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FRUNTAȘ
Utemistul Eugen Baltă de 

la uzinele „Tudor Vladiml- 
rescu" din Capitală lucrează 
la mașina de mortezat nituri. 
In cinstea lui 7 Noiembrie el 
și-a luat angajamentul să-și 

depășească pia
nul zilnic cu 2 
la sută. El iși 
depășește anga
jamentul luat cu 
4—5 la sută.

RĂSPUNSUL
guvernului R.P. Bulgaria la mesajul 
adresat de președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. R.
Tovarășului CH1VU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

0 mai bună propagandă 
prin conferințe 

la căminele culturale!
Pe lîngă un program artistic, o 

șezătoare literară, ori prezentarea 
unei recenzii, conferințele au me
nirea să întregească cunoștințele, să 
lărgească orizontul politic și cul
tural al oamenilor muncii.

In viața satului de astăzi s-au 
schimbat multe. Oamenii trăiesc 
altfel de cit înainte, gîndesc și pri
vesc lumea și viața cu alți ochi. 
Rușinoasa moștenire obscurantistă 
nu se poate lichida însă așa ușor. 
Mai exista încă în mediul sătesc 
destule rămășițe ale concepțiilor 
mistice despre viață, despre feno
menele naturii, credința în vrăji
torie, leacuri băbești, superstiții, 
etc. înlăturarea din conștiința oa
menilor, a acestor vechi credințe, 
se face cu prețul unor eforturi în- 
dîrjite și permanente. De aceea in
tensificarea propagandei științific- 
cducative, prin conferințe, se im
pune cu multă insistență, aceasta 
răspunzînd unor cerințe majore pe 
care le ridica însăși viața zilelor 
noastre.

Din ancheta întreprinsă într-unul 
din raioanele de munte ale țării 
noastre — Gurahonț, regiunea O- 
radea — am putut constata că 
propaganda prin conferințe, în an
samblul ei, se desfășoară nesatisfă
cător, că modul de organizare a 
acesteia este defectuos, chiar dacă 
în unele, comune situația se pre
zintă mai bine.

Să vedem, de fapt, cum stau lu
crurile. Este știut că, pentru buna 
funcționare a propagandei prin 
conferințe, s-a instituit sistemul 
coleotivelor de conferențiari alcă
tuite din persoane competente, 
specialiști într-o problemă sau 
alta.

Cu părere de rău trebuie să con- 
stați, însă, ca aceste colective, nu-și 
trăiesc întotdeauna și în toate lo
curile viața, ele semănînd mai de 
grabă cu niște... fantome. Ești con
vins că există, dar nu se văd; ele 
figurează, adesea, doar cu numele, 
în registre ori chiar în planșe scri
se caligrafic, ce atîrnă pe pereții 
căminelor culturale. Aceasta, însă 
în cel mai bun caz, deoarece sînt 
și situații cînd nici măcar așa ceva 
nu există. Un ,.strălucit" exemplu 
oferă, în acest sens, secția de în
vățămînt și cultură a raionului 
Gurahonț unde nici pînă acum nu 
s-a organizat colectivul de confe
rențiari — situația dăinuind aici 
de multă vreme, ea fiind de altfel 
moștenită de la fosta secție cultu
rală, In Gurahonț și Bonțești colec
tivele de conferențiari există mai 
mult cu numele. Directorul cămi
nului cultural din Gurahonț, tov. 
Ion Șerbu, tolerează această situa
ție de mult timp. In comuna Bon
țești, direotorii căminului cultural 
se schimbă atît de des că nici 
n-apucă bine să facă unul ceva, 
că vine altul și-i ia locul; încer- 
cîndu-se, se vede, un fel de... ex
periment al „celui mai bun“... Nu-i 
de mirare, așa dar, că aici confe
rințele se țin rar și neorganizat, de 
obicei așteptîndu-le „de-a gata“, de 
la raion sau București, de unde — 
în treacăt fie zis — ele vin cu des
tulă neregularitate. Numai așa se 
explică faptul, că, de pildă, de la 
1 iulie și pînă în prezent aici s-a 
ținut doar o singură conferință, 
pe tema campaniei agricole de va
ră. Și aceea s-a citit așa cum a 
fost primita și-atîta tot. Sfatul 
popular comunal și conducerea că
minului cultural manifestă lipsă de 
interes față de această problemă, 
considerind-o, probabil, minoră, 
încă din toamna anului trecut, 
profesorul Gheorghe Martin, din 
Gurahonț, a fost programat să pre
zinte în comună o conferință des
pre cooperativizarea agriculturii. 
Conferința însă n-a avut loc 
nici în ziua de astăzi. Intr-ade
văr, această situație nu este 
valabilă absolut pentru toate 
comunele. Se mai găsește cîte 
una, cum este cea de la Bu-

teni, de pildă, unde colectivul 
de conferențiari, alcătuit din 23 
de specialiști în diverse probleme, 
funcționează mai bine. Acesta a 
prezentat în cursul anului circa 50 
de conferințe, dintre care 10 ela
borate de colectiv și axate pe pro
bleme de ordin local. O bună parte 
dintre aceste conferințe au răs
puns nevoilor imediate ale diferi
telor campanii agricole, au popula
rizat hotărîrile și măsurile luate de 
partid și guvern în interesul oame
nilor muncii, altele au fost ținute 
pe teme sanitare, juridice, po
pularizarea științei și tehnicei, ani
versări etc. Paralel cu aceasta, în 
cadrul colectivului se elaborează și 
o serie de referate privind activita
tea echipelor artistice/ mișcării ar
tistice de amatori, cum sînt: 
„Rolul artistului amator“, „Teatrul 
ca artă“, „Emoții, expunerea trăită 
a rolului“ etc., numărul participan- 
ților la aceste conferințe ridieîn- 
du-se în medie la 250.

De un interes deosebit se bucu
ră conferințele pe care le elabo
rează comitetul raional de partid 
Curahonț și care sînt expuse de 
către activiști ai acestuia, în ca
drul căminelor culturale, —' pe 
teme de politică curentă ori trans
formarea socialistă a agriculturii.

Faptul că nu în toate locurile 
propaganda prin conferințe se c- 
fectuiază satisfăcător, se datorează 
pe de o parte delăsării manifestate 
de către directorii căminelor cul
turale respective și insuficientei 
munci de îndrumare și control a 
secțiunii de învățămînt și cultură 
raionale, iar pe de altă parte lip
sei de colaborare cu organizațiile 
U.T.M. respective. Scăpînd din ve-

I. MIHUȚ

Pînă acum în G.A.S. — 
25.000 ha. însămînțate
Pînă acum în gospodăriile 

agricole de stat au fost însămîn- 
tate aproape 25.000 ha. cu culturi 
de toamnă și continuă cu intensi
tate recoltarea culturilor tîrzii.

Odată cu începerea lucrărilor 
din acest sezon, în G.A.S.-uri au 
început să sosească și mașinile 
necesare. S-au primit 110 com
bine pentru recoltat porumb; 72 
din ele au fost repartizate regiu
nii Constanța, unde gospodăriile 
de stat au însămînțat cea mai 
mare suprafață cu porumb.

înzestrarea gospodăriilor agri
cole de stat cu noile mașini a 
permis sporirea gradului de me
canizare a muncii la principalele 
culturi — grîu și porumb. Insă- 
mînțarea păioaselor se face nu
mai cu mașina, iar la porumb, 
deși suprafața a crescut față de 
anul trecut cu peste 80.000 ha., 
însămînțările au fost făcute nu
mai cu semănătorile. Lucrările 
de pregătire a solului — arat, 
discuit, grăpat și cultivat — sînt 
complect mecanizate.

(Agerpres)

In acest an Industria noastră 
ușoară a livrat produse peste 
prevederile planului.

Numai la încălțămintea de 
piele, depășirea a fost, în primul 
trimestru, de 53.000 perechi, în 
trimestrul 11 — de 80.000, în au
gust — de 70.000. Depășiri mari 
s-au obținut la încălțămintea u- 
șoară și la cea de cauciuc.

Trebuie să remarcăm tot
odată că în ultima vreme sectorul 
pielărie-cauciuc a făcut pași îna
inte ; s-au creat aici unele modele 
atrăgătoare. Cum se explică a- 
tunci faptul că și acum uneori, 
cînd vrei să cumperi pantofi sau

SOARE

sandale moderne țl se mal spune 
„n-avem ?“

Spre a găsi răspuns la această 
întrebare și a vă comunica răspun
sul și dv., am pornit deunăzi 
prin București cu un grup de to
varăși din Departamentul indu
striei ușoare, printre care se afla 
și tov. Ene Ion, directorul general 
al Direcției industriei 
cauciuc.

Ne am oprit în fața 
In general 
tuziasmat.

Știam că 
călțăniinte 
moașă.

vorbind, nu

ir Austria a 
mal

pielărie și

vitrinelor, 
ne-am en-

produs în- 
bună, mai fm-

și la 12 noaptea

Am intrat în magazin — unita
tea nr. 59 a O.C.L. produse in
dustriale din raioanele „Lenin“ 
— ,,Gh. Gheorghiu-Dej". Am con
statat, spre nedumerirea noastră, 
că multe produse mai accesibile, 
aflate în rafturi nu-și găseau ex- 
ponenți în vitrină. Un spectacol 
semnificativ îl oferă magazia uni
tății. Aici găsești ghete de copii 
de diverse cuiori, bocanci, papuci, 
pantofi lucrați cu gust... Dar în ce 
hal sînt toți ! Sandalele — fără 
bombeu, pantofii „tenis*4 ajunși 
intr-o culoare fără nume. Claie 
peste grămadă, încălțămintea, ro
dul trudei miilor de muncitori, este 
supusă treptat la un proces de 
degradare. Și lucrătorii din maga
zin, în frunte cu gestionarul 
Neagu Emanoil, mai și găsesc o 
mie și una de motive ca să scuze 
neglijența, lipsa de răspundere, 
față de cumpărători.

In magazin — totuși — pantofi 
pentru toamnă nu se găsesc în 
cantități suficienta.

O vizită cu surprize
Depozitul O.C.L. nr. 4, aprovi

zionează cele 12 unități din ra
ioanele „Lenin“ și „Oh. Gheor
ghiu-Dej“. De la bază aici tin

primul rînd cu statele vecine Bulgariei. In 
această politică a sa, guvernul nostru a fost tot 
timpul călăuzit de ideea că Peninsula Balca
nică nu trebuie să mai devină vreodată un focar 
de război, așa cum a fost de multe ori în tre
cut. Apreciem că după nimicirea forțelor agre
sive fasciste în timpul celui de-al doilea război 
mondial, statele balcanice au obținut o largă 
posibilitate, ncfolosită în întregime pînă acum 
de a-și reglementa relațiile pe bază de prie
tenie și înțelegere reciprocă. Sîntem adine con
vinși că nu există o asemenea problemă care 
să opună statele balcanice unul altuia. 
Mai mult decît atît. există toate condițiile ca 
prin dorin(ă și bunăvoință Peninsula Balcanică 
să se transforme într-o zonă de pace trainică 
și înțelegere, iar popoarele balcanice să-și de
dice toate forțele, toate resursele materiale și 
capacitatea lor spirituală înfloririi economice și 
culturale.

Putem constata cu satisfacție că tn urma 
eforturilor comune a părților interesate, în ulti
mii ani s-a ajuns la o slăbire considerabilă a 
încordării în relațiile dintre puterile balcanice.

Acest început promițător ne îndreptățește să 
credem că înfăptuirea inițiativei guvernului ro- 
mîn va facilita stabilirea unor relații pe deplin 
normale și prietenești între statele balcanice și 
lărgirea colaborării între ele.

Guvernul Republicii Populare Bulgaria acordă 
o mare însemnătate conferinței propuse de dv. 
Considerăm că la această conferință și-ar putea 
găsi rezolvarea o serie de probleme avind o im
portanță vitală pentru popoarele balcanice.

Faptul că între unele state balcanice mat 
există unele probleme nereglementate și diferite 
puncte de vedere în unele probleme, după con
vingerea adincă a guvernului bulgar nu este 
și nu poate fi o piedică pentru convocarea încă 
în acest an a conferinței șefilor tuturor statelor 
balcanice. Stabilirea de contacte directe Intre 
toate statele balcanice și dezvoltarea colaborării 
interbaicanice pot deschide calea pentru rezol
varea problemelor litigioase, și nereglemenbate 
și pot crea un climat de încredere reciprocă și 
de înțelegere prietenească și de bună vecinătate 
între țările balcanice, ceea ce va constitui o 
contribuție la cauza înfăptuirii înaltelor prin
cipii ale O.N.U.

Primiți, tovarășe președinte, asigurarea res
pectului meu sincer.

Din inputernicirea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria,

RAIKO DAMIANOY 
prim-locțiîtor al președintelui Consiliului 

de Miniștri.
Sofia 18 septembrie 1957,

★

Stimate tovarășe președinte,
Sînt împuternicit să vă comunic că Consi

liul de Miniștri al Republicii Populare Bulga
ria a examinat cu o mare atenție mesajul dv., 
prin care în numele guvernului Republicii 
Populare Romîne, propuneți cpnvocarea unei 
conferințe a șefilor guvernelor țărilor balcanice 
— Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Ro- 
mînia, Turcia.

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria împărtășește întrutotul considerentele 
expuse în mesajul dv. și salută inițiativa dv- 
folositoare și venită la timp de a se convoca 
în anul 1957 o conferință a șefilor guvernelor 
statelor balcanice, la car^să fie examinată 
problema menținerii și întăririi păcii în Bal
cani, să fie discutate măsurile comune de dez
voltare a colaborării politice, economice și cul
turale între statele balcanice, ceea ce ar con
tribui la crearea unui climat de încredere între 
ele, la reglementarea tuturor problemelor liti
gioase prin tratative și mijloace pașnice, la sta
bilirea și lărgirea contactelor personale între 
șefii de guverne din Europa de sud-est, la 
schimbul de delegații, vizite reciproce, dezvol
tarea contactelor între reprezentanții opiniei 
publice etc.

Guvernul bulgar consideră că ar fi deose
bit de util dacă la această conferință s-ar ajun
ge la un acord între statele balcanice de a se 
abține de la orice act de agresiune și dacă ar fi 
stabilite formele reciproc acceptabile de colabo
rare colectivă și bilaterală pe baza deplinei 
egalități în drepturi, pe baza respectării reci
proce a suveranității statelor și neamestecului 
în treburile lor interne.

împărtășim părerea dv. că un asemenea 
acord ar constitui o garanție a securității țări
lor balcanice și, fiind întrutotul în spiritul prin
cipiilor O.N.U., va sluji drept exemplu de sta
bilire a unei colaborări regionale sincere și crea
toare între state, indiferent de deosebirile în 
sistemul lor social.

Pornind de la interesele poporului bulgar și 
de la năzuințele lui de a trăi în pace și prie
tenie cu toate popoarele și îndeosebi cu veci
nii săi din Balcani, guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria acceptă întrutotul propunerea gu
vernului Republicii Populare Romîne de a par
ticipa la conferința șefilor guvernelor statelor 
balcanice. Sîntem de acord ca această confe
rință să aibă loc la București, dar nu am avea 
obiecțiuni dacă se va ajunge la un acord ca 
această conferință să fie convocată și într-o 
altă capitală balcanică.

Guvernul Republicii Populare Bulgaria a dus 
și duce în mod ferm și neabătut o politică de 
pace și înțelegere reciprocă cu toate țările și în

★ * W'
Răspunsul tovarășului Mehmet Shehu, președintele Consiliului de Miniștri al R-P. Alba

nia, la Mesajul tovarășului Chivu Stoica va fi publicat în numărul de mîine al ziarului nostru.

Ecouri la Mesajul
președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. R.

1. Unul din podurile Leningradului care se deschide noaptea
2. „Călărețul de aramă'

Lumină ca ziua, întuneric ca 
noaptea — sînt comparații de 
mult statornicite. Și iată că 
vom spune acum : era minu
nat : era lumină ca noaptea...

Cred că încă în visurile pri
milor oameni, de cînd, abia 
coborîți din copaci, se căzneau, 
paralizați de groaza tenebrelor 
nopții, să smulgă pietrelor o 
seînteie, s-a furișat speranța că 
s-ar putea, odată și odată, prin 
vreun miracol al zeilor, ca soa
rele să nu mai apună.

Vreme de milenii omenirea 
și-a întreținut această speranță 
aprinzînd noaptea lumini în 
fața altarelor — focurile vesta
lelor, făclii, candele, luminări, 
și, nu o dată, ruguri omenești... 
Dar întotdeauna fumul lor mai 
mult a înnegrit zarea decît a 
seînteiat picul lor de jăratec.

Au încercat oamenii atunci 
să lumineze altfel nopțile — 
„Nopți fără lună** le spunea ci
neva — prea lungi, copleșitoare 
și reci pentru cei fără cande
labre de aur. S-au uitat unii 
la alții, peste meridiane și 
veacuri, iobagi valahi și robi 
de pe plantații, marianne cu 
bonetă frigiană și austeri ță
rani din Catalonia. Au aprins 
zările cu conace, cu bungalow- 
uri, cu bastilii și alcazar-uri. 
Era mai bine : o noapte negu
ra rămînea alungată. Dar ce 
folos, dacă a doua zi, ca un re
flux, se întorcea, și sufoca to-

Se zvonise, ce-i drept, că un
deva, pe globul pămîntesc, s-a 
făcut lumină ziua ca și în 
noapte.

N-am putut să fim dintre a- 
ceia trimiși în expediție să 
vadă. Ne-am născut prea tir- 
ziu, cu 40 de ani prea tîrziu.

îmi pare rău că nu ne-am 
deschis drum către acolo, a- 
țunci cînd se gonea pe locomo
tiva încălzită de marele fo
chist Vladimir Ilici Lenin sau 
pe caii lui Budionîi. Totuși nu 
acum, în cupeurile expresului

Note 
de drum din 

prima Țară a 
Socialismului

nr. 22, am mers prima oară 
către orașul unde s-au născut 
nopțile albe. Ne-ar fi fost o a- 
dîncă rușine... încă pe genun
chii ieșiți din pantaloni scurți, 
mulți din noi au legănat amin
tirile expediționarilor mai vîrst- 
nici — însemnările lui John 
Reed, care a sosit acolo tocmai 
din America, și ale lui Ale
xandru Sahia, care a sosit a- 
colo tocmai din Romînia — și 
care au văzut, au pipăit și s-au 
convins că de acum încolo va 
fi soare peste omenire și la 
douăsprezece noaptea.

Călătorind spre Leningrad

noi nu mai socoteam de mult 
just ceea ce învățasem în școala 
primară — că acolo sînt vara 
nopți albe pentru că orașul se 
află ca o steluță pe scufița pă- 
mîntului, dincolo de Cercul Po
lar. Știam că alta e pricina : 
și ne-am convins.

Am trăit în metropola de pe 
Neva destul ca să nu ne mai 
putem rătăci într-însa nici geo
grafic, nici istoric, nici moral. 
Și avem date să dovedim că 
înainte de acum patru decenii 
aici nu puteau exista nopți 
albe.

într-adevăr: Dostoevski, scria, 
în plin veac al XIX-lea, la Pe
tersburg, nuvela „Nopți albe**, 
pe care, tocmai am aflat, un t 
mare regizor italian o dăruie
ște acum ecranului. Dar ce fel 
de nopți albe trăiau oamenii 
acelor vremi, cînd aidoma eroi
lor nuvelei, sufletul le era chi
nuit de negre și încîlcite con
tradicții?

Intr-adevăr: vara, soarele
putea aștepta zadarnic apusul. 
Dar cine dintre slipînii vieții 
îl prețuiau? Săgeților lui de 
aur țării și țarinile le apuse
seră, ca intr-un duel, spadei» 
de aur ale propriei lor gran
dori, pe vîrful celor mai agre
sive clădiri--- Amiralitatea —
centrul puterii lor militare, și

FILIP CERBU

LIDIA POPESCU
AGERPRES transmite: Mesajul 

adresat de președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne șefilor de guverne ai 
celorlalte țări balcanice continuă

să facă obiectul a numeroase co
mentarii în presa internațională.

Grecia

In preajma centenarului industriei noastre petrolifere

îmbunătăfi calitatea ei. 
Automatizarea, instalațiile de

(Continuare în pag. 3-a)

Perspective noi
în prelucrarea țițeiului

Din inițiativa Ministerului Industriei Petrolului șl Chimiei, 
C.C. al Sindicatului petrol, chimie, gaz-metan și A.S.I.T. s-a 
organizat în ziua de 17 septembrie, în Ploești, o interesantă 
consfătuire în sectorul prelucrării țițeiului.

Scopul? Discutarea problemelor legate de introducerea noilor 
procese tehnologice.

Referatul, prezentat t de ing. Ion Micu, a vorbit despre începu
turile industriei noastre de petrol, ca și despre realizările obți
nute în anii puterii populare.

Cea mai mare parte a referatului s-a ocupat de posibilitățile 
îmbunătățirii muncii în această importantă ramură a economiei 
noastre naționale.

S-au prezentat interesante perspective ale industriei petrolifere. 
S-a discutat astfel despre cracarea si reformarea catalitică, 

procese tehnologice care vor spori producția de benzină și vor

mare capacitate și procesele com
binate s-au bucurat de toată a' 
tenția, întrucît de ele depinde o 
exploatare economică, reducerea 
investițiilor și realizarea de in
dici tehnico-economici superiori. 

Referatul a mai scos în evi
dență necesitatea grupării rafi
năriilor pe unități mari, com
plexe, mijloc de valorificare a 
fiecărei tone de țiței la maxi
mum și necesitatea prelucrării 
țițeiului în cîteva centre preco
nizate într-un plan de sistema
tizare.

In vederea obținerii de com
bustibil superior și produse pen
tru chimizare este necesar să se 
construiască instalații pentru 
fracționarea și prelucrarea gaze- 
hr din rafinării.

Pe lîngă introducerea noilor 
metode de valorificare a țițeiului 
în rafinării și industria chimică, 
s-a discutat pe larg necesi'atea 
dezvoltării sectorului energetic și 
metalurgic legat de industria de 
petrol, necesitatea pregătirii ca
drelor și ca un lucru deosebit de 
important, foloasele schimbului 
de experiență cu U.R.S.S. pentru 
formarea cadrelor și realizarea 
noilor construcții.

Interesul produs de propunerile 
guvernului romîn în rîndurile opi
niei publice din Grecia se oglin
dește în numeroase comentarii ale 
presei grecești. Ziarul „Eleftheria" 
subliniază în comentariul său că 
„Grecia și Romînia au avut în tre
cut relații excelente pe care le-au 
restabilit din nou. In consecință 
este normal să se examineze cu a- 
tenție amicală propunerile cu
prinse în scrisoarea premierului 
romîn. De asemenea se înțelege 
că din moment ce planul privitor 
la o conferință balcanică depă
șește cîmpul relațiilor greco-romî- 
ne, el va fi luat în considerare în 
cadrul relațiilor internaționale ac
tuale și în special al condițiilor 
politice din Balcani".

Deși exprimă unele rezerve față 
de propunerile Romîniei ziarul a- 
rată că „ar fi mai just din partea 
Greciei de a nu arăta nici o grabă 
în timpul examinării problemei", 
subliniind totodată că „refuzul 
steril nu este calea cea mai potri
vită în relațiile internaționale, mai 
ales în condițiile diplomatice ac
tuale ale țării".

Anumite ziare continuă să aibă 
o poziție negativistă față de ini
țiativa șefului guvernului romîn. 
De pildă, ziarul Kathimerini, fără 
a analiza în fond propunerile cu
prinse în mesaj anticipează un 
răspuns negativ din partea guver
nului grec la mesajul șefului gu
vernului romîn.

El se arată totuși preocupat 
de efectul pe care un asemenea 
refuz l-ar avea asupra opiniei pu
blice grecești. De aceea, el cere 
guvernului grec „să examineze cu 
atenție propunerile și să explice la 
timp punctul său de vedere bine 
lămurit spre a nu exista nici o în
doială asupra justeței lui" spre a 
nu lăsa impresia că „se respinge 
fără motive ramura de măslin 
care se oferă cu atîta bunăvoință".

Ziarul „Avghi", organul Uniunii 
democrate a poporului grec, scrie : 
„Propunerea premierului romîn a 
provocat un mare interes și o a- 
devărată emoție în rîndurile po
porului grec. Scrisoarea domnului 
Stoica a devenit subiectul princi
pal al discuțiilor politice în Grecia. 
Poporul grec înțelege că progre
sul și prosperitatea sa depind de 
coexistența pașnică și colaborarea 
cu vecinii săi. In consecință este 
cu totul îndreptățită nerăbdarea cu 
care opinia publică așteaptă ac
ceptarea invitației romîne".

„Orice refuz la propunerea Ro-

mîniei, continuă ziarul ,,’Avghit, 
va fi potrivnic voinței poporului 
grec. Dacă guvernul dorește pacea 
în Balcani, va accepta să discute, 
cu conducătorii celorlalte popoare 
la conferința panbalcanică sau va 
propune un plan al său de înțe
legere și stringere a relațiilor din
tre țările balcanice44.

Turcia
Presa 

menea 
mesajul r............. ......... ..... .......,,...
In pagina l-a, sub un titlu pe pa
tru coloane „Propunerea făcută 
de Romînia pentru formarea unui 
pact balcanic*, ziarul „Ulus** care 
apare la Ankara, redă în mod 
amplu conținutul mesajului șefu
lui guvernului romîn.

Ziarul relevă acea parte din me
saj care subliniază că măsurile 
propuse corespund intru totul 
Cartei O.N.U. al cărei scop este 
menținerea păcii și securității in
ternaționale.

Ziarul „Cumhurriyet**, comentînd 
mesajul, face un scurt istoric al 
relațiilor dintre statele balcanice 
după cel de-al doilea război mon
dial, invocînd ca o piedică în ca^ 
lea unei înțelegeri, faptul că unele 
dintre țările balcanice sînt partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
iar altele — Turcia și Grecia — 
fac parte din N.A.T.O. Aceeași idee 
este reluată de ziarul „Duniya**, 
in ciuda faptului că în mesajul șe
fului guvernului romîn se arată 
clar că „înțelegerea țărilor balca
nice nu este menită să devină o 
grupare opusă altor state din afara 
ei și nici o piedică în calea dez
voltării prieteniei acestor state cu 
celelalte state care nu fac parte din 
înțelegerea regională a țărilor bal
canice**. De altfel, în concluzie în
suși ziarul amintit subliniază: „Cu 
toate acestea noi avem impresii 
că propunerea este serioasă și ar fi 
posibil să se ajungă la anumite, 
rezultate**.

Comentatorul Sukru Kaia scrie 
următoarele în ziarul „Hurriyet** 4 
„Este posibil să se afirme cu toate 
rezervele că propunerea Romîniei 
nu trebuie respinsă a priori, că 
nu există inconveniente sub un
ghiul economic și geopolitic*.

R. P. F. Iugoslavia

turcă comentează de ase- 
propunerile cuprinse în 
primului ministru al R J’.R.

Presa iugoslavă din 19 septem
brie comentează cu viu interes ini
țiativa guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

Spiritul păcii și prieteniei care

(Continuare în pag. 4-a)
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Răpunem T.B.C.-ul!
11 . T.B.C. — trei inițiate care au reprezentat sute și sute de ani 
8 în ochii a milioane și milioane de oropsiți ai pămîntului groaza 
8 unei morți năpraznice, simbol al mizeriei, al neputinței în fața 
8 forței unui mănunchi de microbi. Sute de mii de oameni, sute 
« de mari savanți șî mari artiști ai omenirii au căzut pradă în
ec grozitorului bacii Koch. Vorbind de flagelul care l-a reprezentat 
« această boală în țara noastră cel mai grăitor tablou îl oferă din 
« acest punct de vedere cifrele ce indică curba mortalității prin 
« T.B.C. în urmă cu ani mureau la fiecare 15 minute cîte un om 
« în floarea vîrstei răpus de T.B.C.
J lată cîteva cifre mai recente.
S în 1948. la suta de mii de locuitori 180 mureau de T.B.C. în 
« 1951, cifra a scăzut la 147,8; în 1953, la 95,7, șl la 38,6 la suta 
« de mii în 1956.
!! Această plină de semnificații statistică este expresia unei In- 
(j tense activități organizatorice pe baze științifice desfășurate în 
X țara noastră.
J Cum s-a putut ajunge Ia un asemenea rezultat în lupta îm- 

potriva flagelului tuberculozei ?
$ Dorind a împărtăși cititorilor noștri cîteva din noile metode 
g științifice care stau la baza luptei împotriva T.B.C.-ului — un 
» redactor al ziarului s-a adresat tovarășului conf. dr. ALFRED 
g BRILL, director adjunct al Institutului de Ftiziologie din Capi- 
g tală, rugîndu-1 să arate ultimele realizări ale medicilor, cercetă- 
$ torllor și întregului personal sanitar ce activează pe frontul 
» ftiziologiei.

— Succesele luptei noastre îm
potriva tuberculozei pot fi în pri
mul rind explicate prin grija deo
sebită pe care o manifestă puterea 
populară pentru sănătatea celor ce 
muncesc. Astfel, dacă în 1948 în 
întreaga țară existau 42 dispensare 
anti T.B.C., în 1956 aveam 214 
asemenea dispensare. Dacă în 1948 
activau în rețeaua T.B.C. 119 me-

dici în 1956 aveam 1.076 medici 
specialiști în T.B.C.

Care sînt criteriile științifice dez
voltate și aplicate la noi în lupta 
împotriva T.B.C.?

Vaccinarea cu bacii B.C.G. a în
tregii populații infantile a țării ca 
principală măsură profilactică. Da 
asemenea folosim depistarea pre
coce prin dezvoltarea centrelor de

CATAPULTARI

microradiofotografie pentru popu
lație. în prezent asigurăm toate 
condițiile pentru extinderea micro- 
radiofotografiei asupra tuturor lo
cuitorilor țării.

Din punct de vedere curativ 
noi am căutat să asigurăm o rețea 
de sanatorii cu blocuri chirurgicale 
bine organizate. Vorbind și aici în 
cifre statistice trebuie să vă spun 
că dacă in 1948 in sanatorii a- 
veam 7.000 de paturi, astăzi avem 
28.500 de paturi. Criteriile științi
fice în lupta antituberculoasă sînt 
studiate in Institutul de Ftiziologie 
din Capitală, înființat în anul 1948.

In această ordine de idei Insti 
tutui nostru folosește diverse me
tode clinice de diagnostic și de tra- 
tament, puse la punct în institut, 
metode care sînt mereu difuzate în 
întreaga țară. Printre noile me
tode de laborator folosite de noi 
menționez metoda flotației pentru 
descoperirea bacilului. Perfecțio
năm de asemenea metodele de cul
tură pentru cercetări asupra baci
lului Koch, facem o serie de cer
cetări (cu imense repercursiuni în 
practică) în ceea ce privește re
zistența bacilului la antibiotice.

Din punct de vedere clinic am 
pus la punct tratamentul menin
gitei tuberculoase. Aceasta ne dă 
posibilitatea 
proporție de 
dădea înainte 
mortalitate.

De asemenea am pus la punct 
în secția chirurgicală a institutului 
nostru, condusă de profesorul Car- 
pinișan, care este întemeietorul 
școlii romînești de chirurgie tora
cică, metodele de exereză.

Cercetările noastre, ale căror 
concluzii sînt expuse în revistele 
de specialitate, devin un bun al 
întregului personal sanitar ce acti
vează pe frontul luptei împotriva 
unuia din cei mai vechi și înver
șunați dușmani ai omului — ba
rilul Koch.

să vindecăm intr-o 
97°fo o boală care 
aproape 100 la sută

-I

n desen din...
ELECTRONI

Un clișeu obișnuit este de neîn
chipuit fără linii sau adîncituri. 
Dar ele lipsesc cu desăvîrșire pe 
clișeul executat de oamenii de 
știință. I. S. Joiudev și V. I. Frid- 
kin din Moscova sub îndrumarea 
academicianului A. V. ȘUBNL 
KOV. Este vorba de o plăcuță 
de aluminiu acoperită cu un strat 
subțire de sulf policristalin sau 
alte cristale care au proprietatea 
prețioasă de a menține electronii. 
Cînd prin plăcuță se trece un 
curent electric electronii cad 
parcă în „cursele" invizibile 
ale cristalelor. In obscuritate pul
berea de pe plăcuțe saturată cu 
sarcini electrice se transformă 
într-un așa-numit fotoelectret în 
care numai un nou flux luminos 
poate să scoată electronii.

Pentru a se obține copia nece
sară, imaginea pozitîvă este pro
iectată pe suprafața fotoelectretu- 
lui. In sectoarele lui întunecate 
sarcinile se păstrează, iar în cele

luminate ele dispar. In felul a- 
cesta se obține un desen termi
nat, dar încă invizibil format 
parcă din electroni... Pentru ca 
imaginea să devină vizibilă, ea 
trebuie „developată". Tn acest 
scop se cufundă o pensulă într-o 
pulbere din argilă și asfalt, iar 
apoi această pulbere se aplică pe 
suprafața plăcuței.

O amprentă a desenului se ob
ține sub acțiunea forței cîmpului 
electric la un ușor contact între 
plăcuțe și o hîrtie avînd sarcina 
opusă celei a colorantului.

Proprietatea unor substanțe 
cristaline de a păstra timp înde
lungat sarcinile electrice a fost 
descoperită în 1937 de fizicianul 
bulgar GHEORGHI NADJAKOV, 
astăzi vicepreședinte al Acade
miei de Științe a R. P. Bulgaria. 
Folosind descoperirea lui pentru 
confecționarea clișeelor, oamenii 
de știință sovietici au găsit un 
mijloc pentru ca imaginea să se 
păstreze timp îndelungat.

DICȚIONAR
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După cum se știe 
majoritatea parașute
lor moderne se des
chid complect abia a- 
tunci rind aviatorul 
sau parașutistul a 
parcurs o distanță de 
150—200 metri. Cum 
trebuie Insă procedat 
dacă se produce un 
accident de avion la 
mică înălțime sau a- 
tunci cînd avionul este 
pe cale de a decola 
sau ateriza ?

De obicei avioanele 
rapide cu reacție sînt 
prevăzute cu o cata
pultă — dispozitiv 
special cu ajutorul 
căruia pilotul se des
prinde automat de 
avion în caz de acci
dent. In majoritatea 
cazurilor aceste cata
pulte au funcționat 
normal, dar numai 
atunci cînd piloții re
curgeau la ajutorul 
lor afllndu-se la alti
tudini de peste 600 — 
700 metri.

In perioada 1949— 
1955 de pe avioanele

forțelor militare ae
riene ale S.U.A. s-au 
executat aproximativ 
700 de catapultări, 
dintre care aproxima
tiv o cincime s-au 
soldat cu un eșec — 
atunci cînd s-a pro
cedat la catapultarea 
de pe altitudini mai 
mici de 600 de metri. 
De aceea o serie de 
centre de cercetări 
aeronautice din dife
rite țări au studiat 
timp de cițlva ani 
posibilitatea de a se 
proiecta un scaun ca- 
tapultabll, cu ajutorul 
căruia un aviator ar 
putea catapulta din- 
tr^un avion zburlnd 
la mică înălțime sau 
aflindu-se în faza de 
decolare sau ateri
zare, urmînd să ate
rizeze apoi în condi
ții de siguranță cu 
parașuta.

Cu prilejul unor în
cercări efectuate cu 
un avion de tip „Lo- 
ckhead f-94“, aflat 
pe pista de decolare- 
aterizare. de pe ban

cheta din spate a 
fost catapultat un 
manechin care a ate
rizat în bune con- 
diți. In acel moment 
viteza avionului era 
de 275 km. pe oră. 
iar manechinul a fost 
parașutat de la o 
înălțime de 15 metri. 
El s-a desprins de 
banchetă imediat după 
catapultare. După 
două secunde para
șuta s-a deschis în 
mod automat.

Experiențele 
rioare au

uite- 
arătat că 

rezultate șl mai bune 
se obțin dacă des
prinderea are loc la 
o secundă după cata- 
pultare, iar parașuta 
se deschide după un 
nou Interval de se
cundă. S-a stabilit de 
asemenea că dacă a-

„Țineți minte, că știința îi cere 
oimiiui întreaga lui viață. Și daca 
ați avea dom vieți tot nu v-ar ajunge. 
Știință cere de la om o încoraare 
uriașă și o m re pasiune. Fiți pa
sionați în munca voastră, în cercetă
rile voastre".Hidroponică —,cuf- 

tura plantelor în ab
sența pămîntului, pe 
medii nutritive. Se 
ajunge în acest fel 
pe suprafețe foarte 
mici, la producții 
ridicate.

Hidrofin — nou 
tip de navă, asemă
nătoare ca principiu 
cu avionul. Susține
rea greutății navei 
nu se mai face prin 
forțele hidrostatice, 
ci prin portanța cre
ată de viteza navei 
pe o aripă specială 
scufundată în apă 
Hiarofinul atinge vt‘ 
teze foarte mari la 
un mers foarte lin.

Hipersustentație — 
Avioanele moderne, 
datorită vitezei lor 
mari, au nevoie în 
timpul zborului de 
suprafețe portanta 
mai mici decît la a- 
terizare, care se face 
cu viteze mai redusa 
Mărirea portanței 

aripilor se face 
cu ajutorul unor 
dispozitive numi
te de hipersusten
tație.

Honing — ope
rația modernă de 
finisare de înaltă 
precizie a pieselor 
metalice. Se face 
cu ajutorul unui 
cap rotativ cu 
segmenți abrazivi 
montați elastic, 
care execută și 
mișcări de du-te-

I. P. Pavlov

Ce sînt „alertele*
Rw
§
s
5

razelor cosmice, atunci se dă 
semnalul de : Intervalul Spe- 
oiăl Mondial începe. Cînd pre- 5 
zicerea nu se realizează în 24 J 
de ore Intervalul Special Mon- 2 
dial este revocat, altminteri el * 
continuă pînă cînd fenomenele j 
geofizice amintite și-au ternii- 2 
nat fazele lor de desfășurare. Z 
Semnalele de alertă sînt re trans- * 
mise de centrele mondiale tu- 
turor țărilor participante și de 2 
acolo Ia toate stațiile astfel că 
în cîteva ore de la emiterea lor 2 
cele aproape 4.000 de stații 3 
A.G.I. de pe glob sînt toate în J 
stare de alarmă spre a observa J 
desfășurarea fenomenelor geo- * 
fizice amintite.

Un astfel de Interval Special £ 
Mondial a durat de Ia 2 septem- ~ 
brie ora zero Greenwich la 5 
septembrie ora zero Greenwich 

începutul Anului Geofizic 
Internațional a coincis 
mari erupții solare la 28 
și 1 iulie. La 28 iunie a 
put un Interval Mondial 
cial care a durat pînă în 
neața de 4 iulie. Cu această 
ocazie au avut loc furtuni mag
netice și ionosferice iar aurorele 
polare s-au văzut pînă Ia loca
lități cu latitudini medii, ca în 
Cehoslovacia, spre exemplu. In
tervale Speciale Mondiale au 
mai avut Ioc la 23, 24 august, 
29, 30 august, 2 la 5 septem
brie 1957.

înștiințările pentru alertă 
nt transmise de la Moscova

De multe ori în comunica
tele Anului Geofizic Interna
țional auzim cuvîntul „aler
tă4. Ce sînt alertele' ?

Alerta înseamnă prevenire, 
alarmare, a stațiilor lucrînâ în 
cadrul Anului Geofizic Interna
țional pentru observarea unor 
fenomene geofizice produse de 
ăQtiyitatea soarelui. Cele 120 
de observatoare solare care ur
măresc continuu Soarele în 
cursul Anului Geofizic Inter
național transmit zilnic obser
vațiile lor celor 3 centre mon
diale. Aci observațiile sînt cen
tralizate și pe baza lor se fac 
anumite pronosticuri asupra fe
nomenelor geofizice 
putea fi provocate de 
tea Soarelui.

Toate observațiile și 
ticurile sînt trimise la 
tru din Virginia-S.U.A'., care 
decide daca să se dea alerta. 
De aci alerta este transmisă a- 
poi celorlalte centre mondiale 
ale Anului Geofizic Internațio
nal. Alerta se dă cînd pe 
Soare există pete în transfor
mare rapidă, cu posibilitatea 
producerii unor erupții și a , 
unor perturbări geomagnetice. 
Cînd s-au produs erupții im
portante și în următoarele 24 i 
de ore există o probabilitate 
mare de perturbări geomagne
tice, ionosferice, apariții de au
rore polare, intensificări ale

sînt transmise de la Moscova 
^la noi prin cablul Institutului 
^Meteorologic Central și prin 
JPraga. La noi ele sînt difuzate 

Tehnica modernă este pusă și în sprijinul arw 5 Institutelor care lucrea/ă în
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Curiozități
Un aspect de pe marile șan

tiere din provincia Cetzian 
(R. P. Chineză).

MASELE

Observatorului j
București își J

că o înclinare longi
tudinală, parașuta se 
deschide la o înălțime

•Ir metri in ra
port cu punctul de 
catapultare.

Cercetătorii <
Astronomic din București își 
aduc și ei aportul la marile 
lucrări efectuate în cadrul Anu
lui geofizic international. In 
fotografie: Cercetătorul Ti- 
beriu Bocanciu privește spre 
întinderile cosmosului prin 
noua lunetă solară Zeiss insta
lată de curînd la Observato
rul din Capitală.

ATENȚIUNE!
PRAGA 19 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite : Activitatea so
lară maximă în ultimile luni s-a 
manifestat prin pete mai mari pe 
soare.

Două grupuri mari de pete — 
cea mai mare avînd o lungime de 
aproximativ 180.000 milioane km. 
— se mișcă spre centrul orbitei 
solare. Este posibil ca centrele în 
care apar grupurile de pete să 
provoace perturbați! în radio-te- 
îegrafle prin furtuni magnetice și 
auroră boreală, care ar putea a- 
pare în jurul datei de 21 sep
tembrie.

La un congres științific închinat maselor plastice, un cercetător 
făcea următoarea caracterizare a omului viitorului : „..Se trezește 
la sunetele ceasului deșteptător din bachelită sau polisterinâ și 
întinde brațul ca să aprindă lampa al cărei picior este din plexiglas 
gravat, corpul din galalit, abajurul din acetat de celuloză și firul 
electric din policlorură de vinii. Apoi părăsește patul a cărei lin
gerie este din relon fin și cuvertura din lină pufoasă de caseină. 
îmbrăcat intr-o pijama elegantă din capron, el se îndreaptă spre 
baia a cărei pardoseală este acoperită cu un covor de policlorură 
de vinii și pereții cu plăci de polisterină. Chiuveta este din plexi
glas, robinetele dintr-o rășină de formaldehidă, periuța de dinți din 
etilcelulozd, cu perii din nylon**.

L-am putea urmări pe eroul nostru la uzină, la birou, în ma
șină, la restaurant, muncind sau distrîndu-se și vom constata că 
peste tot și în fiecare clipă omul modern se găsește în prezența 
maselor plastice, care joacă un rol deosebit de însemnat în viața 
lui de zi cu zi

★
Ce sînt masele plastice și în ce împrejurări au apărut ele ?
Lexiconul, rigid, ne dă următoarea lămurire : SUBSTANȚELE 

care-și schimbă forma sub influența temperaturii și a presiunei și 
care-și MENȚIN ulterior forma care le-a fost imprimată, se nu
mesc PLASTICE.

Unele tipuri de materiale plastice și anume cele naturale sînt 
cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. Argila, rășina minerală 
(așa-nutnitul bitumen) și rășinile multor plante au fost folosite în 
curs de milenii la confecționarea podoabelor, vaselor și a multor 
obiecte de uz casnic. Totuși, numărul materialelor plastice naturale 
era relativ mic și proprietățile lor s-au dovedit nesatisfăcătoare.

Astăzi, sub denumirea de MASE PLASTICE înțelegem numai ma
terialele sintetice, adică cele preparate de chimiști în laboratoare 
și uzine.

Povestea acestor minunate realizări ale minții omenești începe în 
a doua jumătate a secolului trecut. într-o bună zi a anului 1863, 
un mic tipograf, I. W Hyatt, citi în ziarul său un anunț extrem 
de ispititor : doi industriași ofereau zece mii de dolari inventato
rului unei substanțe capabile să înlocuiască fildeșul la fabricarea 
bilelor de biliard. Materialul găsit trebuia să aibă densitatea, duri
tatea și pe cît posibil aspectul fildeșului. Tipograful, ajutat de 
fratele său se puse imediat pe lucru. După 7 ani de cercetări, 
în care timp nenumăratele eșecuri nu reușiră să. le înfrîngă perse
verența, frații Hyatt au găsit soluția, amestecînd la cald două părți
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Obținerea rășinilor sintetice din gazele de cracare

PUNCTE CARDINALE
■ La uzina constructoare de mașini din Buzuluk (R. Ceho

slovacă) s-a realizat prima fabrică complect automatizată. Noua 
fabrică va fi prevăzută cu utilaje automate ultramoderne pentru 
producția de pînză cauciucată. Fabrica cuprinde 23 de mașini și 
este condusă de un singur inginer cu ajutorul unui sistem elec
tronic. Capacitatea de producție a fabricii va fi 6—60 metri de 
pînză cauciucată pe minut.

■ O întreprindere din New York a început fabricarea unui nou 
sistem de ceasuri solare care vor fi puse în vînzare pînă la sfîrșitul 
anului. Aceste ceasuri de masă funcționează cu o singură sursă de 
energie: lumina. Ea poate fi atît de origină solară cît și provenind 
dintr-o sursă de lumină artificială. Ceasul nu este prevăzut cu nici 
o pilă, nu se atașează rețelei electrice — în schimb conține mai 
multe celule fotoelectrice din silicon care, acționate de lumină, 
produc energie electrică. Curentul electric umple un acumulator 
care acționează mecanismul ceasului.

j Pianul... electr ofonic
■ Tehnica modernă este pusă și în sprijinul ar- - -
ț telor. Astfel după cum sintem informați la fa- * cadrul Anului Geofizic Inter- 
î brica de piane din HRADEC KRALOVE (R. Ce-5 na<ional ■» jurul orei 19. De

vie- 
tră- 
mai

Care sînt 
tățile care 
iese la cea 
mare înălțime ? 
înainte se cre
dea că vulturul 
este vietatea că
ruia îi sunt ac

cesibile cele mai mari înălțimi. 
In realitate recentele cercetări 
ale unor biologi sovietici în cele 
mai înalte masive muntoase din 
Asia, au stabilit că vulturul ajun
ge doar la înălțimea de 4.000 — 
5.000 metri. La 6.000 metri au 
fost găsiți gîndaci, fluturi mici și 
melci. La cele mai mari înălțimi 
7.500 metri mai trăiesc păianje
nii. Ei se hrănesc cu insecte aduse 
de viscole.

Intr-un a din- 
e cele mai 

mici țări din 
lume, 
burgul 
suprafață 
2.586 km. 
trați s-ar 
tea „plasa" 

pămîntului dacă fiecare 
ar promite să se mul- 
cu un metru pătrat, 

de 
i“

Luxem- 
cu

locuitorii 
dintre ei 
țumească __ 
Ar mai rămîne un spațiu 
încă 400 km. pătrați ca „teren* 
de plimbare.

asemenea el® sini transmise hoslovacă) s-a construit un p.an^ radio cu ocazi() dif(wjWi fcu. 
nou. Pianul este de fapt un instni-£]ctinului meteorologic de seară, 
ment electrofonic muzical a cărui « Jn timpul Intervalelor Spe- 
claviatură are cinci octave fiind petale Mondiale observatorii vo- 
identică cu cea a unui pian obiș- MImitări A.G.I. sînt ruga(i să 
nuit. Noul instrument este acordat
ca orice pian, iar clapele sînt ac-j^lare, iar radio amatorii să ob- 
ționate de un electromagnet.

Pianul electrofonic este
portabil cîntărind 15 kg. 
mentul poate fi folosit în 
în orchestrele de jaz și 
tradă.

trans- 
instru- 
specia! 
de es-

ivionc.iaie onservatoni vo
luntari A.G.I. sînt rugați să 
•^cerceteze corul, pentru observa- 
^rea unor eventuale aurore po-

M serve eventualele perturbări în
* propagarea undelor scurte ra- 
^diq, Astfel dș abservații pre-
* zintă contribuții valoroase la 
J lucrările Anului Geofizic Inter- 
M național.

A»-»*'**»»'»****»*» ?

— LUNA : Ei poftim ce aere-și 
dă tocmai el care are atîtea pete.

Poveste astronomică fără cu
vinte.

Desene de N. CLAUD1U

de nitroceluloză cu o parte de camfor ; în felul acesta s-a născut 
în anul 1870 CELULOIDUL, PRIMA MASĂ PLASTICĂ SINTE- 
ITCĂ. J

Chiar de la început, celuloidul a cunoscut un succes deosebit 
fiind cunoscut în special ca înlocuitor al materialelor scumpe ca 
fildeșul, cornul etc.

Au trecut 30 de ani, în care timp celuloidul a fost singura maBă 
plastică sintetică produsă pe scară industrială. De-abia pe la 1900 
a început fabricarea în cantități importante a unei alte substanțe 
denumită GALALIT, ce se obținea pornindu-se de la formol și de 
la caseina din lapte. Este interesant că și galalitul a fost desco
perit- în urma unui concurs. De astă dată se cerea să se găsească 
un material din care să se poată face table școlare de culoare albă 
pe care să se scrie cu cărbune negru.

însă, între timp fu inventată o altă masă plastică sintetică. 
Doctorul Baekeland, mai mult negustor decît chimist, și-a dat 
seama că fabricanții plăcilor de 
pentru discuri trebuia șelac care 
se scumpea mereu. Ce-ar fi să în
cerce fabricarea șelacului artifi
cial ? Ar fi o afacere, nu 
glumă !

El știa că încă în 1859, A. M. 
Butlerov, profesor la Universi
tatea din Kazan, descoperise un 
nou compus chimic și anume 
aldehida formica (formaldehida). Butlerov a stabilit că în anumite 
condițiuni moleculele de formaldehidă se pot combina una cu alta, 
precum și cu moleculele altor substanțe, formînd așa-numitele ma
cromolecule. Această reacție se numește POLIMERIZARE și are 
o importanță fundamentală în producerea maselor plastice.

Doctorul Baekeland pornește de la lucrările lui Butlerov și, deși 
nu reușește să prepare șelacul artificial, el obține totuși o rășină 
sintetică deosebit de prețioasă — BACHELITA — prin conden
sarea formaldehidei cu fenolul în prezența unui catalizator.

Datorită calităților ei extrem de prețioase (rezistentă, insolubilă, 
infuzibilă, inertă din punct de vedere chimic, ia exact forma tipa
rului în care este turnată) bachelita a devenit un material de cea 
mai largă întrebuințare. Pînă în ziua de azi. cantitatea de bache
lită ce se fabrică anual depășește toate celelalte mase plastice luate 
la un loc. Din ea se fac aparate telefonice, materiale izolante, apa
rate electrice, instrumente, bunuri de larg consum, articole casnice 
etc., etc. Bachelita înlocuiește cu succes zeci de materiale de la 
lemn pînă la porcelan. Se pare că atunci, după apariția bachelitei, 
oamenii de știință au 
plastice sintetice și au pornit cu înfrigurare cercetările pentru des
coperirea unui număr 
mărul considerabil de

plastice în ultimii ani în toată lumea dovedește că aceste cercetări 
au avut un succes nebănuit. Rășinile sintetice devin pe zi ce trece 
tot mai numeroase și mai multe, fiecare rășină apare într-un număr 
mare de tipuri și fiecare tip în mai multe varietăți. Progresele 
acestei tinere industrii au fost atît de rapide îneît unii au propus 
ca epoca noastră să fie denumită era maselor plastice.

★

decît chimist, și-a dat 
gramofon cîștigă milioane. Insă 
venea tocmai din India și care

lcrl, azi, inline

întrevăzut uriașa importanță a materialelor

cît mai mare de asemenea materiale. Nu- 
brevete care au fost acordate pentru mase

JR^Scinleia

Aminoplast, vinidur, relon, vinilin, iată denumiri care în urmă cu 
cîțiva ani erau puțin sau deloc cunoscute la noi în țară. E drept, 
uneori mai citeam că în străinătate se fac din petrol mătăsuri mai 
fine decît cele naturale și din cărbuni stofe mai rezistente și mai 
călduroase decît cele de lînă. Dar atît. La noi în țară, masele 
plastice erau intens folosite doar de... scriitorii de știință fantastică 
care-și îmbrăcau cu ele eroii secolului al XXI-lea.

Dar anii au trecut.
Astăzi, ni se umple inima de mîndrie în fața multor vitrine 

unde sînt expuse poșete din 
vinilin, ciorapi din kapron, 
mantale și bluze din piele ar
tificială, toate la dispoziția 
cumpărătorilor și mai ales toa
te 
Iul, 
nul nostru.

Din sticlă incasabilă, de asemenea o masă plastică, chirurgii de 
la Clinica de ortopedie a spitalului „I. C. Frimu“ din Capitală an 
turnat o rotulă din polimetaacrilat de metil care a fost montată 
la genunchiul unui accidentat, acesta fiind salvat de Ia o groaznică 
infirmitate.

Numai din aminoplaste se fac 125 de sortimente diferite : coșuri 
de pîine, untiere, servicii de ceai și cafea, pudriere etc., în culori 
vii și atrăgător decorate. Din vinilin se fac articole de galanterie, 
tuburi pentru instalațiile electrice. Țevile de plumb sînt înlocuite 
prin țevi de vinidur, rezistente la acizi și foarte ușoare.

Fabricarea relonului, fratele romînesc al kapronului sovietic, al 
silonului cehoslovac, al perlonului german și al nylonului ameri
can, a fost pusă la punct încă anul trecut. Părintele relonului este 
o substanță denumită caprolactama care derivă din fenol și fenolul 
din cărbune. Relonul este atît de rezistent ’ '
fir de un metru se lungește pînă la 4 metri 
relon se pot face piepteni, nastu ri, obiecte 
articole tehnice, ciorapi și țesături din cele

O masă plastică foarte apreciată în toată lumea este polietilena 
care se obține dintr-o hidrocarbură ce se găsește la noi, în cantități 
apreciabile, în gazele de cracare care se ard fără folos. Ce

făcute la noi, din petro- 
din cărbunele, din meta-

la întindere îneît .un 
fără să se rupă ! Din 
de uz casnic, sute de 
mai fine.

s I 1 I
A

se face din polietilenă? De la ful garinul care încape într-o cutie 
de pudră pînă la marile conducte de transportat lichide, toate 
vor fi fabricate în curînd din această masă plastică.

★
în ce privește masele plastice, viitorul... a început de mult. Anul 

trecut, la Salonul de artă menajeră de la Paris, a fost expusă o 
casă confecționată în întregime din mase plastice. Fațada era din 
plexiglas turnat în tipare, iar toate celelalte elemente de cons
trucții, precum și mobile au fost executate din alte 12 materiale 
plastice. Deși clădirea, cu o suprafață locuibilă de 90 metri pa- 
trați cîntărea doar 7,5 tone, adică de 15 ori mai puțin decît o 
casă obișnuită de aceeași mărime, ea este totuși foarte durabilă, 
în plus, datorită posibilităților de a se folosi culorile cele mai vii, 
întregul ansamblu era deosebit de frumos și confortabil.

Această adevărată revoluție în tehnica construcțiilor se datorește 
unei invenții uluitoare : particulele atomice de energii înalte tran
sformă masele plastice în materiale atît de dure îneît ele pot fi 
folosite ca elemente de construcție. Prin iradierea cu doze masive 
de raze gama, plăci de masă plastică au devenit mai dure decît 
plăcile de oțel de aceeași grosime și atît de rezistente la căldură 
îneît au putut fi întrebuințate la focarul unui cuptor de gaz fără 
nici un fel de protecție contra focului 1 După declarațiile unor 
savanți iluștri, iradierea cu raze gama va însemna pentru masele 
plastice ceea ce forjarea a însemnat pentru fier și vulcanizarea 
pentru cauciuc.

Mîine, plecînd în excursie sau concediu, ne vom putea trans
porta casa noastră de yară într-o valiză. Casa va fi prevăzută cu 
zugrăveli ce vor absorbi sunetele, cu geamuri încasabile, cu covoare 
fără praf. Vom mai lua cu noi embrioane de... fotolii pe care le 
vom „umfla" cu raze gama așa cum se udă florile ca să (crească.

Toate acestea se vor realiza mai curînd decît bănuim datorită 
unei alte invenții de o uriașă importanță făcută în ultimul timp X 
grefarea maselor plastice.

Prin amestecul intim a două substanțe se crează materiale plas
tice noi, cu proprietăți necunoscute pînă acum.

Era maselor plastice este de-a- 
bia la început. In curînd vom lo
cui în case de mase plastice, bu
cătăriile și camerele de baie vor 
fi îmbrăcate cu mase plastice în 
culori vii, copiii nu se vor mai 
teme că sparg geamurile, mobi
lele vor fi veșnic la fel de fru
moase și lucioase și hainele noas
tre sintetice vor avea aspectul și 
căldura lînii numai că, vai ce pă
cat ! ele nu se vor uza niciodată...

Aceasta nu este un vis. Oame
nii de știință ne-o garantează.

1 Articolele din pagină sînt 
redactate de
prof. dr. C. POPOV ICI

I. SAVA
și ing. 1. VA IDA
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Măspuns la întrebările tinerilor cititori

Cine poate îi utemist?
De multe ori, cînd deschidem scrisorile sosite la redacție, întâl

nim cîte una sau două pe care le privim cu deosebită simpatie. Cu 
creionul sau cu cerneală, pe o foaie de hîrtie, cu evidentă sau 
disimulată timiditate, dintr-un oraș sau dintr-un cătun, un tânăr ne 
întreabă ce trebuie să facă pentru a deveni' membru al U.T.M. O 
asemenea întrebare ne-au pus-o, nu de mult și tovarășele Drăghici 

muncitoare la Filatura Dacia.Alexandrescu, 

tău, în colec- 
sau muncești, 
brigăzii, cel

Georgeta fi Ana
Privește, în jurul 

tivul în care înveți 
E utemist șeful 
care-i totdeauna fruntaș in mun
că și gata să te ajute și pe tine 
să-l ajungi. . E utemist inovato
rul care, săptămini și luni in 
șir a stat serile aplecai asupra 
unei cărfi sau meșterind ceva la 
o mașină. Ți-e dragă munca ? 
Ești in stare să i te dedici cu to
tul, simtindu-te răspunzător de 
Întregul nostru mers înainte, con
știent că produsul muncii tale 
își are locul bine stabilit în tre
buințele întregului nostru popor? 
înseamnă că ai făcui primul pas 
către organizația in care, la loc 
de cinste, se află cel vrednici și 
perseverent!.

Nu-i destul insă să muncești. 
Poți concepe ca revoluționar pe 
cel care nu știe mai mult decit 
să-și facă meseria conștiincios ? 
Dacă te pasionează să cunoști șl 
tu ce a adunat omenirea de-a 
lungul veacurilor, dacă te inte
resează evoluția societății, lupta 
pentru fericire a omenirii. Jert
fele celor mai luminați, măreața 
noastră istorie și tainele fizicii, 
dacă vrei să vezi, să auzi, să in- 
slegi totul, de la literatură pînă 

>a astronomie, păstrindu-jl mintea 
mereu receptivă la ceea ce e nou. 
ai făcut atunci un al doilea mare 
pas către organizație.

Cine poate fi utemist ?
E simplu și totuși e complicat, 

Pentru că, dacă te uiți bine în 
Jurul tău ai să vezi că sînt ti
neri cumsecade care muncesc 
bine și studiază perseverent dar 
nu poartă în buzunar carnetul 
roșu de utemist. Care este atunci 
treapta care-i desparte de ute- 
miști. care e însușirea care-l ri
dică pe utemiști deasupra tovară
șilor lor de muncă ?

Răspunsul la această întrebare 
e cuprins în însăși noțiunea de 
membru al organizației unice re
voluționare de tineret. Ea însu
mează principii sănătoase și ati
tudine revoluționară, spirit de 
colectiv și disciplină, entuziasm 
tineresc și abnegație.

lată deci că e complicat să fii 
itemist. Organizația cere de Ia 

membrii săi mult: să fie exem
plu In toate privințele.

Tinerii — de multe ori abia a- 
dolescențl — care vor să devină 
utemiști și aștern cu emoție și 
cu timiditate o Întrebare pe o 
coală de htrtie nu trebuie insă 
să fie neîncrezători. Organizația 
de tineret este o școală ; cei care 
se Înscriu trebuie să cunoască al
fabetul dar nu-1 obligatoriu să

aibă cunoștințele complecte. Cu 
ajutorul colectivului organizației 
ei pot deveni oameni întregi, se 
pot dezvolta, pot ajunge in pri
mele rinduri mult mai ușor de- 
cit dacă încearcă s-o iacă de 
unul singur Ceea ce trebuie e 
sa simtă în ei puterea necesară 
de a se transforma dintr-o făgă
duință într-o împlinire, dorința 
de a pune umărul la efortul co
mun al tineretului, voința de a-și 
întregi personalitatea, de a învin
ge comoditatea sufletească. lenea 
intelectuală, obstacolele pe care 
le ridică viața. Daca există în 
tine toate acestea, — și dacă în
deplinești condiția pusă de sta
tut — e simplu că devii utemist. 
Nu ai altceva de făcut decît să 
te duci la secretarul organizației 
de bază și să-i ceri o adeziune. 
El, cunoscîndu-te, te va învăța 
ceea ce nu știi, te va ajuta să 
te pregătești pentru ziua cînd 
vei intra, cu drepturi și datorii 
egale în familia utemiștilor.

(Urmare din pag. l-a) 
produsele, și de aici se dau ma
gazinelor. îndeobște serviciul co
mercial (șef A, Katz) dă dispo 
zifie de eliberare a mărfurilor. 
Uneori se intirzie procedura și 
mărfurile stau in depozit.

Ni s-a arătat de pildă un pan 
tof „gen papuc" produs al fabri
cii „8 Mai" — Mediaș, 170 de pe
rechi se aflau de mai multe zile 
in depozit. Pupă 
spus, deși sezonul 
ele încă așteaptă 
eliberare.

cum ni s-a 
lor e in toi 

dispoziția de

Se dezleagă o taină

Fiecare știe ce necaz este cau
zat mamelor, vara, de lipsa san
dalelor și a ghetuțelor albe pen
tru copii. La unitatea nr. 30 din 
O.C.L. nr. 1, responsabilul Dumi
tru Pestrițu, ne-a dat cîteva re
lații „Ghetuțe cu numere mici 
22, 23, 24, n-am primit de trei 
luni. Cineva mi-a spus însă că se 
află... în depozit, la bază“.

Făcînd o vizită depozitu
lui O. C. L. produse indus
triale al raioanelor „1 Mai“ — 
„23 August", ne-au copleșit san
dalele de damă gri, model nou, la 
preț de 189 lei, pantofi pentru șo-

TELEGRAMĂ

Excelenței sale 
d-lui dr. PETRU GROZA 

președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
Excelenței sale 

d-lui CHiVU STOICA, 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

mulțumesc șl prin Interme- 
dv. mulțumesc Prezidiului

Vă 
diul 
Marii Adunări Naționale și gu
vernului Republicii Populare Ro
mine pentru amabilele felicitări 
și bunele urări adresate cu ocazia 
celei de-a 10-a aniversări a zi
lei Independentei indiei.

dr. RAJENDRA PRASAD 
președintele Republicii India 

JAWAHARLAL NEHRU 
prim ministru al Republicii 

India

Sosirea la București 
trimisului extraordinar 
ministru plenipotențiar 

al Elveției
La 19 septembrie a.c. a sosit 

la București trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Elveției în Republica Populară 
Romînă, domnul Pierre Francois 
Brugger.

a
Și

care pe piață

concluzie 
tras ?

șoni, pantofi bărbăteși din velur 
și... mult doritele ghetuțe albe. 
Ambalate frumos, în cutii, stăteau 
liniștite într-un colț. De ce stau 
aici ? Cine poate explica ? De obi
cei se spune : „abia ne au venit". 
Da de unde I De mai bine de o 
lună întreprinderea „Carmen" nu 
mai produce încălțăminte albă, 
cl încălțăminte colorată, pentru 
toamnă. Din alte cutii ne zîmbesc 
ghetuțe de copii îmblănite, și alte 
asemenea produse 
nu se găsesc.

Deci... Ce 
este de

Intii, în general. întreprinderile 
industriale livrează produse de 
sezon maj multe ca altădată — 
dar acestea își fac prea tîrziu a- 
pariția în magazine. Organele De
partamentului comerțului interior 
au pierdut mult din vedere în
drumarea permanentei circulații a 
mărfurilor, așa că incă de la bază 
produsele încep să staționeze și 
ajung — unele — în mîinile con
sumatorilor abia cînd sezonul a 
trecut.

In ceea ce privește distribuirea 
încălțămintei sînt mari deficiențe.

Echipajul vasului „Nadejda"
C ine mat o grafiei bulgare — 

realizare însemnată a regimu
lui democrat-popular din re
publica soră, îi este proprie, 
încă de la începuturile ei, o a- 
numită seriozitate, o sobrietate 
artistică de bun augur. N-avem 
decît să ne amintim filmele 
„Kălin Vulturul", „Sub jug", 
„Cîntec pentru om”, „Alarma” 
și chiar „S-a întâmplat pe stra
dă”. Filme bune, convingătoare, 
fără artificii, false efecțe, preți
ozități. O nouă realizare a stu
diourilor bulgare „Echipajul va
sului Nadejda” vine să confir
me această apreciere, bucurîn- 
du-ne legitim pentru succesele 
tovarășilor cineaști de peste 
Dunăre.

Criticii cinematografiei au și 
observat: este un film reali
zat sub infuența marelui „Po
temkin" al lui Eisenștein. 
Fără îndoială. în primul rînd 
însă era greu să fie altfel 
deoarece istoria vasului „Na
dejda" se leagă de aceea a 
lui „Potemkin" iar epopeea 
marinarilor bulgari are multe 
asemănări cu aceea a fraților 
lor ruși. In al doilea rînd mi 
se pare că este foarte bine 
cînd un regizor aflat la primul 
film realizat în întregime de

Specializarea raioanelor sau uni
tăților de vinzare a încălțămintei 
este oprită la jumătate. Cînd se 
repartizează produsele — pantofi 
de damă, bărbătești, de copii, fie
cărei unități îi revine o cantitate 
prea mică și cetățeanul trebuie să 
alerge de la un magazin ia altui 
să caute încălțămintea pe care o 
dorește. Bine ar fi dacă actualul 
sistem ar fi înlocuit, într-o serie 
de cazuri, cu magazine într-ade- 
văr specializate, și anume unul 
pentru pantofi de damă, altul pen
tru pantofi de copii, altul pentru 
pantofi bărbătești.

Ar fi bine ca marile întreprinderi 
de încălțăminte să aibă propriile 
lor magazine de desfacere. In con
fecții s-au obținut rezultate, în 
ceea ce privește operativitatea, în 
urma- aplicării acestui sistem.

De asemenea, este timpul să se 
rezolve problema încălțămintei 
confecționate din deșeuri și pîn- 
ză, greu vandabile, ca și în gene
ral a soldurilor.

Insfîrșit, credem că se impune 
ca Ministerul Comerțului să ia 
măsuri exemplare față de cei ce 
împiedică ajungerea operativă a 
mărfurilor în mîinile consumato-

< A1 ■

O scenă 

el, influențat în sensul cel mai 
frumos al cuvîntului de un stil 
care va rămîne deapururi în is
toria cinematografiei, făurește o 
operă independentă, pe deplin 
valabilă.

„Echipajul vasului Nadejda” 
povestește cu emoție, acum, în 
preajma celei de a patruzecea 
aniversări a Marelui Octombrie, 
despre faptele de eroism ale 
marinarilor bulgari care n-au 
vrut să ridice armele împotriva 
revoluționarilor ruși ci, dimpo
trivă, s-au solidarizat cu ei, 
luptând alături de ei împotriva 
bandelor albe și a intervențio- 
niștilor străini. în felul acesta 
marinarii bulgari nu numai că 

au dat ajutor muncitorilor și țăra
nilor ruși în eliberarea lor, dar 
au lovit puternic în politica ti-

Cronica 
filmului

căloasă a guvernului burghe- 
zo-moșieresc și dinastiei de Co
burg care, în urma rezultatelor 
războiului, voiau să se pună 
bine cu noii stăpîni imperialiști, 
subjugînd mai puternic poporul 
slăbind revoluția rusă.

Cred că influiența lui „Po
temkin” se observă cel mai bine 
în felul cum regizorul Kiril Ilin- 
cev a știut să creeze atmosfera 
filmului. Pînă la jumătatea acți
unii plutește deasupra eroilor o 
tensiune de-abia simțită, o stare 
de așteptare, de neliniște foarte 
bine realizată. Ea este făurită 
prin secvențele lente și mișcări
le încete ale aparatului, prin re
ducerea la maximum a dialogu
lui ; puținele cuvinte pe care le 
schimbă actorii sînt fie depăr
tate de ideea principală a con
flictului, fie fraze întrerupte, 
ciudate. Pînă la revolta marina
rilor nu se petrece nici un in
cident decisiv, nici un act de 
mare cruzime din partea ofițe
rilor, se schimbă mai . mult pri
viri încrîncenate, gesturi sus
pendate în aer, mișcări stranii. 
Toate acestea converg spre a 
demonstra că, asemenea istoriei 
de pe „Potemkin”, aici nu e 
vorba de o simplă „revoltă de 
mazăre", de o reacțiune spon
tană împotriva tratamentului 
brutal aplicat de ofițeri, ci e 
vorba de aspre contradicții

aMBgaKs?-;

din film
sociale care se adună și pregă
tesc o deslănțuire fără compro
misuri, nu între niște coman
danți și subordonații lor, ci în
tre reprezentanții a două clase 
aflate întâmplător pe bordul u- 
nui crucișător. Acțiunea de sa
botaj a ofițerilor de la sfîrșit, 
nu face decît să confirme — pe 
linia intrigii — aceasta. Atmos
fera de așteptare, de încordare 
nervoasă este atît de bine reali
zată îneît ea prinde cu putere 
pe spectator și revolta de pe 
vas îl eliberează psihologicește 
și pe el.

Un alt merit deosebit de în
semnat al realizatorilor filmului 
este acela de a fi înțeles nece
sitatea de a creia, în cadrul a- 
celeiași comunități de oameni, 
o mare varietate de tipuri, bine 
individualizate. Trebuie remar
cat însă (și din această expe
riență ar trebui să se împărtă
șească și cineaștii noștri) că in
dividualizarea începe de la ale
gerea actorilor, realizîndu-se 
astfel o mare și foarte intere
santă diversitate de fizionomii 
grăitoare. Aceste fizionomii ni le 
prezintă aparatul în panoramic 
la mitingul de la început: 
muncitori cu pomeții supți de 
foame, femei cu fețele asprite 
de necazuri, și ni le arată după 
aceea făcîndu-ne cunoștință cu 
eroii filmului: căpitanul vasului 
Hagi Petrov (A. Șaprazov) cu o 
înfățișare corectă și inteligentă, 
ascunzînd un arivist care știe 
să-și urmărească foarte bine in
teresele, buhăitul boțman idi- 
otizat de aplicarea mecanică a 
regulamentelor și terorizarea, 
marinarilor, elevul revoluționar 
Milev (Nicola Marinov), ener
gic, viteaz, cu o mare demnita
te și stăpînire de sine, Velin (I- 
van Obretenov) cu o figură ex- 
primînd cinstea dar și mentali
tatea lui mărginită de mic pro
prietar de pămînt, naiv și pustiit 
de sentimentul dezrădăcinării, 
Jeliu necopt, zăpăcit dar inte
gru, fochistul cu ochi arzători, 
cu gesturj, brușce exprimînd de 
minune caracterul său anarhic,, 
bănuitor. Această varietate dă 
viață filmului, pitoresc, veridi
citate.

Iată cîteva din motivele pen
tru care ’
suini Nadejda’ 
socotim o realizare de preț a 
cinematografiei bulgare.

B. DUMITRESCU

filmul „Echipajul va- 
idejda” ne-a plăcut și-l

O mai bună propagandă 
prin conferințe 

la căminele culturalei
(Urmare din pag. l-a) 

dere ansamblul activității cămine
lor culturale, atît secțiunea de în- 
vățămînt cît și directorii unor că
mine culturale pun accentul pe 
buna desfășurare doar a unei la
turi a vieții culturale. Și anume 
este vorba de îndreptarea tuturor 
eforturilor înspre pregătirea temei
nică a unei singure formații artis
tice — mai bune — în vederea ob
ținerii de premii cu prilejul dife
ritelor concursuri artistice. Așa a 
fost cazul în comunele Gurahonț, 
Sebiș, Almaș, Pleșouța, Bănești și 
altele. Directorilor de cămine le 
revine rolul de a organiza și con
duce propaganda prin conferințe 
orientînd-o în direcția necesități
lor locale ivite, spre cerințele vie
ții de zi cu zi a localnicilor..

O problemă de bază, privind 
propaganda prin conferințe, o 
constituie modul de prezentare al 
acestora, calitatea lor. De cele 
mai multe ori ele se citesc așa 
cum se primesc din partea Direc
ției generale a Așezămintelor din 
cadrul Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii, fără alte explicații, 
adăugiri. adaptări ori localizări, 
conform necesităților specifice. A- 
cest lucru este mai evident la Bon- 
țești, Gurahonț, Sebiș etc. Tot 
aici, prezentarea conferințelor este 
cîte odată unilaterală, monotonă 
și neatractivă. De ce ? Fiindcă nu 
s-a reușit să se generalizeze nici 
metoda — foarte bună și eficace 
— a folosirii pe scară largă a ma
terialului intuitiv, explicativ 
planșe, desene, fotografii, diafilme 
etc., cînd, bine se știe, acestea 
joacă un important rol memo- 
tehnic și de convingere. La cămi
nele culturale din Buteni șf Chi- 
sindia s-a folosit, chiar dacă nu cu 
o riguroasă regularitate, acest sis
tem demonstrativ în prezentarea 
conferințelor. Iată cîteva exemple, 
numai: ciclul de conferințe „Ce 
este ceru!“, ,,Ce este o cometă**. 
„Somnul și visele în lumina știin
ței" și altele — au fost urmă
rite cu un deosebit interes de 
către participanți, tocmai datorită 
competenței cu care ele au fost 
expuse, explicațiilor detailate pe 
baze de planșe.

Moulin Rouge—PATRIA, BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL; 
Ghimpele - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, ALEX. SAHIA. N. BAL- 
CESCU; Echipajul vasului Nadej
da - MAGHERU, CENTRAL . Ca- 
melia - V. ALECSANDRI ; Ri
chard al IlI-lea (ambele serii) — 
I. C. FRIMU, 1 Mai ; Călătorie 
misterioasă — LUMINA ; Fedra — 
VICTORIA. AUREL VLAICU; 
Odată în viață — DOINA ; învă
țătoarea din Șatrîi — MAXIM 
GORKI.; Muzeul militar. Puiul de 
șacal și puiul de cămilă. Nașterea 
grădinii, Cinefrelon. Iepurele nu 
vrea 9ă învețe — TIMPURI NOI : 
Căpitanul din Koln — TINERE. 
TULUI ; Căpitanul și eroul său — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE. 
LIBERTĂȚII ; In calea trăznetu- 
lul - GH. DOJA, FLACARA. 23 
AUGUST; Roșu și Negru (ambele

Vizita întreprinsă la oîteva că» 
mine culturale din raionul Gura
honț a dezvăluit în mod edificator 
că acolo unde factorii locali cola
borează, propaganda prin confe
rințe se desfășoară în bune con** 
dițiuni. Nu putem însă rămîne in
diferenți față de ritmul destul de 
lent în care șe desfășoară procesul 
de culturalizare a maselor în ra
ionul Gurahonț. Practicele vechi, 
metodele empirice în tratarea bo
lilor, superstițiile păgubitoare — 
rezultate ale vechii orînduiri și 
anacronice pentru zilele noastre — 
mai persistă încă în rîndurile cetă
țenilor, deaceea, lupta trebuie dusă 
cu atît mai intens, pentru înlătu
rarea definitivă a acestor rămășițe 
retrograde din conștiința oameni
lor.

In acest scop, trebuie reorgani
zate neînțîrziat colectivele de con
ferențiari locali și din centrul ra
ional, care — în baza unui plan 
bine întocmit și axat pe problemele 
locale cele mai stringente — să 
poată face față nevoilor și preten
țiilor mereu crescînde ale maselor 
muncitoare din acest raion.

Este nevoie de elaborarea mai 
multor conferințe științifice care 
să fie prezentate cît mai accesibil, 
folosinau-se în acest sens metoda 
demonstrației, conferințele să fie 
ilustra,te mai mult cu exemple, 
luate din viața practică pentru a 
le lichida caracterul abstract, 
pentru a le apropia mai mult de 
înțelegerea oamenilor. Este nece
sar, de asemenea, să se expună mai 
multe conferințe despre fenomenele 
naturii, despre folosirea metodelor 
agrotehnice avansate în agricul
tură, despre importanța cooperati
vizării agriculturii insistîndu-se a- 
supra foloaselor pe care le aduce 
munca în comun, etc.

Totodată, secția de învățămînt 
și cultură raională trebuie să-și 
intensifice munca de îndrumare și 
control, iar organizațiile U.T.M. 
să contribuie nemijlocit la buna 
desfășurare a acestor conferințe 
atît prin antrenarea celor mai buni 
și mai bine pregătiți tineri la ela
borarea acestora» cît, și mai ales, 
prin mobilizarea în masă a tinere
tului la audierea lor.

serii) — ALEX. POPOV: Stan și 
Bran student! la Oxford — GRI- 
VIȚA ; Vultur 101 - VASILE 
ROAITA. M. EMINESCU ; Vaga
bondul (ambele serii) — CULTU
RAL ; Brigada de tanchlștl — 
UNIREA ; Fiica Tibetului - C. 
DAVID ; Ghitarele dragostei — T. 
VLADIMIRESCU (grădină) : Vino, 
vațl fără vină - ARTA; O vară 
neobișnuită - MUNCA. OLGA 
BANCIC ; Dansez cu tine — MIO
RIȚA ; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) — MOȘILOR ; Ma
zurca dragostei — DONCA SIMO; 
într-un ceas bun — ILIE PINTI- 
LIE: Discordia - POPULAR t 
Fiica mea trăiește la Viena — 
VOLGA: Două victorii - COS- 
BUC; Tata. mama, nevasta și eu 
- ALIANȚA ; încotro ? - BOLES. 
LAW BIERUT.

Programul meciurilor 
reprezentativelor noastre 

de fotbal
Comisia centrală de fotbal a 

definitivat joi dimineața progra
mul meciurilor internaționale pe 
care echipele reprezentative ale 
țării noastre urmează să le sus
țină în următoarele 10 zile- Du
minică 22 septembrie pe stadio
nul „23 August" la ora 14 va 
avea loc întilnirea dintre repre
zentativele de juniori ale R.P- 
Romîne și R.P Polone. în con
tinuare, la ora 15,45’ se va des
fășura meciul dintre selecționata 
A și formația maghiară Szeged.

Marți 24 septembrie, pe stadio
nul Republicii, cu începere de la 
ora 15.45' selecționata B va ,în- 
tîlni echipa sovietică Șahtior Sta- 
lino. Programul meciurilor de 
duminică 29 septembrie de pe 
stadionul „23 August" este ur
mătorul; ora 11,45 Arbitri Bucu
rești — Arbitri Sofia , ora 13,30 
R.P. Romînă •— R.P.F. Iugosla
via (juniori); ora 15,30 R.P. Ro
mînă A — R.P.F. Iugoslavia A 
(în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial).

A fost definitivat lotul 
fotbaliștilor iugoslavi

BELGRAD 19 (Agerpres). —
Corespondență specială :

In cadrul pregătirilor pentru 
meciul ce-1 va susține la 29 sep
tembrie cu echipa R. P. Romîne. 
în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, reprezentativa 
de fotbal a Iugoslaviei a susținut 
joi un meci de antrenament ~ cu 
„Vojvodina" Novi Sad. Cîțiva 
dintre înaintașii naționalei au ju
cat în echipa „Vojvodina" care a 
cîștigat meciul cu 1—0 prin golul 
înscris de Milutinovici.

După meci selecționerul iugos
lav Tirnanici a comunicat presei 
echipa pentru meciul de la Bucu
rești care va avea următoarea al
cătuire: Beara — Belin, Zebec, 
Trnkovici — Boșkov. Kristik — 
Rajkov, Mitici, Milutinovici, 
Muici, VukeliCi.

Campionatul republican de box
Stadionul „Republicii" a găz

duit joi seara a doua reuniune a 
semifinalelor campionatelor re- 
publicație de box

O mare surpriză , a furnizat tî- 
nărul clujean I. Mihalik, care a 
reușit să-1 învingă la puncte pe 
campionul categoriei pană Emil 
Cismas.

M. Dobrescu învinge la punc
te pe Toma Ilie; Puiu Nicolae 
învinge prin desca1ific’re pe L. 
Ambrus; V. Stoianovici obține

Conferința de presă cu președintele 
Comîtetuiui Internațional Olimpic

Joi dimineața, la Comitetul Olimpic Romîn a avut loc o confe
rință de presă în cadrul căreia dl. AVERY BRUNDAGE(S.U.A.), 
președintele Comitetului Internațional Qlimpic, a împărtășit zia
riștilor romîni și străini impresiile sale de la campionatele in
ternaționale de atletism ale R.P. Romîne șl despre diferitele baze 
sportive pe care le-a vizitat din țara noastră.

„Este prima vizită pe care o fac 
în Romînia —' a spus dl. Brun
dage — ca urmare a invitației pri
mite din partea Comitetului Olim
pic Romin. Am găsit în București 
un bun spirit olimpic, o excelentă 
ospitalitate și o frumoasă dezvol
tare a sportului. Încă înainte de 
a veni aici am avut prilejul să 
ascult relatări favorabile despre 
campionatele internaționale de 
atletism pe care le organizați a- 
nual. Acum, după ce am asistat 
personal la Campionate, am înțe
les de ce atleților din diferite 
țări le place să vină la București 
pentru a participa la această com
petiție pe care o socotesc printre 
cele mai mari din calendarul in
ternațional european.

In cursul șederii mele în Ro
mînia — a continuat președintele 
C.l.O. — am avut posibilitatea să 
vizitez stadioane mari dar și baze 
sportive mai mici și mi-am dat 
seama că există posibilități pentru 
ca sportul să fie practicat de un 
mare număr de tineri. Am văzut 
poligonul de tir de la Tunari si
tuat într-un loc foarte pitoresc și 
dotat cu instalații tehnice de înalt 
nivel ceea ce explică de ce atâtea 
recorduri au fost stabilite aici. 
Am fost favorabil impresionat de 
faptul că stadioanele și terenurile 
sportive sînt situate mai ales în 
parcuri, în mijlocul unor peisaje 
atrăgătoare, lucru ce face ca spor
tivilor să le fie extrem de agrea
bilă participarea la concursuri. 
Am vizitat și instalațiile de la 
lacul Snagov unde am găsit o im
portantă dezvoltare a sporturilor 
nautice. In Capitala Romîniei 
există o atmosferă creată de acum 
care oferă posibilitatea organizării 
unor competiții de mare anver
gură. Toate acestea mă îndeamnă

victoria în fața lui St. Văcaru; 
C. Dumitrescu dispune la puncte 
de I. Ailenii; C. Gherasim în
trece la puncte pe I. Demeter; V. 
Tiță învinge prin abandon pe M. 
Balaș, C. lordache învinge Ia 
puncte pe P Constantin, Gh. 
Negrea învinge la puncte pe 
P. Zaharia, I. Ferencz obține 
victoria in fața lui N. Bătrînu.

Finalele campionatelor vor avea 
loc simbătă de la ora 19,30 pe 
stadionul „Republicii",

întreținut in

să cred că în anii apropiați, da
torită condițiilor create, sportul 
romîn va juca un rol tot mai im
portant în concernul european, 
și mondial.

•ir
Joi dimineața, dr. Petru 

Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a primit 
pe dl. Avery Brundage, președin
tele Comitetului International 
Olimpic, cu care s-a 
mod cordial.

Joi după-amiază, 
Brundage a părăsit 
îndreptîndu-se spre 
vor avea loc lucrările sesiunii 
Comitetului Internațional Olim
pic.

Succese romînești 
peste hotare

dl. Avery 
Bucureștiul 

Sofia unde

Pa-La stadionul Coubertin din 
ris au început în cadrul campio
natelor mondiale de scrimă între
cerile echipelor feminine la flo
retă și a continuat proba indivi
duală de floretă-bărbați. Echipa 
floretistelor din R. P. Romînă a 
debutat cu succes în competiție 
întrecînd Franța cu 9—7 și Lu
xemburgul cu 11—5. Reprezen
tantele noastre s-au calificat ast
fel pentru turneul final alături de 
echipele Italiei, Austriei și Ger
maniei.

Ecouri după „Internationale"
.INTERVIU' LA FAJA LOCULUI SOSIRE LA .FOTOGRAFIE

— Vreți să-ml spuneți cum faceți de alergați 
așa de repede ?

— Nu mă îndoiesc de calitățile telesldului 
dar... ce-i în mînă nu-i minciună...

A 4-a ediție 
a campionatelor 

internaționale de tir
La poligonul Tunari vor începe 

duminică tradiționalele campio
nate internaționale de tir ale R.P. 
Romîne. Cea de-a IV-a ediție a 
acestei importante competiții in
ternaționale reunește de-a lungul 
a 4 zile de întreceri pe cei mai 
buni trăgători din 8 țări: Italia, 
Franță. R. P. Chineză, R. P. Bul
garia, R. P. 
ionă, R.P.F. 
Romînă.

Programul 
naționale de 
septembrie este următorul: ora 9 
armă liberă calibru mare 
ora 10 pistol precizie 60 focuri; 
talere aruncate din șanț (manșa 
I-a 100 bucăți).

Ungară, R. P. Po- 
Iugoslavia și* R. P.

campionatelor inter- 
tir de duminică 22

3X40;

Turneu internațional 
de polo pe apă

Capitala țării noastre va găz
dui între 8 și 13 octombrie un 
mare turneu internațional de polo 
pe apă la care vor participa echi
pele selecționate de tineret ale 
R. P. Ungare, R.P.F. Iugoslavia, 
Olandei, R. D. Germane, R. P. 
Polone și R.P. Romîne. Competiția 
este dotată cu trofeul „București" 
și se va desfășura în bazinul 
ștrandului „Dante Gherman". 
Peste cîteva zile Ia această bază 
sportivă vor începe o serie de re- 
amenajări necesare viitoarei com
petiții internaționale.

(Agerpres).

Soare — și la 12 noaptea

ianuarie 
pierdut 
oameni- 
sub cai 
sau de

(Urmare din pag. l-a) 

biserica Petru și Pavel, centrul 
puterii lor spirituale.

Intr-adevăr : chiar iarna 
nopțile puteau părea aici ima
culate — albe de întinsul fără 
sfîrșit al zăpezii, sau de stră
lucirea suprafirească a aurorei 
boreale. Dar erau pătate și a- 
ceste nopți — de sînge roșu, 
ca în duminica lui 
1905, cînd , neaua și-a 
culoarea sub trupurile 
lor din popor căleați 
de cazacii țarului, — 
anterii negre, ca în noaptea a- 
sasinării călugărului Rasputin 
de către nobilii lui concurenți 
întru putere.

„Din seînteie va izbucni fla
căra !** — a spus cîndva Puș- 
kin. Nopți albe nu au existat 
înainte de a apare și ele din- 
tr-o seînteie. Am stat cu vene
rație și am privit amnarul care 
a născut-o. Pe el o plăcuță con
firma data : ,(26 octombrie (? 
noiembrie) 1917". Deci, acum 
40 de ani.

Stăteam lîngă tunul crucișăto
rului Aurora", cel care odi
nioară a dat semnalul revolu
ției socialiste, trăgînd un obuz 
în Palatul de iarnă.

•ir
Era minunat — povesteam 

la început. Era lumină ca 
noaptea...

Lumină ca ziua — e altceva. 

E crudă, directă, fierbinte. Oa
menii au nevoie însă cîteodată 
și de o lumină ca cea a nopții 
albe — profundă, venind de 
undeva de sub orizont, ca din 
pămînt însuși, din ceea Ce a 
simțit, a gîndit, a învățat el, 
de cînd poartă popoarele.

Această lumină, care oriunde 
altundeva s-ar fi risipit, se con
centra aici, la Leningrad, în 
gigantice reflectoare.

In primul rînd, in apă — în 
fluviul Neva, curgînd între che- 
iurile sale de granit ca o co
loană de demonstranți la o in
vincibilă manifestație. Cîte a- 
semenea coloane a văzut ea, in 
anii revoluționari, din 1905 
pînă în 1917? La început cîte 
prapuri, apoi cîte placarde, șt 
pînă la capăt cîte puști lungi 
și cu baionetă nu s-au oglindit 
întrînsa, subliniind crescendo-ul 
luptei de clasă? Revoluționarii 
au privit Neva și i-au urmat 
pilda. Și ea și-a ieșit odată din 
maluri, trecînd peste cheiurile 
de piatră într-o dramatică și 
nemuritoare furtună. Dar oa
menii au fost mai tari: nu s-au 
mai întors în matca lor veche.

Lumina nopții se răsfrînge a- 
poi în ferestre. Niciodată n-am 
mai văzut clădiri cu atâtea fe
restre ca în Leningrad. A fost 
o vreme cîiid dreptunghiul lor, 
în cercevele aurite, strălucea a- 
fără, în nopțile de bal, de bi
juteriile și oglinzile nobilimiii 
ca galerii întregi de tablouri în 
ramă.

Ar fi fost magnifice palatele 
cu mii de geamuri, dacă în 
Petrograd n-ar fi existat atunci, 
și nu puține, și încăperi fără 
nici o fereastră. ,

Pentru temnița săpată în zi
dul fortăreței Petru și Pavel 
la doi pași de biserica unde se 
închinau țarii, nu existau însă 
nu numai nopți albe, dar nici 
măcar zile albe. De n-ar fi fost 
lumina unor oameni ca Gorki, 
ori Cernîșevski, — deținuți po
litici ferecați aici de regimul 
autocrat — s-ar fi putut spune 
că aici n-a pătruns niciodată 
o rază.

Nu aveau ferestre nici alte 
încăperi — micile bordeie ale 
țăranilor întinse spre golful Fi- 
nic, printre pășuni

Predestinate să semene cu o 
carte deschisă, pusă o clipă cu 
cotorul in sus de cititorul care 
meditează, ele au rămas in is
torie și au fost chiar durate in 
piatră, ca locuri de unde' a 
izvorît Lumina. Intr-un ase me- 

nea sălaș, la Razliv, a trăit 
Lenin urmărit de poliție. Aici, 
în bordeiul fără ferestre, a ela
borat el planurile revoluției 
proletare, care au sfărîmat în 
țăndări vitraliile de cristal ale 
palatelor.

Și iată că azi s-a întors roata. 
Fabuloasele bijuterii care se 
răsfățau în geamuri stau ele în 
subterane tezaure,' unde nu in
tră nici lumina zilei nici cea a 
nopții, la Ermitaj. Porțile for- 
tăreței Petru și Pavel sînt date 
la perele. Doar uneori razele 
nopții albe descoperă, la fel ca 
odinioară, în geamuri, imagini 
aprinse : Petru cel Mare în 
haina lui uriașă, Ecaterina — 
înecată în perle, conți și con
tese, umile fete din popor fu- 
rișîndu-se printre stăpîni. Re
naște o lume apusă? Sînt ta
blouri! — galeriile de tablouri, 
vestite în lumea întreagă.

Dar nu există un reflector 
care să multiplice lumina nop
ților albe mai puternic decît 
ochii leningrădenilor.

De pe la 10 și jumătate sea
ra, cînd pe bulevardul Nevski 
se aprind becurile. deși s-ar 
putea prea bine și fără ele, un 
torent de tineret se îndreaptă 
spre malurile Nevei. Nu sînt 
numai perechi — ca pe la noi 
Doi băieți și o fată, cinci fete, 
trei băieți, o fată singură — 
diversitatea grupurilor probea
ză de la început că la Neva 
întâlnirea nu este între două 
Sau mai multg persoane, ci în
tre fiecare și orașul său, între 
fiecare și lumina de sub ori
zont, de sub pămînt, din sine 
însuși.

Pe cine am întâlnit noi, un 
grup de romîni, pe chei, în
tr-o asemenea noapte ?

Intîi, cîteva fete.
— La ce oră se deschid po

durile? — le-am întrebat.
— Și noi — ne-au răspuns 

— le așteptăm.
— Ce casă e asta?
— Palatul contelui..., făcut 

cadou în anul... dansatoarei . 
Arhitect.. Observați, vă rog, co
loanele albastre. Ce ziceți de 
ele?

— Ați fost la galeriile de 
artă Ermitaj, fetelor?

— Luna aceasta o singura 
dată.

— Ați văzut $i tezaurul ța
rilor?

— Nu. Numai străinii îl văd 
imediat leningrădenii ur
mează întâi un ciclu de confe
rințe de istoria artei. Anul a

cesta n-am avut tâmp — am 
avut prea multe examene. Dar 
la anul...

— Și de ce stați aici? Pentru 
nopțile albe?

— Da... adică nu... adică... 
Uitați-vă ce e: o colegă a noas
tră vine în zori cu trenul. Noit 
o așteptăm...

Am mers mai departe de-a 
lungul Nevei. Am găsit doi bă
ieți.

— Singuri?
— De fapt eu sînt cel care 

mă plimb — ne-a răspuns una(. 
Tovarășul meu doar mă con
duce. Vedeți, e ultima mea 
noapte în Leningrad. Am ter
minat Institutul de mjne fi 
miine plec in răsărit. Șapte zile 
cu transsiberianul...

Era ora două noaptea cînd 
am ajuns la monumentul l <i 
Petru cel Mare, vestitul „călă
reț de aramă". Am luat in 
mînă un ziar și l-am citit —... 
și încă pe rusește — la lumina 
soarelui.

— Podurile, podurile! ~ au • 
strigat deodată fetele și băieții.

Sute de oameni, tineri, chiar 
copii, se adunaseră la capetele • 
arcelor întinse peste Neva. Era 
o stranie solemnitate.

Ca strunite de un călăreț de 
aramă, nechezînd nărăvaș din 
motoare, podurile își ridicaseră • 
trupul. Pe sub picioarele lor 
zvelte de armăsari, treceau > 
într-o nesfîrșită coloană, oștire 
învingătoare, șlepuri încărcate 
cu mărfuri, remorchere in ne- ' 
grite, motonave albe ca laptele. '

— Pe aici va trece și spăr
gătorul de ghiață atomic — zise 
cineva.

— Și turbinele pentru noile 
hidrocentrale.

— Și tata; termină școala de 
căpitani de vas.

Treceau in Baltica, răspin- 
dindu-se în lume, vapoare ti
vind pe drapel o seceră și un 
ciocan. E indicativul vaselor 
care poartă nopțile albe.

Nu cinta nimeni „Imnul ma
relui oraș" al lui Glier, poe
mul. Leningradului Mă strădu
iam să mi-l amintesc.

Fetele au vrut să ne dea bu
chetele pregătite pentru colevâ. 
Am luat numai cîte o floare.

Băieții s-au oferit să ne con
ducă.

Sunau sirenele.
Podurile se incheiau, parcă 

ascunzindu-și taina
Nu mai era noapte albă.
Era dimineață.



Adunarea Generală a 0. N. U

se-

cu- 
noi

Definitivarea ordinei de zi — Au început dezbaterile 
generale în cadrul sesiunii

NEW YORK 19. — Corespon
dentul Agerpres transmite s

în ședința din după-amiaza zi- - - , -
lei de 18 septembrie Comitetul tul Cartei O.N.U. 
General al Adunării Generale 
O.N.U. a început, conform reguli
lor de procedură, examinarea or
ganizării activității celei de-a 12-a 
sesiuni a O.N.U. și definitivarea 
ordinii de zi. Comitetul General 
a adoptat în primul rînd recoman
dările secretarului general în le
gătură cu procedura de desfășu
rare a ședințelor și data propusă 
pentru închiderea sesiunii.

în continuare Comitetul a în
ceput examinarea ordinii de zi. 
Au fost adoptate fără discuții pri
mele 57 de puncte. Este vorba de 
rapoartele diferitelor organisme ale 
O.N.U., de alegerea unor noi mem
bri în diferite organe ale O.N.U. 
și a noului secretar general, de 

I problema dezarmării care include 
I raportul comisiei dezarmării și 
propunerea Indiei asupra lărgirii 
componenței acestei comisii, pro
punerea Cehoslovaciei în legătură 
cu efectele radiațiilor atomice, 
grupul de probleme economice și 
sociale, problemele teritoriilor a- 
flate sub tutelă, chestiunile finan
ciare și bugetare etc.

Punctul 58 al ordinei do zi pre
vede discutarea problemei Cipru
lui sub forma a două subpuncte 
și anume aplicarea față de popu
lația insulei Cipru, sub conduce
rea generală a O.N.U., a principiu
lui egalității în drepturi și auto
determinării popoarelor și viola
rea dreptului omului și atrocită
țile autorităților coloniale brita
nice împotriva ciprioților, punct 
propus de delegația Greciei. Pen
tru a-și expune punctele de vedere 
au fost invitați la masa comitetu
lui delegații Greciei și Turciei.

DIN VIAȚA
TINERETULUI

LUMII

Tineri japonezi 
tn R. D. Germană

BERLIN 19 (Agerpres). — ADN 
transmite : Intre 4 și 16 septembrie 
a vizitat Republica Democrată 
Germană o delegație a tineretului 
japonez.

Ziarul „Junge Welt’4 publică de- 
clarația comună a secretariatului 
Consiliului Central al Uniunii tine
retului Liber German și a delega
ției tineretului japonez, din care 
fac parte reprezentanți ai diferi
telor organizații de tineret din Ja
ponia.

In declarație se subliniază că 
convorbirile care au avut loc au 
constatat comunitatea de interese 
a tineretului din cele două țări, și 
în primul rînd în problema luptei 
pentru pace, împotriva primejdiei 
unul război atomic.

Max Reimann 
despre alegerile 
din Germania 

occidentală

Luînd cuvîntul Kuznețov a ară
tat că problema Ciprului trebuie 
rezolvată în conformitate cu spiri- 

' ‘ ~ că dreptul
inalienabil al poporului cipriot la 
autodeterminare trebuie respectat. 
Referindu-se la planurile de trans
formare a insulei într-o bază ato
mică, Kuznețov a arătat că orice 
continuare a actualei politici nu 
poate servi cauzei păcii.

După o serie de discuții proce
durale, în care poziția părtinitoa
re a președintelui Munro a fost 
evidentă. Comitetul General a ho
tărît includerea problemei pe ordi
nea de zi în formularea așa-zis 
„neutralistă44 a delegatului Norve
giei. *

Luînd cuvîntul delegatul Greciei 
a precizat că aceasta nu va deter
mina abandonarea discutării în 
Adunarea Generală a acestei pro
bleme sub toate aspectele ei grave.

Delegatul Norvegiei a prezentat 
propunerea de a se include acest 
punct pe ordinea de zi sub denu
mirea „problema Ciprului44, ar- 
gumentînd că în felul acesta se 
evită definirea fondului chestiu
nii.

* în continuare Comitetul a hotă- 
rit includerea pe ordinea de zi a 
problemei Algeriei, în ciuda opo
ziției delegatului Franței care a 
susținut incompatibilitatea O.N.U. 
de a se ocupa de această așa-zisă 
problemă internă a Franței.

S-a hotărît de asemenea adău
garea propunerii belaiene asupra 
informării opiniei publice în legă
tură cu pericolul cursei înarmării, 
ca un al treilea subpunct al ches
tiunii dezarmării. în încheierea 
ședinței Comitetul General a ho
tărît includerea pe ordinea zi a 
problmei discriminărilor rasiale și 
a tratamentului populației de ori
gine indiană în Africa de sud și

■ problema Irianului de veat. ridi- 
i cată de Indonezia.

*

, NEW YORK 19 (Corespondentul 
Agerpres transmite): In ședința 
de ioi 19 septembrie dimineața a 
început dezbaterea generală în ca
drul celei de-a 12-a sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Primul vorbitor înscris la cuvîni 
este Osvaldo Aranha șeful delega
ției braziliene.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
de stat al S.U.A., John Foster Dul
les. Cuvîntarea sa a fost consa
crată problemelor dezarmării și si
tuației în Orientul Apropiat.

Dulles a prezentai, in lumina cea 
mai trandafirie poziția S.U.A. și 
oropunerile puterilor occidentale 

• în problema dezarmării. El a tre
cut totodată sub tăcere toate as
pectele acestor propuneri care în
greunează realizarea unui acord 
asupra problemelor concrete ale 
dezarmării.

Secretarul de stat al S.U.A. și-a 
consacrat un capitol întreg al cu- 
vîntării sale justificării continuării 
exploziilor experimentale cu arma 
nucleară. Dulles a trecut sub tă
cere problema interzicerii folosirii 
armei atomice. Dar din considera- 
țiunile sale asupra necesității ar
mei nucleare „defensive" se vede 
că S.U.A. nu doresc ca și în tre
cut, interzicerea armei atomice.

Cuvîntarea 
prins niciun 
în problema

Acea parte 
cretarului de

BERLIN 19 (Agerpres).—A.D.N. 
transmite: După cum anunță agen
ția A.D.N., la 18 septembrie Max 
Reimann, prim secretar al C.C. al 
P.C. din Germania, a rostit o cu- 
vîntare la postul de radio „Deutsche 
Freiheitssender 904“ în legătură 
cu rezultatele alegerilor pentru 
Bundestagul vestgerman.

Max Reimann a subliniat că 
principala concluzie care se poate 
trage din rezultatele alegerilor 
pentru Bundestag este necesitatea 
intensificării luptei pentru unita
tea clasei muncitoare, fidelitatea 
față de țelurile și idealurile 
mișcării muncitorești.

în încheiere Max Reimann a 
subliniat că sarcina constă astăzi 
în a întări colaborarea dintre co
muniști și social-democrați, colabo
rare a cărei bază a fost pusă în 
timpul campaniei.

Ecouri la Mesajul
președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. R.

Conferința pe țară a elevilor din R. P. Ungară
BUDAPESTA 19 (Agerpres).— obținut în ultimul semestru în- 

TASS transmite: semnate succese în. activitatea
Lâ 17 septembrie a avut loc la sa. In prezent în țară există pes- 

Budapesta conferința pe întreaga 
Ungarie a elevilor de la școlile 
medii și tehnice, cu participarea 
profesorilor și a conducătorilor 
Uniunii Tineretului Comunist.

La conferință s-a subliniat că 
Uniunea Tineretului Comunist a

te 5.000 de organizații de* bază 
ale Uniunii Tineretului Comunist 
cu peste 180.000 de membri.

Conferința a trasat organiza
țiilor Uniunii Tineretului Comu
nist sarcini în legătură cu 
vitatea în școlile medii.

Represalii fasciste
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— Agențiile americane de presă 
anunță că autoritățile americane 
de imigrație au hotărît confisca
rea pașapoartelor celor 42 de tineri 
americani, participant la Festi
valul Mondial al Tineretului fi

acti-

careStudenților de la Moscova, 
au vizitat R.P. Chineză în ciuda 
interdicției Departamentului de 
Stat. Ulterior Departamentul de 
Stat va hotărî dacă acești tineri 
vor mai putea obține permisiunea 
de a pleca în străinătate.

expresiei 
de-acum 
latinește

„Pămintul fierbinte 
și pentru Beta fonte

Cum a fost transformată 
balena în pește

Exclamații de entuziasm a stîrnit în S.U.A. cîntărețul Harry 
Belafonte (dreapta sus) lansînd cîntecele sale Calypso, vechi 
cîntece populare ale negrilor din Indiile apusene. Toată lumea 
îl aclama, îl căuta, îl sărbătorea, îl numea „regele Calypso- 
ului“. Apoi, însă, apăru filmul „Pămîntul fierbinte44 cu Bela
fonte. Imediat au apărut valuri de indignare și de furie! Și 
tot în S.U.A.! De ce oare ? Nu cîntă bine ? Iși pierduse ta
lentul sau chiar vocea ? Nu! Dar el, cîntărețul „de culoare44 
joacă în acest film rolul amantului unei femei „albe44 (vezi 
stingă). De aceea, filmul dste boicotat în S.U.A. Pentru 
„crima44 de a-1 fi reprezentat, proprietarii unui cinematograf 
din Carolina de Sud (stat al S.U.A.) au trebuit să plătească 
5.000 de dolari amendă. Pentru același motiv actrița Joan 
Fontaine, partenera lui Belafonte, a primit sute de scrisori 
de amenințare din partea Ku-Klux-Klan-ului. lată adevărata 
„democrație44 tip S.U.A.

Recent săptămânalul catolic „Ta
biet44 i-a bucurat pe cititorii săi, 
oferindu-le sinonimul 
americane „O.K. !44 care 
încolo se va traduce în 
prin „Amenl44.

Prețul ridicat al cărnii în S.U.A. 
a inspirat întreprinzătorului im
portator american C. Golberg o 
ideie divină. El s-a hotărît să fur
nizeze americanilor 30 milioane de 
kg. carne de balenă. Singurul ob
stacol în realizarea acestui plan era 
faptul că binecredincioșilor catolici 
le este interzis să mănînce carne 
în zilele de vineri. Dar Sfîntul 
Scaun a știut să aline îndată ne
cazul enoriașului său de vază și a 
legiferat consumul de carne de ba
lenă în zilele de post. „Deși ma
mifer — a declarat Vaticanul — 
balena petrece cea mai mare parte 
a vieții ei sub apă. De aceea ea 
poate fi foarte bine considerată 
drept pește".

Se prea poate ca înainte de a- 
ceasta să fi avut loc următoarea 
discuție:

— N-am să precupețesc nimic
— a exclamat negustorul de balene
— Am să vă îmbrac cu aur dacă 
veți trece balena în rîndul pești
lor. Amen!

— Facă-se voia ta! — au răs
puns sfinții părinți — și au în
cheiat cu bisericeasca sfințenie : 
„O.K.!44.

Secretul viorilor din Cremona
Au trecut cîteva secole de cînd 

meșterii-constructori de viori, mu
zicanții, savanții — acusticienii au 
căutat cu perseverență secretul 
uimitoarei frumuseți a rezonanței 
viorilor t 
meșteri 
Amati, 
nu au 
Numai 
menea 
pildă, Ivan Batov, au creat instru
mente 'CU coarde, minunate prin 
valoarea lor artistică.

Omul de știință german Dittmar, 
după o îndelungată cercetare a 
instrumentelor vechilor meșteri ita
lieni, a ajuns la o concluzie extrem 
de interesantă: după părerea lui

confecționate de vechii 
italieni — Stradivarius, 

Guarneri. Aceste cercetări 
dat rezultate importante, 
pe cale pur empirică ase- 
meșteri talentați ca, de

înaușlrîl# deosebite ale acestor pre
țioase viori și violoncele depind 
aproape în întregime de lacul cu 
care sînt acoperite. Analiza acestui 
lac a arătat că el conține sub
stanțe gumifere.

Există toate temeiurile să se 
presupună că Amati, Guarneri și 
Stradivarius, ca și alți meșteri din 
acele timpuri, își lăcuiau viorile 
cu sucul unei plante din familia 
suformiaceelor, care conțin o mare 
cantitate de cauciuc. Chiar cele 
mai obișnuite viori, acoperite cu 
un asemenea lac, seamănă prin 
frumusețea sunetului cu celebrele 
viori din Cremona. Se obțin rezul
tate deosebit de bune dacă părțile 
din lemn ale viorii sînt lăcuite cu

un suc provenit de la așa numitul 
„arbore de cauciuc".

Capacul era confecționat din 
lemn de brad, supus multă vreme 
acțiunii apelor alpine bogate în 
calcar, care desalcalizează esențele. 
Pentru fundul viorilor au fost fo
losite vîsle de galere maritime. 
Vîslele erau din lemn de arțar din 
care, datorită faptului că s-au aflat 
multă vreme în apa sărată a mării, 
fusese îndepărtat tot zahărul care 
intră în componența esenței fore
stiere respective.

Este clar că alegerea atît de 
minuțioasă a materialelor pentru 
diferitele piese ale viorilor din 
Cremona a avut un rol important 
în asigurarea unei bune rezonanțe 
a instrumentelor.

lui Dulles nu a 
fel de propuneri 
dezarmării.

din cuvîntarea 
______... stat al S.U.A. care a 
fost consacrată Orientului Apropiat, 
a arătat că S.U.A. intenționează 
să continue și să-și lărgească a- 
mestecul în treburile țărilor din 
această regiune. Dulles a încercat 
să justifice -acest amestec prin a- 
firmații neîntemeiate despre nă
zuința Uniunii Sovietice spre „do
minație în Orientul Apropiat".

Conducătorul delegației tînărului 
stat african Ghana, ministrul Jus
tiției Akvaghi, a exprimat în nu
mele guvernului și poporului său, 
recunoștință membrilor Organiza
ției Națiunilor Unite pentru spri
jinul acordat la admiterea statu
lui Ghana în O.N.U.

Conducătorul delegației japoneze, 
ministrul Afacerilor Externe, Aițiro 
Fudzyama, a chemat toate țările 
la o mai strlnsă colaborare In ve
derea realizării unui acord cu pri
vire la reducerea armamentelor 
și, în primur rînd, cu privire la 
interzicerea armei nucleare.

Poporul șl guvernul Japoniei, a 
continuat Fudzyama, acordă o u- 
riașă importanță încetării expe
riențelor nucleare.

Cu aceasta ședința a luat sfîr- 
șit. Viitoarea ședință a Adunării 
Generale are loc vineri dimineața. 

Joi după amiază s-a întrunit din 
nou Comitetul General al Adunării 
care s-a ocupat de definitivarea 
ordinei de zi a sesiunii.

O grupare navală 
sovietică va vizita 

un port sirian
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

La invitația guvernului Republicii 
Siria, o grupare navală sovietică 
formată din crucișătorul „Jdanov*4 
și distrugătorul „Svobodnîi44, sub 
comanda vice-amiralului V. F. 
Kotov, va sosi într-o vizită de 
prietenie în portul sirian Latakia.

In prezent escadra de nave mi
litare sovietice se află în Marea 
Mediterană în drum spre Siria.

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene
PHENIAN 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 19 septembrie 
sesiunea Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene a ascultat 
raportul lui Li He Sun, președin
tele Comisiei de validare a se
siunii.

Sesiunea a aprobat decretele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.PJD. Coreene, emise 
în perioada după cea de-a 13-a 
sesiune a Adunării Populare Su
preme a R.PJ). Coreene a primei 
legislaturi.

Sesiunea a adoptat în unanimi
tate hotărîrea de a însărcina pe 
tovarășul Kim Ir Sen să formeze 
noul Cabinet de Miniștri al 
R.P.D. Coreene și să prezinte com
ponența lui spre aprobarea se
siunii.

La 20 septembrie Adunarea 
Populară Supremă a R.PJ3. Co
reene își continuă lucrările.

Ședința Consiliului de Miniștri 
vest-german în urma alegerilor
BONN 19 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția D. P. A., 
miercuri după amiază a avut 
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri vestgerman în cadrul căreia 
a fost examinată situația politică 
și parlamentară creată în urma 
alegerilor.

Cancelarul Adenauer a declarat 
în cadrul acestei ședințe că par- 
tidul creștin-democrat va invita o 
serie de alte partide și în primul 
rînd partidul liber democrat să 
participe la o nouă coaliție guver
namentală.

In cercurile politice de la Bonn 
se consideră însă că invitația lan
sată de partidul creștin-democrat 
nu va fi acceptată de partidul li- 
ber-democrat. După cum sublinia
ză agenția D.P.A., Erich Mende, 
vicepreședintele partidului liber- 
democrat a declarat la 18 septem-

brie că partidul său nu va accepta 
în nici un caz să participe la' coa
liția guvernamentală, deoarece 
partidul creștin-democrat va con
tinua să-și manifeste și de acum 
încolo aceleași tendințe dictatoria
le ca în trecut. „Partidul libCT- 
democrat nu este dispus să se su
pună ordinelor partidului creștin- 
democrat. Participarea la guvern 
este deci exclusă**.

Pe de altă parte presa vestger- 
mană anunță că în cercurile gu
vernante de la Bonn se duc tra
tative în legătură cu eventualele 
schimbări în componența guver
nului R.F. Germane.

Ziarul „Die Welt44 scrie că la 
tratativele în legătură cu forma
rea noului guvern participă și re
prezentanți a numeroase cercuri 
monopoliste vestgermane.

Scurte știri
MOSCOVA. — La 18 septem

brie A. I. Mikoian, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și M. A. Suslov, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., au primit de
legația Consiliului general al sin
dicatelor din Japonia condusă de 
secretarul general al Consiliului, 
Akira Ivani.

PARIS. — La invitația Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța la Paris a sosit o delega
ție a Consiliului Central al Uniu
nii Sindicatelor din Iugoslavia.

NEW YORK. — La secretarla- 
tul general al O.N.U. s-a anunțat 
oficial numirea colonelului suedez 
Erik Rosengren în funcția de co
mandant adjunct și de șef al 
statului major al forțelor extraor- 
dinare O.N.U. din Orientul Mij
lociu.

ATENA. — La Atena s-a în
cheiat cu succes Festivalul Atenei 
1957, care a constituit una din 
manifestările culturale din cele 
mai importante pentru Grecia,

BANGKOK. Miercuri s-au în
trunit la Bangkok consilierii mi
litari ai organizației tratatului 
Asiei de sud-est (S.E.A.Ț.O.).

ALGER. — In regiunea Haus- 
sonvillers și Yahia Moussa, la 50 
km. de Alger, se semnalează noi 
lupte între trupele franceze și gru
pe înarmate de algerieni.

LUXEMBURG. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
Rene Mayer, președintele „Comu
nității europene a cărbunelui și o- 
(elului" (Ceea), și-a dat demisia 
din calitatea de membru și de pre
ședinte al acestui organism.

(Urmare din pag. l-a) 
caracterizează propunerea primului 
ministru romîn, scrie comentatorul 
ziarului , Borba“, Joze Smole, con
stituie fără îndoială factorul cel 
mai important astăzi pentru țările 
din Balcani și anume propunerea 
â* a înlătura prin eforturi conti
nue într-o atmosferă nouă, moște
nirea negativă a trecutului și de a 
dezvolta treptat o colaborare rod
nică interbalcanică.

Disputele și problemele aflate în 
discuție între diferitele țări din 
Balcani, continuă ziarul „Borba", 
nu sînt și nu trebuie să fie o pie
dică în calea realizării treptate a 
unei colaborări multilaterale în 
Balcani. De aceea orice măsură 
practică și orice pas concret care 
ar putea avea ca rezultat apropie
rea dintre țările din Balcani tre
buie să fie sprijinite din toată ini
ma.

La rîndul său ziarul „Politika4 
subliniază 
niei este 
nu numai

tri al R.P.R., Chivu Stoica, către 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, Anton Iu- 
gov, precum, și răspunsul Consi
liului de Miniștri bulgar la acest 
mesaj.

„Un om cu judecată, scrie în
tre altele „Rabotnicesko Delo“, 
nu poate nega faptul indiscutabil 
că colaborarea dintre țările bal
canice, întărirea legăturilor lor 
economice și culturale corespund 
intereselor vitale ale acestor țări, 
intereselor păcii și securității în 
Europa și în lumea întreagă. De 
aceea, scrie în încheiere „Rabotni
cesko Delo“, guvernul bulgar spri
jină pe deplin inițiativa folosi
toare și oportună a Romîniei ve
cine. Poporul bulgar, harnic și iu
bitor de pace, salută acest pas 
menit sa întărească și să învioreze 
colaborarea interbalcanică.

că „propunerea Romi- 
pozitivă și bine venită 
pentru spiritul și orien

tarea sa generală, dar și pentru 
faptul că deschide noi posibilități 
de înlăturare prin eforturile tutu
ror statelor a acelor piedici care 
tulbură relațiile între statele din 
Balcani**. „Prin bunăvoință, scrie în 
continuare ziarul „Politika44, va fi 
posibilă rezolvarea tuturor proble
melor litigioase, ceea ce ar aduce 
o contribuție serioasă la menține
rea păcii, deoarece prin aceasta 
se va dezvolta un spirit de colabo
rare care va putea constitui baza 
unei prietenii de lungă durată în 
Balcani44.

,,Esența scrisorii lui Chivu 
Stoica, adaugă ziarul „Politika*4, 
constă în tendința spre înlăturarea 
piedicilor și dezvoltarea colaboră
rii în Balcani pe baza principii
lor egalității și neamestecu
lui în afacerile interne ale altor 
state. Prin eforturi zilnice este po
sibil să curățăm drumul ce duce 
spre o largă înțelegere și spre cea 
mai largă colaborare în Balcani și 
este de la sine înțeles că o întîl- 
nire a conducătorilor guvernelor 
din Balcani se poate încadra de 
asemenea în aceste eforturi zilnice 
și pentru o apropiere a țărilor din 
Balcani44.

I

R. P. Albania
Ziarele albaneze au consacrat 

spații largi mesajului primului mi
nistru al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, subliniind importanța pro
punerilor pe care le cuprinde. 
„Colaborarea între țările balcanice 
este în interesul acestor țări și în 
interesul păcii**, este titlul artico
lului de fond consacrat de ziarul 
„Zeri i Popullit** acestui document. 
Ziarul aprobă propunerea guver
nului R. P. Romîne de a se întruni 
o conferință a șefilor guvernelor 
Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, Turciei și Romîniei în ve
derea îmbunătățirii și dezvoltării 
raporturilor între țările balcanice. 
„Aceasta, arată ziarul, ar fi în in
teresul general, deoarece contri
buie la menținerea păcii în această 
regiune și în lumea întreagă, a- 
vînd o însemnătate deosebită pen
tru aceste țări atît în ce privește 
stabilirea de 
nătate cît și 
proc care ar 
rea relațiilor

sociale*4.

relații de bună veci- 
pentru folosul reci- 
rezulta din dezvolta- 
economice, culturale

R. P. Bulgaria
Ziarele „Rabotnicesko Delo* 

„Zemedelsko Zname" consacră ar
ticolele lor de fond mesajului 
președintelui Consiliului de Miniș-

Vizitele oamenilor de știință 
țara noastră
Milcu, secretar prim al Academiei
R. P.R., și alți colaboratori ai in- 

. stitutuiui. Oaspetele a vizitat sec
țiuni, laboratoare, biblioteca in
stitutului. D-sa s-a interesat de 
ultimele rezultate obținute în pro
blema gușei endemice, a bolilor 
glandei tiroide și a asistat la o 
demonstrație de extirpare a glan
dei suprarenale la iepuri. Joi, 
neuroendocrinologul englez a vi
zitat secția neurochirurgicală a 
Spitalului central și Institutul de 
neurologie „I. P. Pavlov" din Ca
pitală.

Prof. Leonard Howkes, geolog, 
șeful Departamentului de geologie 
de la Royal Society, a făcut o 
vizită la Comitetul geologic. In 
cursul zilei de miercuri oaspetele 
britanic, însoțit de prof. St. Ghica- 
Budești, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a plecat într-o 
excursie în țară, pentru a vizita 
Curtea de Argeș, Horezu, Călimă- 
nești, Sibiu, Orașul Stalin, după 
care va întreprinde o călătorie în 
Delta Dunării.

Prof. Mordell Louis Joel, mate
matician, a vizitat Institutul de 
matematică al Academiei R.P.R., 
unde s-a întreținut cu acad. prof.
S. Stoilov, directorul Institutului, 
acad. Gr. Moisil, acad. Gr. Vrîn- 
ceanu, prof. A. Davidoglu și alți 
oameni de știință din cadrul in-

britanici în
In curșul zilelor de marți și 

miercuri oamenii de știință din 
Marea Britanie, care se află în 
țara noastră la invitația Acade
miei R.P. Romîne, au vizitat in
stitute de cercetări științifice de 
specialitate din Capitală.

Prof. Thomas Maxwell Harris, 
botanist, și prof. David Guthrie 
Catcheside, microbiolog, au vizitat 
Institutul de cercetări agronomice 
al Academiei R.P. Romîne. Oas
peții britanici au fost primiți de 
prof. Al. Priadcencu, membru co
respondent al Academiei R.P.R., 
directorul secției de ameliorarea 
plantelor, dr. C. Cîlniceanu, se
cretar științific al institutului, 
prof. H. Slușanschl, directorul 
secției de tehnologie, și alții. Oa
menii de știință britanici s-au 
interesat de organizarea și activi
tatea Institutului și a stațiilor 
sale experimentale.

Profesorii chimiștl G. R. Cle- 
mo, de la Durham University, și 
William Alexander Waters au vi
zitat Centrul de cercetări chimice 
al Academiei R.P.R., unde au fost 
salutați de acad. C. D. Nenițescu, 
directorul centrului, și alții. Oas
peții au vizitat laboratoare, au 
discutat cu oamenii de știință 
despre lucrările în curs. Savanții 
englezi au arătat că rezultatele , 

_a.CeSt .T1.'11?1 ri,tmU! stnutuiurdesp^p^obleme'în le
gătură cu tematica ți activitatea 
institutului. Miercuri după-amiază 
matematicianul ^britanic a confe
rențiat la Facultatea de matema
tică și fizică a Universității „C. 
I. Parhon" din CapitMă despre 
„Puncte raționale pe curbe și su
prafețe cubice".

de dezvoltare a lucrărilor le-au 
trezit un viu interes și, la sfîrși» 
tul vizitelor lor, au felicitat pe 
cercetătorii Centrului de cercetări 
chimice.

Prof. dr. G. W. Harris, neuro- 
endocrinolog, a vizitat marți și 
miercuri Institutul de endocrino
logie al Academiei R.P.R., unde 
a fost primit de acad. dr. Ștefan
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URS.S
După ce au publicat textul me

sajului adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, șefilor de guverne ai țărilor 
balcanice, ziarele sovietice din 19 
septembrie publică răspunsul pre
ședintelui I. B. Tito la mesajul to
varășului Chivu Stoica.

R. P. Polonă
Ziarele centrale din R.P. 

nă au publicat largi expuneri ale 
mesajului primului ministru al 
R.P.R., Chivu Stoica.

Comentînd propunerea guver
nului romîn de a se crea o înțe
legere a statelor balcanice, ziarul 
„Tribuna Ludu“ arată că o carac
teristică a politicii externe a sta
telor socialiste este tendința spre 
slăbirea încordării în diferite re
giuni ale Europei și ale lumii. 
„Inițiative de acest fel sînt după 
părerea noastră, acrie ziarul „Try- 

cu atît mai impor- 
au fost luate în 
țările acestei re-

Polo-

buna Ludu44 < 
tante cu cît ele 
condiții în care 
giuni geografice aparțin unor sis
teme sociale 
nia, continuă ziarul, acordă o de
osebită importanță unor asemenea 
înțelegeri regionale, iar inițiativa 
romînă poate conta de aceea pe A Pravo4 
sprijinul nostru deplin44

Anglia

să judeci dinainte răspunsul săd*, 
căci inițiativa Bucureștiulul cere 
un examen atent și ridică unele 
probleme delicate**.

Referindu-se în continuare la 
anumite divergențe existente în
tre țările balcanice, șl insistînd 
îndeosebi
Grecia și Turcia, comentatorul 
conchide:
Atena va studia cu cea mai mare 
atenție propunerea Romrniei, căci 
ea corespunde dorinței sale paș
nice de colaborare în Balcani, dar 
ea pune probleme fundamentale 
prea importante pentru a avea 
multe șanse de succes**.

Cu toate rezervele, pesimismul 
și atitudinea ostentativ potrivni
că arborată de unele tiare fran
ceze, ca, de pildă, „Figaro*4, față 
de mesajul guvernului R. P. Ro- 
mîne, ele totuși nu pot trece cu 
vederea semnificația lui pe linia 
întăririi păcii și colaborării între 
țări. Dintre cele mai concludente 
în această privință este o cores
pondență transmisă din Belgrad 
de agenția France Presse în care, 
după ce prezintă tot felul de ar
gumente și motive care potrivit 
agenției ar putea împiedica în
făptuirea propunerilor cuprinse în 
mesajul guvernului romîn, subli
niază în fraza de încheiere că 
„...tentativa romînă va avea îî 
orice caz ca rezultat principal în 
lesnirea reglementării chestiunilor 
litigioase dintre țările balcanice 
și ușurarea apropierii lor ulteri- 
oare44.

„Combat44 din 18 septembrie 
subliniază în legătură cu aceasta 
faptul că convocarea unei confe
rințe a țărilor balcanice „ar fi în 
interesul acestor țări“ și că „di
vergențele de păreri intre aceste 
țări nu trebuie să constituie o 
piedică în calea colaborării lor 
ci, dimpotrivă, o asemenea colabo
rare ar ușura înlăturarea diver- 
gențelor“.

asupra acelora dintre

„Este deci probabil că

R. Cehoslovacă
diferite. Polo-

Postul de radio Londra sublinia
ză într-un comentar transmis la 
19 septembrie că mesajul primu. 
lui ministru al R.P.R. este „inte
resant44.

Postul de radio arată că în me
saj este cuprinsă propunerea ca 
o conferință a celor șase țări bal
canice să se întrunească într-un 
oraș asupra căruia se va conveni, 
pentru a asigura întărirea păcii 
în Balcani.

Referindu-se Ia reacția produsă 
de mesajul primului ministru al 
R.P.R. în cercurile politice din 
Grecia, comentatorul postului de 
radio subliniază doar atitudinea a- 
celor cercuri care au o poziție ne
gativă față de propunerile cuprin
se în mesaj.

Ziarele britanice , 
„Manchester Guardian*4 
știri cuprinzînd 
sajul primului 
Stoica.

In comentariul 
tă între altele : „ ___
manlis a declarat că guvernul 
grec va studia scrisoarea romînă 
și va răspunde „în termen**. Se 
știe că guvernul Statelor Unite a 
fost informat de acest eveniment 
neobișnuit44.

Analizînd semnificația propu
nerii guvernului R. P. Romîne’de 
colaborare colectivă a țărilor bal. 
canice, ziarul cehoslovac „Rude 

_ . subliniază că, realizarea
propunerilor guvernului romîn „ar 
contribui la întărirea colaborări' 

' pașnice între țările din Balcani 
și la consolidarea păcii în lume**. 
Ziarul arată că fără îndoială con- 
dițijle actuale sînt de natură să 
facă posibilă reglementarea rela
țiilor dintre țările balcanice și 
întărirea colaborării între ele. De
sigur, arată comentatorul ziarului 
în continuare, ar fi de mare folos 
pentru consolidarea p.ăcii dacă a- 
semenea tendințe sănătoase în 
viața internațională s-ar mani
festa pe deplin și s-ar dezvolta 
continuu*4.

Italia

.Times’* și 
publică 

extrase din me- 
ministru Chivu

său „Times" ara- 
„Domnul Cars-

Franța
Ziarul „Le Monde44 publică un 

articol al corespondentului său 
special la Atena, Marc Marceau, 
în care se face o expunere amă
nunțită a propunerilor cuprinse 
în mesaj. Comentînd aceste pro
puneri, corespondentul scrie prin
tre altele : „Inițiativa guvernului 
romîn apare ca foarte importantă 
și ilustrează în mod clar efortu
rile întreprinse în vederea lărgirii 
colaborării între țările balcanice, 
scindate în prezent în două 
blocuri. Guvernul elen studiază 
cu interes propunerea președinte
lui de consiliu romîn. Este greu

Ziarele italiene au publicat în 
ultimele zile articole și corespon
dențe cu privire la cuprinsul me
sajului primului ministru al R. P. 
Romîne.^ Ziarul „Stampa44 anali
zează într-o corespondență din 
Atena poziția guvernelor grec și 
turc* față de mesajul romîn, în- 
cercînd să^ scoată în primul rînd 
în evidență dificultățile care sub
zistă în relațiile dintre diferitele 
țări balcanice. Tot într-o cores
pondență din Atena, ziarul „Uni
ta44 scoate în evidență interesul 
deosebit produs în Grecia de pro
punerile R. P. Romîne. Ziarul su
bliniază necesitatea și posibilitatea 
unei colaborări între țările balca- 
nice cu sisteme sociale diferite.

Siria
Mesajul 

produs un 
Orientului 
ne „Barada*, 
Baa“, „Al Rai Ar Ramm" și „Al 
Jounhour44 au publicat extrase din 
cuprinsul mesajului președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne. Ziarul „Barada44 își inti
tulează corespondența : „Impor
tantă inițiativă a guvernului ro
mîn în vederea consolidării păcii 
în Balcani44.

guvernului romîn a 
larg interes în țările 

Mijlociu. Ziarele sirie- 
* i“. „Al Nour44, „Ale

Parlamentarii albanezi prin țara
Joi dimineața, membrii delega

ției Adunării Populare a R. P. Al
bania, în frunte cu Pilo Peristeri, 
vice președinte al Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Albania, au 
depus coroane de fieri la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul Eroilor Sovietici.

In cursul dimineții parlamentarii 
albanezi au părăsit Capitala, ple- 
cînd la Ploești, unde au vizitat u- 
zinele de utilaj petrolifer „1 Mai“. 
Aici, oaspeții au fost întîmpinați 
de deputății Dumitru Balalia, prim 
secretar al comitetului regional 
Ploești al P.M.R., Gheorghe Stan, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular al regiunii Plo
ești, Constantin Ciufu precum și 
de Ion Vidroiu, președintele sfa
tului popular al orașului Ploești, 
ing. Constantin Pîrvu, director ge
neral al uzinei precum și de nu
meroși muncitori.

Tov. Gheorghe Stan a urat oas
peților bun sosit iar un grup de

tinere muncitoare le-a oferit bu
chete de flori.

Tovarășul Pilo Peristeri, condu
cătorul delegației parlamentare al
baneze, mulțumind pentru primi
rea prietenească făcută membrilor 
delegației a felicitat întregul co
lectiv de muncă al uzinei „1 Mai*4 
pentru succesele dobîndite în fa
bricarea utilajului petrolifer romî- 
nesc, foarte apreciat peste hotare.

Continuîndu-și vizita, delegația 
parlamentară albaneză a sosit în 
mijlocul petroliștilor de la rafină
ria nr. 3 Teleajen.

Trecînd prin Cîmpina, oaspeții 
albanezi s-au oprit la Casa memo
rials „Nicolae Grigorescu**.

Seara, delegația parlumetară al
baneză a sosit la Hotelul turistic 
Cota 1.400 de la Sinaia.

In timpul vizitei delegația Adu
nării Populare a R. P. Albania a 
fost însoțită de deputatul S. Bu- 
ghici și de Miha Lako, ambasado
rul R. P. Albania la București.

Artiști romîni la concursul de interpretare 
muzicală de la Geneva

Joi dimineață a plecat din țară 
un grup de soliști vocali și instru
mentiști romîni pentru a participa 
la cel de-al 13-lea Concurs inter
național de interpretare miizicală 
care va avea loc la Geneva între
23 septembrie și 5 octombrie 1957. 

I Din grup face parte violoncelis-
(Agerpres). tul Vladimir Orlov, baritonul

Konya Ladislau, bașul Dumitru 
Constantin și pianiștii Toma 
Șchwartz și Crimhilda Cristescu.

Totodată au plecat la Geneva 
pianistul Dagobert Bucholz, ar
tist emerit al R.P.R., care va face 
parte din juriul concursului, și 
pianista acompaniatoare Suzana 
Carusso.
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