cu această situație. Tinerețea 
sa îl îndeamnă să lupte, să 
caute ieșire din starea aceasta 
mizeră, să cucerească din mîi- 
nile asupritorilor condiții ome
nești.

te cu prințul Sufanuvong, li s-a 
fixat domiciliu forțat. Prin a- 
cest act deosebit de grav, gu
vernul regal al Laosului arată 
că în fapt a denunțat total a- 
cordurile de la Geneva.

Măsurile luate de guvernul 
laoțian se înscriu în complotul 
vast urzit de imperialiștii ame
ricani, complot menit să creeze 
încordare în Asia de sud-es‘, 
să înlesnească o agresiune în 
Indochina și să provoace un 
război civil în Laos. Că in a- 
ceste acțiuni este mina imperia
lismului american nu e greu de 
demonstrat. Ziarul „New-Ydrk 
Herald Tribune", referindu-se 
la planurile urmărite de S.U.A. 
în această parte a lumii scria : 
„Laosul va avea posibilitatea 
să intre în S E.A.TO", des- 
tăinuind totodată că S.U.A. se 
vor ocupa de pregătirea trupe
lor laoțiene. Ziarul 
„New Bharat Times", 
festîndu-și îngrijorarea față de 
gravitatea evenimentelor din 
Laos scria : „A devenit cu
noscut faptul că S.U.A. vor să 
construiască în Laos o bază mi
litară americană și să cantoneze 
acolo trupe, pentru a putea la 
momentul oportun să invadeze 
China dinspre sud-est. Iată de 
ce refuză Laosul să îndepli
nească acordurile de la Gene
va. Acest refuz netezește dru
mul pentru crearea unei baze 
militare americane pe terito
riul său".

Iată ce se ascunde deci în 
spatele acțiunilor guvernului 
regal al Laosului. Este și firesc 
ca asemenea acțiuni ce ame
nință pacea și securitatea în 
Extremul Orient să stîrnească 
îngrijorarea țărilor vecine. Gu
vernele R.P. Chineze și R.D. 
Vietnam au protestat împotri
va provocărilor inițiate de 
guvernul laoțian și a cerut ce
lor doi președinți ai conferin
ței de la Geneva — primii mi
niștri ai U.R.S S. și Marii Bri
tanii -— ca să se reia activita
tea comisiei de supraveghere și 
control al aplicării acordurilor 
de la Geneva. Opinia publică 
iubitoare de pace din Asia este 
legitim îngrijorată de eveni
mentele din Laos ce poartă 
puternic amprenta uneltirilor 
urzite de imperialiștii ameri
cani. Ea cere ca acordurile de la 
Geneva cu privire la Indochina 
să fie aplicate și respectate 
pentru a asigura poporului lao
țian condiții democratice de 
dezvoltare.

AL. GIRNEAȚĂ

indian 
mani-

Republica de la Bonn nu im» 
portă din S.U.A. doar racheta 
„Honest John" și bombe atomice 
pentru noul Wehrmacht, Pe lista 
articolelor de import se află și— 
Little Rock. Probabil, sînteți rie- 
dumeriți. Little Rock este un mic 
orășel din Arizona. Cum poate fi 
el importat ? Little Rock a rămas 
pe loc, acolo unded găsim pa har» 
tă. Nici măcar o singură piatră n-a 
fost mișcată de la locul ei. Li 
schimb rasismul feroce care a a- 
dus o tristă celebritate mondială 
Little Rock-ului a fost importat și l. 
în statul lui Adenauer, spre a fac 3 
casă bună cu rasismul mai vechi 
al lui Hitler și pe care îl mențin 
in circulație și acum politicienii 
reacționari vestgermani.

Ziarul vest-german „Die Welt 
der Arbeit" a publicat un articol 
intitulat semnificativ : „Spiritul 
Little-Rock-ului se extinde și la 
noi", in articol se recunoaște : 
„Ceea ce s-a făcut în micul oraș 
din Arizona se observă și în Re» 
publica Federală : la noi cei de 
culoare sînt considerați oameni in» 
fpriori. Acest lucru este dovedit 
de următoarele fapte : în Repu
blica Federală există hoteluri in» 
terzise celor de culoare, bufele in 
care „prezența negrilor este inde
zirabilă". în orașele universitare 
nu se închiriază camere studenți
lor de culoare, iar dacă li se în
chiriază, chiria care li se pretinde 
este foarte mare",

în privința aceasta, ziarul „Tri» 
bune des Nations" descrie cu lux 
de amănunte situația dintr-un 
Little Rock vest-german : Mdn» ' 
chen. Ziarul povestește despre o 
conferință de presă a unor stu» 
denți africani 
di seri mi n area 
time sînt. „La Munchen ca și în 
alte orașe ale Republicii Federale 
— scrie ziarul — sînt restaurante 
și alte localuri publice pe poarta 
cărora se anunță oamenilor de cu
loare, fără nici un fel de jenă, că 
nu există locuri pentru ei".

Se poate ușor observa că Ade
nauer are grijă ca ocupanții ame
ricani să se simtă în statul de la 
Bonn ca în... Arizona. Nimic nu 
trebuie să le lipsească acestora, 
nici măcar barbarul rasism față de 
oamenii cu pielea de culoare în
chisă. Și astfel la Bonn a fost 
complectată moștenirea lui Hitler 
prin importarea Little-Rock-ului, 
a discriminării față de negri. Dar 
locuitorii Germaniei occidentale 
sînt sătul de asemenea importuri 
americane. Ei ar dori nu numai 
să pună capăt acestor importuri, 
dar să-i și... exporte definitiv pe 
actualii lor ocupanți veniți de 
peste ocean.

care au dezvăluit 
rasială a căror vie»

M. RAMURA

IN CÎTEVA RINDURI
Comentatorul

Ljtiteri oț^Lari
De-a lungul a 70 km. se întin

de pe malul drept al Volgăî 
orașul-erou. Pretutindeni se 

înfățișează privirii clădiri monu
mentale, ansamblurile arhitectonice 
luminoase ale cartierelor de lo
cuit, bulevarde drepte și largi. Pri
ma primăvară a septenalului la 
Stalingrad !

Zi și noapte, rotocoale mari de 
fum ies din coșurile uzinei „Oc
tombrie Roșu". Pentru prima oară 
în istoria metalurgiei sovietice, 
uzina a trecut la folosirea gazului 
natural in calitate de carburant 
pentru cuptoarele Martin și cele
lalte instalații.

In anii septenalului va crește, 
considerabil producția de oțel și 
laminate, se va termina reconstruc
ția secțiilor, se vor construi secții 
noi ca, de pildă, o mare secție de 
cuptoare electrice.

Acei care au avut prilejul să 
viziteze secția de cuptoare 
Martin, știu cîtă energie și 

măiestrie sînt necesare pentru a 
produce marca de oțel cerută. 
Aici toată lumea lucrează coordo
nat și ritmic. Totul este calculat 
pînă-n amănunt, pînă la fiecare 
secundă. Cînd privești cum mun
cește oțelarul, îți reamintești fără 
să vrei cuvintele lui M. Gorki : 
„Nu există în lume un eroism mai 
mare, decît eroismul 
creației". Cuptorul nr. 12 este de
servit de o brigadă de tineret-com- 
somolistă. în mod deosebit se re
marcă schimbul condus de Igor 
Slobojdanov.

muncii, al

Despre Igor Slobojdanov munci
torii spun : un om care muncește 
cu drag. Așa a devenit unul din 
cei mai buni oțelari ai uzinei. 
Deseori, schimbului condus de el 
i se încredințează șarje experimen
tale, care cer o mare măiestrie și 
multe cunoștințe. împreună cu aju
torul său secund, 
ghin, *_ 
fără frecvență 
Politehnic. — 
mindoi vor

Cîndva, Alexei 
Sereghin visa să 
devină aviator. 
11 atrăgea profe
siunea curajoasă, 
romantică, de 
conducător de navă aeriană. El 
trăia atunci, departe, la frontiera 
mongolă, unde tatăl lui Alioșa fă
cea serviciu ca ofițer în 
Sovietică.

Școala, Alioșa a făcut-o 
lingrad. Fiind în clasa a 
începu să viziteze aeroclubul. Pe 
urmă a depus o cerere la școala 
de aviație, dar a fost respins pe 
motive de sănătate.

Ce să fac ? Ce profesiune să-mi 
aleg ? Aceste probleme îl 
pau pe adolescent.

într-o zi, împreună cu i 
solvenți ai școlii, Alioșa 
pentru prima oară într-o 
metalurgică. I se înfățișă un ta
blou captivant. Pe funicular înain-

Alexei Sere-
Igor urmează cursurile 

ale Institutului 
Peste puțin timp, a- 

deveni ingineri.

tează vagoneți, Mașini speciale a- 
runcă rapid în cuptor lingourile 
de fontă și fierul vechi.

Alioșa îl rugă pe oțelar gă-i îm
prumute șapca cu ochelarii albaștri 
fixați de ea, și mult timp nu putu 
să plece din fața cuptorului. Totul 
i se părea ca într-un basm, neobiș
nuit. După cîteva zile, Alioșa s-a 
dus la secția cadre să se angajeze 
ca al treilea ajutor de oțelar.

De atunci au

ziarului vest-gernuin ,JDie Welt", 
loachim Besser, se ocupa în
tr-un articol recent de perspecti
vele Conferinței de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe. 
Reprezentînd cercurile oficiale 
vest-germane și în special opi
nia cancelarului Adenauer, „Die 
Welt" își exprima marea sa dure
re : „Sîntem îngrijorați, notează 
comentatorul, de faptul că la Con
ferința de la Geneva participă în 
prezent reprezentanții a două sta
te". Înțelegem durerea cercurilor 
oficiale de la Bonn dar nu le pu
tem oferi nici un calmant. Reali
tatea este încăpățînată, și mult 
mai puternică decît himera lui 
Adenauer, conform căreia se pre
tinde că Bonn-ul reprezintă în ex
clusivitate interesele germane. în 
pofida dorințelor cercurilor diri
guitoare de la Bonn, la Geneva 
R. D. Germană și-a ocupat locul 
cuvenit făcînd cunoscute interesele 
naționale ale poporului german. 
De altfel in fuga condeiului co
mentatorul lui „Die Welt" a scă
pat adevărul nud ilustrat de reali
tate și anume că sînt „două state 
germane". Azi puțin, mîine mai 
mult, guvernul de la Bonn va tre
bui să se plece în fața realității, 
să țină seamă că există două state 
germane, că problemele ce privesc 
poporul german nu pot fi rezol
vate decît prin tratative și relații 
de colaborare între ambele state.

șarzilor vest-germani. „Starea de 
epuizare de pe urma ultimului 
război mondial va lua sfîrșit. Vi
dul va fi umplut de energii noi și 
un patos nou, torentul reținut va 
sparge zăgazul". „Die Welt" vi
sează clipa în pare militarismul 
vest-german cuprins de „patos 
nou" se va simți destul de puter
nic pentru a provoca un nou răz
boi. Curioase fraze într-un comen- 
tar cu privire la conferința de la 
Geneva I Opinia publică are încă 
un prilej să pătrundă în gîndurilc 
intime ale conducătorilor vest-ger
mani.

Faptul unanim 
recunoscut

„doctrina Eisenhower" a e* 
n-a dezarmat însă anumite

SCRISOARE
DIN STALINGRAD

trecut aproape doi 
ani. Acum nimeni 
n-ar recunoaște 
în acest tînăr cu 
înfăjișare de băr
bat, pe băiatul 
acela slăbuț care 

mari, mirați, pen-privea cu ochi
tru prima oară în viață cum se 
face oțelul.

Armata

la Sta-
8 a, el

preocu-

alți ab- 
nimeri 

• uzină

Funcția celui de-al treilea a- 
jutor o îndeplinește comso- 
molistul Iura Beloborodov, 

în brigadă, el a venit de cu- 
rînd de la o școală de meserii. 
Iura este dornic să învețe, tot 
timpul se invîrtește în jurul lui 
Igor. El urmează cursurile pregă
titoare. intenționează să se înscrie 
la școala tehnică.

Primul ajutor al oțelarului este 
Ivan Boiko — mic de statură, dar 
solid. El este tot atît de tîrăr ca 
și tovarășii săi. Totuși este de a- 
cum părinte. Cu șapte luni în 
urmă, întreaga brigadă, cu flori 
în mîini, au întîmpinat-o în fața 
casei de naștere pe soția sa Na-

dejda și pe micul său fiu, Jenia. 
Boiko frecventează școala de 
maiștri. El vrea să devină un mun
citor tot atît de calificat ca și pri
mul său învățător, maistrul Vladi
mir Șapovalov, care a ieșit acum 
la pensie.

— Urmărește cuptorul, Vania, 
— îi spunea maistrul. Eu 35 de 
ani am petrecut în fața lui. E ca 
un copil mic : trebuie hrănit și 
spălat la timp.

Ivan Boiko povestește :
— încep șarja. Uneori cea 

mai mică întîrziere înseamnă 
rebut. Atunci toți îmi vin în aju
tor. O uzină din Moscova ne-a ce
rut 5000 tone oțel — le-am livrat. 
Nimerii nu se uită la ceas. Avem 
totuși timp liber, căci cu toții stu
diem. Mai trebuie să citești litera
tură beletristică, să te duci la un 
teatru, gă vezi un film nou, să-ți 
încurajezi echipa de fotbal...

Colectivul de deservire a cupto
rului luptînd pentru titlul de bri
gadă de muncă comunistă s-a an
gajat „să lucreze cu mare produc
tivitate, să aplice tot ceea ce este 
înaintat, fiecare membru al brigă
zii să-și ridice nivelul cultural, 
să-și însușească cele mai înalte tră
sături ale omului noii societăți, să 
fie exemplu în ce privește atitu
dinea față de obligațiile sociale și 
în viața de toate zilele, să lupte 
cu hotărîre împotriva rămășițelor 
trecutului".

Tinerii muncitori de la cuptorul 
Martin nr. 12 își îndeplinesc cu 
cinste angajamentul.

P. PAVLOVSKI

Același 
comentator

în același articol, lansează?i , . _______
cîteva amenințări străvezii și o a- 
luzie la pierderea răbdării, refe- 
rindu-se desigur la acțiunile be
licoase ale militariștilor și revan-

că 
șuat 
cercuri americane care persistă în 
dorința de a se amesteca în tre. 
burile interne ale statelor arabe. 
Comentatorul societății americane 
de radio ABC transmitea din Cai
ro că Statele Unite depun eforturi 
pentru înființarea unei „federații 
sfinte" între statele arabe. Scopul 
acestei „federații" ar fi aceleași 
cu cel al falimentarei „doctrine 
Eisenhower" și anume, posibilita
tea de amestec american în viața 
statelor arabe, mai precis dorința 
unui dictat american în această re
giune a lumii și frinarea luptei 
popoarelor arabe pentru indepen
dență și progres. Ziaristul ameri
can afirma că a fost recrutat deja 
un prozelit al noului proiect ame
rican și acesta este — nici nu se 
putea altfel — regele Husein — 
acela care-și menține tronul cu a- 
jutorul baionetelor engleze și 
bastoanelor americane.

Un vis ce va avea aceiași soartă, 
ce va eșua ca și „doctrina Eisen
hower" ca și falimentarul pact 
de la Bagdad.

Bestialitatea afaceriștilor de case
Virginia Gardner publică în „Worker" întîlnirea sa cu Shirley 

Leashok ;
„Am întîlnit o pe Shirley Leashok, o femeie blondă, drăguță, de 21 

de ani care așteaptă să nască...
„După cele ce ini s-au întîmplat, îmi spunea tînăra femeie, eram 

hotărîtă să-l dau în judecată pe proprietar, dar cine are bani să-l 
plătească pe avocat dacă soțul e șomer ?... Noi ne-am mutat aici 
(Lacey Gardens, Philadelphia) în septembrie 1957. Lucrurile sau 
petrecut în martie. Pînă atunci plăteam chiria regulat. Proprietarul 
a aflat că soțul meu e șomer. El știe de asemenea și de alte greutăți 
pe care le avem. Eu eram singură acasă cînd portărelul a adus 
nota. Aveam 17 dolari. El i-a luat. Eram trecuți cu 57 dolari de 
plată. Adică mai rămîneau 40 dolari. Chiria noastră de tapt este de 
48,50 dolari. M-am dus la biroul administratorului și am rugat să 
fim puțin amînați. El a promis, dar... Eu am plecat pentru cîteva 
zile la mama, iar soțul meu după lucru. Cînd s a întors el acasă a 
constatat că oamenii proprietarului pătrunseseră în casă și luaseră 
toată mobila din casă. (Proprietarul are cheia de la toate aparta
mentele închiriate). Noi plătiserăm mobila numai pe jumătate. Fami
lia nu și-a mai recăpătat niciodată mobila înapoi".

O pagină zguduitoare ce merită să fie pusă drept prefață măcar la 
una din numeroasele cărți apologetice despre binefacerile capitalis
mului american. Ar da imaginea crudei realități în care se zbat 
oamenii muncii din S.U.A.
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