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CONGRES HL P. M. R.
Brigada utemistâ Tinerii mineri

de munca patriotica atacă
în cinstea celui 

de. al lll-lea Con
gres al P. M. R.. 
brigada 
de muncă 
tică de la 
1-a cusut a Fabri
cii de încălțăminte 
,.lanoș Ilerhak** din 
Cluj și-a luat im
portante angaja
mente. Printre al
tele, brigada a ho- 
tărît să 
un număr 
tant de 
muncă 
la șantierul 
torului 
„Gheorghe 
ghiu-Dej" 
construiește 
raș.

...In brigadă 
încetățenit de mult 
obiceiul ca tinerii

u tem istă 
patrio- 

sectia

efectueze 
impor- 

ore de 
voluntară 

viito- 
stadion 
Gheor- 
ce 
în

împre 
la 

lucru, 
steagul

să meargă 
ună, încolonați 
punctul de 
lată-i, cu 
brigăzii in frunte 
îndreptîndu-se spre 
șantier (fotogrufia 
nr. 1 ).

înainte de înce
perea lucrului, in
ginerul Bîrza Tra
ian, șeful punctu
lui de lucru dis
cută cu tinerii, le 
arată în mod con
cret ce au de fă
cut, le dă indicați
ile tehnice nece
sare, și le vorbește 
despre felul cum

din plin contribu
ția la terminarea 
înainte de vreme a 
lucrărilor (fotogra
fia nr. 3.).

A devenit o tra- 
d ție ca la sfirșitul 
zilei de muncă res
ponsabilul brigăzii, 
tov. Cîmpeanu Au- 
gus'in. să felicite 
in fața brigăzii pe 
tinerii care s-au 
evidențiat în tim
pul lucrului (foto
grafia nr. 4 ).

...Și acum o mică 
și frumoasă amin
tire — o fotografie 

se, arăta ..viilQflT£.Q_.._C0T^lun2,. a. l,itregii

pe toate fronturile...
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria Il-anr 3423

o-

s-a

construcție la care 
muncesc și ei (fo
tografia nr. 2).

.-.Și tinerii mun
cesc cu însuflețire, 
hotărîți să-și aducă

brigăzi — care va 
fi pusă în albumul 
de fotografii al bri
găzii (fotografia 
nr. 5 ).

Intr-una din zilele lui februa
rie mă aflam in. Valea Jiului. 
Stăteam de vorbă de citeva mi
nute cu cițiva tovarăși din co
mitetul U.T.M. de le Exploatarea 
minieră Petri.c.

— Recomandați-mi un frun
taș, un șef de brigadă care de
ține steagul de fruntaș.

— Bartha, zice inginerul șef, o 
fost 7 luni la rind fruntaș cu 
brigada lui pe sectorul 4. S-a 
întimplat să-i ia înainte briga
da lui Cepălău, la care nu se 
aștepta nimeni.

S-a oprit pentru o clipă din 
vorbit. Apoi, întinzîndu mi o scri
soare, a rostit :
- Âsta-i un memcr’u pe care 

ni l-a înaintat Bartha in nume
le brigăzii lui, în urma pierder i 
drapelului de brigadă fruntașă 
pe sector.

Conținutul scrisorii nu intere
sează. Este semnificativ faptul 
că în urma pierderii drapelului, 
în brigada lui Bartha ou avut 
loc adevărate consfătuiri. în ca
drul acestora, Bartha și băieții 
lui, se întrebau, 
tați, fapte, cum 
drepte lucrurile, 
s-au concretizat 
care Bartha l-a . 
ducerii minei Petri la. Era intr-un 
fel o scrisoare autocritică. In
tr-altfel un memoriu prin care 
cereau ajutor - și mai era și un 
proiect de măsuri. Important ră- 
mîne faptul că pierderea drape
lului i-a pus serios pe gînduri.

Dar cum s-a întimplat, că o 
brigadă codașă, a lui Cepălău 
Aurel, a luat-o inaintoa unei 
brigăzi de frunte : a |ui Bartha?

In ultimele luni cie anului 
trecut, nu știa nimeni ce 
se-ntimpkjse cu brigada lui Ce
pălău Aurel. Acesta iși p:erdu- 
se din energie, nu mai era așa 
mult preocupat de brigadă, 
de abataj, de producție ca îna
inte. Astfel brigada lui a ajuns 
codașă. Odată s-a propus ca 
brigada să vină intr-o duminică 
dimineața, să intăreaică arma
rea abatajului ca să nu le mai 
dea de lucru în zilele săptărri- 
nii. Toți cu venit, numai Cepălău 
nu s a arătat. Peste cîtăva vre
me a urmat o ședință de briga
dă. Minerii l-cu criticat aspru pe 
responsabilul brigăzii. Unii au 
propus chiar înlocuirea lui.
- Tot ce s-a spus aici e ade

vărat - a luat Cepălău cuvintul - 
în ședința acsea de pomină. 
Dar nu vreau să-mi părăsesc 
brigada. Vă rog să mă lăseți 
să rămîn mai departe in fruntea 
brigăzii. Vă promit că brigada 
noastră nu va fi întrecută de ni
meni și că vom cuceri drapelul 
la sfirșitul lunii ianuarie. Dacă 
nu ne vom ține de cuvînt eu 
s:ngur voi cere $â plec ca sîmplu 
miner în alt sector...

Promisiunea, angajamentul 
luat de Cepălău s-a înfăptuit

------•------

Brigada iși revenise, recăpătîn- 
du-și unitatea, coeziunea. Cepă
lău și-a refăcut și el prestigiul, 
munca mergea fără greș. S au 
făcut calcule e de rigoare. Pe 
ianuarie brigada lui Cepălău a 
depășit planul 
locul intii pe 
întrecut proprii 
A făcut vilvă această 
in toată mina 
cucerit drapelul de brigadă 
fruntașă pentru A
în istoria brigăzii, 
promis in adunarea de decer
nare a drcpelu’ui că drapelul 
va mai sta la brigada lui Cepă
lău doar pină la sfirșitul lui fe
bruarie. Cepălău a zîs și e| că 
l-a cucerit definitiv. Care spu
nea adevărul — atunci încă nu 
se știa.

...Abatajul frontal nr. 14 vest. 
Aici, brigada lui Bartha atacă 
pe toate fronturile. Dincolo, in 
abatajul nr. 16 vest dă bătălia 
cu muntele de cărbune, brigada 
lui Cepălău. Cei doi, Earti'a și 
Cepălău, iși d spută măiestria 
pentru un titlu de mare cinste. 
Bartha are in brigadă 32 de oa
meni. Unsprezece lucrează în 
schimb cu el. Toți unsprezece, 
t’neri plini ce vigoare și 
îndrăzneală, se războiau cu 
muntele de cărbune de citeva 
o'e. O parte din oameni pu
neau tavanului prcpte'e solide 
din trunchi de brad și fag. Pe 
alocuri le înădeau cu stilpi de 
fier, solizi, groși și grei. Punea 
umărul însuși Bartha. Feri-baci, 
— deși comunistul Bartha Fran- 
cisc are numai 29 de ani așa i 
se spune pentru bogata lui ex
periență în pătrunderea tainelor 
adîncurilcr — la un moment dat 
s-a oprit din lucru și s-a așezat 
pe un munte de cărbune.
- Măi ortaci, vorbea el. 

M-am gindit la o treabă. Uite, 
eu vin de la sector. Tovarășii 
zic să înlocuim armarea cu 
lemn, cu cea cu stilpi de fie.".

situindu-se pe 
sectorul 4. Și a 
ul angajament 

victorie, 
Petri la. A

prima oară 
Bartha a

Viteze sporite

căutau pasibili- 
să facă să in- 

Toate ccestea 
in memoriul pe 
prezentat con-

x'. CABULEA

Foto : N. ST t LORI AN

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — S-ar părea 
că ce'.e mai mari viteze reali
zate pinâ acum aparțin zboru
rilor aeronautice. Dar mai sînt 
și \iteze cărora deși li se opun 
in ca'.e rezistențe destul de se
rioase pot fi socotite totuși ade
vărate recorduri. Este vorba de 
vitezele pe care sondorii de fo
raj le realizează în lupta cu a- 
dîncurile pămînfului. In schela 
Berea, din raionul Buzău, lu
crează brigada de tineret 
condusă de comunistul Alexan
dru Marcu, tot atit de tînăr ca 
și băieții din brigada sa. Ei fo
rează cea de-a 3-a sondă de la 
începutul anului La sonda 603 
pe care au terminat-o de curînd 
de forat, ei au realizat o eco
nomie de 173.000 lei. Acum, la 
sonda 606 Monteoru, unde lu
crează tinerii sondori am putea 
spune că au dat „frîu liber** 
granicului de foraj. Viteza de 
avansare a sapei în adîncurile 
pămîntu’ui pe care o folosesc 
este de-a dreptul uluitoare. Să 
pătrunzi 1500 metri intr-o struc
tură destul de grea în timp de 
o lună și jumătate în loc de 
1300 metri cît erau prevăzuți 
în comanda sondei, nu este de 
loc ușor.

KEaH H

Printre fruntașele Fabricii de re- 
len de la Săvinești se numără și 

tinâra Torna Ana.
Foto : A. VIERU

------•------

Tovarășu’ui
ION GHEORGHE MAURER 

Freședintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

a
Republicii Populare Romine

\ ă mulțumesc cordial pentru 
felicitările călduroase și urările 
p ie enești adresate cu ocazia 
alegerii mele ca președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. Vă doresc din 
inima dv. și întregului 
romîn conținu? succese în 
st.uhei socialismului.

L. BREJNEV, 
Președin'ele Prezidiului 
viatului Suprem al U.R.S.S, 
Moscova 16 mai 1960.

toaiă 
popor 

con-

So

ag’tație a Uzinelor 
pregătește un

textile „Moldove" din Botoșani 
nou spectacol.

Foto ; P. POP
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Să culegem cît mai multe 
flori de mușețel

In aceste zile se desfășoară 
în toată țara acțiunea de cu
legere a florilor de mușețel, la 
care participă cu entuziasm mii 
de tineri și pionieri, mobilizați 
de organizațiile U-T.M. și uni
tățile de pionieri.

Recoltarea fiorilor de mușețel 
trebuie generalizată in toate co
munele și mi' iles in, centrele 
unde această plantă crește pe 
‘suprafețe întinse

Nu trebuie să uităm că pe
rioada de recoltare a florilor de 

"mușețel este de scurtă “Surata, 
astfel că in luna mai trebuie să 
ne străduim să cu egem întrea
ga recoltă.

O deosebită atenție trebuie să 
acordăm calității recolte Ast
fel florile de mușeței tbuie 
culese fără codite sau cu codițe 
cît mai scurte. Mușețelul tre
buie uscat și păstrat cu grijă 
pentru a-și păstra culoarea na
turală șl mirosul plăcut precum 
și însușirile

Recoltarea 
constituie o 
de o mare _ „___ .
rece ele reprezintă un medica
ment prețios, datorită uleiu'ui 
volatil bogat in azu’.en, indicat 
în numeroase boli.

Inginerii și tehnicienii coope
rației de consum stau la dispo
ziția organizațiilor U.T.M. pen
tru a da toate lămuririle nece
sare pr.vind recoltarea, uscarea 
și predarea florilor de mușețel.

Din cele peste 300 feluri de 
plante medicinale care cresc pe 
plaiurile țării noastre, mușețe
lul — sau romanlfa. cum i se 
mai spune în Moldova — este 
una din cele mai importante și 
prefuite medicamente naturale.

Să acordăm deci toată aten
ția recoltării florilor d; mușe
țel-

terapeutice, 
florilor de mușețel 
acțiune patriotică 
însemnătate, deoa-

Miercuri 18 mai 1960

îr

în legătură cu

Mișcarea
cinematografică

de amatori
(Continuare în pag. 3-a)

Un grup de studenți mediciniști din Tg. Mureș pregătindu-se împreună pentru apropiata se
siune de examene.

că cine- 
cunoașle 

că Eisen- 
(ca să 

cîțiva) și 
au pus nu puține 

ci’

T oată lumea știe 
matografia sovietică 
o dezvoltare uluitoare, 
ștein, Pudovkin, Tisse 
nu-i amintim, decit pe 
atîția alții, 
pietre la temelia edificiului 
nematografic mondial.

Dar nu toată lumea știe, 
pildă, că în urmă cu cîțiva 
o gazetă pionierească sovietică 
publica schemele de construcție 
ale unui aparat de luat vederi 
și ale unui aparat de proiecție.

Să ne mai mirăm atunci de 
faptul că aproape fiecare film, 
sovietic ne aduce mereu altă și 
altă echipă tînără 
de actori,

La 
g'al‘‘ 
aducă 
echipele 
niștii, ci mase foarte largi, 
cum. de pilda, la nașterea lite
raturii naționale a contribuit 
uriașa moștenire folclorică, crea
ție multiseculară a poporului. 
Existența cineaștilor amatori, ci- 
neduburile. sînt tocmai suportul 
de masă al unei cinematografii 
in cadrul căreia se face nu nu
mai educație dar, din cadrul 
căreia se detașează întotdeauna 
elemente talentate care, în per
manență împrospătează cadrele 
cinematografiei profesioniste,

lată pentru ce Direcția cine
matografiei‘din Ministerul învăță- 
mimului și Culturii ar trebui fă 
se îngrijească în mod organizat de 
apariția ți dezvoltarea unor astfel 
de mlâdițe. Și ele există ! Nu de 
mult, „Sdnteia" evidenția acti
vitatea cineclubului „Cutezătorii1* 
de la Fabrica de tractoare din O- 
rujul Stalin. Acesta este numai un

de 
ani

și talentată 
regizori, realizatori ? 

crearea unei cinemalo- 
naționale trebuie să-și 
contribuția r.u numai 

de filmare, profesio- 
așa

Frumusețea muncii de colectivist
Există astăzi o grandioasă 

frumusețe a muncii țăranului, 
a țăranului colectivist pe 
care am intîlnit-o întotdeauna 
aceeași, în sutele de sate prin 
care m-au purtat pașii în ul
timii ani. Eu am văzut-o întot,

Petru Vintilâ

deauna, privind ș|. emoțîonîn- 
du-mă, i am • ascultat pe oa
meni vorbind despre ea cu o 
totală satisfacție.

Dar nu poți măsura valoa
rea acestei frumuseți, nu poți 
să-ți dai seama de extraordi
nara ei însemnătate fără să 
te gindești Iq situația de la 
care au plecat oamenii aceș
tia, la ce anume reprezenta 
pentru ei munca, la ce viață 
duceau odinioară. Ce viață 
era aceasta ? Mărturii de a- 
tunci au rămas pretutindeni, 
în amintirile oamenilor, în cân
tecele din trecut ale poporului.

„Biru-î greu, podveada grea 
Sărăcuț da maica mea I 
Unde merg și orice fac, 
De belele nu mai scap, 
Nicăieri nu mai încap".

Și sînt și oameni care mai 
păstrează și acuma 
cicatricele vremii în 
fost chinuiți, apăsați, 
de o muncă absurdă,
zont, și mai ales lipsiți total 
de roadele acestei munci. 
Roadele acestea le erau fu-

in suflet 
care au 
torturați, 
fără ori-

rate de stăpînl cu harapnice 
și zapcii.

Am văzut Intr-o comună din 
Bărăgan, la Gheorghe Lazăr 
mi se pare, în 1953, un flăcău 
înalt și frumos. Nu avea mai 
mult de 18 ani. Avea un sin
gur braț. Mi-a povestit o în- 
timplare uluitoare, aproape de 
necrezut :
- Eram mic, de 2-3 ani. 

Părinții m-au luat cu ei pe 
cîmp. Era primăvară, la semă
natul porumbului. Tata a făcut 
un foc lîngă căruță și pe mi
ne m-a așezat la un pas de 
foc. Dormeam. Nu știu nimic. 
Ce știe un copil la doi ani ? 
Focul s-a întins ca un șarpe 
pînă la mine și mi-a ars bra
țul. Am rămas inva’id pe tcată 
vie ța.

Astea erau condițiile muncii 
odinioară: crude, aspre, neîn
durătoare și înfricoșătoare. Ele 
sînt astăzi de domeniul trecu
tului. In mereu mai mu'te 
locuri copiii colectiviștilor stau 
la adăpost în grădinițele se
zoniere ale gospodăriilor co-, 
lective, mănincă bine, dorm 
în pătuțuri curate și educatoa-

rele n-au altă grijă decît să-î 
învețe cîntece și jocuri, să le 
facă o copi'ărie fericită.

Iar pe părinții și frații lor 
■mai mari, pe unchii și mătuși- 
le lor îi vezi pe tarlalele gos
podăriilor, înfrumusețînd pă- 
mîntul printr-o muncă unită, 
armonioasă, liberă și cuteză
toare. Nu-și mai frîng brațul 
ținînd coarnele plugului de 
lemn, nu-i mai apucă amețea
la alergînd în cerc în urma 
vitelor pe aria de treier, nu-i 
mai bat la scară cu biciul 
administratorii și moșierii, ve
chilii și chiaburii, perceptori’ 
și jandarmii. Altădată țăranul 
era singur, părăsit în fața na
turii. I| înspăimîntau deopotri
vă seceta și ploile turbate. Azi 
fiecare dintre colectiviști știe 
că lingă el, «măr lîngă umăr, 
stau citeva sute de oameni cîți 
are gospodăria. Munca astfel 
a devenit mai ușoară, iar pu
terea lui, a omului, mai mare. 
Arat cu tractorul, semănat me
canic, îngrășat cu superfosfați, 
deseori irigat cu pompe de 12 
țoii (ei da, Sf. Ilie a devenit 
mecanic la stații'e de pompe), 
prășit mecanic, pămîntul a de-

exemplu. Dar cîte astfel de acti
vități pusionante și neobosite nu 
pot fi găsite in cuprinsul țării? 
(Există valoroase cinecluburi la 
Palatul pionierilor, la clubul 
Constructorul etc.).

Desigur, recrutarea de cadre 
cinematografice din ci-necluburilo 
de uzină sau școlare etc. nu 
este decit un aspect limitat al 
problemei, dar nu lipsit de im
portanță. Firește, aceasta nu în
seamnă a lua pur și simplu un 
cineast amator și a l face regi
zor, scenarist sau operator. Dur, 
așa cum arată experiența, stu
denții Institutului de teatru, 
recrutați din rindul echipelor 
de teatru ale întreprinderilor 
sau din cadrul brigăzilor de a- 
gitație, au devenit actori taleri- 
tați și apreciați. Cineclubunle 
pot foarte bine furniza astfel de 
candidați pentru studiile cine
matografice de rigoare.

Aspectul cel mai larg și mai 
important al cinecluburilor ră~ 
mîne însă cel educativ. O miș
care largă, de masă, a iubitori
lor de artă cinematografică, 
creează o atmosferă stimulativă 
pentru cinematografia națională, 
dar mai mult, îl educă pe spec
tator, îl face să simtă și să în
țeleagă limbajul și conținutul 
operei cinematografice.

In organizarea și îndrumarea 
cinecluburilor un mare rol îl 
au și organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi, școli, instituții. 
Plenara a FlI-a a G.C. al U.T.M. 
recomandă organizarea pe scară 
l :rgă a cinecluburilor, ca mijloc 
eficace de educație artistică de 
masă. Cite probleme atractive și 
pasionante pot dezbate utemiștii, 
tinerii, in cadrul cinecluburilor.

Desigur, un cineclub nou creat 
nu trebuie ' să-și '• propună de la 
bun început sarcini prea grele. 
Se poate începe cu vizionări de 
filme in colectiv, urmate de dis
cuții, cu inițierea unui cerc de 
studiere a istoriei cinematogra
fiei ele. Treptat, cind numărul 
membrilor și activitatea o vor 
permite, se pot organiza vizio
nări de filme cerute de la Ar
hiva națională de filme. Și dacă 
activitatea merge din ce in ce 
mai bine, cineclubul poate face

ATANASIE TOM A

(Continuare in pag, 3-a)
------e------

(Continuare in pag. 2-a)

La culesul roșiilor în
G.A.S. Codlea.

Foto : V. ALEXANDRU
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l_a temelia educației colectiviste —
atitudinea noua față de muncă

Frumusețea muncii de colectivist
(Urmare din pag. l-a)

venit prin munca nouă, în co
lectiv, darnic și roditor cum 
n-a fost niciodată în trecut,

La . Tu.dor Vladi-mireseu» în 
raionul Adamclisi, după ce 
i-a,m văzut rînind grajdurile și 
padocurile, m-am neîntîlnit 
seara cu tinerii brigăzii zoo
tehnice în sala căminului cul
tural. Spălați, bărbieriți și cu
rați, îmbrăcați în haine noi, 
tinerii venise-ră la programul 
artistic cu. acea demnitate cu
ceritoare pe care o poți întâlni 
numai la oameni înnobilați de 
pasiunea muncii, cu sufletul 
îmbogățit și aureolat de fru
musețea muncii în colectiv. 
Nedespărțiți la muncă, ei vin 
și la serbările căminului cuku« 
nai împreună. Este lucru cu to? 
tul nou acesta și el începe tot

mai mult și mai profund sâ ca
racterizeze tineretul nostru co? 
lectivist. Pe toți îi unește «• 
celași țel, nobil, dezvoltarea 
rapidă, sistematică și multila
terală a avutului obștesc, con- 
știenți fiind că prin aceasta 
crește neîncetat însăși nivelul 
lor de trai, viața lor devenind 
tot mai bogată și mai frumoa
să. Numai așa se explică ab
negația cu care sute de mii 
de tineri colectiviști lucrează 
>a marile acțiuni de. îmbună
tățiri funciare, la desecări și 
irigări, |a construcțiile noi ele 
gospodăriilor colective și la în
frumusețarea comunelor lor. 
La Oftina. in regiunec Con
stanța, a mi r«cut gospodăria 
avea numai 40 de hectare de 
teren irigat Azi gospodăria 
are 280 de Sertare de teren 
irigat! A<- cu muncit, in bri
găzi de tineret. sute de tineri

colectiviști nu numai din Ol-ti- 
na, dar și din gospodăriile în
vecinate. Chiar și numai din 
acest exemplu se poate vedea 
limpede noua atitudine față 
de muncă a tineretului nostru 
colectivist.

Una din victoriile cele mai 
Importante ale grandioasei re
voluții înfăptuite sub conduce
rea partidului nostru scump 
este de bună seamă elibera
rea acestei uriașe energii 
creatoare a poporului și în
dreptarea ei spre matca unei 
munci armonioase, tenace, 
descătușată și înfloritoare, 
spre matca unei munci in care 
nu există oprimarea omului 
de către om, în care conștiin
ța patriotică și spiritul colecta- 
VFtății sînt caracteristicile ce 
înnobilează cu nimbul lor de* 
mindrie și fericire.

Aceasta este marea frumu, 
sețe a 'muncii, iar uriașa în
semnătate a acestei frumuseți 
stă în aceea că ea așează în 
sufletele oamenilor munca la 
locul de cinste făcîndu-| pe 
om să se dedice cu totul pro
cesului ei creator.

Nimeni nu mai muncește 
pentru avuția a-ltuia.

Tot mai mult intră în con
știința oamenilor înțelegerea 
că nu pot să trăiască fără o 
muncă rodnică.

Să muncești în marele tău 
colectiv pentru același țel mă
reț.

Există astăzi o grandioasă 
frumusețe a muncii țăranului, 
a țăranului colectivist, pe care 
am intîlnit-o, întotdeauna a- 
ceiași, în sutele de sate prin 
care m-au purtat pașii în ul
timii ani.

Sâ pornești dimineața la 
munca, împreună cu ceilalți 
tineri veseli și hotăriți, iatâ 
o imagine a frumuseții mun
cii în gospodăria colectivă.

O NECESITATE

zile- 
primit 

produse 
Cit si 

o viață

cumpărat 
făcut

18 ani. în 
făcut singur 300 
zile-muncă. A 
crat în brigada 
cîmp. în 1959

merge 
bici- 

biciclete 
sapele,

MUNCA IN COLECTIVĂ
A

M. SA8 KXFIL

Am poposit la Să- 
veni, in raionul Fe
tești. Este aici, de 9 
ani, o gospodărie co
lectivă.

Trecînd prin sat 
vezi casele. Pe case 
țăranii își scriu nu
mele și anul în care 
și-au ridicat casa. 
Am citit: Dumitru 
Mihalache — 1956, 
Ion V. Mihalache — 
1960, Popa I. Nico- 
lae — 1955 etc. etc. 
76 de case noi s-au 
construit numai în 
ultimii ani intr-un 
sat care n-are în 
total mai mult de 
patru ori pe atîtea 
case.

Și oamenii parcă 
nu mai Știu 
pe jos, ci pe 
clete. Pe 
sînt puse * 
uneltele lor de mun
ci și legăturile cu 
mîncare. Din case se 
aude muzică.

E limpede, oamenii 
trăiesc

Dar 
bine 
cu ce. 
Săveni
Pentru că

în gospodăria colec
tivă-

A trecut un tînăr 
pe stradă.

— Nu te supăra, 
6 clipă !

Tinărul a coborit 
de pe bicicletă. Ion 
V. Popescu are acum 
18 ani. în 1958 a 

de 
lu
de

a 
făcut 314 zile-mun
că. El, împreună cu 
taică-su, au făcut în 
1959 862 de 
muncă- Au 
pentru asta 
și bani atît 
poată duce 
îndestulată.

El și-a 
bicicletă, și-a 
trei costume de hai
ne, ți au făcut • 
magazie de cereale 
(înainte nu fi-au fă
cut magazie pentru 
că n-aveau cu ce F 
n aveau pentru ce), 
și-au cumpărat xno-

bine.
ca să trăiești 
trebuie să ai 
Oamenii din 

au cu ce.
muncesc

; la <ănai

_ __' j Gheorghe și
Bagîș Bachir colectiviști din Topraisar.

Fotografiile de M. CARANFIL șî P. GHELMEZ

Dai tineri prieteni, doi buni co nsbructori Stoica

A MUNCII DISCIPLINA
...Ton Grancea deshămă în silă 

caii, lăsă căruța acolo unde se 
oprise și se îndreptă furios spre 
poarta gospodăriei după ce a- 
runcă în treacăt unui băiat care 
se afla întîmplător pe acolo :

— Vezi, mă. și anunță că eu 
de mîine nu mai ies la treabă. 
M-am supărat. Auzi, să mi se 
facă mie observații ? Eu știu că 
în colectivă toți, sîntem egali...

După cîteva zile Ion fu văzut 
lucrînd ca zilier pe un șantjer, 
după alte cîteva vînzînd ridichi 
în piață și în sfîrșit la oborul 
din Orașul Stalin, împreună cu 
niște neamuri, ocupîndu-se de 
vînzarea porcilor. Era un lucru 
cu totul ieșit din comun : un u- 
temist, membru al gospodăriei 
agricole colective să părăsească 
colectivul, să lase treburile baltă 
și să se apuce de negoț ca orice 
precupeț.

De fapt ce se întîmplase?
Grancea muncea ca conduc

tor de atelaj într-o brigadă de 
emp Atîta timp cît muncise 
bine, toți erau mulțumiți de el. 
Da- de o bucată de vreme, în
fumurat se vede pentru că fu
sese cam des lăudat. începu să 

ma* vadă de treabă- La 
sfaturile și observațiile briga- 
- e.’u'u* ocb cu multi experien
ță S aut^-riate. rispuadea o- 

ar. k dekie
oK- gațr. > 

C tiu cape. Vizfnd 1-
seasta. br.gai^rul hotărî să-l 
saner.oneze luîndu-i caii ?i că
ruța și trecîndu-1 la altă mun
că Jignit, Grancea se supără

O lecție despre ziua
Colectiviștii din G^A C -Zo

rile socialismului*" din coarana 
Spă tarea sa, raionul Rm Săra: 
au învâtat ud adevăr care nu 
poate fi contestat: acela că 
Iuptînd din toate puterile jentru 
întărirea economico-orgar.izato- 
rică a gospodăriei colective e 
își vor ridica propriul lor nivel 
de trai, își vor făuri propria 
bunăstare. Dar. ca la orice înce
put de drum, s-au găsit și dțiva 
care gîndeau cam astfe'. : ca să 
realizezi venituri apoi trebuie s£ 
faci și zile-muncă. Că lucrezi 
cu grijă sau lucrezi cum îti 
vine la îndemînă asta nu se 
vede. Zilele muncă se văd, se 
numără, se socotesc. Prin ur
mare mai puțină bătaie de cap 
pentru calitate și mai multe 
zile-muncă.

Așa a gîndit și colectivistul 
Oscar Badiu. Ga să câștig mult,

și-a spus el. trebuie să efectuez 
dt mai multe zile-muncă. să 
lucrez repede și - cum s-o putea. 
Că se vor obține producții bune 
S2U slabe asta nu-1 preocupa. 
Vor munci alții mai bine, se vor 
obține producții ma: mari, pro
dusele vor fi strînse la un loc, 
apoi vor fi împărțite după nu- 
mărul zi'elor-muncă efectuate 
de fiecare Și atunci...

Asta e-a ,,filozofia" lui. „Filo- 
zof:e‘‘ pe care a pus-o în prac
tică la însămințatul manual 
al unei suprafețe cu porumb. 
Dacă 
mele 
mers 
făcut 
plus 
mai

1 ar fi semănat după nor- 
agrotehnice, treaba ar fi 
mai încet și Badiu n-ar fi 
cine știe
Si atunci 

rar. Treaba 
mai repede, iar 
zat procente multe; numai că

ce procente în 
l-a însămânțat 
a mers, firește. 
Badiu a realî-

brigadierul de cîmp Dumitru 
Năstase a refuzat să recepțio
neze lucrarea.

— Ti-ai bătut joc de muncă— 
i-a spus el. Iți tai singur craca 
de sub picioare.

A doua zi. la conducerea gos
podăriei s-a discutat mai pe 
larg această atitudine.

— Să-1^ obligăm să refacă lu
crarea. fără procente — a pro
pus cineva

— Dar cu asta n-am rezolvat 
totul, a intervenit Gheorghe Du
mitru. Badiu nu e singurul care 
muncește slab, de dragul canti
tății. Mai sînt și alții ca el. La 
prășii ă 
și deci 
fi dacă 
face o
mai din dorința 
mai multe zile-muncă? Ar creș
te veniturile noastre ? Desigur

dau negru 
mai mult 

fiecare 
muncă de

i peste verde 
strică. Ge-ar 

dintre noi ar 
mîntuială nu

de a avea cît

că nu. E o mentalitate indivi
dualistă.

Procente pot să fie multe dar 
undei valoarea lor, dacă nu-iundei valoarea lor, dacă 
producție ?

— Asta trebuie să le-o 
plicăm noi tuturor acestora.

Cazul acesta a dat de gîndit 
comuniștilor din Spătâreasa ca. 
re au început sâ le explice oa
menilor pe larg, făcind calcule, 
de ce anume e dăunător să gîn- 
dești și să lucrezi ca Badiu ?' 
ca alții ca el, să le explice pe 
cine anume Păgubește acest fel 
de a privi lucrurile. Ei au 
început în primul rind cu Ba
diu...

La îndemnul organizației de 
partid, organizația de bază 
U.T.M. a discutat intr-o adunare 
generală deschisă despre urmă
rile pe care le poate avea asu- 
pra dezvoltării gospodăriei co.

ex-

șî apoi urmară cele povestite 
mai sus. Trebuie adăugat că 
Grancea n-a mers mai departe 
pe drumul pe care apucase. De 
acest lucru a avut grijă organi
zația U.T.M., comitetul U.T.M., 
utemiștii au discutat cu el și nu 
odată, a fost ajutat să-și dea 
seama că pornirea-i anarhică li 
aduce prejudicii în primul rînd 
lui. El a revenit și a început 
să muncească disciplinat și 
cu multă tragere de inimă, în- 
cercînd astfel să-i facă pe cei 
din jur să uite cele în'tîmplate.

Toată istoria aceasta a lui 
Grancea s-a petrecut mai de 
mult. Ea mi-a fost povestită de 
secretarul oomitetului U.T.M. 
din G.A.C. „Ilie Pintîlie“ comu
na Ghimbav, tovarășul Carol 
Marcus, pentru că ea a marcat 
— ca să spun așa — începutul 
unei susținute activități educa
tive în vederea formării atitudi
nii disciplinate în muncă a ti
neretului Pentru prevenirea 
unor asemenea manifestări, cu 
toate că nimeni n-a mers atît 
de departe ca Grancea cu încăl
carea disciplinei, organizația 
U.T.M. a desfășurat o susținută 
muncă politică în vederea for
mării unei puternice opinii de 
masă împotriva oricăror acte 
de indisciplină

OrgarrzaVa UTM ajutat 
să Înțeleagă câ această disci
plină este cu atît mai necesară 
în marea lor gospodărie colec
tivă. unde întreaga muncă se 
desfășoară la un nivel superior. 
In adunări generale, prin acti
vitatea culturală, și mai ales 
printr-o muncă individuală cu 
fiecare tînăr în parte s-a urmă
rit dezvoltarea dragostei față de 
muncă în gospodărie. întărirea 
disciplinei în muncă, combate
rea manifestărilor individualiste.

Uneori abaterile de la disci
plină îmbracă asemenea forme 
îneît nu pot fi depistate cu u- 
șurință și meritul organizației 
U-T.M. constă tocmai în desco
perirea și tratarea lor ca atare. 
Iată un caz interesant. Edwin

Grempeils — conducător de ate
laj — avea obiceiul să sustragă 
din hrana celorlalți cai pentru 
a-i hrăni mai bine pe ai săi. 
La prima vedere acest fapt pu
tea apărea ca o manifestare 
mai naivă de dragoste pentru 
caii încredințați. Dar utemiștii 
n-au judecat așa. Ei au socotit 
că purtarea acestui tînăr este o 
răbufnire a manifestărilor indi
vidualiste, egoiste, manifestări 
străine unui tînăr colectivist^ 
De aceea l-au ajutat să înțe
leagă că procedeul său aduce 
prejudicii serioase întreținerii ce
lorlalte animale De asemenea 
ei i-au demonstrat lui Edwin că 
și în hrana animalelor există o 
disciplină care trebuie respecta
tă. ea corespunzînd unor norme 
științifice care — dacă în gos
podăria individuală nu erau în** 
totdeauna aplicate — în gospo
dăria colectivă trebuie riguros 
păstrate.

Deși de-a lungul celor zece ani 
de existență a gospodăriei agri
cole colective și aproape tot a- 
tîția ani de existență a organi
zației U T.M. de ajei, au maT 
fost unele manifestări de indis
ciplină, acestea nu sînt caracte* 
ristice pentru activitatea colectî*» 
vului de tineri de aici. Caracte« 
ristic pentru acest colectiv — 
crescut și educat de partid — 
este spiritul său disciplinat de 
muncă, abnegația și dragostea 
cu care răspunde la toate che
mările consiliului de conducere, 
este faptul că acolo unde e 
mai greu vei găsi totdeauna 
alături de comuniști pe 
miști, pe tineri. Dacă am 
bit despre cei care au avut 
nifestări de Indisciplină, 
făcut-o pentru că deși ei
fost cîțiva. organizația U.T.M. 
n-a stat indiferentă și nepăsă- 
toare, ci a acționat cu hotărîre 
pentru curmarea acestora și mai 
ales pentru convingerea tineri
lor asupra daunelor pe care le 
pot produce ele gospodăriei și 
deci fiecărui colectivist.

MARIETA VIDRAȘCU

ute- 
vor- 
ma- 
am 
au

Geta Ione^cu, din brigada 1.
G.A.C. Coma na. e făcut anul a- 
cesta 197 zile-muncă, adică a- 
proape o zi-muncă și jumătate 
în fiecare zi lucrătoare. E o 
dovadă limpede de hărnicie.

munca
lective, asupra venitului perso
nal al colectiviștilor munca de 
dragul procentelor. Multe Iu- 
cruri interesante s-au spus a- 
tunci despre treaba asta, diseu. 
tîndu-se totodată sarcinile ce re
vin tinerilor colectiviști, și In 
primul rînd utemiștilor pentru 
efectuarea unor lucrări de cali
tate de pe urma cărora se obțin 
recolte sporite și deci creșterea 
veniturilor obștești. Asemenea 
discuții, avind la bază fapte 
concrete, s-au mai purtat între 
tineri în repetate rînduri.

Ințelegînd cît de păgubitor 
poate fi lucrul „la cantitate- în 
dauna calității, pentru bunul 
mers al gospodăriei și pentru 
însuși venitul lor personal, co
lectiviștii au început să acorde 
o atenție sporită calității lucră
rilor efectuate, factor de care de-

Tînărul brigadier Pompiliu Rch 
man de Ua G.A.C. Dor-Mărunt, 
raionul Lehllu. este un bun or
ganizator al muncii șî luptă cu 
pasiune pentru ridicarea ©alltăi

pinde însăși producția. Execu- 
tînd lucrări de bună calitate cu 
un volum cît mai mic de zile- 
muncă, colectiviștii sub condu- 
cerea comuniștilor au reușit să 
obțină producții sporite la ma
joritatea culturilor de cîmp: 
3.000 kg porumb la hectar, 
2.200 kg grîu, 33.000 kg. sfeclă 
de zahăr și 40.000 kg. porumb 
siloz. Veniturile gospodăriei au 
crescut simțitor și așa cum era 
și normal, valoarea zilei-muncă 
a crescut în același ritm. Ea a 
ajuns la 48 lei. Toate acestea au 
demonstrat în mod grăitpr fap
tul că Iuptînd pentru dezvolta
rea și consolidarea gospodăriei 
pentru sporirea producției, co- 
lectîvfștii contribuie la 
valorii zilei muncă, la 
propriei lor bunăstări.

creșterea 
creșterea

NlGOLAE FATU



realizare remarcabilă
sovietice

in atenția Înmii Întregi
Aparatura navei-satelit 

funcționează normal
MOS6OVA 16 (Agerpres). —.TASS transmite : La 15 mai, 

la ora 22 (ora Moscovei) nava-satelit a înconjurat Pămîntul de 
14 ori. Stațiile terestre de înregistrare continuă să recepționeze 
date cu privire la funcționarea aparaturii experimentale instalate 
pe satelit. Centrele de recepțlonare primesc semnalele emiță- 
toarelor instalate la bord. Datele obținute prin măsurători tele- 
metri-ce confirmă că aparatura navei-satelit funcționează nor
mal. Ermetizarea ireproșabilă și aparatura pentru reglementarea 
regimului termic asigură condiții normale activității vitale în 
cabina separabilă. Prelucrarea cu ajutorul mașinilor electronice 
de calculat a rezultatelor obținute de pe urma observațiilor 
efectuate asupra mișcării navei-satelit a confirmat că orbita 
reală a navei-satelit coincide întocmai cu cea stabilită prin 

, calcule. Orbita navei-satelit este aproape circulară — peri- 
geul ei este de 312 km, iar apogeul — 369 km. Perioada de re
voluție este de 91,2 minute. La centrul de calcul și coordonare 
sosesc din diferite țări ale lumii date cu privire la receptionarea 
semnalelor de la emițătorul „Signal".

„O realizare științifica
considerabila'

NEW YORK (Agerpres). — 
p<ystufl,‘dd’ radio Moscova 

a anunțat lansarea navei cos
mice sovietice, la New York era 
noapte.și-ziarele fuseseră pagi
nate. dar cu toate acestea „New 
York Times" a reușit ca in ul
tima sa ediție să publice la ioc 
de frunte această știre impor
tanta.

In „New York Times'1 au a- 
•părut de asemenea felicitările 
adresate oamenilor de știință 
sovietici de cafre Administrația 
națională 
ronauticii 
cosmic- 

pentru problemele ae- 
și cercetării spațiului

*
NEW Y0RK 16 (Agerpres).- 

După cum transmite agenția 
Associated Press, duminică di
mineața nava-satelit sovietică a 
trecut deasupra New York-ului. 
Primul semnal radio a fost re
cepționat la ora 3,44 (ora fusu
lui de est), de către stația de 
observații „Radio Corporation 
of America" in partea de est a

Nu „cer 
ci inimă

deschis" 
deschisă

CAIRO 16 (Agerpres). — Co- 
municajul agenției TASS cu pri
vire la lansarea de către Uniu
nea Sovietică a unei nave cos
mice pentru pregătirea zboru
lui omului in spațiul cosmic a. 
stîrnit un interes uriaș în cercu
rile opiniei publice și științifice 
ale Regiunii Egiptene a R.A.U-

Dr. Hairi, locțiitor al direc
torului Observatorului din He- 
luan, care a participat la cel 
de-al X-lea Congres al Uniunii 
astronomice internaționale de la 
Moscova, a declarat intr-un in
terviu cu un corespondent al a- 
genției TASS următoarele: tiNoif 
lucrătorii pe tărîm științific din

Un pas decisiv spre realizarea zborului
omului în Cosmos

(Urmare din pag. l-a) 

iar pasagerul și aparatura inte
rioară să nu sufere de pe urma 
accelerațiilor care apar pe timpul 
coborîrii frînate a cabinei. In 
acest scop este necesar ca nava 
să dispună de motoare-rachetă 
suplimentare, precum șj de aripi 
escamotabile, care de fapt o 
transformă intr-un planor cos
mic. » ..

Prin urmare, înainte de a se

artificial al Pămintului H spe- 
cialiștii sovietici se asigură de 
buna funcționare a întregului ... ___ __ ..... .
complex tehnico-științific care problemă extrem de grea. Ea
remeată recuperarea parțială impune respectarea strictă a

’ *■ "*■ *“ programului * _’,t_
fiecare etaj

a unei cabine-laborator. De În
dată ce se vor convinge că teh
nica recuperării este definitiv 
stăpinită, șe va trece la lansarea 
unor sateliți grei recuperabili, 
la bordul cărora vor zbura ani- 
male de experiență (probabil, 
ciini), care vor fi readuse nevă
tămate pe Pămînt. După aceasta, 
se va da încuviințare pentru 
lansarea unei nave-satelit locui
ta de un om.

Marele succes de la 15 mai 
i960 reprezintă un-pas uriaș pe 
călea înfăptuirii programului 
grandios menționat. Sîntem con
vinși că intervalul dintre etapele 
cosmonautice arătate vor fi foar
te scurte, avind în vedere faptul 
ca specialiștii sovietici au izbu
tit să recupereze racheta ultimei 
trepte a unui tren-.purtător de 
sateliți artificiali ai Pămintului 
și, mai mult, să asigure căderea 
ei intactă exact în locul stabilit. 
(Ne referim la experiențele din 
luna ianuarie a acestui an.)

Din comunicatul Agenției 
TASS rezultă că nava-satejit se 
deplasează pe o orbită aproape 
circulară, puțind fi scoasă în 
orice moment din situația de sa
telit. Ne oprim puțin asupra a- 
cestor două caracteristici . ale 
mișcării ei, pentru a lămuri im
portanța tehnico-șt-iințifică a a- 
cestei noi realizări sovietice.

A lansa un satelit, a cărui 
greutate depășește o tonă și ju
mătate, într-'o orbită circulară 
este un lucru extraordinar. Pen
tru aceasta, înainte de toate, este 
necesar să se construiască un 
tren purtător de dimensiuni foar- 

insulei Long Island Semnalul 
a putut fj auzit timp de apro
ximativ 6 minute.

După cum transmite corespon
dentul din Fort Monmouth (sta
tul New Jersey) al agenției 
DPI, stația locală de observații 
a anunțat duminică că a reușit 
să recepționeze semnale radio 
emise de nava cosmică sovieti
că- Această stație de radio de la 
baza militară din Fort Mon
mouth precizează că a recepțio
nat primul semnal la ora 3.36 
(ora fusului de est), dar timp 
de cinci ore nu a fost autorizată 
să anunțe acest fapt.

Oamenii de știință' de 
servatorul Institutului 
sonian din Cambridge 
Massachuset) apreciază 
„realizare științifică considera
bilă" orbita navei-satelit care 
este caracterizată in comunica
tul oficial ca fiind aproape cir
culară și paralelă ecuatorului. 
Ei subliniază că sateliții ame
ricani sint lansați pe o orbită 
polară

la ob- 
Smfth- 
(statu! 

ca o

Regiunea Egipteană a R.A.U., 
ne exprimăm sentimentul de 
admirație față de noua reali
zare a Unipmii Sovietice în do- 
meniul cuceririi spațiului cos- 
mic.

Lansarea navei cosmice de că
tre Uniunea Sovietică contribuie 
la consolidarea păcii generale. 
Noi toți și toate popoarele din 
lume nu doresc ,,cer deschis", 
așa cum propun cițiva oameni 
de stat, ci inimă deschisă din 
partea tuturor acestor oameni 
pentru ea lucratorii științifici să 
poată colabora intre ei spre bi
nele întregii omeniri".

și dispozitive de co- 
desprinderii etajelor, 
programare a. zboru» 
trepte etc. etc.
latură a problemei, 

L este

te mari. .Cît despre organizarea 
și funcționarea sa, evident, se 
cere 0 precizie excepțională tu
turor agregatelor și sistemelor 
interioare: motoare-rachetă, sis
teme de alimentare, sisteme de 
răcire, sisteme de aprindere, 
mecanisme ș' ” "
mandă a < ,
sisteme de progi 
lui fiecărei trepti

A doua 1 - * -
pe care o subliniem aici, 
realizarea orbitei circulare. Deci, 
satelitul nu trebuie să intre în 
orice orbită, oi intr-una circula
ră. Se demonstrează că realiza
rea unei asemenea orbite este o

i' de zbor de către 
fiecare etaj ai trenului purtător. 
La capătul perioadei active a 
traiectoriei trenului-rachetă (cînd 
spre punctul calculat se depla
sează numai ultima sa treaptă), 
se pun condiții severe de Înălți
me și de viteză.

Se știe că dacă punctul de 
instalare în orbită râmine a- 
celași, cu cit viteza inițială ș 
satelitului este mai mare cu atît 
mai departe este apogeul orbitei 
iui. Gu alte cuvinte, prin același . . 
perigeu (aflat, de exemplu, la o 
înălțime de 350 km.) pot trece 
foarte multe traiectorii eliptice, 
dar numai una singură circula
ră ( la o anumită indinare față 
de planul ecuatorial, bineînțeles), 
înseamnă că pentru a impune 
satelitului o orbită aproape cir
culară este necesar să se asi
gure motoarelor sale o funcțio
nare fără reproș, în deplin acord 
cu funcționarea In condiții opti
me a tuturor dispozitivelor și 
mecanismelor interioare.

Să dăm un exemplu. Dacă 
eroarea de instalare in orbită a 
satelitului artificial ar fi de nu
mai 30 m/s (în privința vitezei), 
adică dacă viteza sa ar fi de 
7.930 m/s în loc de 7.900 m/s, 
atunci Înălțimea orbitei sale ar 
varia cu peste 100 km. (repe
tăm, pentru o abatere în viteză 
de... 0,38% I). La fel se pune și 
problema orientării satelitului_ în 
momentul intrării lui în orbită 
Este suficient să se greșească 
cu un singur grad (adică în loc 
să fie orientat paralel cu supra
fața Pămintului, să facă un unghi

Bucurie 
în R. P. Chineza

PEKIN 15 (Agerpres). — Co
municatul privitor Ia lansarea 
în Uniunea Sovietică a navei 
cosmice-satelit a stîrnit în China 
o bucurie generală și mîndria 
pentru oamenii sovietici care au 
inaugurat era zborurilor inter
planetare.

La 15 mai s-a vîndut cu o re
peziciune nemaiîntîlnită întregul 
tiraj al ziarului de seară din 
Pekin „Beițzin Banbao** care a 
publicat comunicatul privitor la 
noua realizare remarcabilă a 
știinfei și tehnicii sovietice. în 
titlul uriaș ziarul scrie : „S-au 
pus bazele lucrărilor foarte com
plicate pentru crearea navelor 
cosmice destinate zborului omu
lui. Lansarea cu succes a navei 
cosmice satelit în Uniunea So
vietică cu greutatea de peste 
4 500 kg.“.

Comunicatul privitor la 
sarea primei nave cosmice 
lume a fost transmis în repetate 
rînduri la postul de radio cen
tral din Pekin precum și de toate 
posturile de radio din R. P. Chi
neză.

Marea
comentează cu adnii-

Admirație și uimire 
in cercurile științifice 

din Anglia
LONDRA 15 (Agerpres). — 

„Cercurile științifice din M_. 
Britanie 
rație și uluire greutatea „Sput- 

, nicului nr. 4“, relatează cores
pondentul din Londra a-l agenției 
France Presse;

Pe de altă parte, arată în 
continuare corespondentul agen
ției France Presse, aceleași 
cercuri fac observația că racheta 
purtătoare a navei cosmice este 
prima veritabilă rachetă pentru 
explorarea spațiului. Unul din 
aspectele cele mai interesante 
ale acestei experiențe, este după 
părerea oamenilor de știință bri
tanici, faptul că vehiculul trans, 
portă el Însuși instalația nece
sara pentru a-și măsura cursa, 
ceea ce pinâ in prezent era în
credințat centrelor terestre de 
control.

Io ce privește dimensiunile ca
binei de pe bordul navei, cercu
rile britanice le califică drept 
„uluitoare"

LONDRA 
respondentul

★
(Agerpres). — Co- 

, din Londra al
Agenției. France Presse relatea
ză că savantul O. B. Lovetl. di
rectorul cunoscutului observator 
de la Jodrell Bank, a făcut ur
mătoarea declarație in legătură 
Cu lansarea in Uniunea Sovietică 
a unei nave cosmice: „Succesul 
lansării ultimului sputnik do
vedește caracterul foarte serios 
al experiențelor sovietice me
nite să rezolve problema zboru
lui in spațiul cosmic".

de un grad), pentru ca înălți
mea perigeului orbitei sale să 
se modifice cu circ» 120 km.

Rezultă destul de dar, ce în
semnătate extraordinară prezin. 
tă lansarea navei cosmice într-o 
orbită aproape circulară.

Cit despre* cea de-a doua ca
racteristică importantă a miș
cării noului satelit — controlul 
orbitei sale și posibilitatea de 
a-l scoate din situația de satelit 
oriclnd doresc specialiștii care 
l-au lansat — și această reali
zare este de o uriașă valoare teh- 
nico-științifică. Ea presupune: 
intrarea în funcțiune, la coman
dă, a motorului-rachetă. desprin
derea cabinei de navă și depla
sarea părților după o traieotorie 
care pătrunde în straturile den
se ale atmosferei.

Analizat chiar și numai sub 
cele citeva aspecte de mai sus, 
răsunătorul succes de la 15 mai 
1960 se dezvăluie in toată am
ploarea sa. El se înscrie ca s 
nouă victorie remarcabilă a Uni
unii Sovietice în marea acțiune 
de pătrundere a omului în „tai
nele" Gosmosului, ca o nouă și 
grandioasă etapă în asaltul Gos. 
moșului.

Gînd se pune problema găsirii 
„cheii" acestor succese, ănumiți 
oameni de știință își împart opi- 
niile. Unii consideră că savanții 
sovietici dispun de combustibili 
superiori, alții apreciază calită
țile surprinzătoare ale aliajelor 
din care sînt confecționate na
vele cosmice sovietice, alții pun 
succesele pe seama înaltului 
grad de perfecționate atins de 
electronică, cibernetică și auto
matica sovietică. , Fiecare are 
dreptate în „bănuielile" sale, nu
mai că această miraculoasă 
„cheie" a dobândirilor uriașe ale 
științei sovietice trebuie căutată 
in însuși izvorul acestei științe: 
orinduirea socială a Uniunii So. 
vietice — orinduirea socialistă, 
singura orinduire care poate asi
gura deplina dezvoltare a 
științei.

Toate înfăptuirile epocale ale 
științei sovietice sînt dovada 
grăitoare a superiorității orîndui- 
riî sociale și de stat a Uniunii 
Sovietice, singura In stare să 
ridice știința pe culmi nebănuiț 
de înalte, folosind rezultatele ei 
numai și numai pentru OM, 
pentru VIAȚA.

om
Minunata navă cosmică-satelit an 

gura zborul primului 
securitate.

în Cosmos în deplină

— Și totuși, avem chiar de pe acum un pasager I
Desen de V. TIMOC

Spre gloria omului
Nina Cession

O navă cosmică străbate spațiul. Prima navă cosmică din istoria 
omenirii, lansată de om spre gloria omului!

Mîndria mea este cu atît* mai profundă cu cit această măreață 
înfăptuire aparține omului comunist, celui mai îndrăzneț și măi 
multilateral, celui mai generos și mai clarvăzător reprezentant al 
umanității.

Așa cum triumful Revoluției din Octombrie a destins pentru 
prima dată fața lumii intr-un zîmbet de fericire, ața îi revine, 
înaintea tuturor, comunistului, cinstea și prestigiul extraordinar 
de a face drum omului in Cosmos.

nava cosmică va fi condusă de oameni. Gurind, sem- 
var suna ca niște silabe articulate, vor fi un mesaj al 
noștri.
a inteligenții și puterii omului liber descătușat de orice 
prejudecăți — nava cosmică străbate spațiul și timpul,

Curind, 
nalele ei 
semenilor

Dovadă 
sclavii și 
vestind victoria comunismului.

Cuvîntul oamenilor de știință 
romîni

tn legături. cu lansarea navei 
cosmice sovietice, la 15. mai, oa
meni de știință romîni au făcut 
următoarele declarații Agenției 
„Agerpres" :

Acad. GH. DEMETRESCU, 
directorul Observatorului As
tronomic din București al Aca
demiei R.P. Romîne :

Greutatea extraordinară a na
vei lansate in ziua de 15 mai 
aduce o nouă dovadă a po
sibilităților formidabile ale știin
ței și tehnicii sovietice in 
acest domeniu, oonstituinddtot- 
odată cea mai bună cheză- 
șie pentru multe și mari suc
cese într-un viitor apropiat. 
Părerea mea este că această 
nouă realizare înseamnă pentru

Nava-satelit sovietică a fost 
observată deasupra Capitalei

Observatorul as
tronomic din Bucu
rești al Academiei 
R. P. Romîne comu
nică :

tn dimineața zilei 
de 16 mai, ora 3,54, 
noua navă-satellt so
vietică a fost obser
vată timp de 1 mi
nut deasupra 6api-

tatei tn direcția con
stelațiilor Vulturul și 
Delfinul, mișeindu-se 
de la sud-vest către 
nord-est, ca o stea de 
mărimea 1.5. urmată 
la 20 de secunde de 
racheta purtătoare, 
mai strălucitoare, de 
mărimea O. ca o va
riație rapidă de stră-

la clubul Uzinelor Textile „Moldova" din Botoșani ; intr-un moment de pauză, un cintec și o 
glumă.

în cadrul

om trecerea peste unul din ul
timele obstacole ce mai stau în 
calea sa spre călătoria cosmică.

Prof. univ. C. D1NCULESCU, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romine, rectorul 
Institutului politehnic din Bucu
rești :

Lansarea în jurul Pămintului 
a primei nave cosmice, realiza
tă de știința și tehnica sovieti
că, navă in care este inclusă o 
cabină pentru navigația in Cos
mos a oamenilor, este cea mai 
măreață realizare pe care o 
cunoaște omenirea in acest do
meniu și pune din nou in evi
dență succesele deosebite pe 
care le realizează știința Și teh
nica sovietică, cele mai avansa, 
te din lume.

lucire, cu o perioadă 
de t—2 secunde.

In urma observa
țiilor au fost obținu
te două poziții vi
zuale ale navei sa
telit. care au fost co. 
mămuțe telegrafic 
la Moscova.

(Agerpres).

R iK I

mțpkea-» pfcăsit

pJrt?cipa la cere- 
le ce vor avea tec la Bup- 

nos Aires Cu ocaria celei de-a 
150-i ar.iversări a revoinției 
pentru imJeoendezța națională a 
Argentine.

Din delegație fac parte acad. 
Mihai; Ra-ea. vțcec.-eșed zte al 
Prezidiolu: Mjarii .Adunări Na
ționale a R. P. Romine, general 
de (-mată Jacob Teclu, ing. .Mi
hai Ctohanu. președ: ntele Ca
merei de Comerț a R. P. Ro- 
tr.ine. Din delegație face parte * 
de asemenea Frânase Picurară, 
ministrul R P. Romîne in Ar
gentina.

La plecare. In Gara de Nord, 
membrii delegației au iost saiu-

Adunarea activului de femei 
din Capitală

Luni după-amiază a avut foc 
o adunare a activului de femei 
din Capitală, in cadrul căreia 
a fost prezentată darea de sea
mă a delegației țării noastre 
asupra lucrărilor întilnirii in
ternaționale a femeilor de la 
Copenhaga» consacrată celei 
de-a 50 anivesări a Zilei inter* 
naționale a femeii.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Maria Mironescu-Teodore- 
scu, președinta Comitetului o- 
rășenesc București al femeilor.

Darea de seamă a fost pre
zentată de tovarășa Maria Ro- 
setti, președinta Consiliului na-

Deschiderea Expoziției tehnice
Luni dimineață s-a deschis în 

Capitală Expoziția tehnică fran
ceză, organizată de Comitetul 
francez al tîrgurilor pentru stră
inătate.

La deschiderea expoziției au 
fost de față Ștefan Voitec și 
Gherasim Popa, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Gh. 
Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică, 
rii. Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului, Al. Lăzăreanu ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, membri ai conducerii 
unor ministere, membri ai gru
pului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie Romtnia-Fran- 
(a, specialiști, ziariști.

Au fost de față Jacques Emile 
Paris, ministrul Franței la 
București, Jean Pierre Herren
schmidt, reprezentantul minis
trului Finanțelor și Afacerilor 
Economice al Franței, membri 
ai Legației Franței la Bucu
rești,, precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Rostind cuvîntul de deschi
dere a expoziției, dl. Jean Pierre 
Herrenschmidt a subliniat că 
colaborarea economică romîno- 
franceză a dat deja roade. Du
pă cum se știe — a arătat vor
bitorul — mai multe contracte 
au și fost încheiate. Expoziția 
nu are numai un scop comer
cial, ci ea urmărește să dea pri
lejul specialiștilor rom,™ să ia 
legătura cu tehnicienii francezi 
intr-un mod mai concret decit 
pînă acum. In încheiere vorbi
torul a adus mulțumiri căldu
roase tuturor acelora care au 
contribuit la realizarea acestei 
expoziții.

Vicepreședintele Camerei de 
Comerț a R-P. Romine, Titus 
Cristureanu, a subliniat lărgi
rea schimburilor comerciale ro
mino-franceze In ultimii ani. 
Vorbitorul a arătat că in 1959 
volumul comerțului romîno- 
l'raocez a fost de cea două ori 
mai mare față de anul 1955. 
Simultan cu creșterea volumului 
comerțului dintre cele două 

I țări s-a îmbogățit și structura 
I acestuia. Odată cy creșterea 

importurilor, datorită progrese
lor realizate de economia noa.s. 
tră națională, s-a mărit și s-a 
asigurat o varietate mai mare 
și exportului în Franța. In în
cheiere, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că actuala expozi- 

air Cor.situlLn de Almiștrij ge
neral de armata‘Leontin SăTă- 
ian, ministrul Forțelor Armate, 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre. 
zidiului Marii Adunări Națio
nale, llie Murguiescu, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, Gogu 
Rădulescu, ministrul Comerțului, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, de deputați ai Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești și alte 
persoane oficiale.

A fost de față Roberto B.' 
Garda Moritan. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Argentinei 
la București.

(Ager preș).

ționaț al femeilor, conducătoa
rea delegației țării noastre ia 
tntilnirea de ia Copenhaga.

In numele delegației de fe
mei din Mexic, care ne vizitea
ză țara la invitația Consiliului 
național al femeilor, a luat cu- 
vintul Maria Etrama Rocha
Martinez, secretară generală a 
comitetului coordonator feminin 
din Mexic pentru apărarea pa
triei, vicepreședintă a Asociației 
de prietenie și schimburi 
turale mexicaoo-romlne. 
ducătoarea delegației.

(Agerpres)

cu!-
con-

franceze
1» crearea de 
de dezvoltare

ție vj contribui 
noi posibilități 
reciprocă a schimburilor comer
ciale romino-franceze.

La invitația organizatorilor 
expoziției, ministrul Comerțului, 
Gogu Radulescu, a tăiat pan
glica simbolică, deschizînd ex
poziția.

★
Luni după-amiază, ministrul 

Franței la București — Jacques 
Emile Paris a oferit un cocktail 
în saloanele legației cu prilejui 
deschiderii în Capitală a Expo
ziției tehnice franceze.

Au participat Ștefan Voitec, 
Alexandru Birlădeanu, Gherasim 
Popa, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Gogu Ră
dulescu, ministrul Comerțului, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, mem
bri ai grupului parlamentar pen- 
tru relațiile de prietenie Romi- 
nia-Fra-nța, reprezentanți ai con
ducerii Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne și ai întreprinde
rilor de stat pentru comerțul ex
terior.

Au luat parte dl. Jean-Pierre 
Herrenschmidt, reprezentantul 
ministrului Finanțelor și Afaceri. 
Iot Economice al Franței la 
deschiderea expoziției, reprezen. 
fanți ai unor mari Întreprinderi 
industriale și comerciale fran
ceze, care sînt prezente la expo
ziție, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Spre zero
(Urmare din pag. l-a) 

creeze cursuri de minim tehnic 
în toate cele trei secții ale sec
torului turnătorie. Ea organiza
rea acestor cursuri se va ține 
scama de experiența și rezulta
tele cursului de minim tehnic 
care a funcționat bine anul tre
cut Adică cele trei cursuri vor 
avea programe cu lecții strict 
adecvate specificului turnării 
pieselor pentru material rulant 
vor ridica probleme ce se ivesc 
mai frecvent in munca turnăto
rilor. In mod expres tinerii au 
cerut ca la aceste cursuri să se 
țină și Lecții de desen pentru 
ca el să-și dea mai bine seama 
cum va funcționa piesa pe care 
ei o toarnă, care sînt punctele 
ei de efort etc.

Organizațiile U.T.M. vor cere 
ajutorul organizației de partid 
și conducerii administrative, să 
se ia astfel de măsuri pentru a 
face ca fiecare muncitor cu 
înaltă calificare să aibă in jurul 
său și să ajute doi-trei tineri 
mai slab pregătiți profesional; 
Comuniștii care au venit la con
sfătuirea tinerilor turnători i-au 
asigurat pe tineri de sprijinul 
lor. Ei vor ajuta cu dragoste pe 
tineri să se dezvolte profesio
nal, |e vor împărtăși acestora 
din bogata lor experiență de 
muncă și de viață.

In consfătuire s-a arătat cit 
de mult înseamnă să-ți ajuți 
tovarășul de muncă, să-l supra
veghez! șl să-l arăți greșelile, 
Iar la rindul său, să facă și el 
același lucru- Munca celui care 
face formele — de pildă — este 
migăloasă și un lucru neînsem
nat in aparență, uitat (să zi
cem citeva cuie de armătură) 
poate rebuta piesa in momentul 
turnării. Legea nescrisă a în
trajutorării va înlătura astfel 
de situații fiindcă ea va dez
volta spiritul de răspundere față 
de fiecare operație, față de fie
care piesă turnată De aceea in 
cadrul brigăzilor și echipelor 
tinerilor se va dezvolta întraju
torarea tovărășească.

Și, firește s-au mal făcut și 
alte propuneri. Este insă regre
tabil faptul că in consfătuire nu 
s-a vorbit despre o chestiune 
foarte principală din munca ti
nerilor șl anume organizarea 

ei delegații 
ai Partidului 

Muncitoresc Socialist 
Ungar în București

.Muncitori
Ungar î

unui schimb de ex-
- periență, duminică seara a so- 

)apitală‘,b delegație de I ai Partidului Muncito- 
iialist ' Ungar.

Delegația este condusă de to
varășul Rappai Gyulcs, membru 
supleant al C.C, șeftd Secției 
de propagandă și agitație a C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți Paul Nicw- 
lescu-Mizil, Constantin Scarlat, 
membri ai C.C. al P.M.R., llie 
Verdeț, membru supleant al C,C. 
al P.M.R. și alți activiști de 
partid.

(Agerpres)

Oaspeți 
de peste hotare

La invitația Ministerului In-: 
vĂțâmirîiului și Culturii, dumi
nică seara a sosit în Gapitală 
Henryk . Golansky, ministrul In- 
vățămintului Superior din R. P, 
Polonă.

La sosire,, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost tnttațpi- 
nat de llie Murguiescu, mini
strul învățământului și Sulturii, 
și funcționari superiori din 
acest minister, precum, și de 
Janusz Zambrowicz, ambasado
rul R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

★
De ciieva zile se află tn țara 

noastră dirijorul și oompozilo, 
rul turc Djemal Rechid Rey, 
care urmează să dirijeze la 
București un concert al orches
trei simfonice a cinematografiei 
și mai multe concerte la Iași, 
Tg. Mureș și Orașul Stalin.

*
împreună cu dirijorul turc se 

află în țara noastră și comipa- 
triotui său, folcloristul Semith 
Argeso.

ir
La Teatrul de Stat de Ope

retă a avut loc lun-i seara un 
recital extraordinar de canto și 
balet dat de grupul de artiști 
din R. Cehoslovacă, alcătuit din 
soprana Marg.it Czesaniyova, 
laureată a Premiului de Stat, 
bas-baritonul Jan Hadraba, bar 
lerinii Sofia Volejnicekova și 
Jindrik Volejnicek, pianista 
Klara HavHkova.

Ansamblul de balet 
al Teatrului de Operă 

și Balet al R. P.
Romine a plecat în 

R. P. Bulgaria
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala ansamblul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P- Ronune, care va între
prinde un turneu în R. P. Bul
garia. Timp de 10 zile, artiștii 
romîni vor susține șase specta
cole pe scena Operei de Stat din 
Sofia. In programul turneului 
figurează baletele „Lacul lebe
delor" de Ceaikovski, ,,Romeo și 
Julieta" de Prokofiev, „Tricor
nul" de De Falia, precum și ba
letele românești „La piața- de 
Mihail Jora și „Priculiciul" de 
Zeno Vancea.

(Agerpres)

rebuturi I
muncii tn brigăzile de produc
ție. Acest lucru a fost omis în 
primul rlnd din vina organiza
torului acestei consfătuiri — co
mitetul U.T.M.

Și ca să ne dăm seama cit de 
importantă este chestiunea or
ganizării muncii din brigadă 
vom aminti aici un fapt. Anul 
trecut în secția oțelărie un nu
măr însemnat de tineri din di
ferite echipe dădea rebuturi. Cu 
toți acești tineri s-a organizat 
o brigadă Ea a fost bine in
struită din punct de vedere teh
nic de maiștrii și tehnicienii 
secției. Turnătorul fruntaș Nea- 
gu Constantin, căruia i-a fost 
încredințată conducerea tehnică 
a brigăzii, împreună cu secre
tarul organizației U.T.M., au în
chegat colectivul brigăzii întă
rind spiritul de răspundere per
sonală în muncă. Acum în bri
gadă aceiași tineri, care anul 
trecut dădeau rebuturi, toarnă 
piese care trec cu bine la con, 
trolul tehnic al calității. Iată 
deci că organizarea muncii in 
brigadă nu poate fi despărțită de 
lupta pentru lichidarea rebutu
rilor- Pe baza concluziilor ce 
se vor desprinde din studierea 
experienței acestei brigăzi frun
tașe, organizația U.T.M. va tre
bui să reorganizeze ajutorarea 
celorlalte brigăzi din sectorul 
turnătorie. Este bine, și expe
riența brigăzilor fruntașe o do
vedește, ca în conducerea aces
tor brigăzi, alături de tineri 
să lucreze muncitori vîrst- 
nici, comuniști cu bogată ex
periență de muncă și de via
ță. Așa cum s-a dovedit, ei sînt 
aceia care pot ajuta serios bri
găzile să devină colective de 
muncă fruntașe.

In general, consfătuirea 
relevat hotărîrea tinerilor 
pe baza experienței de muncă 
acumulate, pe baza însușirii u- 
nor metode înaintate să lupte 
pentru lichidarea definitivă a 
rebuturilor.

Hotărîrea aceasta a tinerilor 
turnători de la Atelierul C F.R. 
„Grivița Roșie" reprezintă un 
lucru demn de urmat, reprezin
tă un obiectiv demn de între
cerea ce se desfășoară pre
tutindeni în țară în cinstea ce
lui de-al Til-lea Congres al 
P.M.R.

a 
ca

Marg.it


Declarația Iul 
la intllnlrea

a celor patru

N. S. Hruțclov 
preliminară 
șeii de state

A. A. Gromîko. șî ministrul Apărării al U.R.S.S., mareșalul R. T. 
Malinovski; din partea Franței — primul ministru M. Debre, 
ministrul Afacerilor Externe Couve de Murvillc ; din partea Marii 
Britanii — ministrul Afacerilor Externe, Selwy-n Lloyd, secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Externe, H. AAillard ; din partea 
S U.A. — secretarul de stat, Chr. Herter. și ministrul de Război, 
Th. Gates.

PARIS 16 (Agerpres). — TASS transmite comunicatul dat pu
blicității de grupul de presă de pe lîngă președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. :

La 16 mai, ora 11 dimineața, în Palatul Elysee de 1a Paris, a 
avut loc o întîhîire preliminară între președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, președintele Republicii Fran
ceze, Ch. de Gaulle, primul ministru al Marii Britanii, H, Mac
millan, președintele S.U.A., D. Eisenhower.

Tn afară de șefii guvernelor, la această întâlnire au participat: 
din partea sovietică — ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.,

★

PARIS 16 (Agerpres). — 
TASS transmite textul declara, 
ției făcute de N. S. Hrușciov. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la 16 mai (a 
intilnirea preliminară la care au 
participat președintele Republicii 
Franceze. CH. DE GAULLE, 
primul ministru al Marii Bri
tanii. H. MACMILLAN, pre- 
ședințele S.U.A., EISENHOWER, 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.,, N. S. 
HRUȘCIOV, care se allă la 
Paris conform înțelegerii cu pri
vire fa conferința la nivel înalt.

Domnule președinte de Gau'.let 
Domnule prim-ministru Mac- 

millan 1
Domnule președinte Eisenho. 

wer I
Pcrmiteti-mi să vă adresez 

următoarea declarație:
După cum se știe, in ultimul 

timp a avut loc o acțiune pro
vocatoare a forțolor aeriene mili
tare americane împotriva Uni
unii Sovietice. Această acțiune 
s-a concretizat in faptul că la 
1 mai a.c. un avion militar de 
spionaj al S.U.A. a pătruns în 
spațiul aerian al Uniunii Sovie
tice îndeplinind o misiu-nc de 
spionaj, culeglnd informații des. 
pre obiectivele militare și indu
striale de pe teritoriul U.R.S.S. 
După ce a devenit cunoscut 
scopul agresiv al zborului avio. 
nului. el a fost doborit de că
tre o’ subunitate a trupelor so. 
vietice de rachete. Din păcate 
acesta nu este unicul caz de ac. 
țiuni agresive și de spionaj să- 
vîrșite de forțele aeriene mili
tare ale S.U.A. împotriva Uni. 
unii Sovietice.

Firește, guvernul -Sovietic ă 
fost nevoit sâ califice în mod 
corespunzător aceste acțiuni și 
să arate caracterul lor perfid, 
incompatibil cu cerințele elemen
tare ale menținerii unor relații 
normale între state în timp de 
pace, fără să mai vorbim de 
faptul că aceasta este în fla
grantă contradicție cu sarcina 
slăbirii încordării internaționale 
și creării condițiilor necesare 
pentru activitatea rodnică a 
conferinței la nivel înalt. Acest 
l icru a fost arătat atît In cu< 
vintările mele la sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., cit și 
tn nota speciala de protest adre
sată guvernului S.U.A.

La început Departamentul de 
Stat al S.U.A. a pus,în circula
ție versiunea absurdă că avio
nul american ar fi violat fron
tierele U.R.S.S. ihtîmplător și 
nu ar ti avut nici un fel de 
misiuni de spionaj și diver
siune. Ghid, pe baza unor fapte 
incontestabile, a fost arătată fal
sitatea vădită a acestei ver
siuni, la 7 mai, Departamentul 
de Stat al S.U.A., iar apoi, la 

secretarul de stat au 
numele guvernului 
aviația americană 
incursiuni in spa- 
al Uniunii Sovietice 
de spionaj militar, 

— ----- [ramul
_r____ _ „ . ?i
personal de președinte. După 
două zile, Însuși președintele Ei
senhower a confirmat că zboru
rile avioanelor americane deasu
pra teritoriului Uniunii* Sovie
tice au făcut și continuă șă 
facă par‘.e din politica delibe
rată a S.U.A. Același lucru a 
declarat guvernul S.U.A. și tn 
nota din 12 ntai adresată gu
vernului sovietic. Prin aceasta, 
guvernul S.U.A. Încalcă, groso
lan normele unanim recunos
cute ale dreptului internațional 
și înaltele principii ale Cartei 
O.N.U. semnată și de Statele 
Unite ale Americii.

Guvernul sovietic șî întregul 
popor al Uniunii Sovietice, la 
tel ca și orice om cinstit din 
lume care este îngrijorat de 
soarta păcii, au primit cu in
dignare aceste declarații, ale 
conducătorilor de stat ai S.U.A.

Acum, cind conducătorii gu
vernelor’ celor patru puteri au 
sos:t la Paris pentru a parti- 

‘ cipa la conferința, se naște în
trebarea : Cum este posibil să 
se dostășoare tratative rodnice 
și să fie examinate problemele 
care stau in fața conferinței, 
daca guvernul S.U.A. și preșe
dintele personal nu nun-.ai că 

■■ nu ai) condamnat actul provo
cate care și-a găsit expres'a 
în pătrunderea unui avion mili
tar american In spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice, ci, dimpo
trivă au declarat că asemenea 
acțiuni vor face parte și de 
acum înainte din politica de 
stat a S.U.A. față de Uniunea 
Sovietică. Cum este posibil să 
se ajungă la un acord, asupra 
unor sau altor probleme care 
se cer reglementate in scopul 
micșorării încordării și lichidă
rii suspiciunilor și neîncrederii 
între state, dacă guvernul unei 
mari puteri declară deschis că 
politica sa este pătrunderea pe 
teritoriul unei alte mari puteri 
cu scopuri de spionaj și diver
siune și prin urmare intensifi
carea încordării în relațiile din- 
te state? Este limpede că pro
clamarea unei astfel de politici 
care poate fi dusă numai in 
condițiile cind statele se află 
in stare de război,’ condamnă de 

■ i <■

£

9 mai, 
declarat în
S.U.A. că 
înfăptuiește 
ț ul aerian 
în scopuri 
în conformitate cu prograi 
aprobat de guvernul S.U.A.

sovietic își rtfzervă 
întreprindă in toate 
acest gen măsurile 
corespunzătoare im-

la bun început conferința la ni
vel înalt la un eșec total.

Bineînțeles că noi luăm act de 
proclamarea de către guvernul 
S.U.A. a unei astfel de politici 
și declarăm că în cazul repetării 
pătrunderii avioanelor americane 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice, vom dobori astfel de 
avioane.

Guvernul 
dreptul să 
cazurile de 
de răspuns 
potriva acelora care vor Încălca 
suveranitatea de stat a U.R.S.S., 
se vor deda la spionaj și diver
siuni de acest fel împotriva Uni
unii Sovietice. Guvernul U.R.S.S. 
declară din nou că împotriva a- 
celor state care, punind la dis
poziție teritoriul lor pentru baze 
militare americane vor deveni 
complice al® acțiunilor agresive 
împotriva U.R.S.S., vor fi luate 
de asemenea măsuri corespunză
toare mergînd pînă la lovirea 
acestor baze.

In legătură cu aceasta, nu 
poate să nu rețină atenția 
declarația președintelui Eisen
hower că, sub amenințarea în
cheierii Tratatului de pace cu
R. D.G. el nu poate să participe 
la conferința la nivel înalt, deși 
ceea ce a numit el amenințare 
nu a fost decît declarația în 
care guvernul sovietic arăta că 
este ferm hotărît să se pună 
capăt rămășițelor războiului în 
Europa și să se încheie pace, și 
astfel să se pună situația, îndeo
sebi situația din Berlinul occi
dental, în concordanță cu cerin
țele vieții și cu interesele asigu
rării păcii și securității popoare
lor europene. Cum poate atunci 
guvernul sovietic să participe la 
tratative în condițiile unei ame
nințări reale, formulate de către 
guvernul S.U.A. care a dxlarat 
că va continua și de acum îna
inte si violeze frontierele 
U.R.S.S. și că avioane ameri
cane au zburat și vor zbura 
deasupra teritoriului Uniunii So. 
vietice ? Prin aceasta, guvernul
S. U.A. și-a declarat intenția da 
a continua acțiunile fără prece
dent îndreptate împotriva suve
ranității statului sovietic, suve
ranitate care constituie un prin
cipiu sacru și de nezdruncinat 
ia relațiile internaționale.

Din toate acestea reiese că 
pentru succesul conferinței este 
necesar ca guvernele tuturor pu
terilor reprezentate la aceasta 
să urmeze o politică deschisă și 
cinstită și să declare în mod 
solemn că nu vor întreprinde 
unele împotriva altora nici un 
fel de acțiuni reprezentând o în
călcare a suveranității de stal 
a puterilor. Aceasta înseamnă că 
dacă guvernul S.U.A. este in
tr-adevăr gata să colaboreze cu 
guvernele celorlalte puteri în 
interesul menținerii păcii și în
tăririi încrederii intre state, el 
trebuie, în primul rînd, să con- 
damne acțiunile provocatoare 
inadmisibile ale forțelor aeriene 
militare ale S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice și, în al doilea 
rînd, să renunțe la continuarea 
pe viitor a unor astfel de acțiuni 
și a unei astfel de politici împo- 
triva U.R.S.S.

Se înțelege de la sine că în 
acest caz guvernul S.U.A. nu 
poate să nu tragă în mod sever 
fa răspundere pe cei care s-au 
făcut in mod direct vinovat» de 
violarea premeditată de către a« 
vioanele americane a frontiere
lor de stat ale U.R.S.S.

Atît timp cit guvernul S.U.A. 
nu va face acest lucru, guvernul 
sovietic nu vede posibilitatea 
unor tratative rodnice cu guver
nul S.U.A. în cadrul conferințe* 
la nivel înalt. El nu poate parti
cipa la tratative la care unul 
dintre participanți a pus la baza 
politicii sale față de Uniunea 
Sovietică, perf’dia.

Dacă guvernul sovietic, în 
condițiile create, ar participa la 
tratative sortite evident eșecului, 
el ar deveni prin aceasta com
plice la înșelarea popoarelor, 
ori, el nu intenționează să ac- 
ționeze câ atare.

Se înțelege de la sine că dacă 
guvernul S.U.A. ar declara că 
in viitor S.U.A. nu vor vicia 
frontierele de stat ale U.R.S.S. 
ctt avioanele lor, că condamnă 
acțiunile provocatoare întreprin
se în trecut și vor pedepsi pe 
vinovății direcți de aceste ac
țiuni — ceea ce ar asigura pen
tru Uniunea Sovietică condiții 
egale cu celelalte puteri — eu, 
în calitate de șef al guvernului 
sovietic, sînt gata să particip la 
conferință și să depun toate 
eforturile pentru a contribui Ia 
succesul ei.

Ca urmare a zborurilor pro
vocatoare ale avioanelor mili
tare americane și, mai ales, ca 
rezultat al declarării pe viitor 
a unor astfel de zboruri provo
catoare ca politica națională a 
Statelor Unite ale Americii îm
potriva țărilor socialiste — s-au 
creat condiții noi în relațiile 
internaționale.

Firește că în aceste condiții 
noi nu putem să ne desfășurăm 
rr.unca la conferință, nu putem 
si ne desfășurăm munca pentru 
că vedem de pe ce poziții se 
intenționează să se stea de 
vorbă cu noi — sub amenința-

Tntîlnirea preliminară a fost prezidată de Gh. de GauHe.
N. S. Hrușciov. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,,

a făcut o declarație al cărei

rea unor zboruri agresive de 
spiomj. Se știe că zborurile de 
spionaj sînt efectuate cu scopul 
de a culege informații psntru 
începerea războiului. De aceea, 
noi respingem condițiile pe care 
ni Ie creează Statele Unite ale 
Am$ricii. Noi nu putem parti
cipa la nici un fel de tratative 
și la rezolvarea nici chiar a 
acelor probleme care s-au ma
turizat deja — nu putem pen
tru că vedem că Statele unite 
nu doresc să ajungă la o înțe- 
legere.

in țările occidentale, S.U.A. 
sînt considerate lider. Prin ur
mare, în prezent conferința ar 
fi o pierdere inutilă de vreme 
și o înșelare a opiniei publice 
din toate țările. Repet — 
tuația creată, noi nu 
participa la tratative.

Vrem să participăm la 
tive numai pe bază de

în si- 
putem

trata-

tate. in condițiile existentei unor 
posibiHtăți egale atît pentru o 
parte, cit și pentru cealaltă.

Cons'deram necesar ca popoa
rele din toate țările lumii, opi- 
fl!> publică sâ ne înțeleagă 
just, llaiunea Sovietică nu re
nunță la eforturile de a ajunge 
la o înțelegere și sintem con
vinși câ acorduri rezonabile 
sint posibile dar, după cum se 
vede, nu acum, ci allă dată.

Dar, pentru aceasta este ne
cesar în primul rind ca Statele 
Unite ale Americii sâ recu
noască câ politica provocatoare 
pe care de au numit-o politica 
zborurilor „libere" deasupra ță
rii noastre, este condamnabilă, 
ca ele să renunțe la această 
politică și sâ recunoască că au 
sâvirșit o agresiune, sâ recu
noască câ regretă acest lucru.

Guvernul sovietic este fenn 
convins câ dacă nu actualul 
guvern al S.U.A., atunci altul, 
iar dacă nu altul, atunci un al 
treilea, vor înțelege că nu există 
altă ieșire in afara coexistenței 
pașnice a celor două sisteme : 
capitalist și socialist. Ori coexi
stența pașnică, ori războiul care 
va duce la catastrofă pe cei ce 
promovează in prezent o politica 
agresivă

De aceea, considerăm că tre
buie lăsat un timp oareca<e 
pentru ca problemde ivite să 
se cristalizeze și pentru ca cei 
care poartă răspunderea pentru 
stabilirea orientării politicii ță
rii, să analizeze ce răspundere 
și-au asumat proclamind o 
orientare agresivă în relațiile 
cu Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste. De aceea, 
am considera că nu există o’ 
soluție mai bună decit de a 
amina conferința șefilor guver
nelor cu aproximativ 6—8 luni..

Uniunea Sovietică, la rîndul 
său, nu-și va slăbi <' 
pentru a ajunge la un 
Cred că opinia publică va 
telege just poziția noastră, 
înțelege că am fost lipsiți 
posibilitatea de a participa 
aceste tratative.

Sintem însă ferm convinși 
necesitatea coexistenței pașnice, 
pentru că a pierde încrederea 
•în coexistența pașnică ar în
semna a condamna omenirea 
la război, ar însemna accepta
rea inevitabilității războaielor, 
iar in actualele condiții se știe 
ce nenorociri ar aduce un răz
boi tuturor popoarelor de pe 
pămînt.

Vreau să mă adresez poporu
lui Statelor Unite ale Americii. 
Am fost în S.U.A., m-am intil- 
nit acolo cu diferite pături ale 
poporului american și sînt pro
fund convins că toate pătu
rile poporului american nu do-

eforturile
1 acord.

în-
va 
de 
la

de

Convorbiri
PARIS 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 16 mai, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, a primit pe șefii re
prezentanțelor diplomatice acre
ditați in Franța: Albaniei. — 
Lamani. Bulgariei — Kemenov, 
Cehoslovaciei — Pleskot. Polo
niei — Gaewski, Rominiei — 
Bălănescu, Ungariei — Vincze 
și a avut cu ei o convorbire in 
probleme referitoare la confe
rința la inalt nivel.

La convorbire au luat parte 
ministrul Afacerilor Externe al 
U R S.S , A. A. Gromîko. mi
nistrul Apărării al U.R.S.S., 
mareșalul R. I Malinovski și 
ambasadorul U.R S.S. in Fran
ța, S A. Vinogradov.

Convorbirea a decurs intr-o 
atmosferă 
șească.

cordială și tovără-

— Ministerul Aface-BERLIN. ___ _ ...
rilor Extern? al R.D G. a dat pu
blicității „Cartea Albă cu pri
vire la politica celor două state 
germane-, distribuită ziariștilor 
germani și străini în cadrul unei 
conferințe de presă. Materialele 
„Cărții Albe“ dovedesc în mod 
convingător că în prezent în 
Germania Occidentală a fost 
creat, datorită politicii de reîn
viere a militarismului german, 
un periculos focar de pregătirea 
războiului atomic. In „Cartea 
Albă*' sînt arătate eforturile în
treprinse de R. D. Germană în 
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resc război. O excepție o 
constituie numai un mic grup- 
înrăit din Pentagon și cercării? 
militariste care îl sprijină, se 
îmbogățesc de pe urma cursei 
înarmărilor, realizînd profituri 
enorme, care ignorează intere
sele poporului american și in 
general interesele popoarelor 
tuturor țărilor, și duc o politică 
aventuristă.

Mulțumim președintelui de 
Gaulle pentru ospitalitate și pen
tru posibilitatea care ne-a acor
dat-o de a ne intUni în capitala 
Franței, Paris. Apreciem de a- 
semenea eforturile guvernului 
Marii Britanii și personal ale 
primului ministru Macmillan.

Regretăm că această întîlnire 
a fost torpilată de cercurile 
reacționare din Statele Unite ale 
Americii ca urmare a zborurilor 
provocatoare a>le avioanelor mi
litare americane deasupra Uni
unii Sovietice.

Regretăm că această întîlnire 
nu a dus la rezultatele pe care 
le așteptau de la ea toate po
poarele lumii.

Fie ca oprobiul și răspunderea 
pentru aceasta să cadă asupra 
acelora care au proalamat o 
politică-tilhârească față de Uni
unea Sovietică.

După cum se știe, am căzut 
de acord cu dl. Eisenhower, pre- 
ședintde S.U^A., să facem un 
schimb de vizite. In septembrie 
anul trecut, am fost în vizită în 
S.U.A. Am fost foarte mulțumiți 
de această vizită, de întîlnirile 
și convorbi r iile pe care le-a in 
avut în Statele Unite, fapt pen. 
tru care ne-am exprimat recu
noștința.

Urma ca președintele S.U.A. 
să facă o vizită de răspuns în 
țara noastră. Am căzut de a- 
cord ca el să sosească la 10 iu
nie și ne-am pregătit să primim 
bine pe înaltul oaspete.

Din păcate, în urma acțiunilor 
provocatoare agresive împotriva 
U.R.S.S., în prezent s-au creat 
condiții de natură șă nu ne per- 
mi tem sa-I primim pe președinte 
cu cordialitatea cuvenita cu care 
oamenii sovietici îi primesc pe 
oaspeții dragi. Nu putem să ma- 
nifestacn în prezent această cor
dialitate față de președintele 
S.U.A„ deoarece ca rezultat al 
zborurilor provocatoare ale a- 
vioanelor militare americane în 
scopuri de spionaj s-au creat 
condiții în mod evident nefavo
rabile acestei vizite. Oamenii 
sovietici nu știu și nu vor să se 
prefacă.

De aceea, considerăm că în 
momentul de față trebuie să f'.e 
amînată vizita președintelui 
S.U.A. în Uniunea Sovietică și 
să ajungem la un acord in ce 
privește termenul acestei vizite, 
cînd vor fi create condițiile pen
tru aceasta.

Atunci poporul sovietic va 
putea să manifeste cordialitatea 
și ospitalitatea cuvenită față de 
înaltul oaspete care reprezintă 
o mare putere cu care dorim în 
mod sincer să trăim în pace și 
prietenie.

Cred că voi fi înțeles just și 
de domnul Eisenhower și de po
porul «merican.

Guvernul sovietic declară că, 
în ceea ce l privește, va face și 
în viitor tot posibilul pentru a 
contribui la destinderea încor- 
dării internaționale, pentru a 
contribui la soluționarea proble
melor care ne mai dezbină încă 
astăzi. Ne vom călăuzi în a- 
ceastă acțiune după interesele 
întăririi măreței cauze a păcii, 
pe baza coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale dife
rite.

de 
al

în seara 
ministru 
Macmillan, a 
răspuns pre- 

Mini-

PARIS 16 (Agerpres). 
TASS transmite : 
16 mai. primul 
Marii Britanii, H. 
făcut o vizită de 
ședintelui Consiliului de 
ștri al U.RS.S., N. S. Hrușciov.

Intre N. S. Hrușciov și H. 
Macmillan a avut loc o convor
bire amicală. La convorbire au 
asistat : din partea sovietică — 
ministrul Afacerilor Externe, 
A. A. Gromîko, ministrul Apă
rării, R. /. Malinovski, amba
sadorul U.R.S.S- în Marea Bri
tanic, A. A. Soldatov, șeful 
secției nr- 2 pentru Europa, 
N. D. Belohvstikov, din partea 
engleză — 
Britanii în 
asistenții 
Zaluetta și

ambasadorul 
V.R.SS-, 
primului 
Bishop.

Marii
P. Reilly, 

ministru,

problemascopul de a rezolva , 
germană pe o bază pașnică și 
democratică.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie- 
tiilui Suprim al U.R.S.S. a sa
tisfăcut cererea lui Arseni Zve
rev cu privire 1^ eliberarea lui 
din funcția de ministru al Finan
țelor al U.R.S.S. din motive de 
sănătate.

Ministru al Finanțelor a fost 
numit Vasili Garbuzov, care o 
deținut pînă acum funcția de 
locțiitor al ministrului Finanțe- 
lor al U.R.S.S.

Ședința Comisiei 
permanente pentru 

problemele economice 
a C.A.E.R.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
cu privire la ședința ordinară a 
Comisiei permanente pentru pro
blemele economice a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.), care s-a desfășurat 
între 10 și 13 mai.

La ședință au participat dele
gațiile tuturor țărilor membre 
ale consiliului.

Comisia a discutat probleme 
organizatorice în legătură cu 
coordonarea planurilor de pers
pectivă de dezvoltare a econo
miei naționale în perioada de 
după anul 1965, elaborate în ță
rile membre al? C.A.E.R.

Delegațiile țărilor au avut un 
schimb de păreri asupra desfă- 
șurării elaborării problemelor 
celor mai importante, incluse în 
planul de lucru al comisiei, și 
îndeosebi asupra elaborării în 
cursul acestui an a pcoiectului 
de indici și principii fundamen
tale cu privire la diviziunea in
ternațională socialistă a muncii.

In comunicat se arată că șe
dința s-a desfășurat in atmosfe
ra unității frățești a țărilor 
cialiste.

so-

4. Stevenson: 
Americanii trebuie 

plece din Berlin și 
Europa dacă doresc 

instaurarea păcii

să 
din

PARIS 16 (Agerpres). — Zia. 
rul „Paris-Presse L’Intransigent<( 
a publicat un interviu al cunos
cutului om politic american. A. 
Stevenson „Americanii trebuie 
să plece din Berlin șî din Euro, 
pa dacă doresc instaurarea pă- 
di", a declarat Stevenson unui 
corespondent al acestui ziar. Ste. 
venson « spus că pentru realiza, 
rea unui acord tn importanta 
problemă a încetării experiențe
lor nucleare, puterile occidentale 
ar trebui să facă concesii tn pro. 
hlema germană și tn problema 
Berlinului.

Subliniind 
din Berlinul 
continua lfl ______ ______
îndemnat să se ajungă la

că actuala situație 
Occidental nu poate 
Infinit, Stevenson a 

-- _T 'a un
acord în problema statutului 
Berlinului Occidental.

Stevenson a adăugat că pla
nul Rapacki poate servi drept 
bază pentru tratative.

Criticînd politica pe care a 
dus-o John Foster Duties, Ste
venson a declarat în încheiere : 
„Propriu.zis. în ultimii zece ani 
n-a existat un secretar de stat 
care să se ocupe de politica ex
ternă americană. în această pe-, 
rioadă secretarul d€ stat ameri
can a fost de fapt cancelarul 
Adenauer.

Nixon încearcă 
să justifice acjiunile 

provocatoare ale S U.A.

NEW YORK 16 (Agerpres). —• 
TASS transmite : Vicepreședin
tele S.U.A., N;xon, a declarat în 
interviul transmis în seara de 
15 mai la posturile de televiziune 
că» sprijină politica trimiterii de 
avioane americane în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice în 
scopuri de spionaj.

Nixon a declarat că a fost in
format despre misiunea avionu
lui ,.U-2“, doborit în apropiere 
de Sverdlovsk, și a aprobat-o. 
El a răspuns afirmativ la între
barea dacă președintele Eisen
hower a cunoscut dinainte ho- 
târîrea da a trimite avionul pi
lotat de Powers. Statele Unite, 
a spus în continuare Nixon, nu 
au sâvirșit o greșeală grosolană 
trimițîndu-I pe Powers cu un 
avion în adîncul teritoriului so
vietic.

Incercînd să justifice acțiunile 
provocatoare ale S.U.A., N:xon 
a vrut din. nou să „demonstreze" 
că întreaga vină revine... Uniu
nii Sovietice. Refuzul Uniunii 
Sovietice de a accepta propune
rea S.U.A. cu privire la „cerul 
deschis*, a declarat Nixon, l-a 
silit pe președintele Eisenhower 
să „adopte programul operațiuni
lor de recunoaștere". Răspunzînd 
la o întrebare cu privire la opor
tunitatea unor astfel de zboruri 
în ajunul conferinței la nivel 
înalt, vicepreședintele S.U.A. a 
declarat că pentru efectuarea 
unor astfel de operații este ne
voie de un „program neîntre
rupt".

PARIS 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Dimineața 
de luni era caldă și însorită. 
Cu trei ore înainte de a pleca 
la Palatul Elysâe pentru a 
participa la prima ședință a 
conferinței la nivel inalt, Ni
kita Sergheevici Hrușciov a 
făcut o scurtă plimbare pe 
jos prin Paris, Plecind de la 
ambasada sovietică, din stra
da Grenelle. N. S. Hrușciov 
s-a îndreptat -spre str. Bour
gogne. Trecătorii l-au recu
noscut imediat pe tovarășul 
Hrușciov și l-au salutat afa
bil.

O bătrînică, simolu îmbră
cată, ținind in mină un coș 
de piață, se ducea desigur la 
cumpărături. La început ea a 
rămas surprinsă. Oare Hruș
ciov să t/eacă pe această 
străduță, la o oră atît de 
matinali! Si undată expresia 
de surprindere a făcut -loc 
unui zîmbet afabil, senin. Bă- 
trlnica l-a salutat .amabil pe 
N. S. Hrușciov. <

Nota de răspuns 
a guvernului sovietic 

la nota guvernului american 
din 12 mai

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 16 mai Ni
kolai Firiubin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a remis lui E. Freers, 
însărcinatul cu aiaceri ad-inte- 
rim al S.U.A. în U.R.S.S., o 
notă de răspuns a guvernului 
sovietic la nota guvernului ame
rican din 12 mai.

In această notă guvernul so- 
vietic avertizează încă o dată 
că, în cazul unor noi încercări 
de pătrundere agresivă a avioa. 
nolor americane în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice, avioa- 
nele care vor efectua aceste pă
trunderi vor fi de îndată dis
truse.

In nota sovietică se arată că 
politioa provocărilor intențio
nate, a încălcării premeditate și 
grosolane a dreptului internațio
nal și a suveranității statelor, 
inclusiv a unuia din principiile 
lui esențiale — principiul invio
labilității teritoriale a statelor, 
politică proclamată de guvernul 
S.U.A. drept principala sa orien
tare politică, duce nu numai la 
intensificarea încordării, sușpi- 
ciunti și neîncrederii în relațiile 
dintre, state, / ci și la crearea 
unei situații primejdioase pentru 
cauza păcii.

După cum se subliniază în 
notă, declarația din 9 mai a se
cretarului de stat al S.U.A. „nu

Scrisoarea adresată de comandantul suprem 
al grupului de trupe sovietice din Germania 
comandanților supremi ai trupelor americane, 
engleze și franceze din
BERLIN 16 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
A.D.N., la 15 mai a.c. generalul 
colonel I. 1. Iakubovski, coman
dantul suprem al grupului de 
trupe sovietice din Germania, a 
adresat comanda-nților supremi 
ai trupelor americane, engleze 
și franceze din Germania occi
dentală scrisori cu conținut iden- 
tic. In scrisori se arată că la 
5 mai 1960 frontiera de stat a 
R. D. Germane a fost viola-tă de 
un avion fără semne distinctive, 
care a pătruns in spațiul aerian 
al R. D. Germane dinspre Ger
mania occidentală.

Avionul a trecut frontiera de 
stat a R. D. Germane la ora 
17,22, la înălțimea de 1~00 mn 
la î5 km. sud-vest de orașul 
Boifzenburg șj a pătruns. în spa
țiul aerian al R. D. Germane pe 
o distanță de 90 km. Avioanele 
de vinătoare sovietice de serviri 
i-au transmis în -rpotate rînduri 
semnalele convenționale de ate
rizare. Avionul nu a ținut scama 
însă de aceste semnale și s-a 
retras în Germania occidentală.

Intrucit această violare groso
lană a frontierei R. D. Germane 
a fost săvîrșită de un avion ve
nit dinspre spațiul aerian al 
Germaniei occidentale, aflat sub

Deputați greci cer guvernului să interzică 
folosirea teritoriului grec pentru acțiuni 

dușmănoase împotriva U.R.S.S.
ATENA 16 (Agerpres).—TASS 

transmite : In numele Uniunii 
democrate de stînga (EDA) în 
Parlamentul grec a fost prezent 
tată o interpelare în care EDA 
cere guvernului să denunțe acor
durile existente cu privire la ba
zele americane, să preîntîmpine 
crearea în Creta a unei baze 
pentru arme rachetă sub firma 
unui ,.centru pentru studierea 
spațiului cos mic “ și să interzică 
folosirea spațiului aerian al Gre-

/

.Nu" armatei vest-germane 
pe teritoriul francez!“

rezistență din orașul Cognac 
(departamentul Charente) in a- 

. propter ea căruia se află o bază 
pusă la dispoziția Germaniei Oc
cidentale, la lr> mai a avut loc 
o demonstrație de protest desfă
șurată sub lozinca- ..Pace în in. 
treaga lume pe calea dezarmă
rii ! ..Nu{t — armatei vesl-germa- 
ne pe teritoriul francez

PARIS 16 (Agerpres). — Opi
nia publică democrată din Franța 
protestează împotriva punerii te
ritoriului francez la dispoziția 
autorităților militare vest-ger- 
mane.

. După cum relatează ziarul „Li- 
beration", din inițiativa organi
zației locale a Asociației foști
lor participanți la mișcarea de

Sentimente calde

tori, i-a întrebat cum 
munca, cit ciștigă și 
familiile tor

Pe șeful guvernului 
tic îl recunosc imediat 
mai cei mari dar și

N S Hrușciov a intrat in- 
tr.un mic magazin alimentar 
și a stat de vorbă cu oamenii 

'care se aflau acolo. El s-a 
oprit mai departe în fața 
unei case în reparație, a sa
lutat pe muncitorii construc- 

merge 
despre

sov ie
rni nu.

.......  ,. copiii. 
Chipul oacheș al Annei La
porte o .fetiță slăbuță cu pă
rul negru, s~a luminat de 
bucurie cînd N S. Hrușciov 
i-a spus bună-dimineața min
gii nd o părintește pe cap. Ea 
i-a spus imediat în- ce clasă 
este, title sînt părinții ei.

Pe această străduță în
gustă și liniștită n-au fost 
nici un fel de demonstrații 
zgomotoase

Totul a fost doar .atît de 
surprinzător. Dat în modul 
cum cetățenii francezi de rînd 
- muncitori, funcționari, gos.- 

poate fi apreciată altfel decît 
ca un act de agresiune". Po. 
litica de Justificare și „legali
zare" a acțiunilor dușmănoase 
nu reprezintă altceva decit o 
propovăduire a agresiunii.

In notă se subliniază că îm
potriva statelor ale căror gu
verne. disprețuind interesele po. 
poarelor lor, iși pun la dispozi
ție teritoriile pentru amplasarea 
de baze americane, de pe care 
sînt trimise avioane în spațiul 
aerian al U.R.S.S. „vor fi În
treprinse din partea Uniunii So. 
vietice măsurile corespunzătoare 
mergînd pînă la lovirea acestor 
baze".

Guvernul sovietic consideră că 
a venit momentul ca guvernul 
S.U.A. să manifeste nu in vorbe 
ci in fapte grija pentru slăbirea 
încordării internaționale și în 
primul rînd să . condamne ac
țiunile provocatoare ale aviației 
sale împotriva U.R.S.S. și să re. 
nunțe la politica pătrunderii a- 
gresive în spațiul aerian al al
tor state, politică proclamată de 
el și care este cea mai pericu
loasă pentru cauza păcii.

Guvernul sovietic continuă să 
rămînă adeptul restabilirii bu
nelor relații dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. „De guvernul S.U.A. șî 
numai de el depinde dacă vor fi 
înlăturate piedicile ivite în pre
zent pe calea spre acest țel".

controlul forțelor dv. armate, — 
se spune în scrisoare — vă a- 
dresez un protest hotărît și insist 
să lua ți masuri pentru ca pe 
viitor teritoriul R. F. Germane 
să nu mai poată fi folosit pen
tru violarea frontierelor Republi
cii Democrate Germane.

Țin să vă atrag atenția că 
trupele sovietice aflate pe teri
toriul R. D.. Germane în confor
mitate cu Tratatul de la Varșo
via ar fi putut, firește, să ia îm
potriva acestui avion măsuri 
care să nu-i fi permis să zboare 
ilegal deasupra teritoriului R.D. 
Germane. Totuși comandamentul 
trupelor sovietice din Germania 
a considerat cu putință să re
nunțe de data aceasta la aseme
nea măsuri.

Sper — se spune în încheierea 
scrisorii — că apelul pe care vi-1 
adresez va. fi bine înțeles și că 
pe viitor nu vor mai avea Ioc 
•asemenea acțiuni de violare. 
Totodată trebuie să vă avertizez 
că dacă pe viitor de pe teritoriul 
Germaniei -occidentale se vor să- 
vîrși acțiuni de violare a spa
țiului aerian al Republicii De
mocrate Germane, comandamen
tul sovietic va fi nevoit să ia 
cele mai notărîte masuri pentru 
a curma aceste acțiuni.

ciel ■ pentru zboruri în scop 
spionaj împotriva U.R.S.S. 
ceste zboruri, se subliniază 
interpelare

de 
A- 

_ _ _____ în
....,____ . „pun în primejdie

directă cauza păcii" și securita, 
tea Greciei.

Reprezentanți al Partidului 
liberal și ai „Uniunii democrati
ce" au cerut guvernului să inter, 
zică folosi/ea teritoriului 
pentru acțiuni dușmănoase 
potriva U.R.S.S.

grec 
îm->

podine. bă'rîni și copii — 
l au salutat din toată inima 
pe N. S. Hrușciov, s.a oglin
dit, așa cum într-u picătură 
de avă se oglindește marea, 
uriașul respect pe care îl • 
nutrește poporul francez față 
de șeful guvernului sovietic 
care apără cu fermitate și ho. 
tărîre cauza păcii. Putem spu. 
ne fără doar și poate că toți 
acești oameni simpli de pe 
strada Grenelle, ca și toți oa
menii muncii de pe întregul 
pămînt, au nevoie mai mult 
ca orice de pace și de posibi
litatea de a trăi în liniște, 
fără șă se teamă pentru viața 
lor. pentru copiii lor.

$i vi știu șl au convinge
rea că șpful guvernului so
vietic va face tot ce este ne
cesar și posibil pentru ca o- 
menirea să se bucure de 
pace. Iată de ce. pe fețele oa- 
mendor care l^au întîlnlt luni 
pe stradă pe ■ N. H. Hrușciov 

îse. putea citi sentimente atit 
.de calde.
- -----
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COMEMORAREA 
LUI GEORGE ENESCU 

LA MOSCOVA
MOSCOVA 16. — Corespon

dentul Agerpres transmite: Cu 
prilejul împlinirii a 5 ani de 1» 
moartea marelui compozitor ro
min George Enescu, la Mosco
va la Casa Centrală a Compo
zitorilor a avut loc o seară co
memorativă organizată de Uniu
nea Compozitorilor Sovietici șl 
de Asociația de prietenie so« 
viețo-romină.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Iuri Șaporin, secretar 
al Uniunii Compozitorilor So
vietici, artist al poporului a! 
U.R.S.S. I. Iampolski, compozi’ 
tor și cunoscut critic muzical, 
a vorbit despre viața și creați^ 
lui George Enescu.

A luat apoi cuvîntul Mihat 
Dalea. ambasadorul R. P. Romîri 
ne Ia Moscova.

După adunarea festivă, a 
mat un concert de muzică 
operele lui George Enescu 
ale compozitorilor sovietici.

------•------

ur« 
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Succesele artiștilor 
romîni care te produc 
in cadrul Festivalului 
„Primăvara la Praga"

PRAGA 16. — Corejpondenlul 
Agerpre, transmite : Tinărul lio, 
lonist romin Ștefan Ruha a în
registrat un frumos succes cu 
prilejul recitalului pe care l-a 
dat la Jihlava, Solistul romin i,i 
continuă turneul in R- Ceho
slovacă, urmind să apară rn fața 
publicului din Olonsouc ți Kam 
lovy Vary.

dr
PRAGA 16. — Corespondent 

tul Agerpres transmite: Tinerii 
interpret! romini care au parti
cipat la Concursul internațional 
de canto din cadrul festivalului 
„Primâvara la Praga' continuă 
să se manifeste cu succes în 
capitala R. Cehoslovace. Astfel, 
la televiziunea cehoslovacă au 
cintat mezzosoprana lulia Bu- 
ciuceanu-Boicu și tenorul Cor. 
nel Finățeanu — laureați ai 
concursului. La Karlovy Vary, 
in cadrul unui concert public 1» 
care și-a dat concursul Zenaida 
Palii, artistă emerită a R.P. Ro- 
mîne. membră a juriului festi. 
valului, au apărut Julia Buciu. 
ceanu-Boicu și bașii Marius 
Rintzler și Pompei Hărăștășanu. 
Interpret» romini sau bucurat 
de o primire foarte călduroasă 
din partea publicului.

•9-

La Izmir (Turcia) 
atmosfera este foarte 

încordată
ANKARA 16 (Agerpres).

După cuin anunță agențiile oc
cidentale de presă, cu prilejul 
sosirii în orașul Izmir a primu
lui ministru Menderes s-au pro
dus noi incidente. încă înainte 
de sosirea Iui Menderes circa 
300 de membri ai Partidului re
publican din opo'ziție s-au adu^ 
nat în Piața republicii în fața 
statuii Iui Ataturk unde primul 
ministru trebuia să țină un 
discurs, strigind ^Libertate" și 
„Menderes demisionează !“. Ei 
au fost atacați de membri ai 
Partidului democrat guvernamen« 
tal. S-au înregistrat răniți. O a! 
doua manifestație a-ntiguverna^ 
mentală s-a produs după dis< 
cursul lui Menderes cînd aproa* 
pe 4.000 de persoane s-au adu* 

. nat în fața sediului Partidului 
republican strigînd lozinci ostile 
lui Menderes. Au intervenit u- 
nități ale poliției și tancuri ale 
armatei care au împrăștiat pe 
manifestanți și au operat ares
tări. Potrivit agenției Associated 
Press, la Izmir atmosfera estq 
foarte încordată.

Un eșec al partidului 
lui Adenauer

BONN 16 (Agerpres).— Po
litica periculoasă de înarmare 
atomică și cu rachete a Germa
niei Occidentale, politica de îm
potrivire față de destinderea 
încordării internaționale dusă 
de Partidul Uniunea creștin-de- 
moorată a lui Adenauer pro
voacă o nemulțumire crescîndă 
în rindurile populației R.F.G. 
O expresie elocventă a acestui 
fapt au fost rezultatele alege
rilor în lantagul landului Ba
den-Wurttemberg din Germa
nia Occidentală. Uniunea creș- 
tin-democrată a pierdut în ace- 
s'e alegeri o pafte considerabi
lă a a’egătorilor săi dintre cae 
multi au votat pentru Partidul 
Social-Democrat din Germania. 
Un mare procent din alegători 
au preferat să boicoteze ale
gerile.

Potrivit datelor preliminare 
publicate la 16 mai în presă, 
la alegerile din lantagul lan
dului Bdden-Wurtteniberg au 
participat numai 59,6 la sută 
din numărul total al alegăto
rilor. Presa subliniază că pen
tru Germania Occidentală a- 
cesta este im procent neobiș
nuit de scăzut de participare la 
alegeri

In alegerile care au avut loc 
la 15 mai Partidul U.C.D. al 
lui Adenauer a obținut 39,4 la 
sută din voturi in timp ce în 
alegerile din 1957 pentru acest 
partid au votat 52,7 la suta d n 
alegători. P.S.D.G. a obținut
în alegerile din 15 mai 35,5 la
sută din voturi. Tn alegerile

. din .1957 P.S.D.G. a obținut

. 25,8. îa sută din voturi.


