
Proletari din toate țările, uniți-vă! Au început lucrările sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 14 (Agerpres) — 
TASS transmite : La 14 ianuarie 
ora 10 dimineața (ora Mosco
vei), la Kremlin» și-a început 
lucrările cea de-a IV-a sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a celei de-a clocea legislaturi.

Tn Palatul mare al Kremlin1!- 
lui s-a deschis ședința Sovietului 
Uniunii. In acelaș timp in Sala 
Teatrului din Kremlin a început 
ședința Sovietului Naționalități
lor.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
actuale a Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. figurează o singură 
problemă: „Dezarmarea — ca
lea spre consolidarea păcii și a- 
aigurarea prieteniei intre po
poare".

In ședința comună a celor 
două camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S-, care a început 

la orele 11 dimineața (ora Moâ* 
covei), N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat raportul 
„Dezarmarea — calea spre con
solidarea păcii și asigurarea prie
teniei între popoare".
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Pentru dezvoltarea septetului 
proprietate obșteasca

Dezarmarea— 
calea spre consolidarea păcii 

și asigurarea prieteniei între popoare
Una din sarcinile deosebit de 

Importante puse de Plenara C.C. 
al PJVLR. din 3—5 decembrie 
1959 în fața oamenilor muncii 
din agricultură este dezvoltarea 
șeptelului, asigurarea tuturor con
dițiilor necesare pentru o puter
nică creștere a producției anima
liere. O sarcină importantă 
și deosebit de actuală — subli
niată de plenară — este sporirea 
numărului de animale și îndeo
sebi al vacilor de lapte proprie
tate obștească în gospodăriile 
agricole colective.

La Gospodăria agricolă colec
tivă „Scînteia" din satul Ber
lescu, raionul Filimon Sirbu, 
regiunea Galați, unde, sub con
ducerea organizației de partid, 
s-a organizat studierea temeinică 
și amănunțită a documentelor 
plenarei, a avut loc recent o a- 
dunare generală deschisă a or- 
ganizației de bază U.T.M. cu 
tema: „Cu ce pot contribui ti
nerii colectiviști la dezvoltarea 
sectorului zootehnic și la crește* 
rea rentabilității acestuia44. La 
această adunare a utemiștilor și 
tinerilor din gospodărie au parti
cipat tovarășii; A. lonescu, se
cretar al Comitetului raional de 
partid Filimon Sîrbu, Dumitru 
Șerbănescu, șeful Comisiei tine
ret sătesc a Comitetului regio
nal U.T.M. Galați, Aurel Cioran, 
prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Filimon Sîrbu, 
membrii biroului organizației de 
bază de partid din gospodăria 
colectivă, membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei colec
tive, brigadieri, șefi de echipă.

Dezbalerile din această adu
nare, hotărîrile luate au dovedit 
răspunderea cu care organizația 
de bază U.T.M., condusă și în
drumată de organizația de par
tid, privește sarcinile referitoare 
la dezvoltarea sectorului zooteh
nic proprietate obștească, 1^, în
tărirea economică a gospodăriei 
colective. A fost o ședință de 
lucru în care tinerii au vorbit 
despre situația existentă acum 
în sectorul zootehnic, despre po
sibilitățile mari de dezvoltare a 
acestuia, și au stabilit un plan 
concret de măsuri pe care s-au 
angajat să-l îndeplinească în 
cursul acestui an cu scopul de 
a contribui la creșterea numerică 
a sectorului zootehnic și îndeo
sebi la ridicarea productivității 
lui.

Din referatul prezentat la a- 
ceastă adunare de tovarășul Bă
nică Mocanu, secretarul organi
zației de bază U.T.M. din gos
podăria colectivă, a reieșit că șep- 
telul proprietate obștească s-a 
dezvoltat simțitor de la înființa
rea gospodăriei colective (1953)

și pînă acum. Dacă la început 
în situațiile statistice la rubri. 
cile rezervate animalelor de pro
ducție era treculă cifra zero, 
acum gospodăria are 315 taurine 
din care 101 vaci cu lapte, 140 
porcine, 505 ovine, păsări. Refe
ratul a subliniat insă că, deși 
din punctul de vedere al numă. 
rului de animale sectorul zooteh
nic s-a dezvoltat simțitor an de 
an, din punctul de vedere al pro- 
ductivității animalelor situația

nimic pentru remedierea acestei 
situații.

Pentru ca începînd din anul 
acesta situația din ferma de vaci 
de lapte și tineret taurin a Gos
podăriei colective „Scînteia" din 
satul Berlescu să se îmbunătă
țească simțitor, adunarea genera
lă deschisă a organizației de 
bază U.T.M. a luat o seamă de 
hotărîri importante jn ce privește 
propria sa contribuție care au 
fost însușite de consiliul de con
ducere al gospodăriei.

O valoroasă inițiativă a tinerilor 
colectiviști din satul Berlescu, 

raionul Filimon Sîrbu, 
regiunea Galați

continuă să rămînă nesatisfăcă
toare.

Ocupîndu-se îndeosebi de si
tuația existentă în ferma de vaci 
cu lapte, referatul a arătat câ 
anul trecut, de exemplu, deși pla
nul de lapte pe fiecare cap de 
vacă furajată a fost destul de 
mic — 1500 litri — el nu a fost 
îndeplinit (s-au obținut numai 
1450 litri), în timp ce la alte 
gospodării colective vecine — 
Plopu, Oprișenești, Mircea Vo
dă — care au aceleași posibili
tăți, s-au obținut în medie cite 
2003 litri de lapte de la fiecare 
vacă furajată. Ânalizind această 
situație, referatul a subliniat că 
producțiile mici de lapte se da- 
toresc în primul rind faptului că 
în acest sector au lucrat oameni 
recalificați, și care nu au făcut 
nimic pentru calificarea lor, oa
meni care în plus nu acordau 
nici prea multă atenție acestui 
important sector de producție al 
gospodăriei. Din această cauză 
animalele au fost prost întreți- 
nute, grajdurile au stat neîngri
jite, necurățate, furajarea s-a fă- 
cut „după ochi", neținîndu-se 
seama de productivitatea fiecărei 
vaci in parte. Mai mult chiar, 
deși gospodăria a însilozat o 
cantitate destul de mică de po
rumb, această cantitate nu a fost 
consumată în intregime nici pini 
acum din cauză că îngrijitorii, 
neglijînd importanța porumbului 
însilozat, administrau acest va
loros furaj în hrana vacilor ca 
pe un fel de desert.

Referatul a subliniat de ase
menea că o răspundere impor
tantă față de această situație o 
poartă și organizația de bază 
U.T.M. deoarece nu a întreprins

Iată, pe scurt, în ce constau 
aceste hotărlri:

In sectorul zootehnic 
— cei mai buni tineri

Adunarea generală a hotărît ca 
în sectorul zootehnic să lucreze 
un număr de șapte tineri dintre 
cei mai buni din gospodăria co
lectivă, care au dovedit mult spi
rit de răspundere, multă dra
goste și pricepere în această me.

serie. Aceștia sint: candidatul 
de partid Brebenel Dațu, uiemi- 
știi Dumitru Mocanu și Ion Gh. 
Mocanu II și tineni Nendu Pă
turică, Tudor Gh. Mocanu și Ni- 
colae Miu.

Răspunderea cu care adunarea 
a privit recomandarea acestor ti
neri conducerii gospodăriei pen
tru a lucra iu sectorul zootehnic 
rezult! și din mod il in care i-a 
diszutat și i-a îndemnat să în
vețe și să apiice metodele zoo- 
tehnice înaintate.

Astfel, Ion Buznea si alții au 
arătat, de exemplu, ci NxoJae 
Miu este un tinăr muncitor, care 
în timpul in care a fost conduc
tor de boi a îngrijit b»ne anima
lele pe care le-a avut in primire.

— Cred că menii încrederea 
noastră — a spus Buznea — insă 
eu îi spun că acum o să aibă 
o răspundere mai mare. O să 
aibă grijă de 12-13 vaci. nu nu
mai de doi boi de muncă. Și de 
la vacile acestea no* ia cerem să 
obțină producții cit mai mari de 
lapte. Pentru aceasta insă tre
buie să mai invete și apoi să lu
creze după metode avansate.

Despre ntemstul Brebenel 
Duțu >u vorbit mai mulți tineri. 
Bănică Mocanu a spus, printre 
altele, că organizația de bază 
U.T.M. așteaptă ca Brebenel. în 
calitate de candidat de partid,

N. SIMIONESCU 
și L ȘERBU

(Continuare în pag. 3-a)

Raportul prezentat de N. S. Hrușciov
• Guvernul sovietic propune 

Sovietului Suprem reducerea forțelor armate
cu

MOSCOVA 14 (Acerpres). — 
TASS transmite: La 14 iasafr» 
rie. N. S. Hnișcxnr, presedjrte'.e 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezenta: spre exa
minare aestanil Soviet»!» Su
prem al .U.ILS-S. noile propu
neri a e ouvernliu in leeâtxri 
cu reducerea ior.eicr armate a'e 
Uniunii Sovietice.

In raportul pe care l-a pre
zentat in fața depsuțilo?. X. S. 
Hrușciov a snbhn at câ ca
verna! L’R.S.S. căiiazinda-se 
după principiile leniniste ale 
coexistată pașnîce a siarecr 
cu orindulri soc .a le În
făptuiește pas cu pas mâszr'e 
concrete expose in preponerea 
sovietică cu privire Ia dezar
marea generală și totali.

N. S Hrușciov a subliniat câ 
anul 1959 va intra in is torc 
ca prunul an al construe: e 
desfășurate a societății comu
niste in Ur.ijnea Sovietici. 
Acest an a adus noi și mari vic
torii in construirea ccanmis- 
mului, a deschis perspective

UȘC1

încă 1,200.000 de oameni

Lucrările Comisiei permanente a Comitetului 
de pregătire a Intîlnirii tineretului 

și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și a .. . . . . . . . . . . . . .Mării Adriatice

Joi 14 Ianuarie șl-a reluat lu
crările Comisia permanenta a 
Comitetului de pregătire a Intîl- 
niril tineretului și studenților din 
țările regiunii Balcanilor șl a 
Mării Adriatice.

La lucrările comisiei participă 
reprezentanți ai unor organiza
ții de tineret și studențești din 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
Grecia, Italia, R.P.F. Iugoslavia 
și R. P. Romînâ.

Comisia a ascultat informările 
privind stadiul de pregătire a 
Intîlni-ril în aceste țâri. Pârtiei- 
panții au constatat cu satisfac
ție câ pregătirile în întîmpina- 
rea acestui important eveniment 
din viața tinerei generații din 
țările balcano-adriatice se des
fășoară cu succes.

Comisia a fost informată câ 
pregătirile în vederea constituirii 
delegațiilor se află intr-o fază

avansatâ. Astfel, la întîlnlrea de 
la București vor fl prezențl cite 
50 de delegați din R. P. Al
bania, R. P. Bulgaria, R.P.F. Iu
goslavia și R. P. Romînâ, circa 
30 de delegați din Grecia și 25 
dă delegați din Italia. De ase
menea și-au anunțat participa
rea, în calitate de observatori., 
reprezentanți ai organizației 
Edon din Cipru și ai organi
zației studenților ciprioți, cu se
diul la Londra.

Lucrările comisiei permanente 
continua.
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Comunista Florica Ciuberea de 
la fabrica ,,Tricotajul Roșu" ests 
una dintre muncitoarele fruntașe 

ale întreprinderii.

Misticismul

reflectorul
științei

moderne
In ajutorul 

cercurilor tinerilor 
naturaliști

Msreu In actualitate, combativă, generaiizînd experiențe pozhhră. pezeta de se-ete c n sect< 
mecanică a uzinei „Metrom* din Orașul Stalin se bucură de aprecierea I'rt-eg- ai co ectiv. li 
fotografie cițiva tineri din colectivul gazetei - Gh. Roschițâ, M. Vexndovski și En - Schle

singer es punind noi orticole |a gazeta.

laraf r luminoase rezohrirt! 
prncfpaleJor probleme stema- 
tenie de o mare Insemnăute 
pentru întărirea pâcu.

Am început b ne septenaial 
neutra, a declarat N. S. Hruș
ciov. Inte'epc'.unea populari 
some ti un focru b ne început 
es:e pe juoiâUle făcut Rezu!- 

slm mrEcnami Producția icdas- 
triali a crescut în decurs de an 
n ca neste 11 la suia in loc 
de 7.7 la sa ti cum prevedea 
planuL S-a da* peste plan o 
producte iu valoare de ap-ca- 
pe 50 ~ Earde de rable (întrea
ga producție industrială a Ro
se prerevotot caare socotii In 
prețnri actrale avea o valoare 
ma: nucă decît această sumă).

N S. Hrașciov a subliniat ci 
în ecciKxn a sovietici s-a a- 
pHcat ca și Înainte, neabătut, 
h~a kmnhti dr drzvollare ca 
precădere a industriei grele. 
Producția mijloacelor de pro
ducție a crescut in decurs de 
un an cu 12 la sută față de 84 
la sută, cit prevedea pianuL

Șeful guvernului L’.R.S.S. a 
citat cifre care atestă creșterea 
considerabili a producției in in
dustria grea. Industria ușoară 
și alimentară se dezvoltă cu 
succes. Producția industrială a 
bunurilor de consum a crescut 
cu 10.3 la sută fată de 6,6 la 
sută cit prevedea planul.

Viața confirma, a subliniat 
N. S. Hrușciov. ci planul septe- 
nal va fi îndeplinit înainte de 
termen, iar indicii lui vor fi de
pășiți considerabil. El a spus 
de asemenea ci victoriile din 
agriciritură stîrnesc o bucurie și 
o mindrie legitimi.

In ciuda secetei dmtr-o serie 
de regiuni ale tiriL statul a a- 
chlzHronat 2A46JJOC.OOO puduri 
de cereale, ceea ce satisface re- 
ce^iățile popvlatxi 5i celelnlte 
■erei a'e statnlvi. în ba’-ama 
cerea’ieri a țârii au jucat na 
ro? deosebit de important regi?- 
u ie pissintarilor Infetaite și 
virgine de unde s-au achizițio
nat 1-693TXXJXB pud un de ce» 
reale

Peferisdn-se Ia tnfiphiirM 
piano ■ sec lena’, de cons tnxții 
capitale. N- S. Hmșriov a anxa- 
tit câ ansi trecut n fost date 
!n exp oatare In UJLS3. peste 
1003 de mori întreprinderi 
dustraie. r‘
cape ta ie făcute de organiza , 
de stat s: crgaaixatTi'e coopera 
tis te. fâri a socoti investițiile 
ecCtaruriltr, < fost de 275

ti arde de ruble — cu 30 miliarde 
d: robie mai mult decît in 1958.

Creșterea productivității mun
cii i depășit prevederile pla
nului și a reprezentat în indus- 
trie 7.4 la șuti, iar în construc
ții 9 Ia suta Economii-e reali
zate peste p’an prin reducerea 
prețului de cost al producției au 
fost de peste 10 m I arde de ru
ble. Vru tul național, de a că
ra: sporire de? ode. in primul 
r’nd intr-o țară socialistă bună
starea materială a poporului, a 
crescut in comparație cu anul 
p-ececen: ce 8 la suta, adică cu 
arrji matv 100 miliarde de 
rable.

In anul i959. Partidul Comu- 
n st și guvernul sovietic au în- 
făptuit o serie de importante mă
suri ia vederea rid<arii bunăstă
rii materiale a poporului și îm
bunătățirii condrț^kr lui de ra- 
țâ. La sfirșitnl anulai, peste 
13jOOOUOO de ■uncitori și func
ționari beneficiau de z:ua de 
munca redusă ide șapte ore și 
de șase ore) iar ia sfirș'tul a- 
cestui an se va desâvirși tre
cerea la ziua de munca re
dusă pentru toți muncitorii si 
funcționarii din țară.

Spre deoseb re de țările capi
taliste. in U.R.S.S.. salariul nu 
numai câ n a scăzut in con
dițiile zilei de muncă reduse, 
dar într-o serie de ramuri in
dustriale a sporit chiar simți
tor, îndeosebi la muncitorii și 
funcționarii cu salarii mici.

Creșterea neîncetata a bună
stării materiale, îmbunătățirea 
ocrotirii sânâtâtii și asistentei 
medicale, se răsfring favorabil 
asupra creșterii populației tării 
care a sporit in decurs de un 
an cu 3-660-0-0 de oameni, fiind 
la începutul anului 1960 de 
peste 2124)00.000 oameni, a de
clarat N. S Hrușciov-

Pre<edratețe Cons: Ii ului de 
M riștr a subliniat mari’e suc
cese din domeniul fnvâțâmîntu* 
lui public, dezvoltării științei și 
culturii, care sînt recunoscute 
In prezent de întreaga lame.

Potrivit recensă-r ntuîux, în 
țară ecsU 13.00.000 de per- 
•oane care au absolvit școli șu« 
perica-e. care au urmat școli su
perioare dar nu le-aa terminat 
? care au absolvit școli medii 
apeciale. Ia instituțiile de învă*

țămînt superior din U.R.S.S. în* 
vață aproximativ de patru ori 
mai mulți studenți decît in An- 
glia, Franța, Republica Federală 
Germană și Italia luate laolaltă. 
In ce privește numărul inginerii 
lir absolvenți, U.R.S.S. a depă
șit de mult S.U.A. In anul 1958, 
in Uniunea Sovietică au absolvit 
instituțiile de învățămint 94.000 
de ingineri iar în S.U.A. numai 
35.00U. Numărul lucrătorilor ști- 
. -;i .ci este de peste 300.000 — 
de 3 de ori mai inulți decît în 
Rusia prerevoluționară.

Soc:ahsmul deschide maselor 
p..i nare calea spre învățămint, 
spre cultură și acesta este unul 
d/i marile lui avantaje față de 
capitalism, a subliniat N. S. 
Hrușciov.

Ruievmd remarcabilele succese 
a’.e poporului sovietic în cucerii 
rea spațiului cosmic, N. S. Hruș
ciov a declarat că aceste suc
cese deschid o nouă eră în știini 
ța și tehnica mondială.

Poporul sovietic a depus mari 
eforturi pentru a și crea o in- 
dastrie proprie de prim rang — 
temelia temeliilor economiei na. 
țio.iale, a spus N. S. Hrușciov. 
Lupt: rd pentru realizarea a- 
cestui țel, poporul s a lipsit Ui 
neon de lucruri de primă nece. 
state, n-a șovăit în fața nici 
unui fel de greutăți, n-a precu- 
pețit eforturile.

Astăzi țara noastră dispune de 
o puternică bază tehnică de pro
ducție și de cadre excelente de 
oameni de știință, specialiști și 
muncitori cu înaltă calificare 
pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor industriei moderne pe 
baza tehnicii înaintate.

Uniunea Sovietică, a declarat 
N. S. Hrușciov. este prima care 
a început și dezvoltă cu succes 
construcția de centrale atomoe- 
lectrice în scopuri pașnice. Noi 
am întrecut cu cițiva ani cele
lalte țări în ceea ce privește 
crearea și producția de masă a 
rachetelor balistice interconti- 
aentale de diferite tipuri.

Indicii dezvoltării industriei 
?i agriculturii sovietice în ulti
mii ani arată că se înfăptuiește 
cu succes sarcina trasată de Par- 
tidul Comunist de a ajunge din 
urmă și a depăși S.UJt în ce

Foto : S. VJCRH.

res’

(Continuare în pag. 4-a)

Preocupări cotidiene
— Stal, numai să-ți explic.
— Ce să-mi explici ? Nu mie 

trebuie să-ini explici. Dacă aveai 
de dat o explicație, apoi aceasta 
trebuia s-o dai adunării, utemiș- 
tilor din organizația ta.

Și fata, ștergîndu-și două la
crimi ce-i brăzdau obrajii împur
purați de mînie și ciudă, se opri 
in drum deșertîndu-și tot neca
zul, toată obida pe care o indu
rase în aceste zile.

— Nu, ajunge. Destul m-ai fă
cut de ris. E drept, te-am iubit 
și nu îmi este rușine s-o spun 
la toată lumea. Ca toate fetele 
mi-am făcut și eu vise. Dar ce 
s-a ales acum din ele ? Nu, chiar 
dacă aș ști că mor de dorul tău 
și cu un scandalagiu, cu un be
țiv, cu un om fără căpătîi, ex
clus din U.T.M., nu mă mărit, 
îmi vine să intru în pămînt de 
rușine. De la excluderea ta din 
U.T.M. toți din fabrică se uită 
la mine și numai despre asta 
vorbesc. îmi spui că mă iubești. 
Asta mi-ai spus-o și altă dată și 
te-am crezut. Și tu...

Cu capul în pămînt circularis- 
tul Vasile Sasu de la U.I.L. Fra
sin mergea spre fabrică alături 
de logodnica lui ascultîndu-i do
jana. In poarta fabricii, cind 
s-au despărțit, Vasile Sasu în
drăzni totuși să întrebe:

— Ai dreptate. Recunosc și 
îmi pare rău, dar acum ce să 
fac ?

— Să te faci om!
Să se facă om ! Cîțl nu i-au 

repetat în ultimul timp acest în
demn.

Dar se va face, trebuie să se 
facă, și „nea Chiș" o să-l ajute. 
De aceea în pauza de ptînz Va
sile Sasu opri circularul și fugi 
să 1 caute pe „nea Chiș".

Și pînă ce Sasu îl va găsi 
iată în cîteva cuvinte cine e 
„nea Chiș" omul în care Sasu 
își pune toată speranța.

„Nea Chiș" este secretarul co
mitetului U.T.M. al Unității de 
industrializare a lemnului dm 
Frasin, raionul Gura Humoru
lui. Vîrsta comunistului losif 
Chiș se mai scrie încă începînd 
cu cifra doi, dar tinerii fabricii, 
după obiceiul locului, in semn ds 
mare prețuire, îi spun ,,nea 
Chiș". Aproape nu e tînăr 
din unitate care, în cei zece ar»i

clpătii, așa Cum au spus tova
rășii mei in ședință. Dar vă rog, 
vă rog din toată mima, nu mă 
exdudeți din U.T-M. Dacă sint 
exclus înseamnă că cu mine S-a 
sfîrșiL Sînt tînăr. nea Chiș, aju
ta-mă și-ți promit că no să te 
fac de rjs. Uite nici Fionța nu 
vrea să mă mai ia de bărbat.

— Să te ajut zici, dar meriți ? 
Curios cum ai descoperit drumul 
către comitetu! U.TJL, că pini 
acum îl știai numai pe al cir. 
ciumii ?

— ?? 1!

Din activitatea comitetului
U. T. M. de la U. I. L-Frasin, 

raionul Gura Humorului

de cînd este el secretar al co
mitetului U.T.M., să nu fi primit 
din partea lui un sfat, o povață. 
O convorbire cu el, o mustrare 
a comunistului Chiș, a jucat in 
viața multor tineri din unitate un 
rol important. Ultima dată cînd 
a fost ales secretar al comitetu- 
lui U.T.M. un tînăr a spus că 
bine ar fi dacă s-ar putea da 
comunistului Iosif Chiș o meda
lie pe care să se scrie ,,10 ani jn 
slujba educării comuniste a ti
neretului".

Vasile Sasu l-a găsit pe „nea 
Chiș" la comitetul U.T.M. și 
fără multe introduceri și-a deșer
tat dintr-o suflare sacul dureri
lor.

— Nea Chiș, shit un bețiv, un 
bătăuș. Nu te uita așa la mine, 
că o recunosc. Sint un om făuă

Secretarul se plimba încolo și 
încoace în micul lui birou furios 
pe acest băiat in fond bun și 
harnic dar înhăitat cu o ceată de 
derbedei care l-au făcut de ris.

— Și la urma urmei cum să 
te ajut eu ? Adunarea generală 
a organizației U.T.M. dm secția 
ta te-a exclus. Ce să ți fac eu ?

— Dumneata trebuie să poți. 
Pe dumneata te ascultă toți.

— Ascultă, n-ascultă, nu des
pre asta i vorba. S-a luat o ho- 
tărire ea trebuie respectată.

Iosif Chiș după ce lăsă
treacă im timp „pedagogic", ca 
omul să se mai frămînte nițel, 
îi spuse:

— Să te învoiești la meșter. 
La ora patru trebuie să fim la 
raich-

ȘÎ în după-amlaz^ aceea dis
cuția în biroul comitetului raio-

să

tul U.T.M. a fost foarte fortu- 
noasâ. Meabni bveidm na-l |B- 
țelegeaa pe losif Chrș aim poate 
fi intraioad de acord cu ce se 
spusese iu aduni rea generală 
U-TJH. despre \ aule Sasu și cum 
totuși se ridică împotriva confir
mării excluderii Iul Chiș a asi
gurat totuși biroul raional câ 
Vasile Sasu se va face un mun
citor destoinic.

— Dacă dumneata garantezi 
pentru el — a spus secretarul co
mitetului raional U.KM., dar 
ține bine minte, numai așa, a- 
tuna noi sintem pentru infirma
rea hotărîrii adunării generale 
U.T-M- Ce zici ?

— Garantez, a răspuns fără 
prea multă ezitare Chiș.

Toată această poveste am a. 
flat-o de la un membru al comi
tetului U.T.M.. în timp ce pri
veam o fotografie expusă la pa
noul fruntașilor. Sub ea se afla 
o mică și lapidară inscripție: 
^Circularistul Vasile Sasu, mun
citor fruntaș, un utemist destoi
nic cu care se mîndrește organi
zația noastră U.T.M.*. In plus 
mai trebuie adăugat „un soț mo. 
del*.

Acesta este Intr-adevăr un 
caz aparte. L-am semnalat însă 
pentru că el dovedește cit de 
mult jefuiește spiritul de orga
nizație în viața tinerilor. Că Fio. 
rifa nu încetase să-l iubească pe 
Sasu nici în acele momente grele, 
este in afara oricărei îndoieli. 
Dar dragostea nu a împiedicat-o 
atunci să fie cu el la fel de dras
tică ca și cu ceilalți utemiști. De 
aceea, privită astfel, și intim-

Ș. ION

(Continuare în pag. 3-a)

A început trimestrul ol doilea. în fotografie ! elevii Râdoi Aris- 
totel și Georgescu Radu din clasa a X-a a Școlii medii nr. 2 „A 
Toma" din Ploești pregătesc împreună lecțiile pentru a doua zl.

Foto : S. NICULESCU

Emisiunea:
familia"„Școala și

Străduindu-se să facă din emi
siunile sale un înaintat mijloc 
de educație patriotică și cetățe
nească a ascultătorilor, colecti
vul de redacție al centrului de 
radioficare din orașul Morem, 
îndrumat de comitetul orășenesc 
de partid a inaugurat, la începu
tul acestui an o nouă emisiune 
închinată educării comuniste a 
tinerei generații, intitulată: 
„Școala și familia". La această 
emisiune care va fi prezentată

de două ori pe lună își va aduce 
contribuția un larg colectiv de 
cadre didactice.

Programul primei emisiuni di
fuzat de curînd s-a bucurat de 
aprecierea auditorilor, 
prins printre altele și 
rial avînd ca subiect 
părinților în educarea 
legătura ce trebuie să 
tre părinți și școală.

GIGI ILINCA 
te&niciqiț

El a cu- 
un mate- 
sarcinile 

copiilor și 
existe în*

1



Misticismul sub reflectorul științei modern
In ajutorul cercurilor tinerilor naturaliști

Trăim epoca celei mai formidabile perioade din istoria științelor.
Savanții și tehnicienii sovietici au lansat in Cosmos primele 

corpuri cerești create de mina omului ; pe întinsurile Oceanului 
înghețat de Nord navighează prima nava acționată de energia atomică ; 
primele centrale atomoelectrice furnizează zi de zi energie uzinelor și fa
bricilor; automatizarea complexă revoluționează întreaga industrie ; sa* 
vanții găsesc mereu noi și noi resurse energetice ; prind viața marile pro
iecte de transformare a planetei noastre. Știința trăiește epoca ei de glo
rie. Ea înaintează mereu.

Știința înnobilată de marile idei ale socialismului se află intr-o ofen
sivă continuă.

Cu cit științele se dezvoltă mai mult, cu cit diferitele ramuri ale 
acestora se leagă mai strîns, cu atît ne apare mai clar tabloul măreț al 
naturii infinite in spațiu, eterne în timp, Știința a dat lovitura de grație 
primitivelor concepții despre viața, născute din ignoranța și neputința omu-

Iul primitiv și cultivate cu osîrdie de clasele ezplootatsare In dorința lor 
de a ține masele in intuneric pentru a le putea cit mai bine exploata.

Știința a dovedit fără putință de tăgadă, absurditatea prejudecăților 
mistice despre lumea cealaltă, despre minuni și profeții, absurditatea 
tuturor dogmelor mistice.

Adevărul științific iși croiește drum neîncetat.
Ultimii piloni ai concepțiilor religioase despre lume s-au prăbușit.
Oricît de mult ar încerca reprezentanții misticismului contemporan de 

a priva marilț descoperiri ale științei contemporane de sensul lor materia-' 
list și ateist de a interpreta in mod idealist realizările științei contempo
rane in scopul salvării concepțiilor mistice despre lume, tabloul general al 
științelor contemporane dovedește totala absurditate, ridicolul concepțiilor 
mistice despre lume, uriașa putere de creație și de cunoaștere a omului.

Pagina pe care o publicăm astăzi, dragi cititori, vă preiintă modul 
in care descoperirile științific» dărîmă din temelii concepțiile mistice des
pre lumea înconjurătoare care viețuiesc pi no în epoca noastră, promovate 
de mincinoasele orînduiri bazate pe exploatarea omului de către om.

„Misteriosul** cer 
al sfinților este 
cunoscut de om

De mii și mii de ani oamenii se 
întreabă cum s-a născut Uni
versul și care este alcătuirea 

sa. Slujitorii feluritelor religii s-au 
întrecut să le dea răspunsuri zămis
lite de închipuirea lor și servind in
teresele forjelor retrograde ale socie
tății.

Legenda biblică povestește de pil
dă că cerul și Pămintul, Soarele și 
Luna, apele și. uscatul — Universul 
întreg — așa cum le cunoaștem as
tăzi, au fost „create" din nimic, prin 
voința lui dumnezeu, cu vreo șapte 
mii de ani în urmă. Nu e grec de 
dovedit aici cît de absurdă este •- 
ceastă afirmație, de nimic sus’.'.ctă. 
Pe Pămint s-au găsit doar oseminte 
de animale, care au trăit acum mi
te milioane de ani la suprafața Pi- 
mîntului, iar vîrsta unora dintre ro
cile cercetate de învățați trece âe 
două miliarde de ani. Legenda bibli
că mai povestește că mai ttti-1 _a 
fost despărțită lumina de țr.tune.-;;". 
iar apoi dumnezeu a creat Soarele și 
celelalte astre ale bolții. Dar cum 
ar fi putut exista lumină, de tiTde 
ar fi venit ea, înainte ca Soarele să 
existe ? In fața acestor născociri fără 
mid un temei ale fanteziei religioa
se, se mai ridică o întrebare fireas
că : dacă dumnezeu a creat toate, a- 
tund, cine l-a creat pe el ?

Știința materialistă arară că na 
teii au fost aceia care au creat lu
mea, cl imaginația oamenilor, care 
erau lipsiți de cunoștințele necesare 
pentru înțelegerea naturii, a creat'pe 
zei, atribuindu-le acestora puteri ne
măsurate.

In natură nimic nu e încremenit 
Noi și boi dovezi aduse de nume
roase ramuri ale științei conrerrec
rane ne dovedesc că materia se află 
într-o neîntreruptă mișcare și pre
facere ; ea există etern — nu 
poate fi nici creată nici dis
trusă, ci se schimbă neconter.?„ tre- 
cînd de la ® înfățișare la alta. Ca 
și materia care-1 alcătuiește. Utt.er- 
sul e nesfîrșit în timp, veșnic. El nu 
are nici „început", nici „sfirșit". 
spre deosebire de fiecare astru luat 
în parte. E de aceea greșit să vor
bim despre origina sau virsia Uni
versului, care a existat din totceao- 
na, dar « pe deplin justificat să ne 
întrebăm cum s-au născut diferitele 
corpuri cerești, care sint stad: le 
prin care au trecut piuă ce au a --s 
în actuala lor înfățișare.

In ultimul timp știința a făcut 
descoperiri importante în această di
recție. Astfel V. A. Ambartum.*n a 
observat în anumite regiuni ale Ga
laxiei grupuri de stele tinere, căro
ra le-a dat numele de .asocia;.: s’e- 
lare”. dovedind că ele t-au format 
de curînd, din materia imcriștiaU 
în spațiul cosmic. Această descoperi
re a dat e grea lovitură coocepțukr 
aeștiințifice, care susțineau cl ha
inea a fost făurită pentru totdeauna 
de un „creator" și că de atunci « 
neschimbată. Tot mai multe date a- 
duse de știința zilelor noastre duc 
la concluzia că din materia in
terstelară se nasc nebuloase și 
apoi corpuri cerești mai dense — as
ta. Pe de altă parte, din stelele care 
se destramă apar nebuloase - ma
teria interstelară; această „orcul»-

tie“ a materiel a un proces neîntre
rupt.

In zilele noastre savanții au do- 
bîndit cunoștințe importante în ceea 
ce privește formarea galaxiilor. A- 
cestea se dovedesc a fi fenomene 
naturale, firești, în care pretinsele 
forțe supranaturale nu au nici un a- 
mestec.

Ideile mistice-religioase despre 
structura Universului au întunecat 
secole la riiid mințile oamenilor. In 

conformitate cu aceasta ..lumea ee- 
rească", cu toate astrele bolții, era 
prezentată ca lume „pură“ în care 
ar locui sfinții, in care ar exista 
raiul șl alte... dependințe ale di
vinității. Aceasta ar deosebi-o radi
cal de păcătoase „lume părnînteas- 
că“_ Stelele, Luna, planetele ar fi 
perfecte și nepieritoare, ia titno ce 
lucrurile nlmintești tint imoeree» 
și trecătoare.

Cercetarea meteoriților. pietre ce
rești care vin din spatio! cosmic st 
cad spre Pămint, a dovedit că *ce^> 
tia nu sin: akâtati. din alte eieme-v 
te chimice ded: cele exhtffite re 
Pămint; analiza spectrală a ară
tat același lucru prin deșentap» 
nerea him-tm care os vine de 
la stele. Astfel se ttnfrmă ta mod 
strătodt teza —aieriefesti despre »■ 
states materiei» a tan-.L

Cu dl izsftxaece* ><:r> 
mice au pitrons mai a£ac ta 
abisal 'ut- (h te îlveu m- 

« 1. cjăos la mLarde te 
era laaai de Pârnnt). a» fost 
descoperite aoi și aci sst-me 
solare «r-o nei-nrevxc* nar«. 
Lxnea se ixraieșse a fi K prooe» 
ica.ix: de devotate a tuxre.

In citare ăa aoi -enreac â --1" 
bce despre neșeava p norrea Lțu- 
veraoire a- căp-rar icănum ac gra‘-*e. 
prâz saooescME exo-i Cootsc ie <«£ 

Cosmos onaot al îi-
ezircatx, arase p-treui arxc--'-ui * 
fasfecrola srur. rkcaed are
a a-o» aa ai «reae. arsaa so
ție rJe coaeora oare 9 
rever»; Lzxx-, util j $. ierr-oen» 
aoneîxi au c’MScr ie ar-
cxiri cercși. arwcsaje. M-
ceie-

luz.
«rerțad de arrrare. ■ tea inc»
sca: ui eoKK. șart-.^i xe*» > : >-

zde ore d!i:c*esc E țfa, COTpKT je

cereșli din •. t’a > i « 2CKTI a rra-
rr.." :*fe:g șt fa Jf- * —M Lcca erss-
earr z5ur«cr. 9: aUiZ CEIÎOSȘS- <IX

OCT!iroat pe dețec csi
lei • ■ ie-an 00 <•
CX' >crTTd cac>rcx%a șO*
CÎE'brnfer. de a kffac;1 cCrztra 3*
Uah pe ore

pea joa ărațiofrCL-

„Minunile** 
au incetat de a 
mai ti „minuni**

Mul re .-de neșcxrecc aa exreret 
in trecut ți are există « re
tezi in ce pc.'eș-s «sa zoree 

terețe*. Acestre m iarcoșit 
avi și md de are -r-ustm—A. ci -:r :i 
iteâlișir.: -or -ater.nnrer F «rereset- 
cas'x. icid oațrere -t nre-s-rărate 
«uoerst.pi. Eea *soc re xle-ts că 
oamenii care aa nruciai '
luni, erau cspnKi ae areca t- apa» 
mă oaserrind că Stare* aau ța* 
se inmneeă, că ploui ca F*clXrr ro
ții. parcă de K^e. u ă « »c«r 

sau ioefa ke MoaK m rvese 
aș» r-*e *oc o- ccază aas o* bdt» 
e St.-iciixă ăe bora. uneori z* ra-

tomii și snoiecu-lese a n care e for
mat aerul, descărcări etectrice tere- 
noase. Electricitatea rețărsatâ ăe 
Soare Ia Cosmos este neci aceea care
_apr:nde* aurorele în atoos-'eri

In mod similar se explci ora 
cauze aatura'e, și celeăalre fentarene 
cerești neobișnuite. După cm se 
știe, eclipsele se produc, spre ptidă. 
atunci cind umbra Pămint-.._i învă
luie Luna, sau cind umbra Lom: a- 
lunecă pe suprafața PaatatuiK. Bo
lizii luminoși s;nt cocpcr meteori
ce mari, din spațiul cosmic, care pă
trund în atmosfera Pfanint-’.ui, și de
venind incandescenți (fierbinți « lu
minoși) prin frecarea cu aeruL s- 
jung să strălucească foarte puternic.

Mirajele nu sin: fartome aeriene, 
cum ared superstițioșii, a fenomene 
optice datorite faptului că aerul care 
ne înconjoară nu are pretutindeni a- 
ceeași densitate, ceea ee face ca ra
zele de lumină să se iringâ, dind naș
tere imaginii miraj.

Am văzut care este explicația unor 
fenomene naturale neobișnuite, care 
sînt concluziile astronomiei moderne 
cu privire la lumea înconjurătoare. 
Să încercăm să vedem acuma cum 
sînt de asemenea infirmate teoriile mis
tice despre lumea înconjurătoare de 
către concepțiile științifice moderne 
despre structura materiei.

Materia din jurul nostru îți dez
văluie tot mai deplin alcătui
rea.

SC

Viața — proces 
natural, 

nu scamatorie 
„divina*4

Mari fianerfe u no'njie s» 
Perne tact cucaxaxă & «re re- 
aioaâ mamx ocsîr ae cse- 

lemocrasecă^.
Biba socse si txtxnesex a seri 

rect '«oaree >ăir.sm''x. Gas ’ Ex- 
pLcaș- aa se '.xrervw'.» și
derreșe H 5^ sapd rire-
ra reeraestesc.<* Ri""» atei sa- 
f»r«re_

Ș*-aca dan mere snestre ne fit-ve- 
dește msă ana pr-aeie t Ha «xarva 
oe arenie. care «as u raza «cx- 
îoarever * astâr »-an fermei se aă- 
Lse-e esi *a «~ma te-i mc xz H 
d« uarKrii șnorasacmxl 1.

Cint ian de șmncl *3 zMe noe- 
stv iz tremt'etat cn iac ie neeoc- 
in-ta: mfiânai eraricte riane «fi 
de 'a teroare itt: ee ormbre dxa 
x-mi ee mi arte de an la riettetaa- 
rerve -a râie noastre. ezpSctn- 
fin-oe ear la local -vetre'ai trece 
neperive*.jenat * facet de for—ire a 
aaStasceJor trgmre a apăr:', pro
ces; b-OBOC-c Se smtei 1 s-tbstin- 
lesar tare 1 sti rteat ta mod radical 
conc •_ « de rrețâ pe firint. com a 
«vy ioc —târtirea orgatesme or in 
p‘mr» » as—xie. eem a evoluat 
stra.tu.-i rqcpcrJcr va. -mm in apă
rat crgares vele poucetalare. com a 
treoat vrere dîa apă ae iscat, cum 
ab-re icră 100 redioeae ce «m au 
acire: pr.meie asanate- venebraw 
(peștii), ea® s-a dezvoltat fiecare 
srer.e ia rine, cam 10 apărat cele
lalte vertebrate, cum abre in urma 
ca icnnremtiv na nation de aoi a 
apărut rexaal nrirr.txv.

Iiti dec- grandiosul tablou al a- 
peritiei și dezveltării vieții pe pă- 
mtat. care dovedește absurditatea 
eoneepțlătar religioase despre natu
ra «te. arătîndu-ne cum natura se 
schimbi în virtutea propriilor ti legi 
na tarele.

Să mergem mai departe.
Biblia mai sgune că plantele și a- 

mmalele au fost create de dumnezeu, 
prin voința „divină* și că ele n-au 
avut niciodată altă îniățișare decît 
cea de azi. Adică calul a fost creat 
d.n nimic sub formă de cal, pisica 
la fel. plantele de asemenea Nimic 
nu poate fi mai fals ca această afir
mație. Oricine azi se poate convinge 
de netemeinicia afirmației biblice, 
fără să fie nevoie să aibă studii su- 
pericare sau cunoștințe speciale. Este 
suficientă o vizită la un muzeu de 
istorie naturală. Aici se pot vedea 
mulaje și schelete originale ale unor 
animale de mult dispărute. Dacă 
dvmnezeu ar fi făcut animalele odată 
pentru totdeauna ele ar fi trebuit să 
mai existe și azi. Totuși, azi nu mai 
întilnim decît fosilele lor, resturile 
lor pietrificate In scoarța Pămîntului.

Problema apariției vieți pe pămint 
care a fost întotdeauna un domeniu 
principal de luptă al celor două con
cepții filozofice fundamentale, des
pre lume, materialismul și idealis
mul, nu are numai o importanță teo
retică. De rezolvarea ei depinde în
treaga atitudine a omului de știință 
față de lumea înconjurătoare, toată 
activitatea oamenilor în procesul 
transformării naturii, căci dacă con
cepția materialistă îl îndeamnă pe 
om la cunoașterea și modificarea în 
mod conștient și dirijat a naturii 
spre binele omului, concepția ideali- 

fete, la e<5- 
presupusului

RJlMâ XD

t » J « •

Evoluția primatelor crborieole și eobod-ea din coped a strămoșTor 
omului :

1. Lemurian fosil : 2. Maimuță fosilă ; 3. Prop aplec ; <• Deșopitec l 
5. Australopitec

cat să minimalizeze importanța teo
rie: lui Darwin care darima din te
melie edificiul creat de biserică în 
jurai apariției și dezvoltării vieții pe 
Pămint Zadarnic însă. Teoria lui 
Daru-in a fost farul călăuzitor care 
a permis biologilor să dovedească că 
azi omul poate schimba natura plan
telor și animalelor după voie, poate 
smulge naturii daruri, dacă este 
înarmat cu adevăratele legi ale știin
ței.

Legat de aceasta am vrea să atin
gem în treacăt și problema originii 
omului asupra căreia ne vom opri in 
mod special în viitor.

Omul a fost făcut de dumnezeu 
după chipul și asemănarea sa — 
spune Biblia simplu.

V-am prezentat de-alungul unei pagini de ziar cîteva elemente din 
marile biruințe ale științei contemporane care dovedesc totala absurditate 
a concepțiilor mistice cu privire la lumea înconjurătoare. Desigur că pro. 
blema raportului dintre știință și religie, întreg irontul loviturilor date de 
știința contemporană misticismului, nu pot fi pe deplin rezolvate în cadrul 
unei pagini de ziar.

Noi nu am schițat decît cîteva din jaloanele acestei mari și pasionante 
probleme. Concluzia principală pe care trebuie s-o tragem însă, stă în aceea 
că înțelegerea mărețelor succese ale științei contemporane ne va permite 
să răspundem dar, documentat, numeroaselor întrebări ce ne sînt puse de 
către tineri în cadrul conferințelor, serilor de întrebări și răspunsuri, diver, 
selor acțiuni culturale pe care le organizăm în nodurile tineretului nostru.

Viața, practica muncii de organizație, ne arată că o largă propagandă 
a bazelor marxism-leninismului și a unor temeinice cunoștințe științifice 
este calea principală în lupta pentru propagarea adevărului, pentru 
combaterea misticismului. Lămurind masele largi de tineri asupra unor 
probleme ca de pildă alcătuirea lumii, a corpurilor cerești, a originii vieții 
și omului pe pămint, popularizînd cu perseverență, într-un mod accesibil,

marile cuceriri ale fizicii, chimiei, astronomiei, biologiei contemporane, vom 
da tinerilor arme de preț in lupta pentru combaterea misticismului.

Lucrările editate de S.R.S.C., traducerile cărților de popularizare știin. 
țifică ce apar in U.R.S.S., revista „Știința și tehnică*, articolele de popu. 
larizare științifică ce apar în presă lucrările lectorilor S.R.S.G., 
ne pun la dispoziție o serie întreagă de materiale pentru a da 
răspunsuri clare, simple, inteligente și atrăgătoare problemelor pe care le 
ridică tinerii in legătură cit fenomenele lumii înconjurătoare. în cadrai 
cercurilor naturaliștilor, serilor de întrebări și răspunsuri, conferințelor cu 
caracter științific.

Organizind o vastă și permanentă activitate de popularizare a științei 
în rîndurile tineretului, recrutînd propagandiști, lectori, conferențiari din 
rindurile cadrelor cu temeinice cunoștințe științifice, organizațiile de bază 
U.T.M. își vor aduce din plin contribuția la măreața lupta desfășurată în 
țara noastră pentru promovarea științei, pentru combaterea misticismului, 
pentru formarea unei tinere generații cu o puternică educație materialistă 
demnă de măreața epocă a construcției socialiste.

Pagină realizată de: I. M. ȘTEFAN, I. SA VA și A. BALTAREȚO

Cît de copilărească este concepția 
aceasta cu privire la origina omului 
promovată și astăzi de diverși re
prezentanți ai misticismului I

Știința a explicat pe de-a-ntregui 
apariția omului. Urmele — fosilele 
găsite și studiate de savanți — do
vedesc că omul este produsul evo
luției materiei, că este descendent 
din antropoide superioare.

Osemintele fosile găsite In diverse 
locuri pe suprafața Pămîntului ne 
arată că omul nu se trage dintr-un 
singur descendent — acel Noe de 
care amintește Biblia, supraviețuitor 
al legendarului potop — ci el a apă
rut peste tot unde existau condiții 
propice dezvoltării lui.

Desigur că unii cititori se vor în
treba: ce a determinat transforma
rea unor maimuțe antropoide în om ? 
Știința dă și aici un răspuns clar: 
munca a creat pe om. Datorită mun
cii omul s-a schimbat treptat, deve
nind creatorul marii civilizații și cul
turii umane.

Viața, în concepția actuală a știin
ței, reprezintă un complicat proces 
biochimic, în care rolul preponderent 
îl are metabolismul substanțelor, a- 
dică asimilația și dezasimilația. Nu 
există nemurire, pentru că totul în 
natură are un ciclu de dezvoltare. 
Materia trece astîel prin diferite 
transformări, animalele și plantele 
se nasc, se dezvoltă șl apoi mor. 
Materia insă nu dispere, ci capătă 
noi forme. Această lege are un ca
racter general.

Disprețuind munca și omul mun
cii, religia îi cere acestuia ca pe Pă- 
mînt să fie cuminte, să nu se revolte 
contra stâpinului, promițindu-i apoi 
o „viață veșnică în rai". Minmunile 
acestea nu mai pot fi crezute azi, 
deși misticismul se mai agață încă de 
ele. Propovăduind aceste idei, misti
cismul asigura stăpinilor o viață tîh- 
niU, rod al exploatării omului mun
citor. Știința a dovedit că viața și 
moartea sint procese fiziologice — In
tr-adevăr foarte complicate — iar 
orice altă explicație este mincinoasă.

Viata nu există 
numai pe Pămint!

De la un timp sputnicii și ra
chetele cosmice străbat spa
tial cosmic. Totuși nicăeri 

n-a iest intilnit Jtaiui* mult 
lăudat de BibLe. care trebuia să se 
găsească în „ceruri*. (Otă dreptate 
avea dr: eroii lui Diderot cind 
barrida și ioe de .viat» de apoi* spu
se» „Decă cneTa xu'z crede că va 
vedea, erei se va rea avea octii; ci 
va auze. ct-id aa ra sai avei ureclii; 
<re va gtret cind na va mii avea 
cap; că M ă*> ctad ac va mat avea 
isesă: d v» xmti firi să sui aibă 
feațxi. că va exista, cind nu va mai 
fi tecăaeri | el va mai pxtea fi ceva 
fări Coeaaaae și fără spatia — 
dacă cineva poare crede toate acestea, 
ca n-am nimic împotrivă").

Scrutînd boita înstelată, oamenii 
de știință aa dovedit că, contrar a- 
firmațiiloc Bibliei, Pămtntul nu este 
centrul lumii d o simplă planetă, ca 
multe altele. De asemenea, se pre

supune că riața nu există numai pe 
Pămint Academicianul sovietic G. A. 
Tihov — creatorul xstrobotrenicei — 
a demoost-at o ipoteză in legătură 
cu existența vieții pe planeta Marte. 
De asemenea se crede, datorită con
dițiilor de acolo, că și pe Venus este 
viață. Știința ne arată că viața poate 
apare peste tot unde sînt condiții. 
Sînt astfel de condiții ta Univers? 
Fără îndoială că da. Gîndiți-vă nu
mai la faptul că Universul este popu
lat cu miliarde și miliarde de astre, 
că multe s-au format odată cu Pă- 
mîntul nostru și că au evoluat ca 
și el.

Așa că în loc de îngeri și sfinți, 
omul va găsi probabil într-un anu
mit viitor ia Univers ființe, poate 
chiar asemănătoare lui.

Falimentul 
„teoriei** despre 

„caracterul 
înnăscut** ai 
misticismului

Reprezentanții misticismului au 
vinturat veacuri de-a rindul 
ideia caracterului „înnăscut” al 

religiei, ideea că ea ar fi apărut odată 
cu omul, că ea ar fi fost inspirată 
oamenilor de însăși o ființă supra-, 
naturală.

Știința modernă dovedește însă pe 
baza unei serii întregi de fapte, ni
micnicia unor asemenea concepții, do
vedește că sute de mii de am omenirea 
nu a fost religioasă, că primele idei 
religioase au apărut pe o anumită 
treaptă a dezvoltării societății sub 
acțiunea nu a unei absurde forțe su
pranaturale, ci sub acțiunea unot 
cauze economice sociale bine definite.

Să trecem în revistă câteva din 
argumentele cu care știința zilelor 
noastre dărîmă concepțiile mistice cp 
privire la așazisa teorie a caracteru
lui înnăscut al misticismului.

Numeroasele date obținute de cer
cetători au permis să se afirme cu 
toată certitudinea că au existat tri
buri lipsite de orice noțiuni sau ve
deri religioase. Astfel, cunoscutul na
turalist W allace nu a găsit nid o no
țiune de misticism în nodurile unor 
terii de tiburi de pe insulele Moluce 
ș Noua Guinee. Becker a observat 
triburile de negri care trăiau la iz
voarele Nilului. Acestea nu conce
peau existența vreunor forțe supra
naturale. P. Caaet vorbește despre 
unele triburi de indieni care nu aveau 
nici un sentiment religios. Din 
acest punct de vedere, importante 
dovezi ne aduce populația tasmaniană, 
descoperită ta secolul al XlX-lea și 
care se afla ca stadiu de evoluție in 
faza timpurie a orinduirii gentilice. 
In limbajul tasmanienilor nu a putut 
fi descoperit nid un cuvint care să 
dovedească prezența concepțiilor re
ligioase. Triburile Tasmania' nu aveau 
nid o noțiune despre „viața de apoi”.

Analiza procesului de formare a 
omului dezminte de asemenea ideea 
„caracterului înnăscut* al religiei.

Știința contemporană dovedește că 
misticismul nu este o Însușire funda- 
mentală înnăscută spiritului uman, d 
un fenomen istorie, apărut tatr-un 
momert relativ tirziu ai dezvoltării 
aodetățiL

Știinre ne dovedește, deci, că re
ligii — nu este înnăscut! oamenilor, 
ea apărtad pe o anumită treaptă a 
dezvoltării istorice și" dispărfnd fa 
societatea fără clase soerne antago- 
asțe unde nu răititae decît să aibă 
rolul unei amintiri a trecutului.

Orfaduirea lipsită de clase ant'a- 
gooiste bdiidiad exploatarea omului 
de către om, asuprirea de clasă, asi- 
gurind dezvoltarea neîncetată a pro
ducției, progresul nestăvilit al știin
ței, asigură dispariția cauzelor care 
au ger^rat și menținut misticismul. 
Iată ded cum știința ne dovedește că 
apărind pe o anumită treaptă a dez
voltării societății, dispărind în altele, 
misticismul nu este decât un fenomen 
istoric și nu este nid decum propriu 
ființei umane.

In natură 
acționează legi) 

nu „voința divină**

Care este concluzia prindpală ce 
reiese din lectura acestor „lo
vituri" date de știința modernă 

formelor primitive de gîndire ce s-au 
menținut pirră țn zilele noastre ?

Lumea se dezvoltă conform legilor 
ti proprii, obiective, legi inerente rea

lității materiale, legî care nu au fc 
create de nimeni și nu depind de r 
meni. Știința respinge astfel cu tăi 
orice forme de misticism.

Toate științele, întreg procesul c 
noașterii umane, ne dovedește că t 
ce se întîmplă în jurul nostru se i 
făptuiește pe o cale naturală. N 
meroase fapte stabilite de știință, 
rată că natura și societatea se di 
voltă după legi precise, care excli 
orice intervenție a unor forțe supran 
turale și însăși existența lor 1 că a 
în natură cît și în societate fiecare 
nomen urmează ta mod strict, consi 
vent și cu o necesitate firească un 
fenomen, că fiecare fenomen este f 
nerat de cauze, absolut precise 
are loc numai în anumite condiții.

Cunoașterea legilor dă posibilit: 
oamenilor să înțeleagă în mod just 
mea, să prevadă mersul evenimen 
lor și să „strunească” forțele natr 
în interesul lor.

Misticismul prezintă multe din 
nomenele lumii înconjurătoare dr< 
rezultat al intervenției directe a ui 
ființe supranaturale (Biblia de pil 
se referă la „minuni" făcute de 
verse forțe supranaturale — ca în 
țarea la cer, reînvierea din mo 
vindecarea instantanee a bolnavii 
despre ajutorul dat de dumnezeu ui 
popoare care ti sînt pe plac, deși 
pedepsirea popoarelor care nu-l s 
pe plac etc). Diverse ramuri ale 
inței au demonstrat totala netemei 
cie a unor asemenea minciuni. 1 
ința ne arată că nimeni nu po 
desființa legile naturii șț so 
tații, că nu există și nu pc 
exista nid un singur fapt care 
dovedească posibilitatea minuni: 
adică a fenomenelor supranatur. 
întreaga istorie a omenirii constit 
cea mai bună dovadă că toate fe 
menele se produc în mod natural ș 
virtutea anumitor legi care nu pol 
Încălcate de nici un fel de „implori 
și „rugăciuni".

Dacă concepțiile religioase tr 
necă conștiința oamenilor prin < 
dința în dependența vieții oamen 
de o forță supranaturală, genere 
credința In soartă, îi Îndeamnă 
„așteptare" ta fața voinței divine, 
abate de la lupta lor pentru conții 
înfrumusețate a vieții, știința dim 
trivă demonstrtnd caracterul obia 
al legilor naturii și societății, dă oai 
nilor cheia pentru aplicarea rațional 
legilor la opera de transformare a 
furii, dă perspectivă oamenilor pe

Prima centrală atomo-energetleâ 
din lume (U.R.S.S.)

lea luptei pentru eliberarea lor de 
ploatare, pentru crearea societății r 
comuniste, tn care omul își găse 
fericirea pe pămint, dă avînt luț 
pentru continui'1 avînt al cunoaște 
umane.



PREOCUPĂRI
CO TIDIENE

(Urmare din pag. l-a) 

plarea cu Sasu nu este altceva 
decît un fapt obișnuit, cotidian, 
din munca zilnică a membrilor 
comitetului U.T.M. de la U.I.L. 
„Frasin*. Utemiștii, tinerii, vin 
la membrii comitetului U.T.M. și 
le solicită sprijinul în cele maî 
diverse probleme ale vieții și 
muncii lor.

Nici nu era ora zece cînd losif 
Darcu, responsabilul brigăzii de 
tineret de la secția II lăzi, ve
nise într-un suflet la Dragoș N. 
Sahelan, locțiitorul secretarului 
U.T.M.

— Vino repede pe la noi. Eu 
nu știu cum s-o mai scot la ca
păt, e un balamuc întreg. Unii 
mai că nu plîng, maistrul țipă...

„Balamucul" despre care vor
bea losif Darcu era im incident 
ivit între maistru și brigadă ca- 
re-i lua apărarea utemistei Ma
ria Volanski cu toate că rebu- 
tase în dimineața aceea doi me
tri cubi de cherestea.

Era cert că fata era vinovată. 
Trebuia scuturată serios și de 
asta avea să aibă grijă brigada. 
Maistrul făcea însă scandal pen
tru cei doi metri cubi de cheres
tea și nu voia în nici un chip 
să se lase convins să nu facă 
foaie de rebut brigăzii. Sahelan 
6-ar fi opus în calitatea lui de 
membru al comitetului U.T.M. 
întocmirii foii de rebut. Dar re
butul era rebut și o asemenea 
greșeală nu trebuia acoperită. 
Dar poate s-ar fi putut totuși fo
losi ? De aceea l-a chemat ime
diat și pe Vasile Doniș. respon
sabilul cu producția și califica
rea în comitetul U.T.M. Vasile 
Doniș este socotit printre cei mai 
destoinici muncitori din fabrică 
bucurîndu-se de multă autoritate 
în rîndul celor tineri cît și al ce
lor mai în vîrstă. Și de data a- 
ceasta și-a dovedit îndemrnarea 
și priceperea, reușind împreună 
cu brigadă, să recupereze într-un 
timp scurt materialul rebutaț. în 
pauza de prînz cei doi membri 
ai comitetului U.T.M. au convo
cat brigada într-o ședință și-au 
făcut o analiză temeinică care 
a scos la iveală cauzele acestui 
rebut ce părea la început întîm- 
plător : slaba calificare a unor 
tineri din brigadă. Și de aci aii 
urmat concluziile firești concre. 
tizate, într-un plan amănunțit de 
calificare a tuturor membrilor 
din brigadă.

★
De multă vreme s-a încetățenit 

obiceiul ca membrii comitetului 
U.T.M. de la U.I.L. „Frasin* să 
se întîlnească, după orele (Agerpres)

Foto :
O.N.T.-CARPAT1

(Vrmare din pag. l-a)

să fie permanent un exemplu 
pentru toți ceilalți tineri îngriji
tori, la muncă și la învățătură. 
Și fiecare din acești tineri — cd 
mai buni din gospodăria colec
tivă — a fost votat în unanimi
tate de adunarea generală des
chisă a organizației de bază 
U.T.M.

Astfel ferma de vaci de lapte 
și tineret taurin a fost luată în 
îngrijirea și răspunderea tinere
tului.

Pentru îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale, adunarea ge
nerală a hotărît:

Tinerii crescători 
de animale se vor 

califica ia locui 
de producție într-o 
gospodărie de stat
Toți cei ce au vorbit despre 

fiecare tînăr recomandat să lu
creze în sectorul zootehnic au 
arătat că peptru ca noii îngriji
tori de animale să obțină rezul
tate bune în muncă este necesar 
ca ei să învețe, să cunoască și 
'să aplice cele mai noi metode de 
creștere a animalelor. Cunoscînd 
că Ia gosoodăria agricolă de 
stat Nazîru din raioni’l Brăila 
tineretul a luat încă de anul 
trecut în îngrijire tot sectorul 
zootehnic și ri a obținut rezul
tate deosebite în muncă, s-a pro
pus ca cei șapte tineri colecti
viști îngrijitori de animale să 
meargă pentru o perioadă de 14 
zile la această gospodărie.

Organizația de partid și con
ducerea gospodăriei au aprobat 
și au susținut cu căldură această 
propunere.

^dunărea generală le-a cerut

luimuncă, în micul birou al 
„nea Chiș".

Membrii comitetului, muncitori 
destoinici, stimați șl iubiți sint 
totuși băieți și fete tinere cu mai 
puțină experiență de viață și pă
rerea lui „nea Chiț* e mult pre. 
țuită de ei. Și în felul acesta 
multe din problemele cotidiene 
ale activității lor iși găsesc o 
rezolvare operativă. Așa s-a în- 
timplat șl cu „problema" pe care 
Maria Lazarovid, responsabila 
cu munca fetelor în comitetul 
U.T.M., a cerut să fie discutată 
„întîi și întii*.

Sortatoarea Maria Anichiti, e 
colegă de școală și veche prie
tenă de a ei, o pusese în mare 
încurcătură. Căsătorită de cu- 
rînd, utemista Maria Anichiti, 
vedea în toate fetele rivale ale 
fericirii ei. Cu două zile in urmă 
îi cășunase din senin că o ute
mista ce muncea la aceeași ma
șină cu soțul ei vrea să-i strice 
fericirea familială. Și de aci o 
întreagă istorie. Maria s-a dus 
la hala mașinilor și a făcut scan
dal, iar bărbatul său supărat, a 
strigat că „decît un așa bala
muc mai bine divorțează*. Atit 
i-a trebuit Marid că s-a aprins 
și mai rău bănuind In ieșirea ne
controlată a bărbatului un gînd 
de mult tăinuit. Maria Anichiti 
s-a plîns prietenei ei Maria La- 
zarovici. Fata a încercat s-o po
tolească dar fără prea mutt suc- 
ces. Samoilă, la rîndul său, 
s-a pllns lui Vastle Alexandra 
Torni, un alt membru al comite
tului U.T.M. ce lucrează în sec
ție cu el. Cert este că nici unul 
nici altul nu au reușit să-i îm
pace pe cd doi soți și voiau să 
afle acum părerea lui „nea Chiș*. 
Așa că pe ordinea de zi a acestei 
ședințe operative a figurat și 
istoria cu divorțul. Și rezultatul 
acestei discuții: o familie fericită 
In care cei doi au înțeles că sti
ma și încrederea reciprocă sînt 
condiții esențiale pentru trăini
cia familiei.

Magdalena Hîncu adusese cu 
ea în acea seară și pe Fira Asaf- 
tei, instructoarea superioară de 
pionieri. Fira Asaftei o rugase pe 
Magdalena Hîncu să-i ajute pe 
pionieri să organizeze un orășel 
de basm în curtea școlii. Hîncti, 
împreună cu instructoarea de 
pionieri, făcuseră propuneri con
crete, ce și cum trebuie făcut. 
Rămînea acum să-și dea părerea 
„nea Chiș" și ceilalți membri ai 
comitetului U.T.M. și să se apuce 
de treabă.

Fapte cotidiene. Iată cîteva 
din preocupările unei zile 
muncă ale comitetului U.T.M.

Pentru dezvoltarea șeptelului
proprietate obștească
tinerilor îngrijitori să învețe in 
acest timp cît mai mult, cît mai 
bine. Pentru aceasta le-a reco
mandat să lucreze direct în pro
ducție, alături de tinerii munci
tori din gospodăria de stat, să 
se sfătuiască cu aceștia, să se 
străduiască să-și însușească me
todele lor de muncă. Să învețe 
cum se fac rațiile alimentare în 
mod științific, în funcție de pro- 

• ductivitatea fiecărui animal, care 
sînt elementele prețului de cost 
și căile pentru reducerea lui, 
care sînt metodele științifice de 
îmbunătățire a raselor de văii 
etc.

Vorbitorii au arătat că numai 
«astfel pregătiți vor reuși ti
nerii îngrijitori, să facă față 
importantei sarcini ce le-a fost 
încredințată, aceea de a obține 
anul acesta cel puțin 212.100 li
tri lapte de la cele 101 vaci fu
rajate, adică, în total, cu peste 
10.000 litri lapte mai mult decît 
prevede planul de producție al 
gospodăriei colective.

Penti-n înfăptuirea acestei ho- 
tărîri s-a cerut sprijinul condu
cerii gospodăriei de stat Nazîru, 
a organizației de partid și orga
nizației U.T.M. de aici. Toți a- 
cești tovarăși au răspuns că-i 
vor primi cu deosebită dragoste 
pe tinerii colectiviști și-i vor 
ajuta să învețe.

Asigurarea 
unor cantități cit mai 

mari de porumb 
însilozat

Combătînd tendința înapoiată 
manifestată în gospodărie în 
anul trecut de a se însiloza pu
țin porumb și de a se adminis
tra în hrana animalelor cantități 
mici de porumb fnsilozat, parti-

Jubileul operei 
„Tosca“

Spectacolul prezentat joi seara 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al RJP. Romîne a avut o 
dublă semnificație festivă : s-au 
împlinit 60 de ani de la pre
miera mondială a operei „Tosca" 
și a fost prezentat al 400-lea 
spectacol cu această operă pe 
prima scenă lirică a țării.

La premiera operei „Tosca** 
pe scena Teatrului Constanzi din 
Roma, rolul titular l~a deținut 
cunoscuta cîntăreață romînă Ha- 
riclea Darclee, fapt care a con
tribuit mult la succesul specta
colului, după cum 
în corespondența sa 
păzitorul.

Spectacolul de joi 
pera „Tosca** a avut 
ție în rolurile principale pe ar
tiștii emeriți Ana Tălmăceanu- 
Dinescu, Dinu Bădescu și Șerban 
Tasian. Conducerea muzicală a 
aparținut dirijorului Mihai Bre- 
diceanu.

mărturisește 
însuși com-

seara cu o- 
în distribu-

(Agerprer)

------------

Excursie 0. N. T. 
în Uniunea Sovietică
Pentru acest sezon, Oficiul na

țional de turism — Carpați or
ganizează în luna februarie o 
călătorie în Uniunea Sovietică 
pe itinerar iul Chișinău-Kiev-.Woo- 
cova.

In această excursîe turiștii vor 
avea prilejul să viziteze timp de 
două rile cele mai de seamă 
obiective turistice din Chișinău. 
La Kiev, programul cuprinde vi
zitarea orașului, Universitatea 
Sevcenko, Piața Hmelnițki, bi
serica Sf. Sofia, Minăstîrea Pe- 
cerskaia Lavra, Muzeul de artă 
ucraineană etc. In continuarea 
călătoriei, la Moscova, turiștii 
vor vizita cele mai frumoase mo
numente istorice și arhitectonice, 
galeriile de arîă Tretiakov, 
Kremlinul, palatul armelor, mau
soleul Lenin-Stalin, expoziția 
„Realizările economiei naționale 
a U.R.S.S.", grădina zoologică, 
precum și noile construcții ale 
orașului.

(Agerpre»)

Concert
Dirijorul finlandez Tauno Han- 

nikainen, apreciat de publicul 
nostru din turneul întreprins a- 
cum 4 ani, a condus joi seara 
în sala Ateneului R. P. Romîne 
concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii.

■ ’ Concertul bucurat de suc-

masivul Bratocea 
lin Munții Ciucaș

cipanții ta adunare au sublimat 
faptul că conducerea gospodă
riei colective a preconizat ca în 
anul acesta să rezerve acestei 
culturi o suprafață de 40 hec
tare in cultură simplă de unde 
să se obțină o producție de cel 
puțin 30.000 kilograme ia hec
tar, cînd va fi recoltat în faza 
de coacere lapte-ceară și o su
prafață de 40 hectare în cultură 
dublă de pe care să se obțină 
cel puțin 20.000 kilograme la 
hectar. Pentru realizarea și depă
șirea acestui plan, adunarea ge
nerală a hotărît ca tineretul să 
ia în primire jumătate din su
prafețele planificate și să răs
pundă de culturile respective de 
la insămjnțare și pînă la însi- 
lozare.

Această acțiune va începe încă 
de pe acum. In zilele următoare 
tinerii, ajutați de tehnicianul 
agronom Gheorghe Plopeanu, 
vor pregăti sămința, vor face 
probele de germinație, vor repara 
uneltele și vor transporta la cîmp, 
pe loturile destinate porumbul ui- 
siloz, cîte 20 tone gunoi de grajd 
pe fiecare hectar. Mai tîrziu, vor 
săpa cele 40 gropi de siloz noi 
din care 10 le vor face prin 
muncă voluntară, iar în vară 
vor însiloza întreaga cantitate, 
de porumb planificată (4.000 
tone) din care 1.000 tone prin 
muncă voluntară.

Participanții la adunare s-au 
angajat să participe și la asigu
rarea celorlalte furaje necesare 
animalelor proprietate obștească, 
astfel incit în anul acesta gos
podăria să aibă o bază furajeră 
cît mai bogată și mai varfată.

Construcții 
zootehnice ieftine
Analizînd problema reducerii 

prețului de cost al construeții-

Tinerele Eleno Manolache și Mo ria Bcnciu de Ic Fabrica de postav din Buhuși înainte de 
începerea noului program artistic prezentat la club.

Foto : AGERPRES

DIM VIATA SI MUMA
IIMIIIUIUI

Seara, la căminul cultural
Pentru ridicarea 

aivelului politic, cul
tural și științific al 
tinerilor, organizația 
U.TJ4. din satul Mo. 
noleasa-Volovâț, ra
ionul Săteni, regiu
nea Suceava. a luat 
inițiativa cu în aces
te luni de iarnă să 
organizeze un ciclu 
de conferințe pe dife
rite teme la care 
să-și dea concursul 
cadrele didactice și 
alți intelectuali din

Intr-una din serile 
trecute, de pildă, la 
căminul cultural pes
te 30 tineri au as
cultat conferința inti
tulată : ,JPâmîniul și 
mișcările sale** ținută

de directorul școlii 
de 7 ani din sat, Gh, 
Dirvaru.

In cuvinte pe înțe
lesul tuturor, folo- 
sindu-se de globul 
pămîntesc, conferen
țiarul a explicat ce
lor prezenți mișcările 
pă mint ului, formarea 
zilelor și a nopților, 
a anotimpurilor etc.

La sfîrșit, confe
rențiarul a trebuit să 
facă față unei adevă
rate avalanșe de în
trebări puse de tine
rii ascultători în le
gătură cu diferite fe
nomene cerești (Ce 
sînt eclipsele ? Cum 
se explică fazele lu
nii ? Ce este pata lu
minoasă de pe cer,

Studenti turiști
Cercul de turism organizat pe 

lingă Casa de cultura a studen
ților din lași numără pînă în 
prezent peste 40 de membri. Cu 
sprijinul acordat de agenția din 
iași a O.N.T. Carpați, în cadrul 
cercului s-au organizat săptă- 
mînal lecții în vederea pregăti
rii turiștilor ; bineînțeles nu lip
sesc nici concursurile de orien
tare turistică. Ultimul concurs 
de acest gen organizat, la care 
au participat 30 de studănți și 
studente, membri ai cercului, 
s-a bucurat de mult succes.

Noi purtători ai insignei
„Prieten

De eurîad coati tetirf comunal 
U.T-M. Ivești din raionul BTr’ad 
a organizat la biblioteca cămi
nului cultural o nouă întîlnire 
cu participanții la concursul wIo- 
biți cartea-. Canisia de exami
nare a concursului «Iubiți car
tea- a discutat cu un grup dt 
tineri în vederea decernării in
signei de „Prieten al cărții**. Cu 
acest prilej numărul purtătorilor 

kr zootehnice prin folosirea pe 
scară largă a materialelor dm 
resurse locale la construirea de 
adăposturi pentru animale și pă
sări. prin economisirea de mate
riale și prin muncă voluntară, 
adunarea generală deschisă a 
organizației de bază U.T.M. a 
stabilit ca în anul acesta tinere
tul să realizeze economii in va
loare de 52.000 lei.

Astfel, pentru noul grajd d< 
100 de capete vite mari, pentru 
o hală de păsări, un adăpost 
pentru iepuri și o remiză, tinerii 
s-au angajat să execute volun
tar o serie întreagă de lucrări, 
să economisească materiale, re
duci nd în felul acesta prețul de 
cost al fiecărei construcții în 
parte.

Discuțiile purtate pe această 
temă au fost foarte însuflețite. 
Mulți tineri s-au ridicat și și-au 
luat importante angajamente 
personale.

— Eu srnt dulgher — a spus 
Stelian Panțîru. Dacă la alte 
lucrări nu pot să particip la fel 
cu ceilalți, apoi aici, la con
strucții, e domeniul meu. Mă 
angajez în fața organizației de 
partid și a adunării noastrg ge
nerale ca prin economisirea" ma
terialului lemnos și prin executa
rea unor lucrări prin muncă vo
luntară să contribui la econo
miile noastre, ale tuturor, cu o 
economie personală de 2.000 lei.

— Și eu — a spus zidarul 
Grigore Nicolae — mă angajez 
să realizez o economie personală 
de 3.000 lei.

— Iar eu — a adăugat fie
rarul Constantin Rădulescu — 
am să aduc o economie de 2.000 
lei.

Dar calculele au mers ceva 
mai departe. Adunarea generală 
* propus și s-a aprobați 

numită „Calea lapte
lui** ? etc), în legă
tură cu sateliții arti
ficiali, cu rachetele 
cosmice etc.

...Se făcuse târziu, 
dar directorul conti
nua să răspundă în
trebărilor puse de u- 
temiștii Ion Cireș, 
Constantin A. Cozma, 
Vasile Covalski și al
ții, dornici de a cu
noaște și înțelege tai
nele naturii.

Pentru viitor sînt 
programate noi ți tot 
atât de interesante 
conferințe, care vor 
lărgi orizontul cunoș
tințelor tinerilor din 
sat.

CONSTANTIN 
GRADINARU 

îju'ăfălor

Lupta pentru ocuparea primului 
loc a fost strinsă : victoria a re
venit pînă la urmă echipei con
duse de studentul Muntecnu 
Cosma care a totalizat 280 
puncte. Pe locul II s-a situat e- 
chipa condusă de studentul D. 
Leibovici cu 254 de puncte. Stu
denții Ciurea Dan, Ana Tărîță, 
Valeria Dumitriu, Cornelia Cos
mică, Lucaci Cornelia și alții au 
primit diplome și insigne de tu
rist.

HINGU IONEL 
student

s-a

al cărții**
iasgnei „Prieten al cărții' 
mărit cu încă 30 de tineri. Prin
tre aceștia se numără Nichita
Ruxaadra, Bicher Emanoil. To- 
miță NtaSae. Nistor Ion și alții 
oare și au adăugat la renumele 
de harnici colectiviști și pe aeda 
de cititori pasionați.

CONSTANTIN BICHESCO 
corespondent voluntar

.Din economiile 
realizate de noi 

să se cumpere vaci 
de lapte**

Această inițiativă a pornit din 
dorința, din hotărîrea fermă a 
tuturor tinerilor de a contribui 
și pe această cale la dezvoltarea 
fermei de vaci, proprietate ob
ștească.

Totalizîndu-se economiile pe 
care le vor realiza tinerii colec
tiviști, a rezultat următorul cal
cul :

— însilozări (toate lucrările)
8.000 lei.

— construcții 52.000 lei.
Total 60.000 lei

Din acest fond se pot cumpăra 
aproximativ 20 vaci cu lapte.

Organizația de partid și con
ducerea gospodăriei au apreciat 
această valoroasă inițiativă a 
tinerilor colectiviști și au asigu
rat adunarea generală că vor 
acorda tineretului tot sprijinul 
pentru ca toate obiectivele pre
văzute în planul de măsuri a- 
probat de adunarea generală des
chisă a organizației de bază 
U.T.M. să fie îndeplinite.

★
Inițiativa tinerilor colectiviști 

din satul Berlescu, regiunea Ga
lați, este deosebit de valoroasă 
și actuala, ea râspunzînd indi
cațiilor date de partid cu pri
vire la desvoltarea continua a 
șeptelului proprietate obștească 
și la creșterea producției anima
liere. Pentru aceasta recoman
dăm tuturor organizațiilor de 
bază U.T.M. din gospodăriile a- 
gricole colective să o studieze 
cu atenție și să o aplice în func
ție de posibilitățile și cerințele 
specifice fiecărei gospodării co
lective.

Planuri tip pentru 
construcții sanitare
Ministerul Sănătății și Preve

derilor Sociale a elaborat re
cent planuri tip care servesc ca 
indicator pentru noile construc
ții de unități sărutare, dispen
sare. policlinici, spitale etc.

Fdosindu-se un larg colectiv 
de specialiști, planurile au fost 
elaborate țînîndu-se seama da 
necesitățile specifice unităților 
sanitare și totodată au fost asi
gurate condiții de a se realiza 
un preț de cost mai scăzut de* 
cît la cele construite Dină în 
prezent Un accent deosebit se 
acordă amenajării serviciilor de 
consultații și tratament inclusiv 
în unitățile ambulatorii, pre
cum si asigurarea unor bune 
condiții de cazare a bolnavilor 
în spitale.

După noile planuri elaborate 
sînt în construcție policlinici de 
tip urban la București și Su
ceava și policlinici de tip rural 
la Negrești. Adj ud, Strehaia. 
Babadag. Băbeni și Darabani. 
De asemenea se construiește un 
spital pentru copii pentru tra
tamente T.B.C. osteo-articular 
cu o capacitate de 500 de paturi 
la Mangalia și un spital în Ca
pitală în raionul 23 August, cu 
o capacitate de 200 de paturi.

-k Pe patinoarul Medeo de 
la Alma Ata a început con
cursul internațional feminin 
de patinaj viteză la care par
ticipă sportive din R.P. Po
lonă, R. Cehoslovacă și 
U.RSS. Proba de 500 m. a 
fost cîștigată de campioana 
mondială Tamara Rîlova în 

Pe locul doi s-a
cu

46”5/10. ____
clasat Natalia Doncenko _
timpul de 46**7/10. Un rezul
tat bun a obținut și patina- 
toarea poloneză Elvira Sero- 
cinska, cronometrată în 48** 
8/10 (nou record polonez).

ir Turneul de box rezervat 
pugiliștilor din categoria 
„semi-mijlocie** programează 
duminică de la ora 10 în sala 
Floreasca prima reuniune. 
Afișul reuniunii cuprinde 10 
întâlniri care se anunță deo
sebit de atractive. In centrul 
atenției se situează partidele t

GRATUIT
puteți obține s bicidete, apa
rate foto, mingi de fotbal, 
closoare în piele și accesorii 
filatelice cumpârind cu lei 
3,50

plicul cu 50
mărci 
fi la te lice

Premiile se obțin pe loc, 
pe baza bonurilor ciștigâtoa- 
re din plicuri.

De vînzare ia ghișeele poș
tale și magazinele filatelice.

4.666 CiȘTIGURl

EMANOIL PETRUȚ 
GEO MAICAN 
MIHAI MEREUȚA 
SANDU RADULESCU 
ANGELA 6HIUARU 
STAMATE POPESCU 
GEORGE MĂRUȚĂ 
CHIRIL ECONOMU

Scenariul: Dumitru 6a- 
rabăț, Teodor Constantin

Regia: Lucian Bratu

Imaginea: Constantin
Ciubotarii

Muzica: Sergiu Sarchi- 
zov.

Decoruri: Ștefan Mari- 
fan.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către noul ambasador

al Republicii Populare Ungare 
la București

La 14 ianuarie, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Ungare la Bucu
rești, Bela Nemety, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

La solemnitate au participat 
tovarășii : Avram Bunaeiu, mi
nistrul Afacerilor Externe, 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, Nicu Șerban, director ad- 
interim al Protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe, Avram 
Lupan, consilier In Ministerul 
Afacerilor Externe, și Ion Vra
bie, directorul Cancelariei Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale.

Ambasadorul R. P. Ungare a 
fost însoțit de tovarășii: Jeno 
Gyorgy, prim-secretar, Marton 
Verteș, consilier comercial, An
dras Borcsok, prim-secretar, 
Kâlmân Kâdâr, al treilea secre
tar, Dăvid Ateiszter, Sândor Ar- 
gyelan. Dr. Istvân Horvath. ata>- 
șâți.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Un
gare și-a exprimat dorința de a 
contribui, prm activitatea sa, la 
lărgirea și adincirea legaturilor 
de sinceră prietenie stabilite in
tre cele două țări. Vorbind des
pre relațiile ungaro-romine, to
varășul Be.a Nemety a arătat 
ca iacă in trecutul îndepărtat, 
cele doua popoare au luptaț 
umăr la umăr împotriva asupri
torilor lor.

In continuare, tovarășul Bela 
Nemety a declarat. „Purtăm 
recunoștință și dragoste glorioa- 
m: annate sovierice, care prin 
lupieie sale eliberatoare au făcut 
posibil ca poporul nostru să 
scuture jugul fascist A rămas 
adine întipărită in inima popona- 
te nostru aminurea soidaților 
fomim care, alătur: de eroii so
vietici, și-au vărsat singele pen
tru libertatea patriei noastre, 
pentru viitorul fericit al poporu
lui ungar.

După eliberarea noastră, a 
fost posibil ca ia spiritul unei

Pavel Dobre (Dunărea Bră
ila)—Dănilă Enuț (Metalul 
București); V. Neagu (Con
stanța )—I. Olaru (Dinamo 
Craiova); I. Demeter (Spar- 
tac București)—I. Rodicenko 
(Dunărea Brăila); C. Stoma 
(Dinamo București) — FL 
Oprea (Știința).

Următoarele reuniuni vor 
avea loc la 19, 24 și 26 ianua
rie tot în sala sporturilor de 
la Floreasca.

ic într-un meci retur con- 
tând pentru competiția femi
nină de baschet „Cupa cam
pionilor europeni" echipa Wa- 
wel Krakowia a învins cu 
scorul de 79—47 (36—24) e- 
chipa K.T.V. Heidelberg. Me
ciul desfășurat la Krakowia 
a fost urmărit de 2.500 de 
spectatori.

-fc La 13 ianuarie s-a dis
putat la Geneva întâlnirea de 
baschet dintre echipele Ura
nia (Geneva) și Slovan Or- 
bis (R. Cehoslovacă). După 
un joc de bună calitate tehni
că baschetbaliștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu 
scorul de 62—54 (31—28).

ir Federația de fotbal a 
U.RSS. a alcătuit un lot de 
27 de jucători care vor începe 
în aurind pregătirile pentru 
meciul cu echipa Spaniei din 
cadrul „Cupei Europei inter- 
țări*1. Au fost selecționați 
printre alții lașin, Kuznețov, 
Soldatov, Netto, Voinov, Me- 
treveli, Ivanov, Kaloev, Ilin, 
Isaiev și Bubukin. Antrena
mentele se vor face sub con
ducerea lui Iakușin ajutat 
de Glazkov. Primul meci 
U.R.S.S.—Spania va avea loc 
la 29 mai la Moscova. 
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colaborări sincere, care și-a gă
sit întruchiparea în Tratatul da 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat în 1948, pe tă- 
rîm politic, economic și cultural 
să ne sprijinim intr-o măsură tot 
mai mare, să colaborăm tot mai 
strins. Din acest punct de ve
dere are o deosebită importanță 
acel strălucit exemplu de solida
ritate în spiritul internaționalis
mului proletar — sprijinul ne
precupețit moral și material 
acordat de R. P. Romînă, îm
preună cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, imediat 
după infring.rea contrarevolm 
ției din Ungaria.

Poporul ungar se bucură sincer 
de rezultatele mari pe care le-a do- 
bîndit poporul frate romîn în 
decursul ultimilor ani în constru. 
irea socialismului și ti dorește 
din toată inima ca măreața sa 
activitate depusă în interesul În
floririi patriei sale să fie încunu
nată de noi și mari succese".

In încheiere, ambasadorul R.P. 
Ungare a transmis Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne salutul Consiliului Pre. 
zidențial al R.P. Ungare și in 
numele poporului ungar a urat 
noi succese poporului romîn, con. 
structor al socialismului.

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ion Gheorghe Maurer a 
mulțumit ambasadorului R. P. 
Ungare pentru cuvintele rostite 
la adresa R. P, Romine și l-a 
rugat să transmită tovarășului 
Istvan Dobi, președintele Con. 
siliului Prezidențial, Consiliului 
Prezidențial, guvernului R. P. 
Ungare și poporului ungar cele 
mai sincere urări de succes în 
opera de construire a socialismu
lui din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, guvernului 
R. P. Romine și întregului popor 
romîn.

In continuare, tovarășul I.Gh. 
Maurer a declarat: „In anii de 
după eliberarea țărilor noastre 
de sub jugul fascist, R. P. Ro. 
mină și R.P. Ungară au pus ba
zele trainice ale colaborării lor 
frățești multilaterale. La teme
lia acestei colaborări stă prie. 
tenia pe care au făurit-o po
poarele noastre eliberate, stă. 
pine pe soarta lor, prietenie 
pentru care au luptat cei mai 
buni fii ai celor două popoare.

Relațiile de prietenie frățească 
și colaborare tovărășească sta
tornicite între țările noastre 
și-au găsit expresia, în primul 
rînd. in Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
de la a cărui semnare se împli
nesc lș 24 ianuarie 12 ani pre
cum și în Declarația comună 
romino-ungară adoptată cu oca, 
zia vizitei din februarie 1958 a 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Ungare în R.P, 
Romînă.

Relațiile frățești de colaborare 
multilaterală și ajutor reciproc 
dintre Republica Populară Ro 
mină și Republica Populară Un
gară se dezvoltă necontenit in 
interesul popoarelor noastre și 
contribuie, in același timp, la 
întărirea lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică, la 
lupta pentru menținerea și con
solidarea păcii în lumea în, 
treagă".

Tovarășul I. Gh. Maurer a 
arătat în continuare că poporul 
romin urmărește cu adîncă sim
patie munca poporului frate un
gar pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al Vll-lea al Partidu- 
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
pentru construirea socialismului 
in țara sa.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, a 

. - ■ Nemety
care au 
Bunaeiu

avut cu tovarășul Băla 
o convorbire cordială la 
asistat tovarășii Avram 
și Gheorghe Stoica.

★

Joi 14 ianuarie a.c,, 
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Ungare, Bela Neme
ty. însoțit de membrii Ambasa
dei, a depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei și 
Monumentul Eroilor Sovietici.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Ministerului 
Forțelor Armate.

ambasa-

A 
I

a '



Dezarmarea — calea spre consolidarea păcii 
și asigurarea prieteniei între popoare

Raportul prezentat de N. S. Hrușciov la cea de-a 4-a sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a celei de-a cincea legislaturi

(Urmare din pag, l-a) 

privește producția pe cap de lo. 
cuitor.

N. S. Hrușciov a citat urmă
toarele date comparative In le. 
gătură cu dezvoltarea producției 
industriale In U.R.S.S. și în 
S.U.A. în anul 1959 in procente 
față de anul 1953.

Producția industrială globală 
a U.R.S.S. a crescut în această 
perioadă cu 90 la sută iar in 
S.U.A. — cu 11 la sută. Cal
culată pe cap de locuitor, acea
stă creștere reprezintă în 
U.R.S.S. — 71 la sută, iar în 
S.U.A. 0.3 la sută.

In ultimii șase ani, precum șl 
în întreaga perioadă a puterii 
sovietice, a subliniat N. S. 
Hrușciov, tara noastră s-a bucu
rat de o considerabilă superio
ritate fată de S.U.A. în ce pri
vește ritmul dezvoltării indus» 
triale.

N. S. Hrușciov a amintit că 
Uniunea Sovietică a întrecut 
S.U.A. in ceea ce privește pro
ducția de unt și lapte pe cap 
de locuitor. Succesele obținute 
tn ultimul an în dezvoltarea 
creșterii animalelor, a spus el, 
întărirea bazei furajere, anga
jamentele socialiste luate de oa
menii muncii din agricultură ne 
dau convingerea fermă că și în 
ceea ce privește producția de 
came vom depăși în anii ur
mători S.U.A.

Președintele Consiliuluî de 
Miniștri al U.R.S.S. a scos în 
evidentă dezvoltarea consecven
tă a democrației socialiste în 
Uniunea Sovietică, atragerea 
maselor celor mai largi de oa
meni ai muncii la conducerea 
statului, a construcției econo
mice și culturale.

Funcțiile statului încep să fie 
îndeplinite într-o măsură tot 
mai mare de organizații ob
ștești. Acest lucru este demon
strat printre altele de desfiin- 
țarea Ministerului Afacerilor 
Interne al U.R.S.S. și transmi
terea tuturor problemelor de re
sortul lui, republicilor, organe
lor puterii locale.

N. S. Hrușciov a arătat că în 
prezent nimeni nu se mai în
doiește în străinătate de ritmul 
rapid de dezvoltare economică 
a U.R.S.S Se pune numai pro
blema de cîte ori înaintează mal 
repede Uniunea Sovietică decit 
Statele Unite și în cit timp le 
va ajunge din urmă.

SINTEM FERM CONVINȘI, 
a declarat N. S. Hrușciov. CA 
IN ÎNTRECEREA ECONOMI
CA PAȘNICA VICTORIA VA 
FI OBȚINUTĂ DE ORIN- 
DUIREA SOCIALISTA. CARE 
ESTE MAI PROGRESISTA Șl 
MAI VIABILA.

Planul septenal. aprobat de 
Congresul al XXI Tea al 
P.C.U.S.. a continuat N. S. 
Hrușciov. constituie prima eta
pă a perioadei construcției des
fășurate a societății comuniste. 
In prezent există posibilitatea 
elaborării unui plan de perspec
tivă mai detailat, pe 15—20 de 
ani, de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. Acest plan 
de perspectivă va fi, totodată» 
planul desăvîrșirii sarcinii isto
rice trasate de Lenin — elec
trificarea întregii țări. El va 
constitui principalul pivot al 
programului construcției desfă» 
șutate a societății comuniste.

Trecînd la problemele situației 
Internaționale actuale, N. Ș. 
Hrușciov a declarat că In ulti
mul timp, situația internaționali 
s-a îmbunătățit ’vizibil. Norii pe
ricolului de război au început să 
se destrame, deși nu atît de re» 
pede cum ar fi de dorit. încorda
rea din relațiile internaționale 
începe să slăbească, adepții 
„războiului rece" suferă infrin- 
geri — aceasta este tendința ge
nerală.

N. S. Hrușciov a relevat cu sa
tisfacție că eforturile Uniunii So
vietice îndreptate, spre asigurarea 
convocării conferinței conducăto
rilor. din Est și din Vest în 
scopul destinderii internaționale 
au adus rezultate pozitive.

El a subliniat că Uniunea So
vietică dorește ca apropiata con
ferință la nivel înalt să fie utilă 
șl rodnică. Sîntem profund con
vinși, a spus N. S. Hrușciov, că 
dacă se ține seamă în mod rezo
nabil de interesele părților, dacă 
există dorința generală de a 
merge unii în intimpinarea celor
lalți, orice problemă litigioasă, 
oricît ar fi de acută și de com
plicată, poate fi reglementată 
spre avantajul reciproc și in in
teresul întăririi păcii.

N. S. Hrușciov a arătat că pro
blemele primordiale sînt dezar
marea generală și totală, înche
ierea tratatului de pace cu Ger
mania, inclusiv problema creării 
orașului liber — Berlinul Occi
dental, interzicerea experiențe- 
lor cu arme atomice șl cu hidro
gen, relațiile dintre Est și Vest. 
Noi am propus, a spus N.S. 
Hrușciov, ca aceste probleme să 
fie incluse în primul rînd pe or- 
dinea de zi a viitoarei conferințe 
la nivel înalt.

N. S. Hrușciov a remarcat tot
odată că temerile ca nu cumva, 
după ce marile puteri vor fi rea
lizat un acord între ele, intere
sele țărilor mici să fie lăsate la 
o pa te, sînt complet neînteme
iate. In ceea ce-1 privește, guver
nul sovietic, n-a intenționat 
nicioda ă și nu intenționează să 
ajungă la înțelegeri in spatele 
altor state in p oWeine care atee- 
fează nemijlocit interesele aces
tora.

Orice încercări de a obține 

vreun avantaj unilateral pe 
seama altor state nu ar cores» 
punde de loc obiectivelor viitoa
rei conferințe ale cărei rezultate 
trebuie să fie favorabile păcii ge, 
nerale și, prin urmare, tuturor 
statelor, mari și mici.

N. S. Hrușciov a declarat în 
continuare că întilnirile, convor
birile sincere și foarte folositoare 
care au avut loc la Camp David 
între el și președintele Eisenho
wer, precum și convorbirile sale 
cu primul ministru MacMillan 
dau motive să se spere că și la 
viitoarele tratative la nivel înalt 
va predomina spiritul realismu
lui, sincerității și colaborării.

Referindu se la apropiata sa 
vizită în Franța, N. S. Hrușciov 
și a exprimat speranța că acea
stă vizită și tratativele cu pre
ședintele De Gaulle vor duce la 
rezultate pozitive, atît tn dome
niul îmbunătățirii relațiilor so- 
vieto franceze cit și in domeniul 
însănătoșirii situației internațio
nale în genere.

Se poate aștepta mult de I* 
apropiata întrevedere cu preșe
dintele Eisenhower, care In iu
nie anul acesta va veni într-o 
vizită de răspuns în țara noas
tră, a spus N. S. Hrușciov. Gu
vernul sovietic speră că acțiu
nea nobilă de statornicire a în
crederii în relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și S.U.A., căreii 
ne-am consacrat eforturile Ia 
Camp David, va fi continuată cu 
succes la Moscova.

El a subliniat marea însemnă
tate a contactelor personale și * 
tntilnirilor între oamenii de stat. 
Referindu-se la apropiata vizită 
a lui Kliment Vcxoșilov și a altor 
oameni de stat din U.R.S.S. în 
India și Nepal, Ia vizita sa la 
Indonezia, la viz'tele sale jn in
dia, Afganistan, Birmama la in
vitația guvernelor acestor țări, 
la vizita președintelui Italci, 
Gronchi în Uniunea SovieLcă, 
stabilită pentru luna februarie, 
N. S. Hrușciov și a exprimat spe
ranța că aceste vizite vor 
la întărirea relațiilor dintre U- 
niunea Sovietică și aceste țin, 
la întărirea păcii in imrexga 
lume.

Coastatind că ta viata inter
națională există tendmie favora
bile destinderii încordări, șefa! 
guvernului U.R-S-S. a s_51 
câ în ceie mai man țări occMen
tale și în primul rînd ia țariîa 
N.A.T.O. mai acțioorazâ zre 
influente cărora nu le stat oe 
plac nici tocilara ta reiate 
dintre state, ad coctxttee per
sonale dintre coodjcikre sule
lor din Est și Vest. El s a rex- 
rit ta această ordine de ic ta 
declarațiile gxivernatoru!-3 sta
tului New York. Rockefeller, ale 
fostului președinte al SU-A, Tru
man si ale fostului secretar de 
stat, Acheson.

Această treime, și nu nnmai 
ea. a spus N. S. Hrușdov, ac
ționează în problemele interna
ționale de pe poziții foarte de
părtate de acelea care și-au gă
sit oglindire în comunicatul so
viete-american semnat la Camp 
David.

N. S. Hrușciov a declarat ci 
fostul președinte Truman, pe de 
o parte, fostul lui secretar de 
stat Acheson pe de alU parte 
și amîndo! acești Joști" lao
laltă nu pot de loc si se dezbar* 
de vechea politică, acum fefinea- 
tarâ. „de pe poziții de forU*. de 
politica „de reținere" și »de îm
pingere-, de politica «ta 
războiului-.

El a arătat că îs poetica ța
rilor capitaliste există o tafte da 
fenomene contra dictoră, deoarece 
apar la suprafață ba ten-±-;« 
spre colaborare interna Școală, 
ba tendințe spre agravarea re
lațiilor între state.

N. S. Hrușciov a atât ce e- 
xemplu al acestor tendințe con
tradictorii poziția pe care s-a 
situat guvernul S-U-A. ta pro
blema încetării experiențelor « 
arma atomică și cu hidrogen/

N. S. Hrușciov a sublimat din 
nou că în scopul asigurării ce
lor mai favorabile condiții pen
tru terminarea in viitorul cel 
mai apropiat a elaborării trata
tului cu privire la încetarea ex
periențelor, guvernul sovietic își 
va respecta și pe viitor obligația 
asumată de a nu relua In Lma
nea Sovietică exploziile nucleara 
experimentale, dacă puterile oc
cidentale nu vor începe experi
mentarea armelor atomice și cu 
hidrogen.

In ceea ce o privește, a con
tinuat N. S. Hrușciov, Uniunea 
Sovietică va căuta și pe viitor 
căi pentru învingerea piedicilor 
ivite în cursul tratativelor la 
conferința de la Geneva, va de
pune toate eforturile pentru ca, 
încă într-un viitor apropiat, să 
obțină semnarea cit mai rapidă 
a tratatului cu privire la înceta
rea pentru totdeauna a tuturor 
experiențelor cu arma nucleară. 
Considerăm că există, încă de 
pe acum, posibilități pentru a- 
ceasta dacă toți participanții vor 
dori să ajungă la o înțelegere.

După cum a subliniat preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Uniunea Sovietică își 
exprimă cu fermitate părerea că 
trebuie să se înceteze toate tipu
rile de experiențe cu arme nu
cleare — în aer, pe pămînt, sub 
pămînt și sub apă.

Ultimii ani, a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov,. abundă 
în evenimente internaționale a 
căror desfășurare a dus la con
solidarea situației internaționale 
a Uniunii Sovietice și a tuturor 
țarilor socialiste. Putem afirma 

pe bună dreptate că în decursul 
întregii istorii glorioase a exis
tenței statului sovietic apărarea 
țării noastre n-a fost niciodată 
încă asigurată atjt de bine ca ia 
prezent împotriva oricăror even
tualități și atentate dinafară. Ni
ciodată încă influența L manii 
Sovietice in afacerile internațio
nale, autoritatea ei. ca bastion 
al păcii, n-au fost ații de man 
ca astăzi.

Raportul de forțe pe arena in
ternațională a asigurat superio
ritatea statelor iubitoare de pace. 
In frontul unit a! statei x care 
apără cauza păcii pășesc Lhra- 
nea Sovietică. Rețxubl .a Pop-- 
lară Chineză, toate țâr-te aoea- 
liste. Multe state <fcn As; a, A- 
frica și America La-"ă abo
nează tot mai intens peziru în
tărirea păcii.

Șeful guvemuhil sovietic a 
subliniat că dezarmarea genera
lă și totală este calea hrw 
să spre izbăvirea omewirn de 
nenorocirile războinici.

Uniunea Sovietică se preflixw- 
ță pentru un acord a priviră 
la dezarmarea generata și ta- 
tală. care să d*a eawvtagerea 
fermă că nici • parte aw-șt va

S. ......... țaSS-AGERPRES

tacătoa ta ce priveș
te tafăptexva touourK Pr> 
pouerJe a «wuatt X. S_
Hrsșcov, prrrâd ștab m sbzl 
ccocroC j’zna; caii etjc«s a- 

âezaratar., care iresue 
să cocesp3sadâ i/er.-^xr e‘-a;e 
ata dezannâr.^

Dezarmarea. a rrr— —e f 
N. S. Hrvșoot. ex este a^aata- 
joasă peatre sa stafar stat saa 
petam vrem grap 4r state, ea 
desetode catea >pre • pace «rae- 
oacâ șâ spre dezvefczrea eceae 
nwn pesan te*te ținte, psanra 
toate pepcarrte.

Trecerea carwc de x--
dac^e te a?
persxte a rrdBT-e s totae a 
iwpcrteor perue?ate re la 
poțrxte^e, ar peraste z&ârizea 
capac oterae și
tz_rei xzer “a. szari

;3vâțirr«t. xru'.rea să- 
BâXâj.i x aa^xrar-e sorate-

N. S. Hrzjorv a ctat ca ac- 
țtanf cowered Xi*n scte*xie>- 
rea probit "w: taar^iirii. derx>- 
b teaarta iarță a ior)tă.« anra- 
te ac UJLSS dazte taritewrea 
cel=- ce-al ^o£tea râzâos aca« 
eai 5ctaăarea bazeter atehta- 
re a’e UJLS^S. ie pe teritorrite 
al:zr state.

Ia aton? aatev ete. a spat 
N. S- Hrxșoov. efert-r»! tone- 
lor arzate ale Ltarann Sovietce 
a fost redas Ia cod «.lateral 
!a total ea 2.140.300 de oa^esi. 

da» Repeb <ca Popc arâ Bomtaă» 
a fost redus considerabil efecti
vul tor în Reoub’îca Deniccn’A 
Gen&aaă. Potocta și Ungara 
cvx ete se afla pe bază de z- 
cordari.

N. S Hrașc or a citat fapte !a 
legâîurâ ca Mlificarea efecti- 
▼uhri forietar amaîe sorietiee în 
ultimii peste 30 de ani. După 
terminarea rizborahri civiE a 
spus el. guvernul sovietic a 
demobilizat efectivul de bază al 
armatei și a efectuat reorgani
zarea ei. io urma cărui fapt, la 
începutul analui 1927, Armata 
Roșie și Flota maritima milita
ră numărau 586.000 de oameni. 
Acest lucra era detennmat în
tr-o «numită măsură și de con
dițiile situației internaționale de 
atunci.

Agresiunea imperialismului ja
ponez în Extremul Orient și ve
nirea la putere a fascismului în 
Germania au constituit cauza 
sporirii efectivului forțelor ar
mate sovietice, cere în anul 1937 
a ajuns la 1.433.000 de oameni. 
Pînă în anul 1941, forțele arma
te ale U.R.S.S. ajunseseră la 
un efectiv de 4.207.000 de oa
meni.

Atacul perfid al Germaniei 
hitleriste împotriva Uniunii So
vietice și râfzboiul care a durat 
patru ani au constrîns Uniunea 
Sovietică să sporească forțele 
armate pînă la ll_.365.0C0 de 
oameni în mai 1945.

In urma demobilizării, care a 
. avut loc imediat după încheierea 

războiului, în anul 1948 efecti
vul forțelor armate ale U.R.S.S. 
a fost redus pînă la 2.874.000 de 
oameni. Uniunea Sovietică, a 
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spus N. S. Hroșdov, a efectuat 
o reducere considerabilă a forțe, 
loc sale annate, spertod că și 
puterae occidentale vor fi 
călăuzite de ideile menținerii 
păcii și prieteniei, vor întări re- 
lațiîle făurite intre țările coali
ției antihlOeriste. Dar _ aceste

N. S. Hrușciov a spus că da
tori: ă coesfc'tmrii blocului agre
siv N.A.T.O. în Occident, da 
caazj șanxajuita cu bocnoa alo- 
mica in perioada ciad U.R.S.S. 
na dispunea de această bombă. 
Uniunea Sovietică a fost nevoită 
ca ta tatrresj’ întăririi apărării 
pentru even- r Etatea unei provo- 

să sp efectivul tru
pelor. îa 2tb .. 5, acesta a fost 
de 5 XXOJO de omner.L

LTtercr, a spus ta continuare 
N. S. Hmșbcr, forțele armate 
ale UJ^3-S. au fost reduse și 
ase iri ele c jalră 3.623.000 ca-

Cenriderlm. a declarat N. S. 
Hrzșcrw, că este postai M e- 
fectcla • rocă reducere impor
tării a forțrior armate ale 
U-JtS-S.. ca și ta trecut in mod 
ndaseral și independent de des. 
Ușurarea discutării problemei 

dezancirw ii cawtaesta eetar 
sece s«* ta tete erjzae laeera»- 
pw • tar

V. S. Hrwșdwv a prezestat 
spre n i—are și aprw*are S»- 
neftte Ssm șrvpwtfU 
vcrerxr®:. wvtetk și a Cwutet»- 
ta> CiW ii ai P-CX-S- c* pre- 
v re ks eedacrrea efectHwIei 
fortetor y— te swwri>ce oi iocă 
IJtoMM de «Bwwsi. Dacă a- 
cttetu școpvara va fi accepti- 
!ă» a sp*s N. S. Hnsșc’ov, ar- 
T4U : rta ecastră maritimă 
~ 'jsi nx avea un efectiv de

AsâeU a cerian t N. S. Hmș- 
, efectrial terțelor armate 

awvtetce va fi mai mic decit 
&vetai tadicat ta propunerile 
beate de S.U-V Anglia și Fran- 
b o prăe.* discutară proble- 
nes ia 1956. In pro
curer te rit-*:’ țări se preve
dea zerlrz UJL-SlS. Și S-U.A. 
D r -te a'. efecExului forțelor 
arrate de cite 2500 000 de o*-

N S. Hrațc-sw • declarat că 
•rcb'.eia aoi recuceri a forte- 
_:e a:—i*.e ie U.R.S.S. ■ fost 
st;: au ia amimmt și multila- 
tera Apărare.' noastră va fi pe 
dep-ia sat-t er.ta. a spus el, și 
ac. '„rest seama de toate In mod 
zealisț.

Iserederea ncastră ta juste
țea iciscr.xr propuse, a spus 
N. S. Hraș: or, se bazează pe 
fapta! ci Țara Sovietică trece 
pr ntr-o periat dă de dezvoltare 
wfigtooasă. fără precedent, a 
întreg i ecc-.c—naționale. Ea 
se bazează pe unitatea morală 
șt polilicâ de neinfrint a socie
tal.i soi.et.ee. Oamenii de ști
ință, inginerii și muncitorii so- 
vet ;i au asigurat posibilitate» 
înzestrării armatei noastre cu 
tipuri de ar~e necunoscute pînă 
acum cuiului — arma atomică, 
arma cu hidrogen, arma rt chetă 
și alte arme modeme

Dezvoltarea economiei noas
tre, realizările gindirii tehnice 
științifice sînt acelea cire au 
creat condițiile pentru recuce
rea forțelor armate In afară de 
aceasta, noi ținem seama de în
tărirea și creșterea puternicului 
lagar socialist care constituie 
bastionul trainic al păcii.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
DATORITA TRIUMFULUI 
IDEILOR LENINISTE, CONS
TRUIRII SOCIALISMULUI Șl 
DEZVOLTĂRII CONTINUE CU 
SUCCES A CONSTRUCȚIEI 
COMUNISTE. UNIUNEA SOVIE
TICA DEȚINE ASTĂZI ȚNTIIE- 
TATEAIN TOATE DOMENIILE. 
Pe baza acestor succese, a spus 
el. oamenii noștri de știință, in- 
ginerii și muncitorii care lu
crează în industria de i parare 
au creat noi tipuri de arme din. 
t.-e cele mai moderne, după ul
timul cuvînt al științei și teh
nicii. Aceasta ne dă posibilita
tea să reducem forțele armate 
fără a aduce prejudicii cap: ci
tații de apărare a tării.

Uniunea Sovietică, a spus 
N. S. Hrușciov, a acumulat can
titatea necesară a’e arme : țo- 
mice și cu hidrogen, Atît timp 

cît nu s-a ajuns la un acord cu 
privire la interzicerea armelor 
nucleare, a subliniat el, sîntem 
nevoiți să continuăm producția 
acestor trme. Desigur că tre
buie să cheltuim mijloace im
portante în aceste scopuri. Deo
camdată însă nu putem să re
nunțăm în întregime la produ
cerea armei nucleare: o aseme
nea hotărîre trebuie să fie con
secința realizării unui acord în
tre statele cire posedă arme 
nucleare.

N. S. Hrușciov a declarat 
că guvernul sovietic dispune de 
o puternică tehnică a rachete
lor. în condițiile dezvoltării ac
tuale a tehnicii militare, avia
ția militară și flota maritimă 
militară și-au pierdut importan
ța din trecut. Armele de acest 
gen nu vor fi reduse, ci înlo
cuite. Aviața militară va fi în
locuită aproape în întregime 
prin tehnica rachetelor. In pre
zent am redus simțitor și vom 
continua probabil să reducem și 
vom înceta chiar producția de 
bombardiere și alte mijloace 
tehnice învechite, a spus N. S. 
Hrușciov. In flota maritimă mi- 

tate flota de subtaartae.
.V S. Hrașdov a arătat că 

fxȚele aruu'-c ale sint
Inzesc-alc intr-o măsura conside
rația cu arma racnetă-nucleară. 
Aceasta arma este perfecționată 
și v, couinua sa fie perfecțio
nată pini la interzicerea ei.

Comitetul Central al Partidu. 
Ijî Comunist și guvernul sovietic 
pot să vă raporteze, tova.-ași 
diputați — a declarat N. S. 
Hrușciov — că arma de care 
dispunem este o armă redu
tabilă, Iar cea care, ca să spu
nem așa, este in pregătire — 
este și mai perfecționată și mai 
redutabilă. Arma, care este In 
curs de creare și care cum s-ar 
zice, se află in mapele oameni
lor de știință și ale constructori
lor, es:e o armă fantastică.

Astăzi, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov.. armata sovie
tici dispune de asemenea mij
loace de luptă și de o asemenea 
putere de foc. cum nici o armată 
nu a avut vreodată. Noi dispu
nem de o cantitate atît de mare 
de arme nucleare — atomice si 
cu hidrogen — și respectiv ra
chete pentru trimiterea acestor 
arme pe teritoriul eventualului 
agresor, îocît daca vreun des- 
creerat ar provoca o agresiune 
împotriva statului nostru sau 
împotriva altor state socialiste, 
noi am putea șterge literal
mente de pe fața pămintuluî 
țara sau țările care ne-au a- 
tacat

N. S. Hrușciov a subliniat că 
oamenii sovietici pot fi liniștiți 
și plini de încredere. înzes
trarea armatei sovietice cu arme 
moderne, a spus el. ne asigură 
pe deplin invulnerabilitatea țării 
noastre.

Vom face totul pentru a fo
losi timpul pe care l-am cîști- 
gat în ceea ce privește dezvol
tarea armei rachetă — și pen
tru a ne situa pe un loc de 
frunte în acest domeniu, atîta 
timp cît nu se va ajunge la un 
acord inter național în problema 
dezarmării.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat că conducătorii pu
terilor occidentale nu au renun
țat încă la promovarea politicii 
„de pe poziții de forță- și „în 
pragul războiului-. Deosebit de 
zelos este cancelarul Adenauer. 
Dar a duce în condițiile ac
tuale politica „de pe poziții de 
forță- față de Uniunea Sovie
tică și față de celelalte țări so
cialiste, înseamnă a pomi pe 
drumul unor aventuri funeste.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a amintit câ 
în ultimul timp în Germania Oc
cidentală s-a manifestat tot mai 
clar tendința de a dezvinovăți și 
aproape chiar de a reabilita sîn- 
gerosul regim hitlerist. Ultimele 
atacuri fasciste antisemite care 

au avut loc în orașe din Germa
nia Occidentală sint o dovadă 
caracteristică a intensificării re- 
acțiunii, ale cărei uneltiri diferite 
sînt cunoscute încă de mult și pe 
scară largă opiniei publice mon
diale.

Uniunea Sovietică s-a pronun
țat întotdeauna și se pronunță 
pentru prietenie între toate po
poarele, pentru prietenie cu po
porul german. Noi avem foarte 
bune relații de prietenie cu Re
publica Democrată Germană șl 
prețuim această prietenie. Facem 
iotul pentru a avea relații bune 
de prietenie și cu germanii din 
Germania Occidentală. Acțiunile 
guvernului Republicii Federale 
Germane, îndeosebi ale cancela
rului Adenauer, îndreptate spre 
ațîțarea „războiului rece“ ne 
provoacă însă o mare mihnire.

In legătură cu recenta decîa-> 
rație provocatoare făcută de A- 
denauer în Berlinul Occidental, 
N. S. Hrușciov a spus: „Trebuie 
să declarăm cît se poate de lim
pede că dacă în Germania Occi
dentală ar triumfa fasciștii ln- 
veterați, care sînt admiși în pre
zent la putere și în posturi de 
comandă, iau parte la crearea 
Bundeswehrului și comandă 
forțe armate ale N.A.T.O. și dacă 
această spurcăciune ar vrea să se 
tirască dincolo de frontierele 
sale, ea nu numai că nu ar reuși 
să ajungă pînă la Moscova și 
Stalingrad, așa cum s-a întîm- 
plat în timpul atacului hitlerist, 
dar ar fi strivită pe propriul ei 
teritoriu.

Nu poate să nu p-rovoace mi< 
rare faptul că pregătirile militare 
din R.F. Germană se bucură de 
sprijinul Franței, Angliei și altor 
state care au suferit de pe urma 
invaziei hitleriste.

N. S. Hrușciov a subliniat în 
continuare câ astăzi se confirmă 
din nou, tot mai mult actualita
tea unei probleme pentru a cărei 
rezolvare guvernul sovietic insis
tă de mult și anume a încheierii 
Tratatului de pace cu cele două 
state germane. Guvernul sovietic 
consideră că reglementarea paș
nică cu Germania este problema 
internațională cea mai urgentă, 
problema de importanță primor
dială.

Șeful guvernului sovietic a de- 
clarat din nou câ dacă eforturile 
Uniunii Sovietice in vederea în
cheierii Tratatului de pace cu 
ceie două state germane nu vor 
fc inumana le de succes. Uniunea 
Sovietică, împreună es erldalte 
state care vor fi gata si facă 
acest lucru, va semna un tratat 
de pace cu Republica Democrat! 
Germană — cu toaîe urmările 
decurgind de aid.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou că în urma noii reduceri a 
forțelor armate ale Uniunii So
vietice puterea acesteia nu va 
slăbi cituși de puțin. Reducerea 
efectivului, a spus el, nu ne va 
împiedica să menținem capacita

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.i
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TASS transmite: In țedinja din 
după amiaza de 14 ianuarie a 
sesiunii Sovietului Suprem 
dezbaterile pe marginea rafrârtu- 
lui lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Ăliniștri al 
U.R.S.S, au lost deschise de 
deputatid Vladimir Ustinov, 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

In numele oamenilor muncii 
din Moscova, Ustinov a sprijinit 
noua propunere a guvernului so
vietic cu privire la reducerea 
unilaterala importantă a forjelor 
armate ale U.R.S.S. și a subli- 
niat că această propunere arată 
tuturor țărilor o cale justă spre 
destinderea încordării interna, 
ționale.

In cadrul dezbaterilor pe mar. 
ginea raportului prezentat de 
N. S. Hrușciov, Andrei Tupolev, 
cunoscutul constructor sovietic 
de avioane, a arătat că noua 
reducere a forțelor armate pro- 
pusă de guvernul sovietic a 
devenit posibilă pentru că po
porul sovietic nu vrea război.

Referindu-se la istoria aviației 
sovietice, A. Tupolev a amintit 
câ constructorii sovietici au creat 
in diferite perioade modele bune 
de avioane civile, dar necesita
tea de a construi avioane mili
tare nu a permis producția ta 
serii mari a avioanelor pentru 
călători. In ultimii ani, a spus 
el în continuare. Uniunea Sovie
tică a devenit destul de pu- 
ternică pentru a proiecta și pro
duce în serie în același timp a- 
vioane pentru călători și avioane 
militare. Dar, a remarcat A. Tu. 
polev, ar fi și mai bine dacă con- 
structorii și-ar putea consacra 
Întreaga energie creatoare exclu
siv rezolvării sarcinilor construc
ției de pace.

Deputatul Aleksandr Borodu. 
lin, muncitor la o uzină meta
lurgică din Leningrad, a spri- 
jinit cu căldură propunerea cu 
privire la reducerea forțelor ar
mate. El a spus câ admirabila 
inițiativă a guvernului sovietic 
trebuie să constituie un exemplu 
pentru celelalte mari puteri.

Deputatul Dmitri Polianski, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., a declarat 
că U.R.S.S. poate trece acum la 
o nouă reducere a forțelor arma
te deoarece succesele strălucite 
ale poporului sovietic — ale oa
menilor de știință, inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor — 
in domeniul dezvoltării științei
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tea de apărare a țării la nivelul 
cuvenit. Noi vom dispune, ca și 
pînă acum, de toate mijloacele 
necesare pentru apărarea țării 
și adversarul o va ști foarte 
bine, iar dacă nu știe îl averti
zăm și declarăm deschis: redu- 
cînd cantitativ forțele armate, 
noi nu vom micșora puterea lor 
de foc, dimpotrivă, calitativ ea 
va spori de multe ori.

N. S» Hrușciov a spus că re
ducerea forțelor armate ale Uni
unii Sovietice cu 1.200.000 de oa
meni într-o perioadă de 1-2 ani 
va permite să se facă economii 
în proporție de aproximativ 16-17 
miliarde de ruble pe an.

El a calificat drept născociri 
ale unor răuvoitori plăsmuirile 
potrivit cărora tendința Uniunii 
Sovietice spre dezarmare ar fi 
dictată de unele dificultăți în 
realizarea planului septenal de 
dezvoltare a economiei naționale.

Reducem forțele armate nu 
din considerente de slăbiciune 
economică sau bugetară ci din 
considerente de putere și tărie, 
a declarat N. S. Hrușciov, fiind 
călăuziți de asemenea de năzu
ințele pașnice ale poporului nos
tru.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică întreprinde 
reducerea forțelor armate pentru 
că nu vrea război, pentru că nu 
intenționează să atace pe ni
meni, nu vrea să amenințe pe 
nimeni și nu are nici un fel de 
țeluri de cotropire. Prin faptul 
că reducem efectivul forțelor ar
mate demonstrăm că țara noas
tră nâ are intenții agresive, d 
are cele mai pașnice intenții.

El a împărtășit unele conside
rente de viitor în legătură cu 
continua perfecționare a forțelor 
armate sovietice. Guvernul și 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist, reflectează și studiază 
în prezent problema trecerii ul
terioare la sistemul teritorial în 
organizarea forțelor armate. La 
noi pot ex.sta unități militare 
formate după principiul terito
rial. Efectivul lor deprinde arta 
militară fără a ieși din produc
ție. iar atunci cl nd va fi nevoie 
mijloacele corespunzătoare de 
transport, avioanele și alte mij
loace ale tehnicii militare vor 
permite concentrarea trupelor pe 
teritoriul nostru la locul dorit.

N. S. Hrușciov a declarat că, 
rtdudndu-și forțele armate, U- 
niunea Sovietici speră sincer că 
celelalte țări vor merge și 
ele pe această cale. Dacă 
partenerii occidentali nu vor fi 
de acord să ne urmeze exemplul, 
aceasta va dezamăgi toate po
poarele, a spus el. Se înțelege 
de la sine, că nici după reduce- 
rea efectivului forțelor armate so
vietice noi nu vom lupta mai pu
țin energic pentru a ajunge la 
un acord cu țările occidentale 
cu privire la dezarmarea gene, 
rală și totală. d 

și industriei au creat toate con
dițiile pentru aplicarea acestei 
hotăriri îndrăznețe.

Scriitorul Nikolai Tihonov, 
președintele Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii, a subli
niat ta cuvîntul său că reduce
rea substanțială a forțelor ar
mate ale U.R.S.S. va fi primită 
pretutindeni ca un eveniment de 
o uriașă însemnătate internațio
nală.

In cuvtntarea sa mareșalul 
Rodion Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., a subliniat 
câ personalul Armatei sovietice 
și al Flotei maritime militare va 
aproba propunerea cu privire la 
reducerea unilaterală a forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice, 
prezentată la actuala sesiune. El 
a dat asigurări deputaților So
vietului Suprem că măsurile de 
reducere a efectivului forțelor ar, 
mate vor fi efectuate menținin- 
du-se o înaltă capacitate de 
luptă a armatei și flotei.

Malinovski a subliniat că Ar» 
mata sovietică și Flota maritimă 
militară constituie o forță desti
nată nu pentru atac, ci pentru 
apărare.

In actualele condiții, a arătat 
mareșalul Malinovski, cind pri» 
mejdia izbucnirii unui război în
dreptat împotriva Uniunii Sovie
tice și a țărilor socialiste s-a 
îndepărtat intrucitva, este posi
bil să se reducă forțele armate 
ale Uniunii Sovietice. Aceasta 
corespunde aspirațiilor ostașilor 
armatei și flotei sovietice, care 
sint nedespărțiți de popor. Intre, 
gul personal, a arătat R. Mali» 
novski, de la soldat pină la ma
reșal, este devotat partidului, 
guvernului, patriei socialiste atît 
in munca pașnică cit și pe 
cimpurile de bătălie.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. 
a spus că din punct de vedere 
al Înzestrării lor tehnice forțele 
armate ale Uniunii Sovietice se 
află la nivelul celor mai mo
derne și puternice mijloace de 
ducere a războiului. El a arătat 
totodată câ arma rachetă cu In. 
cărcătură nucleară constituie 
principalul tip de armament in 
Armata Sovietică.

Caracterfzind arma-rachetă o- 
perativă și strategică. R. Mali
novski a atras atenția printre 
altele, asupra marii ei eficacități 
și puterii ei de foc colosale. El a 
spus câ aproximativ 100 de în
cărcături nucleare, care ar ex
ploda deasupra unui stat cu o 
suprafață de 300.000—500.000

N. S. Hrușciov a subliniat c 
acțiunile întreprinse de Uniune 
Sovietică în mod unilateral, u 
mărind destinderea încordăr 
internaționale, exercită și vt 
exercita o înrîurire uriașă asupt 
situației internaționale.

Trebuie să credem, a spt 
N. .S Hrușciov, că popoarele . 
opinia publică în țările occidei 
tale își vor intensifica presi! 
nile asupra acelor cercuri a 
N.A.T.O. care ar dori să sp 
rească forțele armate și arm. 
mentele.

Vrem să ne salvăm pe noi î 
șine și pe alții de primejdia un 
război, să reducem la zero ori 
eventualități ce ar putea atraj 
omenirea într-un război care, 
condițiile de astăzi, ar deveni 
mod inevitabil un război mo 
dial.

N. S. Hrușciov a sublinîat d 
nou că dacă se va ajunge la i 
acord cu privire la dezarmar 
generală și totală, ceea ce ’ 
tace să rămînă disponibile fo 
duri uriașe, cu aceste fondt 
s-ar putea acorda un mare ajut 
tuturor țărilor slab dezvolte 
din punct de vedere economic.

Șeful guvernului sovietic 
spus că coexistența pașnică a 
turor statelor, indiferent de 11 
duielile lor interne, de orînduif 
socială existentă în aceste sta 
este astăzi problema de ba: 
problema problemelor în viî 
internațională.

CALEA SPRE O PAGE TRJ 
NIGA, SPRE IZBĂVIREA OV 
NIRII DE COȘMARUL RA 
BOAIELOR MONDIALE Dl 
TRUGATOARE TRECE NUM 
PRIN COEXISTENȚA PAȘI 
CA CONSOLIDATA PRIN E 
ZARMARE. Coexistența pașn 
nu este o născocire a cuiva 
un fapt real care oglinde 
existența în lumea contempo 
nă a celor două sisteme soci 

socialismul și capitalismul.
Prin adoptarea hotărîrii cu | 

vire la noua reducere a forțe 
armate, a subliniat N. S. Hr 
ciov, dăm un nou exemplu t 
care corespunde celor mai J 
moașe idealuri ale omenirii. I 
rim ca în procesul dezvolt; 
pașnice, fiecare sistem să-și 
monstreze avantajele și ca 
poarele din fiecare stat să-și 
leagă singure orînduirea soci 
pe care s-o sprijine.

In încheiere, N. S. Hrușc 
a spus:

Poporul sovietic are încred 
în forțele sale, în minunatul i 
viitor comunist. MERGI! 
NEABĂTUT PE CALEA CC 
STRUIRII SOCIETĂȚII CO/V 
NIȘTE, UNIUNEA SOVIETI 
VA APARA Șl PE VIIT1 
CU FERMITATE, MAREA 
CAUZA A PĂCII ÎNTRE 1 
POARE.

(Text prescurtat. Sublinie 
aparțin redacției).

km. p. pot transforma toate 
biectivele lui industriale 
mormane de ruine, iar ter 
riul — ca urmare a contamin 
cu substanțe radioactive — 
tr-un pustiu mort. Aceasta ■ 
o armă tnspăimintătoare In < 
ce privește puterea și imposil 
tatea de a te apăra împoti 
ei, a spus Malinovski. Deoc 
dată este imposibil să se 
țrugâ o rachetă balistică in z

Malinovski a menționat 
sarcina principală a forțelor 
mate ale Uniunii Sovietice c< 
tă în a respinge dacă va fi 
cesar un atac prin surprini 
și în a da fulgerător o con 
lovitură nimicitoare.

In Încheierea cuvîntării 
ministrul Apărării al U.R. 
s-a ocupat de problemele plai 
in cîmpul muncii a cadrelor 
ofițeri care vor trece în reze

Noi vrem ca deasupra ogo 
lor noastre să nu mat apara t 
odată norii negri ai războit 
a declarat Evghenia Andre 
președinta colhozului „Kor 
tern“ din regiunea Tambov, 
a declarat câ toamna trec 
atunci cind N. S. Hrușciov d 
tribuna O.N.U. a prezentat 
punerea cu privire la dezar 
rea generală și totală, în inii 
a milioane de oameni au ini 
noi speranțe.

In aplauzele asistenței E. 
d-eeva a declarat că este 
bine să te iei la întrecere pe: 
a vedea cine va produce 
mult porumb, mai multă ca 
mai mult lapte, mai multe i 
decit combustibil pentru arma 
chetă.

In cadrul dezbaterilor pe n 
ginea raportului prezentat 
N. S. Hrușciov, care au avut 
în ședința din după-amiaza 
lei de 14 ianuarie, au luat 
asemenea cuvîntul depui 
Saraf Rașidof (Uzbek ist: 
Anton Gaevoi (Ucraina) și ’ 
tor Grișin (Consiliul Central 
Sindicatelor din U.R.S.S.).

Sesiunea Sovietului Sup 
al U.R.S.S. iși va continua 
crările, vineri, 15 ianuarie.
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TASS transmite: La propun: 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., Prezidiul Soviet 
Suprem al U.R.S.S. a desfti: 
Ministerul Afacerilor Interne 
U.R.S.S. și a transmis func 
acestuia Ministerelor Afacer 
Interne ale republicilor union
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