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un nou port romînesc la Dunăre
t La Brăila se
• construiește un
• mare combinat
• de prelucrare 
Ì complexă a stu-
• fulul, rod al co- 
i laborării tovără- 
: șești a R.P.R., 
ț cu Republica De-
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laborării tovără
șești a . R.P.R.,
mocrată Germa
nă, Republica 
Cehoslovacă și

Utemiști, tineri din asricultură ! Participați
cu tot elanul vostru ti neresc la î n făptui rea

sarcinilor trasate de partid pentru
dezvoltarea agriculturii !

Fiecare angajament
să devină faptă!

Animați de dorința de a contri
bui efectiv la dezvoltarea unități
lor agricole socialiste de stat și 
cooperatiste in care muncesc, ute- 
miștii și tinerii de pe ogoarele ra
ionului Snagov din regiunea Bucu
rești s-au înrolat activ în acți
unea pornită de tinerii din agri
cultură. îndată după studierea do
cumentelor Consfătuirii de la 
Constanța, cele 27 de organizații 
de bază U.T.M. din sectorul agri
col socialist de stat și cooperatist 
au ținut adunări generale deschise 
în care tinerii și-au luat angaja
mente pe măsura forțelor lor. in 
această perioadă, activiștii Comite
tului raional U.T.M. Snagov au 
acordat acțiunii o deosebită aten
ție. Ei au sprijinit organizațiile 
de bază U.T.M. și i-au îndrumat 
pe tineri să-și asume sarcini con
crete din cele mai principale sec
toare de muncă. îndrumată de 
instructorul Aurel Țunău, organi
zația U.T.M. din G.AS. Periș 
și-a luat, printre altele, angaja
mentul să răspundă de sectorul a- 
vicol. Deși conducerea gospodăriei 
nu avea prea mare încredere în 
forțele tinerilor, ei s-au achitat 
pînă acum conștiincios de sarcina 
pe care și-au asumat-o. în numai 
cîteva săptămâni după ce au luat 
în primire acest sector, cei peste 
30 de tineri care muncesc aici au 
redus mortalitatea 1a puii ieșiți 
din incubatoare cu 9 la sută, față 
de 7 la sută cit prevedea angaja
mentul. Aceasta înseamnă un plus 
de aproape 800 pui lunar.

Tinerii de la S.M.T. Cocioc 
și-au îndeplinit și ei o bună parte 
din angajamentele luate. Acestea 
s-au concretizat pînă acum prin 
economii de carburanți și piese de 
schimb în valoare de aproape 
3.000 lei și prin terminarea repa
rațiilor motoarelor electrice nece
sare ariilor de treier cu 30 de zile 
mai devreme față de data stabili
tă. Instructorul Aurel Țănău, care 
răspunde de acest sector, a contro
lat și îndrumat activitatea organi
zației de bază U.T.M. și a urmă
rit modul in care iși îndeplinesc 
tinerii fiecare angajament. Același 
lucru se poate spune și despre 
instructorul Gheorghe Mihai, care 
are in sectorul său de activitate 
și organizația de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă din comuna 
Dascălu. Ajutată de el, organiza
ția de bază U.T.M. de aici a for
mat o echipă de 15 utemiști care 
răspund de lucrări precise. Prin
tre altele, echipa răspunde de 30 
de hectare de porumb, din cele 
60 hectare pe care le are gospo
dăria, de pe care tinerii s-au an
gajat să obțină cu 400 kg. boabe 
la hectar peste plan. Ei și-au or
ganizat în așa fel munca, incit a- 
cum au terminat prașila a doua.

După cum arătam la început, în 
toate organizațiile de bază U.TJM. 
din sectorul agricol socialist de 
stat și cooperatist din raion, acți
unea « pornit cu entuziasm. Și în 
mai toate organizațiile U.T.M. ti
nerii au obținut succese frumoase 
pînă acum. Există din partea tine
rilor din raion un interes sporit 
față de problemele de producție 
ale unităților din care fac parte.

Din păcate, însă, tinerii nu mai 
sînt ajutați, ca la începutul acți
unii, de către activiștii comitetului 
raional U.T.M. Treptat, treptat a- 
ceșlia au încetinit ritmul și 
momentul de față mulți dintre ei 
aproape au uitat de sarcinile ce le 
revin in această direcție. Dacă 
la început ajutau concret organi
zațiile de bază, se interesau de 
modul cum se îndeplinește fiecare 
angajament, acum se mulțumesc 
să înregistreze unele fapte și alît. 
Or, nu e important numai să în
cepi o acțiune, ci să lupți ca ea 
să fie dusă pînă la capăt.

l'Tl

NICOLAE BARBU

La Stațiunea I.C.E.S. Sone
ria — regiunea Hunedoara, 
lucrează mulți tineri.

lată-i în fotografie pe: Ma- 
ria Ciortea, Maria Dor și 
Alex. Chircă, ascultînd expli
cațiile tehnicianului lacob 
Ludovic cu privire la întreți
nerea culturilor din pepinie
ra stațiunii.

Primirea ministrului 
Comerțului și Economiei 
al Republicii Arabe Unite 

de către președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. R , Chivu Stoica
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; Republica Popu- 
> Iară Polonă. Lu- 
t crările combina-
• tulul se împart 
î in trei mari gru-
• pe. Una dintre
• acestea va fi cea 

a portului Chis- 
cant, unde se va 
aduce stuful cu 
vapoarele spre 
a fi transportai 
la combinat.

Pe malul Du
nării, in punctul 
Chiscani, tineri 
și vlrstnici des
fășoară o mun
că patriotică 
pentru a stăvili 
apele furioase 
ale bătrlnului 
fluviu șt a îtui- 
inta cu uscatul în , _ _
te complicate lucrează aici zi și 
noapte umplind cu zgomotul 
lor valea din jur. Nu peste 
mult timp va apare un nou 
port la Dunăre, portul Chis- 
cani. El va măsura o pătrime

• din mărimea portului Brăila.
Cu un an In urmă, aici nu 

era nimic. Lucrările au început 
abia spre sfirșitul lunii sep
tembrie a anului trecut. Cu 
toate capriciile fluviului care. 
In timpul iernii trecute, n-a în
ghețat, șantierul s-a . întins. 
Buldozere, dragline, alimenta
te cu energie electrică de la 
prima uzină electrică roml- 
nească plutitoare care a fost 
montată aici, lucrează mlnuite 
de muncitori și ingineri specia
liști, In majoritate tineri. El 
îngustează albia Dunării, des- 
fășurlnd panglici de drumuri in 
împărăția peștilor. Și din mun
ca aceasta dirză, entuziastă, au 
început să crească primele roa
de. Lucrările înaintează cu re
peziciune, in sectorul digului 
pe care va fi amplasat portul.

Dar, pentru a ajunge aici, 
constructorii portului au trecut . 
prin mari și grele încercări. In Ț 
primăvara aceasta apele Dună- î .. - - - '---— •
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:Absolvenții Universitățiipopulare pentru tineret
Miercuri după amiază sala 

de lectură a Bibliotecii cen
trale a Uzinelor „23 August“ 
din Capitală și-a schimbat as
pectul cotidian. Liniștea ce 
domnește de obicei aci a fost 
tulburată de veselia și elanul 
tineresc al celor 100 de absol
venți ai Universității populare 
pentru tineret care veniseră să 
participe la festivitatea de în
chidere a cursurilor. Erau pre- 
zenți în sală tineri strungari 
de la Uzinele „23 August“, fi
latoare de la F.R.B., laminatori 
și electricieni de la Uzinele 
„Republica“, invitați din partea 
Comitetului orășenesc si raio
nal U.T.M.

La festivitate a luat parte și 
prof, univ. M. Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al S.R.S.C.

Darea de seamă a fost pre
zentată de tov. Popescu Magda, 
din colectivul de conducere al 
Universității populare care a

al activității 
luat apoi cu- 
cursanți care, 

arătat utilitatea

Ministrul Comerțului și Econo
miei al Republicii Arabe Unite, 
dr. Abdel Moneim El Kaissuny, 
care se află în Romînia, a făcut 
joi, 19 iunie, o vizită de curtoazie 
președintelui Consiliului de Mini
ștri al R.P. Romîne, Chivu Stoica.

A asistat ministrul Comerțului, 
Marcel Popescu.
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& Dragă plutitoare In portul ChiscanI

apd. Agrega
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Sâ întărim disciplina
tineretului în producție

rit au înregistrat o creștere pe 
care n-o întîlnești decît odată 
la 30 de ani. In ciuda acestei 
mari greutăți, constructorii au 
lucrat intens . pentru fixarea 
platformei portului. Chiar și un 
necunoscător ișl dă seama de 
uriașa muncă ce s-a depus 
pentru excavarea atitor mii șl 
mii de metri 
și piatră.

Brigada de 
de Ion Țarcă 
men greu de

cubi de pămlni
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Pescuit bogat

făcut un bilanț 
universității. Au 
vîntul numeroși 
după ce au 
frecventării universității pentru 
activitatea în producție au fă
cut propuneri de îmbunătățire 
pe viitor a programului prin 
introducerea mai multor 
ferințe de popularizare a celor 
mai moderne cuceriri ale știin
ței și tehnicii precum și stu
diul unei limbi străine. Apoi 
au fost împărțite cursanților 
diplome și premii.

Printre cei care s-au eviden
țiat se numără lăcătușul Mu- 
reșanu Ion, electricianul Agop 
Filip, turnătorul Militaru Ion 
de Ia Uzinele „23 August“, fi- 
latoarea Banu Ștefania, electri- 
cianu Ghibea Nicolae, contro- 
loarea de calitate Sava Maria 
de la F.R.B., strungarul Preda 
Ștefan, controlorul de calitate 
Hoscu Iosif de la 
publica“ și alții.

în încheierea 
urmat un frumos 
zentat de echipele artistice de 
la cele trei întreprinderi.

Vizita de plecare 
a ambasadorului 

Republicii Democrate 
Germane la preșe

dintele Consiliului 
de Miniștri, 

Chivu Stoica
legătură cu plecarea defini-

:

:

:

con-

Uzinele „Re-

festivității a 
festival pre-

In
tivă din Republica Populară Ro- 
mînă, ambasadorul Republicii De
mocrate Germane, Georg Stibi, a 
făcut o vizită protocolară la 18 
iunie a.e. la președintele Consi
liului de Miniștri, Chivu Stoica.
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tineret condusă 
a avut un exa- 
trecut în zilele 

de I, ~2 și 3 mai. Digul era a- 
meninfat de valuri. Stlnd la 
posturile lor, pe ploaie și pe 
vini, tinerii din această briga
dă au intervenit zi și noapte. 
Datorită muncii lor, digul a 
fost salvat.

Și iată: pe valea pe unde cu ? 
ani în urmă Dunărea Iși legă- * 
na apele repezi, tăindu-și drum 
printre sălcii și bolovani, merg 
astăzi pe o lungime de un kilo
metru mașini șl tractoare care 
transportă pământul și pietrele 
necesare digului. Două linii noi 
de cale ferată se vor furișa din 
port pînă sus, în incinta mare
lui combinat de prelucrare

C. BANCILA
(Continuare în pag. 3-a)
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Maistrul comunist Galfi Gyor- 
gy îmi povestea cu amărăciune 
despre condițiile în care, cu 18 
ani în urmă, învățase meseria de 
tîmplar. Apoi, cu pasiunea unui 
părinte îmi destăinuia bucuria 
de azi pentru roadele unei mun
ci entuziaste și neobosite : zeci de 
tineri învață tainele meseriei sub 
privirile sale atente.

Referindu-se la tinerii din sec
ția ce-o conduce, secție cheie în 
fabrică, tov. Gyorgy spunea :

— La noi sînt numai tineri. 
Toate mașinile sînt deservite de 
cei din generația tînără de tâm
plari. Uite-1 acolo pe Torro Al- 
bert, un tîmplar merituos, deși 
foarte tînăr. Orice operație ar face, 
la orice mașină l-aș repartiza, nu 
rămîne niciodată sub plan. Teodor 
Dragoș — la fel. Cum explic suc
cesele acestor tineri, fruntași între 
fruntași ? Spirit de disciplină, ati
tudine socialistă față de muncă. 
Nu ți-ar întîrzia nici un minut di
mineața, și-și văd totdeauna de lu
cru, nu discută verzi și uscate cu 
alții în timpul muncii.

Unii însă...
Maistrul mi-a dat putința să 

înțeleg că nu toți tinerii de aici 
sînt la fel, nu toți lucrează cu a- 
ceeași conștiinciozitate. Mai sînt 
și din aceia care la un eventual 
examen ar fi cotați cu „insufici
ent“ în privința disciplinei, a a- 
titudinii față de muncă.

•k
La o mașină de frezat lucrează 

Florea Domide. Bun tîmplar. 
Chiar foarte bun. Uneori, însă, se 
plimbă fără rost, pierde timp pre
țios în discuții despre meciurile 
de fotbal... Alteori, mai ales a- 
tunci cînd j se repartizează lucru 
la anumite faze care „nu-i con
vin“, comentează 10-15 minute 
dispozițiunile maistrului. El pier
de mult timp în fiecare zi; dar

dacă ar pierde numai 10 minute, 
chiar aceasta tot ar însemna în- 
tr-o lună 4-5 ore, deci timpul 
necesar pentru lucrarea a 47 bor
duri de uși.

Și Sarik Zoltan, frezor, pierde 
minute prețioase cu discuții în 
timpul muncii și din pricina în- 
tîrzierii în pauza de masă. Oros 
Adrian și Iuliu Mănuț — la fel.

~..........................X»-

Cum se ocupă tinerii 
de la întreprinderea 
„Libertatea“ din Cluj 

de creșterea 
randamentului mașinilor 

4

Toți laolaltă influențează negativ 
nu numai randamentul mașinilor 
la care lucrează, ci activitatea în
tregii secții.

O frînă în creșterea producției 
o constituie întîrzierile de la lu- 
cru. .Valentjn Minu lucrează la o 
mașină de grosime. Nu singur, ci 
împreună cu Alexandru Ciubîrcă. 
Norma zilnică este de 800 bucăți 
panele. Dar Minu întîrzie deseori, 
cîteodată chiar și o oră. Aceasta, 
în graiul cifrelor, înseamnă 100 de 
piese mai puțin pe zi. Pentru că 
atunci cînd lipsește colegul său, 
Ciubîrcă e silit și el să stea.

Sînt și luni cînd totuși planul 
se îndeplinește. Cum. insă ?

întîrzierile la serviciu, discuțiile 
inutile, întîrzierea la venirea de

la masă ori plecarea timpurie la 
masă, fac să se piardă timp pre
țios. Aceasta determină o muncă 
în asalt pentru îndeplinirea nor
mei. Munca în asalturi a unor ti
neri muncitori se transmite și asu
pra mașinilor lor. Mașinile sînt 
supuse astfel, în anumite perioade, 
unor eforturi prea mari, contrain
dicate din punct de vedere teh- 
nico-economic.

De aceea nu-i de mirare că 
unele din frezele la care lucrează 
tinerii mai sus notați sînt „cam
pioane“ în ceea ce privește stag
nările, din cauza defecțiunilor și a 
reparațiilor. Alt timp prețios este 
astfel pierdut în van, dînd naștere 
unor noi cauze pentru munca în 
asalt și astfel unor noi premize 
Îientru alte suprasolicitări ale uti- 
ajelor și așa mai departe.

Cercul acesta vicios are o sin
gură cauză, cu totul subiectivă: 
lipsa de disciplină în muncă a 
unor tineri.

Ca urmare, în trimestrul I, în 
ciuda unor asalturi, secția nu și-a 
îndeplinit planul. Adăugați greu
tățile în aprovizionarea la timp cu 
materie primă (un alt factor care 
influențează negativ randamentul 
mașinilor și la care contribuie fa
bricile „Placajul"-București ca și 
I.F.I.L.-urile Bicsad și Vatra Dor- 
nei) și orele irosite în felul amintit

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scinteli tine
retului" pentru regiunea Cluj

înfrumusețarea
Studenții participă în timpul vacanței 

la acțiuni patrioticeStudenții din țara 
noastră răspund și anul 
acesta cu entuziasm 
chemării organizațiilor 
U.T.M. de a participa in 
timpul vacanței de vară 
la diferite acțiuni patrio
tice. Intre institute și 
universități s-a pornit o 
adevărată întrecere.

Pentru a lua parte la 
lucrările de întreținere 
și recoltare a culturilor 
din vara aceasta, pînă

acum s-au înscris circa 
3500 studenți din Bucu
rești, 2000 din Cluj, 500 
din Timișoara și aproa
pe 300 din Iași. 400 de 
studenți ai Facultății de 
filologie din București 
s-au înscris să meargă in 
stațiunea experimentală 
Săftica din raionul Sna- 
gov. Pe timpul practicii 
în producție studenții

FacultăfH de medicină 
din Timișoara s-au 
gajat ca duminicile 
execute 9000 ore 
muncă voluntară la 
cdtarea păroaselor 
gospodăriile agricole 
stat din apropierea 
curilor în care se 
afla In practică.

Numeroși studenți s-au

an
să 
de 
re
in 
de 
lo- 
vor

înscris să participe în 
vara aceasta și la alte 
acțiuni patriotice cum a: 
fi combaterea dăunăto
rilor din păduri și li
vezi, întreținerea unor 
plantații, a arborilor etc.

Pînă acum s-au înscris 
si participe în vara a- 
ceasta la diferite ac
țiuni patriotice peste 
7000 de studenți.

orașelor și satelor continuă
Pentru un conținut educativ 
al repertoriului dramatic 

adresat tinerilor artiști amatori
Presa de specialitate și cotidia- 

nele noastre își oferă, îndeobște, 
cu generozitate coloanele discuției 
spectacolelor montate pe scenele 
bucureștene. Piesele lui Shakes
peare sau Shaw, Caragiale sau 
Schiller, Goldoni, Gorki sau Mo
lière sînt comentate, disecate, in
terpretate, viziunile spectacolelor 
realizate sînt discutate, elogiate, 
justificate, criticate. Și e bine : 
publicul așteaptă opinia și îndru
marea criticului avizat. Pana unor 
cronicari se ocupă uneori de crea
țiile dramaturgiei originale pre
zentate pe scenele teatrelor de 
stat, deși mai trebuie arătat că 
cronica noastră teatrală, așa cum 
s-a vădit la capătul acestei stagi
uni, nu și-a spus cuvîntul ferm și 
eficient în problema repertoriului.

Există însă un sector al drama
turgiei noastre noi în legătură cu 
care în mod inexplicabil și nejus- 
tificat — critica nu-și face datoria. 
E vorba de piesele într-un act, 
scrise mai cu seamă pentru echi
pele de artiști-amatori. Avem în 
prezent cîteva zeci de teatre de 
stat în țară, a căror activitate ar
tistică aduce un substanțial aport 
educativ și mobilizator. Dar avem

mii de echipe teatrale de ama
tori (la ultimul concurs au parti
cipat circa 5.000), care antrenează 
zeci de mii de artiști amatori, și 
ale căror spectacole sînt văzute 
de sute și sute de mii de oameni 
ai muncii. In cătunul de munte, 
într-o cherhana din deltă sau în
tr-un sat din mijlocul Bărăganu
lui, oamenii care pînă mai ieri se 
descurcau greu cu buchiile (dacă 
le cunoșteau 1) joacă astăzi tea
tru. Pe scena căminului cultural, 
pe cea a clubului sindical răsună 
mesajul pe care-1 transmit, prin 
intermediul actorului amator, pie
sele scrise în acest scop. Și dra
maturgii noștri le scriu. E drept, 
a existat la început și poate mai 
persistă la unii o anumită concep
ție în virtutea căreia piesa într-un 
act e considerată drept o formulă 
minoră de teatru, incompatibilă 
cu talentul real ce pretinde desfă
șurări dramatice de larg suflu ar
tistic. Că e eronată această înțe
legere a teatrului pentru amatori 
(piesele într-un act sînt destinate 
în primul rinrl amatorilor, întru- 
cît lucrările de mari proporții nu 
le sînt întotdeauna accesibile, dat 
fiind forțele lor artistice oarecum

limitate) o dovedește faptul că 
avem piese într-un act valoroase 
scrise de dramaturgi înzestrați ca 
Lucia Demetrius, Horia Lovinescu, 
M. Davidoglu, Tiberiu Vornic, Ni- 
colae Tăutu, Ferencz Laszlo, Ște
fan Tita, precum și altele aparți- 
nînd unor tineri dramaturgi ca 
Silvia Andreescu și Theodor Mă- 
nescu, V. Adrian și P. Crainic etc. 
Nu sînt prea multe numeric, deo
camdată, dar au, cea mai mare 
parte din ele, un factor comun și 
extrem de pozitiv : problemele pe 
care le ridică sînt ancorate în via 
actualitate a vieții noastre și-și 
propun rezolvări dramatice care 
să contribuie la educația maselor. 
Scriind pentru masele largi de 
muncitori și țărani, din care se 
recrutează artiștii amatori și că
rora aceștia le dedică arta lor, dra
maturgii noștri au simțit nevoia 
imperioasă de a se face purtăto
rii lor de cuvînt, ai concepției lor 
de viață, de a dezbate problemele 
ce le preocupă.

Avem în fața noastră cîteva 
din aceste piese, tipărite cu multă 
grijă și destul gust într-o colecție 
specială a Editurii de Stat Didac
tică și Pedagogică, și realizate sub

îndrumarea Casei Centrale a Cre
ației Populare asupra cărora am 
vrea să insistăm. Și chiar înainte 
de a discuta conținutul și valoarea 
lor literară, ținem să subliniem 
inițiativa pozitivă de a se publica 
în ultimile pagini ale volumașului 
așa zisele „indicații de regie“ 
cuprinzînd analiza ideilor piesei, 
aprofundarea personajelor și a si
tuațiilor, cit și unele recomandări 
practice pentru punerea în scenă. 
Instructorul artistic capătă astfel 
un sprijin prețios în orientarea 
muncii sale din partea unor re
gizori sau actori profesioniști și 
experimentați, așa cum sînt sem
natarii „Indicațiilor“.

Nu e de mirare că problematica 
acestor piese e adeseori axată pe 
probleme de tineret, ca să nu mai 
amintim că majoritatea celor an
trenați în munca artistică de ama
tori sînt tineri. Educarea cornii- 

onistă a tineretului constituie

SANDA FAUR

Tinerii din Hunedoara fruntași pe regiune
Hotărîrea tineretului 

meroase organizații 
U.T.M. de pe întreg cuprinsul 
regiunii Hunedoar,a de a conti
nua acțiunea de înfrumusețare a 
orașelor și satelor s-a concreti
zat în ultimul timp printr-o se
rie de noi lucrări. In luna mai 
și în prima jumătate a lunii iu
nie s-au amenajat 25.000 m.p. de 
zonă verde și au făcut lucrări 
de îngrijire pe ,alți 72.000 m.p. 
Au fost de asemenea plantați 
9.200 pomi fructiferi și ornamen
tali și s-au amenajat 22 tere
nuri de fotbal.

Și în această perioadă în frun
tea’ acțiunilor s-au situat tinerii 
din orașul Hunedoara. Ei au 
efectuat 12.500 ore de muncă vo
luntară participînd la lucrări pe
ste 7.000 de tineri. Așa, de pildă, 
organizația de bază U.T.M. de 
la secția montaj și instalație a 
I.C.S.H. a efectuat aproape 4.000 
ore muncă voluntară în cadrul 
cărora au construit 4 balansoare,

Numeroase realizări

din nu
de bază

4 leagăne și un aparat de gim
nastică pentru copii, pe care 
le-au instalat în „Parcul copilu
lui“ de curînd înființat.

Acțiunile au continuat în în
treaga regiune. La Teiuș de pil
dă s-au plantat 800 puieți și 
s-au creat noi spații verzi pe o 
suprafață de 10.200 m.p. Tinerii 
din Hațeg au luat inițiativa de
molării unui vechi penitenciar în 
locul căruia va începe încă în 
acest an construcția unei poli
clinici.

Tineretul și.a îndreptat atenția 
și spre îngrijirea monumentelor 
istorice. Astfel, organizația de 
bază U T.M. din Sarmisegetuza 

în șir La curățirea 
și a ruinelor vechii 
din satul lor.
realizări menite să 

continua înfrumusețare a 
și satelor regiunii 
sînt în

nastică pentru

a lucrat zile 
amfiteatrului 
cetăți dacice

Numeroase 
ducă la 
orașelor 
nedoara 
tuare.

în regiunea

curs de
Hu.

elee-

Tineretul din întreaga regiune 
Pitești a luat hotărirea de a per
manentiza acțiunea de înfrumu
sețare a orașelor și satelor re
giunii. Unele dintre acțiunile pre. 
văzute pentru această lună in 
planurile de muncă ale multor 
organizații de bază U.T.M. au și 
început să se realizeze.

Astfel, tinerii de la întreprin
derea „11 Iunie“ din Rm. Vilcea 
amenajează parcul „Maxim Gor- 
ki" înlocuind florile sezoniere; 
organizația U.T.M. de la stațiu
nea Călimănești continuă să a- 
menajeze parcul „Ostrov“; orga
nizația U.T.M. Verguleasa din 
raionul Drăgășani a început a- 
menajarea unuj mare parc : tine
rii din comuna Izvoarele, raionul 
Slatina, sînt gata să termine a- 
menajarea unei baze sportive.

In multe organizații de bază 
U.T.M. tinerii au reușit să-și în
deplinească angajamentele prevă
zute pentru lima iunie; la Cio- 
măgești, raionul Vedea, a fost a- 
menajat un parc al pionierilor. 
Parcul este înconjurat de apă

Pitești
construit 
asemenea s-au 

construit bănci, s-au sădit puieți 
și flori. Și tinerii din Topoloveni 
au terminat curățirea parcului 
solar și înfrumusețarea lui. pre- 
stind peste 400 ore muncă volun
tară. Ei au terminat de asemenea 
de curățit de uscături o parte 
din viile gospodăriei agricole de 
stat.

Atenția tineretului se îndreaptă 
și spre noi lucrări de folos <b- 
ștesc. Așa, de pildă, tinerii din 
comuna Berbești, raionul Băbeni 
au făcut peste 500 ore muncă 
voluntară la construirea unei nci 
școli. In comuna Ciomăgești au 
fost plantați stilpi pentru lumină 
electrică iar tinerii din organi a- 
ția U.T.M. din centrul raionului 
Topoloveni au ajutat la amena
jarea muzeului raional, prestînd 
peste 2.500 ore muncă voluntară.

Acțiunile 
orașelor și satelor 
tești continuă, 
tîndu-și atenția 
mai mari.

peste care s-au 
podețe arcuite. De

două

de înfrumusețare a 
regiunii Pi- 

tineretul îndrep- 
spre obiective tot
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Combinînd aceste 
inclusiv culoarea

bastru, iar al treilea la verde, 
proporții se pot obține altele, 
toată gama de culori cenușii.

In televiziunea în culori se ______ _____
transmiterea imaginilor. Cu ajutorul filtrelor de

VIAȚAdDl

spun termometrele ® Se 
retrag ghețarii? ® Sînt 
așteptate concluziile Anului Geofizic 

Internațional
De Ja tnceput țin să 

deosebita actualitate a 
întreprinsă de „Scînteia 
Iul“.

Condițiile materiale de 
continuă îmbunătățire, nivelul cui. 
titrai și dezvoltarea permanentă ia 
sistemului de măsuri sanitare și 
a celor din domeniul culturii fi
zice, specifice statului nostru so
cialist au făcut oa problema pre
lungirii vieții și a tinereții să aibă 
o importanță nu numai personală 
pentru fiecare tînăr ci și una so
cială. Astăzi știința a dovedit că 
prevenirea îmbătrînirii trebuie să 
înceapă de la o vîrstă fragedă, 
chiar din copilărie Și de aici și 
necesitatea cointeresării în rezol- 
varea acestei probleme a tinere, 
tului însuși.

Prelungirea vieții a preocupat 
permanent ome- 
nirea. Mulți oa
meni de știință 
cu renume mon
dial și-au adus 
contribuția lor 
la explicarea fe
nomenului îm
bătrînirii și la 
descoperirea ce. 
lor mai eficiente 
mijloace și me
tode de trata
ment și de pro- 
filaxie a ei.

Din rezultatele
țifice efectuate pînă în prezent, as. 
tăzi se poate vorbi de două no- 
țiunl distincte privind bătrînețea : 
bătrînețea patologică — ■ care in
clude procesele patologice și de 
uzură timpurie a organismului 
care provoacă moartea — și bă- 
trînețea fiziologică care se referă 
la scăderea treptată a funcțiilor 
organismului odată cu înaintarea 
în vîrstă, omul continuînd să-și 
păstreze viața și o oapacitate de 
activitate care se 
treptat.

In prezentul articol ne vom re
feri numai la unele aspecte mai 
importante ale îmbătrînirii fizio
logice șl la prevenirea apariției ei 
mai ales prin mijloacele educației 
— în special ale educației fizice.

Se știe că bătrînețea fiziologică 
se caracterizează prin uzura or
ganismului datorită alterării și 
scăderii proceselor metabolice, a 
alterării sau îmbolnăvirii sisteme
lor nervos și endocrin. De aseme
nea se diminează rolul trofic al 
sistemului nervos în reglarea ali
mentației și a metabolismului in
tern al diferitelor organe. Conse
cințele acesteț stări de lucruri se 
caracterizează prin diminuarea in. 
tensității schimburilor șl a oxi- 
dării ; procesele de dezasimilare 
predomină pe cele de formare, sca. 
de refacerea și întreținerea țesutu- 
rilor. se desvoltă țesutul conjunc
tiv care duce la sclerozarea vase
lor și a altor organe etc. Toate 
aceste efecte negative duc la scă
derea randamentului vital, la îm
bătrînire, creînd totodată un teren 
propice agenților patogeni.

Desigur că acest stadiu funcțio
nal al organismului — oarecum 
sumbru — este inevitabil odată cu 
înaintarea în vîrstă. Dar în același 
timp este sigur că apariția lui poa
te fi mult întîrziată și în schimb 
menținute atributele tinereții .

Este vorba deci de profilaxia 
îmbătrînirii fiziologice, așa cum au 
lemarcat cu multă competență și 
autoritate științifică, cei care au 
luat înaintea mea cuvîntul în pagi- 
ginile „Scînteii tineretului“.

In primul rînd țin să subliniez 
din aceste răspunsuri importanța 
capitală a unui regim de viață ba
zat pe indicațiile igienei. Trebuie 
stabilit și aplicat un raport just 
între activitatea productivă și con. 
ținutul odihnei. Dacă activitatea 
productivă este dirijată nemijlocit 
și cu aplicarea normelor științifice 
de igienă a muncii prin însăși 
structura statului nostru socialist, 
conținutul odihnei și al activității 
din afara producției depinde în 
cea mai mare măsură de tînăr. 
de cetățean. Numai un nivel cul- 
tural-ideologic ridicat și un bogat 
bagaj de deprinderi morale și fi-

zice sănătoase, combinate" cu o 
bună îndrumare determină pe tî- 
năr să stabilească raportul cel 
mai just pentru realizarea unui 
regim de viață echilibrat.

Se întîmplă de multe orj ca tim
pul liber din afara producției în 
loc să favorizeze odihna și refa
cerea, duce dimpotrivă prin excese 
și abuzuri la uzură, oboseală și 
îmbătrînire timpurie.

De aici importanța vitală pe care 
o are îndrumarea în stabilirea re
gimului de viață în consecință 
afirmăm cu toată convingerea că 
prevenirea îmbătrînirii fiziologice 
constituie o problemă de educație 
și autoeducație a tineretului înce- 
pind de la o vîrstă cit mai fra
gedă.

Tînărul trebuie îndrumat pentru 
a-și forma deprinderi de folosire

petiții internaționa-le iar în compe- 
tiții interne pînă la 70 de ani, fot
balistul englez Matthews care la 
43 de ani joacă încă în echipa na
țională, sau la romînul Dinu Cris- 
tea oare tot la 43 de ani ne repre
zintă țara în întîlniri internațio
nale. Considerînd ca edificatoare 
exemplele date, credem util a re- 
comanda tineretului și educatorilor 
folosirea pe scară intensă a exer- 
cițiilor fizice ca un excelent mij
loc care contribuie, .alături de al
tele, la prelungirea tinereții și le 
prevenirea îmbătrînirii.

Considerăm că încă din fragedă 
copilărie trebuie să se folosească 
exercițiile de gimnastică. Jocuri și 
înotul. Pe măsură ce se avan
sează ca vțrstă pregătirea spor- 
tivă trebuie să capete un caracter 
multilateral — accentutndu-se în

cx/w
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răspunde prof. univ. 
L. Teodorescu

judicioasă a potențialului său bio
logic.

Activitatea șl experiența mea 
specifică în domeniul culturii fi- 

diminuează1 zice m-au îndreptățit să insist asu. 
pra importanței rolului pe care 
cultura fizică ÎI are în profilaxia 
îmbătrînirii timpurii și în prelun
girea tinereții fizice și psihice. 
Practicarea exercițiilor fizice sub 
formă de gimnastică, joc și sport 
aduce o contribuție însemnată nu 
numai ta menținerea ci și 1a dezvol. 
tarea potențialului biologic al omu. 
lui. Numeroase cercetări științifice 
au dovedit că practicarea siste
matică a exercițiilor fizice favo
rizează procesele metabolice dis- 
stribuind echitabil elementele 
nutritive și energetice 1a nivelul 
tuturor segmentelor și țesutu
rilor, inclusiv cei nervos, al 
cărui rol în conducerea tuturor f 
proceselor organismului este as
tăzi unanim recunoscut. Practica, 
rea exercițiilor fizice stimulează 
activitatea tuturor organelor men- 
ținîndu-se capacitatea lor funcțio. 
nală și evitîndu-se astfel atrofie
rea lor parțială și alte fenomene 
de alterare. Pentru a exemplifica 
sumar arătăm că față de o stare 
de repaus în care într-un milime- 
tru pătrat de secțiune transver
sală dintr-un mușchi sînt în activi
tate doar 50 —250 de vase capilare, 
tn timpul exercițiului fizic pe a- 
ceeași „suprafață intră in activita
te 2500—3000 capilare; de asemenea 
exercițiul fizic antrenează în circu
lație — mărind cantitatea de sin- 
ge circulant care participă la hră- 
nirea țesuturilor — și slngele re
ținut î.n unele organe (splină, fi
cat, piele) și care reprezintă în 
stare de repaus (inactivitate) 25— 
«»/<,.

Vedem deci ce mare importanță 
are practicarea exercițiilor fizice 
dirijate științific și igienic în via
ța celulelor organismului, ferin- 
du-le de îmbătrînire. Practicarea 
sportului a constituit o, preocupare 
și un mijloc de menținere a capa
cităților fizice și psihice pentru 
mulți oameni de știință și de stat 
cum ar fi de exemplu: cunoscutul fi. 
ziologacademician I. P. Pavlov care 
la peste 80 de ani schia și făcea 
ciclism. Aceasta fără a mai vorbi 
de sportivii activi care au practicai 
sportul competițional cum a fost 
luptătorul rus I. M. Poddubnîi, 
care la 55 de ani participa la corn.

același timp valoarea eduoat’vă a 
acesteia. Complexele sportive
F. G.M.A. și G.M.A., complectate 
cu gimnastica de înviorare și prac. 
tioares sistematică a unei discipli
ne sportive trebuie să constituie 
deprinderea de viață a oricărui tî- 
năr, indiferent de locul său în pro. 
ducție. Desigur că în perioada 
maturității și la sfîrșitul ei, Inten- 
sitatea în execuție se diminuează, 
accentul căzînd pe latura igienică 
a ramurei de sport respectivă. In 
orice caz pentru a realiza acest 
deziderat al prevenirii îmbătrînirii 
folosind și mijloacele eduoației fi
zice într-un regim de viață igie
nic, este necesar ca gimnastica de 
înviorare și cel puțin pregătirea 
pentru reconfirmarea -normelor
G. M.A. sau practicarea ramurii de 
sport preferate să însoțească pe om 
din copilărie ptnă la sfîrșitul 
vieții.

Procedeul de prelucrare anodo-mecanică a meta
lelor se caracterizează printr-o utilizare mai com
pletă a energiei electrice. Aceasta se datoreștc fap
tului că îndepărtarea straturilor de material se 
face direct de către curentul electric, adică fără a 
mai fi transformată energia etectrică în energie 
mecanică. Ținînd seama de avantajele acestui nou 
procedeu de lucru, la uzinele „23 August" din Ca
pitală el a fost extins și la gravarea matrițelor 
mici (pînă la 120 mm.), și găurirea oțelurilor dure.

Pentru găurirea și prelucrarea matrițelor se fo
losește un dispozitiv a cărui sculă execută o miș
care vibratorie, iar piesa este fixată pe masa unei 
mașini de găurit cu coloană. Cu acest dispozitiv 
s-au găurit piese călite și s-a continuat găurirea in 
piese în care se rupseseră burghiile. Cînd se pre
lucrează matrițe se folosește aceeași mașină inlo- 
cuindu-se numai scula.

In fotografie mașina pentru găurit și prelucrarea 
matrițelor.

Unii oameni de știință consideră că nivelul 
actual al științei și tehnicii permite topirea 
ghețarilor de la Polul Nord, astfel îneît în Si
beria sau Alaska, cu clima lor aspră să se 
poată cultiva plante subtropicale.

In numeroase lucrări după 1938, savanții so
vietici Berg, Vire, Derdjeievski, americanii 
Brooks, Field, danezii Lysgaard, Jensen. 
Fristrup, norvegianul Hellan-Hansen, canadia
nul Berril și membrii expediției polare fran
ceze. atrag atenția asupra încălzirii accelerate 
a climatului terestru.

Observațiunile făcute privind schimbările 
climaterice se referă în deosebi la emisfera 
de nord, regiunile arctice și zonele muntoase. 
Astfel, sovieticii semnalează încălzirea Siberiei 
și a Oceanului înghețat încă din 1880.

Numeroase insule de gheață s-au topit în 
Marea Laptev. Una din ele, insula Semenovsky, 
care în 1823 avea o lungime de 15 km., nu 
mai are acum decît un km. Insula Liakhov, 
situată Ia estul peninsulei Taimir, al cărei 
soclu de gheață este acoperit de argile și ni
sipuri cu resturi de mamuți și bouri este în 
curs de dispariție.

Banchizele se retrag spre nord. In 1955 un 
vas atinge latitudinea de 82°, 42’ fără a întîlni 
obstacole, iar în septembrie 1955 vasul so
vietic „Fedor Litke“ a atins 83° și 11’ la 
nord de pămîntul „Franz Iosif“.

Rîurile siberiene îngheață mai puțin ca odi
nioară. Limita pămînturilor înghețate în adîn- 
cime a reculat cu 50 km. spre nord.

Temperaturile înregistrate de la 1870 mar
chează o creștere netă. La Diosko (Groen
landa) media anuală a temperaturilor în ul-

timii 20 de ani a crescut cu 
5° C.

Canada și Alaska se încăl
zesc paralel, creșterea medie a 
temperaturii din 1920—19.10 
fiind de două grade.

Temperatura la Spitzberg a 
crescut în ultimii 40 ani cu 
9° C. Nava sovietică Sedov, în 
cursul derivei traversării Arcti
cei în 1937—1940, a constatat 
o urcare a temperaturii, în ra
port cu cea indicată de Nansen 
în 1896.

După datele cele mai recente, 
în iulie 1957, temperatura ma
ximă înregistrată Ia Vorkuta 
(Arctica sovietică) a atins 30° 
C, bătînd astfel un record în 
această stațiune.

In Siberia, la Iakuția, iarna 
este mai puțin friguroasă ca și 
la începutul secolului (—41,7° 
C. în loc de —45,5° C.), vara 
temperatura fiind staționară. 
La Ideparanda (Suedia) evolu
ția temperaturilor medii înce- 
pind din 1889 au variat ast-

— ianuarie: între —11“ C. 
ți —9,8° C.;

— iulie: între 14,09“ C. și 
16,05° C.

La New York, biroul apelor 
anunță începînd cu 1862 o cre
ștere anuală a temperaturii în 
golful Hudson. Savanții danezi 
apreciază pentru ansamblul Pă
mîntului o creștere a tempera
turii intervenită între 1919— 
1940 cu 0,33° C.

Se caută măsurarea reculului 
banchizelor. Oamenii de știință 
sovietici estimează că în secto
rul lor cu o suprafață de un 
milion de km. patrați, în timp 
de 40 ani, de la deriva lui 
Fram la cea a lui Sedov, ban
chiza de ghiață a pierdut 50 
cm. din grosime.

Sînt deja numeroase car
gouri sovietice care străbat 
„calea maritimă a nordului“, 
traversînd de la nord-est Ma
rea Barenț și trecătoarea He
ring.

Împrejurul Spitzbergului, na
vigația este actualmente liberă 
trei sferturi de an, iar ghiața 
care se formează pe fluviul Sf. 
Laurențiu și în marele port 
Montreal permite navigația ze
ce luni pe an.

Reculul regulat al ghețurilor 
este o excelentă probă a în
călzirii climatice, fenomen care 
este quasi-universal. Ghețarii 
regionali din Groenlanda, Is
landa, Jan Magen, Spitzberg, 
sînt în continuă regresiune spre 
nord. Insula Disko este în 
cursul unei desghețări rapide și 
complecte, iar unul din gheța
rii din Groenlanda septentrio
nală a pierdut — din 1888 
pînă în 1925 — 10 km. din 
lungime. =I

Pentru cercetarea 
cosmosului

La stațiunea Ciruskaia, a 
Institutului 
demiei de 
a intrat In
radiotelescop.

de Fizică al Aca-
Științe a U.R.S.S., 
funcțiune un uriaș De curînd în sala de conferințe a Institutului de cercetări 

științifice al Ministerului Comunicațiilor din U.R.S.S. a avut loc o 
reuniune consacrată realizărilor institutului în domeniul televiziu
nii în culori.

Pe un ecran cu dimensiunile de 1.200X900 mm. s-au prezentat 
imaginile în culori ale unor diapozitive, fragmente din filmul con 
sacrat celui de-al Vl-lea Festival al tineretului, precum și o parte 
dintr-un program prezentat de artiști în studiouri.

S. V. Novakovski, șeful laboratorului de televiziune în culori, a 
declarat că toate sistemele acestui nou tip de televizor sînt adap
tabile actualului sistem de televizoare în alb-negru. Toate varian
tele acestor sisteme se bazează pe teoria marelui savant rus M. V. 
Lomonosov cu privire la percepția culorilor alcătuite din cele trei 
culori fundamentale — roșu, albastru și verde.

Potrivit acestei teorii, ochiul are trei. „receptoare“ care percep 
culorile. Unul din ele reacționează ta culoarea roșie, altul la al- 

culori în diferite 
albă, precum și
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Un articol al academicianului
A. 1. OPARIN

(Urmare din nr. 2829)

Astfel, viața a apărut cu a- 
proximativ un miliard de ani 
în urmă. Pămîntul există deja 
de cîteva miliarde de ani. In 
consecință. în decursul celei 
mai mari părți a existenței sale 
Pămîntul a fost lipsit de viață. 
Această perioadă poate fi con. 
siderată ca cea de-a doua eta
pă a evoluției substanței — o 
oale lungă, complexă, înceată 
de transformare a substanțelor 
organice celor mai simple în 
acele combinații extrem de corn- 
plexe din care au putut apare 
mai tîrziu ființele vii. Un deo
sebit interes îl prezintă pro- 
blema cum au putut lua naș
tere în condițiile atmosferei pri
mare a Pămîntului substanțele 
albuminoide. care constituie 
principalele materii ale fiecărui 
organism viu, principalii parti. 
cipanți, conducători și regula- 
tori ai tuturor proceselor din 
oare se compune viața.

In prezent, chimia a înre
gistrai succese extrem de mari 
în studierea albuminoidelor.

Pentru a înțelege cum a apă
rut molecula albuminoidă. tre
buie stabilit înainte de toate, 
cum au apărut inițial amlno- 
acizii, verigile separate ale 
acelui lanț oare stă la baza mo. 
lecuiei albuminoide.

Posibilitatea formării inițiale 
a aminoacizilor în’ condițiile 
care s-au creat pe suprafața 
Pămîntului în decursul formă
rii sale și « primelor stadii ale 
existenței sale, este astăzi de
monstrată pe cale experimen
tală.

Viu disputată, spune printre 
altele acad. A. I. Oparin, a fost 
însă nu de mult problema : 
ce fel de aminoacizi s-au putut 
uni între ei într-o moleculă al- 
buminoidă In legătură cu a- 
ceasta s-au enunțat extrem 
de multe ipoteze, dar ele 
n-au rezistat la o verifi
care experimentală atentă. 
Nu de mult, savantul japonez 
S. Akabori a enunțat o nouă 
ipoteză despre o posibilă for. 
mare în condițiile primare ale 
Pămîntului a stfbstanțelor al
buminoide din predecesori ami- 
noacizi. Acum această ipoteză 
a fost verificată experimental 
și s-a confirmat perfect. De 
aceea, putem considera astăzi 
pe deplin posibilă formarea 
primară, abiogenă a diferitelor 
materii complexe pe suprafața 
Pămîntului, în apele oceanului 
primar sau în orice alte locuri 
de acumulare de apă.

In consecință, și a doua eta
pă a evoluției materiei pe calea 
spre apariția vieții este în 
mare parte rezolvată.

★
Mai complicat Stau 

în ce privește ultima 
cea mai importantă,
cursul căreia combinații com
plexe, materii asemănătoare cu 
albumitioidele, s-au transfor
mat în ființe vii. Principalul 
indiciu al vieții, ca una din for- 
mele mimării materiei, îl con
stituie schimbul de materie a 
corpurilor albuminoide — ac
țiunea reciprocă între organism 
și mediul exterior.

Sinteză și descompunere, asi. 
milare și dezasimilare. Aceste

lucrurile 
etapă, 

în de-

două laturi ale schimbului de 
substanță sînt extrem de bine 
coordonate între ele, și tocmai 
ca rezultat al îmbinărilor ar
monioase omul are uneori im
presia că organismul său ar 
prezenta ceva invariabil. A- 
ceastă invariabilitate aparentă 
oglindește nu caracterul per
manent al componenței corpu
lui nostru, ci numai caracterul 
permanent al proceselor care au 
loc în el. De aceea, pentru or
ganismul viu caracteristic este 
nu numai o formă definită, o 
anumită organizare în spațiu, 
ci și în primul rînd o anumită 
organizare în timp — o anu
mită îmbinare a proceselor chi- 
mice — schimbul de substanțe. 
Acum este important pentru 
noi să se înțeleagă cum a pu
tut apare inițial această pro
prietate caracteristică a mate
riei vii, pe care o denumim 
schimbul organic de materii.

Albuminoidcle. ca șl alte 
combinații organice polimole- 
culare, se pot afla într-o solu
ție apoasă unde particolele de 
albuminoide sînt repartizate 
uniform în întregul volum al 
solventului. Dar atunci. cînd 
diferitele albuminoide se ames
tecă între ele are loc o încăl-

care a echilibrului acestei re
partizări și substanțele albu
minoïde se elimină cu ușurin
ță din soluție, concentrîndu-se 
în anumite puncte ale spațiului 
sub forma așa ziselor picături 
de coacervat. Mecanismul de 
concentrare a materiilor .albu
minoide și a altor substanțe

mentală, pot pătrunde materii
le din solventul înconjurător ; 
ele pot intra chiar în acțiune 
reciprocă cu materiile din în
seși picătura. Astfel, în ea 
poate avea loc sinteza unor 
noi substanțe complexe.

Paralel însă cu acest proces 
de sinteză a unor formațiuni

■ Cum an luat naștere substan
țele albuminoïde? B Apariția

B Soarta unei
// descompunere
picături de

coacervai B
sub formă de picături de coa
cervat este astăzi bine studiat 
și-1 putem urmărj cu ușurință 
pe cale experimentală.

Picătura de coacervat albu- 
minoidă poate intra în acțiune 
reciprocă cu mediul exterior în. 
conjurător. In ea, după cum 
s-a demonstrat pe cale experi-

O lege nouă
se poate observa și proce- 
invers de descompunere a 

din picătura de

noi 
sul 
substanțelor 
coacervat.

In condițiile experimentale 
procesele de sinteză și proce
sele de descompunere se des
fășoară cu o viteză extrem de 
redusă. In prezent, sub condu.

speciale pentru 
„ , . .. ___ ___ lumină fascicolul

de raze recepționat se descompune în cele trei culori componente 
fundamentale pe care intensificatorul fotoelectronic sau tuburile de 
emisie îl transformă în impulsuri electrice proporționale cu inten
sitatea culorilor componente.

Ecranul cinescopului este acoperit cu un strat foarte fin alcă
tuit din mii de particule de lumi nofor, substanțe anorganice cris
talizate capabile să radieze lumi
na în timpul bombardării cu elec
troni. Acest strat reproduce ima
ginile în culori așa cum sînt per. 
cepute în mod obișnuit de ochiul 
omului. In tubul de recepție se 
află trei proiectoare electronice. 
Razele electronice produse de a- 
ceste tuburi sensibilizează lumi- 
noformii în raport cu mărimea 
impulsurilor care vin de la emi
țător. Astfel se creează cele trei 
culori fundamentale care, combi- 
nîndu-se în proporțiile necesare, 
alcătuiesc întreaga gamă a culo
rilor imaginii transmise.

Studioul de televiziune al Insti
tutului de cercetări științifice al 
Ministerului Comunicațiilor din 
U.R.S.S. a început să transmită 
in mod experimental teleemisiuni 
în culori pe o rază de 6—8 km.

• ...Anaximandros, unul din 
filozofii antichității eline socotea 
că Pămîntul ar avea forma unei 
„tobe“ sau „disc“ pe a cărei su
prafață superioară, la mijloc, se 
situa marea Mediterană, ca un 
Iac alungit de la est spre vest, 
mărginit ia nord de Europa, la 
sud de Libia și de Asia, totul în
conjurat de un ocean circular ?

• ...analiza meteoriților arată că 
pe de o parte aceștia se compun 
din aceleași elemente chimice ca și 
Pămîntul, iar pe de altă parte, ci 
materia lor componentă este distri
buită după greutate în așa fel in
cit cea mai grea se află spre cen
trul corpului meteoritic, iar cea 
mai ușoară spre periferie ?

9 ...locurile cele mai umede de 
pe glob sînt situate în India de 
est și în una din regiunile din 
insulele Hawai ?

• ...regiunea cu cel mai mare 
număr de vulcani activi este cea 
formată dip*,, marile și micile 
insule malaeze din arhipelagul 
malaez, pe care există 95 de vul
cani activi ?

• ...la uzina de construcții de 
mașini poligrafice din Odesa s-t 
fabricat primul model experimen
tal al unui aparat de gravat ele» 
tronic. La el clișeele nu se fac pt 
calea tratării chimice ci pri» 
tăiere ?

Aparataj științific modern pre-
cerea mea, se desfășoară o se
rie de cercetări în decursul că
rora s-au introdus în picătura 
de coacervat diferiți cataliza
tori oare accelerează efectuarea 
unor procese sau a altora.

★
Să ne întoarcem acum, spune 

printre altele acad. A. I. Op.a- 
rin, la apele oceanului primar, 
în care erau dizolvate diferite, 
materii organice și în special 
substanțele albuminoide. Deoa. 
rece condițiile pentru formarea 
picăturilor de coacervat sînt ex. 
trem de simple, aici trebuiau 
apară inevitabil și picături 
coacervat.

Să încercăm să urmărim 
gînd soarta unei picături

să 
de

în 
. de

coacervat. Amintim că ea înota 
nu pur și simplu în apă, ci 
într-o soluție de materii orga
nice și anorganice. Ea absor
bea aceste substanțe și în ea se 
desfășurau diferite procese chi. 
mice. Să admitem că procesele 
de descompunere în picătura a 
cărei soartă vrem s-o urmărim, 
se desfășurau mai repede de
cît procesele de sinteză. După 
ce a existat un oarecare timp, 
ea s-a descompus. Această for. 
mă de organizare s-a dovedit a 
fi instabilă din punct de vede-

re dinamic, și în condițiile date 
ale mediului exterior, ea a dis. 
părut. Posibilitatea de a exista 
mai departe au avut-o numai 
picăturile stabile din punct de 
vedere dinamic, adică acele în 
care procesele de sinteză au 
preponderat, s-au desfășurat 
mai repede decît procesele de 
descompunere. Picăturile de 
acest fel au crescut și s-au mă- 
rit în volum și greutate. O ast
fel de picătură ca rezultat al 
unei serii de cauze se desparte în 
picături fiice. Să ne imaginăm 
că au apărut două asemenea 
picături fiice. La început ele se 
asemănau cu picătura din care 
au luat naștere — căci au fost 
părți ale acestei picături. Dar, 
despărțindu-se una de alta, fie. 
care picătură își urma drumul : 
în fiecare au început să aibă 
loc schimbări, transformări. 
Drept rezultat al acestui lucru, 
ele au început să se modifice, 
s-a schimbat și corelația dintre 
sinteză și descompunere, s-a re. 
petat povestea de mai sus.

Astfel în procesul de creștere 
a materiei organizate a apărut 
o lege nouă, pe oare nu o tn- 
tîlnim în fizică dar oare este 
extrem de caracteristică pentru 
biologie.

zentat Ia o recentă expoziție a

t
R. Cehoslovace <je la București

A apărut selecția naturală a 
picăturilor de coacervat. Pică
turile avînd o organizare ne. 
fericită au dispărut treptat, 
s-au șters de pe suprafața pă
mîntului. iar picăturile noi a- 
părute au obținut avantaje în 
dezvoltare^ lor în funcție de 
gradul lor de stabilitate dina
mică, de viteza lor de creștere.

Procesul analizat a avut ca 
urmare că picăturile de coacer. 
vat au devenit tot mai perfec
ționate, tot mai adaptate la 
condițiile externe, tot mai sta
bile din punct de vedere dina- 
mic. In ultima instanță ele s-au 
transformat într-un astfel de 
sistem în c.are gradul de con
cordanță între descompunere 
și sinteză. între asimilare și 
dezasimilare a devenit perfect, 
ceea ce este caracteristic pen
tru acea formă de mișcare a 
materiei pe care o numim 
viață.

:

:

:

:
:
!

:

:

: a î <*

« I « : « 
î

(



hi
M

Intîînîrea membrilor delegației parlamentare 
a R. D. Germane cu

ai Comisiilor Marii

Cultura socialistă îmbogățește 
Orizontul tînărului, il ajută să-și 
vidă mai clar drumul în viață, îi 
insuflă dragoste și patos în înde
plinirea obligațiilor pe care le 
are față de organizație, față de 
patrie și partid.

Avem 
meroase 
vorbesc 
nală.

Citesc 
încă de . _
primară, intr-un sat din regiunea 
Ploe.ști, împrumutam cărți de la 
biblioteca școlii sau de la învă
țător. Mai tîrziu, după ce m-am 
calificat ca strungar am citit la 
biblioteca uzinei o carte de care 
m-am despărțit cu multă greuta
te. Se chema „Așa s-a călit oțe
lul" de Nikolai Ostrovski.

Prin atelierele uzinei intilneam 
adesea o fată cu un cărucior. In 
cărucior erau cărți. M-am apro
piat și într-unul din rafturi am 
zărit cartea îndrăgită de mine. A 
fost prirna carte pe care eu am 
cumpărat-o. Cu ea am Început eu 
să-mi alcătuiesc biblioteca perso
nală care numără acum 170 de 
volume. Cele mai multe cărți 
le-am cumpărat îhtîmplător, așa 
cum le găseam la standurile din 
uzină. Altele le căutam în mod 
special. Așa, bunăoară, după ce 
am citit „Mitrea Cocor“ am cum
părat și alte opere scrise de Sa- 
doveanu ; citind „Mama" de Gor. 
ki, m-am interesat și de „Viața 
lui Ciim Samghin" și de „Uni
versitățile mele".

Alte cărți cum ar fi „Hamlet", 
„Tăunul", ,,Cei trei mușchetari", 
„O scrisoare pierdută", „Seceri
șul", le-am cumpărat după ce am 
văzut filmele realizate după ele. 
Citindu-le am înțeles mult mai 
bine ideile transmise de film.

Seara, cînd mă afin acasă, mă 
simt între cărțile mele Ca intre 
adevărați prieteni. Cu ele mă 
sfătuiesc deseori cind viața îmi 
ridică anumite probleme. Pentru 
că oricit de atent ai citi o carte 
împrumutată, sînt atîtea lucruri 
asupra cărora dorești să revii și 
altădată!

In uzină m-am înscris Ia con
cursul „Iubiți Cartea". Multe din
tre cărțile prevăzute în regula
mentul concursului nu 
le împrumut. Le am 
biblioteca personală.

In secția noastră 
mai sint și alți tineri 
care și-au format acasă 
tecă personală. Alexandru Sido- 
renko, un tinăr de 20 de ani, a 
cumpărat de cind e în uzină pes. 
te 120 de cărți. El are o deose
bită pasiune pentru cărțile de li
teratură științifică. Astlel că in 
biblioteca sa găsești numeioase 
cărți cum ar fi : „Despre uni
vers", „Curentul electric", „Ori
ginea și evoluția omului". „De 
la zmeu la aeroplan". „în lumea 
sunetelor", „Despre cinematograf" 
etc. Intr-una din zile după ce in 
U.R.S.S. a fost trimis in cosmos 
primul satelit artificial, strunga
rul Sidorenko a venit in atelier 
cu o carte în care se vorbea des
pre Țiolkovski și problemele zbo
rului interplanetar. „De unde o 
ai ? îl trebau tinerii. Cum să 
facem s-o cumpărăm și noi

O carte cumpărată o citești 
parcă cu mai multă pasiune. Co
lecția de cărți personale te ajută 
și la o cunoaștere mai adîncă a 
personalității autorilor, lucru deo
sebit de important, după părerea 
mea, pentru fiecare cititor Cu
noscând viața autorilor, condițiile

la dispoziția noastră nu- 
biblioteci; Eu vreau să 

însă de biblioteca perso-

literatură beletristică 
pe oîiid eram la școala

în care au scris și formîndu ți e 
ideie de ansamblu asupra crea
ției ior le înțelegi mai bine fie
care operă în parte.

Biblioteca personală stimulea
ză gustul pentru citit. E o greu
tate pînă cumperi prima carte. 
Apoi lucrul acesta devine, pe 
nesimțite, obicei și luind salariul 
te îndrepți înainte de toate spre 
librării.

Ca utemist șl candidat de 
partid, am 
fiecare an 
învățământ politic. La fiecare lec
ție mi s-a dat și bibliografia pe 
care o aveam de studiat. Cărțile 
le împrumutam de la bibliotecă. 
Dar nu întotdeauna le găseam. 
Am început să le cumpăr de la 
librărie. Din cele 170 de cărți 
care formează biblioteca mea a- 
proape jumătate sint de literatu
ră politică.

Studiind marile opere ale cla
sicilor marxism-leninismului îmi 
formez o concepție științifică des. 
pre lume și societate; învăț să 
ințeleg fenomenele politice și so
ciale ale lumii contemporane, în
țeleg mai bine prefacerile care au 
ioc în țara noastră, înțeleg mai

urmat la uzină 
cursurile cercului

în 
de

De ce e

trebuie să 
acasă, in

sculărie 
strungari 
o biblio-

e drept puțini la număr — care 
rămîn de o parte, neputincioși, 
nu intră în discuție. Aceasta pen
tru că ei nu sînt preocupați de 
studiul ideologic, nu citesc, nu 
sînt preocupați de ridicarea nive
lului lor cultural. Ii atrage mai 
mult salonul de dans și bu
levardul.

— Iar începeți, mă ? ne întrea
bă, căscînd, Dumitru Dragu, 
auzindu-ne discutând despre 
cărți- Dumitru Dragu vine la u- 
zină somnoros, n-are chef de 
muncă și exclamă din cînd în 
cînd: „Aș dormi ca un jder!“ 
Orizontul său e strimt, închis și 
de aci și plictiseala manifestată 
de el. După ce pleacă de la uzi
nă, Dumitru Dragu iși irosește 
vremea pe bulevard.

E intr-adevăr rușinos să te nu
mești muncitor, să faci parte din 
clasa conducătoare și să mani- 
fești totuși rezistență față de cel 
mai minunat lucru — însușirea 
culturii socialiste.

De aceea noi, utemiștii din a- 
telierul de sculărie, ne-am pus in 
gînd să-l ajutăm atît pe el cît și 
pe alții care se aseamănă cu el, 
să-și dezvolte gustul pentru ci-

Joi după amiază a avut loc la 
Marea Adunare Națională o în
tâlnire a membrilor delegației par
lamentare a R. D. Germane, în 
frunte cu Gerald Gotting, vice
președinte al Camerei Populare, 
cu președinți și membri ai Co
misiilor Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

La întîlnire au asistat tovarășii 
Constantin Pîrvulescu, președin
tele Marii Adunări Naționale, Pe
tre Drăgoescu și Tiță Florea, vi
cepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale.

președinți și membri 
Adunări Naționale
Tovarășul Constantin PîrvuJe- 

scu a informat pe membrii dele
gației parlamentare a R.D. Ger
mane asupra activității Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne și comisiilor ei și a răs
puns la întrebările puse de par
lamentarii germani.

La rindul său Gerald Gotting, 
vicepreședinte al Camerei Popu
lare a R. D. Germane, a împăr
tășit din experiența și activitatea 
Camerei Populare a R. D. Ger
mane.

In vizită la prieteni
delegației Consiliului 
Sindicatelor din R.P. 
frunte cu tovarășul 

Miklos, președintele 
Central al Sindicaie-
P. Ungară, au fosi'

necesarăbibliotecapersonală?
bine rolul pe care trebuie să-l am 
eu în lupta pentru construirea 
socialismului. Cu cît studiez mai 
aprofundat ideologia partidului 
nostru cu atît simt mai puter
nică mândria pentru faptul că sînt 
fiu al clasei muncitoare, prețuiesc 
mai mult, fiind gata oricînd să a- 
păr realizările regimului demo- 
craț-popular, ințeleg mai biițe o- 
bfigațiiie personale ca tînăr mun
citor.

Cu cît studiez mai aprofundat 
principiile învățăturii marxist- 
leniniste cu atît deosebesc mai 
clar ceea ce este in folosul clasei 
muncitoare și ceea ce i-ar dăuna, 
mă in-armez împotriva oricăror 
influențe ale ideologiei burgheze. 
Studiul ideologic mă ajută și în 
munca de propagandist la cercul 
politic. Multe și variate sint pro
blemele pe c^re vor să și le cla
rifice tinerii în cercul politic pe 
care il conduc și firește că fără 
un aprofundat studiu politico- 
ideologic nu aș fi în stare 
dau răspunsurile cerute.

Cultura nouă, socialistă, 
care are nevoie fiecare tînăr 
patria noastră, te ajută — 
cum spuneam — să-ți însușești 
minunatele trăsături ale omului 
nou, să-ți însușești morala îna
intată bazată pe principiile co
muniste, iți aprinde în suflet mai 
multă dragoste de muncă, te 
face mai activ.

Cînd plecăm de la uzină, intre 
noi se stîrnesc deseori discuții in 
jurul unor cărți citite cu o zi mai 
înainte, judecăm faptele eroilor, 
iubim pe unii, urîm pe alții. Cei 
mai mulți dintre noi sîntem abo
nați la ziare și reviste. Ele ne 
pun in curent cu problemele po
litice ale zilei și deseori discu
tăm aprins pe marginea lor. Sînt 
însă în atelierul nostru tineri —

fit, să-i atragem la însușirea cul
turii socialiste, antrenindu-i trr- 
tr-o viață bogată, în ocupații 
demne și necesare.

Sintèm hotăriți ca pe acei ti
neri utemiști rămași in urma vie
ții, nepăsători în fața necesității 
de a-și lărgi orizontul cultural și 
politic să-i punem în discuția a- 
dunării generale U.T.M. însuși
rea ideologiei marxist-leninisie, 
a culturii socialiste este pentru 
utemiști in primul rînd o sarci
nă statutară. De aceea in organi
zația U.T.M. trebuie să luptam 
cu toată hotărirea ca fiecare 
dintre utemiști să devină un tî
năr cu un inalt nivel politico- 
ideologie, reprezentant 
clasei muncitoare din 
parte.

Cred că alcătuirea
personale de către fiecare tînăr 
este una din căile de apropiere 
de cultura socialistă, de lărgire a 
orizontului tinerei generații.

MIHAI BODOR 
strungar, uzinele „Mao Țze-dun" 

București

Membrii 
Central al 
Ungară în 
Somogyi 
Consiliului 
lor din R. 
primiți joi la amiază la Prezidiul 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă.

Salutîndu-i pe oaspeți tovară
șul Gheorghe Apostol, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P. Romînă a sub
liniat bucuria cu care oamenii 
muncii din patria noastră au 
primit vizita delegației sindicale 
din R.P. Ungară.

In numele delegației tovarășul 
Somogyi Miklos a mulțumit pen
tru ospitalitatea frățească de care 
s-a bucurat în tot timpul vizitei 
în tara noastră. Pretutindeni 
membrii delegației au fost încon
jurați de prietenia și dragostea 
izvorîtă din inima poporului ro- 
mîn.

In convorbirile ce au avut loc 
în continuare s-a făcut un schimb 
de informări asupra unor proble
me ale muncii sindicale din cele 
două țări. Membrii • delegației

sindicale maghiare s-au interesat 
îndeaproape de problemele asigu
rărilor sociale, salarizării etc. 
Tovarășii Gheorghe Apostol și 
Somogyi Miklos au remarcat că 
schimbul de păreri, de informări 
ajută la dezvoltarea mișcării sin
dicale din cele două țări și că vi
zitele reciproce trebuie să conti
nue și în viitor.

★
Joi seara, Prezidiul Consiliului 

Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă a oferit o masă tovără
șească în cinstea delegației Consi
liului Central al Sindicatelor din 
RJP. Ungară, în frunte cu tovară
șul Somogyi Miklos, președintele 
C.C.S. din R.P. Ungară, oaspeți 
ai țării noastre.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Apostol, președintele C.C.S., 
Mihai Mujic, Ion Dobre și Nico- 
lae Pascu, secretari ai C.C.S., Al. 
Lăzăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, membri 
Prezidiului C.C.S., președinți 
C.C. ale sindicatelor, șefi ai secții
lor C.C.S.

A participat Ferenc Keleti, am
basadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

Intîlnirea activului sindical 
din Capitală 
C. C. S. din

cu delegația 
R. P. Ungară

să

de 
din 
așa

Se construiește un nou port 
romînesc Ia Dunăre

(Urmare din pag. l-a)

stufului. Șl acolo unde cu ani 
in urmă nu îrțtilneai decît co
clauri neumblați, păduri de 
sălcii și, din loc în loc. ■ cîteva 
așezări omenești, noi vom ad
miră, în zarea larg, deschisă de' 
excavatoare și buldozere, pri
veliștea unei vaste uzine — 
mtndrie a patriei noastre, ex
presie a colaborării cu celelalte 
lari socialiste.

Activitatea constructorilor nu

se oprește însă numai la ame
najarea digului, și construcția 
portului propriu-zis, care va 
croi stufului din deltă drum 
spre prelucrare. Ei vor amena
ja și conductele care vor ali
menta cu apă procesul de pro
ducție al marelui combinai stu- 
ficol.

Harnicii constructori se stră
duiesc acum ia înfăptuiască 
lucrările prevăzute, pentru ca 
la sflrșltul anului 1960 portul 
Chiscani să intre în funcțiune

Să întărim disciplina tineretului in producție
(Urmare din pag. I-a) 

și veți avea imaginea unor pier
deri importante.

Că neajunsurile ce decurg sînt 
și urmarea unei lipse de preocu
pare pentru educarea tinerilor din 
partea comitetului U.T.M. (secre
tar tov. Gyorgy Alexandru) este 
evident. S-a analizat, e drept, pro
blema într-o adunare generală 
U.T.M., dar urmările acestei ana
lize nu se văd, pentru că în 
această organizație nu există preo
cuparea organizatorică necesară și 
simțul răspunderii pentru îndepli
nirea hotărîrilor adunării generale. 
Lasă de asemenea foarte mult de 
dorit activitatea postului utemist 
de control.

Ce e drept, postul utemist de 
control combate atitudinea unor 
tineri ca Oroș Adrian, supranumit 
„campionul chiulangiilor“, ca Mă- 
nuț — certărețul, ori Bîrsan — 
care lipsește nemotivat de la mun
că. Se publică caricaturi „genera
le“ în legătură cu indisciplinații, 
în care însă nu se spune că „eroii“ 
sînt utemiștii Gheorghe Moldovan 
— lucrător la transportul materia
lelor sau Hives Gyula — frezor. 
Acestea au însă numai un carac
ter declarativ, nu conving prin 
exemple, prin cifre și fapte, prin 
demonstrație — că asemenea ati
tudini influențează în aceeași mă

sură nu numai cîștigul oamenilor 
respectivi ci și randamentul ma
șinilor, activitatea economică a în
tregii fabrici.

Organizația U.T.M. din între
prindere trebuie să aducă un 
aport substanțial la lichidarea aces
tor neajunsuri. Acești tineri mun
citori, chiar cei pe care-i criticăm 
aici au în cea mai mare parte un 
fond bun. Ei doresc, desigur să 
contribuie la dezvoltarea econo
miei noastre socialiste, ca oamenii 
muncii să trăiască- tot mai bine. 
Dar trebuie să li se explice con
vingător că un element important 
al ridicării nivelului de viață — 
aprovizionarea cu mobilă — de
pinde chiar de ei înșiși. De. ase
meni, cei recalcitranți să știe că 
tovarășii lor nu-i vor mai tolera, 
că-i vor sancționa aspru pentru 
indisciplina lor.

Pînă acum nu s-a acordat sufi
cientă grijă educării tuturor tine
rilor în spiritul unei atitudini so
cialiste față de muncă. Prin adu
nări generale care să discute te
mele patriotismului în muncă, prin 
crearea unei opinii puternice de 
colectiv împotriva indisciplinaților 
și alte metode de acest fel, acest 
obiectiv poate să fie atins 1

Atunci rezultatele muncii tineri
lor vor fi mai bune, randamentul 
mașinilor va fi mai mare.

ai 
ai

deinn al 
care face

bibliotecii

Joi după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului C.C.S. intîlnirea 
activului sindical din Capitală cu 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Ungară.

Participanții la întîlnire au pri
mit cu aplauze îndelungi pe to
varășii Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Romînă și 
Somogy Miklos, președintele
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Ungară care au luat 
loc în prezidiu.

Tovarășul Ion Mitarcă, preșe
dintele Consiliului sindical local 
București a deschis adunarea,

Foto: ȘERBAN ȘT. IOSIF 
_______________________i

In „Cursa Munților
Zi de odihnă la Orașul Stalin

ORAȘUL STALIN (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Ieri a 
fost zi de odihnă în „Cursa Mun
ților". Am profitat de acest scurt 
răgaz pentru a sta de vorbă cu 
antrenori ai celor 11 echipe pre
zente în competiția internațională 
„Cursa Munților". Traian Chi- 
comban, antrenorul echipei. Combi- 
nata-Orașul Stajin mi-a spus :

— Etapa a U-ă a fost foarte 
grea, dură, și cu prilejul acesta 
s-au afirmat o serie de tineri ci
cliști care au rezistat 
impusă de cicliști de 
Zanoni, Torok, Șelaru, 
Așa. de pildă, Ziegler 
și Simion Hariton și

Quintetul de suflători for
mat de studenții clasei de 
muzică de cameră (condusă 
de conf. Nicolae Broșteanu) 
de Ia Conservatorul „Gh. Di- 
ma" din Cluj.

adresînd oaspeților un călduros 
salut.

Intîmpinat cu aplauze furtu
noase a luat apoi cuvântul tova
rășul Somogy Miklos.

In numele colectivului uzinelor 
„23 August“ delegați3 C C.S. din 
R.P. Ungară a fost salutată de 
Alexandru Arnat, fruntaș in pro
ducție.

Primit cu îndelungi aplauze a 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol.

In cinstea delegației sindicale 
din R.P. Ungară, Ansamblul 
C.C.S. a prezentat un frumos 
program artistic.

la aliura 
valoare ca 
Kaminski.

Walter, ca 
___  . Cohanciuc 

Victor au făcut parte dintre eva
dare dusă pînă aproape de Orașul 
Stalin, unde în urma unor defec
țiuni și busculade iau fost nevoiți 
să rămână, „Așii" G. Moiceanu, 
C. Dumitrescu, n-au sezisat la 
timp evadările. Prima evadare a 
fost făcută de tineri neconsacrați 
și care i-au tras după ei pe rutieri 
cu experiență.

A. Someșan, antrenorul echipei 
„Voința“, a subliniat faptul că 
„cicliștii Maxim și Hora au profi
tat de elanul tinerilpr rutieri eva
dați șl s-au sustras1 să ducă tre
na". Pentru următoarele etape, A. 
Someșan consideră că un cuvînt 
greu îl vor avea aceștia dc spus 
în etapa de astăzi cînd, plutonul 
va avea de trecut obstacole difi
cile. Antrenorul echipei „Voința" 
socotește că această etapă1 va fi 
decisivă.

L-am întrebat pe A. Someșan 
care ștnt după părerea sa marii 

ai etapei a IV-ia :
Dumitrescu, G. Moiceanu, 
și Șelaru. Cred că Con- 
Dumitrescu va juca cartea 
mare Timiș. Sînt foarte

favorifi
- C.

Zanoni 
stantin 
sa cea 
mulțumit de Cohanciuc, de felul- 
cum a plecat din pluton și de fe 
Iul cum >a mers pe șosea.

De altfel, țin să vă relatez că

Pentru un conținut educativ

al repertoriului dramatic
adresat tinerilor artiști amatori

atît Simion Hariton în vtrstă 
19 ani ca și Cohanciuc (18 .ani) 
I. Stoica (18 ani) au dovedit 
sînt capabili de surprize.

N. Voicu, antrenorul cicliștilor 
dinamoviști, și-a manifestat ne
mulțumirea . pentru faptul că n-a 
avut în fruntea plutonului un al 
treilea ciclist. Dacă și Constantin 
Moiceanu sau altul dintre ceilalți 
cicliști dinamoviști ar. fi sosit cu 
grupul evadaților. N. Voicu avea 
toate motivele să fie liniștit. Locul 
I ipe echipe i-ar fi fost vizibil asi
gurat. Așa însă, în clasamentul 
general după trei etape, Dinamo I 
se află numai la două secunde 
înaintea celor de la C.C.A. I. Iar 
pentru că am pomenit de clasa
ment vă relatez că în clasamentul 
general al cățărătorilor după 3 
etape conduce C. Dumitrescu 
(C.C.A.) cu 10 puncte urmat de 
Aurel Șelaru (Dinamo I) cu 5 
puncte.

Ieri, la prânz l-am întâlnit pe 
Gheorghe Șerban purtătorul „tri
coului galben“. L-iam întrebat, fi
rește, despre șansele sale în cea 
de a IV-a etapă a „Cursei Mun- 
țiior".

— Cred că am să evadez cu 
primul pluton, C-tin Dumitrescu 
are multă poftă de fugă. Török 
urcă foarte bine și va fi un adver
sar dificil. Singurul de care mi-e 
teamă totuși mai mult este Zanoni 
pare în sezonul actual a dovedit 
multă maturitate, multă creștere. 
Dc altfel, de Zanoni îmi este mult 
mai mult frică decît de „Gigi“.

Arbitrul principal al „Cursei 
Munților" — tovarășul Octavian 
Amza — este, de asemenea, de pă. 
rere că „etapa de astăzi va fi ho- 
tărîtoare. Moiceanu, Dumitrescu 
Zanoni, Șerban și Șelaru sînt ci
cliștii cu cele mai mari șanse. 
Dar.., nu sânt excluse nici excep
țiile. Dintre cicliștii tineri I. Stoi
ca și Ziegler au cele miai mari 
șanse să obțină un rezultat fru
mos. Cred că mîine (N. R. — as
tăzi). tricoul galben va rămâne 
Șerban".

Astăzi se desfășoară etapa 
IV-a. Orașul Stalin — Cioplea 
Făgăraș — Orașul Stalin (186 
km).

$i 
că
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M. ZONIS

Campionatul mondial 
de fotbal

Joi după-amiază a avut loc în 
aula Academiei R.P. Romîne <? 
ședință festivă în întâmpinarea 
Conferinței naționale a mișcării 
pentru pace.

La ședință au participat aca
demicieni, membri corespondenți, 
cercetători științifici și colabora
tori ai institutelor Academiei R.P, 
Romîne.

In prezidiu au luat loc acade
micienii Iorgu Iordan, vicepreșe. 
dinte al Academiei R.P. Romîne. 
Șt. Milcu, secretar prim al Aca
demiei R.P. Romîne, Al. Graur, 
Horia Hulubei și Euigen Macov- 
sohi, prof. Alice Săvulescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, președintele Asociației 
juriștilor din R.P. Romînă.

Tov. C. Paraschivescu Bălă- 
ceanu a vorbit despre res
ponsabilitatea, potrivit- principii
lor de drept internațional, a sta
telor care continuă experimenta
rea armelor nucleare. Au mai luat 
cuvântul prof. C. C. Georgescu, 
naturalist, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne, prof. 
M. Filipescu, geolog, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, prof. Aurel Potop, fizi
cian, și O. Manolache, secretarul 
Comitetului sindical al Academiei 
R.P. Romîne. Vorbitorii au subli
niat datoria oamenilor de știință 
și a tuturor intelectualilor de a 
se încadra cu toate puterile în 
lupta popoarelor pentru pace și 
colaborare internațională, împo
triva continuării experiențelor cu 
arme atomice.

(Urmare din pag. l-a) 
problemă majoră, preocupările ti
nerilor interesează și pe vîrstnici 
și e firesc că această problemă 
trebuie să se oglindească și în li
teratura dramatică într-un act. 
Silvia Andreescu și Theodor Ma- 
nescu sînt bine intenționați cînd 
consacră „Răsfățaților“ din zilele 
noastre, acelor tineri cărora pă
rinții îngăduitori și insuficient de 
preocupați de educația lor, ca și 
un raediu de prieteni, Ie pericli
tează viitorul, cîteva pagini scrise 
cu nerv dramatic. Tiberiu Vornic 
intenționează în „Tîrgul inimilor“ 
să creioneze un conflict în care 
sînt prezenți tineri țărani munci
tori activi în lupta pentru trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Piesa lui Nicolae Tăutu, „Eroina 
de pe Jii“, prezintă acea Cătălină 
avîntată, proaspătă, însuflețită de 
un puternic eroism patriotic, a 
cărei evocare prilejuiește și azi 
momente de înaltă tensiune emo
țională. O imagine eroică oferă 
și Ștefan Tita în episodul dramar 
tic intitulat „într-o seară de 
toamnă“, al cărui personaj central 
e tot o fată tînără, de astă dată 
însă o comunistă din anii grei ai 
teroarei burghezo-moșierești, a că
rei demnitate, dîrzenie și fermi
tate politică izbutesc să acționeze 
pozitiv asupra celor doi ostași ce 
urmau să o execute. Ferencz 
Laszlo atacă în „Umbra“ un as
pect al problemei naționale, pro
tagoniștii piesei sale — tinerii 
Radu și Borka — contribuind la 
risipirea „umbrelor““ naționaliste 
din mentalitatea părinților lor. în 
sfârșit, cei care luptă împotriva bi
rocratismului stupid dar agresiv și 
dăunător, și al servilismului perso
najelor principale din „Creionul 
roșu“, sînt tot cîțiva tineri entu
ziaști. Iată, prin urmare, cîteva 
piese într-un act care se ocupă de 
probleme de tineret, care vor fi 
jucate de tineri, din care tinerii 
noștri vor trebui să desprindă per- 
ceptele morale înaintate ale zile
lor noastre, necesare formării ca
racterului lor. Iar puritatea ideo
logică și etică a acestor lucrări 
trebuie să fie cu atît mai mult 
veghiată, cu cît ele vor ajunge în 
mina unui foarte mare număr de 
tineri.

Fiecare piesă din acestea tre
buie analizată cu cea mai mare 
grijă -înainte de a fi încredințată 
echipelor de amatori, deoarece ea 
capătă după aceea o largă răs- 
pîndire, o mare putere de înrîu-.

rire asupra publicului ca și a acto
rilor și deci orice idee greșită poa
te fi — dintr-o regretabilă lipsă 
de răspundere — difuzată în mari 
proporții.

Judecată din acest punct de ve
dere, piesa „Răsfățații“ — dealt
fel mărturisind certe calități în 
construcția dramatică, în pre
gătirea și creșterea gradată a con
flictului, în schițarea personajelor
— ne dă de gîndit. Domnica și 
Vlad sînt doi tineri viciați; plic
tisiți de viață și apelînd — deza- 
buzați — la cele mai ieftine plă
ceri, ei detestă munca și profesea
ză o concepție de viață ce ne a- 
mintește de acel existențialism de 
periferie pe care-1 răspîndesc ro
manele occidentale de proastă cali
tate. Domnica „gustă“ viața de 
foarte tînără, experimentează amo
rul din curiozitate și plictis, căl- 
cînd fără scrupule și peste inima 
logodnicului ei. Vlad e amator de 
licoarea lui Bachus, iși pierde nop
țile, banii, ceasul și stiloul la 
cărți, nu-și vede de muncă, face 
prietenii cu indivizi dubioși, și 
afișează în ciuda unui fond bun 
un cinism ostentativ. Asemenea 
tineri există încă la noi. Ei există 
în special în mediul familiilor foș
tilor burghezi, în familii bazate 
pe morala putredă veche sau pe 
principiile moralei filistine, ale mi
cului burghez. Autorii nu i-au de
pistat însă în acest mediu în mij
locul unor fosile sociale, a unor 
burghezi care continuă să-și infec
teze ideologic progeniturile sau în
tr-un mediu pseudo-intelectual de 
snobi și indivizi decăzuți. Nu 1 Ci 
în familia unui muncitor fruntaș, 
om de mare integritate sufletea
scă, cinstit, pasionat de muncă.

Asupra lor exemplul familiar nu 
acționează deloc și cad sub in
fluența nefastă a unor pramatii 
ajungînd la prăbușirea morală.

Plasați în acest mediu muncito
resc din intenția autorilor de a 
scrie despre „muncitori“ persona
jele Vlad și Domnica așa cum i-au 
văzut autorii — apar neverosimile, 
confecționate neconvingător. As
ta nu înseamnă că viața nu cu
noaște asemenea cazuri și carac
tere, că asemenea întîmplări nu 
se pot petrece. Ele trebuie însă
— înainte de a le trece în litera
tură — selecționate cu grijă edu
cativă pentru a nu rămîrie „ca
zuri“ și a reprezenta întîmplări și 
caractere tipice.

Or, nu se poate spune că ar fi 
tipice asemenea cazuri de fii de

muncitori, descompuși moralice
ște, fiindcă ele, dacă există, există 
în foarte mică măsură și nu sînt 
deci reprezentative. Fiii și fiicele 
muncitorilor noștri urmează în 
majoritatea covîrșitoare a cazuri
lor exemplul înaintat al părinților 
lor ; tocmai de aceea dovedesc ei 
atîta abnegație în munca de con
struirea a socialismului, de respect 
al moralei comuniste, cinste și 
onoare, fiind purtători ai celor 
mai înaintate trăsături morale în 
zilele noastre. Cazuri, ca acelea din 
piesa „Răsfățații" sînt cu adevărat 
tipice și reprezentative nu în fa
miliile muncitorești, ci în nrediul 
rămășițelor vechiului mod de via
ță burghez, unde literatura și deci 
și piesele într-un act au datoria 
importantă de a le găsi și înfiera 
cu hotărîre.

Tiberiu Vornic este un autor 
foarte prolific în ce privește pie
sele într-un act și a avut, în con
secință, bucuria de a fi recunos
cut oficial drept cel mai jucat 
dramaturg de către edhipele de 
amatori. Piesele sale au, intr-ade
văr, calități. Tiberiu Vornic cu
noaște sufletul țăranului ardelean 
— asupra căruia se apleacă cu 
predilecție — știe să construiască 
temeinic și inteligent un subiect, 
are o limbă bogată, expresivă. De 
aceste însușiri dă în parte dovadă 
și în „Tîrgul inimilor“. El mizea
ză, — vom vedea însă că nejusti
ficat — pe o bună cunoaștere a 
legilor dramatice — pe efectul 
surprizei. Astfel întoarce în așa fel 
firul acțiunii îneît personajele care 
îndrituiau să fie considerate drept 
negative (Gheorghe de pildă e un 
om aspru, violent, dornic de 
re), să ne apară brusc drept 
tătoare ale ideilor înaintate 
(inute de piesă. Numai că în 
da bunei intenții a autoruluiț 
greu să-l crezi pe Gheorghe
nat de dorința de a intra în colec
tivă atunci cînd se ceartă pătimaș 
cu socrul și cu mătușa sa pentru 
avere. In dorința de a nu-1 sche
matiza, autorul a atribuit acestui 
personaj pozitiv atîtea „pete“ de 
temperament, comportare etc. în
eît nu mai poți desluși în spatele 
lor fondul lui bun și intențiile-i 
sănătoase. Gheorghe apare pînă 
la urmă ca un om copleșit de se- 
tea-i de avere și prin aceasta ești 
pus în imposibilitatea de a acorda 
credit finalului — un fel de „hapy- 
end“ precipitat în care toți oa
menii conștienți intră fericiți în 
colectivă, după ce au aplanat ra-
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pid conflictele familiare. O 
menea imagine a țăranului 
citor înaintat ni se pare falsă, nu 
putem aprecia dorința autorului 
de a fugi de șablon și schematism 
dacă rezultatul este atît de con
fuz și personajul atît de incert.

Nimeni nu spune că un erou 
pozitiv nu poate avea și unele 
lipsuri, năravuri rele. Dar a aglo
mera greșelile și tarele pe chipul 
unui erou pozitiv în dorința exa
gerată de a nu-1 lipsi de veridici
tate, înseamnă a-1 transforma în 
contrariul său, ceea ce nu poate 
fi decît dăunător rolului educativ 
al piesei. O mai atentă confrun
tare cu viața ar fi permis autoru
lui să nu greșească în conturarea 
unei figuri veridice de erou 
tiv, conferind piesei sale o 
forță și putere educativă.

Rîndurile de față nu și-au 
pus firește să discute toate 
sele într-un act enumerate la în
ceputul articolului și nici să epui
zeze aprecierile asupra acestor 
dpuă de la urmă. Ele. intenționea
ză însă să atragă atenția asupra 
unui sector literar prețios nouă, 
dar insuficient analizat de criti
că și, mai ales, să semnaleze ne
cesitatea ca la piesele destinate 
echipelor de amatori, puritatea 
ideologică să fie apărată cu cea 
mai mare grijă. Aceste piese vor 
corespunde înaltei lor meniri cu 
adevărat dacă vor pune pe primul 
plan și în mod hotărît problema 
educației comuniste a maselor de 
artiști și spectatori și, în primul 
rînd, a tineretului. Piesele într-un 
act, alături de lucrările din restul 
dramaturgiei, trebuie să educe ti
neretul în spiritul moralei comu
niste, al cinstei și al onoarei, în 
spiritul patriotismului socialist și 
al dragostei de muncă, în spiritul 
eroismului socialist. Ele trebuie să 
ofere eroi pe care tineretul nostru 
să-i poată lua ca exemplu, exem
ple de devotament în muncă și în
vățătură, în fabrici și uzine, șan
tiere, școli și universități, exemple 
de patriotism și de vigilență în 
apărarea avutului obștesc și a tu
turor cuceririlor poporului munci
tor. Aceste piese nu trebuie să 
ocolească abordarea satirică a as
pectelor negative ale vieții noa
stre, combaterea cu causticitate a 
rămășițelor moralei putrede bur
gheze. în acest fel se poate șpune 
că piesele într-un act vor consti
tui un sector care-și va face da
toria pe deplin în cadrul drama
turgiei noastre originale,

ase- 
mun-

pozi- 
mare

pro- 
pie-

STOCKHOLM 19 (Agerpres).— 
Turneul final al celui de-al 6-lea 
campionat mondial de fotbal a 
continuat joi seara cu disputarea 
întîlnirilor din cadrul sferturilor 
de finală. După cum era de aș
teptat, echipele care au susținut 
marți dificilele meciuri de baraj 
nu au putut juca la adevărata lor 
valoare și au fost eliminate. La 
Stockholm formația U.R.S.S. a 
cedat cu 0—2 (0—0) în fața re
prezentativei Suediei. Franța, cu 
o linie de atac deosebit de efica
ce, a dispus cu 4—0 (1—0) de Ir
landa de nord, iar Brazilia a în
vins cu 1—0 (0—0) echipa Țării 
Galilor.

Intîlnirea dintre selecționatele 
R. F. Germane și Iugoslaviei s-a 
terminat cu scorul de 1—0 (1—0) 
în favoarea jucătorilor germani.

Semifinalele programate pentru 
24 iunie se vor desfășura astfel : 
R. F. Germană — Suedia și Fran
ța — Brazilia. Finala va avea loc 
la 29 iunie, iar meciul pentru lo
cul trei la 28 iunie.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, în colaborare cu C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din agri
cultură și silvicultură a organizat 
la București o întîlnire a frunta
șilor din agricultură din gospodă
riile agricole de stat, S.M.T.-urile 
și gospodăriile agricole colective 
din întreaga țară.

Ing. Eugen Alexe, adjunct al 
ministrului Agriculturii ți Silvi
culturii a salutat pe cei prezenți 
în numele conducerii ministerului, 
urîndu-le noi succese în muncă.

Ion Brătan secretar al C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din agri
cultură și silvicultură a arătat a- 
poi rezultatele obținute anul tre
cut de fruntașii recoltelor bogate 
în sporirea producției de cereale, 
în mecanizarea agriculturii și în 
zootehnie.

Numeroși participanți la întîl
nire printre care Eroul Muncii 
Socialiste Constantin Adochiței, 
crescător de animale la G.A.S. Co- 
țușca, regiunea Suceava, Balogh 
Alexandru, brigadier la gospodăria 
colectivă din Bcrvcni, regiunea 
Baia Mare, Nelu Tudose șef de 
brigadă la S.M.T. Țăndărei, regiu
nea Constanța, Aron Alexandru, 
președintele gospodăriei colective 
din Laslea, regiunea Stălin .și alții 
au împărtășit celor prezenți din 
metodele folosite de ei în muncă, 
precum și măsurile luate pentru 
aplicarea sarcinilor ce au reieșit 
din consfătuirea de la Constanța.

(Agenpres)

Sfatul popular al regiunii 
Oradea, secțiunea sănătății și 
prevederilor sociale anunță pe 
cei interesați că, pe data de 
1 iunie 1958, stațiunile bal- 
neo-climaterice de interes lo
cal și-au început activitatea 
pe timpul sezonului de vară.

STAȚIUNEA BALNEO-CLI- 
MATERICA STINA DE VALE

La o altitudine de 1.100 
metri, indicată ipentru hiperti- 
roidii, astenii nervoase precum 
și pentru odihnă.

Accesul se face din gara 
Beiuș în zilele de luni, joi și 
sâmbătă la orele 13 cu auto
busul.

Internările se fac prin în
treprinderi pe bază de con
tracte la prețul de 30 lei și 
pe cont propriu la 40 lei În
treținerea complectă pe zi.

STAȚIUNEA BALNEOCLI
MATERICA MONEASA

Indicată pentru neurastenii, 
cură internă pentru ga-strite 
ușoare, precum și pentru odih
nă. Situată intr-o. regiune 
muntoasă cu păduri de brad 
și fag, cu ștrand în aer liber.

Accesul se face prin gara 
Sebiș, raionul Gurahonț cu 
automotor pe linie îngustă.

Internările se fac prin în
treprinderi pe bază de con
tracte la prețul de 27,50 lei 
și pe cont propriu la prețul 
de 32 lei pe zi.

STAȚIUNEA BALNEO-CLI. 
MATERICA „8 MAU TINCA

Situată pe malul Crișului 
Negru, cu un peisaj plăcut, 
băile sînt indicate pentru tot 
felul de afecțiuni ginecologice, 
reumatisme, iar pentru cură 
internă pentru gastrite ușoare.

Internările se fac prin în
treprinderi pe bază de con
tracte la prețul de 25,50 lei și 
pe cont propriu la prețul de 
30,50 lei pe zi.

Doritorii pot obține infor
mații mai amănunțite de la 
Sfatul popular al regiunii O- 
radea, secția sanitară și pre
vederilor sociale, telefon 22-89, 
sau direct de la direcțiunile 
stațiunilor respective, fiecare 
avind telefon propriu fără nu
măr,

(
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Uneltirile 
imperialiștilor 
împotriva Libanului
Situația din Liban provoacă un 

sentiment de profundă îngrijorare 
în rîndurile opiniei publice inter
naționale. Dintr-o problemă inter
nă, de strictă competență a po- 
porului libanez, evenimentele din 
Liban evoluează spre o iminentă 
agresiune armată anglo-amcrica- 
nă. Este reed'tat același veșnic 
„tipar“ al metodelor diplomației 
occidentale față de popoarele ara
be : puterile imperialiste descope
ră „afinitatea" politicii lor cu in
teresele „stabilității interne“ tn 
diverse țări din Orientul Arab. 
Faptul acesta a fost confirmat de 
evenimentelor care s-au desfășurat, 
de pildă. în ultimii doi ani în a- 
ceastă regiune, evenimente care 
sînt cunoscute de cititorii noștri.

Cu siguranță că nu preocuparea 
pentru „liniștea“ și „ordinea“ în 
Liban, ci cu totul alte obiective 
sînt tn spatele actualelor acțiuni 
ale Washingtonului și Londrei : 
acapararea tuturor bogățiilor po
picarelor arabe și îngenuncherea 
puternicii mișcări de eliberare na
țională. antiimperialistă din aceas. 
tă parte a lumii.

In conferința sa de presă ținută 
în urmă cu două zile, Dulles a 
declarat că Statele Unite ar putea 
interveni în Liban nu numai la 
cererea O.N.U.. ci șl „tn alte îm
prejurări“. Asta se petrecea la 
cîteva zile după ce delegatul ame
rican votase în Consiliul de Secu
ritate trimiterea unor observatori 
O N.U. în Liban și totodată îna
intea plecării în această tara a 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld. Ce valoare are 
atunci toată tirada diplomației a- 
mericane despre necesitatea res
pectării hotărîrilor O.N.U., în ce 
măsură prezintă în genere impor
tanță pentru Statele Unite Orga
nizația Națiunilor Unite? Faptele 
petrecute în ultimele zile vȘ“eȘc 
că singurul raport între Statele 
Unite și O.N.U. este acel al în- 
cercării folosirii numelui acestei 
organizații pentru a camufla ex
pansiunea imperialistă a S.U.A. 
Ca și tn Coreea, se tinde în pre
zent ca la adăpostul unei .cereri 
a guvernului libanez forțele ar
mate americane ȘÎ engleze stațio
nate tn Mediterana și în Cipru să 
intervină împotriva Libanului.

In legătură cu aceasta trebuie 
remarcat că lucrurile au ajuns 
într-un stadiu destul de avansat. 
După părerea presei, principala 
bază de sprijin pentru intervenția 
în Liban, va fi ca și în timpul a- 
venturii Suezului, insula Cipru 
unde, începînd din săptămîna tre
cută, se trimit de urgență trupe. 
Potrivit datelor ziarelor, în total 
tn Cipru vor fi concentrați aproxi
mativ 37.000 de soldați și ofițeri. 
Observatorul militar al ziarului 
„Times“ subliniază că o asemenea 
concentrare de forțe armate în Ci
pru este fără precedent

Uneltirile imperialiste împotri
va Libanului nu pot fi considera- 
te nici un moment ca avînd drept 
scop numai subordonarea Libanu
lui. Ele constituie o provocare a- 
dresată tuturor popoarelor arabe, 
o încercare de a crea o baza de 
atac împotriva întregului Orient 
Arab și în primul rtnd împotriva 
Republicii Arabe Unite. Cercurile 
imperialiste nu se pot obișnui cu 
ideea că vremurile colonialismului 
au apus și că popoarele din Orien
tul Mijlociu sînt într-adevăr hotă, 
rîte să-și construiască viața 
baza unei libertăți 
se pot obișnui cu 
prezent popoarele 
sint un obiect de

I *

Comunicat informativ|puțerea populară 
nriviro Ia rtlotiArA I 1 J.

din Ungaria este de neclintit 
„Nu ne vom abale de la 

drumul cel drept"

cu privire la plenara 
C.C al P.C.U.S.

. ’ pe 
depline. Ele nu 
gîndul că in 
arabe nu mai 

tîrguială.
S. VERONA

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite Comunicatul 
informativ cu privire la plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

In zilele de 17 și 18 iunie 1958 a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Plenara a ascultat și a discutat raportul tov. N. S. Hrușciov 
în legătură cu desființarea cotelor obligatorii și a plății în na
tură pentTu lucrările efectuate de S.M.T.-uri, în legătură cu noul 
sistem, prețurile și condițiile de colectare a produselor agricole 
și a adoptat pe marginea raportului o hotărîre corespunzătoare 
care a fost dată publicității la 19 iunie.

Plenara C.C. a ales pe tov. N. V. Podgornii și D. S. Polianski 
membri supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

Pentru continua ridicare 
a producției agricole

MOSCOVA 19 (Agerpreă). — folosite de colhozuri mai bine de- 
TASS transmite: Plenara Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice care 
a avut loc la Moscova în zilele 
de 17 și 18 iunie a adoptat o ho
tărîre în legătură cu desființarea 
cotelor obligatorii și a plății în 
natură pentru lucrările efectuate 
de Stațiunile de Mașini și Trac
toare, în legătură cu noul sistem, 
prețurile și' condițiile de colectare 
a produselor agricole.

Raportul în această problemă 
a fost prezentat de N. S. Hruș
ciov.

In hotărîrea sa, plenara consi
deră indicat să desființeze înce- 
pînd din 1958 cotele obligatorii 
de produse agricole livrate de 
colhozuri statului și plata în na
tură pentru lucrările efectuate de 
stațiunile de mașini și tractoare, 
de stațiunile de reparații tehnice 
și de stațiunile specializate din 
colhozuri.

în hotărîre se spune că înce- 
pînd din 1958 colectările de Pr0‘ 
duse agricole pentru stat din col
hozuri se vor face pe cale de a- 
chiziție. Plenara a considerat ne
cesar să anuleze toate datoriile 
colhozurilor din anii trecuți pen-’ 
tru cotele obligatorii, contractă
rile și plata în natură pentru lu
crările efectuate de stațiunile de 
mașini și tractoare și de stațiu
nile specializate.

Noul sistem de colectare a pro
duselor agricole a devenit posi
bil în urma aplicării cu succes 
a măsurilor de dezvoltare conti
nuă a orînduirii colhoznice și de 
reorganizare a Stațiunilor de ma
șini și tractoare.

în hotărîre se arată printre^al
tele că o expresie strălucită a 
justeței măsurilor luate de parti
dul comunist pentru dezvoltarea 
continuă a orînduirii colhoznice 
șj reorganizarea stațiunilor de 
mașini și tractoare o constituie 
faptul că încă la începutul mun
cilor agricole de primăvară din 
acest an numeroase colhozuri 
și-au cumpărat mijloace tehnice. 
Desfășurarea însămînțărilor de 
primăvară a arătat că tractoarele 
și celelalte mașini agricole sînt

cit erau folosite înainte de S.M.T.- 
uri.

Hotărîrea Comitetului Central 
al P.C.U.S. subliniază că în ur
ma măsurilor luate în vederea 
întăririi continue a orînduirii col
hoznice și reorganizării S.M.T.- 
urilor, în agricultură s-au creat 
condiții noi care impun modifica
rea sistemului de colectare a pro
duselor agricole. în prezent, se 
spune în hotărîre, numai este ne
cesar să se mențină sistemul în 
vigoare de colectare a acestor 
produse prin cote obligatorii și 
prin plată în natură pentru lu
crările efectuate de S.M.T.-uri. De 
aceea în prezent este indicat să 
se treacă la o formă unică de co
lectări de stat — achiziționarea 
de produse agricole.

Noile prețuri subliniază hotă
rîrea C.C. al P.C.U.S., vor con
tribui la creșterea cointeresării 
materiale a colhozurilor și col
hoznicilor în sporirea producției 
agricole și animaliere. ' I

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— Comunicatul privitor la sen
tința pronunțată de Tribunalul 
Suprem al R.P. Ungare împotri
va lui Imre Nagy și a complici
lor săi contrarevoluționari a pro
vocat iritarea cercurilor reacțio
nare occidentale deoarece și-au 
văzut în felul acesta zdrobită 
una din principalele agenturi 
care a organizat contrarevoluția 
din 1956 în Ungaria.

Opinia publică din Republica 
Populară Ungară a dat riposta 
cuvenită noilor încercări impe
rialiste de amestec în treburile 
interne ale statului democrat 
popular ungar. Intr-un articol in
titulat „Uzurpatorii ideilor uma
nitare“ ziarul „Nepszabadsag“ 
de joi dimineață scrie: „După ce 
și-a expus din nou la. conferința 
sa de presă din 17 iunie punctul 
de vedere în problemele interna
ționale de pe pozițiile războiului 
rece, secretarul de stat Dulles a 
făcut reflecții asupra sentinței în 
procesul lui Imre Nagy și a com
plicilor săi.

Dacă domnul Dulles este un 
om atît de sensibil, spune printre 
altele ziarul, dacă el aspiră la 
rolul de protector al umanității, 
de ce nu a pronunțat nici un cu- 
vînt la executarea lui Kosrow 
Ruzbeh și a altor patrioți iranieni 
Care au luptat pentru libertatea 
poporului lor? Acum cinci ani, 
cînd justiția americană a electro
cutat pe Ethel și Julius Rosen- 
berg pe baza unor acuzații false, 
inima lui Dulles nu a simțit 
compasiune și regreți

Secretarul de stat și colegii săi 
nu sînt emoționați văzînd murind 
sute de oameni în Liban, văzînd 
spitalele pline de răniți. Statele 
Unite sînt acelea care.au spriji
nit și care sprijină încă în Liban 
dominația antipopulară a actua
lului regim.

Mai mult încă, fără a șovăi, el 
a lăsat ca lumea întreagă să în
țeleagă că Statele Unite sînt gata 
la o intervenție armată în Liban.

Așadar, stăpînii Americii nu 
regretă vărsări de sînge, cind 
este vorba de sîngele revoluțio
narilor, al luptătorilor .pentru 
pace și al luptătorilor pentru in
dependența statelor lor. Dar ei 
își exprimă reg’etul și varsă la
crimi dacă contrarevoluționarii, 
trădătorii regimului popular ca
pătă pedeapsa meritată. Noi luăm 
act de văicărelile lui Dulles. Dar 
nici o manifestare de furie, nici 
un sentiment de regret nu ne 
vor determina nici acum, nici în 
viitor să ne abatem de pe dru
mul cel drept.

O manifestare huliganică 
la Copenhaga

MOSCOVA 19 (Agerpres). —
TASS transmite :

La 19 iunie a.c. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., l-a invitat la Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.SS. pe 
A. Moerch, ambasadorul Danemar
cei la Moscova, și i-a declarat ur
mătoarele :

La 17 iunie, în fața ambasadei 
U.R.S.S. din Copenhaga un grup 
de provocatori și huligani au or
ganizat o demonstrație ostilă Uni
unii Sovietice. Participanții la de
monstrație au strigat cuvinte ostile 
și jignitoare la adresa Uniunii So
vietice și a ambasadei U.R.SS. 
din Copenhaga.

Trebuie constatat că auto
ritățile daneze nu au luat mă
surile necesare pentru preintimpi-

narea și nici chiar pentru înceta
rea acestei provocări împotriva 
ambasadei sovietice.

Guvernul sovietic arată că, cu toa
te asigurările cuprinse în nota din 
14 noiembrie 1957 a Ministerului 
Afacerilor Externe al Danemarcei 
în sensul că autoritățile daneze 
vor lua măsuri în vederea prein- 
timpinării pe viitor a unor even
tuale acțiuni ostile împotriva am
basadei sovietice, autoritățile da
neze nu au luat măsuri pentru 
preintîmpinarea noii provocări 
din 17 iunie împotriva ambasadei 
sovietice din Danemarca.

Guvernul sovietic insistă ca au
toritățile daneze să ia măsuri efi
ciente pentru ca pe viitor să nu 
se mai repete asemenea cazuri.

„Nu există posibilitate 
de compromis între 

marxism și revizionism"
PEKIN 19 (Agerpres). — In

tr-un articol consacrat sentinței 
pronunțată în procesul grupului 
contrarevoluționar a lui Imre 
Nagy, ziarul ,Jenminjibao“ scrie 
printre altele : „Evenimentele din 
Ungaria din 1956 au arătat în 
mod elocvent esența reacționară a 
revizionismului și caracterul său 
dăunător. Revizionismul exportat 
din Iugoslavia în Ungaria și-a a- 
rătat în scurtă vreme adevărata sa 
față, cu toate că au existat mo
mente cînd cerul era acoperit și 
cînd a bîntuit furtuna. El a fost 
respins de poporul ungar și de 
proletariatul din întreaga lume și 
s-a prăbușit in scurt timp. Tre
buie subliniat că evenimentele din 
Ungaria din 1956 au reprezentat 
o luptă aprigă a marxism-leninis- 
mului pentru înfrîngerea revizio
nismului pe frontul ideologic. Din 
punct de vedere politic, a fost o 
luptă înverșunată a forțelor revo
luționare pentru înfrîngerea for
țelor contrarevoluționare. In acea
stă luptă, istoria a tras din 
o concluzie necruțătoare în 
privește revizionismul.

Evenimentele din Ungaria
dovedit că, în condițiile actuale, 
revizionismul este dușmanul cel 
mai primejdios al mișcării comu
niste internaționale. Nu există 
nici cea mai mică posibilitate de 
compromis între marxism și revi
zionism",

PRAGA 19 (Agerpres).—După 
cum anunță Ceteka la ședința din 
seara zilei de 18 iunie a Congre
sului al XI-lea al Partidului Co
munist din .Cehoslovacia după, ,u' 
portul lui A. Novotny, Y. Stetka, 
președintele Comisiei centrale de 
revizie, a prezentat un raport cu 
privire la activitatea acestei comi
sii. După aceasta a început discu
tarea rapoartelor.

Primul în cadrul discuțiilor a 
luat cuvîntul E. Chlebek, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Cosice al P.C. din Cehoslovacia. 
El a vorbit despre succesele obți
nute în dezvoltarea economică a 
regiunii. Oratorul și-a exprimat 
convingerea că organizația de par
tid a regiunii este strins unită în 
jurul Comitetului Central, că va 
îndeplini cu succes sarcinile care 
îi stau în față în legătură cu con
struirea socialismului în Ceho
slovacia.

I. Odvarka, directorul minelor 
de la Kladno, a vorbit despre 
lupta minerilor pentru sporirea 
producției de cărbune.

V. Bilak, prim-secretar al Co
mitetului regional Presov al P.C. 
din Cehoslovacia a vorbit despre 
uriașele schimbări care s-au pro
dus în această regiune în ultimii 
ani.

Apoi a luat cuvîntul E. Slechta, 
care a salutat Congresul în nu
mele Partidului socialist cehoslovac 
și a asigurat Congresul că 
dul socialist își va da și pe 
contribuția la construirea 
Hamului.

Cuvîntări de salut au fost
te la Congres și de I. Plojhar, 
președintele Partidului popular 
cehoslovac, I. Kysely, președintele 
Partidului renașterii Slovaciei, și 
M. Zakovic, președintele partidu
lui slovac al eliberării.

★
PRAGA 19 (Agerpres). 

teka transmite: Cel de-al 
Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și-a continuat 
lucrările la 19 iunie sub preșe
dinția lui Jaromir Dolanski, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care la 
începutul ședinței de dimineață i 
adus la cunoștința Congresului 
cuprinsul unei telegrame primită

din partea Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii 
exprimînd regretul pentru faptul 
că delegația sa nu poate parti
cipa la Congres deoarece i 
refuzat pașapoartele.

La discuțiile din ședința 
dimineață au luat cuvîntul 
tonin Krcek, prim-secretar al 
mitelului de partid al orașului 
Praga, Marta Venzarova, mem
bră a cooperativei agricole ,,Lu- 
ze“ din regiunea Pardubice, 
Karel Tondra, prim-secretar al 
Comiielului districtual al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
din Vimperk, regiunea Ceske Bu- 
dejovice, Madolf Sazana, munci
tor la uzinele „V. I. Lenin“ din 
Plzen.

După pauze a luat cuvîntul 
conducătorul delegației U.R.S.S. 
A. I. Kiricenko, membru în pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. In sală 
s-a ovaționat îndelung în cinstea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

A luat apoi cuvîntul A. Svobo- 
da, primarul orașului Praga. Tn 
continuare a luat cuvîntul F. 
Pentz. directorul bazinului carbo
nifer Mostin.

s-a

de 
An- 
Co-

PRAGA 19 (Agerpres). — Tn 
cadrul ședinței din seara zilei de 
19 iunie a celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia au continuat discu
țiile pe marginea raportului de 
activitate al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia și a raportului Corni- 
siei centrale de revizie. După cu- 
vîntările rostite de mai mulți de
legați, s-a dat cuvîntul șefului 
delegației Partidului Comunist 
Chinez, Dun Bi-u, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.C. Chi
nez care a fost întîmpinat cu 
căldură de participanții la con. 
greș.

In numele Partidului Muncito
resc Unit Polonez Congresul a 
fost salutat de I. Loga-Sowinski, 
conducătorul delegației P.M.U.P., 
din partea Partidului Socialist 
Unit din Germania de H. Ma
tern, din partea Partidului Co
munist Bulgar — de R. Damia- 
nov.

In aceeași ședință, Alexandru 
Drăghici, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R. a adus 
Congresului salutul Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Lucrările Congresului continuă.

nou
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Concurența

MOTIV

—•—
Explicație...

In orășelul italian Sondrio, si
tuat in apropiere de frontiera el
vețiană, a avut loc un incident 
caracteristic pentru atmosfera -ie 
concurență care domnește în ță
rile capitaliste. Locuitorii care 
foloseau o antenă de televiziune 
comună, adeseori nu puteau vi
ziona teleemistanile pentru că ci
neva rupea cu perseverență firul 
antenei. Dar intr-o zi delicventul 
a fost prins. Era... proprietarul 
cinematografului local.

Recent s-a aflat că autorită
țile engleze nu au permis fo
losirea avioanelor cu reacție 
sovietice „Tu-104“ pe linia 
Moscova-Londra. Această hc?- 
tărîre, datorită caracterului ei

Valabil și în zilele 
noastre

parti- 
viitor 
socia-

rosti-

Pufln« sînt 
locurile de pe 
glob unde colo
nialiștii brita
nici să nu fi în
cercat să-șj în
tindă asuprirea, 
prin semănarea 
vrajbei și urii 
intre popoare.

In ultimele 
zile opinia pu
blică mondială 
privește cu ne
liniște eveni

mentele din Ci
pru. Fotografia 
alăturată repre
zintă încercarea 
citorva locuitori 
greci din Nico
sia de a-și sal
va avutul după 
unul din recen
tele incidente 
dintre populația 
greacă și turcă.

— Ce- 
de-al XI-lea

Un act 
samavolnic

Obolul
pușcăriașilor

In legătură au creșterea gene
rală a preturilor tn R. F. Germa
nă. datorită politicii de înarmare, 
autoritățile vest-germane au hotă- 
rit să majoreze sumele pe care le 
încasează de la deținuți pentru 
„masă 
marcă 
plegel" 
mană,
de realitatea cotidiană a republicii 
de la Bonn.

și casă". In acest fel, re- 
cu ironie revista „Eulens- 
care apare In R. D. Ger- 

deținutil nu se simt rupți

--•--Arta și brînza

In cercurile conducătoare ame
ricane se caută tot felul de ex
plicații la eșecul suferit de Nixon 
in cursul vizitei sale prin Ameri
ca de Sud. Printre altele, și-a fă
cut loc și una referitoare la spe
cula intensă pe care o fac diplo
mații guvernului american care 
vînd în străinătate mărfuri la 
prețuri de bursă neagră. Senato
rul american Mike Mansfield a- 
cordă atîta importanță acestui fe
nomen incit s-a apucat să redac
teze un voluminos catastif in care 
sînt trecute toate vinzările , 
ocazie“ de mărfuri americane 
fectuate de personalul atașat 
lingă misiunile diplomatice 
militare.

Evident că faptele sus arătaților 
funcționari nu surprind pe nimeni. 
Numai că acestea nu pot explica 
nici pe departe pietrele primite de 
Nixon în turneul său din Ameri
ca de Sud.

drastic, ar trebui să aibă o 
justificare cît de ctt temeinică. 
Oarece rău poate aduce popu
lației bătrînei insule britanice 
faptțil că pe liniile aeriene din. 
tre Moscova și Londra sînt fo- 
losite cele mai moderne și mai 
iuți avioane din lume?

Și totuși autoritățile brita- 
nice au hotărît să nu permită 
zborul avioanelor „Tu-104". Ex. 
plicația pe care o dau e destul 
de penibilă.

— Avioanele „Tu-104" fac un 
mare... zgomot.

La ce s-o fi referit autori
tățile britanice ?

Fostul președinte american Her. 
bert Hoover a ținui recent In Te
xas o cuvlntare despre declinul 
producției industriale în S. U. A. 
Ziarele americane au lăudat acea
stă cupintare, caracterizind-o ca 
pe o serioasă analiză a situației 
economice a tării.

Dar peste citeva zile, în cadrul 
unei convorbiri particulare, Ho
over a recunoscut că este vorba 
de una și aceeași cuvintare pe 
care el a mai rostit-o cu mulfi 
ani în urmă, pe cind era preșe
dinte și cind S.U.A. treceau prin- 
tr-o grea criză economică. ,,Re
citind această cuvintare — a spus 
el — am văzut că nu mai trebuie 
nici să schimb, nici să adaug 
nimic“.

„ROMA ORA 11“?...
Cine a uitat tulburătorul film italian — „Roma ora 11“ ?... 

Pentru un post de dactilografă, sute de femei înnebunite de 
spectrul șomajului se îmbulzesc pe o scară dărăpănată. La ora 
11. scara se prăbușește...

Primită cu emoție de masa largă a spectatorilor, „Roma 
11“ ............................

. ...

„de
: e-

pe

ora 
a stîrnit însă imediat o reacție violentă din partea criticii 

reacționare și mai ales a unor producători de filme de la trustul 
cinematografic „Cinecittà". Ei au acuzat „Roma ora 11“ de imo
ralitate și de prezentare falsă a realității.

Probabil că respectivii nu se așteptau că, în curînd, faptele le 
vor da o ripostă atît de hotărîtă.

Acum citeva zile, cind studiourile cinematografice „Cinecittà“ 
din Roma au avut nevoie de sute de figuranți pentru turnarea unui 
film, la porțile studio ului s au prezentat spre a fi angajați peste 
5000 șomeri. Ei au luat pur și simplu cu asalt intrarea. In cursul 
ciocnirii care a urmat, au căzut zeci de răniți. Poliția a arestat 
20 de persoane.

In acest fel, viața însăși a 
o scară mărită. Și acum la

Președintele A. Novotny 
va vizita Uniunea Sovietică

PRAGA 19 (Agerpres). — CETEKA transmite:
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie

tice și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. au invitat pe 
A. Novotny, președintele Republicii Cehoslovace, prim secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslova
cia, să facă o vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică. 
Invitația a fost acceptată.

Recent, intre Praga și Moscova a avut loc un schimb de pă
reri în problema datei vizitei lui A. Novotny în Uniunea So
vietică.

S-a hotărît că A. Novotny va sosi la Moscova într-o vizită 
oficială de prietenie la 2 iulie 1958.

A. Novotny va fi însoțit de V. Kopecky, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Cehoslovace, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, R. Barak, ministru al Aface
rilor Interne, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, J. Hendrych, secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, V. David, ministrul Afacerilor Externe al R Ceho
slovace, și R. Strecha, președintele corpului imputerniciților din 
Slovacia.

Planul 
lui MacMilIan

S-ar părea că nu există nimic 
comun între artă și... brînză. Și 
totuși unor oameni din Occident 
această comparație li se pare ab
solut firească. De ce picturi făcute 
de coada măgarului, da și arta cu 
briază, nu ? In ziarele pariziene 
a apărut un anunț cu privire la 
deschiderea în viitorul apropiat a 
unei expoziții universale de tiro- 
zemiofilie. După cum s-a dovedit, 
prin cuvîntul „tirozemiofilie" se 
subînțelege pasiunea de a colecta 
etichetele de pe cutiile de brînză.

Lozinca oficială a expoziției 
este : „Arta și brînza".

„Justiție“ americană
Imperialiștii americani au transformat Coreea de Sud intr-o 

moșie proprie. Comandind in această țară ca la ei acasă, mi
litarii americani pot comite nepedepsiți orice fărădelege.

După cum relatează agenția de presă sud-coreeană Tonian 
Thonsin, polițistul Kenny Simpson a aruncat din mersul tre
nului pe doi militari sud-coreeni Unul din militarii coreeni s-a 
lovit mortal, iar celălalt a fost grav mutilat.

Autoritățile militare din S.U.A. au ordonat ca lui Simpson să 
1 se aplice o pedeapsă aspră. „Bravul“ polițist începuse să tre
mure de frică la gîndul că va fi dus la scaunul electric. Dar. ui
tase pesemne, despre superioritatea „democrației occidentale“. El 
este doar cetățean al S.U.A. pe cind cei molestați sînt doar 
„niște bieți asiatici“. Pe scurt pentru crima sa gravă... o pe
deapsă de ordin administrativ. Cine ar mai putea să se îndo
iască după aceasta de spiritul de echitate al justiției ameri
cane?

turnat „Roma ora 11“ din nou, la 
„Cinecittà“.

SE CAUTĂ CURAJ
Ziarul vest-german ,,Reichs

ruf“ duce o intensă campanie 
de agitație pentru înarmarea 
atomică a • ~ 
„Căldura“ cu 
piuată această 
tre populația 
este ilustrată 
părut recent 
„Cei care au ___ _.„™ „„
a difuza afișele noastre propa
gandistice sint invitați să se 
prezinte personal la redacția 
ziarului". ,

De unde se vede că pentru 
lipirea afișelor care fac propa
gandă „morții atomice" trebuie 
curaj, nu glumă.

Bundeswehrului. 
oare este întîm- 
campanie de că- 
R. F. Germane 

de un anunț a- 
tn acest ziar : 

curajul civic de

Zilele trecute a fost arestat 
In sala de judecată a tribuna
lului din Dortmund, tn timp 
ce-și exccita atribuțiunile de 
corespondent al ziarului „lun
ge W'elt", Wolfgang Baumgart, 

Arestarea ziaristului din 
R.D.G. a fost ordonată de pre
ședintele tribunalului, dr. Am- 
meclie-Mdnninghoff, care a de
clarat cu acest prilej că pe vii
tor orice corespondent din 
R.D.G. poate să se aștepte să 
fie arestat, dacă transmite vreo 
comunicare despre procesele 
politice ce au loc in R.F.G.

Ziaristul Baumgart participa 
la procesul politic intentai tl- 
nărului compozitor Wolfgang 
Schoor, acuzat pentru activi
tatea sa ca președinte al orga
nizației de tineret „Deutscher 
Jugendring".
Se menționează că joi 12.VI 

a.c., deci cu o zi înainte de înce
perea procesului Schoor și ares
tarea sa, Baumgart a vizitat 
pe președintele tribunalului, a- 
răttndu-i că are sarcina de a 
scrie despre acest proces. Pre
ședintele a declarat că nu are 
nimic împotriva participării co
respondentului. dat fiind că 
ședințele sînt publice. A doua 
zi. Insă, el a cerut lui Baum
gart să-i prezinte legitimația 
de presă afirmind că prin par
ticiparea sa se aduc „lezări 
unor prevederi ale codului de 
procedură penală“.

Arestindu-l pe W. Baumgart, 
autoritățile vest-germane au 
încălcat in cel mai grosolan 
mod legile dreptului internațio. 
nai. Opinia publică mondială 
cere imediata eliberare a lui 
Wolfgang Baumgart.

LONDRA 19 (Agerpres).
după amiază premierul britanic 
MacMIIlan a prezentat tn Camera 
Comunelor planul pe care Anglia 
îl propune pentru rezolvarea si
tuației din Cipru. După cum se 
știe, cuprinsul acestui plan a fost 
comunicat dinainte guvernelor grec 
și turc și arhiepiscopului Mak>a- 
rios care l-au respins în între
gime. In încercarea de a se găsi 
un aranjament de ultimul mo
ment, guvernul britanic a amînat 
cu două zile comunicarea oficială 
a planului în parlament, în care 
timp organizația nord-atlantică 
(N.A.T.O.) și-a concentrat toate re. 
sursele pentru a exercita asupra 
guvernului grec și turc presiuni 
de natură să determine o schim
bare a poziției lor. Tn cursul zilei 
de joi s-a aflat însă că aceste pre- 
siuni nu au dat nici un rezultat 
și că guvernul grec va comunica 
la Londra răspunsul său oficial 
negativ imediat după ședința Ca
merei Comunelor consacrată aces
te) probleme.

Planul prezentat joi de MacMiL 
lan a fost tn linii mari relatat de 
presă și se caracterizează prin ig
norarea totală a revendicării esen. 
țiale pentru care luptă populația 
cipriotă și anume dreptul Io auto
determinare.

Tn expozeul său, MacMilIan a 
subliniat în mod special că orice 
măsură se va lua în legătură cu 
situația din Cipru trebuie să țină 
în primul rtnd seama de necesl- 
tatea ..de a menține pentru Rega
tul Unit posibilitatea de a dispune 
de bazele și instalațiile“ existente 
Pe insulă, cu alte cuvinte de a fo- 
losl la nesfîrșit Ciprul ca bază 
militară britanică în Mediterana 
Orientală.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
I TASS transmite : La 19 iunie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe Velko Miciunovici, am
basadorul Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, la cererea a- 
cestuia și a avut cu el o convor. 
bire.

ROMA 19 (Agerpres). — La 19 
iunio primul ministru italian Ado
nis Zoii a prezentat președintelui 
Republicii Italiene, Gronchi, de

misia cabinetului său.

Un gest 
prietenesc

VARȘOVIA. La 19 iunie a so
sit în golful Gdansk o escadră a 
flotei regale maritime militare a 
Suediei.

DJAKARTA. Comandamentul 
armatei guvernamentale indone
ziene a anunțat că în seara de 
18 iunie trupele regulate au eli
berat portul Bitung, ultimul cen
tru important de rezistență al re
belilor separatiști din Celebes de 
nord în afară de localitatea Me- 
nado.

CAIRO. — La 19 iunie la invi
tația guvernatorului orașului 
Cairo au sosit într-o vizită prie
tenească în acest oraș delegații 
a'e Sovietelor din Moscova și Le
ningrad de deputați ai oameni
lor muncii.
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CAIRO 19 (Agerpres). — Zilele 
acestea a avut loc la sediul Con
sulatului R. P. Romîne din Ale
xandria festivitatea donării către 
guvernul Republicii Arabe Unite 
a obiectelor prezentate în cadrul 
expoziției de material didactic, or
ganizată la Cairo și Alexandria de 
către Ministerul Invățămîntuiui și 
Culturii al R. P. Romîne, în cola
borare cu Institutul romîn pentru 
relațiile culturalo cu străinăta
tea.

Au participat Ahmed Youssef, 
subsecretar de stat, adjunct al mi
nistrului Invătămîntului din Repu
blica Arabă Unită, reprezentanți ai 
vieții publice din Alexandria, zia
riști ele.

„Noi lupte sînt iminente
BEIRUT 19 (Agerpres).— Agen

țiile de presă relatează că în noap
tea de miercuri spre foi, cu toate 
că autoritățile libaneze au proce
dat la întărirea controlului asupra 
interzicerii circulației, s-au sem
nalat noi ciocniri. In mai multe 
cartiere ale orașului au explodat 
bombe. Agenția TASS relatează 
că orașul Beirut este pustiu. Aproa
pe toate întreprinderile comerciale 
■și industriale sint închise. In 
oraș au fost întărite patrulele. In 
jurul tuturor clădirilor guverna-

mentale s-au ridicat întăriri. Car
tierele musulmane din Basta, Ta- 
rik El Djadid, Musaitbe, Burdj 
Abu Haidar și tn alte orașe conti
nuă să fie blocate de forțe guver
namentale. In ansamblu în țară 
situația continuă să fie încordată.

Agenția United Press Interna
țional anunță că atacul dat de ar
mată în cartierul Basta împotriva 
forțelor populare nu și-a atins 
obiectivul de a-l curăța. Aceeași 
agenție anunță că „noi lupte sînt 
iminente".

care.au

