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Concursul „Iubiți cartea 
să devină o largă acțiune

de masă a tineretului
în scopul stimulării interesu

lui tineretului pentru citit și al 
lărgirii necontenite a orizontului 
său politic și cultural, Comitetul 
Centrat al U.T.M. împreună 
cu Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, Consiliul Central al Sin
dicatelor și Uniunea Scrii
torilor din R.P.R., a inițiat în 
1955 concursul permanent pentru 
citirea literaturii de către tine
ret „Iubiți cartea".

Organizarea concursului „Iubiți 
cartea" contribuie la 
continuă a gustului 
tură al tinerilor,
tind la educația

N. Roman
Secretar al C-C. al U.T.M.

acest con-

dezvoltarea 
pentru lec- 
cartea aju- 
tineretului 

nostru de la orașe și sate în spi
ritul patriotismului socialist, al 
atașamentului față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și Guvernul 
R.P.R., în spiritul internaționa
lismului proletar, 
frățești 
Uniuni 
rilor de democrație populară, 
al prieteniei cu tineretul și po
poarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă. Cartea îi dă posi
bilitatea tînărului să-și însușeas
că cît mai multe cunoștințe din 
tezaurul culturii, lucru absolut 
necesar, după cum a spus ma
rele Lenin, pentru acei care vor 
să devină comuniști, care vor să 
construiască o lume nouă.

Concursul „Iubiți cartea" a 
fost primit cu entuziasm de către 
tineret. Datorită muticii desfășu
rate sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, de către 
organele și organizațiile U.T.M. 
în colaborare cu instituțiile 
culturale de stat și alte or
ganizații de masă, s-a obținut o 
serie de succese în stimularea 
lecturii tinerilor. însetați de cul
tură mulți tineri au devenit citi
tori pasionați, lărgindu-și și îm- 
bogățindu-și necontenit orizontul 
de cunoștințe politice, ideologice 
și culturale.

Cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M. multe biblioteci și-au le
gat conținutul manifestărilor de 
masă ale muncii cu cartea de 
sarcinile popularizării concursu
lui și antrenării tinerilor la citi
rea cărților indicate în biblio
grafie. Organizarea interesantă 
a unor manifestări pe linia mun
cii cu cartea, a discuțiilor fi
nale, înmînarea intr-un cadru 
festiv a insignelor și populariza
rea purtătorilor insignei „Prie
ten al cărții" au stimulat parti-

al unității 
cu popoarele Marii 
Sovietice și ale ță-

ciparea tineretului la 
curs.

Pentru înțelegerea 
fundă de către tineri 
tului de idei 
cadrul joilor 
retului s-au 
acțiuni ca : 
colective pe _ 
seri de ghicitori literare, simpo
zioane, întîlniri cu scriitorii, con
cursuri gen ,,Drumeții veseli" și 
„Cine știe cîștigă" pe temele 
unor lucrări din concurs etc.

Chipurile eroilor din multe o- 
pere ale literaturii noastre noi și 
ale literaturii sovietice au devenit 
pilde vii pentru tineretul nostru, 
însuflețindu-1 prin exemplul lor 
luminos, cultivîndu-i devotamen- 

• tul fără margini față de partid, 
setea de a munci cu entuziasm și 
abnegație pentru victoria socia
lismului în patria noastră. Con
cursul a contribuit și contribuie 
continuu la formarea conștiinței 
socialiste a tineretului, a atitu
dinii noi față de muncă, față de 
avutul obștesc, la dezvoltarea 
spiritului de frăție dintre tinerii 
romîni și tinerii aparținînd mino
rităților naționale.

In desfășurarea concursului, o 
contribuție de seamă și-au adus 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, Consiliul Central al Sindi
catelor și Uniunea Scriitorilor 
din R.P R. Unii scriitori, membri 
ai Comisiei Centrale a concursu
lui, numeroși tineri scriitori 
au mers în diferite regiuni ale 
țării, unde, împreună cu organi
zațiile U.T.M., au organizat în
tîlniri cu tinerii concurenți, dis
cuții pe marginea cărților din 
concurs.

Datorită muncii desfășurate de 
organizația noastră in colaborare 
cu Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, Consiliul Central al Sin
dicatelor și Ununea Scriito
rilor s-au înscris la concurs 
peste 650.000 tineri, din care pes
te 150.000 au devenit purtători 
ai insignei de „Prieten al cărții".

Cu toate rezultatele bune obți
nute în organizarea și desfășu
rarea concursului „Iubiți cartea", 
dacă ținem seama de posibilită
țile existente, trebuie spus că nu 
s-a făcut încă tot ce se putea 
face pentru a antrena la lectură 
organizată masa largă a tinere
tului din patria noastră. Princi-

mai pro- 
a conținu- 

al cărții citite, în 
și duminicilor tine- 
organizat diferite 
recenzii și discuții 
marginea cărților,

pala lipsă în desfășurarea con
cursului „Iubiți cartea" stă in 
faptul că nu peste tot organiza
țiile și organele U.T.M. s-au do
vedit a fi conducătoarele acestei 
acțiuni, nu s-au simțit ele însele 
răspunzătoare de bunul mers al 
concursului. Așa, de pildă, comi
tetele raionale U.T.M. Codlea, 
Sibiu, Tîrnăveni — regiunea 
Stalin au considerat că problema 
concursului aparține numai co
misiilor de organizare, că, odată 
create, doar ele singure au dato
ria să se preocupe de activitatea 
ce trebuie desfășurată în spriji
nul concursului.

Această părere este cu totul 
greșită. Organizațiile și orga
nele U.T.M. au datoria ca, în co
laborare cu toți factorii care răs
pund de desfășurarea concursu
lui, să inițieze acțiuni menite să 
stimuleze continuu gustul pentru 
lectură al tinerilor, să-i ajute 
să-și însușească bogăția de idei 
cuprinsă în cărți.

Datorită tocmai neînțelegerii 
suficiente de către toate organele 
și organizațiile U.T.M. a acestui 
lucru se explică pe deoparte nu
mărul scăzut de tineri antrenați 
la concurs și pe de altă parte 
decalajul vădit dintre numărul 
celor înscriși la concurs și nu
mărul purtătorilor insignei de 
„Prieten al cărții".

în urmă cu cîteva luni, de 

(Continuare în pag. 3-a)

In întlmpinarea 
Festivalului

In întâmpinarea Festivalului 
Mondial al Tinerelului și Studen
ților, ce va avea loc anul acesta 
la Viena, organizația U.T.M. din 
comuna Slobozia Trăsnitul, ra
ionul Coslești a întocmit un plan 
de acțiune în vederea desfășură
rii unei intense activități patrio
tice. in cadrul acțiunilor prevă
zute în plan, una din zile a fost 
declarată „Ziua pădurii". In a- 
ceastă zi tinerii din brigada ute- 
mistă de muncă patriotică din 
comună, în frunte cu Alexandru 
Alexe, comandantul brigăzii s au 
aliniat în fața sfatului popular și 
cîntînd au plecat la lucru. Ajunși 
la pădurea comunală din Valea 
Dobrului, după o scurtă pauză in 
care au jucat fotbal, tinerii au 
trecut la acțiune. Ei au săpat 
puieții de stejar de pe o supra
față de circa 4 ha. și au combă
tut dăunătorii de pe o suprafață 
de 6 hectare. In același timp, 
pionierii și școlarii de la școala 
de 7 ani din comună au distrus 
peste 5000 cuiburi de ciori.

La sfîrșitul zilei de muncă, pe 
o frumoasă pajiște din pădure 
tinerii au încins o horă 
Pînă seara ei au cîntat
revoluționare, au făcut sport și 
au discutat despre măreața săr
bătoare a tineretului lumii.

GH. IONESCU 
învățător

Proletari din toate tarile, uniți-vM!

Vineri 5 iunie 1959

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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de la fabrica „Mătasea Populară" 
din Capitală, se numără și tânăra 
Popa Viorica ■— pe care o vedeți 
în fotografie. Ea își depășește zil
nic norma cu 14-15 la sută dînd 
numai producție de calitate.

Foto: AGERPRES

La electrificarea satului
în cadrul unei adunări generale 

U.T.M. tinerii din comuna Ișal- 
nița, raionul Craiova, au hotărît 
să contribuie cu toate forțele la 
lucrările pregătitoare pentru elec
trificarea comunei lor.

Astfel, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică n-au mai așteptat 
ca balastrul să fie adus din carie
re, de la mari distanțe, cu vagoa
nele de cale ferată, ci au scos din 
apropiere, din rîul Jiu, peste 210 
m.c. de nisip și pietriș.

După ce au săpat 120 de gropi 
pentru îngroparea stîlpilor Je înal
tă tensiune, cu ajutorul unor muu-

citori de specialitate au pregătit 
betonul și au cimentat toate aceste 
gropi. Prin folosirea balastrului 
scos din Jiu, prin lucrările opera
tiv executate, ci au scurtat timpul 
prevăzut cu o lună și jumătate.

Ei au început de asemenea mon
tarea tuburilor și firelor electrice 
în fiecare casă. Aceste acțiuni entu
ziaste aduc economii de 11,725 lei, 
iar lor înșile încă ceva : lumină 
electrică, radio, cinematograf ți al- 
tclf.

ION TEOHARIDE

Solemnitatea înmîndrii 
unor decorații

Pentru abnegație, patriotismul 
și spiritul de sacrificiu de care au 
dat dovadă a fost conferit ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" unor navigatori de pe 
vasul de pasageri „Cernavodă". 
Cu ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa 1V-? au 
fost decorați tovarășii Stoica Stă- 
nică. Dumitru Bojan, Petre Sti- 
pan, Mihai St. loniță și cu ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne", clasa V-a, tovarășii 
Constantin Stingă, Gheorghe 
Munteamr, Florea Stănia, Gheor
ghe Stingă.

Pentru merite deosebite obținu
te în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu s-a conferit tovarășului 
general-maior Grigore Naum, or
dinul „Pentru servicii deosebite 
aduse în apărarea orînduirii so
ciale și de stat" clasa Il-a și to
varășilor locotenent-colonel Nico
lae Stan și căpitan Ion Pasca, or
dinul „Pentru servicii deosebite a- 
duse în apărarea orînduirii sociale 
și de stat", clasa IlI-a.

Cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani, pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite în învățămîn. 
tul superior s-a conferit prof, 
univ. dr. Teodor Cîmpan, „Ordi
nul Muncii" clasa Il-a.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la apariția revistei „Urzica" 
pentru merite deosebite în muncă 
a fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa IlI-a următorilor redactori și 
colaboratori ai revistei: Rik Auer
bach, Alexandru Balteș, Mihail 
Gion, Tudor Măinescu, Elena Ni- 
culescu, Mircea Pavelescu și Sădi 
Rudeanu.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a felicitat călduros pe cei de
corați.

In numele celor decorați, tova
rășii Dida 
Stoica Stănică și 
teș au mulțumit 
distincții primite.

Joi la amiază, la Prezidiul Mi
rii Adunări Naționale a avut loc 
solemnitatea înmînării unor de
corații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Simules- 
cu, ministrul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, general-loco- 
tenent Gheorghe Pintilie, adjunct 
al ministrului Afacerilor Interne, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi. 
nistrului Afacerilor Externe.

Cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani și pentru activitatea îndelun
gată în mișcarea muncitorească 
s-a conferit tovarășului Marin 
Florea lonescu „Ordinul Muncii" 
clasa I-a.

Pentru activitatea îndelungată 
și merite deosebite în munca ar
tistică s.a conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I-a pianistei Aureiia 
Cionca, „Ordinul Muncii" clasa 
Il-a, actriței Dida Solomon Ca- 
limachi, actorului Nicolae Neam- 
țu-Ottonel și „Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a actorului Ion Fărăianu, so
listului Constantin Niculescu și ac
torului Constantin Rusei.

mare» 
clntece

------ o-------

O după amiază de lectură în 
blioteca G.A.S. Ștefănești din 

ionul Pitești

Brigada nr. 3 din secția II a- 
justaj-montaj a Uzinelor „Strun
gul" din Orașul Stalin condusă de 
Herciu Emil este una din brigăzile 
fruntașe din uzină. în luna mai ea 
și-a îndeplinit planul cu 2 zile 
înainte de termen.

In fotografie șeful brigăzii ex
plică tinerilor din brigadă cum 
trebuie să execute cît mai bine 
unul

IAȘI (de la corespondentul no
stru). —

Anul acesta colectiviștii de la 
G.A.C. „Victoria" din comuna Podul 
Iloaiei au extins culturile de floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, po
rumb, grîu și au hotărît să mun
cească astfel îneît să obțină pro
ducții sporite la hectar în compa
rație cu anul trecut. In acest scop 
colectiviști tineri și vîrstnici depun 
eforturi sporite executînd la timp 
și în bune condiții lucrările de în
treținere a tuturor culturilor. Pînă 
la 30 mai ei terminaseră prima 
prașilă pe cele 10 hectare cu sfeclă

de zahăr, 16 ha. cu floarea-soare- 
lui, 35 ha. cu porumb și 7 hectare 
cu sfeclă furajeră. De la 1 iunie 
ei au început prașila a Il-a la floa
rea soarelui și la sfecla de zahăr. 
Urmînd exemplul comuniștilor ute- 
miștii Teodor Bălan, Ion Apostol, 
Aurica Bălan și alții nu au lipsit 
în acest an nici o zi de la muncă 
și au efectuat lucrări de cea mai 
bună calitate. G.A.C. „Victoria" 
se situează în rîndul unităților a- 
gricole socialiste fruntașe din ra
ionul Tg. Frumos la întreținerea 
culturilor.

Solomon-Galimachi,
Alexandru Bal- 
pentru înaltele

(Agerpres)

Primul 
spectacol

Din inițiativa organizației U.TJM. 
din Grupul școlar C.F.R. Grivița 
Roșie (secretar tov. Popa Ilîe) a 
luat ființă aici o brigadă artistică 
de amatori.

Sprijiniți îndeaproape de orga
nizația de partid și conducerea 
grupului, tinerii artiști amatori aii 
pornit la lucru. Au fost puse în 
repetiție scenete satirice la adresa 
elevilor codași la învățătură, a ce
lor ce copiază, a celor ce întirzie 
de la cursuri și alte aspecte ne
gative din activitatea unor grupe.

De curînd brigada artistică a 
prezentat în fața elevilor și cadre
lor didactice din grupul școlar pri
mul spectacol, care s-a bucurat de 
un rea] succes.

Cei prezenți au răsplătit prin 
vii aplauze pe tinerii ce s-au stră
duit să aducă pe scenă cîntecul și 
voia bună. In organizarea și pre
gătirea brigăzii artistice de ama
tori s-au evidențiat în mod deo
sebit elevii Cornel Nicolae, Petru 
Munteanu și Elena Caraiani. în 
viitor, activitatea artistică de ama
tori se va mări prin formarea unei 
echipe de dansuri naționale și a 
unei echipe de teatru.

VASILE OPREA 
corespondent voluntar

Febra sesiunii m
Febra sesiunii de examene a cu

prins lașul universitar.
In stația de tramvai unde mă 

aflam, destulă lume se înghesuia 
să pătrundă intr-un vagon de tram
vai. In plină agitație am zărit ci- 
țiva tineri, cu sufletul la gură, 
care făceau eforturi disperate să 
se urce. Spre surprinderea mea, 
lumea le-a făcut loc și mulți au 
rămas în așteptarea tramvaiului 
următor. Cineva, voluntar, explică 
amabilitatea j „Au examene. Să 
nu întirzie !'*...

Cestul m-a impresionat. Regret 
totuși că n-am izbutit să-i mai în
tâlnesc pe cei cițiva studenți. Nu 
eram sigur dacă in graba urcării 
au reținut frumusețea gestului. A 
acestui gest care obligă...

Mai târziu, străbătând Copoul, 
Copoul îmbrăcat în verde, meta
morfozat parcă intr-o intimă sală 
de lectură, am avut din nou con
vingerea că intreg lașul ințelege 
febra sesiunii.

La capetele băncii ocupată de 
un student rămîn locurile goale.

...Pătrund pe coridoarele uni
versității „Alexandru loan Cuza", 
în locul portarului care să mă în
trebe ce caut, o lozincă mă întrea
bă dacă rn-am pregătit temeinic 
pentru examene. Nu știu ce să răs
pund. Eu rn-am pregătit să... scriu 
despre examene.

Un lucru mi se pare de prisos. 
Tăblițele, cu mențiunea „Examen", 
prinse pe ușile sălilor de curs.

Pentru că studenții din dreptul 
ușilor exprimă mai convingător, și

mai plastic, cred, situația acestor 
săli.

Optimism. Emoție. Precipitare... 
T reptele, pervazul ferestrelor, 

genunchii, s-au ocupat de cărți și 
caiete răsfoite febril ; a cita 
oară ? !

Nu mi se dă nici o atenție. Este 
una din puținele ocazii cînd indi
ferența mă bucură sincer.

Asist la examenul de istorie mo
dernă generală. Regret că nam 
niciun talent la desen. Linia ar
cuită a spatelui celor trei studenți 
aplecați deasupra băncilor aș imor
taliza-o sub titlul : „Concentrare".

Răspunde Jofa Constantin. Des
pre Bismarck.

Este plăcută fraza, simplă, con
sistentă, abundentă în cunoștințe, 
exprimir.d temeinica pregătire... 
„Marx a combătut prin „Procla
mația către muncitori" războiul de 
jaf și anexiune purtat de Bismarck 
împotriva Franței"... ~ 
încuviințează.

Constantin loja a 
treilea subiect. Nota 
care l-au urmărit în 
de studiu îi apreciază cu căldură 
lui Jofa voința și realele progrese.

Abia s-a împlinit o săptămînă 
de cînd lui Jofa i s-a confirmat 
calitatea de proaspăt membru de 
partid.

Notele 9 și 10 obținute la exa
mene in această sesiune justifică 
încredereît ce i s-a acordat.

Citesc în ochii lui satisfacția și 
puterea de a nu se opri nici o

Profesoara

epuizat și al
9. Profesorii 
cei trei ani

clipă din drumul pe care a pornit 
din primul an de studenție.

11 mai aștepată patru examene. 
De aceea probabil, rămîne prea 
puțin timp în mijlocul colegilor 
care-l întîmpină la ușă cu între
barea stereotipă „ce ți-a căzut

Unii regretă că „s-a dus" încă 
un bilet la care țineau iar alții, 
alții îi mulțumesc mai mult decit 
recunoscători.

La etaj, studenții grupei 238 din 
anul 11, dau examenul la litera
tura rusă veche. Ca și pe semes
trul I grupa se prezintă integral, 
în ciuda complexității examenu
lui !... Pentru prima oară ei tre
buie să exprime un vast material 
literar, 
critică 
rusă.

M-a 
V italie 
de cîntecele populare în care sînt 
zugrăvite cu o măiestrie inegala
bilă figurile lui Emelian Pugaciov, 
Petru I, Ivan cel Groaznic. Îmi 
împărtășește satisfacția de a fi ob
ținut nota 10 la unul din cele 
mai grele examene. „Este adevărat 
— Vlasov încearcă să justifice nota 
bună obținută — că mi-au plăcut 
subiectele...".

Răspunde acum Ana Vasiliu. Se 
precipită, se revoltă pe sine, se 
încurcă și își argumentează sieși 
supărarea cu cîteva lacrimi, se îm
pacă cu ajutorul asistentei, reia 
totul de la inceput și izbutește să 
răspundă pentru nota 7. Dar nota 
7 o nemulțumește și pleacă risi-

considerații de istorie și 
literară, numai in limba

impresionat examenul lui 
Vlasov. Vorbește pasionat

pind din nou lacrimi. Bănuiesc 
ineficacitatea consolărilor colegi
lor de afară. Ana Vasiliu a revenit 
și roagă profesorul să-i schimbe 
nota. ' .

Ciudat ! Sînt asigurat că Ana 
Vasiliu este un om cinstit, că nu e 
nicidecum o colecționară de note. 
Totuși, mi se pare nefiresc să nu 
știi să primești o notă care te ne
mulțumește atunci cînd o meriți I

Mă bucură însă bilanțul grupei : 
10 studenți — cu note 10. (După 
toate informațiile, profesorul exa
minator nu acordă lesne nota ma
ximă )....

...Biblioteca Facultății de științe 
juridice. Aici cîteva perechi de 
ochi m-au privit fără nici o înțe
legere. Uitasem atmosfera de liniș
te și studiu care domnea in biblio
tecă.

Îndrăznesc, după destule ezitări 
să o întrerup pe Tutuianu Paras- 
chiva. Răspunsurile ei laconice mă 
obligă la întrebări asemănătoare. 
Aflu că a dat două examene de a- 
cum, obținînd progresiv 8 și 9. Îmi 
declară că examenul de miine e 
cel mai greu (deși sînt convins că 
despre următorul examen v-a spu
ne exact același lucru). Mă roagă să 
nu scriu nimic că am găsit-o consul- 
tind și din alte cursuri de drept

din repere.
Foto: N. STELORIAN 
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SĂPTĂMÎNA 
CONTRIBUȚIEI 
VOLUNTARE

Utemiștii și tinerii din comuna 
Șanț, raionul Năsăud, au muncit 
cu entuziasm la lucrările de în
frumusețare a satului lor. Din 
inițiativa organizației de partid, 
comitetul executiv al sfatului 
popular comunal a organizat în 
acest scop „Săptămîna contribu
ției voluntare". Utemiștii au fost 
printre cei mai activi susținători 
ai acestei săptămîni.

In acest timp s-a transportat 
cantitatea de 600 m.c. balast care 
a fost așternută pe o porțiune de 
5 km. șosea, s-au curățit și s-au 
desfundat toate șanțurile de pe 
marginea drumurilor.

LUCIA BOR 
operatoare

balast care

Situația lucrărilor 
de îmbunătățiri

funciare
Lucrările de îmbunătățiri funcia

re au fost intensificate în ultima 
vreme în majoritatea regiunilor.

La propunerile făcute de lucră
torii din agricultură, aceste lucrări 
se execută anul acesta pe o supra
față de aproape 470.000 ha., cu 
aproximativ 105.000 ha mai mult 
decît prevederile planului anual.

Convinși că lucrările de îmbună
tățiri funciare sînt în propriul lor 
interes material, sute de mii de 
muncitori din gospodăriile agricole 
de stat, colectiviști, întovărășiți și 
țărani cu gospodării individuale și 
alături de ei, muncitori din indu
strie participă voluntar la execu
tarea lucrărilor.

Potrivit informărilor primite de 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii au fost deschise pînă la 1 
nie aproape 500 de șantiere

iu-
Pe

a CombinatuluiLa cercul de artă plastică al Casei de cultură 
Metalurgic Reșița.

In primele 5 luni ale anului, 
harnicul colectiv de la Uzina La
minate din Brăila a produs peste 

penal decit cel aparținînd profeso- plan mai mult de 2700 tone de 
rului ei. Ca să nu se supere.

Naivi mai sînt uneori studenții

In primul rînd

V. LAZAROV

(Continuare în pag. 3-a)

laminate și circa 770 tone de pre- 
filate, șuruburi, sîrmă și cuie. Nu
mai în luna mai au fost date peste 
plan 264,5 tone laminate și 174,7 
tone din celelalte produse.

Aceste succese au fost datorate

producție
1 folosirii mai bune 

a capacității de producție a utila
jului și respectării graficului orar 
de laminare. Echipa de laminoriști 
condusă de maistrul Nicolae Po
pescu, care se îngrijește de apro
vizionarea din timp a locurilor de 
muncă cu materie primă, a dat în 
luna mai peste plan 125,9 tone de 
laminate. (Agerpres)

care se fac lucrări de irigație, îndi
guiri, desecări, regularizări de rîuri 
etc. Pînă acum au fost amenajate 
pentru irigat 65.000 ha., iar pe alte 
21.500 ha. lucrările sînt în curs de 
executare. Concomitent cu amena
jările pentru irigații, pe șantierele 
unde lucrul a început se efectuea
ză îndiguiri, desecări și alte lucrări 
prin care se ameliorează 253.000 
ha.

Pînă acum s-a executat un vo
lum de terasamente de 14.500.000 
m.c., precum și numeroase stații 
de pompare, apeducte, stăvilare, 
poduri etc.

în regiunile Constanța și Pitești, 
unde Comitetele executive ale sfa
turilor populare s-au preocupat de 
asigurarea din timp a proiectelor 
necesare, de buna organizare a 
șantierelor și de mobilizarea ma
selor, au fost obținute realizări în
semnate în executarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. Cu toate 
că față de anul trecut s-a executat 
un volum mai mare de lucrări, în 
unele regiuni ele sînt sub nivelul 
posibilităților. în gospodăriile agri
cole de stat din Regiunea Autono
mă Maghiară amenajarea terenuri
lor pentru irigat este abia la în
ceput, iar în regiunile București, 
Galați, Timișoara și Oradea sînt 
întîrziate.

Lucrările de îndiguiri și desecări 
nu se desfășoară potrivit graficului 
de execuție, mai ales în regiunile 
Timișoara, Stalin, Ploești, Iași, 
București și Craiova.

Pentru recuperarea întîrzierii, 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii recomandă sfaturilor populare 
să ia toate măsurile pentru termi
narea amenajărilor necesare iriga
țiilor și grăbirea ritmului de exe
cutare a lucrărilor de îndiguiri și 
desecări. în acest scop este necesar 
să se mențină, cu sprijinul mase
lor și prin folosirea întregii capa
cități de lucru a utilajului terasier, 
un ritm susținut de lucru pînă la 
terminarea lucrărilor pe fiecare 
șantier.

Conducerea și îndrumarea lucră
rilor să fie asigurate permanent de 
către specialiștii din cadrul ofi
ciilor regionale de îmbunătățiri 
funciare și să fie atrase în această 
muncă și celelalte cadre de ingineri 
agronomi.

O atenție deosebită trebuie acor
dată unităților agricole socialist- 
cooperatiste și țăranilor cu gospo
dării individuale care doresc să 
execute cu mijloace și forțe proprii 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
menite să asigure producții sporite.

Concomitent eu aceste lucrări să 
se continue identificarea terenuri
lor care urmează să fie amenajate 
pentru irigat în anul 1960 sau pe 
care trebuie executate alte lucrări 
de îmbunătățiri funciare, pentru 
ca proiectarea și chiar execuția să 
înceapă din acest an.

(Agerpres)
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Cronica
științifică

este mai impor- 
planetei noastre

★
este iumea stelelor ! 

a căror strălucire este 
de ori mai intensa de-

studiat în legatu- 
fenomene de pe 

cărora evenimen- 
își exercită in-

a.c., orele 1,30 minu- 
Moscovei, colaborato- 

solar din Usurisk 
în Extremul

uriașă explozie 
în Soare

Sâ creștem 
păsări și iepuri 

de casa

La 9 mai 
te după ora 
rii serviciului 
(localitate situata 
Nord al Uniunii Sovietice) au în
registrat un eveniment rar și de 
importanța deosebită din punct de 
vedere astrofizic : o uriașa explo
zie în emisfera de nord a discu
lui so-lar.

tului, aurorele polare, furtunile 
magnetice etc. și exploziile solare?

Iată doar cîteva din extrem de 
numeroasele întrebări la care oa
menii de știință caută un răspuns 
cît mai precis.

Din această cauză, Soarele este 
urmărit zi de zi, fără încetare de 
observatoarele solare din lumea 
întreagă și fiecare fenomen consta
tat este imediat 
ră cu celelalte 
Pămînt, asupra 
tele din Soare 
fluența.

Amploarea

„Editura tineretului** a editat 
de curînd o nouă lucrare dedi
cată activității practice a tinere
tului : o carte în care fiecare tî- 
năr poate găsi o mulțime de 
sfaturi în legătură cu crește
rea păsărilor și iepurilor de casă.

Ing. M. Bălășescu specialist 
în avicultură prezintă într-o for

în tot cursul

Nesfîrșită 
Există stele 
de milioane 
cît a Soarelui. Cu toate acestea, 
nici un astru nu 
tant pentru viața 
decît „astrul de 
foc“. Pamîntul 
primește de la 
Soare într-un 
singur minut atî- 
ta' energie cît a 
fost produsa pe 
globul pamîntesc
anului 1952, în industrie, comuni
cații, agricultură și gospodărie 
casnica la un loc. Cu toate acestea, 
planeta noastra primește doar o 
parte infimă din energia totală ra
diată din Soare.

Dar ceea ce este cu adevărat 
extraordinar, este faptul, că, așa 
cum au stabilit oamenii de știin
ța, uriașa cantitate de energie ra
diata de Soare n-a suferit nici o 
scădere în decursul mileniilor. Ți- 
nînd seama de aceste constatări, 
fizicienii și astronomii și-au pus 
atunci întrebarea firească : ce 
combustibil miraculos arde în Soa
re de milioane de ani, producînd 
în mod constant aceeași uriașa 
cantitate de energie ?

Știința ultimilor ani a reușit să 
explice acest feromen, arătînd ca 
astrul zilei reprezintă un uriaș la
borator atomic în Cosmos, o torța 
nucleară de dimensiuni gigantice 
în care se realizează clipa de clipă 
procesul fuziunii hidrogenului în 
heliu, proces pe care savanții au 
reușit să-l reproducă și în labora
tor. Dar oamenii de știință au 
creat un „soare" doar pentru o 
fracțiune infimă dintr-o secundă, 
în timp ce Soarele eliberează can
titățile gigantice de energie de 
lioane de ani.

Care este „secretul" deținut 
astrul zilei ?

Care este mecanismul exact

mi-

de

al 
întreruperilor comunicațiilor radio
fonice pe unde scurte în partea 
Pămîntului luminata de Soare, în 
timpul uriașelor explozii solare ? 

Ce legătură există între modifi
cările cîmpului magnetic al Pămîn-

Masele plastice 
folosite în mine

Pînă acum, pentru susținerea 
abatajelor în mine se foloseau lem
nul, oțelul sau betonul armat. Dar 
în condițiile minei lemnul putre
zește, iar oțelul se corodează rece
de. Stîlpii de susținere din beton 
armat au o greutate foarte mare 
și sfat greu de transportat prin 
galeriile înguste.

Toate aceste neajunsuri sînt eli
minate de stîlpii ușori, din țevi 
de materiale plastice. Rezistența 
lor, este da trei ori’mai mare de
cît a stîlpilor de lemn și se com
pară cu cea a stîlpilor de oțel. 
Aceste țevi sînt făcute din fibre de 
sticlă legate cu rășini sintetice.

Producția noului material a fost 
pusă la punct la Leningrad.

exploziei observata 
de colaboratorii 
serviciului solar 
din Usurisk la 9 
mai ac. a fost 
de o intensitate 
rar întîlnita. Ex
plozia a dat 

protuberanțe, — flă- 
la marginea discului

naștere unei 
cari roșiatice 
solar, — care după 16 minute de 
la ivire a atins în fotosfera so
lară (partea vizibilă a atmosferei 
solare) o înălțime de 300.000 km.

Atmosfera solară din calmă cum 
este în mod obișnuit, brusc s-a 
perturbat. Din această uriașă co
loană de gaze strălucitoare fier
binți — adevărate flăcări fotosfe- 
rice — cu mișcări de convecție 
rapide și cu viteze de 450 km/s 
s-au ramificat mai multe coloane 
incandescente, care au continuat 
să se urce după o traiectorie 
curbă, atingînd după 2 ore și 42 
de minute o înălțime de aproape 
600 000 km.

Apoi enorma coloană de gaze 
calde, în care predomina banda 
spectrală a hidrogenului, — gazul 
cel mai abundent din Soare — a 
început să se dezagregheze, căzînd 
pe suprafața solara.

Nu încape îndoială că prelucra
rea tuturor datelor înregistrate de 
oamenii de știința sovietici, vor 
duce la o tot mai buna cunoaște
re a fenomenelor complexe ce se 
desfășoară clipă de clipă în astrul 
de foc.

Conf. univ. ing.
D. G. TRAUȘANU

mă extrem de accesibilă princi
palele subiecte care pot interesa 
nu numai pe un amator crescător 
de păsări sau iepuri ci chiar pe 
acei ce lucrează efectiv în secto
rul zootehnic. Iată numai cîleva 
dintre ele : cum se cresc puii de 
o zi fără cloșcă, cum îți poți 
construi singur un incubator (o 
clocitoare) sau o eleveuză (cloș
că artificială), cum se hrănesc 
păsările și iepurii de casă în așa 
fel încit să se obțină o producție 
maximă iar întreținerea lor să 
fie într-adevăr rentabilă etc., etc.

Sînt foarte interesante și capi
tolele speciale dedicate proble
mei alimentației pe baze științi
fice și sfaturilor legate de teh
nica creșterii și îngrijirii rațio
nale a păsărilor și iepurilor de 
casă.

Autorul vorbește în numeroase 
rînduri despre importanța dez
voltării sectorului avicol pentru 
economia noastră.

Problematica lucrării ing. M. 
Bălășescu este foarte variată : 
începînd cu descrierea celor mai 
răspîndite rase de găini, rațe, 
gîștc, porumbei, iepuri, din țara 
noastră și sfîrșind cu titlurile lu
crărilor științifice care pot fi stu
diate de tinerii membri ai cercu
rilor „micilor zootehniști**.

Felicităm „Editura tineretu
lui** pentru această utilă lucrare 
care vine la timp în sprijinul 
chemărilor organizației U.T.M. 
pentru mobilizarea și îndruma
rea utemiștilor în acțiunea de 
creștere a păsărilor și iepurilor 
de casă.

Ing. N. BANEASA

Un tren ai viitorului...
Desen de A. BUIGULESGU

Contribuții rominești 
la Congresul mondial 

de cercetări agronomice
în epoca actuală, în care toate 

popoarele lumii își afirmă voința 
de pace și de colaborare, întîlniri- 
le oamenilor de știință in conferin
țe și congrese internaționale, joa
că un rol deosebit. De aceea țara 
noastră se străduiește să fie pre 
zentă pretutindeni unde oamenii 
de știință își împărtășesc reciproc 
rezultatele cercetărilor și unde 
munca lor creatoare deschide dru
mul păcii și al progresului.

La începutul lunii mai, s-a ținut 
la Roma primul congres mondial 
de cercetări agronomice.

Congresul a Îmbrățișat toate 
sectoarele principale ale științe* 
agricole.

Acad. prof.
G. lone&cu-Sisești

Doi tineri cercetători de la Institutul de mecanică aplicată „TraianVuia" lucrează la instalația pentru 
studiul așchierii oțelurilor.

Foto: N. STELORIAN

S-au pezentat 
peste 100 de ra
poarte speciale 
din diferite țări. 
S-au desemnat,
din vreme, 16 raportori principali 
care au sintetizat în 16 rapoarte 
generale datele cuprinse în rapoar
tele speciale.

în ședințele plenare și în ședin
țele celor două secții ale congre
sului s-au prezentat numai cele 
16 rapoarte generale. Discuțiile 
s-au referit la aceste rapoarte ge
nerale, dar și la rapoartele specia
le, tipărite și distribuite congresiș- 
tilor-

Delegația romină a fost compu
să din prof. D. Davidescu, delega
tul A.S.I.T.-ului, prof. N. Giosan, 
delegat al Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii și semnatarul 
acestor rinduri ca delegat al Aca
demiei R.P.R.

Delegația romină a prezentat 
patru rapoarte speciale care au 
fost incluse în lucrările congresu
lui.

Prof. D. Davidescu a prezentat 
astfel, raportul intitulat: „Organi
zarea cercetărilor agronomice în 
Romînia". Autorul, după o scurtă 
privire istorică, expune progresele 
realizate la noi mai ales după 
1944 și enumera institutele de cer
cetări care se ocupă azi în țara 
noastră cu problemele agriculturii. 
Dintre problemele mai importante 
cercetate, autorul citează : spori
rea fertilității solului; crearea de 
noi soiuri mai bune; combaterea 
eroziunii solului: lupta contra 
dăunătorilor și bolilor plantelor. 
In domeniul zootehniei sînt citate 
problemele următoare : creșterea și 
hrănirea animalelor ; lupta contra 
sterilității ; ameliorarea raselor și 
lupta contra bolilor infectoconta
gioase. Autorul arată de asemenea 
realizările în domeniul mecanizării 
agriculturii prin stabilirea sistemei 
de mașini pentru principalele cul
turi.

Un al doilea raport ai prof. Da

videscu se ocupă 
de problema în
grășămintelor în 
agricultura romî- 
nească. în acest

raport se arată progresele realiza
te în țara noastră în aplicarea în
grășămintelor ca urmare a expe
riențelor efectuate și a dezvoltării 
industriei noastre, producătoare de 
îngrășăminte chimice.

S-a prezentat de asemenea la 
congres un raport, intitulat „Con
tribuții la diagnosticul carenței de 
mangan“. Autorul a experimen
tat cu porumb, în vase de vegeta
ție umplute cu nisip, căruia i s-au 
adăugat elementele nutritive nece
sare, afară de mangan. Plantele 
crescute prezentau un aspect ca
racteristic pentru lipsa de man
gan ; creșterea plantelor a fost în- 
tirziată și fructificarea a fost in
fluențată defavorabil.

Eu am prezentat un raport cu 
privire la „tipurile de sol din Re
publica Populară Romină și sta
rea lor de fertilitate". In cadrul 
acestui raport, după ce am arătat 
că pe teritoriul Republicii Popu
lare Romîne se întîlnesc toate ti-

purile de sol din zona temperată, 
de la cernoziomurile din stepă 
pînă la solurile podzolice din zona 
mai umedă și solurile brune și ne
gre acide din Carpați, am dat ca
racterele esențiale ale fiecărui tip 
de soi și modul cum variază sta
rea lor de fertilitate. Am accen
tuat constatarea importantă sta
bilită prin cercetările noastre că 
fertilitatea naturală crește din 
zona stepei aride spre zona inter
mediară de silvo-stepă și descrește 
apoi din ce în ce mai puternic 
spre zona ploioasă și rece.

Comitetul de organizare al Con
gresului a acordat o binevoitoare 
atenție delegației noastre. In șe
dința solemnă de deschidere a fost 
programat și a luat cuvîntul și 
conducătorul delegației noastre, 
care a fost ales apoi vicepreședin
te al uneia din Secțiile congresu
lui.

In ședința plenară de închidere, 
conducătorul delegației noastre, 
care semnează acest articol, a 
fost ales, împreună cu prof. Davi
descu, în comisia internațională 
pentru schimbul de experiențe și 
coordonarea cercetărilor agrono
mice.

■ Toate marile o- 
rațe au fost lipsite 
pînă pe la anul 1700 
de orice fel de lumi
nă pe străzi.

O tn veacul al 
18-lea, pe străzile 
din mijlocul orașului 
București fium era 
Podul Mogoșoaiei, 
Podul de Pămînt au 
fost așezate din loc

in loc felinare cu lu
minări de seu sau de 
ceară, ocrotite de 
vint prin piei de oaie 
sau de capră bine 
tăbăcite, pentru a fi 
transparente.

In București și Iași 
erau pe acea vreme, 
ateliere mari de fa
bricat luminări. Do
cumentele arată că

prin 1784 exista la 
București o breaslă 
a făclierilor.

9 In '1881, la pri
ma expoziție mondia
lă de electricitate de 
la Paris, a fost expu
să prima lampă elec
trică cu incandescen
ță, minunata invenție 
a omului de știință, 
rus A. N. Lodighin.

De-a lungul veacurilor nenumărați gînditori 
au căutat să pătrundă cauzele dezvoltării so
ciale. Studierea tainelor dezvoltării sociale n-a 
fost însă un lucru ușor. Pentru a se descoperi 
legile apariției și dezvoltării organismelor a- 
nimale și a celor vegetale au fost necesare mi
lenii, au fost necesare eforturile unui mare 
număr de minți luminate. Descoperirea legilor 
dezvoltării sociale a necesitat eforturi și mai 
mari. Această descoperire aparține marilor 
dascăli ai clasei muncitoare, Marx și Engels.

Știința marxist-lenipistă ne dovedește că 
dezvoltarea socială are logica sa internă nece
sară. succesiunea sa, legile sale obiective.

Propovăduitorii misticismului, obscurantis
mului, prornovînd interesele de clasă ale ex
ploatatorilor susțin concepții cu totul diferite.

Ei afirmă astfel, că societatea omenească 
este o uniune a credincioșilor care există din 
voința lui dumnezeu. Creștinii, de pildă, con
sideră adevărata societate numai „biserica lui 
Hristos" în care se manifestă „înțelepciunea și 
dragostea lui dumnezeu față de oameni". Din
colo de cadrul acestei biserici se află, chipu
rile, împărăția diavolului.

In zilele noastre asemenea afirmații sînt 
susținute nu numai de teologi ci și de nume
roși așa-ziși filozofi personaliști ca Hoking, 
Brightmann și alții, care susțin că societatea 
omenească, ca și întregul univers este o ma
nifestare a „personalității superioare", adică a 
lui dumnezeu. De aceea „libertatea desăvîrșită" 
a omului, spun ei, cere transformarea tuturor 
oamenilor în robi ai lui dumnezeu.

Mobilurile unui asemenea punct de vedere 
sînt ușor de aflat. Propovăduind cu atita dia
bolică perseverență ideea esenței divine a so
cietății, reprezentanții misticismului contempo
ran încearcă să inspire maselor populare ex
ploatate ideea inadmisibilității desființării o- 
rînduirii burgheze, creată, chipurile, tot din 
dorința unei ființe supranaturale.

Să luăm de pildă problema originei socie
tății.

După cum este știut, reprezentanții misticis
mului din toate timpurile și de toate catego
riile afirmă că societatea omenească este re
zultatul creației divine. Vechii preoți egipteni 
susțineau de exemplu că Ia baza societății stau 
primii oameni din lut, creați pe masa de olărie 
a zeului Hrum....

Potrivit concepțiilor biblice întreaga specie 
umană cu toate orînduirile sociale se trage din 
Adam și Eva.

Astăzi și un copil de școală primară poate 
răspunde acestor aberente supoziții.

Știința ne dovedește că procesul de formare 
a| societății nu a fost supus voinței vreunei

Bra hisîK: nu mai e Ioc
pentru zei

forțe supranaturale, că el a durat sute de mii 
de ani, timp în care omul a parcurs calea de 
la cetele separate de pitecantropi și sinantropi 
pînă la comunele patriarhale ale uniunilor 
de triburi care numărau zeci de mii de oa
meni. Acest proces de formare a societății o- 
menești ar fi fost imposibil, dacă nu s-ar fi 
creat primele unelte de muncă cu ajuto
rul cărora maimuța-om a început să acțione
ze asupra naturii, dacă n-ar fi apărut noi ra
muri de producție care cereau o perfecționa
re a legăturilor de producție de muncă și a 
relațiilor între oameni. Tocmai datorită muncii 
a apărut vorbirea articulată diferită, omul a 
început să-și dea tot mai bine seama de pro
prietățile și esența lucrurilor și fenomenelor 
naturale, să pătrundă legile lumii înconjură
toare.

Faptele confirmă de altfel într-o asemenea 
măsură înțelegerea științifică a apariției socie
tății îneît este foarte greu teologilor să mai 
lupte împotriva lor.

Ce fac atunci propovăduitorii misticismului? 
Ei încep să „încline" să recunoască chiar ex
plicația dată de știința contemporană dar in
troduc anumite „rectificări". Caracterul aces
tor rectificări se poate vedea din exemplul 
cărții abatelui francez G. Remmy, „De la crea
ția pînă la era atomică" (Pe marginea bibliei) 
unde poți citi cu stupefacție într-o carte apă
rută la mijlocul veacului nostru că Adam și 
Eva au apărut ca rezultat a| unui salt biolo
gic („mutație") din lumea animală datorită... 
„activității transformatoare a lui dumnezeu", 
iar societatea omenească care a apărut din a- 
ceastă pereche există de asemenea, chipurile, 
din voința „celui de sus".

Nu dovedește oare din plin acest exemplu 
ridicolul argumentelor teologilor contemporani 
care încearcă să pună în slujba religiei inter
pretarea pseudoștiințifică a dogmelor biblice?

Pînă la Marx și Engels nici unul din savan
ții filozofi (să nu mai vorbim de teologi), n au 
putut da un răspuns olar la întrebarea dacă

există legi ale dezvoltării sociale și care sînt 
forțele motrice ale progresului social.

Mulți filozofi burghezi au negat în general 
existența unor legi în societate.

Unii sociologi, împreună cu teologi au con
siderat și mai consideră că în dezvoltarea so
cială se manifestă legi stabilite prin voința di
vină. încă în secolul al XVI-lea de pildă, re
formistul francez J. Calvin a enunțat învăță
tura despre „predestinația absolută a vieții o- 
mului". Dumnezeu, chipurile, încă „înaintea

Despre progresul social 
și predestinația divina

creării lumii" a predestinat pe unii oameni 
pentru „salvare" și „fericire veșnică" în rai, 
iar pe alții „la pieire" și „strădanie veșnică 
în iad". Acest „verdict divin" este... absolut 
irevocabil...

Pentru atenuarea acestui fatalism atît de 
„sever", care a dus printre altele, pe teologi la 
numeroase contradicții, propovăduitorii misti
cismului au început să pună accent pe „esen
ța păcătoasă" a omuluj. Moartea „mîntuitoru- 
lui" spun ei „a eliberat" pe oameni de păcatul 
lui Adam și Eva. Acum (logica e foarte sim
plă după cum se poate vedea) oamenii tre
buie să se elibereze de propriile lor păcate 
personale pe calea pocăinței, rugăciunilor, 
smereniei, răbdării, respectării tuturor riturilor 
religioase, pe calea credinței în „minunea" 
dumnezeiască.

Este evident și pentru un copil că această 
„concepție" care este menită, să abată masele 
de exploatați de la lupta revoluționară este 
extrem de folositoare exploatatorilor.

Străduindu-se să adapteze religia actualelor 
realizări ale științelor sociale, sociologul ame

rican M. Bowen a declarat nu de mult că, 
chipurile, legile dezvoltării societății sînt dez
văluite de dumnezeu oamenilor prin interme
diul conducătorilor Organizațiilor bisericești, 
iar unica interpretare justă a legilor sociale 
o pot da numai neothomiștii, care... se bucură 
de sprijinul larg al burgheziei imperialiste.

Neothomiștii — reprezentanții scolasticei 
contemporane, nu recunosc tocmai legile pro
gresului social. Astfel, neothomistul Foly se 
străduiește în numeroasele sale lucrări să de
monstreze că în istoria societății omenești se 
înfăptuiește predestinația divină, iar nu țelurile 
omenești, că drumurile istoriei sînt negîndite, 
necunoscute, de neconceput, că istoria nu evo
luează. Aceasta este tocmai teoria care le 
trebuie capitaliștilor monopoliști, care mai 
speră să convingă popoarele din țările lor că 
domnia lor este... predestinată și că fără ea 
viața ar fi de neconceput.

Marxism-leninismul nu a dovedit numai 
caracterul incontestabil al progresului istoric, 
ci a și descoperit legile dezvoltării sociale.

Materialismul istoric privește fiecare eveni
ment istoric, fiecare fenomen social nu în mod 
izolat, ci în legătură cu acele condiții care 
i-au dat naștere, care l-au chemat la viață. 
Descoperind în modul de producție cheia pen
tru înțelegerea dezvoltării societății omenești, 
Marx și Engels au putut stabili legile dezvol
tării sociale, ale istoriei societății.

„Forțele sociale, — scria F. Engels în Anti 
Diihring,— la , fel ca și forțele naturii, acțio
nează orbește, violent și distructiv atîta 
timp cît nu le cunoaștem și nu ținem seama de 
ele. Dar . o dat,ă ce le-am cunoscut, o dată ce 
am înțeles acțiunea, direcția și efectele lor, nu 
mai depinde decît de noi ca să le supunem tot 
mai mult voinței noastre și să atingem prin 
ele scopurile noastre...".

Pe baza cunoașterii acestor legi, partidele 
marxist-leniniste conduc proletariatul la revo
luție, la transformarea revoluționară a socie
tății.

Numai în condițiile socialismului oamenii 
folosesc legile progresului social în mod activ 
în interesul înaintării cît mai grabnice spre 
comunism. întreaga politică a partidelor co
muniste și muncitorești din țările socialiste, 
întreaga activitate economică și culturală des
fășurată de ele se bazează tocmai pe respec
tarea legilor obiective corespunzătoare, se 
fundamentează pe o bază științifică.

împotriva învățăturii marxiste cu privire la 
legile dezvoltării sociale se pronunță aproape 
toți sociologii și teologii burghezi. Ei afirmă 
cu încăpățînare că „totul este de la dumne
zeu" iar progresul social — atunci cînd e re
cunoscut — este, chipurile o manifestare a „în
țelepciunii divine". Unii dintre ei dezvoltă în 
mod intens ideile sociologului englez Herbert 
Spencer. Alți gînditori burghezi compară 
viața societății cu viața organismului animal 
și de aici ajung la concluzia despre „caracterul 
natural" și eternitatea capitalismului. Despre 
această așa-zisă sociologie organică și despre 
autorii ei a spus cuvinte bine nimerite M. 
Gorki, în opera „Stâpînii vieții" :

— „Uite, — spune unul din personajele ale
gorice ale povestirii, — sub piatra aceasta grea 
putrezesc mîndrele rămășițe ale unui înțelept, 
care propovăduia că societatea este un orga
nism asemănător cu... organismul maimuței sau 
al porcului, sau așa ceva. E o teorie folositoare 
pentru oamenii care se consideră efeieri ai or
ganismului I Aproape toți politicienii și condu
cătorii bandelor de hoți sînt adepții acestei 
teorii. Dacă eu sînt creierul, mișc mîinile după 
plac și voi ști totdeauna să înfrîng rezistența 
instinctivă a mușchilor organismului care con
stituie puterea mea regească".

înțelegerea mistică a vieții sociale a fost de
tronată de marxism-leninism, de întreaga prac
tică socială și de producție a oamenilor, de 
întreaga experiență a construcției unei vieți 
noi în țările lagărului socialist care dovedesc 
tot mai mult justețea adevărului despre exis
tența legilor obiective ale societății pe care 
partidele marxist-leniniste le cunosc și le în
țeleg, punindu-le în slujba fericirii maselor. 
„Creșterea puterii adevărate a omului asupra 
forțelor naturii și societății va desființa orice 
necesitate de a mai căuta o consolare într-o 
putere închipuită a unor zei închipuiți, asupra 
naturii și societății — spunea I. 1. Skvorțov 
Stepanov în lucrarea recent apărută în limba 
romină „Cugetări despre religie".

In natură și societate nu va mai rămîne loc 
pentru zei și religie".

(După un articol apărut tn revista „Nauka 
i jizn").

CHINA - 
un leagăn 
al științei
Cu mult înainte de era noa& 

tră, chinezii, descoperitorii pra
fului de pușcă, construiau pen
tru petrecerile populare „săgeți 
de foc**, care se ridicau spre înal
tul cerului, datorită forței de 
destindere a gazelor degajate în 
momentul exploziei. China a 
fost un adevărat leagăn al știin
ței, unul dintre principalele fo
care ale tehnicii și cunoașterii 
naturii din vechime.

„Peste tot în această țară — 
scria plin de admirație Marco 
Polo — există pietre negre. Ele 
sînt dezgropate din munți, cum 
dezaropi minereurile și ard ca 
lemnul44.

Exploatarea și folosirea huilei 
(căci de ea e vorba) nu datează 
însă în China de pe vremea ves
titului călător, ci cu mult înain
tea erei noastre. In ce privește 
siderurgia, centrul de producție 
a fontei și oțelului de la Lanciu, 
își vindea mărfurile, cu mii de 
ani în urmă pînă în India, Per
sia și Imperiul Roman.

Este cunoscut faptul că tot 
China e patria porțelanului, că 
în secolul al III-lea î.e.n. coră
bii chinezești înzestrate cu bu
sole au ajuns în Filipine, Insu
lele Indoneziei, India și Ceylon, 
că fabricarea mătăsii este de a- 
semenea o creație a Chinei, că 
știința farmaceutică și medicală 
chineză datează de multe mile
nii.

In ce privește astronomia, încă 
acum patru milenii în China e- 
xista o rețea de observatoare as
tronomice, previziunea eclipselor 
devenise curentă, se efectuau mă
surători sistematice asupra ste
lelor.

Aceste cîteva lucruri mi-au ve
nit în minte citind despre unele 
realizări ale oamenilor de știin
ța din China nouă. După seco
lele de stagnare care au cores
puns epocii înapoierii feudale 
și barbariei colonialiste, cînd tor- 
cătoriile de mătase de la Sian au 
fost prefăcute în ruine, iar „tur
nul de porțelan** de la Nankin 
s-a năruit, revoluția populară a 

dat un puternic imbold forței cre
atoare a poporului. Saltului eco
nomic impresionant înfăptuit în 
ultimii ani de poporul chinez 
condus de Partidul Comunist 
Chinez, îi corespunde u-n salt tot 
atît de uimitor în ștință și teh
nică.

Iată cîteva fa-pte :
..S-a construit un ciclotron de 

25 milioane electronivolți. A fost 
pus în funcțiune, înainte de ter
men cu ajutorul U-R.SiS., un re
actor atomic experimental cu 
apă grea, avînd o capacitate de 
7—10.000 kiv ; acesta a și pro
dus 33 categorii de izotopi.

Un institut al Academiei de 
Științe a R. P. Chineze a reali

zat toată munca de cercetări pre
văzută de cel de-al doileia plan 
cincinal în numai 6 săptămîni ; 
s-au construit microscoape elec
tronice, un mare spectroscop 
foto-elemente, teodoliți de înaltă 
precizie, aparate de proiecție 
multiple etc. Un alt institut, a 
produs în 20 de zile un nou tip 
de semiconductori cu calități su
perioare, precum și materiale e- 
lectroluminiscente care luminea
ză continuu 16 ore.

La construcția unui baraj, a 
fost folosită pentru prima dată 
în China, metoda exploziei diri
jate. Intr-o singură zi, peste 
130.000 tone de rocă a fost di
namitată și aruncată în albia flu
viului Țilihe, unde a format un 
baraj de piatră înalt de 29 me
tri și larg de 112 metri.

Combinatul metalurgic Anșan 
a produs cărămizi refractare alu- 
mino-magneziene, pentru bolta 
cuptoarelor Martin. Astfel căp
tușite, cuptoarele rezistă la peste 
520 șarje...

Aceste succese sînt o părticică 
a marelui avînt al științei și teh
nicii chineze.

Cînd în secolul trecut armate 
americane, engleze și franceze au 
atacat China, monarhia manciu- 
riană a opus infanteriei dușmane 
fortificații înjghebate din lut, 
săbii ruginite, tunuri de lemn, și 
zmei de hî-rtie avînd pictați pe 
ei balauri,, meniți să „înfricoșe- 
ze“ pe invadatori. Țara în care se 
inventase praful de pușcă și ra
cheta, era dezarmată din punct 
de vedere tehnic.

Astăzi China este mai puter
nică decît orieînd. Forța ei eco
nomică, nivelul științei și tehni- 
cei, capacitatea ei de apărare — 
cresc continuu și rapid. Întregul 
popor înfăptuiește mărețul pro
gram marxist-leninist al construi
rii societății noi.

I. M. ȘTEFAN

Instalație modernă pentru posturile 
de televiziune prezentată la Tîrgul 

de la Leipzig din anul acesta,



Viața de organizație 
Cu întregul 

tineret din sat
Organizația U.T.M. din satul Ce

gani, este socotită pe drept cuvint, 
nna din organizațiile fruntașe ale 
raionului Fetești.

Lucrările agricole s-au făcut la 
timp, tinerii au colectat 9.000 ki
lograme fier vechi, au carat și 
împrăștiat pe cîmp 45.000 tone 
gunoi de grajd, an transportat pe 
șosea 100 m3- de piatră, au sapat 
130 m3. de pămînt la canalele de 
la orezărie. Pe șantierul raional de 
irigații al tineretului de la G.A.S- 
Cocargea, brigada patriotică a ce
lor 20 de tineri colectiviști din 
Cegani a obținut de curind dra
pelul de brigadă fruntașă.

Cum se explică aceste succese ? 
Sub conducerea și îndrumarea or
ganizației de partid, organizația 
U.T.M. din acest sat, a dat o aten
ție deosebită educării și antrenării 
tuturor tinerilor din sat la acțiu
nile întreprinse de organizație.

De două ori pe luna Ia informă
rile ținute de organizația U.T-M. 
sînt mobilizați și participă alături 
de utemiști toți tinerii satului.

Aproape că nu a ramas tînăr 
în sat care să nu fi participat în 
această iarnă la spartachiada tine
retului. La „Joile tineretului" vine 
tot tineretul satului.

Nu numai că tinerii vin la aceste 
manifestări ale organizației U.T.M., 
dar pe baza sarcinilor ce le pri
mesc, participa direct la pregăti
rea și desfășurarea lor.

Cazul Doinei Soian e semnifica
tiv în această privință. Doina are 
o voce frumoasă și era cunoscuta 
în sat ca o neîntrecută cintarea- 
ța .Odată, Dumitru Munteanu, se
cretarul organizației U.T.M. i-a 
propus să cinte în echipa organi
zației, dar fata ia răspuns că pă
rinții nu-i dau voie să umble seara 
prin sat. Doina a fost invitată de 
citeva ori la „Joile tineretului". 
Cu acest prilej, la cererea parti- 
cipanților, ea a început să cinte, 
tinerii an aplaudat-o cu căldură, 
iar Doina a început sa vina din 
proprie inițiativă să cinte. în con
tact cu utemiștii, ea a înțeles mai 
bine rolul și scopul organizației 
noastre revoluționare de tineret. 
De curînd Doina a cerut și a fost 
primită în U.T-M.

Acțiunile întreprinse de organi
zație, snb conducerea organizației 
de partid, pentru întărirea și dez
voltarea gospodăriei colective, 
munca exemplară a utemiștilor, a 
avut de asemenea un puternic roi 
educativ asupra întregului tineret 
din sat.

La începutul anului la G.A.C- 
Cegani au fost formate trei echi
pe de tineret în brigăzile statuta
re. Alături de utemiști aci au fost 
încadrați și cei mai buni tineri.

în brigăzile de muncă patriotica 
au fost de asemenea încadrați, ală
turi de utemiști, aproape toți tine
rii din sat. Gică Rizan și Cornel 
Moșoi, care muncesc în brigada 
patriotică de la șantierul raional 
al tineretului de irigații de la 
G.A.S. Cocargea, au fost primiți 
de curînd în U.T-M. Ei au dovedit 
prin fapte că merita această 
cinste.

în echipele de tineret și în bri
găzile de munca patriotică, tine
rii lucrînd alături de utemiști, sînt 
ajutați să-și formeze o atitudine 
conștienta, socialistă față de mun
ca, să înțeleagă că prin munca lor 
contribuie la întărirea patriei 
noastre socialiste.

Datorită muncii de educație co
munistă dusă în rîndul masei largi 
a tineretului din sat, a antrenării 
acesteia la toate acțiunile alături 
de utemiști, organizația U.T-M. din 
Cegani a reușit sa dobîndească 
o puternică influență politica asu
pra tinerilor care răspund astazi la 
apelurile organizației noastre eu 
elan și pasiune.

L ȘERBU

(Urmare din pag. l-a) 

pildă. In regiunea Suceava, din 
65.000 tineri înscriși doar 8.000 
erau purtători al insignei, în re
giunea Ploești din 73.000 înscriși 
— 10.000 purtători, în regiunea 
București din 59.000 înscriși — 
8.000 purtători. Exemple asemă
nătoare se pot da și din regiu
nile Graiova, Bacău, Cluj și al
tele.

Unele organe și organizații 
U.T.M., începînd de ia comitetele 
regionale și pînă la organiza
țiile de bază, dovedesc în prac
tica muncii lor mult formalism, 
ba chiar dezinteres față de pro
blemele muncii cu cartea din ca
drul concursului.

Ele tolerează lipsa de activi
tate a unor comisii de concurs, 
manifestă îngăduință față de a- 
ceia care acordă insigna de 
„Prieten al cărții" pe baze de 
prietenie, într-un cuvînt se com
plac cu situații ce exprimă în 
unde locuri, stări de lucruri bi
rocratice.

Această situație este cauzată 
și de munca slabă de îndrumare 
și control desfășurată de unele co 
misii ale concursului, care au dat 
dovadă adesea de deficiențe seri
oase în activitatea lor. în unele 
cazuri comisiile sînt constituite 
formal, ca de pildă comisiile ra
ionale Slatina, Costești, Drăgă- 
șani — regiunea Pitești, Fălti
ceni, Vatra Dornei — regiunea 
Suceava, Brănești — regiunea 
București etc. Ele nu dovedesc 
interes și inițiativă pentru îmbu
nătățirea conținutului muncii cu 
cartea. în organizarea și desfă
șurarea discuțiilor finale se ma
nifestă încă serioase lipsuri. Mtil- 
te comisii adoptă metode impro
prii acestor discuții, transformîn- 
du-le în examene rigide, creind 
astfel reținere în rîndul coricu- 
curenților. De multe ori în al
cătuirea întrebărilor nu se ține 
seama de nivelul de pregătire al 
tinerilor, nu se urmărește latura 
educativă a discuțiilor, îndepăr- 
tind într-un fel sau altul pe unii 
tineri de concurs, de scopul lui 
politic și cultural-educativ. Alte 
comisii se mulțumesc să ceară 
participativilor doar să povesteas
că subiectul utiei cărți sau două 
pe care le cunosc, fără să țină 
seama dacă tinerii au citit toate

Febra sesiunii...
(Urmare din pag. l-a)

chiar și în anul III ! Sînt convins 
că bogăția de cunoștințe nu poate 
supăra nici un profesor !

Lucian lonescu, la masa de ală
turi, exprimă mai mult calm. Pre
supun că se află mai departe de 
examen. Mă înșel, 11 are chiar a 
doua zi. La „Dreptul muncii" și 
este după spusele lui ,<cel mai 
greu din punct de vedere al pro
fesorului".,. Căruia îi recunoaște 
însă exigența obiectivă.

Lucian lonescu a mai dat doar 
un singur examen. La drept pro
cesual civil. A fost cel mai greu 
din punct de vedere al materiei. 
Grupa lui, grupa 319 din anul IV, 
care s<a prezentat integral (hotă- 
rîrea au luat-o în adunarea de gru
pă V.T.M. premergătoare sesiunii), 
a obținut media generală 8,08 ! La 
alcătuirea mediei generale contri
buția sa a fost nota nouă,

S^a făcut târziu. Abia acum, stu
denții ocupă biblioteca. Aflu de 
măsura pe care toți au salutat-o 
cu entuziasm : biblioteca își oferă 
ospitalitatea pînă la ora 11 seara. 
Un amănunt îmi stârnește curiozi
tatea. Aproape toți cei oare vin 
acum în bibliotecă aduc cu ei pa
chete. Primim în fiecare seară 
hrana rece care înseamnă o preți
oasă economie de timp, mă lămu
rește interlocutorul meu. Văzîn- 
du-mă că notez îmi sugerează să 
subliniez calitatea și consistența 
sporită a meselor ce se servesc 
acum la cantină. Colegii prezenți 
subscriu. „Păcat că febra sesiunii 
ne împiedică să savurăm felul 
trei. îl mîncăm, incomod, în tram
vai. Bineînțeles, dacă nM e com
pot..."

Febra sesiunii. Aici în fraza in
terlocutorului meu am găsit, cred, 

CeiKorsnl „Snblfl cartea" 
sa devină o largă acțiune 

de masă a tineretului
cărțile prevăzute în bibliografia 

obligatorie, depreciind în rîndul 
unor tineri valoarea concursului, 
conținutul său.

Există și cazuri cînd unii tineri 
s-au înscris la concurs de 2 și 3 
ani de zile și care nici pînă în 
prezent nu s-au prezentat în fața 
comisiilor, n-au citit toate cărțile. 
Aceasta se datorește faptului că 
nici organizațiile U.T.M., nici co
misiile concursului nu s-au ocu
pat să vadă cum se pregătesc 
acești tineri, mulțumindu-se să-i 
treacă formal în situațiile statis
tice ca „participant activi" la 
concurs.

In general, trebuie spus că la 
concursul „Iubiți cartea" partici
pă încă un număr mic de tineri. 
De pildă, în raionul Fălticeni, 
din regiunea Suceava, din cei a- 
proximativ 24.000 tineri de vîrstă 
utemistă doar 1.471 sînt partici- 
panți ai concursului „Iubiți car
tea". Astfel de exemple se pot da 
șj din alte raioane .In special o 
slabă muncă s-a dus pentru a- 
tragerea la concurs a tinerilor 
din mediul sătesc și din institu
țiile de invățămînt superior. Nu
mărul participanților la concurs 
din rîndul acestor categorii de 
tineri este cu totul nesatisfă
cător.

Principala vină în legătură cu 
necuprinderea masei largi de ti
neri în concurs revine organelor 
și organizațiilor U.T.M., care 
n-au acordat atenția cuvenită 
muncii de mobilizare a tinerilor, 
n-au sprijinit suficient activitatea 
comisiilor și a bibliotecilor din 
întreprinderi, de la sate, din 
școli, care n-au considerat acest 
concurs ca pe un mijloc dintre 
cele mai importante în munca de 
educație comunistă a tineretului. 

titlul rîndurilor pe care le scriu. 
Febra sesiunii — o realitate in
contestabilă. Numai un student pu
tea să definească concis și plastic 
ceea ce simt cu toții.

Febra sesiunii, explică senzația 
pe care o fac în aceste zile edi
țiile de strictă actualitate studen
țească, și nu mai puțin savuroase, 
ale gazetei satirice „Ghimpele".

Numai gîndindu-te la febra se
siunii înțelegi cum se poate să 
rămînă nevîndute, la Asociația 
Studenților, biletele pentru meciul 
de duminică (iubitorii de fotbal 
înțeleg fără nici un comentariu).

In numele aceleași febre — do
vada unei temeinice munci poli
tice de pregătire a sesiunii, a creș
terii conștiinței politice a studen
ților — se țin adunări de grupă 
U.T.M. în care rezultatul fiecărui 
examen este analizat cu maturitate 
critică.

...Seara după ore prelungi de 
studiu, spre dealul Copoului pere
chi sau grupuri de studenți urcă 
într-o tăcere adincă, firească. Cau
tă clipa de liniște atât de trebui
toare înaintea unui nou examen.

INFORMA
Joi dimineața s-a inapoiat în 

Capitală venind de la Geneva, de
legația țării noastre care a parti
cipat la lucrările celei de-a 12-a 
adunări a Organizației Mondiale a 
Sănătății.

★
Joi s-a deschis în localul Expo

ziției permanente a comerțului ex
terior a R. P. Ungare expoziția 
„Cartea în R. P. Ungară-.

Este de datoria fiecărui organ 
și organizație U.T.M. să activi
zeze munca tuturor comisiilor 
concursului, să le ajute să orga
nizeze acțiuni educative pe linia 
muncii cu cartea, să ceară spri
jinul organelor și organizațiilor 
de partid și în ultimă instanță, 
dacă situația o cere, să ia mă
suri organizatorice cu toți aceia 
care dovedesc dezinteres nejus
tificat față de munca cu cartea 
din cadrul concursului „Iubiți 
cartea".

Deficiențele manifestate în des
fășurarea concursului, se dato- 
resc și faptului că n-a existat o 
suficientă preocupare în îndepli
nirea sarcinilor ce le reveneau 
din partea Ministerului în
vățământului și Culturii și Uniu
nii Scriitorilor, a unor organe 
sindicale. Mulți bibliotecari atit 
din rețeaua Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii cît și din re
țeaua Consiliului Central al Sin
dicatelor — manifestă încă de
zinteres pentru concurs, nu cu
nosc îndeaproape regulamentul 
concursului, nu organizează ac
țiuni de popularizare a căr
ții și de ajutorare a tine
rilor pentru înțelegerea pro
fundă a conținutului lor, nu 
asigură înzestrarea biblioteci
lor cu cărțile prevăzute în 
regulamentul concursului. Prea 
puțini scriitori și în special tine
rii creatori, au fost antrenați să 
meargă în mijlocul tinerilor, să-i 
ajute să înțeleagă mesajul social- 
politic al cărților, să le vorbeas
că dspre avîntul artei și culturi 
în anii regimului democrat-popu
lar, despre minunatele condiții 
create de partidul și guvernul 
nostru pentru culturalizarea în
tregului popor muncitor.

A APARUT
„Presa noastră"

Revista Uniunii 
Ziariștilor din R.P.R.

Anul IV. nr. 5 (37) mai 1959

CUPRINSUL:
— De ziua presei

Emil Ștefan : Scrisorile oa
menilor muncii pot fi valorifi
cate mai bine. Sergiu Fărcă- 
șa n: însemnări despre foileton 
și pamflet. Horia Bratu: Re
portajul literar. Pavel Erofeev : 
Organizația del creație cu ca
racterul cel mai larg din 
U.R.S.S. A. Baulin : La u,n ho
tar însemnat. D. Zaslavski: 
înalta vocație a publicisticii. 
Gavriil Zold: Să învățăm reci
proc din întrecerea socialistă. 
Crăciun Bonta : Cum spriji
nim. întrecerea siderurgiștilor. 
Fng. Ion Chiujdea: Am susți
nut acțiunea siderurgiștilor 
din Banat. I. Năstase: Presa, 
ajutor prețios în activitatea 
mea. Victor Rusu: „Victoria", 
ziar de un fel deosebit. Gh. 
Bulgăr: Bogăție și varietate 
stilistică. I. Tănăsoiu: îmbi
narea conținutului specific cu 
forma grafică în pagina ex
ternă.

Note — Recenzii.

T I l
Au participat reprezentanți ai 

Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Camerei 
de Comerț, Direcției Generale a 
Editurilor, Uniunii Scriitorilor, zia
riști.

Au fost de față Laszlo Feronat, 
consilier al Ambasadei RJ*. Un
gare la București fi olți membri 
ai ambasadei.

(Agerpret)

De asemenea nu pește tot 
fost asigurate condițiile mate
riale necesare bunei desfășurări 
a concursului, în sensul înzestră
rii bibliotecilor cu cărțile pre
văzute în bibliografie. în această 
direcție o parte din vină o are 
C L.D.C. care n-a ajutat suficient 
ca în toate bibliotecile să existe 
cărțile din concurs. Organele 
U.T.M. n-au dovedit nici ele ini
țiativă în această direcție, n-au 
generalizat experiența bună a 
unor organizații U.T.M. care au 
organizat biblioteci volante, au 
organizat schimburi de cărți în
tre biblioteci etc., în vederea a- 
sigurării tinerilor înscriși la con
curs cu cărțile prevăzute în listele 
obligatorii și la alegere. In pre
zent Comisia Centrală a concursu
lui „Iubiți cartea" a luat unele 
măstlri pentru îndepărtarea aces
tor neajunsuri, reexaminînd listele 
cu bibliografia obligatorie care 
va putea fi complectată — dacă 
va fi necesar — pe plan local. 
In afara acestora, comisia a mai 
întocmit o listă provizorie (din 
care se vor face complectările la 
bibliografia obligatorie) care va 
fi îmbogățită de Comisia Cen
trală a concursului pe parcurs cu 
noi lucrări din literatura politică 
și beletristică. Această listă va fi 
folosită numai în cazul cînd în 
biblioteci lipsesc unele cărți din 
listele obligatorii. în această si
tuație fiecare comisie locală a 
concursului „Iubiți cartea" are 
posibilitatea să înlocuiască un 
număr de cel mult 3 lucrări din 
listele obligatorii cu același nu
măr de cărți cuprinse în lista 
provizorie. Organele și organiza
țiile U.T.M- împreună cu ceilalți 
factori care răspund de desfășu
rarea concursului au datoria să 
vegheze ca în biblioteci să existe

Adunarea publică organizata de Consiliul sindical
orășenesc București și de Comitetul orășenesc 

de lupta pentru pace
Joi după-amlază a avut loc la 

Teatrul C.C.S. dm Capitală o a- 
dunare publică organizată de Con
siliul sindical orășenesc Bucu- 
reșt, și de Comitetul orășenesc de 
lupta pentru pace în legătură du 
lucrările Sesiunii jubiliare a Con
siliului Mondial al Păcii, care a 
avut loc la Stockholm și ale Con
ferinței de la Gorlitz a oamenilor 
muncii și a sindicatelor din țările 
Europei în problema Tratatului de 
pace cu Germania, dezarmării și 
interzicerii armei atomice.

La adunare au luat parte nu
meroși oameni ai muncii din în
treprinderile Capitalei, reprezen

Cuvîntarea acad. M. Ralea
Sesiunea jubiliară a Consiliului 

Mondial al Păcii de la Stockholm 
a avut un caracter deosebit — a 
spus acad. M. Ralea. Pe de o par
te ea a făcut bilanțul vastei ac
tivități și a luptei partizanilor 
păcii din lumea întreagă, pe de altă 
parte ea a stabilit, în acest mo
ment de mare răspundere interna
țională, obiectivele de viitor ale 
forțelor iubitoare de pace. Această 
mare reuniune internațională ca și 
conferința sindicatelor de la Gor- 
litz a exprimat năzuințele opi
niei publice mondiale ca și ale 
oamenilor muncii în problema 
păcii.

După ce a făcut o trecere în re
vistă a marilor succese repurtate 
de mișcarea mondială pentru pace, 
vorbitorul a arătat că în timpul 
sesiunii de la Stockholm și-a în
ceput lucrările Ia Geneva conferin
ța miniștrilor de externe. Convoca
rea acestei conferințe menite 
să ajungă la o înțelegere în pri
vința încheierii Tratatului de pace 
cu Germania și a rezolvării pro
blemei Berlinului Occidental, cons
tituie un succes al forțelor iubi
toare de pace.

cărțile prevăzute atât în listele o- 
bligatorii cit și in lista provizo
rie, asigxtrînd în felul acesta con
dițiile materiale necesare bunei 
desfășurări * concursului „Iubiți 
cartea".

Gomplectarea bibliografiei con- 
ourșului precum și celelalte mă
suri lira te de Qomisia Centrală 
a concursului „Iubiți cartea", 
printre care popularizarea mai 
largă a concursului de către Di
recția Difuzării Qărții, publica
țiile de tineret și emisiunile ra
diofonice, organizarea unor ma
nifestări culturale împreună cu 
Uniunea Scriitorilor din R.P.R. 
cu concursul unor scriitori și 
poeți, vor contribui desigur la 
îmbunătățirea muncii în cadrul 
concursului.

Paralel cu aceste măsuri este 
necesar ca în cel mai scurt timp 
organizațiile și organele U.T.M. 
să facă o temeinică analiză a fe
lului cum s-a desfășurat con
cursul în urma căruia să ia cele 
mai eficace măsuri pentru a face 
ca fiecare tînăr din patria noas
tră să devină un participant la 
concursul „Iubiți cartea". Fiecare 
organizație U.T.M. trebuie să 
privească concursul ca o proble
mă importantă în cadrul muncii 
de educare comunistă a tinerilor. 
Cerînd ajutorul organelor și or
ganizațiilor de partid, ele trebuie 
să atragă în comisiile concursu
lui, în organizarea muncii cu 
cartea tineri entuziaști, dornici 
să-și aducă aportul ia buna des
fășurare a concursului. Muncind 
cu simț de răspundere, nelăsînd 
lucrurile să se desfășoare de la 
sine, îniăturînd manifestările de 
formalism și birocratism, organi
zațiile U.T.M., în colaborare cu 
toți factorii de răspundere în or
ganizarea vieții culturale a tine
rilor, pot și trebuie să facă o co
titură serioasă în atragerea unui 
mare număr de tineri la con
cursul „Iubiți cartea", sprijinind 
totodată cu mai multă perseve
rență tinerii participant la con
curs.
Organizațiile și organele U.T.M. 

trebuie să lupte în așa fel îneît 
milioanele de tineri și tinere din 
patria noastră să devină pasio
nați cititori, cartea să le fie prie
tenul nelipsit, să-i ajute să pă
șească mai departe pe calea cul
turii noastre socialiste. 

tanți ai sindicatelor, membri ai 
comitatelor de luptă pentru pace, 
intelectuali, slujitori ai cultelor 
religioase, ziariști romîni șj co
respondenți ai presei străine.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gh. lonescu, președintele Con
siliului sindical orășenesc.

A luat apoi cuvîntul acad. Mi
hail Ralea, membru al Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, vi
cepreședinte al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, conducătorul dele
gației țării noastre la sesiunea de 
la Stockholm.

Referindu-se la desfășurarea lu
crărilor conferinței de la Geneva, 
vorbitorul a subliniat că propune
rile sovietice în problema încheie
rii Tratatului de pace cu Germa
nia și transformării Berlinului 
Occidental într-un oraș liber de
militarizat se bucură de adeziunea 
deplină a opiniei publice.

In totală opoziție cu aceste pro
puneri a arătat acad. M. Ralea 
planul occidental pornește de la 
principiul considerării Germaniei 
ca o bază de agresiune, ca o forță 
militară pe care cercurile agresive 
din occident urmăresc s-o folo
sească în scopurile lor. Planul oc
cidental nu corespunde interese
lor rezolvării problemelor.

Proiectul occidental constituie o 
încercare de a tergiversa problema 
cea mai urgentă a actualității sau, 
după cum remarcă un ziar berli- 
nez, „un cec alb pentru înarmarea 
Germaniei occidentale".

Datorită caracterului său ne
constructiv, planul occidental nu a 
rezistat nici măcar cîteva zile. Pu
terile occidentale au fost silite ,,să 
desfacă pachetul" pentru a exami
na separat diversele probleme in
ternaționale.

In comuna Racoviță, raionul 
Pitești, brigada artistică de agita
ție a G.A.S.-Glucereasa și-a oiști 
gat un bun renume. Programele 
ei, cu un bogat conținut educativ, 
se bucură de fiecare dată de 
aprecierea țăranilor muncitori, 
tineri și vîrstnici. Dar faima aces
tei brigăzi a trecut de mult de 
hotarele oomunei. Ea a primit 
diploma de fruntașă pe regiune.

Iată în fotografie un grup de ti
neri repetînd un nou spectacol.

Fata din Kiev (seria l-a) — 
Patria. București, Grădina 13 Sep
tembrie, înfrățirea între popoare. 
Libertății ; Fata din Kiev (seria 
Il-a) — Republica ; Urmașii lui 
Kao — Magheru, Lumina, 8 Mar
tie. Flacăra , Legenda dragostei — 
V. Alecsandri; Lady Hamilton — 
Grădina Dinamo (Cal. Floreasca 
20-22), T. Vladimirescu, 23 August; 
Umbrela sfintului Petru—I. C. Fri
mu; Grădinarul spaniol — Central; 
Drumul ei — 13 Septembrie ; Do
rința — Maxim Gorki, Gh. Doja, 
Alex. Sahia ; Cei 44 — Victoria, 
Olga Bancic ; Program de filme 
documentare Și de desene animate 
— Timpuri Noi. Alex Popov ; Tre
nul prieteniei — Grivița, Drumul 
Serii ; Intre noi părinții — Tine
retului, Aurel Vlaicu ; Favoritul 
13 — Vasile Roaită, N. Bălcescu ; 
Edeș Anna — G. Coșbuc; Burghe
zul gentilom — Cultural 1 Mai ; 
Mingea — Unirea; Oleko Dundici— 
Volga. B. Delavrancea ; In intim- 
pinarea fericirii — C. David, Popu
lar ; Steaguri pe turnuri — Arta; 
Amigo — Munoa ; O slujbă impor
tantă — Miorița ; A'ticolul 420 — 
Ilie Pintilie; Ivan cel Groaznic 
(seria l-a) — M. Eminescu ; Cap
cana lupilor — G. Bacovia ,

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile in 

țară: weme în general frumpasă 
și relativ călduroasă cu excepția 
părții de sud-est a țării, unde va 
rărrîne ușor instabilă. Cerul va fi 
schimbător temporar noros în pri
ma parte a intervalului în sudul 
Moldovei, Dobrogea și Bărăgan, 
unde vor cădea ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. Vînt moderat din 
sectorul nordic. Temperatura ușor 
variabilă : minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 18 grade, iar maximele 
intre 22 și 32 grade.

Acad. M. Ralea a arătat apoi că 
în aceste zile, cînd atenția întregii 
omenirii se află concentrată asu
pra soluționării pașnice a proble
mei germane, poporul nostru, care 
nu a uitat suferințele îndurate în 
cele două războaie mondiale dez
lănțuite de militarismul german, 
cere cu hotărîre Conferinței miniș
trilor de Externe de la Geneva să 
rezolve în mod corespunzător a- 
ceastă importantă problemă legată 
de pacea și securitatea mondială, 
aducînd omenirii liniștea atît de 
dorită a zilei de miine.

Politica externă a țării noastre, 
a subliniat vorbitorul in continua
re — politică cu un caracter pro
fund pașnic — a fost împărtășită 
reprezentanților celorlalte țări, de 
delegația noastră la Stockholm. 
Propunerile țării noastre în legă
tură cu discutarea problemelor ac
tuale ale colaborării dintre țările

Cuvîntarea tovarășului A. Moisescu
Vorbitorul a subliniat importan

ța Conferinței care a avut loc la 
Gorlitz între 8 și 10 mai, din ini
țiativa F.S.M. El a arătat că re
prezentanții oamenilor muncii din 
26 de țări europene, precum și din 
R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
au susținut cu înflăcărare noile 
propuneri sovietice privind Trata
tul de pace cu Germania și trans
formarea Berlinului Occidental în
tr-un oraș liber și demilitarizat și 
au adresat un avertisment ferm tu
turor acelora care nu vor să țină 
seama de voința de pace a po
poarelor. Dovadă a adeziunii ma
selor la hotărîrile conferinței sinț 
cele 10.060 de rezoluții și moțiuni 
de solidaritate din partea adunări
lor muncitorești care au avut loc 
în diferite țări, ca și cele 700 de 
telegrame și mesaje în care oame
nii muncii au făcut cunoscută Con
ferinței voința lor fermă de a-și 
strînge și mai mult rîndurile în 
lupta pentru apărarea păcii.

După ce a vorbit pe larg despre 
cele două documente, de o deose
bită importanță, ale Conferinței de 
la Gorlitz—Memorandumul în pro
blemele încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, dezarmării și 
interzicerii armelor atomice, adre
sat Conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe de la Geneva și 
Apelul către oamenii muncii și 
sindicatele din întreaga lume, tov. 
Anton Moisescu a spus: Această 
conferință a arătat în mod clar 
că niciodată, în ultimii ani, nu a 
existat în rîndul muncitorilor din 
Europa occidentală un curent de 
masă mai puternic decît acum pen
tru lichidarea pericolului militaris
mului vestgerman, dezarmare și 
interzicerea armelor atomice.

Trebuie să arătăm însă aici că 
voința oamenilor muncii s-ar fi 
impus cu și mai multă putere, 
dacă conducerea Confederației In
ternaționale a Sindicatelor Libere 
și liderii centralelor sale afiliate 
din Europa n-ar fi refuzat să 
participe la Conferința de la 
Gorlitz, sfidînd voința oamenilor 
muncii din propriile organizații, 
de a menține și consolida pacea.

In continuarea cuvîntării sale, 
tov. Anton Moisescu a subliniat 
importanța deosebită pe care forța 
uriașă mereu crescîndă a lagăru
lui socialist și succesele obținute 
de țările socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică o au în lupta 
popoarelor pentru pace și progres 
social.

Vorbitorul a arătat apoi că de
legația R. P. Române la Conferin
ța de la Gorlitz a făcut cunoscută 
voința clasei noastre muncitoare

Schimbul instrumentelor de ratificare a tratatului 
de asistență juridică în cauzele civile, familiale 

și penale intre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria
La 4 iunie a.c. a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Tratatului de asistență juridică în 
cauzele civile, familiale și penale 
între Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulgaria, 
semnat la 3 decembrie 1958.

Schimbul a fost efectuat din 
partea romînă de A. Mălnășan,

Vizita la București
Intre 1 și 3 iunie, dl. R. A. Al

lan, subsecretar de stat parlamen
tar din Ministerul Afacerilor Ex
terne . al Marii Britanii a făcut o 
vizită neoficială la București. In 

balcanice, formulate în mesajul 
șefului guvernului nostru și adre
sate, în urmă cu aproape doi ani 
șefilor guvernelor celorlalte state 
balcanice s-au bucurat de un larg 
răsunet și și-au dovedit întru totul 
actualitatea. Așa cum se sublinia-’ 
ză și în recenta declarație sovieto- 
albaneză aceste propuneri ar pu
tea contribui la rezolvarea impor
tantei probleme a creări unei zone 
denuclearizate in regiunea Balca
nilor și a Mării Adriatice pentru 
asigurarea păcii și liniștei în a- 
ceastă parte a lumii.

Acad. M. Ralea a încheiat ară-’ 
tînd că omenirea trebuie să dedi
ce toate forțele și capacitățile sala 
îndepărtării pericolului de război.

A vorbit apoi tovarășul Anton 
Molsescu, vicepreședinte al C.C.S., 
conducătorul delegației oamenilor 
muncii din țana noastră la Con
ferința de la Gorlitz.

și a întregului popor, de a sluji 
cu credință cauza socialismului și 
a păcii și de a lupta cu toată 
energia împotriva pericolului mili
tarismului revanșard vestgerman

In primul război mondial a- 
proape întreg teritoriul țării a fost 
cotropit de trupele germane. Po
porul nostru a sîngerat adine; 
numai pe front luptînd să-i alunge, 
pe cotropitori,, a căzut fiecare al 
zecelea locuitor al țării, în timp ce 
foametea și molimele au făcut să 
piară alte zeci de mii de bă- 
trîni, femei și copii.

In cursul celui de-al doilea 
război mondial, după ce poporul 
romîn a înlăturat clicile guver
nante trădătoare, care au tîrît țara 
într-un război criminal, Romima 
a participat cu forțele sale armate 
alături de glorioasa armată sovie
tică, pînă la victoria finală asupra 
hitlerismului, dînd sacrificii de a- 
proape 170.000 morți, răniți și dis
păruți.

Amintind că poporul nostru va, 
sărbători în curînd împlinirea pri
milor 15 ani de luptă încununată 
de succes, sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, pentru făurirea socialismu- 
lui, tov. Anton Moisescu a subli
niat că cea mai fierbinte dorință a 
poporului nostru este ca munca lui 
pașnică și creatoare să nu fie tul
burată de războaie. Oamenii mun
cii își iubesc mărețele lor înfăp
tuiri și nu vor permite să le fie 
distruse. Ei își exprimă adeziunea 
lor fermă față de politica externă 
a partidului nostru și a guvernu
lui R. P. Romîne, sprijină cu toate 
forțele acțiunile guvernului nostru 
pentru slăbirea încordării interna
ționale, pentru încheierea pe baza 
propunerilor sovietice a Tratatului 
de pace cu Germania și normaliza
rea situației Berlinului Occidental, 
pentru crearea în Balcani a une( 
zone a păcii și a liniștei pentru 
înțelegerea intre popoarele lumii 
și pace trainică.

Referindu-se la construcția so
cialistă din țara noastră, tov. An
ton Moisescu a arătat în încheiere 
că prin fiecare victorie a noastră 
contribuim și mai mult la întări
rea lagărului socialismului și a- 
părarea păcii în lume.

★
Cuvîntările au fast viu aplau

date de asistență care a manifes
tat îndelung pentru pace și cola
borare internațională. Ș

Adunarea a hotărît tn unanimi
tate trimiterea unei moțiuni către 
Conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe.

adjunct al ministrului Afacerilor* 
Externe și din partea bulgară de 
Stoian Pavlov, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucu
rești.

Conform prevederilor, Tratatul 
va intra în vigoare după 30 de 
zile de la schimbul instrumentelor 
de ratificare.

a d-lui R. A. Allan
timpul șederii sale, dl. R. A. Allan, 
însoțit de ministrul Marii Britanii 
la București, R. D. Scott Fox, a 
fast primit în audiență de minis
trul Afacerilor Externe, Avram Bu- 
naciu.



Delegația sovietică a părăsit Tirana 
sosind la Budapesta

EXODUL

TIRANA 4 (Agerpres). — A.T.A. 
transmite : în ziua de 4 iunie, 
după o vizită de 10 zile în Repu
blica Populară Albania, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și R. I. 
Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., au părăsit Tirana ple- 
cînd spre Budapesta, unde, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, vor 
face o vizită neoficială.

Zeci de mii de locuitori ai ca
pitalei albaneze au salutat pe 
înalții oaspeți la plecare.

La aeroport oaspeții sovietici au 
fost salutați de Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun-

Cuvîntarea tovarășului ENVER HODJA
Zilele vizitei în Albania a dele

gației gloriosului partid Comunist 
și a guvernului Uniunii Sovietice, 
în frunte cu dv., dragă Nichita 
Sergheevici Hrușciov, a spus En
ver Hodja în cuvîntarea sa, au 
fost zile de bucurie pentru poporul 
albanez; ele s au transformat într-o 
demonstrație puternică și măreață 
a prieteniei frățești care unește 
popoarele noastre.

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, ca 
în numele întregului popor alba
nez, al partidului și guvernului 
nostru să vă exprim dv. și prin 
intermediul dv. partidului comu
nist, guvernului și popoarelor fră
țești ale Uniunii Sovietice mulțu
mirile noastre cele mai sincere 
pentru ajutorul dv. inegalabil care 
este hotărîtor pentru dezvoltarea 
liberă și suverană a Republicii 
Populare Albania și pentru propă
șirea ei ca stat socialist. Tratati
vele noastre frățești, experiența și 
sfaturile dv. extrem de valoroase, 
declarația comună semnată de 
noi, toate acestea sînt pentru noi 
un program de muncă.

Sîntem convinși că vizita dv. în 
Republica Populară Albania va 
avea consecințe foarte pozitive nu 
numai pentru cauza întăririi con
tinue a statului nostru popular, ci 
și pentru întărirea întregului nos
tru lagăr socialist puternic, pre
cum și a păcii generale. 

Răi auguri peste Acropole
Peste Acropole zboară avioane N.A.T.O....
Sunetul avioanelor cu reacție amintesc că 

zilele acestea Atena a primit doi oaspeți ve- 
niți să exercite presiuni asupra guvernului 
grec pentru a grăbi hotărîrea cu privire la 
acceptarea construirii de rampe de lansare a 
rachetelor. Unul este ministrul de război en
glez Duncan Sandys, care uitînd că se află 
pe pămînt grecesc, că poporul grec privește 
prin prisma propriilor sale interese spunea : 
,,Din punctul de vedere al N.A.T.O. este foarte 
important ca un anumit număr de baze de 
lansare a rachetelor să fie instalate pe acest 
versant al coaliției atlantice". Și un al doilea 
oaspe, foarte nedorit deoarece el se identifică 
cu autorul planurilor hitleriste de cotropire a 
Greciei, este generalul vest-german Heusinger. 
Șeful statului major revanșard de la Bonn 
n-a ascuns intenția sa de a „determina" gu

vernul grec să amplaseze pe teritoriul țării, 
baze pentru lansarea rachetelor.

Peste Acropole zboară avioane N.A.T.O....
Zborul escadrilelor N.A.T.O. amintesc po

porului grec că Grecia este o bază militară 
angrenată intr-un sistem militar agresiv în
dreptat împotriva țărilor socialiste. Poporul 
grec nu nutrește sentimente ostile față de 
popoarele din țările socialiste, după cum nici 
aceste popoare n-au nici un fel de răfueli cu 
poporul grec. Există părerea unanimă că 
aceste popoare pot trăi în pace și colaborare 
în virtutea unor relații seculare de prietenie. 
Aceeași părere o exprimă numeroși oameni 
politici printre care și Spiros Markezinis, pre
ședintele partidului progresist din Grecia. El 
a expus un plan cu privire la încheierea unui 
acord între țări'.e balcanice, care ar avea ca 
prim punct hotărîrea de a nu se instala pe

teritoriul lor baze pentru rachete. Acesta ar 
îndepărta un mare pericol de Grecia. Acel 
pericol pe care-1 amintesc avioanele N.A.T.O. 
ce se rotesc deasupra Acropolei.

Peste Acropole zboară avioane N.A.T.O....
Poporul grec ca și toate popoarele din 

Balcani vrea pace, vrea să colaboreze, să sta
bilească legături de prietenie cu vecinii. 
Turboreactoarele N.A.T.O. nu sînt însă vesti
tori ai unor astfel de relații între statele bal
canice. Pentru a goni purtătorii de răi auguri 
poporul grec luptă împotriva înarmării care 
sărăcește economia, împotriva instalării baze
lor de rachete, împotriva planurilor agresive 
nutrite de N.A.T.O. Și e convins ca într-o zi... 
peste Acropole vor zbura numai avioane paș
nice.

AL. GIRNEAȚA

Fotografie reprodusă din revista vest-germană ,JWiinchiner Ilustrie rte“.

cil din Albania; Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Albania, Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare; de membri ai Biroului 
Politic și ai C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, de membri ai 
guvernului și ai Prezidiului Adu
nării Populare și de alte înalte 
personalități.

Pe aeroport se aflau mii de per
soane.

Au fost de față de asemenea am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Albania, V. I. 
Ivanov, precum și alți șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Tirana. Tovarășii En
ver Hodja și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări.

Popoarele văd și compară ca
racterul și efectul relațiilor dintre 
țările socialiste cu caracterul și 
efectul relațiilor dintre țările capi
taliste. în această privință cine va 
dori, va putea trage concluzii ex
trem de instructive din relațiile 
dintre mica Albanie și puternica 
Uniune Sovietică.

Vă rugăm să transmiteți po
porului sovietic și gloriosului dv. 
partid salutul nostru cel mai fier
binte și urări de victorii și mai 
mari pe drumul spre comunism. 
Vă încredințăm, că veți avea tot
deauna în poporul albanez un 
prieten mic, dar devotat și credin
cios pînă la capăt.

Un act dușmănos care contravine acordurilor sovieto-iraniene
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ambasada sovie
tică din Teheran a respins pro
testele Ministerului Afacerilor Ex
terne al Iranului în legătură cu 
pretinsa violare de către avioane 
sovietice a spațiului aerian al Ira
nului. Aceste proteste sînt aprecia
te ca fiind complect neîntemeiate 
și sconlînd în mod evident să jus
tifice linia politică promovată de 
guvernul iranian în legătură cu în
cheierea noului acord militar din
tre Iran și S.V.A.

In notele Ambasadei sovietice 
din Teheran adresate la 2 mai și 
31 mai a.c. Minis'erului Afacerilor 
Externe al Iranului, se arată că,

Cuvîntarea tovarășului N. S. HRUȘCIOV
Plecăm, dragi prieteni, a spus 

N. S. Hrușciov în cuvîntarea sa, 
fiind ferm încredințați de viitorul 
fericit al poporului albanez. Acest 
viitor minunat vă este asigurat 
pentru că poporul albanez după ce 
a săvîrșit sub conducerea Partidu
lui Muncii din Albania, revoluția 
populară, a luat pentru totdeauna 
puterea în mîinile sale, a creat 
statul său liber și independent și 
pășește acum cu încredere pe dru
mul construirii socialismului și co
munismului. Și acesta tovarăși, este 
singurul drum just și cel mai sigur.

In anii puterii populare, la dv. 
s-au produs transformări uriașe. 
Doar încă nu de mult Albania era 
o țară semifeudală în care stăpî- 
neau asupritorii străini, și o je
fuiau. Acum Albania se dezvoltă 
ca voinicii din poveste, nu în fie
care zi, ci în fiecare ceas, dezvol- 
tindu-și și economia și cultura.

In colaborare cu țările socialis
te, a spus N. S. Hrușciov, în con
tinuare, dezvoltînd ramurile econo
mice care vă sînt utile, veți putea 
satisface pe bază de reciprocitate 

Sosirea Ia
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — După cum transmite M.T.I., la 4 

iunie N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și mareșalul Uniunii Sovie
tice R. I. Malinovski, ministrul Apărării al U.R.S.S., întoreîndu-se 
din Albania în patrie, au sosit la invitația C.C. al P.M.S.U., într-o 
vizită neoficială la Budapesta.

Pe aerodromul din Ferihegy, N. S. Hrușciov și R. I. Malinovski au 
fost întîmpinați de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Ferenc Munnich, președintele guvernului, de membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U. și de reprezentanții guvernului.

potrivit informațiilor furnizate de 
organele sovietice competente nu 
a avut loc nici un caz de violare a 
spațiului aerian al Iranului de că
tre avioane sovietice.

După cum se subliniază în note
le ambasadei U.R.S.S., organele 
sovietice de resort au temeiuri se
rioase să presupună că este vorba 
de zborurile efectuate în spațiul 
aerian al Iranului, în apropierea 
frontierei sovietice', de avioane mi
litare străine, aparținînd unor ter
țe puteri.

Autoritățile sovietice dispun de 
date precise în legătură cu faptul 
că în timpul recentelor manevre 
militare aeriene autoritățile ira- 

și pe calea schimbului, necesitățile 
dv. în alte produse.

Am avut prilejul să aud spu- 
nîndu-se, a arătat N. S. Hrușciov, 
că Albania este o țară mică, că 
ea nu are frontiere cu aliații săi 
din lagărul socialist Cred că acest 
fapt acum nu este esențial. Deși 
Albania nu este o țară mare, ea 
face parte din familia foarte mare 
a lagărului socialist, este membră 
a comunității țărilor Tratatu ui de 
la Varșovia. Din această cauză, 
poporul albanez poate fi convins 
că Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste surori, nu-1 vor lăsa 
în părăsire. Dacă forțele agresive 
vor încerca să atenteze la indepen
dența Republicii Populare Albania, 
ne vom uni eforturile cu ale dv. 
pentru a preveni agresiunea, iar 
dacă ea va fi declanșată, pentru 
a pedepsi cu severitate pe agresori.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută delega
ției sovietice. El a rostit cuvinte 
de salut în cinstea prieteniei din
tre popoarele sovietic și albanez, 
în cinstea harnicului popor alba
nez, a păcii în lumea întreagă.

Budapesta

niene au permis S.U.A., Angliei, 
Pakistanului ți Turciei să foloseas
că spațiul aerian al Iranului în 
imediata apropiere a frontierelor 
U.R.S.S. Aceste acțiuni, se arată 
în nota din 31 mai, nu pot fi pri
vite decît ca un act dușmănos de 
provocare îndreptat direct împotri
va securității U.R.S.S. și care con
travine acordurilor șovieto-iraniene 
în vigoare.

Guvernul sovietic, se subliniază 
în notă, atrage atenția guvernului 
Iranului asupra consecințelor se
rioase pe care le pot avea aseme
nea acțiuni ale autorităților ira
niene atît pentru Iran cît și pentru 
cauza păcii și securității.

Din viața tragica 
a tinerilor țărani 

italieni

„Un milion și jumătate de oa
meni vor trebui să fie îndepărtați 
in anii viitori din muncile agri
cole''. „Sînt prea mulți muncitori 
in agricultură; numărul lor trebuie 
redus cu 7 la sută".

Cu astfel de declarații, econo
miștii burghezi comentează situația 
disperată care a cuprins întreaga 
Italie în urma alungării cu forța 
a mii și mii de familii din regiu
nile agricole. In spatele acestui 7 
la sută la „excedența de mină de 
lucru în agricultură" (cum se ex
primă în mod cinic burghezia) 
stau mii de tineri care, părăsin- 
du-și locurile natale, fără o desti
nație precisă, asaltează trenurile 
din sud, spre marile centre indus
triale din nord, spre Franța sau 
Elveția ; în spatele acestui 7 la 
sută stau mii de tinere familii care 
încearcă să .scape de mizerie luînd 
calea marilor orașe. Aici ele sfîr- 
șesc însă în barăcile de la peri
ferie, îngroșind rîndurile armatei 
de șomeri.

Acesta este rezultatul tragic a 
ceea ce apologeții societății capita
liste numesc o „mai echitabilă și 
modernă" distribuire a forțelor de 
muncă între industrie și agricul
tură și care, în realitate, înseamnă 
gonirea din regiunile agricole a 
unei întregi populații care nu 
poate fi absorbită nici în industrie.

Astfel, în timp ce numărul mun
citorilor ocupați în industrie a 
scăzut chiar în ultimul an cu 20 
la sută, numărul celor nevoiți să 
părăsească regiunile agricole a cres
cut mereu : numai în 1957 numă
rul tinerilor care au plecat de la 
sate a fost — după datele publica
te de Institutul național de statisti
că — de 243.000, alte surse indi- 
cînd o cifră mai aproape de rea
litate — 340.000. Institutul de eco
nomie agricolă a făcut -unoscut că 
în anul trecut numărul muncitori
lor care lucrează în agricultură a 
scăzut cu 443.000 de oameni.

Numărului tinerilor muncitori 
agricoli aruncați pe drumuri dato-

— Vești despre
Pregătiri 

pentru Festival
FRUNZE 4 (Agerpres) TASS 

transmite : în orașele și satele 
R.S.S. Kirghize au loc sărbă
tori ale tineretului consacrate 
viitorului Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Viena. Se organizează carna- 
vale, concerte, seri literare și 
întreceri sportive.

La sfirșitul lunii iunie la 
Frunze va avea loc un festival 
republican la care vor sosi re
prezentanți ai tuturor republi
cilor unionale. In zilele festi
valului toate teatrele, cluburile, 
stadioanele și parcurile capita
lei kirghize vor fi puse la dis
poziția tineretului.

★

LENINGRAD 4 (Agerpres).
— TASS transmite : Tineretul 
cartierului Vîborg, unul din 
cele mai mari cartiere munci
torești din Leningrad, a organi
zat la 3 iunie o seară consacra
tă viitorului Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Viena.

La clubul din Leningrad se 
organizează deseori seri și ba
luri consacrate sărbătorii tine
retului. Tinerele și tinerii vi
zionează filme despre festivalu
rile trecute, participă la seri 
muzicale, se întîlnesc cu dele
gații ale tineretului din alte 
țări care vizitează Leningradul.

Tînăra patriotă 
Iordaniană 

Nadia Es-Salti 
a fost eliberată

AMMAN 4 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, tînăra patriotă 
iordaniană Nadia Es-Salti, a- 
restată la 2 august 1958, a 
fost eliberată din închisoare în 
urma puternicei mișcări da 
protest din Iordania și din alte 
țări ale lumii.

Nadia Es-Salti a fost ares
tată de autoritățile lordaniene 
și învinuită de participare la 
mișcarea Organizației naționa
le a tineretului arab.

La interogatoriu Nadia Es- 
Salti a refuzat să-și trădeze 
tovarășii de luptă împotriva 
cotropitorilor imperialiști și a

Succesul maestrului 
C. Silvestri 

în Australia
LONDRA 4 (Agerpres). — 

In seara de 3 iunie, Constantin 
Silvestri a dirijat la Melbourne 
un concert al Orchestrei simfo
nice a statului Victoria.

în legătură cu acest concert, 
criticul muzical al ziarului 
„Melbourne Sunpictorial'1, scria 
că dirijorul romîn s-a dovedit 
desigur foarte familiarizat cu 
simfonia compatriotului său 
George Enescu. El a dirijat a- 
ceasta muzică colorată și en
tuziastă inspirată din folclor cu 
o deosebită vigoarei și înțelege
re, reușind să obțină de la toți 
instrumentiștii o interpretare 
impresionantă.

Ziarul „Melbourne Age“ 
scrie că atît orchestra cît și di
rijorul s-au prezentat ex
celent. 

rită introducerii mașinilor agri
cole ori reprofilării produc
ției agricole spre acele culturi 
care aduc profituri mai mari, li 
se adaugă și fiii micilor proprie
tari de pămînt care sînt nevoiți 
să plece de-acasă pentru că veni
tul abia le ajunge părinților, ame
nințați veșnic de a fi ruinați de 
către marii proprietari.

Miile de fii ai muncitorilor a- 
gricoli părăsesc satul natal mai a-

Un aspect din Sicilia. Pe hotarul dinfre sate s-au adunat țărani sicilieni pentru a demonstra 
Împotriva marilor latifundiari italieni și a politicii actualului guvern italian.

Ies pentru a scăpa de teama per
manentă de a se vedea aruncați în 
stradă cu întreaga familie de către 
marele proprietar de pămînt. Con
tractele încheiate între moșieri și 
muncitorii agricoli răpesc acestora 
din urmă orice drepturi și liber
tăți. Astfel, contractele prevăd o 
clauză care arată că nici un mem
bru al familiei nu poate îmbrățișa 
o altă meserie fără consimțămân
tul proprietarului de pămînt. In- 
tr-o anchetă efectuată de Federa
ția Tineretului Comunist se arată 
că 98 la sută din tinerii și tinere
le din regiunea Toscana vor 
să plece de la sate datorită condi
țiilor cu adevărat feudale în care 
sînt nevoiți să trăiască. Această 
stare de spirit este caracteristică

tineretul lumii —
fost condamnată la moarte de 
către un tribunal militar. A- 
ceastă hotărîre samavolnică a 
tribunalului mil.tar a stîrnit 
indignarea opiniei publice din 
Iordania și întreaga lume. In 
urma protestelor hotărite ale 
opiniei publice, autoritățile din 
Amman au fost nevoite să re
vină asupra sentinței pronunța
tă împotriva Nadiei Es-Salti, 
comutîndu-i pedeapsa și con- 
damnînd-o la șapte ani și ju
mătate închisoare, ulterior la 
trei ani și apoi la un an în
chisoare.

După cum se știe, tot atunci 
logodnicul Nadiei Es-Salti, 
Stephan Theodore și un alt tî
năr patriot iordanian au fost 

, condamnați la moarte.

Tineretul coreean 
se pregătește 

pentru Festival
PHENIAN 4 (Agerpres). — 

în R.P.D. Coreeană se desfă
șoară intense pregătiri în vede
rea participării la cel de-al 
VlI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la 
Viena.

Anul acesta la Festivalul Mon
dial de la Viena vor participa 
tineri muncitori care s-au dis
tins în lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de Parti
dul Muncii în vederea cons
trucției socialismului, studenți, 
scriitori și tineri talentați din 
diferite domenii artistice.

Tinerii artiști vor prezenta la 
Viena 40 numere de cîntece și 
dansuri, inclusiv dansuri și cîn- 
t?ce populare. Ei se pregătesc 
să prezinte și cîteva cîntece și 
dansuri ale poporului austriac. 
Soliștii se pregătesc să partici
pe la nouă concursuri, inclusiv 
la concursul de muzică clasică 
orientală.

Peste 100 de opere de artă 
coreeană vor fi expuse la Expo
ziția internațională de artă 
plastică din cadrul Festivalului.

MOSCOVA. — Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o 
hotărîre cu privire la extinderea 
autodeservirii în școli, case ale 
copilului, școli tehnico-proîesio- 
nale, școlile militare „Suvorov", 
școli medii speciale și instituții de 
învățămînt superior.

LONDRA. — In luna mal nu
mărul. șomerilor înregistrați în 
mod oficial în Scoția a fost de 
peiste 94.600 de oameni, cu 17.000 
mai mult decît în aceeași perioadă 
a anului 1958, a declarat la 3 iu
nie deputatul laburist T. Frazer în 
Camera Comunelor din Marea Bri- 
tanie.

PRAG A. — In seara zilei de 3 
iunie, în sala „Smetana" din Pra- 
ga acordurile ultimei simfonii a 
lui Beethoven au anunțat sfirșitul 
celui de-al 14-lea festival de mu
zică „Primăvara la Praga 1959".

In cele 25 de zile cit a durut 
această importantă manifestare mu
zicală internațională au fost audia
te 40 de concerte, 14 spectacole 
de operă. Au participat l>a mani
festările festivalului 25 de soliști 
din' 15 țări, precum și critici mu
zicali și ziariști din Europa și 
din alte continente. 

aproape tuturor tinerilor din sa
tele Italiei.

„Vreau să plec pentru că do
resc să trăiesc într-o casă unde 
noaptea să pot aprinde lumina, să 
beau apă proaspătă", se poate citi 
în scrisoarea unui tînăr către Fe
derația Tinerilor Comuniști din 
Volterra. Iar un tînăr disperat de 
condițiile în care se muncește la 
țară scrie : „Vreau să plec pentru 
că doresc să învăț să muncesc 0- 

menește și nu să trăiesc ca un ani
mal".

Din răspunsurile tinerilor la an
chetă se pot constata și alte lu
cruri în privința mizeriei și îna
poierii lor: 70 la sută a tinerilor 
din Volterra nu au o haină pro
prie și uzează pe rînd, împreună 
cu frații lor, pe cea a tatălui lor; 
60 la sută n-au văzut marea deși 
ea se află doar la 30 km. de Voi- 
terra !

înapoierea socială, mizeria, con
stituie cauza pentru care tinerii 
pleacă la orașe în speranța că aici 
vor putea trăi mai ușor. „Motivul 
pentru care satele rămîn nepopu
late este acela că proprietarii nu 
înțeleg să îmbunătățească viața ță
ranilor", declară Oliviero, un tînăr

Lucrările Conferinței de la Geneva
GENEVA 4 (Agerpres). — La 4 iunie cei patru miniștri ai 

Afacerilor Externe s-au întîlnit la reședința delegației Franței și au 
avut o nouă convorbire neoficială în cursul căreia au abordat pro
bleme discutate la conferință.

In seara zilei de 4 iunie, miniștrii Afacerilor Externe au luat 
parte la dineul oferit de Couve de Murville, ministrul Afacerilor 
Externe al Franței.

h orașul Conferinței
GENEVA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite: in seara zilei de 3 iu
nie A. A. Groniîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., l-a vi
zitat pe dr. L. Bolz, ministrul A- 
facerilor Externe al R. D. Q., cu 
care a avut o convorbire. La con
vorbire au participat M. G. Per- 
vuhin și 1. 1. llicev, precum și O. 
Winzer, H. Toplitz și P. Fiorin 
membri ai dci'.egației R.D.G.

In.cursul întilnirii au continuat 
consultările 'în problemele referi
toare la lucrările Conferinței de 
la Geneva.

★
GENEVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 iunie, 
A. A. Gromiko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a primit 
la reședința delegației U.RS.S. la 
Conferința de la Geneva pe M. 
Dejean, ambasadorul Franței în

------ O-------

Eșecul unei noi 
rachete americane
NEW YORK 4 (Agerpres). In 

după amiaza zilei de 3 iunie a 
fost lansat de la baza Vanderberg, 
statul California, cu ajutorul unui 
sistem de rachete în două trepte 
un satelit artificial „Discoverer". 
Cea de a doua treaptă formată din- 
tr-o rachetă în greutate de 1.600 
de funți urma să plaseze pe o or
bită polară conul terminal în care 
se afla un container cu patru șoa
reci. Trei ore după lansarea sate
litului, un purtător de cuvint al 
aviației americane a declarat că 
„pe baza informațiilor existente, 
se crede că „Discoverer" nu s-a 
plasat pe orbită". Potrivit agenții
lor de presă, satelitul a căzut pro
babil în mare.

MOSCOVA. — In anul 1960 
Editura pentru literatură străină a 
U.R.S.S, va tipări aproximativ 600 
titluri de cărți, culegeri, reviste. A- 
cestea vor fi cărți ale unor scriitori 
și oameni de știință din 48 de țări 
ale lumii. Vor fi publicate cele 
mai interesante cărți beletristice 
și lucrări științifice, apărute în ță
rile de democrație populară.

După cum relatează ziarul „Lite
ratura. i Jizn“, planul editurii cu
prinde peste 200 de cărți beletris
tice și lucrări științifice din țările 
capitaliste din Europa Occidentală 
și din Statele Unite ale Americii. 
Crește considerabil editarea de 
cărți ale unor scriitori și oameni 
de știință din țările Asiei și Africii.

MOSCOVA. In baza acordului 
de colaborare culturală și științi
fică încheiat între Uniunea Sovie
tică și S.U.A., la 3 iunie a sosit 
la Moscova o delegație a oameni
lor de știință americani care lu
crează în domeniul descoperirii de 
noi antibiotice.

OTTAWA. — La 4 iunie Ho
ward Green, ministrul canadian 
al Lucrărilor Publice, a fost nu
mit ministru al Afacerilor Externe 
al Canadei, în locul lui Sidney 
Smith, decedat la 17 martie. 

de 25 ani, iar Giuseppe, de 16 anf, 
spune : „patronii nu respectă p» 
țărani"; „nu numai lipsa proprie
tății, dar ți jignirea demnității 
umane a țăranilor", scrie un lo
cuitor din Barbiana, este cauza pă
răsirii satelor. Gino, un păstor de 
16 ani, povestește de asemenea 
cum în decurs de 3 ani a fost pur 
și simplu vindut de cîteva ori de 
către stăpînul său, ca un ciine.

Aceste fapte arată cît de greș 

c

sînt loviți tinerii din satele ita
liene. Alături de părinții lor, ti
nerii țărani au luat parte la marile 
lupte pentru îmbunătățirea con
tractelor agricole și au participat 
la grevele muncitorilor agricoli 
care au reușit, în multe cazuri, să-i 
silească pe proprietarii de pămînt 
să respecte măcar obligațiile lor 
contractuale.

Lupta tinerilor de la sate pentru 
pământ, pline și pentru drepturi, 
continuă, integrîndu-se în lupta 
generală a oamenilor muncii din 
Italia pentru pace și un viitor mai 
bun.

LUIGI PINTOR
corespondentul „Scînteii tinere

tului" la Roma

U.R.S.S. cu care a avut o convor
bire. La convorbire a participat 
S. T. Bazarov, șef de secție în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

------ •--------

A. A. Gromiko a avut 
o întrevedere cu S. Lloyd 
în legătura cu situația 

din Laos
GENEVA 4 (Agerpres). — La 

4 iunie, A. A. Gromiko, ministru 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
avut o întrevedere cu Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii. In calitatea lor 
de președinți ai conferinței de la 
Geneva pentru Indochina, ei au 
avut o convorbire în legătură cu 
situația din Laos.

După cum s-a aflat, în cursul 
acestui schimb de păreri, A. A. 
Gromîko, ținînd seama de situația 
care s-a creat în Laos ca urmare 
a încălcării acordurilor de la Ge
neva de către guvernul Laosului 
și care reprezintă o mare pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
în Indochina, a propus părții en
gleze să adreseze cît mai grabnic 
în numele celor doi președinți un 
mesaj comun guvernului Laosului 
în care să i ceară să respecte 
acordurile de la Geneva și să reia 
colaborarea cu Comisia internațio
nală pentru Laos pentru ca să-și 
poată continua cît mai curînd lu
crările.

La 5 iunie cei doi președinți ai 
conferinței de la Geneva pentru 
Indochina vor continua schimbul 
de păreri în legătură cu această 
problemă.

o

MOSCOVA. La Consfătuirea 
C.C.S. din U.R.S.S. și Comitetu
lui de Stat pentru problemele 
muncii și salariilor de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
Vasili Prohorov, secretar al C.C.S. 
din U.R.S.S. a comunicat că înce- 
pînd de la 1 octombrie a.c. și jn 
cursul anului 1960 peste 6.000.003 
de muncitori din industria cons
tructoare de mașini și din metalur
gia prelucrătoare din U.R.S.S. vor 
trece la ziua de lucru de șapte ore.

ISTANBUL. După cum relatea
ză agenția France Presse, la 3 iunie 
a sosit la Istanbul Mohammed 
Reza Pahlevi, șahul Iranului.

PRAGA. — La 3 iunie Jiri 
Hajek. locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al R. Ceho- 
s ovace, a înmînat însărcinatului 
S.U.A. la Praga, Crowford, nota 
guvernului cehoslovac adresată 
guvernului S.U.A. După cum rela
tează Ceteka, guvernul cehoslovac 
exprimă în notă protestul împo
triva zborurilor de cercetare și în
călcării sistematice a spațiului ae
rian al Cehoslovaciei de către 
avioane militare aparținînd S.U.A.

O notă cu conținut asemănător 
a fost înmînată de asemenea și 
guvernului R. F. Germane.
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