
Prietenia romino-bulgară Proletari din toate țările, uniți-văl.

este de nezdruncinat
Bucureștiul a primit sărbătorește pe înalții oaspeți bulgari

Aproape în fiecare zi stau de 
vorbă cu meteorologul de serviciu. 
Îmi tălmăcește în grade tempera
tura din atmosferă. Doar vara a- 
ceasta ne-a adus destule zile căl
duroase. Nu știu cum, dar imagi
nea meteorologului mi-a venit în 
minte privind mulțimea ce ova
ționa pe solii poporului bulgar. 
Căldura sentimentelor acestor oa
meni poate fi oare exprimată în 
grade ? Nu pot concepe unități de 
măsură pentru profunzimea sim- 
țămintelor pe care le-am perceput 
manifestate în piața gării de la 
Băneasa. Există o punte între noi 
și bulgari pe care istoria a creat-o 
iar popoarele noastre au desăvîr- 
șit-o. La drept vorbind, podul de 
peste Dunăre nu are o simplă va
loare economică, ci materializează 
realitatea unei prietenii pe care 
niciun nor nu o întunecă. Iar a- 
ceastă prietenie și-a dezvăluit di
mensiunile încă o dată în această 
după-amiază în care Bucureștiul a 
intîmpinat delegația guvernamen
tală și de partid a R.P. Bulgaria.

...Aud respirațiile greoaie ale 
unei locomotive. La capătul cel 
mai depărtat al peronului răsună 
urale. Apoi, ovațiile tălăzuiesc 
către noi. Fiecare metru parcurs 
de trenul special este precedat de 
declanșarea unor furtuni de acla
mații. Reporterii cinematografici 
și fotografici se agită în căutarea 
celor mai bune unghiuri.

In întîmpinarea scumpilor oas
peți bulgari au venit tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnăraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Petre Borilă, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
( eaușescu, secretar al C.C. al 
P.M.R., Iosif Chișinevschi, secretar 
al C.C. al P.M.R., Miron Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, ministrul Afacerilor In
terne, Constantin Pîrvulescu, pre- 

' ședințele Marii Adunări Naționale, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, ministrul Fbrțelor Armate 
ale. R.P.R., Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., Janoș 
Fazekaș secretar al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ion Cozmaj ministrul Agri
culturii și Silviculturii. Petre Co- 
stache, ministru pentru problemele 
locale ale Administrației de Stat, 
Gh. Diaconescu, ministrul Justi
ției, Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, Gh. 
Gaston Marin președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, I. 
Mineu, ministrul Minelor, Ghe- 
rasim Popa, ministrul Industriei 
Grele, Marcel Popescu, ministrul 

1 Comerțului, Gr. Preoteasa, mini
strul Afacerilor Externe, Aurel 
Vijoli, ministrul Finanțelor, A. 
Breitenhofer, S.. Bughici, P. Daju, 
FI. Dănălache, prim secretar al 
Comitetului orășenesc București al

P.M.R., P. Drăgoescu, M. Gavri- 
liuc, general maior Ion Gheorghe, 
Th. Iordăchescu, acad. I. Murgu- 
lescu, Petre Lupu, C. Scarlat, B. 
Solomon, Gh. Stoica, Ghizela Vass, 
membrii ai C.C. al P.M.R,, V. 
Cristache, prim secretar al Comi
tetului Regional București al 
P.M.R., membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Anton Vlădoiu preșe
dintele comitetului executiv al

dintre reporterii noștri cinemato
grafici înregistrează pe peliculă 
chipul mecanicului trenului bul
gar, un bătrînel voinic, cu niște 
mustăți stufoase fi ochi blînzi ca 
de bunic.

Conducătorii romîni și bulgari 
ies tn piața gării, li tntimpină 
urale și ovații nesfîrșite. Bucure- 
ștenii au venit cu mii de stcgulețe 
rominești și bulgare pe care le

vernului R. P. Romîne. miniștri, 
membri ai CC. al P.MR-, condu
cători ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință, artă și literatură, 
ziariști.

La recepție ea luat parte, de 
r semene* șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2521 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 15 iunie 1957

La trecerea în revista a companiei de onoare

Savanții sovietici despre viitorul științei

Geografii vor deveni
creatori ai naturii
Considerați că geografia și geo

logia prin însăși caracterul lor nu 
se pot dezvolta la infinit, întrucît 
obiectul cercetărilor lor — plane
ta noastră — arc o mărime limi
tată ? Da, este adevărat și într-o 
oarecare măsură lucrurile se pre
zintă astfel. Dar, totodată sc poa
te garanta că nu numai în seco
lul XXI dar și în secolele imediat 
următoare — un viilor mai înde
părtat e greu de imaginat — în 
fața geografici și a geologiei se 
vor deschide cele mai largi pers
pective de dezvoltare.

Spunem deseori că n-au rămas 
locuri pe pămînt unde să nu fi căl
cat piciorul omului. De fapt, nu 
este chiar așa : și în Africa și în 
America de Sud, fără a mai vorbi 
de Antarctida, mai există încă uria
șa regiuni necercetate. Acum cîțiva 
ani aviatorul explorator Jimmy En
gel a descoperit în marea savană 
din Venezuela o cataractă, de cî
teva ori mai mare decît Niagara.

de acad.
D. I. Șcerbacov

Sfatului popular al Capitalei, de- 
putați în Marea Adunare Națio
nală, conducători ai organizațiilor 
obștești, oameni ai muncii din 
Capitală.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bu
curești, membrii Ambasadei R.P. 
Bulgaria în R.P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

...Locomotiva respiră din ce în 
ce mai rar. Clipele se scurg încet. 
In sfîrșit, trenul cu care călătoresc 
oaspeții bulgari se oprește. Este 
ora 16. Coboară zîmbitori tova
rășii Anton lugov, Todor Jivkov 
și ceilalți membri ai delegației îm
preună cu tovarășii Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. și 
Aurel Malnășan, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, precum 
și Stoian Pavlov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, care 
i-au însoțit în cursul vizitei in 
țara noastră.

Conducătorii celor două popoare 
își string miinile frățește. Actului 
acestuia i se conferă o valoare de 
simbol. Momentele solemnității 
se succed vertiginos: intonarea 
imnurilor, trecerea în revistă a 
companiei de onoare, iureșul pio
nierilor cu brațele _ încărcate de 
flori. Intr-o clipă de răgaz unul

flutură împreunate. Gesturi spon
tane în care descifrezi semnificații 
adinei. Colegii mei de la ziarele 
bulgare notează de zor. Pe unii îi 
pasionează inscripțiile de pe pa
nourile in limba bulgară.

Vorbesc tovarășii Gh. Gheor
ghiu-Dej și Todor Jivkov. Cuvîn- 
tările lor sînt deseori întrerupte 
de aplauzele zecilor de mii de 
bucureșteni, omagiu fierbinte adus 
unei prietenii frățești.

Intr-o mașină deschisă urcă to
varășii Anton lugov, Todor Jivkov, 
Gh. Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica. Drumul convoiului de ma
șini este acoperit de un^ covor de 
flori. Flori sădite în minunata 
grădină a prieteniei...

E. OBERST
★

In cursul aceleiași zile a avut 
loc un schimb de informații între 
delegația guvernamentală și de 
partid bulgară și conducătorii Par
tidului Muncitoresc Romîn și 
guvernului R.P. Romîne.

★
Seara, Consiliul de Miniștri 

R.P. Romîne a oferit o recepție 
cinstea delegației guvernamentale 
și de partid a R.P. Bulgaria.

Au participat conducătorii Parti
dului Muncitoresc Romîn și ai Gu-

ai

Se extinde fabrica de antibiotice 
Iași

Paralel cu construcția celui 
de-al 2.1ea pavilion, muncitorii 
trustului 14 construcții Iași exe
cută lucrările de finisaj la o se
rie de obiective ale fabricii. După 
ce s-au făcut amenajările cores
punzătoare în sălile pavilionului, 
a fost instalat Institutul de cer
cetări antibiotice și filiala din 
Iași a Institutului de cercetări 
chimico-farmaceutice de pe lingă 
Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei.

De asemenea, la parterul pri
mului pavilion se lucrează intens 
la finisarea boxelor sterile. Cons
tructorii mai execută lucrările de 
finisaj la cantină și la sala de 
festivităji a fabricii care în cu- 
rînd vor fi date în folosință.

din
La fabrica de antibiotice din 

Iași au început de cîteva zile lu
crările de construcție a celui 
de-al 2-lea pavilion de producție. 
In acest pavilion se va fabrica 
streptomicină, vitamina B 12 și 
aurcomicină cu instalație defini
tivă. Pînă la terminarea noii clă
diri, aureomicina se va fabrica 
în primul pavilion de producție,, 
în care scop au fost făcute adap
tările necesare.

Organizarea șantierului celui 
de-al 2-lea pavilion este în sta
diu avansat. Șantierul a fost a- 
provizionat cu materiale de con
strucție și o serie de agregate 
pentru executarea mecanizată a 
unor lucrări.

Tovarcțul 
Gheorghe Apostol 

invitat la Congresul 
C.G.T. din Franța

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd spre Paris, tovară
șul Gheorghe Apostol, președinte
le Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P.R., invitat să par
ticipe la Congresul Confederației 
Generale a Muncii din Franța.

La plecare, la aeroportul Bă
neasa. tovarășul Gheorghe Apos
tol a fost condus de tovarășii Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu. 
Gheorghe Stoica, de secretarii 
Consiliului Central al Sindicate
lor Anton Moisescu. Liuba Chi
șinevschi și Mihai Mujic, ds 
membri ai Prezidiului C.C.S.. pre
ședinți ai comitetelor centrale ale 
sindicatelor, precum și numeroși 

1 activiști ai C.C.S

Cuvîntarea tovarășului 
GH. GHEORGHIU-DEJ 
Dragă tovarășe Todor Jivkov,
Dragă tovarășe Anton lugov.
Dragi tovarăși membri ai delegației guverna

mentale și de partid a Republicii Populare Bulgaria,

Cuvîntarea tovarășului 
TODOR JIVKOV

In numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al guvernului Republicii 
Populare Romîne și al întregului nostru popor, 
salutăm cu căldură sosirea dumneavoastră în Ca
pitala patriei noastre și prin dv. salutăm harnicul 
și talentatul popor bulgar, salutăm avangarda 
eroicei clase muncitoare din ’țara dv. Partidul 
Comunist Bulgar și Comitetul Său Central.

In cuvintul rostit la sosirea dv. în Romînia ați 
remarcat cu satisfacție că pretutindeni, in orice 
țară socialistă, reprezentanții popoarelor noastre 
sînt întlmpinați cu prietenie, ca frați, ca fii al 
unor popoare hotărîte să meargă umăr la umăr, 
în orice împrejurări, spre binele și fericirea po
poarelor noastre. Aceleași sentimente le-am avut 
și noi cînd acum cîteva săptămîni o delegație 
guvernamentală și de partid din țara noastră a 
făcut o vizită oficială în Republica Populară Bul
garia.

Pretutindeni, în orașele și satele prin care am 
trecut, am fost întîmpinați cu dragoste frățească, 
tovărășească; hotăririle cuprinse în declarațiile 
comune de la Sofia ale guvernelor și partidelor 
noastre au fost primite cu multă bucurie de po
poarele noastre care au văzut în ele un important 
pas înainte în dezvoltarea colaborării romîno-

( Continuare In pag. 4-a)

Scumpe tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Scumpe tovarășe Chivu Stoica,
Scumpii noștri tovarăși și prieteni romîni, frați 

șl scrori,

Ingăduiți-mi, ca în numele delegației guverna
mentale și de partid bulgară să transmit guvernu
lui Republicii Populare Romîne, Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, cetățenilor 
și cetățenetor orașului București și întregului po
por romîn-prieten șl tovarăș al nostru, prietenescul 
și înflăcăratul nostru salut și să vă urez noi suc
cese în construirea Romîniei socialiste, avînt con
tinuu economiei și culturii în țara dv.

îngădu>iți-mi de asemenea, să exprim mulțumi
rile noastre adînci pentru primirea caldă și emo
ționantă pe care oamenii muncii romîni au făcut-o 
delegației bulgare, pretutindeni unde am fost, în 
orașe și sate, în uzine și pe ogoare. Trecerea de
legației noastre prin Republica Populară Romînă 
s-a transformat într-o sărbătoare plină de bucurie 
a prieteniei hulgaro-romîne, într-un marș triumfal 
al unității și frăției dintre popoarele bulgar și ro- 
mîn.

Această primire caldă, această revărsare emoțio
nantă șl spontană de simțăminte amicale, de res
pect și de prietenie, le considerăm adresate Parti
dului Comunist Bulgar, poporului bulgar — aliatul, 
fratele șl tovarășul dv. credincios.

(Continuare tn pag. 4-a)
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Populația Bucureștiului aclamînd cu entuziasm pe înalții oaspeți

Ceea ce pentru popoarele a 140 de țări e încă 
un vis, petrecut departe — departe, pentru noi 
constituie o amintire precisă. Cine va uita cum 
s-a numit acum patru ani Bucureștiul ?. Capitala 
tineretului lumii.

Chiar pe numerele mașinilor apăruse o inițială 
nouă. Nu B. — București, nu PL — Ploești, nici 
Cv. — Craiova, ci F. — Festival, de parcă un oraș 
nou, cu acest nume, răsărise in țară. Și nu era 
adevărat ?

O capitală nu se clădește într-o zi. Una mon
dială — nici atît. Au trebuit ridicate construcții de 
cea mai diferită trăinicie: pentru două săptimlni 
unele, iar altele pentru veacuri.

S-au făcut.
Șantierul parcului de cultură ți sport „23 Au

gust" semăna cu ceea ce a scris Bogza despre gi
ganticul zid chinezesc — că e făcut din cite un 
pumn de pămînt, pus de milioane de oameni.

Pe marginile unui imens borcan de dulceață, plin 
deocamdată cu praf, roia aici un furnicar de lume. 
Brigadieri, cazangi, colonei, dactilografe, reprezenta
tiva de fotbal (cu Băcuț, Ozon, Barta) ifi scripicuu 
lopețile una de alta. Dacă prin pînza care întuneca 
zarea s-ar mai fi putut vedea ceva, erau tractoarele 
dind ocol cupei, într-o horă fără de sfîrșit. Intr-o 
parte, excavatoarele le umpleau remorca, iar pe drum, 
încet — încet, oamenii o descurcau. Valurile tribu
nelor s-au tasat de la sine, dacă nu sub greutatea 
mașinilor, atunci sub cea a muncitorilor voluntari.

Veneau oameni de la Făgăraș, Arad, Oradea, cu 
autobusul, să dea o dimineață cu lopata aici. Ați 
putea obiecta că nu e economic, că se consuma de 
zece ori mai multă energie cu drumul decît se ciș~ 
tiga cu lucrul. N-ați avea dreptate.

Veneau necunoscuți și aduceau la cantonamentele 
străinilor, „ca să fie frumos", covorul din casă. Ați 
putea spune că nu e verosimil. N-ați avea drep
tate.

Tocmai de aceea au apărut pe lume geometria 
neeuclidiană și entuziasmul, fiindcă geometria ele
mentară și socotelile mărunte nu sînt valabile pen
tru marile spații.

S-a dovedit încă odată spiritul organizatoric al 
poporului romîn cînd vrea și îi place să facă ceva.

Totul a mers bine. Pînă și adesea criticatele cate
gorii de oameni, ospătarii fi administratorii, au 
muncit astfel incit au meritat medalia muncii. Pînă 
și cei de la Industria Ușoară au fost inventivi. Fie- : 
care fabrică și-a odus aminte ce știe ea să facă 
mai izbutit, ce se face mai greu, mai cu oboseală, 
mai cu migală, și dacă chiar acum o pui să facă se 
codește — și a făcut. întreb și astăzi femei care 
poartă ceva frumos: J)e unde ai asta Și ele, ' 
îmi răspund, firesc: „De la Festival... din Bucu
rești r

Localnicii i-au intîmpinat pe oaspeți nu cu un 
entuziasm meridional — ca cel descris în romanele 
spaniole, unde spectatorul aplaudă frenetic citefia 
altora, spre a se lungi apoi la soare. Ai noștri au > 
fost de o politeță britanică. (în ce are ea mai bun), | 
de o acurateța germană, de o dragoste de om rusă, | 
tolstoiană, de o exuberanță italică și de o ospitali
tate tipic romlnească, cristalizată de veacuri în cor 
bele „Bucuroși de oaspeții" și în gestul întinderii 
ptir.ii cu sare.

Sâ nu idealizăm. Cred că municipalitatea — de 
pildă — a făcut atunci și greșeli. Mie unul îmi 
pare rău că s-a separat cu un gard înalt splendida 
sală a sporturilor de vechiul cartier Floreasca, cu 
căsuțe de paiantă tupilate în fundul unei gropi.

De ce asta ? Sala am făcut-o noi, in anii din 
urmă. Cartierul nu l-am făcut noi — e o moștenire. 
In spatele lui, au și răsărit macarale, ba chiar 
blocuri.

Ați văzut filmele neorealiste italiene: ele cresc din 
mahalalele igrasioase cum crește iarba din pă- 
mini. Roma va fi și ea cîndva socialistă; dar se 
ca putea ca sutele de Via del Como să dispară 
deodată ?

De aceea, altfel ar fi fost bine de făcut la Flo
reasca. Intre splendida sală nouă fi pricăjitul vechi 
cartier aș fi bătut în țăruși un obișnuit indicator 
de drumuri. Pe o săgeată aș fi scris: ^erî". Pe 
ceclaltă: ^Azs*, și •— mai ales — „mîine~.

Se apropia 2 august. Kilometri pătrați de fațade 
se renovau, nu cu străzi, ci cu raioane întregi, de 
pe o zi pe alta. Ipsosarii aveau cel mai mare sezon, 
zugravii — cel mai bogat paște de cînd se știe 
breasla. Abia aveau timp de odihnă, să mănînce și 
să dureze, cum a făcut un băiat de la o întreprin
dere de construcții, daruri pentru Festival: dintr-un 
tub de ebuz, — o vază de flori.

Și 2 august a venit. Colbul se risipise, 
existau schele, covoarele dăruite dormeau_ _
cantonamentele eoale, mașinile orașului F. goneau 
pline de brațe (dbe și frinturi de cintece.

A meritat sd dăm o capitala tineretului
Ne-a rămas mult, tare mult de la el.

In vitrina unui fotograf din centru văd

Geograful n-a fost încă pe țărmul 
acestei cataracte, ciocanul geolo 
gului n-a desprins nici o bucă
țică de piatra din stîncile încon
jurătoare. De curînd, în 1951 a- 
vioanele australiene au descoperit 
în noua Guinee, regiuni populate 
cu triburi care nu au nici un fel 
de legătură cu raioanele populate 
din împrejurimi. Potrivit calculelor 
preliminare, numărul lor este de
terminat la 100.000 de oameni. Și 
nici un etnograf n-a pătruns încă 
în colibele lor, nici un lingvist 
n-a cercetat rădăcinile limbii vor
bită de ei. Să ne referim chiar la 
descoperirea zăcămintelor de dia
mante din Uniunea Sovietică: a- 
ceasta este cea mai de seama des
coperire geologică din ultimele de
cenii ! Nu, hotărît că nu, timpul 
marilor descoperiri geografice și 
geologice n-a trecut încă 1

Dar nu despre aceasta este vor
ba. Să luăm drept adevăr părerea 
că n-au mai rămas pete albe pe pă- 
mint Dar peisajul terestru nu este 
nicidecum cel mai tipic pentru 
planeta noartră, căci întregul us
cat nu reprezintă nici 80% din 
suprafața pămintului; peste 70% 
ea este acoperită de apele mări
lor, oceanelor, fluviilor, care sefrâ- 
înîntă neîncetat. Sub apele oceane
lor se ascund asemenea masive 
muntoase ca lanțul muntos Lomo
nosov. Noi care cunoaștem numai 
o treime din suprafața uscată a 
planetei noastre, nu putem elabora 
legile generale ale structurii ei. 
Alcătuirea unor harți amănunțite 
geologice și geografice ale fundu
lui oceanului, iată sarcina gigan
tică care va sta fără îndoială în 
fața oamenilor de știință din seco
lul XXI.

Perspective și mai mari stau în 
fața geologilor. Oare se pot ei 
mulțumi numai cu cunoașterea u- 
nui strat subțire care se află chiar 
ia suprafața pămintului ? Căci as* 
tăzi cele 5-—6.000 m. adîncime sînt 
limita la care a ajuns sapa de fo
raj. Nici pînă în prezent noi nu 
știm dacă nucleul planetei noastre 
are o temperatură stelară, dacă 
are o temperatură relativ scăzută, 
1.500—2.006 grade, sau dacă păs
trează în el frigul inițial al spațiu
lui cosmic ! Cred însă ca în seco
lul XXI vor fi studiate primii 20- 
30 de kilometri adîncime a scoar
ței Pămintului.

Un mineral util căruia îi apar
ține viitorul este bazaltul care se 
găsește pretutindeni.

Bazaltul — fie de culoare cafe
niu închis sau de culoare neagră, 
fie compact sau poros — este o 
specie de rocă larg răspîndita.

Ea conține de obicei 15—18 la 
rată fier, aproximativ tot atîta 
magneziu, ceva mai puțin calciu, 
3—5 la rată oxizi de potasiu și de

sodiu, aluminiu, silicați. De obicei, 
bazaltul conține și alte elemente, 
inclusiv metalo rare și prețioase.

In multe țări cele mai bogate 
minereuri de fier și de alte ele
mente au fost extrase total sau sînt 
aproape de epuizare. Dar putem 
spune cu siguranță că aproape fie
care țară dispune -de o cantitate 
incomensurabilă de bazalt, acest 
minereu al viitorului.

Geograful viitorului se va ocupa 
de schimbarea activă a caracteru
lui unor localități, regiuni, sau poa
te chiar a unor întregi continente 
de pe globul pămîntesc. Studierea 
influenței curenților calzi ai ocea
nelor va permite să se prevadă 
încă de pe acum cum se va schim
ba climatul dacă direcția acestor 
curenți va fi puțin deviată. Desi
gur că geografii viitorului vor stu
dia consecințele, iar societatea vii
torului va putea schimba direcția 
nu numai a curenților maritimi dar 
și a celor ai aerului. Și atunci, dea
supra pustiurilor va fi creat un 
climat permanent umed, ele vor în
flori, va fi topita ghiața veșnică 
din Siberia, America de Nord și 
poate că și din Groenlanda. Va fi 
îndulcită clima aspră continentală 
din regiunile centrale ale conți* 
nentelor etc. In general, geogra
ful se va transforma dintr-un sa
vant care descrie natura, intr-un 
creator al ei.

! Idei, proiecte,
- -

fj
I mice. Ele vor pompa în Oceanul 
J înghețat de Nord apa caldă a O- 
! ceanuiui Pacific și vor creia un nou 
J curent, egal ca mărime cu Ciuli 
1 streamul. In marea Siberiei de ră- 
j sărit vor apare porturi care nu în- 
r gniață niciodată, asemănătoare cu 
| cel de la Murmansk.
( • Aerul va Ii unsoarea principală
(( la lagărele cu alunecare care lu

crează la viteze mari.

• Mijloacele de transport terestru 
ale viitorului vor fi lipsite de roti. 
In timpul mișcării ele se vor meu- 

[ tine în aer deasupra pămintului cu 
• ajutorul unor electromagnet! al că- 
l ror cîmp va interacționa cu c:mpu- 
1 rlle electromagnetice ale curenților 
| Fouqault. create în sol.
{ • Locatorii vor permite să se vadă
( de pe vapoare fundul oceanului tot 
( atît de clar cum vede un aviator 
f suprafața pămintului cînd e timpul 
i frumos. Geografia fundului oceanu- ( lui va H astfel studiată, îneît con
i’ ducătorii de vapoare se vor orienta 
( după ea ia fel ca și piloții după 
( punctele de reper ale pămintului.
f • Marile orașe vor fi luminate 
I noaptea cu nori de gaze fosforescen- 
I te, create tn ionosferă. In vederea 
I acestui fapt la începutul amurgului, 
I vor fi aruncat! de către rachete ca- 
I tallzatorî care contribuie la fuzio- 
• narea atomilor de oxigen în mole- 
• cule. Lumina se va produce datorită J. acestei fuzionări.

previziuni
• In strîmtoarea Bering se va 

construi un stăvilar cu pompe gigantice aefionate de centrale ato-

(DIN „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA")

5 oameni, 5 tractoare
500 HECTARE

Dupi o călătorie de cîteva zile 
ajunsesem la brigada pentru me
canizarea complectă a lucrărilor 
la grîu, porumb și plante furaje
re anuale, a gospodăriei de stat 
Moțâței.

întinși pe rogojini, cîțiva me
canizatori încă mai roboteau sub 
carterele tractoarelor la lumina 
farurilor. Alții, care abia sfîrșise- 
ră îngrijirile tehnice» găseau cîte 
ceva de făcut In vagonul dormi
tor: unii ascultau radio, alți ci
teau o carte... Se vede că grijile 
zilei nu mai frătnîntau pe nimeni. 
Nu izbutisem să ajung mai de
vreme, să-i intîlnesc în cîmp, la 
lucru. Aveam Jn schimb un prilej 
bun să aflu de la acești flăcăi 
lucruri interesante.

..Lucram odată în brigadă cu 
veteranul nostru, cu tovarășul 
Ștefan Bercescu, istorisește ute- 
mistul Dumitru Sirbu. Ne plăcea 
mult la el. priceperea și îndemî- 
rarea cu care lucra la beteșugu
rile motorului. Numai ce-și piro
nea odată ochii și repede ghicea 
hiba motorului 1 După asta numai 
ce-1 vedeai zimbind :

— Motoriii are nevoie de mul
tă îngrijire ca și omul de hrană. 
Și ne mai spunea : „mașina iu
bește miinile care o îngrijesc". 
Or, la auzul acestor cuvinte noi 
ne cam supăram. Alții nu i-o spu
neau în fată, dar îl ocărau zicînd:

— N-ai prea nimerit-o. Oi fi și 
tu vreun Invătat. dar nu uita că 
și noi ne întreținem mașina, nu 
numai tu. Ne doare și pe noi de 
ea ca și pe tine.

Mai tîrziu ne-am dat însă sea
ma că el avea dreptate. Ne-am 
dumirit mai ales cînd ne-a povă
țuit să învățăm meserii înrudite.

nu mai 
moi în

lumii.

mereu
o fată de-a noastră, mină-n mină cu un negru. Am 
recunoscut-o pe stradă. Nu mai e așa frumoasă, ș 
Pentru el. însă, nu se ca schimba.

La radio ascult mereu „cîntecele popoarelor". 
Crainicul nu mă prezintă, dar am și eu o contribu
ție acolo: la sfîrșit sînt cîțiva centimetri de 
plauze.

A meritat...
Aș vrea să sintetizez chipul bucureșteanului 

a pregătit Festivalul. M-cș teme de retorism 
numesc arhitect și poet. Dar cm o justificare 
fectă.

Cunosc 
talentați;

Unul e 
pe care s-a deschis Festivalul.

Celălalt e poet. El crea stihurile.
FILIP CERBU

doi frați. Absolut autentici, 
laureați; decorați.
arhitect. El a creat planurile

care 
să-l 
per-

Renumiți;

stadionului

— Bun lucru ne-am zis. Nu-Î 
rău să cunoaștem meserii mai 
multe. Asta ne-ar aduce multe 
foloase. In gospodărie funcționau 
de mulți ani cursuri profesionale 
de ridicarea calificării. Ele însă 
nu erau suficient de activizate. 
Ne-am glndit să le folosim mai 
rodnic. Am chibzuit îndelung ce 
multe foloase aduc aceste cursuri 
mecanizatorilor sovietici. Tn ca
drul lor se Însușesc meserii înru
dite. se capătă o înaltă califica
re. De ce n-am face și noi la fel ? 
Organizația de partid și de 
U.T.M., conducerea gospodăriei 
și specialiștii noștri țineau mult 
la acest lucru și s-au arătat de 
la început binevoitori să ne aju
te ca în cadrul cursurilor profe
sionale să putem căpăta cunoș
tințe legate de mecanică, lăcătu- 
șerie, șoferie, cunoștințele necesa
re unui ajustorși ale unui combai- 
ner. Intr-un alt curs am învătat 
noțiuni de agrotehnică și de me
canizarea lucrărilor agricole. Cu 
mult drag și cu multă plăcere ne 
amintim despre cursurile profesi
onale, despre foloasele lor. Acum 
n-ai să mai întîlnești tractoare 

‘ ’ rămase în cîmp și aș- 
sosească mecanicul a- 
atelierul mecanic. Cei 
dintre tinerii mecani- 
în același timp meca- 

•••*-• combaineri și șo
feri, lăcătuși și ajustori. Dar nu 
numai atît. Ori de cîte ori soseș
te vre-o mașină nouă, tinerii sînt 
cu ochii pe ea; o studiază cu 
grijă și interes, doresc s-o mînu- 
iască. Ne diăm bine seama că a.

PETRE LUNGU

sau mașini 
teotlnd să 
pricol sau 
mai multi 
zatori sînt 
nici agricoli,

(Continuare In pag, ă-u^



■■« fa fia :

Revăd stradela Nostalgiei, 
Cu marii ei pereți de umbră. 
Cu iederi lungi, de umezeală, 
Cățărătoare pe pereți.

Păunul soarelui, de aur 
își scutura aiurea coada,
Și numai lebăda zăpezii 
Ne troienea cu pufuri alb.

în van cioplea în ziduri ploaia 
Cu mii de dălți stăruitoare. 
Dacă se-ntrezăreau coloane, 
Erau doar trîmbele de praf.

Aici domnea Cenușăreasa, 
împărăția ei modestă 
Era stradela fumurie.
Dar așternută cu visări.

Pe treptele de mult tocite 
Venea fetița cu chibrite, 
Visînd la raza fermecată 
A soarelui din palma ei.

Zadarnic căutam pe trepte, 
în brumă, umbra ei puțină.
Pierea îndată, sperioasă
Ca o steluță de omăt...

Purtînd tichia năzdrăvană 
Care te face nevăzut
Se furișa pînă la mine 
Viteazul Robinson Crusoe.

Făcea un singur semn: ești gata? 
Și îl urmam, zelos ca Vineri,
Și în pădurea tropicală 
Aveam teribile-aventurl.

Profanii nu vedeau, firește. 
Oceanul terrfe al savanei, 
Nici martț arbori travestiți 
In uscături ale stradelei.,

Peisaglul lunar al nopții, 
Cu ploaia rece de mercur, 
îmi prevestea în mare taină 
Clte-o invazie stelară.

ȘI numai eu știatn să văd 
In trecătorii albi de lună, 
Cu lungă mantie de umbră. S
Iscoadele din alte astre... 

Dormea stradela Nostalgiei, 
O mare moartă de argint; 
Dormea neștiutoare somnul 
Pe care mie mi-l răpea.

• • »■ i • • •

Un pas tn noapte. încotro ? 
Răsună surd, c-un solz de teamă. 
Răsună a singurătate ; 
Pribeagului ii e urit.

Deodată șovăie si tace.
E lingă noi. Stăm spate-n spate, 
De-o parte-a zidului, de alta.
SI ne desparte numai ziduL

Tăcerea e mereu mai densă — 
O mare apă nemișcată
Care-mi oprește răsuflarea 1 
Si mi-o Întoarce in auz 

iar bezna orei mă furnică, 
în așteptarea unui sunet, 
0 simt pe-obraji, o simt pe buze; 
Pribeagul lingă mine, tace...

Intti ușor ca o părere.
Apoi mai cert, dar lin ca șoapta. 
Un mers de fată-nvie strada, 
S-apropie de noi — și tac» 1 )

0 clipă, alta, și deodată, 
Nehotărit, tn contrapunct 
Nepotrivindu-și încă pașii. £ 
Pornesc, pribeagul meu și fata.

Rămîn c-un sentiment confuz 
Că a trecut pe lingă min» Ț 
Ceva frumos, și-nalt, și tainic. 
Si n-am știut să-I deslușesa 

Dar, palpitind de rezonantă. 
Stradela cîntă și-și petrece 
Sărbătorește, ndragostifii 
Orfani de un acoperiș.

In tainica mănușă-a nopții 
O mînă a-ncrustat în zid, 
in zidul nostru fumuriu.
0 enigmatică emblemă.

Era o cruce de ciocan
Și semiluna unei seceri, 
îndemn al unei noi credințe 
In care omul este zeul.

Cum n-am simțit în pisla nopții 
Semnatul miinil tăinuite.
Și n.am ieșit, fierbintea frunte 
Să-mi răcorească neaua lunii ?

Aș fi cuprins superba mină, 
Furind din magica-i putere.
Și steaua vieții mele simple 
Ar fi cotit pe-orbite noi.

A doua zi priveam în friguri 
Parada mtinilor trecind. 
Pîndeam un gest, o tresărire. 
Ca să-l șoptesc: te recunosc!

Erau scorțoase cum e teiul.
Sau ca mesteacănul, crăpate; 
Dădeau să-și înflorească pumnii, 
Sau pendulau nepăsător.

Vedeam prea bine: fiecare 
Putea fi mina căutată.
Dar și-ascundea puterea sfîntă. 
Menită unor alte nopți.

Neștiutoare și aprinsă.
Copilăria mea avidă 
Se străduia să descifreze 
Subtilul cint ce-l bănuia.

Clnta stradela Nostalgiei, 
Clntau și miinile-nțeiepte.
In demonstrația lor mută 
Emblema ștearsă saiutind.

și candoare Ion Vanica 
Dirijorul corului

r F Rătăcirile lui Salamon
Salamon Andrâs se consideră 

un mare ghinionist Totdeauna 
s-a zbătut ca să-și asigure lui și 
a lor săi un trai mai omenesc, 
dar n-a reușit. Pe vremea boie
rilor a hăituit vulpile și iepurii 
pentru domnii stăpîniți de patima 
vtnatului. a încercat să repare 
orga bisericii din sat. s a ocupat 
și de alte asemenea treburi, iar 
tn cele din urmă a cumpărat pe 
două rațe — cele mai arătoase 
din gospodăria lui săracă — 
circularul aflat Intr-o stare jal
nică. al unui chiabur. De la a- 
ceastă ultimă ispravă, de care e 
foarte mindru, căci socotește că 
devenind mașinist a găsit calea 
spre o viață îmbelșugată i se 
trag. însă, noi ponoase. Ultimele, 
fără îndoială, căci ele îl trezesc 
pe Salamon la realitate, îl opresc 
din goana lui de u.nul singur 
după noroc și tl ajută, să outrun- 
dă mai temeinic tn viața nouă 
spre care de „ fapt a năzuit de 
mult, fără să-și dea seama

Din cauza mașinii cumpă
rate — deși aceasta n-a func
ționat decît cîteva săptămîni 
și nu i-a adus nici un ciștig — 
omul e impus la obligații de chia
bur, Iar după ce lucrurile se lă
muresc și el intră, cu mașină cu 
tot. in colectivă, un delegat al 
sfatului popular, pe care Sala
mon, impulsiv cum e. l-a pălmuit 
fiindcă-i spusese chiabur, e Pe 
cale să obțină excluderea lui din 
gospodărie. Totuși, situația se 
poate rezolva destul de ușor. 
Dreptatea omului necăjit, cu fa
milie grea, a cărui viață o cu
noaște tot satul e evidentă, și e 
de-ajuns șă se meargă la comite
tul raional de partid unde Sa
lamon a mat găsit odată ințele 
gere, pentru ca acuzațiile ab
surde ale zelosului delegat să 
cadă. Lucru care se și întîmplă, 
doar puțin intîrziat de șovăielile 
președintelui gospodăriei, om o- 
nest și devotat dar care nu în
drăznește să aibă opinii proprii 
cînd slnt in joc raporturile lui 
cu foruri mâi înalte — în cazul 
de față delegatul sfatului raio
nal, Autorul a înțeles, de altfel, 
lucrul acesta: finalul nu pre
zintă și discuția de la raionul de 
partid — ceea ce ar fi fost de 
prisos de vreme ce deznodărnîn 
tul e clar — ci pe Salamon în
soțit de președintg și de briga
dier. în drum Spre raion chib
zuind gospodărește la piticieta

cu care-și va duce băieții la 
cîmp. Semn că se simte Încă de 
pe acum eliberat de necazurile 
din ultimul timp și la locul lui 
in viața gospodăriei colective, de 
care nu a avut încă răgazul să 
se bucure pe deplin.

Deci, ceea ce reține atenția în 
carte e nu. atît conflictul, cit fi
gura plină de autenticitate, deși 
tiu prea profund investigată a 
eroului ei. Salamon e un om cin
stit, isteț, înzestrat cu o demni
tate și o sete de viață dreaptă, 
întemeiată pe egalitate — cu 
sentimente mocnite dar puterni
ce — care-l înrudesc cu țăranii 
lui Marin Preda. Efortul lui de 
a ctștiga mai bine are ca mobil 
nu o simplă dorință de înavuți
re, ci aspirația spre un trai 
demn* eliberarea de situații umi
litoare — sărăcia tl obligă pe Sa
lamon să refuze colindătorii ca
re-l vizitează iarna, deoarece nu 
are ce să le ofere ș.a.m.d. Faptul 
că lucrul acesta H obsedează și 
că la remedierea acestei situații 
se gîndește in primul rînd, cu

ușurare, cînd condițiile îi sînt fa
vorabile, e semnificativ. Salamon 
e însă și un individualist naiv 
care vreme îndelungată face toa
te numai „cum îl taie capul** 
fără a ține seama de ceilalți și 
deci cu atît mai ușor de amăgit. 
(In cazul cu circularul, se entu
ziasmează inocent de cumpărarea 
mașinii fără a se întreba ce l-a 
determinat pe chiabur să i-o dea 
aproape pe degeaba și de-abia 
mai tir zi u își dă seama In ce 
încurcătură a intrat). Plină de 
savoare e incintarea, la fel de 
naivă, in fața propriei familiari
tăți cu noile noțiuni și formule 
ale vremii. Cînd i se lămurește 
că în calitate de proprietar al 
buclucașei mașini are obligații 
fiscale, el propune, convins că a 
găsit soluția salvatoare, să fie... 
naționalizat. Iar cînd delegatul U 
interoghează asupra părerii lui 
despre reforma agrară: „Păre
rea mea a fost democrată — 
trînti Salamon deșteptăciunea — 
și se bucură gîndindu-se ce bine 
a brodit-o“.

Cînd mergi la un 
concert al vreunui 
cor de copii te aș
tepți să te izbească 
in primul rînd gin
gășia micilor „făp
turi cintătoare" și 
ești pregătit să a- 

j corzi o serie de cir- 
I cumstante atenuante 

pentru lipsurile pe 
care In mod inevita
bil socoti că le va 
avea corul. Dar ara
reori se întîmplă ca 
elementul cel mai 
frapant la un ase
menea concert să fie 
măiestria. Măiestria 
se dobindește greu, 
este o calitate carac
teristică a maturită
ții. Și totuși acești 
copii care au între 8 
și 16 ani te impresi
onează prin măies
tria lor. Secretul re
zidă desigur în ta
lentul și muzicalita
tea lor naturală; dar 
nu numai in aceasta. 
Și in acest caz. ca 
și în cazul altor an
sambluri, secretul 
valorii artistice deo
sebite trebuie căutat 
în conducerea sa și 
cum este vorba de 
corul de copii Radio, 
în gustul, spiritul 
pedagogic muzicali
tatea. maturitatea 
artistică a dirijoru
lui Ion Vanica.

Corul se pare că 
numără 12 ani de 
existentă. Acești ani

au fost ani de mun
că, de triere, de per
fecționare și rafina
re permanentă ast
fel incit azi, corul 
este la un nivel 
înalt in ceea ce pri
vește omogenitatea, 
sonoritatea și tehni
ca corală.

Cine a fost la re
centele concerte ale 
ansamblului, în care 
micii noștri muzici
eni au prezentat 
programul pe care-i 
cintaseră în Repu
blica Federală Ger
mană, a putut să-și 
dea seama cu ușu
rință de acest lucru. 
Corul atacă toate 
partiturile cu o de
zinvoltură pe care 
numai deplina stăpî- 
nire a tainelor ei o 
îngăduie. „Cintecul 
de leagăn* de Mo- 

sau „Ave Ma
ria” de Schubert 
(aradjat admirabil 
pentru cor de copii 
de Vasile Popovici). 
„Alunelul Oltenesc” 
de N. Lungu — iată 
numai cîteva din 
piesele In care coral 
a realizat momente 
de artă autentică de 
înaltă calitate. So
lista Elena Cotru- 
baș a vădit resurse 
muzical-vncale boga
te și ne-a incintat, 
deopotrivă cu an
samblul. Intonația 
precisă, suplețea fra

zart

zei muzicale, finețea 
nuanțelor au carac
terizat prezentarea 
pieselor din pro
gram. Acompania
mentul discret al 
pianistului Vadim 
Șumski merită a fi 
subliniat

★
Corul de copii Ra

dio cu măiestrie și 
gingășie a dus so
lia artei noastre pes
te hotare. La Wup
pertal. Gladlach și 
Dusseldorf, in R. F. 
Germană, ei au ob
ținut un imens suc
ces care s-a revăr
sat asupra artei 
noastre muzicale tn 
general și a condi
țiilor ei de înflorire.

Corul de copii Ra
dio este o realizare 
de preț, rodul unei 
activități exempla
re. Multe coruri pro
fesioniste de oameni 
maturi 11 pot invidia 
pentru calitățile sale, 
de la cele muzicale 
la cele legate de dis
ciplină. de bucuria 
de a face muzică. 
In același timp corul 
este pentru copii o 
școală tnaliă de artă 
și spirit de răspun
dere obștească.

Pentru toate aces 
te> Radiodifuziunea 
noastră, dirijorul Ion 
Vanica, merită toată 
prețuirea, toată re
cunoștința.

FR. SCHAPIRA

Catană Lucia

Enăceanu Florin

Violent, mai ales cind e vorba 
de demnitatea lui pe care simte 
că acum rumeni nu mai are drep
tul s-o calce in picioare — dar 
și dornic de o viață frumoasă, 
de o activitate căreia să-i dăru
iască toată inventivitatea și ca
pacitatea lui de entuziasm. Sala 
mon evoluiază firesc spre dezno- 
dămintul ales de autor. Locul lui 
e Intre colectiviștii care aduc 
satului o nouă înțelegere a vieții 
și a muncii.

FELICIA DAN

—ÎN C U Rî N D------- ,
i Marele concurs permanent î

4 de jocuri și probleme educativ-distractive
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Cărți noi
I. S. TURGHENIEV - Opere - 

voi. VIII (nuvele și povestiri) 
420 pag. — 17,30 lei. Ed. Car
tea rusă.

CAMIL BALTAZAR — Versuri 
— cu o postfață a autorului. 
288 pag. — 10,50 lei. ESPLA

N. G CERNIȘEVSKI - Prolo
gul — roman. 436 pag.— 10,50 

I lei. Ed. Cartea rusă
LUISE DORNOMANN — Jenny 

Marx — 208 pag. — 4,50 lei. 
Ed. tineretului.

JEROME K. JEROME — Fanto
ma lui Whibley — schițe. Co
lecția „Meridiane**. 176 pag. —
2.50 lei. ESPLA.

CAMIL PETRESCU — Teatru 
vol. I — 456 pag., vol. II — 
436 pag., 17 lei. ESPLA.

HENRIETTE IVONNE STAHL 
— Voica — 268 pag. — 4,75 
lei. ESPLA.

GH. TOMOZEI — Pasărea alba
stră — versuri. 224 pag. —
7.50 lei. ESPLA.

THEUN DE VRIES - O stafie 
umblă prin Europa... — roman 
Colecția „Literatură universa
lă contemporană** vol. I, 436 
pag... vol. II 344 pag., vol. III 
360 pag. 20,50 lei. ESPLA.

A. I. KUPRIN - Povestiri - 
Colecția „Biblioteca școlaru
lui*4, 100 pag. — 2 lei. Ed. ti
neretului.

E. DELINOVA - Pîrîlașele - 
16 pag. — 3 lei. Ed. tineretu
lui.

ANA TUDORAȘ — Radu Bradu, 
52 pag. — 2,25 lei. Ed. tinere
tului.

o 
M 
U
L
V
I
u

Am auzit foșnetul 
Bolii îndepărtîndu-se de 
lingă patul meu. Și 
doctorul mi-a Spus că 
voi trăi. Voi mai trăi 
douăzeci, treizeci, poate 
cincizeci de ani.

Sînt om viu. Cite nu 
știe să facă un om viu ? 
Să vedem. Am o păpu
șă nouă: eu însumi, — 
om viu.

Știu să umblu, ridic 
un picior, îl pun jos. 
încă un picior — jos. 
Orice om viu, cel mai 
prost din lume, știe să 
umble. Morții nu știu să 
umble.

Știu să mănînc. Iau o 
bucată de pîine, o prind 
între dinți, mușc. încleș
tez fălcile, le descleștez. 
Morții nu știu să facă 
asta.

Știu să deosebesc mi
rosuri și culori. Liliac și terebenti
nă. Verde, roșu, negru, galben. 
Orice om viu, cel mai grosolan la 
suflet, știe să deosebească mirosuri 
și culori.

Gîndesc. Mortul, fie el Socra- 
te, nu gîndește.

Voi mai trăi douăzeci, treizeci, 
poate cincizeci de ani.

Cincizeci de ani, o să mai aud 
cîini schelălăind, o să văd seara 
luminile roșii și albastre ale orașu
lui proiectîndu-se pe asfaltul umed, 
o să am de-a face cu lingurițe, tre
nuri, telefoane și cîte alte dulci- 
nimicuri ale vieții. Mă voi reobiș- 
nui cu solnița, care-mi părea o 
crudă bătaie de joc, în fața mor- 
tH.

Ca un copil rătăcit, plîngînd de 
fericire că e din nou acasă, m-am 
reîntors între oameni.

Cînd trăim doi ani, sau cinci 
ani, sau zece ani undeva, cu mai 
mulți oameni la un loc, ne e greu 
să plecăm din locul acela și să ne 
despărțim de oamenii aceia. Dar 
e mai greu să plecăm din lumea 
în care ne-am petrecut toată via
ța și să ne despărțim de toți oa
menii cu care am trăit împreună 
pe lumea asta, chiar și de cei pe 
care nici nu i-am cunoscut vreo
dată.

M-am reîntors între oameni.
Cînd credeam că voi muri, eram 

redus la dimensiunile individului, 
aveam în urma mea Viața iar 
înaintea mea Moartea.

Acum, am în urma mea milioa
ne de ani de viață, înaintea mea 
alte milioane de ani de viață.

înaintea morții îmi ziceam că 
mi-e tot una de am trăit acum sau 
cu mii de ani în urmă; că mă 
simt egal cu tine, să zicem, un om
care ai trăit pe vremea cînd vinul 
și griul se păstrau în amfore. Dar 
cu cît mă simt acum mai bogat 
decît tine! Eu l-am cunoscut, în
tre timp, pe Isaac Newton, pe Marx 
și pe Einstein. Am auzit marile 
minți ale omenirii răspunzîndu-și 
peste veacuri, cum se strigă păsă
rile în pădure, una pe alta. Am 
auzit pe Einstein răspunzînd lui 
Newton și am văzut răspunsul dat 
pe pămînt lui Marx, de Lenin.

M-am reîntors între oameni. îmi 
simt pe față zîmbetul nesfîrșit, 
gata de orice generozitate, pe care 
numai cei scăpați de la moarte îl 
pot avea. Mă simt eliberat de că-

Mi se pare că ceea ce realizează 
pe ecran Laurence OHvier nu e nici 
film, nici teatru, nici film-spectacol 
ci e ceva nou, deosebit, potrivit 
numai concepției sale. în fond, pu
țin interesează dacă e film sau 
teatru, nu are însemnătate în ce 
clasificare va fi încadrat; principa
lul e că ne aflăm în prezența unor 
adevărate opere de artă, de mare 
artă. Spun acestea deoarece se 
poate observa că atunci cînd pur
cede Ia crearea filmelor sale, Lau
rence Olivier îndepărtează din ori
zontul său tot ceea ce l-ar putea 
stînjeni din legile specifice ale ci
nematografului, preocupat numai 
de atingerea scopului pe care și 
l-a fixat, așa cum și l-a fixat. Pro
babil că el se sinchisește foarte 
puțin de cerințele de dinamică ale 
filmului și chiar cînd există o ast
fel de mișcare în creația sa pentru 
ecran, ea apare din cu totul alte 
considerente decît cele impuse de 
canoanele cinematografice. Acest 
lucru se ilustrează deosebit de lim
pede în „Hamlet" și mai ales în 
recentul „Richard al III-lea“.

Dacă în „Richard al III-lea" a- 
par cîteva exterioare, cavalcade, o 
bătălie, aceasta n-are legătură cu 
cerințele specifice filmului. Nici 
una din călătoriile pe cal între 
locurile acțiunii nu este de ordin

Laurence Olivier
regizorul și actorul

găsirea adevărului, a justificărilor 
unei atitudini drepte din partea 
lui. Cît de mult contribuiau la crea
rea atmosferei de suferință morală, 
de zbatere într-o închisoare a gîn- 
dirii, zidurile turnului, plate, fără 
variație, fără accidente, de o veș
nică umezeală ce producea aproa
pe fizic spectatorului senzația de 
frig pătrunzînd pînă la oase.

Ei bine, în „Richard al III-lea“ 
decorului nu i se încredințează nici 
pe departe asemenea semnificații 
majore. Nu numai atît dar decorul 
mai complex este într-o asemenea 
măsură neglijat îneît adesea este 
înlocuit de o pînză pictată fără 
efortul de a ascunde ceea ce e ru
dimentar. (Cît se poate de contras
tant față de preocuparea pentru 
plastica filmului, pentru monumen- 

■,-i....... — ______ _____  tal vădită în „Romeo și Julieta" al
spectaculos*; fiecare este însoțită lui Castellani ce rulează concomi- 

’ * ’ * ’ “ ■ tent în Capitală). Mai mult. In ge
neral ultimul film al lui Laurence 
Olivier pe care-1 vedem, este vă
duvit de vreo atenție deosebită a- 
cordată procedeelor regizorale. In- 
cercînd să lămurim aceasta vom 
spune în primul rînd că spre deo
sebire de „Hamlet", „Richard” nu 
este un film de atmosferă. Aici nu 
întîlnim o atmosferă densă de te
roare, de groază care se spune că 
ar fi existat în vechiul film cu 
Boris Karloff, mi se pare. Chiar, 
„Richard al III-lea“ este, am im
presia, în concepția lui Laurence 
Olivier mai puțin o tragedie. Nu e 
O tragedie propriu zisă fiind lip
sită de un conflict bine echilibrat 
din punct de vedere dramatic. Nu 
există o tabără activă a dușmani
lor lui Richard care să răspundă 
atacurilor sale și dacă la urmă re
gele cocoșat este învins de inami
cii săi, aceasta se întîmplă mai 
mult spre a se da satisfacție spiri-

de un dialog aducînd o notă im
portantă în acțiune, o nuanță de 
preț. Cît despre bătălie (puținele 
imagini care se oferă din ea) era 
necesară pentru a pu-1 face pe 
spectator să piardă privirea de an
samblu asupra cîmpului de luptă, 
neînțelegînd cum apare Richard 
în situația nenorocită de la sfîrșit. 
Dar în acest ultim film, Laurence 
Olivier își pennite o și rnai mare 
„profanare" a canoanelor, negli
jează, de pildă, evident decorurile. 
Vă amintiți importanța acordată în 
„Hamlet** decorurilor ? Plimbarea 
amețitoare a obiectivului de-a- 
lungul nesfîrșitelor scări străbătînd 
castelul de la Elsinore în toate di
recțiile sugera de minune turmen
tările sufletești ale nobilului prinț 
al Danemarcei, suferințele și șovă
ielile lui, căutările sale filosofico- 
etice în sufletul său și al celorlalți, 
scormonirea acestor abisuri pentru

tuîui de dreptate al spectatorului 
de cît din considerente de con
strucție dramatică. Aducînd o lu
mina interesantă în interpretarea 
piesei, Laurence Olivier pune în 
valoare calitatea de neîntrecut cu
noscător a omului lui Shakes
peare, studiază alături de autor în 
„Richard al III*lea“ în primul 
rînd limitele ticăloșiei omenești, 

adinei stră- 
pentru a pu- 
poate ajunge 

și fărădele-

coboară în cele mai 
funduri ale sufletului 
tea vedea pînă unde 
un om cu cruzimea 
gile.

Richard al III-lea reprezintă, aș

însemnări
DE SPECTATOR

spune, quintesența eroilor negativi 
shakespearieni și pe această linie 
l-a creat Laurence Olivier. Tinînd 
seama de aceasta, apare limpede în
semnătatea acordată de el monolo- 
gurilor eroului principal, în care 
acesta se auto-expune. Pentru a 
demonstra perfecta pervertire a a- 
cestuia, actorul ne arată că nici 
în asemenea clipe Richard nu este 
6incer, nu este el însuși, pînă în- 
tr-atît i-a intrat în sînge simula
rea, prefăcătoria. Tn afară de acea
sta Laurence Olivier renovează ar
ta monologului, așa după cum toa
tă interpretarea filmului vădește o 
nouă concepție. Monologurile sale 
sînt de fapt niște dialoguri secțio
nate. Vreau să spun că autorul nu 
privește fix într-un punct, nu se a- 
dresează impersonal ci poartă par
că o discuție cu un interlocutor in
vizibil, care poate fi spectatorul,

propria lui cunoștință sau altcine
va, cine știe ? Esențial este că, au- 
toanalizîndu-se, Richard nu se des
coperă complect, continuă să joa
ce teatru. Pe deoparte el îi facili
tează celui cu care dialoghează, re
țineți dialoghează, înțelegerea a- 
numitor lucruri : face cu ochiul că
tre cei despre care vorbește, își 
indică prin gesturi infirmitățile fi
zice, face să apară în ochi luciri 
ce nu lasă îndoieli cu privire la 
soarta victimelor sale. Richard a- 
pare astfel mîndru de el, sigur de 
victorie, calculîndu-și matematic 
șansele dar în același timp, averti- 
zînd asupra crimelor pe care le 
pune la cale, lasă să-i scape, cînd 
un zîmbet de modestie ce parcă 
spune: „Ei, lăsați, nu sînt chiar 
așa un scelerat mare pe cît par, 
sînt de abia un biet începător**, 
cînd un chicotit de cabotin ce face 
să te îndoiești de sinceritatea ori
cărei afirmații a lui, să rămîi ade
sea descumpănit.

Maniera realistă de interpretare, 
după cum spuneam, și-a pus pece
tea asupra întregului ansamblu ac
toricesc. Interpreții sparg tiparul 
jocului clasic, cu urlete, încreme
niri, gesturi mărețe etc. Rostind 
replici impregnate de un anumit 
stil pompos al vremii, actorii fo
losesc un debit verbal cît mai a- 
propiat de cel al omului modetn, 
de viața cotidiană și variind totuși 
ritmul, nu alunecă pe pante uriașe 
de la strigăte haotice la șoapte 
sugrumate. Această variație nu se 
orientează numai după conținutul 
replicii și după micile fapte a- 
proape neînsemnate petrecute în 
timpul rostirii ei, fapte pe care sti
lul clasic de interpretare nu le cu
noaște. Admirabil reprezintă acea
stă manieră de joc și actorul Ralph

tușele apăsătoare ale individului 
mi-am reluat toată seninătatea ca> 
mă, imperturbabilă, a speciei

0 lumină îngrozitoare mi-a jul* 
ger at prin creier. Secolul 20, al 
cărui fiu mă mîndream a fi, l-am 
despicat în două; l-am cercetat pe 
masă, iar secțiunea lui, luminată^ 
mi-a azvîrlit în ochi cea mai în
fiorătoare priveliște pe care a cu
noscut-o lumea.

Și în timp ce viziunea sinistră 
îmi crispa tot trupul, în urechi mă 
înțepau ca niște ace glasuri ce-și 
bateau joc de naivitatea mea bună 
și simplă de om viu.

Spuneau că s-a terminat cu se
ninătatea calmă, imperturbabilă, a 
speciei. în secolul douăzeci nu nu
mai omul, dar și omenirea poate 
pieri.

lntîi, acest miracol al inteligen
ței : omul secolului nostru, care cu 
mintea lui de 1400 de grame a 
despicat materia trezindu-i puteri 
de cifre incomensurabile; oniul se
colului nostru care joacă pe dege
te miile de ani de uraniu și care 
a realizat cu mijloacele sale o căl
dură mai mare decît a soarelui.

Și pe urmă cea mai îngrozitoa
re și stupidă priveliște a lumii: 
niște paiațe sinistre și descreierate, 
făcute din carne și sînge în loc de 
paie și cîlți, se uită pe gaura cheii 
în laboratorul în care s-a născut 
pentru a doua oară soarele; cu o 
șireată îndemînare de cretini, fură 
soarele și lingîndu-se pe buze se 
pregătesc să-l zvîrle asupra lumii.

Masacrul în care niște oameni 
i-ar omorî pe alții dîndu-le în cap 
cu statuile lui Michel Angelo nu 
ar fi mai lugubru și mai de neîn
țeles.

(Și vezi, noi știam din cartea 
lui Mart și apoi din aceea a lui 
Lenin, că paiațele ne vor da tir- 
coaie ani și ani de-a rîndul, căci 
așa scrie în ursita capitalismului, 
In ursita lor).

Cită jignire adusă omenirii: ca
petele albe ale savanților, ale ce
lor mai aleși oameni din lume, să 
fie nevoite să se gîndească la inep
țiile anacronice ale demenților, să 
le facă acestora cinstea de a le 
răspunde cu protest și indignare, 
în loc de nepăsare și dispreț.

Să asculte cum aceștia amenință 
cu exterminarea speciei umane.

Sînt om viu. în dreapta mea stă 
un alt om viu, iar în stingă încă 
un om viu. De jur împrejur, pla
neta noastră poartă pe ea oameni 
vii.

Oamenii vii știu să umble, să 
vorbească, să miște brațele și să-și 
apere viața.

Dacă erupția Vezu viului sau cu
tremurul de la Lissabona ar fi fost 
opera unor oameni, este de neîn
chipuit pedeapsa pe care și-ar fi 
primit-o aceștia din partea oame
nilor vii.

Oamenii care âu aruncat asu
pra pămîntuluL umbra de la Hiro- 
șima și care astăzi amenință 
lumea cu catastrofe mult mai cum
plite decît au fost acelea, să se 
teamă: este de neînchipuit ce s-ar 
întîmplă dacă toată durerea și re
volta neputincioasă în fața catas
trofelor naturale și a mizeriei fizi
ce umane adunată de oameni de-a 
lungul veacurilor, în loc să se 
sublimeze odată la o mie de ani
în muzica lui Beethoven, s-ar re
vărsa în minia oamenilor vii, îm
potriva vinovaților.

Sonia Larian

Richardson mai cu seamă în cli
pele cînd vine să anunțe cum 
primește poporul vestea alegerii lui 
Richard ca rege. Deși știe că pe 
Richard aceste lucruri îl interesea
ză la maximum, Buckingam (a- 
cesta este rolul interpretat de 
Richardson) nu se omoară cu fi
rea : relatîndu-i faptele își alege 
ceva de mîncat, drămuiește replica 
în ritmul în care-și pregătește o 
gustare bună, intercalînd în mima 
adecvată descrierii scenei la care a 
fost martor, mișcări ale feții îneîn- 
tată de deliciile culinare ce și le 
oferă.

După cum spuneam, Richard a 
ajuns la o perfecțiune a perfidiei 
care anihilează orice spontaneitate 
în atitudinea lui. Există totuși 
două momente cruciale în care su
fletul său străpunge masca de con
veniență adoptată de el și aceste 
momente marchează declinul său. 
Primul moment este acela cînd Ri
chard se suie pe tron. Laurence 
Olivier îl prezintă pe rege într-un

mod neobișnuit; fața și trupul lui 
au pierdut vioiciunea dinainte și 
Richard zace în tron pierdut, șfîr* 
șit, copleșit de propria-i victorie, 
obosit de sforțările depuse, trebu
ind să se odihnească necrezîndu și 
parcă ochilor că și-a îndeplinit 
groaznicele planuri.

Al doilea moment este acela cînd. 
se trezește din visul groaznic din 
noaptea ce precede bătălia. îngro
zit, Richard apelează sincer la Ca- 
tesby și Ratcliff, le împărtășește a- 
devăratele temeri care-1 frărnîntă. 
Laurence Oliviei parcă spune spec
tatorului : „Dacă Richard e sincer, 
dacă se încredințează altora, atunci 
să știți că numai e Richard de altă 
dată, să știți că propriile-i fără de 
legi s-au răzvrătit împotrivă-i și 
amenință să-l distrugă1-, Și în- 
tr-adevăr, de fapt clipa trezirii din 
vis este ceea ce consemnează că
derea lui Richard, încoronată apoi 
de magistrala, inegalabila scenă 
uciderii lui.

B. DUMITRESCU



Să discutăm despre: 
Tinerețe educație răspunderi

Salvează*# copiii,
ei nu sînt numai ai tai!

Declarațiile lui N. S. Hrușciov
la conferința de presă organizată

Te-am cunoscut cu ani în 
urmă. La prima vedere lași o 
impresie bună, de om așezat, 
manierat, avînd în permanență 
un zîmbet discret pe buze... 
Iți place sportul, plimbarea, 
viața... Ieși adesea îmbrăcat 
bine, cu gust, alături de soția 
ta. Te simți bine. Nici o urmă 
de tristețe nu-țl întunecă fața. 
Ești senin și, ceea ce e mai 
interesant, pari bun și priete
nos. Așa te cunosc și, mai ales, 
te văd mulți. Lucrezi și astăzi 
ca electrician la Șantierele 
Navale din Galați.

N-aș putea să spun cum îți 
faci datoria acolo. Știu însă 
cum țî-o îndeplinești sau, mai 
bine zis, cum nu țî-o îndepli
nești acasă, în familie; cum îți 
respecți și crești copiii — cele 
două fiice. Poate-ți închipui 
că aparențele tale respectabile 
impun să fii lăsat în pace. Dar 
există ceva mult mai presus 
în fața căruia aparențele tale 
se spulberă : răspunderea de 
părinte de care societatea nu 
te poate absolvi. Și pentru că 
„Scînteia tine
retului" a des-
ch!s Jolhatnen Scrisoare deschisă 
problemelor către Dumitru Teodoru, 
ducafiei tinere
tului mă simt 
îndemnat să fo
losesc acest pri
lej

Acum patru ani ți-a murit 
soția — o femeie bună la su
flet, sîrguincioasă, blajină. Cu 
ea ai avut doi copii: pe Doina 
și Lenuța, două fete drăguțe 
pentru care fiecare primăvară 
aduna in suflet noi speranțe 
și vise. Două fete care au ră
mas însă orfane de mamă... Mi
zeria spirituală in care ți-ai 
ținut soția, desconsiderarea, 
umilințele indurate, faptul că 
ai tratat-o ca pe o servitoare 
și nu ca pe o tovarășă de viață 
— toate acestea i-au grăbit 
sfîrșitul. Și... nu se uscaseră 
încă bine lacrimile copilelor 
tale cind locul ei a fost ocu
pat în casă de o altă femeie. 
Din acea clipă bietele copile 
n-au mai găsit nicăieri căldura 
părintească. Au început să 
umble din ce in ce mai prost 
îmbrăcate. Mereu singure. Dar 
nu numai asta. Ai Început să 
te porți ca un zbir, să le bați 
din nimic.

Nemaiputînd indura această 
viață, Lenuța, fata cea mai 
mică (care n-a împlinit incă 
17 ani) a trebuit să renunțe la 
căminul părintesc, să fugă... 
Unde ? Nu se știe. Pe tine nu 
te frămîntă acest lucru. Ești 
același : senin, liniștit, imper
turbabil. Doina, mai îndură
toare, n-a plecat. E incă acasă, 
la tine. Dar de cîte ori n-o bat 
gindurile să împărtășească 
soarta surorii ei, dacă nu va 
fi mai înainte izgonită. Doar 
nu o dată i-ai deschis ușa, ară- 
tîndu-i drumul. încă nu poți 
fi „fericit". Șl ceea ce te mai 
împiedică este — cum de nu 
simți monstruozitatea acestui 
gînd ? — bietul tău copil. Ce 
fericire poate fi aceea al cărei 
preț răpește dreptul altuia — 
al propriului tău copil — la 
fericire? Cind copilului rupt 
din inima și singele tău ii furi 
bucuria celor mai frumoși ani 
ai vieții ? Anii adolescenței, 
virsta in care se țes idealuri

din Galati
strada Tg. Ocna 28

Îndrăznețe, anii in care inima 
și gindurile săgetează culmi 
către înălțimi de vis...

Am și eu copii. Dar ori de 
cîte ori întirzie vreunul unde
va, mă cuprinde neliniștea, 
grija; cite emoții n-am încer
cat și încerc pentru soarta fie
căruia I

Nu știu dacă ai citit in 
„Scînteia tineretului" cu cite
va zile în urmă, povestea co
pleșitor de tristă a Floricăi C. 
Copilul acela n-a fost aruncat 
pe drumuri, n-a fost izolat, 
umilit de părinți; a fost doar 
o scăpare a atenției părinților, 
doar un moment în care aceștia 
au rămas datori sfintei lor me
niri — și totuși a iost sutlcient 
ca fata să se prăbușească 
vertiginos pe panta mizeriei 
morale, să-și distrugă anii cei 
mai frumoși ai adolescenței. 
In cazul fetelor tale, riscul e 
infinit mai mare : asupra Iot 
nu veghează nimeni ,n-au cui 
să ceară sfatul în momentele 
cruciale ale atit de fragedei 
lor tinereți. Oare nu ți s-ar pă

rea peste pu
terile tale răs
punderea de a 
le fi pătat și 
distrus tinere
țea, de a Ie fi 
viciat caracte
rul. de a le fi 
închis porțile 
societății ?

Ești oare atit de meschin, ai 
sufletul atît de înghețat incit 
să nu te cutremure această 
perspectivă ? Mă îndărătnicesc 
să sper că mai păstrezi în a- 
dincul sufletului tău atita ome
nie incit să te oprești la timp, 
să privești cu luciditate în ju
rul tău și să-ți răscum- 
peri gravele-ți greșeli. Fata ta 
dispărută așteaptă cu nerăbda
re să fie chemată acasă, unde, 
împreună cu Doina, să simtă 
dragostea ta părintească, să se 
bucure împreună cu dumneata 
de viață, de tinerețe. Gindeș- 
te-te, viața i-e dată omului o 
singură dată șl de aceea tre
buie trăită in așa fel incit să 
nu-1 ardă rușinea unui trai 
meschin.

Și mai e încă ceva. Copiii 
aceștia de care-ți bați joc fără 
pic de rușine, vor crește oa
meni care vor trăi in societatea 
noastră. Va trebui să-și aducă 
șl ei părticica lor de contri
buție, ca cetățeni ai patriei 
noastre, la tot ceea ce se fău
rește pentru viața, pentru vii
torul poporului nostru. Cum îi 
pregătești tu pe ei pentru a 
deveni oameni folositori socie
tății ? E vremea ca măcar a- 
cum, cind încă nu-i prea tir- 
ziu, să te dezmeticești, să-fi 
dai seama că acești copii nu 
sint numai ai tăi, că pentru 
creșterea lor ești răspunzător 
față de societate, iar societatea 
te va trage la răspundere pen
tru neomenia de care dai do
vadă.

începe o altă viață, tovarășe 
Dumitru Teodoru ; renunță la 
egoismul acesta feroce care te 
scoate din rindul oamenilor. 
Viața noastră-i frumoasă. Tră- 
iește-o demn, așa cum trebuie 
alături de copilele tale care au 
nevoie de sprijinul tău pentru a 
se avînta în viață. Pentru un 
părinte adevărat, acesta este 
sensul existenței !

ION D1ONIS1E 
matrițer

INFOR
Vineri, 14 iunie, ministrul Afa

cerilor Externe, Grigore Preotea
sa, a primit pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Vietnam în 
Republica Populară Romînă, 
Nguyen Van Kinh, în legătură cu

M A T I
apropiata depunere 
sale de acreditare.

I

(CISEMATtHHtAJFE)
Patria: RICHARD AL III-LEA 

(ambele serii), Nava școală pleacă 
în larg; Republica, București, 1 
Mai: ROMEO Șl JULIETTA; Ma- 
gheru, Elena Pavel: ÎNCOTRO; 
înfrățirea între popoare, Al. Sa- 
hia VOCAȚIE; V. Alecsandri: RI
CHARD AL HI-LEA; I. C. Frimu: 
FLOAREA DE PIATRA; Lumina, 
Gh Doja Moșilor, Volga: DACA 
TOȚI TINERII DIN LUME; Cen
tral. Flacăra: DISPĂRUT FARA 
URMA, Doina, Libertății:_____  ____ _ _____ _ DRA
GOSTE DE MAMA; Maxim Gorki, 
Timpuri Noi; VRĂJITORUL. Com- 
plectare: Activitatea Crucii Roșii; 
Tineretului: MUNTELE BĂTUT DE 
VINT: Olga Bancic, Al. Popov: 
INIMA CTNTA; Vasile Roaită, 
Donca SimO; AVENTURILE LUI 
ARTIOMKA; Cultural: PRIMUL 
PUNCT; Unirea: VAGABONDUL 
(ambele serii): C. David: ULTIMA 
TNTTLNIRE; T. Vladimirescu: 
TAINA NOPȚII ETERNE: Arta: 
AL 41-LEA; Munca: JAN ZIZKA; 
Miorița, Aurel Vlaicu; ORA H. 
Complectare. Muntele Retezat; 23 
August; FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VIENA; Ilie Pintilie, Alianța: 
OAMENI 
Popular: 
WITZ. M.
JUAN:

FARA IMPORTANȚA; 
CĂSNICIA DR. DAN- 
Eminescu, Grivlța: DON

In următoarele 24 ore 
in București

Vreme frumoasă si călduroasă, 
cerul variabil, mal mult senin. Vînt 
în general slab. Temperatura aerului 
ușot va iabilă va fi cuprinsă noaptea între 16—18 grade șl va urca ziua în
tre 31-33 grade

IN ȚARA pantru următoarele trei zile:
Vremea se va răci, rămtnînd favo 

rabilă averselor de ploaie cu caracter 
partial inai ales în cursul după amie- 
zelo: Vînt din sectorul nordic cu in 
tensifică'i moderate în estul tării. 
Temneiatuia în scădere la început a- 
poi st 'tionară. Minimele vor oscila în
tre fi >6 grade »«r maximele între 
17-27 g'ade.

cu

Tinerii fotbaliști suedezi în București
O plimbare la Snagov ți primele impresii * Primul Joc 

din acest an * Formația definitivă a oaspeților
Ieri, după miezul nopfii a aterizat pe aeroportul Băneasa 

avionul ce aducea in Capitală pe tinerii fotbaliști suedezi. Dat 
fiind ora tlrzie, ei au scăpat de asaltul obișnuit al gazetarilor. 
In schimb, n-au fost iertați dimineața, la hotelul „Athenee Pa
lace" l-am văzut pe fotbaliștii suedezi. Toți foarte tineri — între 
19—22 ani — Inalți si blonzi, tocmai in momentul cind se suiau 
tn autobusul care-i ducea la Snagov. Fugeau de căldura înnă- 
bușitoare — cu care nu sint prea obtșnuiți. Am fost nevoit ast
fel, să amin convorbirea propusă pină la întoarcere.

— Echipa noastră aplică clasi
cul sistem englez W ' ’

— Aduceți ceva 
joc ?

— Din păcate nu. 
strictețe acest sistem.

La intrebarea care

Reveniți la hotel, l-am lăsat 
In primul rind pe fotoreporterul 
nostru să-și facă datoria. Apoi, 
l-am solicitat pe Einar Jonasson, 
unul din selecționerii naționalei 
Suediei.

Prima întrebare a fost despre

M. 
specific în

Aplicăm cu

ii este pă

L-am rugat să ne spună forma
ția care va Juca duminică. Foar
te prompt, așteptînd probabil a- 
ceasta întrebare, mi-a întins o 
listă cuprinzînd echipa definiti
vă, rezervele și în paranteză nu
merele de pe tricou. Dintre fotba
liști, centrul atacant Ekstrom are 
la activ două meciuri internațio
nale și interul Bild, unul. Johans
son (1) L. Nilsson (2) — Lars
son (3) — Lundqvist (4), Sch
wartz (5) — Aslin (6), Frojd (7) 
- Bild (8) — Ekstrom (ft) -
Borjesson (10) — Salmonsson
(11). Rezerve: Lundevall, Soder- 
quist, Raberg și G. Nilsson,

Snagov, în holul hoteluluiLa întoarcerea de la

*♦

i

a scrisorilor

★

Intre 6 fi 21 iulie 
eel de-al 10-lea Festival interna
tional al filmului de la Karlovy 
Vary.

La acest Festival international 
al filmului fi-au exprimat do
rința de a participa: Argentina, 
Austria, R.P. Bulgaria, Canada, 
R.P. Chineză, Columbia, R.P.D. 
Coreeană. Danemarca, Egipt, El
veția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, Japonia, Marea Bri- 
tanie, Maroc, Mexic, Norvegia, 
Pakistan, Paraguay, R.P. Polonă, 
R.P. Romină, S.U.A., Suedia, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și Orga
nizația Nafiunilor Unite.

Țara noastră va participa la 
cel de-al 10-lea Festival al fil
mului de la Karlovy Vary cu 
filmul artistic „Citadela sfări- 
mată", ecranizarea piesei cu a- 
celași nume de Horia Lovinescu, 
In regia lui Marc Maurette, și 
cu filmul documentar „Farmecul 
adincurilor", regia Ervin Szekler, 
imaginea Adam lenei.

★

Vineri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală venind de la Moscova 
delegația de lucrători din agri
cultură în frunte cu tov. Ion Coz- 
ma, ministrul Agriculturii și Sil- 

I viculturii, care la invitația Mi
nisterului Agriculturii al U.R.S.S., 
a participat la festivitatea de 
deschidere a Expoziției Agricole 
Unionale și Expoziției Industriale 
Unionale pe anul 1957 și a făcut 
o vizită în Uniunea Sovietică

★

La invitația Ministerului Fi
nanțelor Germane, joi a plecai 
spre Berlin o delegație a Caselor 
de Economii și Consemnațiuni — 
C.E.C. — în scopul realizării 
unui schimb de experiență cu lu
crătorii Caselor de economii din 
R. D. Germană.

Delegația este condusă de tov. 
M. Vieru director general adjunct 
a) Casei de Fconomii și Consem- 
națiuri.

va avea loc

(Agerpres)

la Helsinki

călătorie și primele impresii des
pre București.

— Am avut parte de o vreme 
frumoasă, ceea ce a făcut ca să 
avem o călătorie plăcută. Sintem 
pentru prima oară tn București 
și cu toții am început să-l îndră
gim. Am rămas îneîntați de mi
nunatul Snagov pe care l-am vi
zitat acum.

Am trecut apoi să discutăm 
despre fotbal. Ne interesa ce pre
gătiri s-au făcut pentru meciul 
de duminică.

— In fiecare an avem un cam
pionat rezervat tinerilor fotba
liști. Aceasta ne dă posibilitatea 
să alcătuim o reprezentativă for
mată din jucătorii cei mai buni. 
Pregătirile pentru meciul de la 
București le-am început încă din 
aprilie. Formația actuală cuprin
de mulți jucători debutanți. De 
altfel din anul trecut cînd am 
jucat cu Finlanda. Norvegia și 
Danemarca n-am mai avut nici 
un meci și este pentru 
oară cind jucăm atit de departe 
de țară.

— Care este concepția

meciul de duminică, 
ne-a răspuns zîm-

tn încheiere l-am rugat pe dl. 
Jonasson să adreseze citeva rin- 
duri cititorilor noștri. Cu amabi
litate el a scris: „Doresc tinere
tului romîn cit mai multe suc
cese".

rerea despre
dl. Jonasson 
bind .

— Nu cunosc deloc pe viitorii 
noștri adversari din care cauză 
nu putem spune nimic. La sfîr
șitul meciului, cu plăcere...

Fotbalul
în fața unor examene dificile

prima

de joc?

:o°î£C 3eaC3Cat>3O3C 5COC 3030 ac 3C 3C 3030 3C OC OCî
8

I

x înotătorul argentinian Antonio ? 
8 Aibertondo a înotat 400 km. | 
- pe distanța Rosario-Buenos Ai-1 
x res în 80 de ore ?
8 ★ ...în viitoarea sesiune a |
| Comitetului Executiv al Fede- 8 
? rației internaționale de fotbal | 
8(F.I.F.A.) care va avea loc în- g 
| tre 21 și 23 iunie la Moscova 8 
8 se va di: uta problema admi- 2 
| terii federațiilor de fotbal din g 
; R.P.D. Coreeană, Maroc și Tu- ? 
8nis ?
| ★ ...la campionatele mondiale ?
g feminine de baschet care vor | 
? avea loc în luna octombrie din | 
|acest an la Rio de Janeiro s-au 8 
| înscris 13 țâri: Argentina. ? 
8 Cuba, U.R.S.S., R. P. Ungară, g 
|S.U.A., Canada, Chile, Mexic, | 
| Paraguay, R. Cehoslovacă, Peru, | 
8 Australia și Brazilia ?
| ft ...autoritățile sportive din 8 
; AngHa pregătesc un decret prin | 
8 care se instituie controlul asu- / 
| pra boxului profesionist ? A- 8 
8 ceasta măsură a trebuit să fie 
? luată ca urmare a numeroaselor x 
^accidente cărora le-au căzut 
? victimă în ultimele hmi boxeri | 
? profesioniști englezi.
| ir ...planoristul francez Fran- 
8cis Abadie a stabilit un nou g 
| record de distanță parcurgînd 8 
, 560 km. ? Este interesant de 

remarcat faptul că această per- g 
formanță a fost realizată de un 8 

g planor de construcție poloneză. | 
8 -fr ...realizînd în proba de g 
15000 m. plat timpul de 14^25^3! 8 
810 atletul japonez Todahiko | 
l Fujii a întrecut un record vechi ? 
£ de 20 de ani ?
t 810 OC 30 SCOC OC 30 30 300030OC SCOC OC3C SC SC SC 300»

șș ..in urmă cu 25 de ani /

Sfîrșitul acestei săptămîni ofe
ră iubitorilor jocului de fotbal 
din Capitală un interesant pro
gram internațional. Pe stadionul 
Republicii, cu începere de la ora 
17,30, se desfășoară astăzi me
dul dintre echipele reprezentati
ve B ale R.P. Romine și Greciei. 
Intîlnirea 'va'fi condusă de arbi
trul austriac Stol. In deschidere, 
la ora 15,45. va avea loc întîl- 
nirea internațională de hochei pe 
iarbă dintre echipele C.W.K.S. 
Poznan (R.P. Polonă) și selec
ționata orașului București.

Pe marele stadion „23 August", 
începînd de la ora 17,30. se des
fășoară mîine meciul dintre se
lecționatele de tineret ale R. P. 
Romine și Suediei (arbitru Rigo, 
R.P. Ungară). In deschidere, la 
ora 15,30 se tntîlnesc echipele 
reprezentative de surdo-muți ale 
R.P. Romîne și R. Cehoslovace.

Repriza a doua a meciului din 
tre echipele secunde ale R.P. Ro
mîne și Greciei va fi transmisă 
de stațiile noastre de radio pe 
programul 1 cu începere din ju
rul orei 18,25. Mîine începind de 
la ora 18,30 (ora R.P.R.), se va

rom mese

IOANU (Grecia B) 
(văzui de NEAGU)

transmite în întregime de la 
Atena desfășurarea meciului din 
cadrul preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale Greciei 
și R.P. Routine.

O gală pugilîstică interesantă
Peste citeva zile stadionul „Re

publicii** va găzdui o veritabilă 
sărbătoare pugilistică. Este bine 
cunoscută atracția de care se bu
cura in £ața publicului bucureștean 
astfel de reuniuni, care in afara 
[aptului că aduc pe ring boxeri re
dutabili. cunoscuți pentru valoarea 
lor, oferă și un bun prilej de afir
mare a boxerilor tineri ca virstă. 
dar cu un palmares ce nu lasă 
aid o îndoiala asupra ripostei dîrze 
ce o vor oferi consecraților. Sub 
acest aspect intilnirea organizată 
de ziarul „Steagul Roșu" promite 
an spectacol pugilistic la un nivel 
tehnic ridicat, la înălțimea reputa
ției protagoniștilor galei.

Reuniunea va avea loc marți 18 
tunie, orele 19,30 pe stadionul .’Re
publicii*, printre participant figu- 
rind și numele deținătorului titlu
lui de campion olimpic Nicolae 
Linca. Așteptată cu legitim interes, 
apariția pe ring a campionului 
olimpic rămine fără îndoială punc
tul de atracție al galei. Despre 
adversarul care-i va fi opus, tână
rul Niță Nicolae, se cuvine să a- 
mintim că in afara faptului că este 
un boxer care îmbină armonios teh
nica cu forța, el s-a mai întâlnit 
pe ring cu Nicolae Linca și deci 
îi cunoaște stilul de box. Disputa 
promite a fi extrem de dîrză. Nid

celelalte întilniri nu se anunță mai 
puțin pasionate. Remarcăm intilni
rea dintre redutabilul pugilist Mi
hai Trancă cu ceferistul timișorean 
Marin Spătaru. Dacă valoarea lui 
francă este cunoscută, e bine de 
reținut că feroviarul un boxer plin 
do calități și înzestrat cu o rară 
dîrzenie. a făcut multe «zile fripte" 
maestrului emerit a 
Gheorghe Fiat, atunci
din urmă era în forma sa cea mai 
bună.

Vechii rivali sportivi Ilie Drag- 
nea și Șerbu Neacșu vor oferi fără 
îndoială o întilnire extrem de dis
putată în care duritatea loviturilor 
și tehnica vor constitui elementele 
decisive în desemnarea învingăto
rului Mai remarcăm intilnirile din
tre campionul nostru Ludovic Am-

HELSINKI 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la 13 iunie N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov au 
organizat o conferință de presă. 
N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au făcut declarații iar apoi 
ziariștii prezenfi au pus o serie 
de întrebări:

Corespondentul ziarului danez 
„Information" a întrebat: daca 
oaspeții au văzut ceva în Fin 
landa care, după părerea lor, ar 
fi fost util pentru rezolvarea 
problemelor practice în Uniunea 
Sovietică și dacă au văzut, pot 
cita exemplele respective ?

N. S. HRUȘCIOV: In fiecare 
țară există fără doar și poate 
ceva interesant. Și aici, în Fin
landa, am văzut foarte multe 
lucruri interesante. Ca dovadă a 
construcțiilor de foarte bună ca
litate se poate cita chiar și ur
mătorul exemplu : minunate ar
ticole de timplărie, frumoasa fi
nisare a caselor de locuit, a ho
telurilor. Ai ce să imiți. Cred că 
vom imprumuta cite ceva de la 
prietenii noștri finlandezi iar ei. 
sper că ne vor acorda sprijin.

S-ar putea cita și alte exemple 
interesante.

Dar dacă ar fi să vorbim des
pre tot ce poate fi imprumutat, 
pentru aceasta ar fi nevoie de 
mult timp, ceea ce ar lungi con- 
terința noastră de presă.

Unul din corespondenți întrea
bă : Cind, după părerea dv., ar 
fi oportun sa se convoace o con
ferință a șefilor guvernelor celor 
patru mari puteri ?

N. S. HRUȘCIOV: Din punc
tul nostru de vedere o astfel de 
conferință poate fl convocată ori- 
cind. In ce ne privește sintem 
gata să ne intilnim oricind, in 
orice loc. Dar ar trebui să se 
știe dacă cealaltă parte este gata 
pentru intilnire și nu numai pen
tru întilnire, ci și pentru rezolva
rea problemelor, care trebuie să fie 
reglementate, pentru a obține 
destinderea încordării internațio
nale, a crea relații trainice intre 
țări și a asigura coexistența paș
nică. In prezent însă, după păre
rea mea, în ce privește cealaltă 
parte, nu există incă condițiile 
necesare pentru organizarea unei 
astfel de întilniri.

SCHORR, corespondentul socie
tății „Columbia Broadcasting 
System" intreabă : care alte țări 
ați dori să vizitați în lunile vii
toare ; ați dori să uzitați Statele 
Unite ?

N. S. HRUȘCIOV: Proiectăm 
să vizităm mai multe țări in 
cursul acestui an și probabil vom 
reuși s-o facem. Care sînt aceste 
țări ? La timpul său acest lucru 
se va anunța in presă și chiar la 
radio (risete).

Acum despre vizitarea Statelor 
Unite ale Americii. Am spus in 
repetate rinduri că aceasta este 
o țară extrem de interesantă și 
că manifestăm un mare interes 
față de ea. S.U.A. sînt cea mai 
mare dintre țările capitaliste, cea 
mai puternică, cea mai tare și de 
relațiile juste dintre țările noas
tre depind in mare măsură bu
nele relații in lumea întreagă.

De aceea dorim foarte mult să 
stabilim un bun contact cu Sta
tele Unite ale Americii.

In ce privește călătoria noastră 
în Statele Unite — cum s-o ințe- 

I legem ? Dacă este vorba de o 
călătorie turistică, situația noas
tră nu ne permite să folosim a- 
ceastă formă de călătorie. Să 
mergem acolo oficial — deocam
dată nu se pune problema, de
oarece nimeni nu ne invită să 
mergem in S.U.A Iar singuri nu 
intenționăm să ne invităm. A- 
vem mindria noastră și niciodată 
nu ne vom impune vizita nimă
nui. Nid cind n-am făcut acest 
lucra.

L VOROBIOV, corespondentul 
ziarului sovietic „Trad", întreabă : 
Care sint perspectivele de dez
voltare a comerțului intre Uniu
nea Sovietică și Finlanda? Poate 
oare Uniunea Sovietică să ajute 
Finlanda in realizarea planurilor

(Urmare din pag. l-a)
~ timpul ca toți tractoriștii să-și

bruș cere-și va încrucișa mănușile ridice calificarea profesională, să 
cu talentatul Puiu Nieotae. întilni- ajungă cel puțin la nivelul cunoș- 
rile dintre cunoscuții Constantin țintelor unui mecanic agricol. A- 
Iordache—Schwartz, C. Gheorghiu ceasta e de altfel o necesitate ce 
—Octavian Eremia și alții se ridică în practica producției

Biletele în vederea acestei gale socialiste. Anul acesta în gospo- 
s-au pus în vinzare la următoarele dăria noastră se experimentează 
case de bilete: Agenția centrală un sistem superior de lucru, încă 
„Pronosport" <” ’ .................
nr. 9, A] 
dul 6 1 _ ________,____
strada Ion Vidu, precum și casele 
de la stadioanele „Giulești" și „Di
namo".

[Jn mare succes al
Competiția internațională de tir „Cupa țărilor 

latine" a luat sfirșit vineri la Torino cu un mare 
succes al reprezentanților R.P. Romine, victorioși în 
toate probele la care au participat. Iosif Sîrbu a con
firmat rezultatele excelente din prima zi și a cîștigat 
proba combinată de armă liberă calibru redus. La 
pistol viteză trăgătorii romini au demonstrat o su
perioritate netă față de restul participanților, clasin- 
du se pe primele trei locuri. Gheorghe Lichîardopol 
care conducea după manșa l-a a tras la fel de bine 
și in cea de-a doua manșă, adjudecindu-și victoria 
finală cu un avans de 4 puncte față de campionul 
olimpic, Ștefan Petrescu.

de industrializare a regiunilor 
sale nordice?

N. S. HRUȘCIOV: După păre
rea noastră relațiile comerciale și 
de afaceri între Uniunea Sovieti
că și Finlanda se dezvoltă bine 
și cred că perspectivele de viitor

De ce este nevoie, ce așteaptă
1 Pace, pace și iar 

Prin urmare șl popoarele
popoarele ? 
pace. F _ ...
nordului trebuie să-și aducă obo
lul Ia această cauză. Credem că 
Finlanda se află pe această po- 

, , , ziție și face tot ce-i stă în pu-
nu numai că nu se vor înrăutăți, * tință și ceea ce consideră că tre
ci vor fi și mai bune. Sintem buie să facă în numele pădi. Sîn- 
dintre acei care consideră că cea tem întrucîtva neliniștiți de poli- 
mai bună măsură pentru asigu- ' ‘ ■ —
rarea păcii în lumea întreagă 
este dezvoltarea prin toate mij
loacele a relațiilor de afaceri și 
comerciale. Acesta este principiul 
nostru și pentru noi și pentru a- 
cele țări cu care facem comerț.

Aș putea spune că relațiile 
noastre cu Finlanda se dezvoită 
foarte bine, în mod fericit.

In ceea ce privește ajutorul 
nostru în industrializarea regiu
nilor nordice ale Finlandei, acea
stă problemă nu a fost atinsă în 
convorbirile dintre reprezentanții 
statelor noastre. Dacă ne situăm 
pe poziția dezvoltării relațiilor de 
afaceri, dezvoltării comerțului, nu 
excludem posibilitatea de a exa
mina concret și această proble
mă, dacă ea se va pune, și de a 
găsi o soluție reciproc avantajoa
să. Sintem gata să acordăm un 
astfel de ajutor Finlandei.

înțelegem că Finlanda are ne
voie să-și dezvolte economia pen
tru a asigura mai din plin ne
voile populației, pentru ca în 
țară să nu existe șomaj, pentru 
ca statul să poată duce o viață 
normală și să poată asigura un 
înalt nivel de trai al populației.

ROBERTI, corespondentul ziaru
lui italian „Corriere della Sera*, 
întreabă : Cum apreciați reacția 
la interviul dv. acordat reprezen
tanților societății „Columbia Bro
adcasting System" ?

N. S. HRUȘCIOV: Consider 
că reacția în generai a fost bună 
și justă, pentru că 
care au 
popoare 
păcii pe 
poarele. 
Poate fi 
care au ascultat și au urmărit a- 
ceastă convorbire.

Oamenii simpli care trăiesc din 
munca proprie au primit foarte 
favorabil convorbirea. Ei vor să 
se ajungă cit mai grabnic la o 
înțelegere între popoare și să se 
asigure o pace trainică în lumea 
întreagă. Oamenii, care de pe 
urma ..războiului rece1* realizea
ză profituri mari, se tem de pace 
pentru că aceasta le va impune 
să-și reorganizeze industria. In 
loc să producă avioane militare, 
tunuri, bombele atomice și cu hi
drogen, ei ar trebui să fabrice 
mașini care să confecționeze pro
duse ale industriei civile ; încăl
țăminte, confecții, locuințe — în 
tr-un cuvint tot ceea ce are nevoie 
omul. Acești oameni nu doresc 
acest lucru și, desigur, ei au 
reacționat nefavorabil. Ținind 
insă seama de faptul că majori
tatea absolută a populației 
meazâ poporul muncitor, 
au îndrăznit să-și exprime 
atitudinea negativă. Acum 
se denaturează treptat 
convorbirii, pentru a continua 
politica „războiului rece“ și a rea
liza noi profituri de pe urma ne
norocirilor poporului. Cred că, 
totuși, nu se va intîmpla așa cum 
vor ei. Mai devreme sau mai tîr- 
ziu poporul printr-o luptă dîrză 
va obține ceea ce dorește și a- 
cești oameni vor trebui să ascul
te de glasul poporului.

Or, discuția a fost orientată 
tocmai spre satisfacerea aspira 
fiilor poporului muncitor, oameni 
care trăiesc din munca lor. care 
nu vor război ci pace.

N. POLEANOV, corespondentul 
ziarului „Izvestia** întreabă: 
Care măsură ar putea, după pă
rerea dvM să întărească pacea 
și securitatea în nordul Europei?

N. S. HRUȘCIOV: Atunci clnd 
există dorința de a face un bine 
omenirii acest bine se poate în
cepe în orice parte a lumii și în 
nord, și în sud și în răsărit și 
in apus.

problemele 
fost atinse se referă la 
și afectează interesele 
care o doresc toate po- 
Dar, firește, reacția nu 
aceeași la toți oamenii

o for- 
ei nu 
direct 

insă 
sensul

tica Norvegiei și Danemarcă. 
Suedia este o țară neutră, dar și 
acolo se aud uneori glasuri care 
nu contribuie la slăbirea încordă
rii. In Norvegia și Danemarca 
există forțe destui de importante 
care susțin ferm ideia împărțirii 
țărilor în blocuri militare și ele 
înșile vor să facă parte dintr-b 
grupare militară — NATO. Acest 
lucru nu face decît să dăuneze 
acestor țări și păcii în lumea în
treagă.

Este deosebit de periculos cînd 
aceste țări își oferă teritoriul al
tor state pentru crearea de baze 
militare. Știm că se duc tratati
ve cu privire la trimiterea de 
arme rachetă Norvegiei și Dane
marcei. Dar, după cum se spune, 
să dea Dumnezeu ca oamenii de 
stat ai acestor țări să aibă sufi
cient curaj pentru a se abține de 
la aceste fapte rele, care nu vor 
aduce nimic bun nici acestor țari, 
nici altor țări șl nu vor contribui 
la ceea ce așteaptă astăzi ome
nirea, adică la întărirea 
lumea întreagă.

Eu și prietenul meu 
Alexandrovici Bulganin 
optimiști. In ceea ce ne 
noi facem și vom face totul pen
tru a dezvolta relațiile de prieten 
nie cu țările nordice — Norvegia, 
Danemarca și Suedia. Și ar fi 
bine ca de aici, din aceste puncte 
geografice reci, căldura sa se răs- 
pîndească în lumea întreagă și 
să încălzească sufletele oamenilor 
pentru ca ei să poată trăi liniștiți 
și să respire fără război și fără 
teama de război. Spre aceasta 
tindem noi.

Corespondentul radiodifuziunii 
vestgermane întreabă i. Exis4ă 
oare vreo posibilitate pentru o 
apropiere între U.R.S.S. și .Statele 
Unite ale Americii în problema 
reunificării Germaniei ?

N. S. HRUȘCIOV: întrebarea 
este puțin ciudată, cu atît mai 
ciudată cu cît o pune un german. 
Nu înțelegem ca problema ger
mană să fie rezolvată de Statele 
Unite ale Americii și de Uniunea 
Sovietică.

Nu vrem să ne întîlnim cu ni
meni în legătură cu, problema 
germană. Am declarat în repeta
te rînduri și declarăip că proble
ma germană poate fi rezolvată 
numai de germanii înșiși și ni
meni nu trebuie să-și bage nasul 
în această chestiune. Germanii 
înșiși pot să se orienteze foarte 
bine și să o rezolve așa cum o 
cer interesele germanilor.

Există două Germanii. Și acela 
care nu s-a dezvățat să gîndeas- 
că realist nu poate face abstrac
ție de realitate. De aceea germa
nii trebuie să cadă de acord în
tre ei. Cred că ei vor tădea ne
apărat de acord și vor găsi o 
soluție care va satisface atît 
Germania occidentală cît și cea 
răsăriteană. în ceea ce ne privește, 
dacă ceva va depinde de noi. sîn- 
tem gata să facem totul pentru a 
contribui la rezolvarea problemei 
germane, dar nu prin amestec, nu 
prin tratative în spatele germa
nilor nici chiar cu țările mari. 
Aceasta aduce a metode vechi, 
cînd țările mari rezolvau proble
mele pentru țările mici, cu atît 
mai mult cu cît Germania nu 
este o țară mică. Acum sînt alte 
vremuri. Germanii trebuie singuri 
să decidă. Nu vom plecă nicăieri 
și nu vrem să primim pe nimeni 
la noi în această problemă. Pro
blema germană trebuie rezolvată 
de germanii înșiși.

★
L. F. Iliceu a mulțumit tn nu

mele lui N. S. Hrușciov și N. A, 
Bulganin participanților la con
ferința de presă pentru atenția 
acordată.

pădii ia

Nikolai 
sintem 

.privește

ția, se micșorau !n felul acesta 
și posibilitățile gospodăriei de a 
trimite o cantitate mai mare de 
produse agricole în fondul cen
tral al statului. înzestrată cu 
tractoare moderne, cu tipuri și 
sisteme de mașini complexe, ne
cesare fiecărei lucrări în parte și 
de mare randament, cu oameni 
care să știe să le mînuiască, bri
gada pentru mecanizarea com
plectă a lucrărilor la grîu, porumb 
și plante furajere anuale, are po
sibilitatea să rezolve bine proble 
ma brațelor de muncă, să dea în 
același timp și o producție maxi
mă. Aceasta ar fi una din proble
mele mari pe care va trebui s-o 
rezolvăm noi. Și mai departe : îna 
inie vreme, tractoarele și celelal
te mașini se reparau mai mult de 
mecanici ; de data aceasta repa
rațiile sînt executate în cea mai 
mare parte de către mecanizato
rii care lucrează cu ele. înainte 
vreme tractoriștii răspundeau in
tr-o măsură mai mică de felul 
lucrărilor executate, de data a- 
ceasta mecanizatorii din brigada 
complexă sînt direct răspunzători 
de lucrările pe care le fac, pe 
cele 200 ha. porumb, 
grîu și 100 
rajere anuale 
culturi diferite 
exista în cursul
muncă și a evita totodată aglo
merarea lucrărilor pe 
scurtă de timp) deci 
îndatorire a brigăzii 
o calificare superioară
mecanizator egală cu cunoștințe-

le unui agrotehnician, realizarea 
celei mai înalte productivități și 
a celei mai mari producții din 
gospodărie, (Noi ne-am propus să 
obținem în medie la hectar 3.500 
kg. porumb 2250 kg grîu, 35.000 
kg. porumb siloz, 42.000 kg., lu
cerna) răspundere personală fală 
de mașini și fată de calitatea re
parațiilor. Tn rînd cu aceste sar
cini deosebit de mari stă și un 
sistem superior de stimulare și 
cointeresare materială. Salarii’? 
fixe ale fiecărui om.'din brigadA 
depășesc 1000 de lei iar depă
șirile de 1 ‘ 
stimulativ.
sporesc și 
noastre în

Timpul trecuse pe nesimțite. 
Cîțiva tractoriști dormeau duși. 
Numai etnta nici radioul. Ne a- 
pucase miezul nopții. Dimineața, 
cînd ne-am trezit, zorile albiseră 
puțin depărtările reci 
tului. Sîrbu le aminti 
căilor.

— Azi terminăm 
rumbului I

din, eslea Victoriei neintilnit și caro urmărește un
*' *■ (principiu nou de muncă...".

Primul pas în această privință 
—povestește tot utemistul Sîrbu — 
îl constituie crearea unei brigăzi 
organizate intr-un fel deosebit. 
Nici eu și nici utemiștii Ion Cră- 
ciunoiu, Ion Coman și Licărete 
Muler n-ar fi putut lucra în a- 

! ceasta brigadă, dacă n-aveam ca
lificarea unui mecanic agricol, 
pe care am căpătat-o la cursurile 
amintite. Brigada aceasta trebuie 
să încununeze succese deosebit 
de mari. Noi avem ca sarcină în 
primul rind ca printr-o mai bună 
organizare a muncii să exploatăm 
mai complect și mult mai judicios 
tractoarele și mașinile agricole 
din dotatie. să executăm lucrări 
de cea mai înaltă calitate și toa
te făcute numai în timpii optimi. 
Mă folosesc numai de acest exem
plu ; înainte vreme, pe 
ha. (lucrate acum numai 
meni de la arături și 
strîngerea recoltei) erau 
zeci de muncitori. Și cîte greu
tăți nu se iveau în perioadele de 
vîrf ale campaniilor agricole. Lipsa 
brațelor de muncă păgubea produc-

Kgenția C.C.A. din bulevar- I 
Martie, Casa Specială din

trăgătorilor romîni
Rezultate tehnice: armă liberă calibru redus, po

ziția în picioare: 1. 1. Sîrbu (R.P.R.) 385 puncte; 
2. Mazoyer (Monaco) 381 puncte; 3. C. Antonescu 
(R.P.R.) 376 puncte. Clasamentul la totalul celor 
trei poziții: 1. 1. Sîrbu (R.P.R.) 1.174 puncte; 2. C. 
Antonescu (R.P.R) 1.160 puncte ; 3. Mazoyer (Mo
naco) 1.153 puncte ; 4. Racca (Franța) 1.152 puncte: 
5. Văcaru (R.P.R.) 1.150 puncte.

Pistol viteză (clasament final) : 1, Gh. Lichiardo- 
pol (R.P.R.) 580 puncte ; 2. Șt. Petrescu (R.P.R.) 
576 puncte; 3. P. Mocuță (R.P.R.) 575 puncte; 4. 
Varetto (Italia) 572 puncte.

Concursul de tenis în faza finală...
Concursul internațional de tenis 

a intrat în faza finală. Vineri cei 
-aproape 2000 de spectatori pre- 
zenți în tribunele parcului sportiv 
Progresul F.B., au cunoscut pe 
semif inaliștii probei de simplu 
băieți. Intr-adevăr, așa cum era de 
prevăzut jocurile din cadrul sfer
turilor de finală au prilejuit de

multe ori întreceri dinamice apre
ciate de publicul spectator. Cam
pionul nostru Gh. Viziru s-a în
trebuințat serios pentru a elimina 
:u 3—1 pe T. Bădin iar maghiarul 
Birkaș l-a învins cu 3—0 pe 
tenismanul polonez Pietrowski. O 
bună impresie a lăsat campionul 
sovietic Andreev. El l a întrecut,

cu 3—0 pe Bardan. Experimen
tatul jucător polonez Radzio a 
cîștigat mai greu decît arată sco
rul (3—0) partida cu Potanin 
(U.R.S.S.).

Astăzi după amiază de la ora 
16 au loc jocurile semifinale ale 
probelor de simplu băieți și fete

cele 500 
de 5 oa- 
pînă la 
necesari

200 na. 
ha. culturi fu- 
(s-au intercalat 

pentru a nu
anului goluri de

o durată 
și o altă 
complexe • 
a fiecărui

producție
Aceste 

mai mult 
muncă".

se plătesc 
stimulente 

străduințele

ale orizon- 
din nou flă-

prășii a po-

Loto Central
La tragerea Loto Central din 

seara zilei de 14 iunie 1957, au’ 
fost extrase din urnă următoarele 
nouă numere :

18 28 85 21 31 89 81 36 78

Fondul general de premii pe 
țară es> de 2.313 608 lei.
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(Urmare din pag. t-a)

bulgare. Popoarele romin ți bul
gar, ca ți toate popoarele puter
nicului lagăr socialist care cuprin
de un sfert din globul pămintesc, 
din centrul Europei pină la țăr
murile îndepărtate ale Oceanului 
Pacific, sint ți se consideri cu 
drept cuvint, popoare frățești, 
membri ai aceleiași familii, In 
fruntea căreia se află prietena 
noastră de nidejde, marea Uniune 
Sovietici. Popoarele noastre sint 
strins unite prin atașamentul co
mun fa(ă de ideologia inarxist- 
leninistă ți față de internaționa
lismul proletar, prin identitatea 
intereselor lor fundamentale, prin 
țelul comun — construirea socie
tății socialiste.

Este limpede pentru popoarele 
noastre că numai umăr la umăr, 
in strinsă colaborare ți intr.aju- 
torare frățească cu toate țările 
lagărului socialist vom construi 
viafa nouă, socialistă, pe care o 
făuresc oamenii muncii din tarile 
noastre. Unitatea frățească de 
nezdruncinat a țârilor lagărului 
socialist in jurul Uniunii Sovieti
ce, intărirea necontenita a aces
tei unități este cea mai puternică 
chezășie a progresului țărilor 
noastre, a apărării ți consolidă
rii independentei ți suveranității 
naționale a statelor noastre.

Dregi tovarăși, 
Ne bucură din 

zultatele rodnice 
dintre delegațiile _ 
le șt de partid ungaro-bufgare.

Intilnirile intre conducătorii 
statelor socialiste, intre conducă
torii partidelor comuniste ți mun- 
citorești stnt o vie mărturie a în
tăririi țl dezvoltării neîncetate a 
colaborării ți solidarității fră-

Poporul finlandei prețuiește
oameni care ap red azi în 
realist evoluția internațională 
Dacă cercurile de afaceri sin 
realiste, dacă pornesc de la pro
priile lor interese imediate, ar tre
bui si accepte propunerile pașnice 
ale Uniunii Sovietice. Din aceas
ta ar ciștiga omenirea.

După cum s-a mai spus nu o- 
dati. noi sintem pentru coexis
tența și întrecerea pașnică intre 
statele socialiste și capitaliste. 
Totodată insă, noi sintem convinși 
de superioritatea economiei socia
liste față de cea capitalistă, de 
vktoria orinduirii socialiste.

prietenia cu marele popor sovietic(Urmare din pag. 1-a)pentru pacea omenirii decit 
realizarea dezarmării. încetarea 
cursei înarmărilor, care a luat o 
dezvoltare deosebit de primej
dioasă.

Glasul popoarelor romin ți bul
gar se alătură glasului tuturor 
popoarelor lumii care cer înceta
rea imediată a experiențelor cu 
arma nucleară, interzicerea folo
sirii și fabricării armelor de ex
terminare in masă.

Ultimele propuneri ale Uniunii 
Sovietice in cadrul subcomitetu
lui O.N.U. pentru dezarmare 
crerază condiții obiective pentru 
realizarea unui acord cu privire 
la măsuri in vederea dezarmării; 
realizarea unui asemenea acord ar 
avea o însemnătate excepțională 
pentru crearea unei atmosfere de 
încredere internațională, pentru 
noi progrese pe drumul dezarmă
rii generale.

Tot mai puternică devine azi 
necesitatea de a ridica barierele 
din calea schimburilor economice 
ți culturale, in interesul păcii ți 
al progresului material ți cultu
ral al popoarelor.

Țările socialiste din această 
parte a lumii — Rominia, Bulga
ria, Albania, Iugoslavia — repre
zintă un puternic factor de pace: 
ele pot ți trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea relațiilor politice ți 
la dezvoltarea legăturilor econo
mice ți culturale reciproc avan
tajoase intre toate statele balca
nice pe baza respectării indepen
denței ți suveranității naționale 
ți neamestecului in treburile in
terne, in interesul comun al con- 

'* viețuirii pașnice ți al propășirii 
' popoarelor din aceste țări.

Dragi tovarăși,
Munca plină de avint patriotic 
clasei muncitoare, a țărănimii.

nia de nezdruncinat a țărilor so
cialiste ți unitatea partidelor co
muniste ți muncitorești consti
tuie o mare tortă a epocii noas
tre. Imperialiștii se tem de aceas
tă prietenie ți unitate ca dracul 
de tâmiie. Una sint, insă, dorin
țele ți planurile imperialiștilor ți 
cu totul alta este realitatea. Ce 
să facem dacă popoarele din ță
rile socialiste nu vor să fină sea
ma de dorințele ți intențiile im
perialiștilor. Nu exista popor 
care gustind odată cuceririle o- 
rinduirii socialiste, să se las: din 
nou să-i fie pus jugul robiei, si 
fie din nou ferecat In 
exploatării, mizeriei ți 
cului.

Lagărul sodaEst s: 
acum cu o putere nouă, 
nitatea mișcării inie 
comuniste ți nasndtoreții. As
tăzi noi sintem mai tari, mai po
tenta ți mai uniți ca orie iad. A- 
cestea nu sint vorbe goale, m 
sint propagandă geala Acestea 
sint faptele.

Discoțcle ți trata: rele dase 
intre diferite delegat i guverer- 
meatale ți de partid la Mascur» 
ți ia alte țari socialiste. rumsd- 
ttee o expresie a paterii ți aaita- 
t-’i lagărului nostra. EJe vorbesc 
de unitatea ți idestitatea anirtre 
de vederi ia prebteoele de bază 
ale sitxație. irteraațăsm'e ți ac 
dezvoltării rrr-rmparise a sa

Noi ne bucurăm că, deși pentru 
scurt timp, ne-am putut intîlni 
cu minunatul popor romin, iubitor 
de libertate. Smulgindu-se din 
lanțurile exploatării, luind desti
nele sale in propriile lui miini, in 
fața poporului romin stă deschis 
un cimp larg de creație și de 
construcție. Succesele cucerite de 
oamenii muncii romini sub condu
cerea Partidului lor Muncitoresc, 
in întărirea statului democrat- 
popular. in construirea și dezvol
tarea economiei socialiste. în con
struirea noii orinduiri sociale, 
sint excepționale. Anii care au tre
cut de la eliberarea Rominiei de 
sub fascism și de sub jugul im
perialist și pină astăzi, nu au egal 
in istoria Rominiei. Sint ani de 
progres multilateral continuu, po
litic, economic si cultural. Peste 
tot unde am fost, noi ara văzut 
nenumărate mărturii a'e imensei 
puteri creatoare a poporului ro
min, ale capacității sale, hărni
ciei și eroismului său in muncă. 
Sintem profund convinși ci linie 
nu este ia stare să abață poporul 
remin de pe drumul just pe care-1 
conduce cu siguranță încercatul 
Partid Muncitoresc Romin — dru
mul socialismului și conaifs- 
mului.

Tovarăși și tovarășe.
Delegația noastră guvernamen

tală și de partid. înainte de a 
veni in Republic» Populară Rn- 
mină. a făcut o vizită <te priete
nie in Republica Populară Unga
ră. încă odată «oi am avut posi
bilitatea de a ne convinge, ia ce 
pericol serios au fost puse Repu
blica Populară Ungară și regimul 
de democrație populară din a- 
ceastă 
bile a 
nomiei 
tragice 
pe pămintul ungar s-a deslănțuit 

minate constituie o expresie a re- tru creșterea continuă a nivelului teroarea albă. Reacționarii au a- 
lațiilor statornicite intre statele de trai și de cultură a maselor sasinat cu cruzime 
socialiste,' relații care se dezvol- populare, 
tă tn spiritul internaționalismului In numai cîțiva ani, poporul 
socialist, pe baza principiilor le- bulgar și poporul romîn au făcut 
nlniste ale deplinei egalități in un uriaș pas înainte pe calea in- materiale și culturale. Contrarevo- 
drepturi, 'a colaborării și intr-aju- floririi multilaterale a celor două Iuția împingea cu putere Ungaria 
‘ZTl1 1 S?r,|;n.ul ,r?tr.sc, tăl;!,.s?.c,.ali?te- Ac"?? ,este ™dul spre prăpastie. Ea a prezentat un
dat de statele lagărului socialist politicii juste a partidelor noastre. . , , . ,
clasei muheitoare maghiare, po- partide marxist-leniniste, a întă- Perlc°I serios nu numai pentru 
porului maghiar in lupta sa pen- ririi legăturii partidelor noastre orinduirea popular-democrată din 
tru zdrobirea contrarevoluției a cu masele cele mai largi și a Ungaria, ci și pentru pacea gene- 
demonstrat incă odată forța soli- participării active a maselor la centru țările socialiste, in-
darității șt unității de nezdrun. conducerea statului și economiei: ------- —- ---------------------------- . . ------
cinat a țărilor socialiste. este rodul creșterii conștiinței so- deosebi pen.ru țările de democra- jn întregime. propaaerBt pajăre Betegațh Mutră — ți ia Bal- _ _____ _

Prietenii! intre poporul romin și cialiste și a sentimentelor patrio- ție populară vecine Ungariei. a;e Uoiatai Sovietice tatei,lin Cari*. *> ia l^aatavia, ți in Un- tenuțional asupra respectării a-
In cursul vizitei noastre noi am „^„re, prtoaRtefc» pre- ă»™. ți la dv. ta taainia. noi us

■ uv»», .vi.,.. -1 K-ma “ 'Ăzwt ei culturile agricole y. a. Zorin, a atras atenția mem-
Realizările mărețe obținute de 5* ““ dovadă guvernul revo- slăbirea incordâră jateraitiaai’r *■ bonă stare. îngrijirea brilor subcomitetului asupra am-

-------  , ' " “ Uniunea Sovietică prepone b“ă a caturilor agricole ți c.are «Juat-o mișcarea 
Populară Rornînă și din Republica gafi partidul socialist muncito- normalizarea relatuter f*-e tă- striegerea unei recolte bune In ' Pnnttlnră Rtilcrarta — ro ci din rP- ....

Sosirea conducătorilor sovietici ia Moscova ♦ Marele miting 
din piața gării „Leningrad"

toată inima re
ale tratativelor 
guvemamenta-

a ... . .
țești care unesc tarile lagărului a intelectualității, a tuturor oa- 
socialist intr-o puternică ți in- menilor muncii, virstnici ți ti- 
destructibllă familie. neri. din țările noastre, desfățu-

Deplina înțelegere ți unitate de rată pentru înflorirea economiei 
vederi realizate in cursul acestor ți culturii, a deschis perspective 
fntîlniri in toate problemele exa- luminoase popoarelor noastre pen-

țară, ce daune considera- 
adus contrarevoluția, eco- 
naționale ungare. In zilele 
din octombrie anul trecut.

bestială pe 
patrioții unguri, credincioși socia
lismului. Au nimicit mari valori

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite: In dimineața 
zilei de 14 iunie s-au înapoiat venind din Helsinki la Moscova 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Timp de o săptămină ei au vizitat Finlanda la inci
tația președintelui Urho Kekkonen și a guvernului Republicii 
Finlandeze.

La înapoierea la Moscova, N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
au fost întimpinați de mii de locuitori ai capitalei sovietice. 
In piața din fața gării „Leningrad" a avut loc un mare miting 
la care au participat 35.000 de oameni.

In cadrul mitingului, N. A. Bulganin 
rostit cuvintări.

înzpoindu-ne în patrie, a spus
; X. A. Bulganin, putem să spunem 
I că vizita noastră în Finlanda a 
fost încununată de succes ți a 
justificat toate speranțele.

In scurta vizită de o săptămină 
în Finlanda, a spus N. A. Bul
ganin, am putut să ne convingem 
că poporul Finlandei nu vrea 
război, dorește prietenia cu toate 
popoarele ți prețuiește prietenia 
cu vecinul său — marele popor

I sovietic.
li. A. Bulganin a subliniat în 

continuare că relațiile de prietenie 
dintre U.R.SS. și Finlanda, sta
bilite în ultimii ani, se dezvoltă 
pe baza principiilor egalității, res- 

. pectârii reciproce a suveranității 
1 de stat și independenței, neame-

Am demonstrat încă odată în 
fața tuturor țărilor, a spus N. A. 
Bulganin, că statul nostru este 
gata să colaboreze pe o bază re
ciproc avantajoasă cu orice stat 
care are o orînduire de stat di
ferită de cea a Uniunii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov care a spus printre al
tele : Aceasta a fost o vizită a 
adevăratei prietenii care crește și 
se întărește între țările noastre și 
care aduce roade bune atît Uniunii 
Sovietice cît și Republicii Fin
landeze.

Intîlnirile conducătorilor sovie
tici cu oamenii de stat ai Fin
landei a spus N. S. Hrușciov s-au 
desfășurat în spiritul înțelegerii 
reciproce, sincerității și adevăratei 
prietenii. Am constatat cu plăcere, 
a spus Hrușciov, că baza trainică 
a adevăratelor relații de bună ve
cinătate dintre țările noastre se 
întărește și se dezvoltă mereu. 
Sîntem foarte mulțumiți, a spus 
el, de rezultatele întrevederilor și 
convorbirilor noastre.

Hrușciov a mulțumit din inimă 
guvernului și poporului Finlandei 
pentru prețiosul dar primit — lo
comotiva 293 cu care Lenin, as- 
cunzîndu-se de urmăririle guver
nului Kerenski, a plecat în Fin
landa, iar apoi în octombrie 1917 
s-a întors în Petrogradul revolu
ționar.

Tovarăși ți tovarășe,

în familia uniți a lagărului 
socialist. înflorește ți prietenia 
dintre Republica Populară Bulga
ria ți Republica Populară Romi- 
rta Legături puternice de priete
nie ți colaborare reciprocă unesc 
trainic țările noastre socialiste.

Recenta vizită In Bulgaria a 
delegației guvernamentale ți de 
partid a Republicii Populare Ro- 
rsine. in frunte cu prietenii ți 
tararății noștri Gheorghe Gheor- 
lt»Dej ți Chivu Stoica a fost 
ue asemenea o manifestare emo- 
țtonarrtă a prieteniei, frăției ți 
aitajii dintre popoarele bulgar 
ți rusia. Poporul nostru a dat 
expresie sunfamintelor sale pure 
ți sincere de dragoste ți respect 
țață de poporul romin. față de 
Partidul Muncitoresc Romin.

Prietenia belgaro-raaid. care 
are rădăcini adinei, s-a călit in 
tapta eroică comună pentru elibe
rare ;i independență națională, 
ăoțotrin tiraniei fasciste ți ex- 
pkatăru capitaliste. Astăzi, pe 
nai. bulgari ți reaito. ne leagă 
nreieați țeimi ți năziante lupta 
precre socialism. Astăzi, prie
tenia noastră se dezvoltă pe 
pr.actpBe de necfintft leniniste, 
ate intemaționaiisamlui proletar, 
pe teme-ia colaborării tovără- 
FțO ți ajutorului reciproc. 
O prietede ți frăție, cum este 
prietenia noastră bolgaro-romină. 
nu o poți zdrobi nici cu tunul. 
La se va întări, va crește și se 
va dezvolta spre binele țărilor I 
■anitrt. In interesai păcii ți so
ri ilisauf vi.

în realizarea planarilor noastre, 
ta dezvoltarea ți intărirea con- 
■ună a economiei noastre nai 
vedem chezășia principală a ln- 
naririi republicilor noastre popu
lare. lată de ce eforturile noastre 
stat i «dreptate spre ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețuim de cost ți îmbunătățirea 
calității producției industriale, 

camai ta pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor mundi.

Pretutindeni pe

lanțurile 
inînneri-

Ele sortesc de cre£c;i noas
tră nestrămutată in marile iăei 
ale marUsm-leer oisauId EJe 
vorbesc despre prietenia noastra 
sinceră, despre frăția noastră, 
despre veința ți hotarlrea nea<- 
tră de a Hart împreună o-iutei 
rea socialistă ți de a apăra îm
preună cuceririle noastre socialis
te comune ți ale fiecărei țări 
in parte de uneltirile imperialis
mului. Acest spirit care caracte
rizează discuțiile ți tratatiw'e 
dintre tarile socialiste ți partide
le comuniste, nu este ți nu poate 
fi intimplător. El oglindcțt: rela
țiile ți legăturile adevărate latre 
tarile lagărului socialist, intre 
partidele comuniste ți muncito
rești.

Noi, comuniștii bulgari ți în
treg poporul r.ostru. sintem pen
tru pace, luptăm pentru pace. Noi 
făurim fericirea ți prosperitatea 
poporului iar fericirea ți prospe
ritatea pot fi făurite
pace.

Noi sprijinim fără rezec, â. ți a trecut

și N. S. Hrușciov au »s
în treburile interne, cola- 
intemaționale reciproc a-

stocului 
borării 
vantajoase.

In cuvîntarea rostită la mitingul 
din Moscova N. A. Bulganin a 
spus : După cum au declarat oa
menii de stat finlandezi, Finlanda 
care nu face parte din grupările 
marilor puteri, vrea să contribuie 
la realizarea unei înțelegeri mai 
mari între popoarele din întreaga 
lume și în primul rînd, în regiu
nea Europei de Nord.

Guvernul sovietic a arătat N. 
A. Bulganin, a considerat întot
deauna ca una din sarcinile sale 
importante asigurarea unei păci 
trainice în nordul Europei și în
tărirea relațiilor de prietenie între 
U.R.S.S. și țările scandinave.

In subcomitetul Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

U.R.S.S. propune •
ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR CU ARMA ATOMICA 
Șl CU HIDROGEN PE O PERIOADA DE 2-3 ANI. 

CONSTITUIREA UNEI COMISII INTERNAȚIONALE 
DF CIIPPAVFGHFHF

POSTURI DE CONTROL PE TERITORIILE UR.S.S., 
S.U.A., ANGLIEI ȘI IN

LONDRA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 iunie 
s-au reluat lucrările Subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare. Luind cuvintul V. A. 
Zorin, reprezentantul sovietic, a 
prepus să se înceteze imediat 
pentru 2-3 ani toate experiențele 
cu armele atomică și cu hidrogen 
ți să se instituie un control in-

ZONA PACIFICULUI.

IN U.R.S.S.

bulgar, intre toate popoarele la- tice de care sînt însuflețite popoa- ...____  ____ __________ ___ _
girului socialist, este o prietenie rele noastre, care își construiesc - . , . imensă au m 'pentru timpuri bune ca și pentru un destin fericit. *“ut, “ “ e"yg,e ‘me"sâ_ “ blt,ne mternaponaJe ți
timpuri grele, o prietenie sinceră _
și de nezdruncinat. Tratativele oamenii muncii din Republica luționar muncitoresc-țărănesc un- Uniunea Scvie*kă ___  _ _—T- ____ T____
guvernamentale și de partid un- Populară Romînă și din Republica gar partidul socialist muncito- normalizarea relațiile.- -tr nrerea anei recolte bone in P°P°a.relor împotriva continuării
garo-bulgare, vizita noastră ofl- Populară Bulgaria - ca și din ce- „ ’ „„„„ cI « aț.u-. Aotre Șa recolte D«ne in Mpentnțe|0- cu bombel„ atornice
cială In Bulgaria, ca și celelalte ieialte țări ale lagărului socialist L u* * r‘ e socialiste st aș-taăste ți. *niă*re. va .i acum răspunsul și cu hidrogen. In prezent, a de-
intîlnlri care au avut loc in ultl- — se datoresc colaborării și in- tra* pentru zdrobirea contrarevo- înainte de toate, -tre L-z»ea nostru cel mai tain, dat uneltiri- clarat Zorin, am dori să amintim 
ma vreme intre conducătorii sta- tr-ajutorării frățești intre țările luției, pentru normalizarea grab- Sovietică și Statele Late a : A- riiper i .r or de a submina ,aP* recent care, după păre- 
telor socialiste, servesc Cauza în- socialiste și — in primul rînd — nică a situației in Ungaria. Vrem mericn. “**“-------- ** " *----- *
tăririi acestei prietenii. ajutorului internaționalist primit s i_.jhSu_ -s ... a„ . - • - . .

Entuziasmul cu care oamenii din partea Uniunii Sovietice; ele p. 5 .* ' ? Lmanea Sovietică pruyaae i -----  -----------
muncii din țara noastră v-au în- se datoresc aplicării creatoare a tovarăși rommi. bucuria noastră tenkerea armei atomice ți ca Bulgaria ți Kamtaia, Împreună refer la recenta declarație a celor 
tfrnpinat în orașele și satele pe experienței istorice a Uniunii So- față de succesele politice și eco- hidrogen, iacetarea expurio^etar ca cxfcfaEe țări sodaSste, pățesc 2 000 oameni de știință americani 
care le-ați vizitat zilele acestea, vietice și a celorlalte țări soda, nomice, pe care le-au cucerit oa- ca arma mint redarea te. aacMta. ta ImaMe. ' ““ *" --------------- 1 —
arată că poporul nostru vede în liste, în diferite domenii ale con- 
vizita dv. o contribuție prețioasă strucției socialiste. , , c .
la dezvoltarea continuă a priete- Dați-mi voie, dragi tovarăși, ca ,eva lun|. Furtuna care s-a aba- cerea Ia dezarmarea geaerală. lot ™*i puternice ți
nlei și colaborării multilaterale în numele dv., în numele poporu- lut asupra Ungariei a trecut Ce- Uataea Sovietică țrapme Aceasta aa pat d
romlno-bulgare, la cimentarea le- lui nostru, al C.C. al partidului și m| deasupra pămintului ungar crearea ta Eutom M ta ^^na te aaască tamml aaUM cei maiPăturii trăiești dintre nartidelo al cnivernulul să exnrim scumpi- .... .. “ . . .. * . crTarq «■ Ț" **V™ 1 —

__ i ama sistem eficace ăe inrăițt ratez ea noastră i
nostru, securitate. orinduirea noastră aedalistă. so-

L manea Sovietică propane Ia- cială p de stat Puteea noastră 
Utwarea barierelor la dameaial rezidă in dktatara proletariatului, 
comerțului totre Statele capitaiis- ia conducerea de către partidele 

spune: te p socialiste. începerea «nai marxist-teaiteste, ta xaitatea lor 
este p comerț larg, xrtiad de delegațfi cu poporal. Psterea p Irrrindbi- 

coctact litatea noastră rezidi Ia unitatea 
r intre pooMre. intre o*- H coezi&nea Lățind»! socialist

meag de abort la frunte ca llataars Sovietică. DROGEN MACAR PE O~ PE-
In Interesai cm stat aceste pre- Sub steagul marrisns-teninis- EIOADA DE 2-3 ANI, fntrerupe-

■ Pom ini a noi cestei încetări a experiențelor.
„ _ '. . Delegafia sovietică, a spus

sărut ca cuttuiite agricole y. a. zonn a atras atenția mem-

„„ ... .«zk-.m.u. ~~ resc ungar Și cornitctuI “u rile socialiste fi Ofkalste ta-bwe. va fl
se datoresc colaborării și în- pentru zdrobirea contrarevo- înainte de toate, iatre Ua.vBea ■•atm cei aai

ajutorului internaționalist primit
oamenii din partea Uniunii Sovietice: ele ....

* - se datoresc aplicării creatoare a tovarăși romim, bucuria noastră terzicerea aroxi al

«aitatea lararula nostru de a 1x3 noastra- nu Poa,a ti trecut cu.
„ .__ . . . . . _ vederea nici măcar de adversarii

o. se jvca o local ■rtiDOiDitn rece . încetării exploziilor nucleare. Mă

neeSmtit i* au adresat un nou apel pu-
m. nii munrii „nanri .„mii i« -.t - • - - . * - . - ' terilor care dețin arma atomicăn, en" mund' ungun numa' *" cu ’eJor annate, iar teapă aceea, tre- *■ nrtare la victariL Ele devin cu hidrogen să înceteze expe-

Dați-mi voie, dragi tovarăși, ca *eva luni- Furtuna care s-a abă- cerea la dezarairr i greu alb, tat oai pnternice ți pai bogate, riențele cu această armă.
multilaterale in numele dv., in numele poporu- tut asupra Ungariei a trecut Ce- Uniunea Iert firi anpoa Aceasta «e pot d m o rec»! Datorită poziției adoptate de 

puterile occidentale, a spus in 
continuare V. A. Zorin, Subcomi- 1 -___ _______________.găturii frățești dintre partidele al guvernului să exprim scumpi- 

marxist-leninlste din cele două lor noștri oaspeți bucuria pentru 
țări, la cauza întăririi continue » ‘ ‘ ‘ ‘
unității șl coeziunii întregului la
găr socialist în interesul intensi
ficării eforturilor ce se depun pe 
scară internațională, pentru apă
rarea păcii.

Politica externă a statelor ma
rii familii socialiste constituie as
tăzi principalul factor de apărare 
a păcii, de unire a tuturor forțe
lor din lume hotărite să militeze 
pentru cauza păcii și colaborării 
internaționale, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice intre toate 
statele, indiferent de orinduirea 
lor politică șl socială.

Evoluția evenimentelor interna
ționale scoate In evidență necesi
tatea intensificării eforturilor in 
favoarea păcii. In ciuda uneltiri
lor continue ale cercurilor impe
rialiste reacționare, tși face drum 
tendința spre destinderea șl cola
borarea internațională, calea sigu
ră de apărare a vieții și muncii 
creatoare a oamenilor, a bunurilor 
lor materiale și culturale de dis
trugerile unui nou război.

Nu există azi problemă mai im
portantă, cerință mai arzătoare

este din nou senin, deasupra lui treagă a 
luminează calm soarele

rezidi in :etul nu a reUșjț pjnă jn prezent

Vineri, la ora 22,30, delegația 
guvernamentală și de partid a Re
publicii Populare Bulgaria a pă
răsit Capitala indreptindu-se spre 
patrie.

Deși ora era tîrzie, o mare 
mulțime de locuitori ai Bucu- 
reștiului au venit în gara Bănea- 
sa să-și ia rămas bun de la con
ducătorii de stat și de partid bul
gari. Ei au întîmpinat cu puter
nice urale pe membrii delegației 
în frunte cu tovarășii Anton Iu- 
gov și Todor Jivkov, pe tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica și pe ceilalți condu; 
cători ai statului și partidului 
nostru care au condus pe oaspeți 
la gară.

In piața gării, adresindu-se 
miilor de oameni ai muncii veniți 

conducă pe membrii delega- 
". s bulgare, tovarășul Anton lu- 
gBT a tinut să mulțumească incă 
utxă populației bucureștene și 
---. ea întregului popor romin 

primirea frățească [acută 
ici.ioc poporului bulgar.

Crrintele tovarășului Anton 
■ au fost acoperite de 

rșite urale și aclamații.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică se con
struiește o mare centrală atomo- 
electrică. Se prevede ca prima 
etapă a centralei cu o putere de 
420.000 kW să furnizeze curent 
industrial țn anul 1960. Această 
centrală este una din cele mai 
mari centrale atomo-electrice care 
se construiesc în prezent in 
U.R.S.S. potrivit planurilor de 
folosire a energiei atomice in 
scopuri pașnice.

rea experiențelor pe perioada 
propusă de noi, a spus reprezen
tantul sovietic, ar însemna o mă
sură practică in vederea încetă
rii cursei înarmărilor atomice. 
Un alt termen mai scurt nu ar 
avea însemnătate practică ți nu 
ar da nimic real, intrucît, se știe 
că pregătirile in vederea efectuă
rii experiențelor cu armele atomi
că ți cu hidrogen necesită timp 
indelungat.

In prezent se ridică problema 
controlului asupra încetării unor 
astfel de experiențe, a declarat 
in continuare V. A. Zorin, ca 
principala piedică în calea reali
zării unor acorduri, fn dorința 
lui de a inlătura această piedică, 
guvernul sovietic declară că este 
de acord să se instituie un con
trol asupra încetării experiențelor 
cu armele atomică și cu hidro
gen.

Propunem ca în acest scop să 
SE CONSTITUIE O COMISIE 
INTERNAȚIONALA DE SUPRA
VEGHERE ASUPRA ÎNDEPLI
NIRII DE CĂTRE STATE A 0- 
BLIGAȚIILOR CU PRIVIRE LA 
ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR 
CU BOMBELE ATOMICA Șl 
CU HIDROGEN.

V. A. Zorin a propus apoi să 
SE CONSTITUIE PE BAZA DE 
RECIPROCITATE POSTURI DE 
CONTROL PE TERITORIILE 
UR.S.S., STATELOR UNITE, 
ANGLIEI ȘI ÎN ZONA PACIFI
CULUI.

Acum este rindul dv., reprezen
tanți ai puterilor occidentale, ți 
In primul rînd reprezentanți ai 
Statelor Unite ți Angliei, a spus 
V. A. Zorin în încheierea cuvîn- 
tării sale.

In vederea 
slrîngerii recoltei 
de pe păminturile 

desțelenite
Apelul C. C. al Comsomolului 

adresat tineretului sovietic

MOSCOVA 14 (Agerpres).— J 
Comitetul Centrai al U.T.C.L. j 
a adresat un apel comsomo- J 
liștilor, studenților din institu- J 
fele de învățămînt superior, e- ] 
levilor din cursul superior al J 
școlilor tehnice, tinerilor mun. { 
cltori și funcționari, prin care 
îi cheamă să dea ajutor lucră- J 
torilor de pe păminturile des- { 
țelenite din Kazahstan și Sibe
ria la strîngerea recoltei de J 
cereale din anul acesta.

A ajuta la strîngerea recol- J 
tei de pe ogoarele desțelenite, | 
a strlnge recolta grabnic șl 
fără pierderi, este una din j 
sarcinile de luptă ale Comso-1 
molului — se spune în apel. { 
COMITETUL CENTRAL AL) 
U.T.C.L. CHEAMA PE COM- 
SOMOLIȘTI Șl COMSOMO- 
LISTE, ÎNTREGUL TINERET) 
SOVIETIC SA TRIMITĂ DIN ț 
RINDURILE SALE 270.000-J 
300.000 DE TINERI VOLUN-ț 
TARI, SA ORGANIZEZE DE-) 
TAȘAMENTE Șl BRIGĂZI DE 
LUPTA, PENTRU A PARTI
CIPA LA STRÎNGEREA RE- I 
COLTEI DE GRINE DE PE ț 
PĂMINTURILE DESȚELE
NITE.

Fapta cea mai măreață prin j 
care tineretul sovietic va pu- J 
tea marca cea de a 40-a ani- ] 
versare a Marii Revoluții So- j 
cialiste din Octombrie — se J 
spune în apelul C.C. al Comso. | 
molului — este participarea j 
activă la strîngerea recoltei, | 
ceea ce va constitui un aport J 
minunat la cauza întregului j 
popor, va aduce fericire tine- j 
retului și glorie patriei.

să ia o hotărîre cu privire la În
cetarea experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen.

V. A. Zorin a prezentat apoi in 
numele guvernului sovietic PRO
PUNEREA DE A SE AIUNGE 
LA O ÎNȚELEGERE PRIVIND 
ÎNCETAREA IMEDIATA A TU
TUROR EXPERIENȚELOR CU 
ARMELE ATOMICA ȘI CU HI-

faptul că, în drumul lor spre pa
trie, au vizitat orașe, sate, între- soarele roșu socialist 
prinde, i industriale, institut!) de 
cultură din țara noastră. Ei au 
putut simți, ia tot pasul, sentimen
tele de dragoste și prietenie sin- Un proverb bulgar 
ceră pe care le nutrește poporul orjce Hu-spre bine. Așa 
nostru față de poporul frate bul- £u eveninlentde din Vn<^a_ Ele culturale, stabiEna
g3Dv., dragi prieteni șl tovarăși constituie o învățătură serioasă mai larg 
de luptă, ați făcut o mare plăcere nu numai pentru partidul munci- menii dc 
oamenilor muncii din țara noa- toresc jodalist ungar, d și pen- In interesai cai stat aceste 
ntaternm t^Tntă oeMra toite celelalte țări sodaBste, paseri? Ele stat ta tatarmM pm «ului, aedadop tataraiîliasli-
tnfăptuirea sarcinilor puse d^par- pentru toate partidele comuniste poarelor lagăndaf sacfaM. Ele mala! prutetar. litiu la strins 
tid și guvern, pentru înflorirea și muncitorești frățești. slat ta tatemal papaaattar dta aaiți, faatada spre aut larcew p
patriei noastre socialiste. jB u|tinral tiaip, după cum țările capitaliste, depeadeate ți cuceriri ta r—steaBta mdala-

La întoarcerea dv. In^trie, „ . încerce coloniale. Ele sint ia interesul mulul 1
Ui-frate 'bulgar saTutul nostreto- puterea șl pregătirea noastră de tasați al cercaritor de «■ Sd trălaadt p să sc tatăreata*
................................ ■ • • “ ■ — ea noas- țările capitaliste, tadasiv al prietesda veșnici ți de aeadraa-_______ ______ __________  

dezbina- cercurilor de afaceri americane. cinat intre popoarele bulgar și diferitelor 'partide politice : 
socialist Noi știm, ci printre tatperia- romin l | Ș?51?™*51111. Terracini, pe

borarea frățească romino-bulgară! de subminare a unități slut destui oameni dezechU Trăiască puternicul fi invind-
Să trăiască și să se întărească internaționale comuniste p nan- librați. a căror idee fixă este ați- bilul lagăr al socialismului. In 

marele și puternicul lagăr al păcii, citore5țj. g; v vrea, dacă au alt- țarea unui război atomic. Știm frunte ca Uni a nea Sovietică! 
democrației și socialismului, in puțin să rupă din la- insă că printre cercările de afa- Trăiască pacea in lumea In-

Oaspeții bulgari au plecat spre patrie
‘ ■ legației guvernamentale ți de par- garia și RepuMidi Populare

tid a R. P. Bulgaria au fost în- Romine.* r j
soțiți de tovarășii Alexandru Mo- " 
ghioroș. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membru in Bi
roul Politic al C.C. al P_M.R„ 
Gr. Preoteasa, ministrul Afaceri
lor Externe, membru al C.C. al 
P3LR„ general maior Ion Gheor
ghe. membru ăl C.C. al P.M.R.. 
A. Mâlnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, Caius 
Franțescu. șeful Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum ți de ambasadorul Stoian 
Pavlov.

Tovarăși și tovarășe,

binte și cele mai bune urări pen- luptă, unitatea și coexist 
tru Înflorirea Bulgariei socialiste. mese planul de

lagăruluiSă se întărească și să înflo
rească în veci, prietenia și cola- re a unității

Să trăiască și să se întărească internaționale

La plecare, oaspeții au fost con
duși de tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Iosif Chișinevschi, Miron Cons- 
tantinescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general co
lonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Al. Bîrlâdeanu, Anton 
Moisescu, Ion Cozma, Petre Cos- 
tache, Gh. Diaconescu, Mihai Fio- 
rescu, Gh. Gaston Marin, dr. 
Voinea Marinescu, I. Mineu, Ghe- 
rasim Popa, Marcel Popescu, 
Grigore Preoteasa, Aurel Vijoli, 
P. Daju, Fl. Dănălache, P. Drâ- 
goescu. M. Gavriliuc, general 
maior Ion Gheorghe, Elena Lascu- 
Iordâchescu, acad. I. Murgulescu, 
Petre Lupu. C. Scarlat, B. Solo
mon. Gh Stoica. Ghizela Vass. 
Anton Vlădoiu, deputați în Marea 
Adunare Naționala, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești.

Au fost de față membrii Am
basadei R. P. Bulgaria la Bucu-

rești fn frunte cu ambasadorul 
Stoian Pavlov, precum și șefii 
altor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

Fanfara militară a intonat im
nurile de stat a!e R. P. Romine și 
R. P. Bulgaria.

Tovarășii Anton Iugov și T<> 
dor Jivkov, însoțiți de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ți Chivu 
Stoica au trecut in revistă compa
nia de onoare aliniată pe peronul 
gării.

Un grup de tineri tnconioarâ 
cu dragoste pe oaspeți, oierin- 
du-le flori.

Membru delegației ți conducă
torii Partidului Muncitoresc Ro
min ți ai guvernului R. P. Ro
mine s-au îmbrățișat frățește, 
hiîndu-ți rămas bun.

Răsună puternice urale și ova
ții pentru prietenia romino-bul- 
garâ. pentru unitatea de nezdrun
cinat a țărilor puternicului lagăr 
socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică.

In aclamațiile puternice ale ce. 
lor prezenți trenul s-a pus in miș
care.

Pină la frontieră, membrii de-

★

In gara Giurgiu nord peste 
3.000 de cetățeni ai orașului au 
făcut membrilor delegației guver
namentale și de partid a Repu
blicii Populare Bulgaria o primire 
călduroasă.

Pe peronul gării Giurgiu nord 
o~ 
ai

se afla aliniată o gardă de 
noare formată din marinari 
flotei militare fluviale.

Au fost intonate imnurile
stat ale Republicii Populare Bul-

de

Tovarășii Ar.ton Iugov și Todcr 
Jivkov, însoțiți de tovarășul A- 
lexandru Moghioroș, au trecui in 
revistă garda de onoare.

Tovarășul Todor Jivkov, prim 
secretar al Comitetului Central al j 
Partidului Comunist Bulgar, a 1 
rostit o cuvintare scurtă in care 
a subliniat sentimentele de fră-1 
țească prietenie cu care poporul ■ v„„. „
romin a intimpinat pe membrii secretariatul Federației Tineretului 
delegației în tot cursul vizitei pe comunist italian, intre 20 și 23 
care aceasta 'a făcut-o in țara iunie în orașul Bologna va avea 
noastră. > loc cel de-al V-lea congres al ti-

In uratele puternice ale mut- neretului.
țimii, tovarășul Todor Jivkov și-a Congresul ca examina problema 
luat rămas bun de la populația ----- ..... -
orașului Giurgiu, ultima locali
tate de pe teritoriul rorrunesc 
prin care trece delegația guver
namentală și de partid a R.P.
Bulgaria.

Apoi, membrii delegației și-au 
luat rămas bun de la persoanele 
care i-au însoțit pină la graniță. 
Trenul s-a pus apoi în mișcare, 
părăsind teritoriul Republicii 
Populare Romine.

(Agerpres).

Criza de guvern din Italia
ROMA 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii, Gronchi, con
tinuă consultările pentru soluțio
neze» crizei de guvern din Ita
lia. El a primit reprezentanți ai 

................. : P«
. so<ua- 

JișSi Nenni și Lussu, pe democra- 
ții-creștîni Peila. Scelba, Segni și 
alțiL

In timp ce in sinul partidelor 
burgheze se observă derută ți di
vergențe, comuniștii ți socialiștii 
se situează pe o poziție precisă. 
EI CER FORMAREA UNUI GU
VERN CARE SA SE SPRIJINE 
PE GRUPĂRILE DE STINGĂ Șl 
SA FIE CAPABIL SA SOLU
ȚIONEZE CELE MAI ACTUALE 
PROBLEME CARE STAU IN 
FAȚA ȚARII.

Secretariatul Partidului Cotnu-

nist Italian, împreună cu condu
cerea grupurilor comuniste din 
parlament a dat publicității un 
comunicat în care subliniază că 
,,eșecul manevrelor partidului de- 
mocrat-creștin cu prilejul creării 
cabinetului Zoii a arătat cît de 
vastă și de adîncă este opoziția 
față de alianța fățișă dintre mo- 
narhiști și fasciști". „Comu
niștii — se spune în comunicat— 
cred că SINGURA IEȘIRE CIN
STITA ȘI CONCRETA ESTE RE- 
NUNTAREA LA POLITICA 
PROMOVATA DE COALIȚIA 
DE CENTRU". Comuniștii sînt 
împotriva alegerilor înainte de 
termen, deoarece există probleme 
politice urgente pentru a căror 
rezolvare se poate obține majo
ritatea și în actuala componență 
a parlamentului.

UFHACIIA Șl AI>MIN:$IRA|IA Sucu>e?ti Plat» .Sctatetl". Tel. 760 10. TIPARUL Combinatul Pollg'allc -Casa Sctntell I. V. Stalin',

VA
ROMA. După cum a anunțat

unității tineretului în lupta pentru 
io Italie democrată fi socialistă și 
modificările în statutul Federației 

I tineretului comunist italian.
PORT AU PRINCE-HAITI. La 

Haiti s-a produs o nouă lovitură 
de stat. Președintele provizoriu 
al Republicii, Daniel Fignole, a 
fost răsturnat de armată. Gene
ralul Antonio Kebreau, șeful ma
relui stat major, a proclamat 
starea de asediu și a anunțat 
formarea unei junte militare

compusă din trei persoane care 
va conduce treburile țării pină la 
viitoarele alegeri,

PRAGA. După cum s-a anunțat 
la 27 mai în urma invitației gu
vernului iugoslav o delegație gu
vernamentală cehoslovacă urma 
să viziteze Iugoslavia în a doua 
jumătate a lunii iunie 1957. In 
urma înțelegerii stabilite între 
cele două guverne delegația gu
vernamentală cehoslovacă și-a 
amînat vizita în R.P.F. Iugo
slavia pentru o dată asupra că
reia se va conveni ulterior.

HAGA. Intr-un comunicat ofi
cial publicat vineri se anunță că 
guvernul olandez a anulat parțial 
restricțiile asupra comerțului cu

R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană și 
R.D. Vietnam.

DAMASC. Ziarul sirian „Al- 
Hadara" anunță că recent au 
avut loc tratative secrete între 
reprezentanții Iordaniei și amba
sada S.U.A. la Amman. Tratati
vele s-au încheiat printr-un acord 
care dă Statelor Unite dreptul să 
construiască pe aerodromul Ma[- 
rak o bază atomică.

NEW YORK. Agenția Associa
ted Press anunță că un inspector 
de politie american împreună cu 
alți doi ofițeri de poliție din po
litia orașului New York vor pleca 
în Vietnamul de sud pe o pe
rioadă de doi ani în calitate de 
„consilieri tehnici" ai forțelor po
lițienești sud-vietnameze.

STAS 3452 - 6S

pen.ru

