
Tovarășii Chivu Stoica,
Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu
au plecat spre India, unde vor face o vizită de prietenie

Jo( dimineața au părăsit Capi
tala pleetnd spre New Delhi, to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, însoțit 
de tovărășii Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de Mi-

A. Joja, Anton Moisescu, acad. 
M. Ralea, Gh. Stoica, Petre Co- 
stache, ministru pentru Proble
mele Organelor Locale ale Ad
ministrației de Stat, Gh. Diaco- 
nescu, ministrul Justiției, M. Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro-

Insărclnații cu afaceri ad-interim 
al: Finlandei — Matti Pyykko; 
R. D. Vietnam — Phan Van Su; 
Argentinei — Atilio Constanzo; 
R. D. Germane — Heinz Lippold; 
R. P. D. Coreene — Ban Sîn 
Zik; Uniunii Sovietice — V. F.

nilor diplomatice, de la conducă
torii statului nostru și de la ce
lelalte persoane oficiale care au 
venit să-i conducă la aeroport. 
Apoi au luat loc în avionul care 
a decolat la ora 8.
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nișțri și Avram Bunaciu, mini
strul Afacerilor Externe, care vor, 
face o vizită de prietenie în Re
publica India, la invitația primu
lui ministru și a guvernului in
dian.

Tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș și Avram Bunaciu vor 
face de asemenea vizite de prie
tenie în Republica Populară Chi
neză, Uniunea Birmană, Repu
blica Democrată Vietnam, Repu
blica Populară Democrată Co
reeană și Republica Populară 
Mongolă, la invitația primilor 
miniștri și guvernelor acestor 
țări.

La plecare, pe aeroport, se aflau 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Draghici, Alexandru Moghio- 
roș. Constantin Pîrvulescu, Du
mitru Colîu, general colonel Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion 
Gh. Maurer, lanoș Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu, Al. Bîrlădeanu,

Iului șl Chimiei, Gh. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Gh. Hossu, 
ministrul Construcțiilor și Mate
rialelor de Construcție, dr. V. 
Marinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, 
ministrul Finanțelor, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al 
Afacerilor Externe, conducători ai 
instituțiilor centrale, ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori ai Forțelor noastre Ar
mate, ziariști romîni și străini.

Au fost de față ambasadorii: 
R. P. Bulgaria — Stoian Pav- 
lov ; R. P. Albania — Miha Lako; 
R. P. Chineze — Ke Bo-nian ; R. 
Cehoslovace — Ivan Rohall 
lllkiv ; R. P. Ungare — Keleti 
Ferenc; Republicii Arabe Unite 
— Hussein Chawky; R. P F. 
Iugoslavia — France Hocevar : 
miniștrii : Marii Britanii — 
A. A. Dudley; Israelului — 
Arleh Harell ; însărcinatul cu a- 
facerj al Belgiei —- Jean Leroy;

A. Vijoli,

ministrului

Nlkolaev; R. P. Polone — 
Czeslaw Kasprzak și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cu același avion au 
spre capitala Indiei dl- 
Nath Khosla, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii India la București 
Dionisie lonescu, ministrul 
remonialului de Stat.

Tovarășii Chivu Stoica, 
Bodnăraș și Avram Bunaciu și-au 
luat rămas bun de la șefii misiu-

plecat
Jagan
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Ceea ce a pierdut din vedere
tovarășul director

INSTANTANEE DIN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

Astăzi tovarășul Mihai Lucaci 
va intirzia cîteva ceasuri la birou 
pentru o verificare generală a 
contractelor. Se așează pe scaun 
și se apucă de lucru. Stațiunea de 
mașini și tractoare Tg. Erumos, al 
cărei director este tovurășul Mihai 
Lucaci, a încheiat contracte cu 25 
beneficiari: 3 gospodării colective 
și 22 întovărășiri agricole. In pri
măvara aceasta e prevăzut ca ma
șinile și tractoarele stațiunii să 
lucreze 1.864 liantri. Suma tutu
ror suprafețelor contractate se ri
dică la 2.228 liantri. E bine. To
varășul director zimbește mulțu
mit.

Pînă aici zîmbetul e îndreptățit.
Dar să lăsăm să vorbească fap

tele. M-am uitat și eu peste con
tracte, am discutat cu tovarășul 
director și cu alți oameni din sta
țiune. N-am văzut și n-am aflat 
decit că la cutare gospodărie co
lectivă se va lucra atît, la cuture 
întovărășire agricolă atit ș.a.rn.d. 
Intr-un loc va lucra cutare briga
dă, in altul cutare. Atît. Brigăzile 
se compun insă și din tractoriști, 
nu numai din tractoare. Tracto
riștii vor trebui nu numai să mun
cească ci să beneficieze și de con
diții omenești de viață.

— Unde vor dormi ei, unde vor 
lua masa ?

— Vor dormi la brigăzi, în va
goanele dormitor, și vor lua masa 
tot acolo, li vom aproviziona noi, 
cu hrană rece.

— Dar condițiile sînt de așa na
tură, incit nu va putea lucra nici 
o brigadă compactă, in cile veți 
împărți un vagon dormitor ?

— ?!?
— Apoi cu masa... Dv. ați su

porta timp de 9 luni consecutiv, 
un meniu compus din conserve, 
salam și margarină?

_  v
Tovarășul Mihai Lucaci nu mai 

zimbește. Arcuirea buzelor s-a 
transformat, pentru citeva momen
te, intr-un mut semn de întrebare. 
Pe urmă se scuză. Lucrurile aces
tea i-au scăpat din vedere. Iși dă 
seama imediat că e cu totul 
neprincipială scuza și se oprește 
brusc. Caută argumente. Dar nu 
sînt In cele din urmă, se grăbeș
te că mai are și alte probleme de 
rezolvat. Se grăbește astăzi, lot 
așa cum s-a grăbit pînă acum, 
să-și vadă contractele încheiate și 
gata. Numai că graba strică une
ori treaba. Și de data aceasta se 
cere incontestabil, o... „reparație".

Tovarășul Lucaci iși aduce 
aminte, probabil, că anul trecut

erau tractoriști care dormeau pe 
cimp, în porumb, sau care aștep
tau cile 2-3 zile să le sosească 
hrană din stațiune.

Există și o experiență pozitivă 
aici din care amintim exemplul 
tractoriștilor care in anul trecut 
au lucrat la gospodăria colectivă 
din comuna Lungani. Lor li s-a a- 
sigurat acolo, de către gospodărie, 
o cameră pentru dormit și, contra 
cost, hrană caldă zilnică. Lucrările 
au fost de calitate bună și anul a- 
gricol s-a încheiat cu mulțumiri 
reciproce din partea colectiviștilor 
și din partea tinerilor mecaniza
tori. Nu se poate oare folosi ex
periența aceasta ? Nu se poate 
extinde în rîndul tuturor contrac- 
tanților de acum ? Se poate, fireș
te că se poate. Și lucrul acesta 
trebuie făcut acum, pînă mai e 
vreme, pînă n-au ieșit încă bri
găzile în cimp.

C. SLAVIC

Pentru reducerea 
consumului specific 
de moțai la fiecare 

fabricat
In dorința de a obține cît mai 

multe economii de metal, colec
tivul uzinelor de tractoare „Ernst 
Thâilmann“ din Orașul Stalin a 
discutat zilele trecute o inițiativă 
nouă, privind reducerea greutății 
tractorului și a consumului spe
cific de metal.

Ziarul „Drum Nou“ și ziarul de 
uzină „Tractorul“ susțin această 
acțiune. Sub conducerea comite
tului de partid și cu sprijinul co
mitetului U.T.M. din uzină, a fost 
organizată o consfătuire lărgită la 
care au participat muncitori 
fruntași și inovatori, cadre teh
nice și inginerești. în cadrul con
sfătuirii s-a discutat despre re
zervele existente în fiecare sec
ție pentru reducerea greutății 
tractorului și a consumului speci
fic de metal.

Cu această ocazie tov. Iulian 
Cazacu, metalurgul șef al uzinei, 
a prezentat un amplu și docu
mentat referat.

Calculele provizorii arată că ți- 
nîndu-se seama de pierderea ac
tuală de metal care este în me
die de 30 ia sută rezultă că anual 
se poate face o economie de me
tal din care se pot construi circa 
322 tractoare.

Posibilitățile și rezervele exis
tente în secții sînt multiple. Ca
binetului tehnic l-au fost deja 
prezentate propuneri în legătură 
cu aceasta. Tînărul Enuță Tănase 
din secția prese a propus, de 
pildă o măsură de raționalizare 
care va aduce economii de 104 
tone metal anual. Propuneri ase
mănătoare au făcut Văleanu Gh., 
Bonța Vornel șl alții.

VALERIA RENGHIUȚ

EXPRESIE A ATITUDINII SOCIALISTE
FATA DE MUNCĂ A TINERILOR MUNCITORI

organizațiile 
de a educa 
vederea for-

Morala comunistă spune : pre
țuiește fiecare minut din timpul 
de muncă, folosește cît mai deplin 
mașina și îngrijește-o exemplar, 
ridică-ți necontenit calificarea, 
sporește productivitatea muncii, 
dă produse cît mai multe și de 
cît mai bună calitate, contribuind 
la ridicarea nivelului de trai al po
porului, căci de aceasta depinde 
propria ta bunăstare.

In acest sens, 
U.T.M. au datoria 
masele de tineret în
mării lor ca participanți activi la 
munoa pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan.

Noua atitudine față de muncă a 
maselor de tineri se manifestă cu 
putere în larga dezvoltare a între
cerii socialiste, în numeroasele 
inițiative întreprinse de tinerii 
muncitori, în actele de eroism ale 
multor tineri pentru apărarea și 
păstrarea avutului obștesc.

Tocmai însuflețiți de noua ati
tudine față de muncă, tinerii din 
uzinele „Vasile Roaită“ din Capi
tală au venit cu propuneri con
crete, cu prilejul experimentării 
sistemului îmbunătățit de salari
zare, pentru sistematizarea și ra
ționalizarea procesului de produc
ție. Datorită eforturilor întregului 
colectiv, în urma experimentării 
sistemului îmbunătățit de salari
zare, prețul de cost în luna de
cembrie a fost redus pe uzină ou 
9 la sută față de perioada ante
rioară.

Prin folosirea resurselor interne 
ale uzinei, prin buna întreținere a 
mașinilor, prin economisirea unor 
materiale de bază și auxiliare, ti
nerii de aici au izbutit să reali
zeze în anul 1957 economii de 
86.812 lei, echivalente cu costul 
a 7 pompe mari.

Fără îndoială că aceste realizări 
au fost posibile și datorită inte-

resului 
tetul 
cercuri 
și ținerea unor conferințe pu teme 
economice, din care tinerii au în
vățat care sînt căile de reducere 
a prețului de cost, de sporire a 
productivității muncii etc.

Dar aceasta se datorește și dez
voltării continue a atitudinii noi 
față de muncă, întăririi discipli
nei socialiste a muncii și a sim
țului de răspundere al fiecărui 
muncitor pentru munca încredin
țată. Pentru a întări disciplina în 
producție a avut loc o adunare de 
tineret în care tov. Ștefan Aldea, 
directorul uzinei, a arătat cu 
exemple concrete pagubele prici
nuite de încălcările disciplinei, 
foloasele ridicării neîncetate a 
productivității muncii, ajutîndu-i 
pe tineri să înțeleagă însemnătatea 
muncii lor. La rîndul lor posturile 
de control au pus în centrul preo
cupării lor problemele absențelor 
nemotivate și îngrijirii mașinilor. 
Aceasta a adus o contribuție în
semnată la scăderea numărului 
lipsurilor nemotivate de la 343 
în trimestrul III la 189 ore în 
mestrul IV al anului trecut.

Cu toate acestea mai sînt, 
păcate, unii tineri ca Petre R.

cu care a sprijinit comi- 
U.T.M. organizarea unor 
de minim tehnic precum

sau pentru o pompă duplex de 25 
atmosfere.

Cui folosește faptul că se pro
duce mai puțin ? De bună seamă 
că uzina pierde produeîndu-se mai 
puțin, iar prețul de cost crește 
datorită faptului că cheltuielile de

C. BANCILA

ore 
tri-

din 
Ion 

și Mircea Dascălu de la secția tur
nătorie, care încalcă disciplina 
muncii, lipsind nemotivat sau în- 
tîrziind de la lucru. Poate pentru 
unii tineri pare neînsemnat fap
tul că lipsesc o zi-două într-o
lună. Ei nu se gîndesc însă cît 
sînt de dăunătoare aceste absențe 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Astăzi o zi, mîine o oră — 
se adună. In secția turiiătorie, de 
pildă, orele pierdute datorită în
tinderilor și absențelor nemotivate 
se ridică în luna ianuarie la 144. 
în aceste ore s-ar fi putut tuma 
piese pentru 10 pompe de 6 țoii
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Proletari din toato fi lìloa unlfl-vi I

FEMEIA
MAMA

Vineri 7 martie 1958

Fac parte din categoria celor 
care—nemaifiind de mult tineri— 
pot privi la anii grei ai trecutu
lui cu satisfacția luptătorului: 
i-am învins.

Copil orfan, am muncit de la 
vîrsta cînd alții încă se mai joa
că. Mai am vie în minte mizeria 
satului în care am slugărit atun
ci cînd ar fi trebuit să învăț mă
car buchiile... Și tot atît de vie 
îmi e imaginea vieții mele de a- 
tunci — soție și mamă batjoco
rită, văduvă, rămasă singură cu 
9 copii. îmi fusese amară viața și 
pînă atunci, dar greul de-abia a- 
vea să fie mai mare.

Răspunderea a 9 vieți nu-i nici
odată ușoară, dar în trecut ea era 
de-a dreptul copleșitoare. Nu 
m-am descurajat însă niciodată. 
Am crezut cu toată puterea ființei 
mele că într-o zi soarele va răsări 
și pentru cei obidiți. Am crezut 
cu intensitatea cu care uram ne
dreptatea, cu îndîrjirea cu care 
smulgeam vieții bucata de pîine 
pentru cei nouă. Pentru ca fiii mei 
să poată trăi, munceam de multe 
ori din zori pînă-n zori. Spălam 
rufe cu ziua și căram cu samarul 
var și nisip ca ei să poată învăța 
carte, să poată învăța o meserie. 
Nicăieri nu primeam un angaja
ment de muncă. Era criză, șomaj. 
Eu nu pricepeam decît că nu pot 
să-i țin mai mult de 4 clase la 
școală, că-s plătiți mai puțin fiind 
copii, și eu pentru că sînt femeie.

Un singur gînd m-a călăuzit 
însă toată viața : să-i fac oameni. 
Să-i învăț să iubească munca, să 
urască nedreptatea, să fie cinstiți. 
Și niciunul nu m-a făcut de ru
șine.

Eu nu știam carte. îmi amin
tesc că mă rugam de fiul meu mai 
mare și de tovarășii lui, cînd se 
adunau să citească ziare, bro
șuri și manifeste : „Spuneți-mi și 
mie ce scrie acolo!“ Ascultam și 
înțelegeam că în ele era toată 
viața mea de mizerie și mai era 
ceva : îndemnul la luptă.

Nu era ușor să lupți împotriva 
orînduielilor nedrepte. Copoii Si-

ARTIȘTII ROMÎNI
la concursurile internaționale

La apropiatele concursuri și festivaluri muzicale internaționale, 
țara noastră îji va. trimite și ea reprezentanții.

La 18 martie va începe în sala mare a Conservatorului din Mos
cova, concursul internațional „Ceaikovski“ pentru vioară și pian, la 
care alături de muzicieni din Uniunea Sovietică și din numeroase 
alte țari vor participa și tinerii artiști romîni: violoniștii Cozighian 
Varujan și Ștefan Ruha și pianiștii Fedora Kohn și Cristea Zalu.

Maestrul George Georgescu, artist al poporului din R. P. Ro
mână, a fost invitat să ia parte la lucrările juriului concursului.

In capitala Republicii Cehoslo vace se fac intense pregătiri in ve
derea desfășurării celei de-a 13-a ediții a tradiționalului festival mu
zical „Primăvara la Fraga—1958“ care se va deschide la 11 mai.

In cadrul festivalului va fi organizat primul concurs internațional 
de orgă. Din partea țării noastre la acest concurs se vor prezenta 
organiștii Helmut Plattner și Horst Gehan.

La concursul anual de interpretare muzicală de la Geneva, la 
care artiștii noștri au obținut și pînă acum frumoase succese, se vor 
prezenta în acest an alți tineri soliști romîni.

Delegații de oameni de artă din țara noastră vor lua parte tn 
cursul acestui an la manifestările organizate în cadrul festivalului de 
teatru, muzică și film de la Edinburg, la festivalul „Wagner" de la 
Bayreuth, de la Festivalul de la Salzburg, la Festivalul de teatru și 
muzică de la Dubrovnik.

MARTIE
urmele noastr«guranței erau pe 

la tot pasul. Și totuși eu și copiii 
mei ne-am descurcat. Acțiunile 
lor, ca tineri uteciști, le simțeam 
ca fiind ale mele : împrăștiam ma. 
nifeste împreună cu el, îi ascun
deam cînd simțeam peticolul, în
vățam odată cu ei. Aveam convin
gerea că într-o zi copiii mei vor 
fi liberi, vor putea trăi o viață 
adevărată. Mi-a fost greu, dar 
niciunul nu m-a auzit văicărin- 
du-mă. Nu icneam nici sub povara 
cărămizilor. Munceam din răspu
teri și cu toate acestea n-am uitat 
nici un moment că fiii mei, care 
se ailau alături de mine, tre
buiau să învețe să iubească mun
ca șl să lupte s-o îndulcească, nu 
s-o dispreți iască.

Și anii au trecut. A venit 23 
August. Au venit zilele cînd gîn- 
dul de o viață de o..i se împlinea : 
eram liberi, scăpați de exploatare. 
Fetele mele nu mai primeau sa
lariul înjumătățit pentru că sînt 
femei, copiii mei aveau dreptul la 
o viață omenească. Și cu toate că 
nu mai erau chiar copil, au luat 
drumul școlilor. Munceau în fa
bricile noastre, învățînd în același 
timp în școlile noastre. Dar nici 
cînd s-au rostuit pe la casele lor 
nu i-am auzit să fugă de muncă.

Ofițer, activist, muncitor, sau 
desenator tehnic, fiii mei au intrat 
dintr-un început căliți în viața 
noastră nouă. Mulți au copii — 
doi, trei. Nu le e greu să-i creas
că. Cînd sînt la muncă, de copii 
au grijă cei de la cămin, de la 
școală. Dar șl mamele. Din sufle
tul lor trebuie să dea în fiecare zi 
cîte puțin pentru ca fiii lor să fie 
oameni. Ele au cheia primilor pași 
în viață și de ele depinde în pri
mul rînd educația copiilor lor. Fiii 
mei nu mai sînt singuri. Ca pă
rinți, sînt ajutați în educația 
propriilor lor copii așa cum n-a 
fost ajutată mama lor. Este ne
măsurată grija partidului și 
statului pentru educarea tinerel 
generații. Vîrsta este respectată, 
au cele mai bune posibilități 
pentru învățătură, pentru reali
zarea visurilor lor cele mai mă
rețe. Șl mamele au cuvîntul cel 
mai greu de spus în această di
recție.

Să trăiești cu demnitate și să 
te simți în fiecare moment soldat 
în frontul construcției vieții noa
stre noi — iată cum cred eu că 
trebuie crescută tînăra noastră 
generație.

Am scris aceste rînduri pentru 
că azi, cînd femeile sărbătoresc 
ziua libertății lor, nu trebuie să 
uite trecutul. Pentru această zi 
zeci de luptătoare și-au dat viața. 
Pentru ca mama să-și poată crește 
copilul, milioane de oameni luptă 
împotriva furiei înarmărilor, pen
tru împiedicarea dezlănțuirii unui’ 
nou măcel. Și în rîndul acestor 
milioane, femeile luptă 
să lupte în primul rînd

PAUNA 
mamă

și trebuie 
ca mame. 
MARIN 
eroină

Tot ce este foarte vechi exer- 
cită asupra omului o atracție ma
gica, de altfel singura în stare să 
lupte cu cealaltă extremă, hipno» 
za la care-l supune ultra-noutalea. 
Or, Egiptul este 
fia încărcată de 
zației : simpla 
pronunțare a a~ 
cestui cuvînt e- 
vocă fabulosul. 
Să recunoaștem 
că, mai înainte 
de a intra în 
rada portului A- 
lexandria, ima
ginația noastră 
este în întregi
me grevată de 
livresc ; focul - 
fanteziei arde cu 
atîta putere in
cit, dacă în loc 
de magaziile de pe cheiuri s-ar 
zări piramidele, puțini ar fi aceia 
care să se arate surprinși.

Dar, deoarece programul esca
lei noastre în țara faraonilor pre
vede întîlnirea cu antichitatea e- 
gipteană abia după cunoștința, fie 
ea și sumară, cu Egiptul contem
poran, cele mai înfierbîntate spi
rite au răgazul să-și revizuiască 
punctele de reper. Ceea ce nu în
semnează cîluși de puțin că ră- 
mîne loc pentru dezamăgire. Dim
potrivă, croaziera în Mediterana, 
cu obiective în patru țări, lasă, 
cel puțin după părerea semnata
rului acestor rînduri, cea mai pu
ternică impresie tocmai în Egipt, 
unde contrastele sînt mai mari

sinonim cu obîr- 
legende a civili-

pentru ochii noștri și suprapune- 
rea civilizațiilor mai evidentă.

în această țară de nisip ai un 
prim șoc: descoperi Orientul in 
tot ce are el exterior, pestriț, a- 
mețitor, virtejuri de culori, babi
lonie de senzații olfactive, ciocni-

la ordinul lui Ptolomeu al II-lea. 
Operație dificilă. Știm doar că 
numele insulei care-l adăpostea, 
Pharos, a rămas atribuit tuturor 
semnalizatoarelor luminoase 
pe toate țărmurile lumii, 
unică moștenire a minunii

de 
drept 

antice.

logie, țara către care grecii antici 
au venit ca spre pămîntul minu
nilor. Ne gîndim la toate acestea? 
Nu, le avem în noi, le simțim 
plutind într-o ceață a spiritului.

Au grijă să ne trezească, încon- 
jurîndu-ne,

MILENIILE
ULTIMA ORA
rea haotică de sunete, agitația 
continuă, înlr-un circuit fără legi 
aparente. Există apoi emoția pa
ralizantă cu care privești ceea ce 
timpul și hazardul au cruțat din 
comorile trecutului (cu timpul 
cel puțin, cei vechi știau să lupte). 
Și în sfîrșit, la acestea se adaugă 
sentimentul de pietate cu care 
parcurgi locuri al căror interes nu 
rezidă din actuala priveliște, ci 
din amintirea pe care ți-o dă in
strucțiunea, memoria istorică.

Ca de pildă farul din Alexan- 
dria, dispărut de cîteva veacuri. 
Cu privirile ațintite spre cel ac
tual, banal, indiferent, încercăm 
să ghicim conturul celui antic, o- 
pera arhitectului Sostrate, ridicată

Ascultăm povești care depun măr
turie asupra impresiei pe care o 
făcuse arabilor colosul de 150 de 
picioare, ciclop al cărui ochi unic 
era o uriașă oglindă ce descope
rea vasele aflate încă la mari dis
tanțe de port. Un vizir a ordonat 
cuiva să arunce o piatră din vîr- 
ful farului ; lăsată să cadă la 
apusul soarelui, piatra a atins pă- 
mîntul abia la a doua rugă a nop
ții. Ceea ce, datorită ultimei pre
cizări, sună convingător.

Coborîm scara vasului, gîndin- 
du-ne că fiecare treaptă ne apro
pie de pămîntul pe care s-au ivit 
primele opere ale unei arte con
știente de ea însăși, țara cu pri
mele zeități unite printr-o mito*

(I)
marfă la

negustori ambulanți 
cu gesticulație 
vie, cu reclamă 
rutinată, alter- 
nînd oferta foar
te gălăgioasă cu 
tonul scăzut, 
complice, al o- 
mului dispus să 
scadă 
„pentru 
neata“ numai să 
nu afle ceilalți 
că strici prețul. 
Poți fi liniștit : 
dacă negustorii 
ar vinde aici 

prețul pe care-l 
început ar sta

oricît 
dum-

o
rostesc de la 
să se odihnească tot restul săptă- 
mînii.

Străzile Alexandriei, al doilea 
port al Mediteranei după Marsi
lia, sînt categoric împărțite în 
cartiere moderne și stradele a- 
proape indiferente la timp. Pri
mele au toate caracteristicile cu
venite lărgimii și culorilor lor 
deschise : vegetație ornamentală, 
— palmieri, sicomori, cactuși, 
fac onorurile climei mediteranie- 
ne. Blocuri aliniate la șase-opt e-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 4-aJ

întreprinderea pentru producerea materialului sportiv „GRA
VURA" Arad. Aici se produc tot felul de insigne în special 
sportive precum și tot felul de cupe destinate întrecerilor de masă. 
Tînărul PUIU BARBU a început să graveze cupe ajutat de cei
lalți tovarăși din secție, cu experiență mai îndelungată în muncă. 

Foto: D. F. DUMITRU

Schimbul 
de mărfuri 

cu U.R.S.S. pe 1958
In urma încheierii cu succes a 

tratativelor, la 6 marție 1958 a 
fost semnat la Moscova Acordul 
privind livrările reciproce de 
mărfuri între Republica Populară 
Romînă și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pe anul 1958.

Uniunea Sovietică va livra Re
publicii Populare Romîne mine
reu de fier, cocs, feroaliaje, fontă, 
laminate de oțel, metale neferoa
se, rulmenți, mașini auto, utilaje 
industriale, bumbac, concentrat 
de apatită și alte mărfuri.

Republica Populară Romînă va 
exporta în U.R.S.S. produse pe
trolifere, materiale lemnoase, 
vase, instalații de foraj și alte 
utilaje, ciment, mobilă, fructe 
proaspete și uscate și alte măr
furi.

Acordul e fost semnat din par
tea romînă de către ministrul Co
merțului, Marcel Popescu, iar. 
din partea sovietică de către mi
nistrul adjunct al Comerțului 
Exterior, M. R. Kuzmin.

Prezidiul Marii Adunări Națio- 
le a Republicii Populare Ro

mîne a emis un Decret prin care 
conferă Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“ clasa 
11-a academicianului Constantin
Daicoviciu cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani de la naștere, pentru 
merite în dezvoltarea științei is
torice din țara noastră.

(AgerpresX



a mate-pr of un dă

în anii 
August

clujene 
după 23acutn despre cî-

SEMNIFICAȚII
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:

învățămîntul 
care rămîne în ace- 
pină in anul 1918. 
să ne consemnați cî- 
ale profesorilor uni-

megamononucle-
~ ' îmi

li cum 
! unui

Pe un viitor cosmodrom...

Deasupra oricăror asemănări 
sau deosebiri, un anumit gen de 
intimitate specific studențească 
îmi pare a fi trăsătura comună 
a cartierelor marilor orașe re
zervate de multe ori în exclusi
vitate instituțiilor universitare. 
Și poate că mai pregnant ca ori
unde, nota dominantă a străzi
lor de pe dealurile din preajma 
clinicilor universitare ale Cluju
lui este atmosfera aceea de 
„cartier universitar“, de studen
ție, de activitate științifică. Iar 
peste tot, peste larma studenților 
îmbrăcați în alb ce se îndreaptă 
spre sălile de studiu, peste tim
puriii muguri ai copacilor ce 
străjuiesc de decenii „cartierul 
clinicilor“, plutește amintirea 
zecilor de generații de studenți 
care s-au perindat pe băncile 
universității clujene, sorbind ști
ința în amfiteatrele in care con- 
ferențiau somități ale științei ro
mînești și europene. Și poMe că 
tocmai această atmosferă care 
unește într-un tot contemporane
itatea cu tradiția a făurit rapid 
sălașul unei interesante convor
biri cu privire la școala medi
cală clujeană. In fotoliul larg, 
răsfoind mereu cîte ceva din ze
cile de mii de cărți de mare 
valoare ce se găsesc în biblioteca 
catedrei de Istoria Medicinei, 
profesorul Valeriu Bologa, das
călul iubit a zeci de promoții 
de mediciniști clujeni, ne dez
văluie cîteva din paginile isto
riei uneia din cele mai vechi 
școli de învățămînt medical din 
țara noastră.
— Dintr-un început cîteva date 

istorice, tovarășe profesor. De 
cînd putem vorbi de un învăță
mînt medical în orașul Clui?

— Din 1775 de cînd s-a înfiin
țat școala medico-chirurgicală 
care avea, scopul să pregătească 
așa numiții „chirurgi-civili". In
teresant este faptu] că la această 
școală a funcționat în anii de la 
începutul veacului trecut ca pro
fesor de ocuîistică loan P. Mol- 
nar care a avut un rol important 
tn mișcarea culturală ardeleană.

Ca momente importante mai 
consemnăm anul 1830 cînd înce
pe învățămîntul clinic pe lingă 
vechiul spital „Karolina“. Siste
mul de învățămînt al școlii medi- 
co-chirurgicale este atit de ridi
cat incit în 1872 se poate face 
ușor trecerea la 
universitar 
eași formă

— Vreți 
teva nume 
versită ții ?

— Studenții facultății clujene 
au avut drept profesori marcante 
personalități științifice. Printre 
mulți alții aș cita numele mare
lui histolog St. Apathy și a 
psihiatrului Carol Lechner care a 
elaborat o serie de teorii științi
fice în neurologie mult apropiate 
de cele de astăzi. Vorbind în ge
neral despre concepțiile ce domi
nau în școala- medicală a vremii 
trebuie șă subliniem faptul că 
ea mergea din plin pe linia șco
lii vieneze.

Un moment hotărîtor în for
marea școlii medicale clujene îl 
constituie anul 1919. Are Ioc a- 
tunci o totală restructurare a 
universității. Se înființează clinici 
noi, catedre noi. Cadrele didac
tice ale școlii (printre care ală-

furi de tinerii medici ardeleni 
mai participau somități ale știin
ței romînești ca Victor Babeș) 
depun strădanii deosebite pentru 
fundamentarea unei școli deose- 

' țării un lung șir 
pregătiți, un re- 
de talentați cer-

bite, care a dat 
de medici bine 
marcabil număr 
cetători.

— Vorbiți-ne!
teva din caracteristicile activită
ții desfășurate de școala medi
cală clujeană.

— în primul rînd un puternic 
spirit de echipă, o strînsă cola
borare între reprezentanții di
verselor specialități ce au dus 
la un profund spirit de sinteză. 
Iar în doilea rînd sublinierea 
rolului profilactic al medicinei. 
Aș vrea numai să remarc ieșirile
0000000000000000000000 00000000003000000000

Discutînd cu prof. dr.
VALERIU BOLOGA 

despre școala medicală 
clujeană
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noastre, încă de prin 1921—22, 
ale studenților și cadrelor didac
tice în satele din jurul Glujului, 
unde studiam diverse probleme 
medicale, dădeam sfaturi săteni
lor, contribuiam din plin la apă
rarea sănătății poporului.

Școala medicală clujeană a 
acordat o deosebită atenție pro
blemelor sociale. Cercetările me
dicilor clujeni în domeniul pato
logic asupra alimentației, asupra 
mișcării demografice, asupra na
talității, morbidității, stării sani
tare a maselor, asupra fiziologiei 
sociale, asupra reumatismului ca 
o problemă a colectivității fun
damentarea științifică a educați
ei fizice, lupta contra mortalită
ții infantile, profilaxia cancerului 
— iată numai cîteva din direc
țiile de studii care dovedesc cen
trarea preocupărilor medicale ale 
școlii clujene în jurul marilor pro
bleme sociale.

Trebuie să menționăm de ase
menea faptul că Clujul este cen
trul universitar în care au apărut 
o serie întreagă de manuale di
dactice romînești, la care s-au for
mat generații întregi de medici. 
Manualele de anatomie, oftalmo
logie, fiziologie, chimie medicală 
sînt numai cîteva. în facultățile 
Clujului au predat loan Minea, 
elevul luj Gh. Marinescu, V. Pa- 
pilian, D. Michail, I. Nițescu și 
marele Emil Racoviță. La Cluj 
s-au pus bazele școlii de fiziolo
gie a academicianului Grigore 
Benetato (școală care a luat încă 
înainte de război legătură cu 
școala pavloviană). La Cluj și-au 
desfășurat și-și mai desfășoară 
din plin activitatea savanți de 
renume mondial ca academicienii

I. Haițiegami șl A. Moga. Răs- 
folți zecile de numere ale „Cluju
lui medical“, vechea revistă a me
dicilor clujeni ș[ veți avea oglin
da drumului străbătut de școala 
medicală clujeană,

— Dacă vreți, vorbiți-ne acum 
despre trăsăturile dis‘inctive ale 
școlii medicale 
ce au urmat 
1944.

— însușirea 
rialismului dialectic, a concepției 
pavloviene, o bogată înzestrare 
materială a institutului nostru și 
a colectivelor de cercetări științi
fice, au determinat progrese uimi
toare ale școlii noastre, ale me
dicinei clujene. Vorbind despre 
problemele ridicate în fața școlii 
noastre în anii din urmă, n-o să 
citez decît cîteva din ideile unui 
minunat studiu de sinteză cu pri
vire la școala medicală clujeană 
publicat recent de profesorul 
Salvator Cupcea, directorul Insti
tutului de Igienă din Cluj.

„Cercetătorii clujeni z-au inte
grat în concepția generală mate- 
rialist-dialectică. Renunțînd la 
fundamentul nesigur al eclectis 
mului, știința medicală clujeană 
și-a însușit în toate încheieturile ei, 
în mod creator, genialul sistem ex
plicativ pavlovian, integralist-ner- 
vist. Acest sistem nou de gîndire 
materialist-dialectic a atrins în
tr-un mănunchi unic strălucite 
creații ale fiziologilor noștri cu 
măiestria marilor noștri clinicieni 
și cu larga concepție ecologică a 
profilacților noștri. Științele pre- 
clinice (biologice, morfologice și 
funcționale) științele clinice, ști
ințele terapeutice și farmacia, ca 
și științele profilactice au absorbit 
(în esență) — nu au absorbit 
(deci nu superficial) — noua pa
tologie generală pavloviană, cu se
tea pe care o dă nevoia unei fun
damentări principiale consecvent 
materialiste și moniste, într-o reali
tate care, în aparență și în mani
festări individuale este atît de 
polimorfă cum este cea medicală“.

— In sfîrșit. Consemnați-ne 
cîteva din realizările deosebite 
obținute de cercetătorii clujeni în 
ultimii ani.

— Cred că nu vom avea spa
țiul disponibil pentru a vorbi 
despre fiecare din ele în parte. Aș 
vrea însă, într-o succintă trecere 
în revistă să remarc studiile asu
pra „capului izolat“, problema 
legăturilor dintre nevroze și bolile 
interne, problema bolii reumatis
male. problemele bolilor profe
sionale, problema silicozelor în 
industria minieră și multe alte 
direcții de cercetare cu rezultate 
practice de mare importanță, ce 
dovedesc aportul deosebit pe care 
l-a adus școala medicală clujea
nă la înflorirea științei romînești.

I. SAVA

„STAȚIE
ROBOT“

ICONOSCOP— Dispozitiv care 
constituie partea esențială a 
unui emițător de televiziune în 
sistemul Zworykin.
ICONOSTROF — Instrument 
optic caro dă o imagine răstur-, 
nată a unui obiect; servește 
gravorilor pentru a copia mo
delele.
ILUVIONARE — Proces de 
spălare a sărurilor și a substan
țelor coloidale din orizontul su
perior al solurilor, și de depo-

zitare a lor în orizonturile in
ferioare.
IMERSIUNE — Afundarea par
țială sau totală a unui corp in
tr-un lichid.
IMPRESIUNE — Copia unei 
figuri, realizată pe o suprafață 
plană, prin operațiunea impri
mării.
INCUNABUL — Tipăritură 
executată în timpul cînd arta 
imprimeriei era încă nedezvol
tată.

IZOPREN — Hidrocarbură ne
saturată prin a cărui poiimeri- 
zare se obține cauciuc.
IZOTONIC — Calitatea unor 
soluții de a avea aceeași pre
siune osmotică.

Am în față raportul prezen
tat de acad. Șt. S. Nicolau, 
președintele Secției medicale a 
Academiei R. P. R., la Con
gresul național de științe me
dicale al Republicii Populare 
Romîne. II răsfoiesc, silabisind 
cu respectuoasă ignoranță ter
meni din arsenalul distinșilor 
discipoli ai lui Esculap: acon- 
droplazie, gonadotrop corionic, 
eritropoieză, 
oză sanguină... Deodată 
sar în ochi cîteva cifre. Șt 
cifrele sînt mai accesibile 
nespecialist, stărui asupra lor, 
încercînd să le deslușesc în
țelesul :

„...scăderea mortalității și 
morbidității față de anul 1938, 
după cum urmează :

— Scăderea mortalități ge
nerale cu 49,7%...

— Scăderea mortalității in
fantile cu 56,4%;

— Creșterea excedentului 
natural cu 51,9%;

— Scăderea mortalității prin 
i tuberculoză cu 73,3%, prin 
f bolile aparatului respirator cu
* 65,4%, ale aparatului digestiv 

cu 75%, prin boli infecțioase 
cu 78,9%.

— Scăderea cu peste 99% 
a morbidității prin malarie, li
chidarea morbidității prin fe-

♦ bra recurentă, scăderea mor
bidității prin difterie cu 56,6%, 
prin febra tifoidă cu 63,7%, 
prin tifos exantematio cu 
89,9%.

Toate aceste victorii în răz- ■ 
' ■ , ' 'ile și |

ite în 1

anii ce au urmat lui 23 Au
gust 1944.

Ce înseamnă cîțiva ani în 
viafa unui popor, menit să cre
steze un șir nesfirșit de mile
nii pe răbojul timpului ? Ni
mic și totul, cînd în această 
perioadă poporul săvîrșește 
marea cotitură a istoriei sale.

Despre aceasta vorbesc ci
frele în limbajul lor simplu, 
care tălmăcește dragostea de 
oameni și efortul înnoitor al 
slujitorilor medicinii romînești.

ION HOBANA

• ...primele „rachete“ au apărui 
în China în urmă cu veacuri și 
milenii ? Ele aveau forma unor 
tuburi de carton umplute cu 

f boiul necruțător cu bolile și I pulbere incendiară și erau desti- 
♦ cu moartea au fost cucerite în î luptei, 

cunoscută 
mai tirziu

Această invenție a 
apoi de arabi și 
de europeni.

Fișe 
pentru 

un viitor 
roman 
fantastic

Unul din cele mai importante domenii de cercetare științifică 
care formează obiectul lucrărilor Anului Geofizic Internațional este 

meteorologia. Se speră că la sfîrșitul celor 18 luni de studii și obser
vații ale A. G. I. să se poată stabili premizele unei dezvoltări ra
pide și precise a științei fenomenelor atmosferice.

Cercetările meteorologice se desfășoară la ora actuală în toate 
regiunile globu
lui. In multe 
locuri însă, con
dițiile naturale 
nu permit stabi
lirea unui post 
meteorologic fix 
cu personal u- 
man. Pentru a 
remedia aceste 
situații dificile, 
cercetătorii fo
losesc în prezent 
o instalație com
plect automati
zată care este 
lansată cu para
șuta în locurile 
inaccesibile. Cînd 
atinge solul, in
stalația robot se 
înalță pe cele 
șase picioare 
metalice, efectu
ează măsurăto
rile meteorolo
gice — direcția 
vîntului, tempe
ratura, presiunea 
atmosferică și u- 
miditatea — le 
transcrie auto
mat în cod mor
se și 
mite 
radio 
teză 
vinte
Bateriile instala
ției lucrează 60 
zile, timp în 
care instalația 
funcționează fă- 

întrerupere. 
clișeu : Sta- 
meteorologi- 
robat ateri

zează 
giune 
bilă, 
în picioare" și 
începe să trans
mită măsurăto
rile efectuate.

le retrans- 
apoi prin 

cu o vi
de 17 cu
pe minut.

într-o re- 
inaccesi- 

se „ridică 
«

Tainele gravitației
Acum cîteva zile ziarele eu pu

blicat o știre în care se spunea :
„Uriașele trenuri de rachete nu 

constituie unicul mijloc posibil 
pentru învingerea gravitației teres
tre. Se conturează o altă cale — 
realizarea unor aparate de zbor 
care să nu fie supuse gravitației 
a declarat prof. K- Staniukovici, 
cunoscut fizician sovietic la ședin
ța secției de astronautică a Aero
clubului central al U.R.S.S.

El a prezentat in cadrul acestei 
ședințe un referat cu privire la na
tura fizică a gravitației.

Contrar părerii răspîndite ptnă 
acum — a spus Staniukovici — 
gravitația nu este o mărime con
stantă. Forțele ei pot varia in 
funcție de starea particulelor sub- 
atomice in special in funcție de 
temperatură. Se poate presupune 
că descreșterea temperaturii mate
riei ptnă la zero absolut va duce 
la o scădere considerabilă a for
țelor gravitaționale, poate chiar 
la dispariția lor".

mal important, el pare că învinge 
legile gravitației, căci lăsat liber 
într-un recipient el urcă pe pe
reții acestuia și se revarsă. Acea
sta a produs o mare surprindere 
pentru că pînă atunci se știa că 
forța gravitației acționează fără 
deosebire asupra corpurilor.

Pentru stadiul recent al cunoș
tințelor noastre, descoperirile men
ționate în știrea suscitată au un 
caracter de-a dreptul senzațional.

...rachetele 
în Europa

au fost cunos- 
sub denumirea

Gravitația nu este 
o măsură constantă

Un genial gînditor asemăna su
ma cunoștințelor omenești cu o 
sferă : înlăuntrul ei se află ceea 
ce știm, în afara ei ceea ce nu 
știm. Cu cît această sferă crește, 
cu atît sînt mai multe punctele 
sale de contact cu necunoscutul.

La timpul său descoperirea le
gilor elementare ale gravitației a 
constituit un mare pas înainte. 
Un și mai mare progres l-a con
stituit apoi descoperirea că aceste 
legi nu au oaracter absolut, ci că 
reprezintă aproximații ale unor 
legi mai generale.

Iată 
științei 
rea că 
gențe 
anume 
foarte 
experimentale 
savanți și care, 
nu-șl găseau explicație. Unul din
tre aceste fenomene — comportarea 
heliului la temperaturi apropiate 
de zero absolut — se pare că 
pledează pentru^ teoria emisă de 
curînd de profesorul K. Staniu
kovici. S-a observat că gazul he
liu, lichefiat și răcit tn continuare 
pînă în apropiere de zero absolut 
capătă proprietăți deosebite : sune
tul se transmite tn el cu viteze 
enorme, rezistența sa electrică a- 
proape că dispare și ceea ce este

însă că un domeniu al 
și tehnicii, care s-ar pă- 
nu are prea mari contf- 
cu studiul gravitației și 

tehnica temperaturilor 
scăzute, a prezentat date 

oare au uimit pe 
pînă de curînd,

Sîntem deci nevoiți să ne revi
zuim imaginea lumii pe care o 
purtăm tn minte. Această revizui
re nu va înttrzia de altfel să-și 
arate roadele.

Explicația naturii stelelor su- 
perdense este un prim exemplu. 
Calculele astronomilor au arătat 
că densitatea medie a acestor stele 
întrece cu mult densitatea celor 
mai grele metale. Explicațiile asu
pra cauzelor acestor uriașe densi
tăți erau nesatisfăcătoare, căci 
gravitația era considerată o mă
rime constantă. Dacă imensele 
temperaturi care domnesc în in
teriorul stelelor produc o creștere 
a gravitației, dispare misterul care 
înconjura forța tainică ce reușea 
să comprime materia stelelor pînă 
la densitățile uriașe calculate. Lu
crurile nu sînt de altfel chiar atît 
de simple. Nu trebuie să uităm 
că încălzirea duetnd la o intensifi
care a gravitației corpurilor m.al 
puțin dense însă mai calde, pot 
produce cîmpuriale gravitației mai 
puternice decît corpuri mai dense, 
însă mai reci, fapt care va crea 
multă bătaie de cap astronomilor, 
care erau obișnuiți să calculeze 
densitatea corpurilor cerești după 
atracția gravitațională produsă.

în uriașul laborator al cosmo
sului, mai există de altfel și încă 
multe fenomene al căror mister va 
fi dezlegat de noile descoperiri.

tehnicienilor din domeniul rache
telor se îndreaptă astăzi spre 
crearea unor rachete cît mai pu
ternice care să poată deplasa pe 
traectoriile dorite, corpuri cît mal 
grele. Sputnikul de 500 de kilo
grame a constituit din acest punct 
de vedere o mare victorie, deși 
se pare că această greutate a 
sputnikului nu este nici pe depar
te ultimul cuvînt al tehnicii ra
chetelor din U.R.S.S.

Descoperirea naturii 
arată însă că problema 
fi atacată și din altă ____  __
unde nimeni nu îndrăznea nici să 
se gîndească, și anume se poate 
lucra și la reducerea greutății ele
mentelor rachetei, fără a le mic
șora sau împuțina. Dacă am pre
supune că unui satelit artificial 
al pămîntului sau rachetei sale i 
s-ar aplioa un asemenea trata
ment de răcire, am putea ajunge 
la concluzia că cu o rachetă iden
tică s-ar putea lansa pe orbite 
sputnici de 7—8 ori mai grei de
cît sputnikul II de 500 kg. Aceasta 
înseamnă, în termeni „pămîntești“ 
că randamentul motoarelor rachetă 
va crește în mare măsură, oa 
și cum cu un motor de motocicletă 
am putea acționa un transatlantic.

Se pare că „reducerea“ gravita
ției va duce Ia posibilitatea de a 
realiza, chiar și cu rachetele ac- 

și 
a- 
de 
de

cute
latină de ignio voJans (foc zbură
tor ?) Cea mai veche sursă de in
formații referitoare la introduce
rea acestora în Europa se găsește 
în „Epistola“ lui Roger Bacon 
scrisă în 1248.

• ...în anul 1825, în Crimeea, 
armata rusă a folosit grenade ra
chetă a căror eficacitate întrecea 
cu mult armele obișnuite din acea 
vreme ?

Rachetele și gravitata
Problema de bază a oricărei !o- 

comoții este greutatea corpului 
care trebuie deplasat.

Străduințele cercetătorilor șl ale

gravitației 
mai poate 
parte, de

tuale, zboruri interplanetare 
cosmice. Această descoperire a 
propiat era cosmică cu sute 
ani, adueînd-o chiar în sfera 
acțiune a generației noastre.

Oscilații gravifafionale
Pulsația gravitațională a nu- 

cleelor de 1 miliard de miliarde 
de oscilații pe secundă pare fan
tastică la prima vedere. Dacă 
consultăm însă un manual de fi
zică. vedem că această frecvență 
se mai întîlnește în natură și în 
domeniul undelor electromagne
tice. Această frecvență o posedă 
razele Rontgeri care au străbătut 
corpul fiecăruia dintre dv. la un 
examen radiologie. Aceasta în
seamnă că aspectele intime ale 
fenomenului gravitației nu se de
părtează de scara celorlalte feno
mene intraatomice.

Perspectivele fantastice deschise 
de noile descoperiri cu privire la 
natura gravitației ne fac să ajun
gem la concluzia că ceea ce ne 
rezervă viitorul depășește în mod 
covîrșitor posibilitățile cele mai 
fanteziste ale imaginației.

Ing. F. VIȘINESCU

• ...în secolul al XVIII-lea In
dia a fost una din țările în oare 
știința și tehnica rachetelor au a- 
tins un nivel înalt de dezvoltare ? 
In bătălia de la Seringapatam de 
la sfîrșitul veacului al XVIII-lea. 
trupele colonialiste britanice au 
suferit o serioasă înfrîngere de 
pe urma atacului cu rachete, de
clanșat prin surprindere de către 
unul din divizioanele de rachete 
indiene.

• ...tehnicia
nul militar ger- 
man Konrad 
Kyeser von Ei
chstädt în lu
crarea sa „Belli 
fortes“ (1405) 
menționa 3 ti
puri de rachete: 
rachete care se 
ridică vertical, 
rachete care plu
tesc și rachete 
care aleargă de-a 
lungul unei sfori 
întinse?

Helicopterul ateriza lin pe aco perișul observatorului astronomic 
și cei doi tineri pasageri, Costel și Vlad, săriră sprinteni pe terasă, 
îndreptîndu-se spre aripa centrală a clădirii unde era instalat uriașul 
telescop. Dar deodată Costel se opri.

— Nu mai fac nici un pas, Vlade, pînă nu-mi deslegi misterul 
acestei plimbări nocturne!

— Credeam că ești mai curajos — răspunse zîmbind Vlad. Nu 
ți-ai exprimat oare dorința ca să-ți explic cum s-ar putea vedea cu 
ochii istoria formării planetei noastre, erele geologice, zorile apari
ției vieții pe pămînt ?

— Și pentru aceasta mă duci la observatorul astronomic?
— întocmai. Puțină răbdare și vei înțelege imediat totul.
Peste cîteva minute tinerii se opriră în fața unei instalații ultra

moderne pentru efectuarea astrofotografiilor la care lucra în acel 
moment celebrul astronom, profesorul Pavel Cristescu. Costel ur
mări îneîntat mișcările îndcmînatice ale savantului care se pregătea de 
lucru. în liniștea incintei se auzeau doar bătăile regulate alo orolo
giului electronic. Deodată, la un semnal luminos, mina profesorului 
declanșă aparatul de fotografiat, după care se întoarse amabil spre 
tinerii săi vizitatori :

— Am fotografiat acum o stea care se găsește la distanța uriașă 
de aproximativ două miliarde de ani lumină.

— Două miliarde de ani lumină ! îți dai seama, Costele, ce în
seamnă această distanță ? — interveni înflăcărat Vlad. Raza de lu
mină care a străbătut acum cîteva clipe obiectivul aparatului foto
grafic a pornit de pe îndepărtata stea în urmă cu două miliarde de 
ani. Dacă „atomii-părinți“ care au emis raza cu pricina ar fi putut 
vorbi, poate i-ar fi spus razei la plecare: Ai datoria de onoare să 
duci mesajul lumii noastre spre îndepărtatul și minusculul Pămînt. 
...Transmite multe salutări profesorului Pavel Cristescu.

Se înțelege că încă nu era nici urmă pe pămînt de savantul nos
tru, fiindcă unicii locuitori ai planetei au fost pe atunci microorganis
mele care mișunau în mările nesfîrși te. Raza de lumină era la începu
tul călătoriei ei pe cînd în mările pămîntului se iveau mereu specii 
noi de viețuitoare. Apoi golfuri mari s-au despărțit de mare și au 
secat. Deceniile se transformau în secole și secolele în milenii în 
timp ce raza dc lumină călătorea nestînjenită prin cosmos. După alte 
milenii și milenii și-au făcut apariția reptilele uriașe, lungi de peste 
20 metri. Raza de lumină își vedea nestînjenită de drum cînd pe pă
mînt au apărut păsările. în drumul ei spre pămînt raza de lumină 
a mai văzut cum s-au dezvoltat mamiferele. Unele din ele aveau di
mensiuni impresionante. Dar cîte n-a „văzut“ raza privind pămîntul, 
ținta călătoriei ei? A fost martora apariției omului pe pămînt. Con
fecționarea și folosirea uneltelor a creat mai tirziu pentru om, posi
bilitatea de a trăi în cele mai va riate condițiuni naturale. Treptat, 
omul s-a deprins să se folosească de foc și să domesticească anima
lele. Apoi a apărut diviziunea muncii. Au trecut alte cîteva milenii 
(ce însemnau ele pentru raza grăbită care „alerga“ prin spațiu par- 
curgînd 300.000 km. într-o singură secundă?!). La vinătoare și la 
pescuit s-au adăugat agricultura, țesătoria, prelucrarea metalelor, na
vigația. în ultima „clipă“ a îndelungatei ei călătorii raza a mai fost 
martora succesivă a orînduirilor sociale, a modului în dare omul s-a 
eliberat de exploatare, a înfloririi nemaiîntîlnite a științei și... exact 
în clipa potrivită raza a pătruns prin obiectivul deschis al astrofoto- 
grafului profesorului Cristescu, a impresionat placa sensibilă, aducînd 
în felul acesta mesajul îndepărtatei stele. Gîndiți-vă , numai ca apa
ratul a rămas deschis o zecime de secundă. Dacă raza ar fi întârziat 
o singură treime de secundă, călătoria ei de două miliarde de ani 
ar fi fost „zadarnică“; drumul ei spre placa fotografică ar fi fost 
închis.

Aici își opri Vlad înflăcărată sa expunere. Profesorul și Costel 
îl aplaudară cu căldură pentru imaginația și verva- sa.

— Dar totuși nu mi-ai explicat, Vlade, în ce constă ideea de care 
mi-ai vorbit, spuse Costel după o clipă de tăcere.

— E doar foarte simplu acum. Presupune că aș dispune de o ra
chetă „supra“ fotonică cu care să pot străbate spațiile cosmosului, 
cu o viteză de milioane de ori mai mare decît viteza luminii. în
țelegi acum?

— Cred că da... în felul acesta ai putea ajunge pe îndepărtata 
stea în cîțiva ani de zile !

— întocmai. Aș lua-o înaintea luminii care a pornit acum două 
miliarde de ani de pe bătrinul nostru pămînt. închipuiește-ți nu
mai, m-aș așeza frumos ca la teatru pe steaua cu pricina și înarmat 
cu. t°ate nparateîe Ș* instrumentele necesare aș urmări istoria apa
riției vieții pe pămînt care s-ar desfășura în fața mea ca într-un 
film. Pentru a studia o epocă mai recentă n-ar trebui decît să trec 
pe o stea mai apropiată de pămînt.

— Minunat ! se 
Costel. Cu ajutorul 
tău vom putea ajunge — ca 
zic așa — timpul din urmă. Ce 
spuneți tovarășe profesor ?

— Totul este minunat, răspun
se savantul. Această idee are doar 
o singură lipsă : este cu totul 
nerealizabilă și așa va rămîne în
totdeauna.

— De ce ?
— Fiindcă, după cum ne arată 

teoria relativității, nu pot exista 
viteze mai mari decît viteza lumi-

• ...în numă
rul din mai 1903 
al revistei „Na- 
ucinoe obozre- 
nie" K. E. Țiol- 
kovski a fă

cut cunoscut în
tregii lumi pri
mul său pro
iect de rachetă 
cu combustibil 

lichid care inau
gura un tip nou 
de rachetă, un 
tip din care tre
buia să apară 
mai tirziu ra
cheta stratosfe

rica și nava in
terplanetară ?
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proiectului 

“l să
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Muncitorii uzinelor C.K.D. 
din Blansko din R. Ceho
slovacă — întreprinderea 
„Gheorghi Dimitrov“ — au 
terminat la sfîrșitul anu
lui trecut o roată de turbină 
cu 10 palete, destinată hidro
centralei de la Orlik. Acest 
colos, care împreună cu co
loana cîntărește 180 de tone, 
este unic intre turbinele Ka- 
plan din întreaga lume. Roa
ta va fi acționată de o cădere 
de apă de 71 de metri 

Și jumătate. A- 
zțT ifeWs vind o turație r. rotațj|

Pe minut, pute- 
rea ei va fi de 
128 C. P.
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Și prietenia dintre un băiat și o fată
LA BAZĂTREBUIE SĂ AIBĂ

principiile moralei comuniste
Și în cancelaria profesorilor din 

școala noastră au fost vii discuții 
la apariția articolului tov. Zlăvag 
in „Scînteia tineretului“ din 23.1. 
1958. Nu mai vorbesc de discuțiile 
care au fost stîrnite în toate cla
sele de la cursul mediu și mai a- 
les în clasa X-a A, din care face 
parte și eleva care a scris artico
lul.

Părerile — cum era și firesc 
— au fost împărțite. Unora le-a 
plăcut articolul, altora nu. Ba 
maj mult, unele tovarășe profe
soare au caracterizat-o pe eleva 
tn cauză ca fiind prea îndrăznea
ță, Tovarășa profesoară de muzi
că mă întreabă, nu fără oarecare 
îngrijorare : „tovarășe directoare, 
ce atitudine trebuie să ia școala 
față de acest articol apărut în 
presă". Din explicațiile dânșii am 
înțeles că se temea să nu fim 
considerate de colegele și cole
gii noștri ca adevărate zgripțu- 
roaice, incapabile de a înțelege 
aceste probleme firești care fră
mântă tineretul.

în fond problema principală ri
dicată în articol n-a fost: dacă 
noi, profesoarele acestei școli, i- 
vem sau nu o atitudine înțelegă
toare față de astfel de proble
me, ci o chestiune mult mai a- 
dîncă, mult mai complicată, pro
blema prietenei dintre un băiat 
și o fată, care în mod firesc re
clamă și din partea corpului di
dactic o poziție clară, lipsită de 
echivoc.

Am arătat că unor tovarășe 
profesoare Ie-a plăcut articolul. 
Le-am întrebat de ce le-a plăcut? 
Mi s-a răspuns că pentru proble
mele care le ridică. Deci se pune 
o întrebare destul de clară care 
reclamă și un răspuns la fel de 
clar; școala admite prieteniile 
dintre un băiat și o fată? Eu con
sider că școala nu poate avea ni
mic împotriva acestor prietenii ci. 
dimpotrivă. Prieteniile adevărate, 
frumoase, școala are chiar dato
ria să le stimuleze.

Din toate lucrurile și satisfac
țiile vieții pentru tînăr nu se află 
nici una pe care să o poată ase
măna cu prietenia. Dar greul con
stă de cele mai multe ori in a-ti 
alege prietenul sau prietena.

Tînărul sau tînăra trebuie să 
găsească în prieten un adevărat 
tovarăș sau sfătuitor, iar discu
țiile lor să fie un adevărat re
paus instructiv și plin de farmec. 
Bucuria că ai găsit pe cineva 
care să răspundă înclinațiilor, 

preocupărilor și convingerilor 
tale nu poate fi asemuită cu ni
mic.

ale-Aceasta înseamnă că în __
gerea prietenilor nu trebuie să 
uiți nici un moment că aparții 
poporului muncitor, că viața ta 
este strîns legată de viața și lup
ta tuturor oamenilor muncii pen
tru construirea socialismului. Nu
mai pe această temelie se pot 
clădi prieteniile adevărate, trai
nice și frumoase.

In astfel de condiții, astfel de 
prietenii nu pot supăra nici pe 
profesorii cei mai dificili, nici pe 
părinții cei mai bănuitori. Prie
teniile de acest fel se desfășoară 
sub ochii noștri, ai pedagogilor 
și ai părinților, în școală, în 
cercuri, în reuniuni tovărășești 
etc. Ele n-au nevoie de locuri 
izolate, de ore prelungite, de ne- 
indeplinirea îndatoririlor școlare. 
Tocmai către acest fel de prie
tenii sînt îndreptate privirile pro
fesorilor și părinților, astfel de 
prietenii sînt acceptate și stimu
late de școală.

Intr-o prietenie pot exista pre
ferințe deosebite asupra unor 
opere de literatură și artă, pot 
exista divergențe asupra înțele
gerii unui fiilm etc. etc. dar nu 
pot exista două feluri opuse de 
a vedea viața, lupta oamenilor 
pentru mai bine, nu pot exista 
divergențe asupra principiilor de 
bază ale eticii tînărului comunist. 
Cinstea, fidelitatea, intransigența 
revoluționară în prietenie nu pot 
fi înlocuite cu nimic.

Educarea sentimentului adevă
ratei prietenii într-un colectiv de 
elevi, pe cît este de necesar, pe 
atît este de greu, mai ales cind 
e vorba de prietenia dintre bă
ieți și fete. Nouă, pedagogilor și 
părinților nu trebuie să ne fie 
indiferentă această latură a edu
cației. Este adevărat că unora 
dintre noi ni se mai pare încă 
această problemă ca ceva secun
dar și chiar în afara preocupă
rilor noastre. De asemenea, unii 
diriginți nu izbutesc încă să ct- 
știge încrederea elevilor și de a- 
ceea cu greu pot să aducă la re
alitate pe cei furați de pornirile 
lor sentimentale și care uită de 
îndatoririle lor școlărești. Toa
te acestea dovedesc că este ne
cesară o atitudine plină de grijă 
și de tact a dirigintelui și a di
rectorului față de prietenia din
tre un băiat și o fată. Dirigin
tele trebuie să-și cunoască foarte 
bine elevii, să le cunoască preo
cupările, năzuințele. Cred de a- 
semenea că ei nu trebuie să se 
sfiască să intervină direct atun
ci cind o prietenie este rău în
țeleasă, cînd ea nu numai că nu

folosește tînărului, dar îi și pre
judiciază. Cred că noi pedagogii, 
întregul corp didactic, avem da
toria să veghem dacă prieteniile 
ce se leagă între copiii ce ni s-au 
încredințat spre instruire sînt să
nătoase... dacă ele au la hază 
principiile moralei comuniste. A- 
ceasta presupune de asemenea, 
ca și pe acest tărîm, între școa
lă și familie să existe o strinsă 
legătură.

Nu trebuie să uităm că avem 
toate posibilitățile, putința și da
toria de a îndruma tineretul spre 
o prietenie adevărată, de a-l face 
să se bucure din plin deT acest 
dar minunat al tinereții.

BRÜGGER EL1SABETA 
directoare

Școala medie nr. 4 Iași

In organizațiile de bază U.T.M. 
de pe întreg cuprinsul țării, con
tinuă să aibă loc adunări gene
rale de prelucrare a documente
lor Plenarei a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. Pentru viața internă de 
organizație acest lucru constituie 
un eveniment de seamă, dezbate
rea acestor documente care pre
cizează clar problemele cele mai 
însemnate ce se pun astăzi în fața 
organizațiilor U.T.M. fiind meni
te să contribuie la înarmarea ac
tiviștilor U.T.M., a tuturor ute
miștilor la orientarea muncii de 
organizație. Studierea și prelucra
rea referatelor prezentate la cea 
de a III-a Plenară a C.C. al 
U.T.M. are ca scop luarea de mă
suri concrete menite să îmbună
tățească activitatea practică a or
ganizațiilor U.T.M., munca lor 
pentru îndeplinirea sarcinilor date 
de partid și de plenara C.C. 
al U.T.M.

Unul dintre capitolele referatu
lui cu privire la munca U.T.M. 
în rîndul tineretului muncitoresc, 
prezentat la cea de a III-a Plenară 
a C.C. al U.T.M. se ocupă de îm
bunătățirea activității U.T.M. în 
școlile profesionale de ucenici. A- 
precierile făcute de Comitetul 
Central ai U.T.M. cu privire la ac
tivitatea organizațiilor de 
U.T.M. din aceste școli au 
discutate înlr-una din zilele trecu
te și de elevele din organizația 
U.T.M. a anului I-H de la Școa
la profesională de ucenici „Teh- 
nometal“ și F. C. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“.

Era firesc ca aceste discuții să

bază 
fost

D isciplina
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! (Urmare din pag. l-a)

fabricație se raportează asupra 
unui volum mai mic de produse. 
Dar nu numai atît. Odată cu pier
derile întreprinderii se diminuiază 
însăși cîștigul muncitorilor care 
lipsesc nemotivat sau întîrzie de 
la lucsru. Deci pierd^ și întreprin
derea, pierd și tinerii.

în aceste situații organizațiile 
U.T.M. ar trebui să intervină și 
mai mult pentru a forma conștiin
ța utemiștilor și a tuturor tineri
lor, pentru noua atitudine față de 
muncă, față de disciplina de plan. 
Organizația U.T.M. are datoria să 
arate tinerilor că nu poate fi vor
ba de creșterea productivității 
muncii atunci cînd chiulesc.

SSBBSBaSSSBSSSSS'

Indisciplina în muncă nu con
stă însă numai în absența nemo
tivată sau întârzierea de la lucru. 
A lupta cu adevărat pentru întă
rirea disciplinei muncii înseamnă 
a folosi produotiv fiecare minut 
din producție, a respecta întoc
mai toate prevederile regulamen
tului de ordine interioară, a în
griji cu atenție utilajul, a econo
misi materia primă și materialele, 
a nu produce rebuturi sau pro
duse de proastă calitate etc. Tre
buie să spunem că mai sînt încă 
și în această direcție tineri care 
nu-și fac conștiincios datoria. Ute- 
miști ca Ion Rădulescu din secto
rul II mecanic, care își pierde zil
nic minute prețioase din timpul 

de lucru cu 
plimbări fără 
rost, lucrează din

COOPtRATIVfLORrtCONSUM

această cauză 
sub noimă, pri
cinuind greutăți 
sectorului în în
deplinirea pla
nului și dimi- 
nuîndu-și și pro
priul lor cîștig. 
Dacă comitetul 
U.T.M. ar sugera 
serviciului orga
nizării muncii 
ideea de a foto
grafia din cînd 
în cînd ziua de 
muncă a unor ti
neri, ar putea să 
observe rezerve
le de timp care 
se irosesc la fie
care loc de 
muncă și ar pu
tea lupta mai 
eficient pentru 
înlăturarea lor.

Nu este admis 
ca o organizație 
U.T.M. să do- 
vedească pasi
vitate și dezin
teres față de cei 
care dau rebu
turi, chiulesc, 
nu-și îngrijesc 
mașinile aducînd 
prin comporta
rea lor prejudicii 
întregii între
prinderi. Orga
nizațiile U.T.M. 
au datoria să le 
explice tinerilor 
că la bunul mers 
al întreprinderii 
trebuie să contri
bui« M toții.

Beneficiile întreprinderii nu de
pind numai de unul sau de cîțiva 
muncitori ci de întregul colectiv. 
Or, pentru a face utilă munca 
fiecărui tînăr este necesar ca or
ganizațiile U. T, M. să aotivizaze 
posturile utemiste de control care 
să cultive o opinie combativă îm
potriva actelor de indisciplină de 
orice fel.

Trebuie luate în considerare și 
alte aspecte ale disciplinei. Unii 
tineri, cum sînt Constantin Chiru, 
sau Gh. Grasu înclină adesea să 
lucreze numai anumite piese mai 
„avantajoase“, alții au o atitudine 
lipsită ae respect față de vîrstnici. 
Pe tovarășii aceștia organizația 
U.T.M. n-ar trebui să-i neglijeze. 
Unde s-ar ajunge dacă fiecare ar 
lucra numai ce-i place ? In orice 
muncă sînt lucrări mai simple și 
lucrări mai dificile care pun pro
bleme tehnice și care contribuie 
la îmbogățirea experienței profe
sionale. Tinerii trebuie să se stră
duiască să îndeplinească în mod 
exemplar tot ce li se încredințează, 
altfel rămîn muncitori mediocrii 
fără perspective. Și nici pentru 
societate nici pentru individ nu 
este de loc convenabil acest lucru.

Practioa a dovedit că rezultatele 
care se obțin în producție depind 
în mare măsură de respectarea 
disciplinei. De aceea organizațiile 
U.T.M. au datoria să ridice la 
înălțimea cuvenită răspunderea 
personală a fiecărui tînăr pentru 
munca pe care o prestează, pentru 
ca în felul acesta tinerii să se 
simtă direct răspunzători de pa
gubele pe care le pricinuiesc în
treprinderii atunci cînd nu res
pectă programul de lucru cînd 
nu-și îngrijesc mașinile sau cînd 
lucrează de mîntuială. Este util 
să se organizeze sistematic adu
nări U.T.M. în care tinerii să 
discute despre necesitatea discipli
nei muncii arătînd cu exemple 
concrete cît s-a pierdut într-o zi 
sau într-o lună într-un sector din 
cauza absențelor și a întîrzierilor, 
cu cît se încarcă prețul de cost 
al unor produse datorită rebuturi
lor și risipei de materii prime, cum 
influențează toate acestea produc
tivitatea muncii cît și cîștigul 
muncitorilor. Să-i fie clar fiecărui 
utemist că actele de indisciplină 
de orice fel, lovesc în interesele 
socialismului, în dezvoltarea socie
tății noastre noi, că o comportare 
pe deplin disciplinată în muncă a 
fiecărui tînăr muncitor, contribuie 
în mod direct la succesele vieții 
noastre noi.

în cadrul Pa-T 
latului Culturii “ 
din Galați se a- • • 
flă un muzeu" 
de artă, muzeul!! 
naturii, o biblio-”

J tecă centrală cu 260.000 volu-" 
f me, un teatru de păpuși și,, 
♦casa de cultură cu cercuri de” 

, desen, pictură,^ 
sculptură, cenaclu literar etc.,. 

In fotografie: Instructorul” 
Octavian Mardarie dînd îndru-!!
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exe- ■ •
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mări tinerei desenatoare 
raschiva Golosciapov, la 
cutarea unui portret.

Manchester United 
In semifinala 
Cupei Angliei"

Miercuri pe stadionul »»» Old 
Trafford" s-a jucat meciul Man- 
chestor United — Bromivich Albion 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Angliei" la fotbal. 
Victoria a revenit cu scorul de 1-0 
echipei Manchester care s-a cali
ficat pentru semifinale urmînd să 
întîlnească formația Fulham, din 
liga a 11-a.

Campionatul republican 

de hochei pe gheață

Lucrările primei consfătuiri 
privind electrificarea agricolă 

și rurală în țara noastră
Joj dimineața au început în 

Capitală lucrările primei consfă
tuiri privind electrificarea agri
colă și rurală în tara noastră. 
Consfătuirea este organizată de 
Institutul de energetică al Aca
demiei R. P. Romîne, Asociația 
științifică a inginerilor și tehni
cienilor, Ministerul Industriei 
Grele — Departamentul energiei
cienilor,

electrice, și Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii! Consfătuirea a 
fost convocată pentru a dezbat» 
o serie de probleme și a stabili 
cele mai potrivite mijloace și 
metode din punct de vedere teh
nic, economic și organizatoric 
pentru extinderea electrificării sa
telor și folosirii energiei electrice 
în lucrările agricole.

o discuție
*. ? vzFORMALA

scoată în evidență realizările și 
lipsurile organizației lor, să indice 
căile de creștere a nivelului acti
vității organizației. Dar...

înainte de începerea discuțiilor, 
a fost citit proiectul de hotărîri. 
Acest proiect de hotărîri — cons
truit din fraze vagi, din generali
tăți — s-ar fi putut citi în toate 
organizațiile de an din orice școa-

sport. Gimnastica la aparate este 
pasiunea ei. Dar școala și comite
tul U.T.M. n-o ajută.

S-au referit de asemenea mult 
mai concret la modul în care se 
manifestă în organizația lor unele 
din problemele ridicate de docu
mentele Plenarei a III-a. în Șco
lile profesionale „Tehnometal“ și 
F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej“ orelor

Cum au fost prelucrate documentele Plenarei 
a III-a a C.C. al U.T.M. în organizația de bază 

a unei școli profesionale

lă profesională de ucenici din 
țară. Nimic concret. Doar o înși
ruire de fraze generale ce începeau 
toate eu „vom...“ (vom intensifica 
procesul de învățămînt, vom în
tări disciplina, vom ridica nivelul 
politic, vom... etc.).

Discuțiile purtate au păcătuit 
de același formalism : „ar fi bine 
să ne ocupăm de cei slabi la în
vățătură, ar trebui să ne ocupăm 
de celelalte tinere din clasă pen
tru a deveni utemiste“ etc. etc.

După închiderea ședinței am 
stat de vorbă cu elevele anului 
I—H al acestei școli profesionale. 
Am aflat astfel spre surprinderea 
mea o serie de probleme care dez
bătute în această adunare ar fi 
ridicat mult nivelul discuțiilor. 
Elevele s-au referit la situația în
vățământului politic introdus anul 
acesta în școală și care le ajută 
mult atît la îmbogățirea cunoștin
țelor generale, cît și la asimilarea 
unor noțiuni prețioase pentru 
creșterea nivelului lor politic. 
Lecțiile despre tradițiile de luptă 
ale uteciștilor au plăcut îndeo
sebi elevelor. Cu concursul „Iubiți 
cartea“, în schimb,
doar două purtătoare 
„Prieten al cărții“.

Silvia Cazimirovici 
Neamțu mi-au vorbit
tul că clasa lor a fost fruntașă la 
învățătură pe anul I, în primul 
trimestru al acestui an școlar, dar 
că mai există eleve slab pregătite, 
ca Mana Pandelescu care învață 
doar buchea cărții și nu pătrunde 
în esența cunoștințelor, Constanța 
Matei și altele care ar putea fi a- 
jutate de colegele lor mai bune. 
Despre timpul liber nu prea au a- 
vut ce povesti. Gheorghe Steliana 
a spus ceva despre unele seri când 
stau la televizor, s-a plîns că merg 
rar în colectiv la cîte un film, că 
n-au organizat nici o excursie, nici 
o activitate culturală. Rodica Lo- 
renț este însă o mare amatoare de

de practică li se acordă o mare a- 
tenție. Conducerea școlii și orga
nizația U.T.M. se ocupă de acest 
lucru. Cu elevii din anul I au fost 
organizate înlîlniri cu muncitori 
fruntași și cu vîrstnici. Toate a- 
cestea au contribuit la creșterea 
interesului elevilor față de spe
cialitatea în care se pregătesc. în 
același timp elevele au vorbit și 
despre uncie manifestări de indis
ciplină care mai există aici ca și 
despre faptul că organizația

U.TJM. a școlii nu se ocupă 
mult de problemele personale ale 
elevilor utemiști.

Dar despre așa ceva nu s-a vor
bit în adunarea generală. Toate 
acestea n-ar fi trebuit să constituie 
oare obiectivul discuțiilor și baza 
pentru proiectul de hotărîri pe 
marginea hotărîrilor Plenarei a 
III-a a C.C. al U.T.M.

Adunarea a dovedit însă că în 
școală există multă superficialitate 
și formalism în munca de orga
nizație. Organizațiile de an, fără 
experiență, n-au fost ajutate să 
canalizeze activitatea U.T.M. către 
rezolvarea problemelor specifice 
care-i privesc pe elevii școlii pro
fesionale.

Această școală pregătește cadre 
de viitori muncitori calificați pen
tru industria noastră de bunuri de 
larg consum. Organizația U.T.M. 
arc datoria dc a le dezvolta con
știința socialistă pentru a deveni 
cu adevărat muncitori înaintați ai 
industriei. Or, formalismul, munca 
de mîntuială, de suprafață, nu pot 
să ajute organizația în rezolvarea 
cu succes a acestei sarcini de mare 
răspundere. De situația existentă 
este răsounzător și Comitetul raio
nal U.T.M. „Stalin“ ai cărui acti
viști vin rar pe la școală și chiar 
atunci cînd vin nu merg în orga
nizațiile de an să cunoască temei
nic și să îndrume concret activi
tatea U.T.M., să le sprijine 
creșterea viitorilor muncitori, 
se mulțumesc să ia legătura 
organizația și să îndrume munca 
doar la nivelul comitetului U.T.M 
pe școală.

Campionatul republican de ho
chei pe gheață va începe sîmbătă 
pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August“ cu participa
rea echipelor Recolta Miercurea 
Ciuc, C.C.A., C.S.U. Cluj, Progre
sul Gheorghieni, Dinatno Tg. Mu- 
re.ș, Steagul Roșu Orașul Stalin, 
Nicovala Sighișoara și Progresul 
Miercurea Ciuc.

fi O X
Sala sporturilor Dinamo va 

găzdui duminică de la ora 19 o 
interesantă reuniune 
în cadrul căreia vor 
campioni republicani: 
pu (C.C.A.), Mircea 
(C.C.A.), C. Dumitrescu (Dina
mo) și D. Gheorghiu (Dinamo).

pugilist ică 
evolua 4 
V. Șchio- 
Dobrescu

întrecerile finale
Spartachiadei de iarnă a tineretului

In cadrul unei ședințe care a avut loc miercuri la Comisia 
centrală de organizare a celei de-a III-a ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului au fost stabilite datele la care se vor des
fășura finalele acestei competiții. Din cauza lipsei de zăpadă, care 
a stânjenit desfășurarea schiului în toate regiunile țării, in acest 
an se vor desfășura etape finale numai la trei discipline sportive 
și anume : tenis de masă, 14—16 martie la Tg. Mureș ; trintă, 
14—16 martie la Constanța ; și șah, 13—16 martie la Craiova.

O zi calmă la „Sport-Csarnoc46
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GH. ANGELESCU

In sfîrșit, o zi mai calmă la 
„Sport-Csarnoc“. Vinovăția nu tre
buie imputată doar primăverii ce 
se pare că-și recapătă la Buda
pesta drepturile ce i se cuvin ci 
faptului că după consumarea pri
melor două finale, nervii s-au des
tins. Spectatorii din Budapesta 
sînt bucuroși că echipa masculină 
a Ungariei a obținut titlul euro
pean după o întilnire fără emoții 
cu Cehoslovacia. Este adevărat că 
cehii au cîștigat două partide prin 
Vychnanovschi, însă in rest ma
ghiarii au dominat copios demon- 
strind deosebirea de clasă.

La biroul de presă, in culisele 
campionatelor, pină și în sala de 
așteptare de la centrala telefonică 
continuă comentariile, in diferite 
limbi înregistrez păreri pe margi-

In cinstea zilei de 1 Mai și a Zilei presei comuniste, ziarul 
„Scînteia tineretului“ organizează

UN MARE CONCURS
al corespondenților voluntari și al cititorilor săi DE LA SATE 
pentru cele mai bune

stau 
ale

prost ; 
insignei

MariaȘi 
despre fap-

Al 5000-lea spectacol 
prezentat de colectivul 

Teatrului Armatei
Joi seara, colectivul Teatrului 

Armatei a prezentat cel de-al 
5.000-lea spectacol.

Ou acest prilej, Ion Șahighian, 
directorul teatrului, maestru eme. 
rit al artei din R. P. Română, a 
evocat momente din activitatea 
acestui valoros colectiv artistic.

Din partea Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii a vorbit Mir- 
cea Avram, directorul teatrelor, 
care a subliniat contribuția în
semnată pe oare o aduce Teatrul 
Armatei la dezvoltarea vieții tea
trale din țara noastră.

In continuare s-a prezentat un 
spectacol festiv

La festivitate au participat re
prezentanți ai Ministerului învă
țământului și Culturii, fruntași ai 
scenei noastre, un numeros pu
blic. I
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informații, note critice și reportaje
Concursul începe la 10 martie și se încheie la 5 mai a.c.
Temele și subiectele acestor materiale trebuie să fie inspirate 

din viața și activitatea tineretului de la sate, din lupta organiza
țiilor U.T.M., conduse de partid, pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru ridicarea nivelului politic și cultural al 
tinerilor țărani muncitori, pentru educarea lor în spiritul patrio
tismului, al combativității revoluționare.

Tineri și tinere de la sate,
Scriți despre viața nouă a tinerilor din gospodăriile agricole 

colective, despre procesul transformării conștiinței lor, în condi
țiile noilor relații de producție, despre educarea lor de către 
U. T. M. în spiritul hotărîrii de a lupta pentru continua înflorire 
a G. A. C., pentru apărarea și consolidarea avutului comun. Zu
grăviți munca tinerilor din întovărășiri și cooperative agricole 
cu rentă. Scriți despre activitatea tinerilor mecanizatori din 
S. M. T. și G. A. S., despre tinerii ingineri și tehnicieni din satele 
noastre, despre învățătorul și medicul comunei.

Reflectați în materialele voastre acțiunea patriotică a tine
retului de refacere și protecție a pădurilor, de ameliorare a pă- 
mînturilor degradate, de înfrumusețare a satelor etc.

Nu vor intra în concurs materialele care vor conține date și 
fapte neadevărate sau inexacte.

La stabilirea cîștigătorilor concursului se va ține seâma atît 
de calitatea, cît și de numărul corespondențelor trimise de fiecare 
participant.

Pentru cele mai bune corespondențe se vor acorda următoa-
rele :

Pr e
I

II
III

1 premiu
2 premii
3 premii 

20 mențiuni

nea jocurilor desfășurate pină a- 
cum, Există unanimitate de păreri 
în ceea ce privește aprecierea în
vingătorilor : Anglia — la fete, 
Ungaria — la băieți, dar se subli
niază in același timp că rominii 
au avut un rol de prim ordin în 
campionate și că in fond au dis
putat ambele finale. Jucătorii no
ștri privesc cu încredere întrece
rile individuale.

Astăzi (joi n.r.) au început în
trecerile la simplu băieți și sim
plu fete. Băieții noștri au susți
nut primele intîlniri încă în 
timpul dimineții. Botlner l-a în
vins pe Zsolnai (Ungaria) cu 3—0 
iar Reiter pe Muller (Ungaria) 
cu același scor. Mai greu a dispus 
Harasztosi de Dolinar. Iugoslavul 
a cîștigat primele două seturi și se 
părea că soarta întâlnirii este pe
cetluită. Jucătorul nostru, prin
tr-un efort de voință, a cîștigat ur
mătoarele trei seturi la 14, 13, 12. 
Pesch și Zaharia Bujor au fost e- 
liminați de Cafiero (Franța) și de 
Shivatsev (Bulgaria).

Cînd transmit aceste însemnări 
ni se comunică că și Harasztosi a 
fost eliminat după un ăprig duel.

Spectatorii au avut astăzi prile
jul să facă cunoștință cu cel mai 
tînăr participant la „europene“. 
Cînd l-am văzut prima dată prin
tre jucători am crezut că este u- 
nul dintre copilandrii ce vînează 
pe aici autograje cu o perseveren
ță diabolică. Răsfoind programul 
i-am, întâlnit numele. Este jucăto
rul sovietic Averin. Cîteva date 
biografice, aflate de la colegii so
vietici : vîrsta — 14 ani ; ocupa
ția — școlar la Kaluga ; antece
dente sportive — de 4 ani prac
tică tenisul de masă. Sorții nu 
i-au fost însă favorabili lui Ave- 
rin. In primul tur l-a întâlnit pe 
campionul maghiar Gyetvay care 
l-a învins cu 3—0. De Averin vom 
mai auzi însă. Vă asigur că nu e 
o -profeție gratuită.

între timp, deși mai sînt cîteva 
file pină la încheierea campiona
telor europene, a început pregăti
rea viitoarei ediții. La Budapesta 
a avut loc adunarea generală a 
Uniunii Europene de tenis de 
masă care a luat o serie de hotă- 
riri importante. Este vorba mai 
ales de precizarea locului și datei 
viitoarelor campionate europene : 
Belgrad, 4-11 aprilie 1960. Fede
rația suedeză de tenis de masă a 
solicitat să i se acorde ei organi
zarea campionatelor din 1962. S-a 
stabilit întocmirea unui clasament 
european individual al jucătorilor 
și echipelor de tenis de masă.

EUGEN1U OBREA
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Cele mai bune informații, note critice și reportaje trimise de 
participanții la concurs se vor publica în ziar.

Materialele se vor trimite pe adresa : Redacția ziarului 
„Scînteia tineretului“, Piața Scînteii nr. 1, București, cu specifi
cația : „Pentru concursul corespondenților voluntari și al citito
rilor de la sate“.
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Ciulinii Bărăganului - PATRIA, 
BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, ALEX. SAHIA ; 
Ultima vrăjitoare - REPUBLICA 
ELENA PAVEL, 23 AUGUST. I 
MAI ; Don Glovanl - MAGHERU; 
Flacăra stinsă - I. C FRIMU' 
VASILE ROAITA, AUREL VLAI- 
CU ; Hamlet - V. ALECSANDRI ; 
Tigrii zburători - LUMINA N 
BALCESCU, 16 FEBRUARIE (Bd 
30 Decembrie nr. 62) : Fata mexl- 
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Să fie salvată
viafa

DJAMILEI tinerele fete
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BUDAPESTA (prin telefon de 
la trimisul nostru). — La Fede
rația Mondială a Tineretului De
mocrat s-a aflat astăzi de hotă- 
rirea autorităților franceze de a 
executa la 7 martie pe tinăra pa
triotă algeriană Djamila Bouhired 
Această veste a stîrnit o vie emo- 
ție. Secretariatul F.M.T.D. a tri
mis o telegramă d-lui René Coty, 
președintele Republicii Franceze, 
în care, in numele a 85 de milioa
ne de tineri din 97 de țări ex
primă un energic protest și ape
lează la spiritul de umanitate 
pentru a se anula sentința. O te
legramă similară a fost trimisă 
secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite, domnului 
Dag Hammarskjoeld. In această 
telegramă se face apel la autori
tatea O.N.U. pentru a interveni 
și a fmpedica executarea tinerei 
patriote algeriene.

In același timp F.M.T.D. a tri
mis o telegramă „Adunării Mon
diale a Tineretului“ (Way) în 
care propune unirea eforturilor

celor două organizații internațio
nale pentru salvarea patriotei al
geriene.

Tn legătură cu intenția autorită
ților franceze de a executa la 7 
martie pe Djamila Bouhired am a- 
vut o convorbire cu reprezentantul 
african Lo Shelck.Bara. El ml-a 
declarat :

„Hotărîrea autorităților fran
ceze ne surprinde și indignează. 
Războiul din Algeria durează de 
mai mulți ani. Pe pămîntul aces
tei țări se petreo execuții, masa
cre, bombardamente. Acestei si
tuații trebuie să i se pună capăt 
printr-o rezolvare 
spirit democratic, 
murilor noastre. 
Bouhired trebuie 
Protestul mondial 
tinței a antrenat 
tăți și importante organizații de 
masă. Trebuie să se înțeleagă că 
executarea tinerei patriote nu nu
mai că nu va diminua lupta pa- 
trioților algerieni ci dimpotrivă o 
va stimula“.

pașnică, într-un 
în spiritul vre- 

Viața Djamilei 
să fie salvată, 
împotriva sen- 
mari personali-

CONFERINȚA IA NIVEL ÎNALT 
ar constitui un pas important pe calea întăririi 

păcii, a încrederii între state

din Franța și Italia
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Răspunsul dat de N. S. Hrușciov, d-nei A. Josef

■a

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Numeroase organizații și cetățeni 
din U.R.S.S. și din străinătate au 
adresat președintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. 
E. Voroșilov și guvernului sovietic 
scrisori în care solicită concursul 
pentru salvarea vieții tinerei pa
triote algeriene Djamila Bou
hired.

★
După cum transmite TASS, 

K. E. Voroșilov a adresat lui 
René Coty, președintele Republicii 
Franceze, o telegramă în care îl 
informează neoficial despre aceste 
scrisori și, călăuzindu-se de con
siderente umanitare își exprimă 
speranța că acesta va găsi cu 
putință să ia măsuri pentru sal
varea vieții Djamilei Bouhired.

Un tribunal militar francez a condamnat-o la moarte pe tinăra 
patriotă algeriană Bouhired pentru participare la mișca
rea de eliberare națională. Sen tlnța urmează să fie executată as
tăzi. Profund impresionat de această veste, tineretul romîn își 
alătură glasul la protestul opi niei publice din întreaga lume 
care cere guvernului francez grațierea Djamilei Bouhired. În
treaga omenire așteaptă acest gest uman ce ar corespunde sen
timentelor șl tradițiilor democrate ale poporului francez.

Desemnarea membrilor guvernului
Republicii Arabe Unite

sînt 
Re
gn- 
mi-

CAIRO 6 (Agerpres). — Pos- Akram Hurani, fost președinte al 
tul de radio Cairo a anunțat că 
președintele Nasser a semnat la 
6 martie un decret prin care 
numiți membrii guvernului 
publicii Arabe Unite. Noul 
vern este format din 31 de
niștri dintre care 19 egipteni și 
12 sirieni. Au fost de asemenea 
desemnați patru vicepreședinți ai 
republicii: Abdel Latif El Bag- 
dadi (fost vicepreședinte al Adu
nării Naționale Egiptene) mare
șalul Abdel Hakim Amer, care va 
deține și portofoliul Apărării,

parlamentului sirian și Sabri 
Asali, fost președinte al Consi
liului de Miniștri al Siriei.

Nouă miniștri își vor extinde 
autoritatea lor asupra celor două 
provincii ale Republicii Arabe U- 
nite — Siria și Egiptul.

11 miniștri de origine egip
teană au fost însărcinați să ad
ministreze provincia Egipt, iar 
alți 11 de origină siriană, au fost 
însărcinați să administreze pro
vincia Siria.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Oamenii de stat 
ar putea să cadă fără greutate 
de acord, asupra încetării expe
riențelor cu arma nucleară — a 
declarat N. S. Hrușciov, prim se
cretar al Comitetului Centra! al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în răspunsul dat d-nci 
A. Josef, secretara Consiliului 
pentru interzicerea armei nuclea
re din orașul Twickenham (Midd
lesex, Anglia).

Răspunsul lui N. S. Hrușciov 
este publicat în numărul din luna 
martie al revistei „Mejdunarod- 
naia Jizni“.

Guvernul sovietic, scrie N. S. 
Hrușciov, propune să se exami
neze problema încetării 
țeior cu arma nucleară 
rința conducătorilor de 
niunea Sovietică a și 
la încetarea imediată a 
țeior. Acum este rindul 
lor Marii Britanii și 
După părerea noastră, 
S. Hrușciov, nu ar prezenta o 
mare greutate să se cadă de a- 
cord și in problema controlului 
deoarece, dat fiind nivelul actual 
al științei, un astfel de control 
este pe deplin realizabil și poate 
garanta îndeplinirea acordului 
de încetare a experiențelor.

Încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară, subliniază N. S. 
Hrușciov, ar constitui o verigă 
importantă în lanțul de măsuri 
a căror realizare ar duce la în
cetarea cursei înarmărilor, la sta
bilirea încrederii necesare intre 
state, la înlăturarea pericolului 
unui nou război. Organizarea 
unei conferințe la nivel înalt tre
buie să aibă in acest domeniu 
rolul său pozitiv.

Oamenii sovietici, scrie N. S. 
Hrușciov în scrisoarea sa de răs
puns, înțeleg neliniștea englezilor 
în legătură cu crearea de noi ti
puri de armă nucleară. Această 
neliniște, arată el, crește și dato
rită faptului că deasupra Angliei 
sboară ziua și noaptea bombar
diere cu ucigătparea încărcătură 
a bombelor atomice, iar pe insu
lele britanice se proiectează am
plasarea de rampe pentru lansa
rea rachetelor cu încărcătură 
termo-nucleară.

N. S. Hrușciov arată că dacă 
guvernul englez pune la dispozi
ție teritoriul tării sale pentru ar
ma rachetă îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice, împotriva popu
lației ei pașnice, în acest caz este

experien
ța conte
stat. U- 

consimțit 
experien- 
guverne- 
S. U. A. 
arată N.

vorba nu de planurile unui răz
boi obișnuit, ci de planuri de ex
terminare a oamenilor pașnici. In 
legătură cu aceasta N. S. Hruș
ciov arată că Uniunea Sovietică 
va fi nevoită să ia măsuri pre
ventive împotriva primejdiei di
strugerii orașelor pașnice ale 
Uniunii Sovietice și anume : 
„NOI VOM FI NEVOIȚ1 SA IN
STALAM RACHETELE NOA
STRE CU ÎNCĂRCĂTURĂ ato
mica Șl CU HIDROGEN PEN
TRU A NU LAȘA SA FIM 
LUAȚI PRIN SURPRINDERE“. 
Dacă Uniunea Sovietică, scrie în 
continuare N. S. Hrușciov, va 
avea pierderi colosale în urma 
atacului, contraloviturile nimici
toare pot duce ca urmare a unui 
astfel de război la consecințe și 
mai mari pentru insulele brita
nice.

N. S. Hrușciov scrie despre ne-

cesitatea demascării acelor oa
meni care, fiind orbiți de ură 
împotriva ideologiei sovietice, vor 
să rezolve problemele ideologice 
nu pe calea convingerii și a de
monstrării superiorității unui si
stem sau altuia, nu pe calea în 
trecerii pașnice, ci pe calea răz
boiului.

Dacă popoarele vor cere guver
nelor lor, arată N. S. Hrușciov, 
ca problemele internaționale ac
tuale să fie rezolvate pe cale paș
nică și nu pe calea războiului, să 
fie lichidat „războiul rece“, să 
se dezvolte legăturile culturale, 
comerciale și alte legături intre 
popoare, atunci pericolul războiu
lui va fi preîntîmpinat, se va în
tări încrederea între state. Con
ferința la nivel înalt, subliniază 
încă o dată N. S. Hrușciov, ar 
constitui un pas important pen
tru crearea unei astfel de situații.

La ce visează fetele ? Pare-se 
că acesta era titlul unui film 
de pe vremuri sau al unui ro
man. S-a uitat și subiectul și 
cum își răspund eroii. In orice 
caz, întrebarea e legitimă la 16, 
la 18 sau la 20 de ani, vîrsta 
visurilor și a făuririi idealuri
lor. Ce visează, ce-și dorește o 
fată simplă la această vîrtă ? 
Răspunsul nu e greu de dat și

are o formulare care unora li 
se pare schematică : o viață li
niștită cu strictul necesar și 
demnă, lipsită de umilințe. 
Nu-i nimic mai simplu și mai 
lipsit de originalitate. Dar 
foarte greu de împlinit pentru 
tinerele fete din țările capita
liste — ale căror dorințe și viață 
Ie înfățișăm cititorilor noștri. 
Muncitoare, vinzătoare de ma-

gazin, manechine, eleve de li
ceu, manichiuriste, fete simple, 
cu visuri modeste, fără preten
ții. Viața insă, viața care le 
este impusă de orîoduirea ca
pitalistă in care trăiesc, le îm
piedică să obțină cele cîteva 
mici amănunte la capătul că
rora Mariella sau Boudette, ar 
putea să spună: sint fericită!

Boudette, 15 ani

Incertitudine, 
dezamăgire...

WASHINGTON 6 (Agerpres).— 
Acum cîteva zile în S.U.A. s-a ex
perimentat lansarea pe orbită a 
unui al doilea satelit „Explorer 
II".

Agenția France Presse relata Joi 
dimineață că în rîndurile specia
liștilor domnește „cea mai mare 
incertitudine în ceea ce privește 
soarta celui de-al doilea satelit a- 
merican“.

Oamenii de știință sînt de pă
rere că este posibil fie ca satelitul 
să fie ars în straturile superioare 
ale atmosferei, fie ca instalațiile 
sale de radio să nu funcționeze. 
In orice caz s-a anunțat că nu se 
va putea ști nimic precis decît 
peste câteva zile.

★
WASHINGTON « (Agerpres). 

Ilagerty, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a declarat că preșe
dintele S.U.A. Eisenhower, este 
dezamăgit de faptul că nu sînt 
știri în legătură cu soarta celui 
de-al doilea satelit american „Ex
plorer“ și așteaptă încă știri în 
legătură cu cele întîmplate.

Sosirea la Tașkent a tovarășilor Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu

TAȘKENT 6 (Agerpres). 
După cum anunță TASS 1; 
martie a sosit la Tașkent Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne care se află în drum spre 
India, und? va face o vizită ofi
cială. împreurță cu președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
au sosit la Tașkent Emil Bodnă
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., Avram Bu
naciu, ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Romîne.

Pe aeroportul pavoazat cu dra
pelele R.P.R.. U.R.S.S. și R.S.S. 
Uzbece, tovarășul Chivu Stoica și 
persoanele care îl însoțesc au fost

V?zita oaspeților romîni în India 
este așteptată cu mult interes
DELHI 6 De la trimisul spe

cial Agerpres: ln capitala Indiei 
este așteptată cu mult interes vi
zita tovarășului Chivu Stoica, în
soțit de tovarășii Emil Bodnăraș 
și Avram Bunaciu. Totul poartă 
pecetea atmosferei pregătitoare 
sosirii înalților oaspeți.

După cum s-a aflat, în afara 
capitalei Indiei — Delhi, se vor.

. — întîmpinați de Mansur Mirza Ah- 
la 6 medov, președintele Consiliului de 

Miniștri al R.S.S. Uzbece, de R. 
G. Gulamov, prim-vicepresedinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Uzbece, D. I. Ilhamova, se. 
cretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Uzbece și de 
alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Uzbece, Mansur 
Mirza Ahmedov, a oferit în cins
tea președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., Chivu Stoica și 
a persoanelor care îl însoțesc o 
recepție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie cordială.

Poporul Indian cu o civilizație milenară, păstrează și dezvoltă talentul, înclinațiile sale spre artă 
și cultură.

In fotografie: Cu multă Iscusln ță aceste tinere fete Indiene lu crează la un centru de artă apli
cată. Din miinile lor harnice ies adevărate comori de artă.
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COMENTARIUL

De mai multe luni, opinia publi
că discută cu aprindere planul po
lonez de denuclearlzare a Europei 
centrale Planul Rapackl a fost 
considerat tn multe țări occiden
tale ca un prim pas spre crearea 
unul climat de încredere în acea
stă zonă frămîntată a Europei. 
Amintim că planul polonez a fost 
acceptat pînă acum de către Po
lonia. inițiatoarea lui. Cehoslova
cia șl Republica Democrată Ger
mană. Opoziția este făcută numai 
de guvernul de la Bonn, care ast
fel devine piedică principală în 
realizarea principiilor planului.

Ecoul în opinia publică fiind fa
vorabil și dorind să vină în în- 
tîmpinarea punctului de vedere a- 
pusean. guvernul polonez a pre
zentat un memorandum care aduce 
o serie de precizări de principiu 
față de propunerile anterioare 
conținute în planul Rapackl. In 
memorandum se prevăd moda, 
litățl de control a denuclearizării 
pre'-um și o serie de amănunte atît 
în ce privește principiile de bază 
cît și procedura.

Pentru observatorul politic obiec
tiv ca și pentru orice om de bună 
credință este limpede că crearea

i i ............. ..  1,1

vizita orașele Agr a, Bombay, 
Pună, Bangalore, Madras, Calcutla 
— monumente ale străvechii arte 
indiene.

De pe acum drapelele romînești 
flutură alături de cele indiene în 
marea piață a parlamentului, iar 
cele mai influente ziare din Delhi, 
Bombay, Calcutla, Madras publică 
articole despre activitatea econo
mică și culturală din R.P.R.

La 6 martie ziarele din Delhi 
și cele din provincie au publicat 
pe prima pagină fotografia tova
rășului Chivu Stoica, precum și 
comentarii asupra vizitei sale.

Acum cîteva zile, din inițiativa 
cîtorva personalități ale vieții ob
ștești, a huit ființă o asociație pen
tru prietenia romîno-indiană. La 5 
martie s-a deschis sub auspiciile 
societății de arte și artizanat o 
expoziție de artă populară romi- 
nească. La deschidere a participat 
vicepreședintele Indiei, Radhak. 
rishnan și alte personalități in
diene. Vicepreședintele Radhak- 
rishnan, care a vizitat Romînia, a 
elogiat măestria artiștilor populari 
romîni și a exprimat urări pentru 
dezvoltarea pieteniei romîno-in- 
diene și pentru o mai buni cu
noaștere a celor două popoare. 
Ambasadorul R.P.R. în India, Ni- 
colae Cioroiu, a mulțumit organi
zatorilor expoziției pentru munca 
depusă. Asistența în rîndurile că
reia se găseau numeroși ziariști, 
scriitori, oameni de artă, a primit 
cu interes exponatele.

Astăzi și mîine Unt zile de săr
bătoare în India, poporul prăznu- 
iește venirea primăverii prin cîn- 
tece și dansuri. Pe străzi circulă 
veseli tineri și bătrîni înarmați cu 
pompe sau cu simple cutii de vop
sele cu care stropesc pe toți întîl- 
niții în cale. Cîțiva tineri postați 
în apropierea Parlamentului și-au 
pregătit vopsele roșii, galbene și 
albastre. Hainele suferă, dar ini
mile se bucură.

De cînd mă știu, sînt strigată 
Boudette. Acum, cînd am 15 ani, 
găsesc că numele nu e chiar atît 
de amuzant. Sînt ucenică intr-o 
pielărie. Dar nu eu mi-am ales 
această meserie. Ar fi trebuit să 
urmez cursurile centrului Suzanne 
Masson. După patru ani, aș fi 
devenit muncitoare industrială, 
tehniciană în metalurgie.

Sub pretextul că aceasta este o 
muncă de bărbați, nu se deschide 
un centru de școlarizare pentru 
fete. Același lucru se petrece cu 
majoritatea meseriilor interesan
te. Se înțelege că nu toate fe
tele trebuie și pot îndrăgi croi
toria, nu-i așa ? Cu toate acestea 
m-am prezentat la centrul Su
zanne Masson. Este singurul 
care există în toată Franța dar 
și acolo fetele nu sînt acceptate. 
Am intrat cu greu Ia concurs, dar 
în cele din urmă n-am fost ad
misă.

Atunci am văzut un anunț în
tr-o vitrină: se caută o ucenică 
la o marochinărie.

Am lucrat timp de trei luni de 
probă. Apoi am fost angajată cu 
contract. Lucrez ca ajutoare, dar 
nu cîștig decît 90 
oră. Mai tîrziu, îmi 
menul de calificare 
muncitoare. Lucrez 
ore pe zi.

Michele, 18 ani
In Loire et Cher (departament 

din Franța) nu există nici un 
centru pentru tinerele fete ce do
resc să devină lucrătoare. Ce să 
facem oare fără meserie? Am o 
prietenă, Jeanine, care și-a găsit 
serviciu la Normand. Acolo este 
o uzină textilă. Jeanine are 18 
ani. Lucrează 10 ore pe zi la 
două războaie. Cîștigă puțin și 
ea. Noi. fetele, sîntern totdeauna 
plătite mai puțin decît băieții, 
deși muncim la fel de mult și 
de greu. E drept oare acest lu
cru ?

ln sătucul meu natal. Chirvoy, 
din Touraine n-am găsit de lu
cru. Am încercat să plec. Mi-a 
venit ideea să învăț steno-dacli- 
lografia, prin corespondență. 
Cursurile, bineînțeles, sint foarte 
scumpe. Părinții mei au acceptat 
acest sacrificiu. Timp de citeva 
luni am fost nevoită să muncesc 
din greu, pînă am căpătat expe
riență.

Dar mai rămînea de făcut lu
crul cel mai greu, găsirea unui 
serviciu. Am căutat timp de 6 
luni. In cele din urmă am găsit. 
Cîștig puțin, ca și prietena mea 
Jeanine. Nu am alte perspective 
decît să continui să duc o viață 
fără rost.

Uniunea Tinerelor Fete Fran-

ejutoare, dar 
de franci pe 
voi trece exa- 
și voi deveni 

pînă la 10

ceze are dreptate că luptă pen
tru ca în toată țara să fie create 
centre pentru ucenice și că cere 
pentru ele salarii omenești. In ce 
privește marea campanie pentru 
pace în Algeria, lansată de 
U.T.F.F. iad parte la ea cu toa
tă inima. Fratele meu este în 
Algeria. Poate că dacă nu ai pe 
nimeni acolo nu poți înțelege ce 
înseamnă așteptarea unei scri
sori care nu vine. Și cînd nu 
vine îți intră în cap o idee fixă : 
acum 5 zile mai trăia încă.

Dar azi? Cîți n-au scris: „To
tul e bine“ și în fapt erau morți 
înainte ca vorbele lor să ajungă 
la destinație...

Mariella Sciuppi,
22 ani

Lucrez ca vinzătoare în marele 
’ i U.P.I.M. din Roma și 

cîștig între 32—33 de mii lire pe 
lună. E o muncă obositoare. Pa
tronul mi-a încredințat 12 metri 
de stand într-un sector foarte bo
gat, deși mai înainte o vinzătoare 
avea numai patru metri.

Lucrînd cît îi ziua de mare la 
un asemenea stand ajung seara 
acasă frîntă de oboseală și dureri 
de cap. 12 metri de stand este o 
distanță foarte mare pe care tre
buie s-o acoperi de sute de ori 
pentru a lua obiectul, pentru a-l 
înregistra, a primi bani și a eli
bera bonul; aceasta înseamnă ki
lometri de alergătură în fie
care zi.

îmi e în adevăr greu și munca 
e dură, dar nu asta mă preocupă. 
Grija mare 
dreptate pe care o sufăr constă în 
faptul că patronul nu respectă

drepturile pe care, de bine de rău, 
ni le acordă legea.

Ca vinzătoare, am dreptul la 
plata asistenței medicale sau la 
indemnizație în caz de lichidare 
a contractului de muncă. Ca să 
scape de această obligație patronul 
m-n încadrat în state drept „cu- 
rățitoare“ așa că nu mai am nici 
unul din drepturile acordate. 
Dacă mă îmbolnăvesc nu primesc 
nici un fel de asistență medicală 
și, pe deasupra, sint concediată 
fără a primi nici un ban. Dacă 
îndrăznim să cerem respectarea 
drepturilor noastre de către patron 
sîntern imediat concediate, iar cu 
șomajul care există astăzi a fi dat 
afară este o nenorocire.

și totodată marea ne*

Bruna, 21 ani
Sînt manichiuristă la marele 

coafor Gianti, din Roma. Condi
țiile de lucru aînt foarte proaste 
dar cum banii nu ți-i dăruiește ni
meni trebuie să-î ciștigi muncind. 
Seara, cînd după o zi de muncă 
termin lucrul, ochii mă înțeapă ți 
mă ustură foarte tare din cauza 
becului electric la care lucrez. 
Deși munceso din greu primesc 
doar o mică parte din banii pe 
care patronul îi încasează de pe 
urma muncii mele. Aceasta este 
de altfel soarta tuturor fetelor 
care, ca și mine, fac această me- 
serie. Sînt plătită cu 4.000 de lire 
pe săptămînă. Patronul cîștigă în 
schimb de pe urma muncii mele 
aproximativ 40.000 de lire pe săp- 
tămină.

(După ziarul l’Humanité și scri
sorile corespondentului nostru la 
Roma, LUIGI PINTOR).

Adunarea activului de partid 
din Budapesta

BUDAPESTA 6 Coresponden
tul Agerpres transmite: Joi 
după-amiază a avut loc în sala 
de festivități a Sindicatului mun
citorilor din construcții o adu
nare a activului de partid convo
cată de C.C. a] Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și Comi
tetul orășenesc de partid al 
Budapestei, la Care s-a prezentat 
darea de seamă a delegației gu
vernamentale și de partid a R-P. 
Ungare care a vizitat R. P. Ro- 
mînă.

Adunarea a fost deschisă de 
Csikesz Jozsefne, secretar al Co
mitetului orășenesc 
Budapestei, care a 
tov. Radar Janos. 
delegației de partid 
mentale ungare care a vizitat Ro- 
mînia nu poate participa, fiind

de partid al 
anunțat că 
conducătorul 
și guverna-.

bolnav. Darea de seamă a dele
gației a fost prezentată de tov. 
Kallaj Gyu’.a. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S U. care a făcut o amplă 
expunere asupra vizitei delega
ției ungare în R. P. Romînă, des
pre rezultatele convorbirilor w 
conducătorii P.M R. și ai guver
nului R. P. Romîne.

Vorbitorul a fost în repetate 
rînduri puternic aplaudat de cei 
prezenți In sală.

In încheierea adunării, tov. 
Csikesz Jozsefne a subliniat ma
rea importanță pentru adîncirea 
și pe mal departe a indestructibi
lei prietenii romîno-ungare, a vi
zitei delegației și a declarației 
comune semnată între cele două 
delegații.

Adunarea a luat sfîrșit prin 
Intonarea „Internaționalei.

MILENIILE
SI ULTIMA ORA (I)

Denuclearizarea Europei centrale
element

unei zone denuclearlzate poate 
duce la îmbunătățirea atmosferei 
internaționale, poate contribui la 
tratative mal largi în problema 
dezarmării și la rezolvarea altor 
probleme Internaționale litigioase. 
Aceasta este l" 
atlantice, a cărei 
extinderea __ _ _
înarmărilor nucleare va duce fără 
îndoială la permanentizarea scin
dării Europei în blocuri opuse și 
la complicarea situației, mai ales 
în centrul Europei.

Ințelegînd această situație, oa
meni politici occidentali mai rea
liști s-au aplecat cu atenție asupra 
memorandumului, l-au cercetat, ca- 
liflcîndu-1 drept un pas pozitiv pe 
calea destinderii.

Vice-președintele partidului liber 
democrat din R. F. G., dr. Mende, 
a declarat recent : ..Noua propu
nere poloneză privind negocieri 
preliminare bilaterale intre Varșo
via și Bonn trebuie primită cu sa
tisfacție. ■ Planul lărgit al Iul Ra
packl nu este o dogmă politică 
sau militară, cl o bază foarte fa
vorabilă de discuții care poate fi 
unul din punctele de pe ordinea 
de zi a unei conferințe la nivel

alternativa politicii 
continuare prin 

asupra altor țări a

principal în crearea destinderii
înalt precum șl a altor conferințe 
ale statelor membre ale NATO". 
Purtătorul de cuvînt al grupului 
parlamentar al partidului social
democrat din Germania occiden
tală. dr. Karl Mommer a declarat 
că planul Rapackl, deși nu va rea. 
liza reunificarea Germaniei, va 
aduce totuși o slăbire a încordării 
în relațiile internaționale, iar în 
condițiile acestei destinderi va fi 
mai ușor să se ajungă la soluțio
narea problemelor politice acute.

Cercurile revanșarde vest-ger- 
mane. încurajate de cercurile poli
tice occidentale care nu doresc 
destinderea relațiilor Internațio
nale. au reacționat însă negativ 
și la memorandum. Obiecția prin
cipală rămtne și pe mai departe 
aceea că planul polonez nu preve
de reunificarea Germaniei. Or, s-a 
precizat de nenumărate ori că re
unificarea șl crearea unei zone de- 
nuclearizate sînt două probleme 
diferite, nelegate între ele, cea de 
a doua contribuind tocmai la crea
rea treptată a unui climat favora
bil și a condițiilor necesare pen
tru unificarea Germaniei. In plus 
și în special din partea cercurilor 
militariste se reproșează planului

polonez intenția de a nu permite tinderea, cl Intensificarea încor- 
înarmarea atomică a noului dării ar alcătui climatul politic ia- 
Wehrmacht. ceea ce, se afirmă tn 
aceste cercuri, ar pune Occidentul 
tn nu știu ce presupusă inferiori
tate în privința armamentului cla
sic.

Curentul favorabil creat mai ales 
în opinia publică' vest-germană 
interesată în găsirea unor modali
tăți conctete menite să micșoreze 
încordarea și să ducă la nașterea 
unor premise care să permită uni
ficarea. au împiedicat cercurile po- . . . .. . ..
litlce oficiale vest-germane să res- se feresc să rupă toate firele și să 
pingă categoric planul Rapacld, 
punctul de vedere oHcial nefiind 
încă exprimat. Și atunci, ca întot
deauna cînd cancelariile occlden. 
tale se află în impas diplomatic 
se încearcă diversiuni.

Una din ele e cuprinsă tn discur
sul generalului Norstad, rostit la 
televiziunea vest-germană. Șeful 
suprem al trupelor N A.T.O. caută 
să momească opinia publică ger
mană cu arma atomică, a cărei 
prezență în arsenalul armatei vest- 
germane, pretinde Norstad, ar crea 
cele mal optime condiții pentru u- 
nificare. Cu alte cuvinte nu des-

vorabil unor discuții rodnice între 
Est și Vest. Aceasta este teza ve
che și ruginită a politicii occiden
tale.

Discutarea planului polonez de 
denuclearlzare a Europei centrale 
este încă în curs. Deoarece cercuri 
largi ale opiniei publice din Euro
pa privesc cu excepțională sim
patie Ideea creării unei zone de- 
nuclearizate, cercurile politice in
fluente din R. F G. șl din S.U.A... ..... .- .
respingă planul, • Continuînd să 
caute însă noi pretexte pentru a 
amîna un răspuns clar șl definitiv 
Curentul de opinie creat în Apus 
ca șl presiunea opoziției vor in
fluența fără îndoială atitudinea 
guvernului de la Bonn, ca și a 
celor de la Londra. Paris și Wa
shington șl în complexul eveni
mentelor internaționale îri plină 
desfășurare acum, planul guver. 
oului polonez va constitui o bază 
de discuție serioasă șl o contribu
ție la destinderea încordării inter
naționale.

AL. GÎRNEAȚA

(Urmare din pag. l-a)

taje, cu magazine de lux la par
ter. Cîteva clădiri mult mai înal
te, destinate hotelurilor, ridicate 
de întreprinzătorii americani. Pile 
pe cornișa paradisiaci ce înso
țește, de-a lungul cîtorva kilome
tri, marea. Jocul firmelor care,
seara, speculează ingenios titlurile 
în franceză și arabă, aprinzîndu-le 
în neon, simultan sau alternativ. 
Intensă circulație de limuzine cu 
inscripția „prive“ și parcajul de 
mașini în jurul unor edificii cen
trale, băncilor și bursei. Cinema
tografe și restaurante de primă 
mină, cafenele, baruri și dancing- 
uri etc., animate de domni pur- 
tind impecabile costume din stofă 
englezească și care își 
garderobă fesurile roșii, 
mai bun fetru egiptean.

A doua Alexandrie, pe care o 
vedem întîi din goana autobuse
lor, în drum spre așa-zisa coloană 
a lui Pompei, este insă copleși
toare. Din artere pe care circulă 
tramvaiul (acesta absolut gol pe 
dinăuntru și cu chiorcliini de 
oameni pe scările întinse pe toa
tă lungimea vehiculului) se des
face, din douăzeci în douăzeci de 
metri cîte o stradă. Mai exact, 
fiecare a doua casă are. lateral, o 
astfel de stradă care-i ține loc și 
de curte. Ceea ce se vede în aces
te hudițe înguste, nesfîrșite, este 
lumea ne-aranjată pentru foto
graf, lumea surprinsă în forfota 
ei, cu o vitalitate exersată în con
diții aproape subumane.

Acolo, între ziduri oarbe, fără 
soare, copiii, sute de copii vioi, im
bracali în halate vărgate, colora
te țipător, aleargă zbengui ndu-se 
în jocuri universal cunoscute.

Acolo, bărbații înveslmîntați să
răcăcios își descarcă obosiți coșu
rile cu portocale și lămii, banane

lasă 
din

la
cel

și roșcove, smochine și castane, 
nuci de cocos fi curmale, trestii 
de zahăr și rodii. Lingă marfa lor, 
rezemîndu-se de perete, se lasă 
pradă unei meditații fără țintă. 
Ingîndurarea dă expresie tristă fe
ței pline, cu ochi larg deschiși și 
rotunzi, cu buze tăiate ferm, ca 
în portretele strămoșilor lor din 
regatul vechi.

Acolo, pe străzile înguste, fe
meile par toate văduve neconso
late, cu bizarele și rarele lor a- 
pariții, în negru de jos pînă sus, 
cu fața de timpuriu veștejită, as
cunsă de două basmale, peste 
frunte și peste gură, legate și 
susținute intre ele printr-un su
port de lemn ori de alamă ce le 
apasă foarte inestetic nasul.

Acolo frizerii își exercită me
seria în stradă, într-un nimic mai 
stingheriți de circulație decît 
văcsuitorii de ghete la noi ; vîn- 
zătorii își îndeamnă cu chiote 
măgărușii care nu se grăbesc de
loc ; la intersecții zarafii cioc
nesc cu monezile in tejghelele im
provizate, oricind gata să schim
be valute ; cafegii mărunți oferă 
celor doi-trei dienți zarurile 
cărțile de joc,

Strada vuiește.
Nu vei înțelege nimic din 

flelul orașelor egiptene dacă
traversezi măcar o fîșie din deșert. 
Ceea ce este egal cu o deplasare 
scurtă, spre est de Nil în deșertul 
arabic, sau spre vest de Nil în 
deșertul libian: nisipurile formea
ză 964 la sută din întreaga supra
față a țării. Procentul e fantastic. 
Din aproape un milion de kilo
metri palrați. Nilul și cîteva oaze 
fertilizează 381)00 de kilometri 
palrați. Toată structura sufletească 
a egipteanului este determinată de 
asprimea acestor cifre.

Călătorind pe autostrada care 
străbate acea prelungire a Saharei

sau

SU- 
nu

care este deșertul libian, as
faltul permite să depășim 100 
de kilometri pe oră. Dar fără in
dicatorul de kilometraj nu ne-am 
dat seama de viteză : lipsesc 
punctele de reper, nisipul nu poa
te fi comparat cu nisipul, tufele 
sărăcăcioase sînt prea rare, pa
nourile cu reclame sînt prea dese, 
orizontul este plat. O singură dată 
zărim, departe, aproape confun- 
dîndu-se cu pînza gălbuie care 
tremură ușor în văzduh, două si
luete de cămile, corăbiile deșertu
lui. Oare pentru uzul stăpînilor 
lor s-au înșirat de-a lungul auto- 
stradei reclamele proslăvind cali
tățile scaunului produs de firma 
Elwik ?

Poposim într-o oază : case albe, 
cu acoperiș plat, străjuite de cîți- 
va curmali. Jur împrejur pustiul, 
străpuns de fîșia asfaltată. Unde
va, nu prea departe, sfidează Ni
lul. Fluviul curge domol, grav, cu 
demnitate, zeitate detronată numai 
pe jumătate, căci recoltele, în 
ciuda cîtorva baraje, încă mai 
depind de nivelul revărsărilor 
sale. Nivel dificil de reglat. Prea 
mare : inundă semănăturile, pus
tiește satele, îneacă și distruge. 
Prea mic .- lasă cimpurile arse, 
canalele se astupă, crapă, se pră
bușesc, vitele pier. Intre egiptea
nul. de aslâii și îndepărtatul râu 
strămoș se interpun zeci de 
veacuri și stăpînirile efemere sau 
de durată ale hiesoșilor, perșilor, 
grecilor, romanilor, arabilor, tur
cilor, englezilor; dar pustiul și 
Nilul se lupta încă și astăzi, la 
cei doi poli ai existenței, cu a- 
ceeași înverșunare.

Doar că acum nu rugăciunile 
marilor preoți, ci proiectele ingi
nerilor hidrotehnici se bucură de 
încrederea ponorului și a conducă
torilor săi: barajul de la Assuarr 
trebuie ridicat.
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