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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Traiasca și să se întărească
prietenia și colaborarea frățească

între poporul romîn
și popoarele marii familii
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a lagărului socialist!

In cinstea zilei de 1 Mai

ce

curțile 
între- 
destul 
intim- 
colec-

P(l~ 
fie-

de la Viena, 
de muncă 
colectarea

Darul tinerilor 
poeșîem pMsru 

oțslariî din 
hunedsara

Din gara Ploești-Triaj a plecat un tren cu 1421 tone fier vechi. E 
fac oțelarilor din Hunedoara.

darul pe care tinerii ploeșteni îl
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Din cronica nouă
a unui port dunărean

• TIMIȘOARA. — Siderurgiștii 
Combinatului metalurgic Reșița au 
produs peste plan, de la începutul 
anului, 1.828 tone de fontă, 17.250 
tone de oțel și însemnate cantități 
de laminate. Datorită preocupării 
pentru creșterea indicilor de utili
zare a agregatelor și reducerea con
sumurilor specifice, siderurgiștii 
reșițeni au economisit în această 
perioadă peste 16.700 000 de lei.

19.450 ore de
Brigăzile utemiste 

de muncă patriotică 
din satele raioanelor 
Alba, Hațeg și Ilia au 
efectuat de la începu
tul lunii februarie și 
pînă acum 19.450 ore

muncă
voluntară.de muncă

Printre altele tinerii 
din aceste brigăzi au 
curățit 512 ha de pă
șune și au plantat 
9.150 pomi fructiferi. 
Tinerii din Alba Iulia 
și din comunele Oar-

voluntară
da și Vințu de Jos au 
construit în mai puțin 
de o lună un dig de 
aproape 3,5 km lungi
me ferind astfel de 
inundații circa 600 ha 
de teren.

• ORAȘUL STALIN. — Con- 
ztructorii de locuințe de la Ora
șul Stalin, care au dat anul 
acesta în folosință 81 de a- 
partamente, vor termina în cinstea 
zilei de 1 Mai construcția altor 16 
apartamente. Tot în cinstea acestei 
sărbători va fi pusă în funcțiune 
prima linie de troleibuze din 
Orașul Stalin.

Clubul din inima
Bârâganuluî

• PETROȘANI. — In perioada 
1—25 aprilie, minerii din Valea 
Jiului au extras 23.224 tone do 
cărbune cocsificabil și energetio 
peste plan. Cele mai mari reali- 
zări le-a obținut colectivul minei 
Lupeni care a livrat în această pe*< 
noadă uzinei cocso-cbimice de la 
Hunedoara, în afara prevederilor 
planului, 7.126 tone de cărbune.

In întâmpinarea 
Festivalului

i
Tineretul din Republica Popu

lară Romînă întîmpmă cu multă 
bucurie și entuziasm în muncă cel 
de-al VII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie de la Viena,

Acest eveniment important din 
viața tineretului lumii, precum și 
festivalurile comunale, raionale și 
regionale ale tineretului sînt cinsti
te de către tineret prin noi și fru- 
moașe realizări în muncă.

In regiunea Constanța, pînă în 
prezent sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid tineretul 
a obținut succese importante. Prin- 
tr-o mai bună organizare a mun
cii, prin aplicata diferitelor ini
țiative, tinerii din sectorul indu
strial au adus statului o economie 
de 703.800 lei.

La sa*e, prin muncă voluntară 
tineretul a transportat la cîtnp 
152.800 tone gunoi, a scos din 

. cariere și a transportat pe șosele 
cantitatea de 64.416 m.c. de pia
tră, a plantat pe marginea șosele
lor 168.000 pomi și puieți. In 
S.M.T.-uri și G.A.S.-uri, în cinstea 
Festivalului, tineretul a economi
sit în această perioadă 19.000 litri 
de carburanți și lubrefianți. La 
S.M.T. Dăeni din raionul Hîrșova 
fiecare utemist a realizat economii 
în medie de 800 lei.

Economiile obținute de tineretul 
din regiunea Constanța în cinstea 
Festivalului se ridică la 6.000.000 
lei.

In regiunea Constanța s-au ți
nut pînă acum 88 festivaluri co
munale. Ele au dus la înviorarea 
muncii echipelor cultural-artistice 
și sportive.

In prezent în această regiune 
se pregătesc 700 formațiuni artisti
ce ; numărul lor a crescut în pe
rioada de pregătire a festivalului 
cu 200. La colțurile festivalului 
s-au organizat pînă acum 197 în- 
tîlniri cu tineretul pe terr.e legate 
de activitatea tineretului din lu
mea întreagă pentru pace și prie
tenie intre popoare.

In inima Bărăganului, pe va
lea Argovei, lucrează de cîteva 
săptămîni o brigadă de tracto
riști, aparținînd stațiunii de 
mașini și tractoare din Frăsinet. 
încă din zori tractoarele um
plu văzduhul cu acel trepidant 
zumzet cu care ne-am și obiș
nuit ascultind primăvara cîn
tecul cîmpiilor. Jos, la margi
nea unui stufăriș, deasupra că
ruia zboară neostoite rațe săl
batice, se află vagonul dormitor 
al tractoriștilor, casa în care-și 
petrec nopțile acești harnici 
muncitori ai ogoarelor patriei.

Dar vagonul acesta e în ace- 
laș timp și clubul în care tine
rii tractoriști își desfășoară 
activitatea cultural-educativă. 
Chiar așa îl și numește tova
rășul Mihai Augustin, responsa
bilul brigăzii : „Club mobil".

— Poftiți în clubul mobil. 
mă invită el, ștergîndu-se pe 
mâini de ulei-

Inserarea cuprinsese de mult 
cîmpia, învăluind în umbră îm
prejurimile. Urc după Augus
tin în vagon și fac cunoștință 
cu ceilalți tractoriști din bri
gadă : utemistul Petre Bolea, 
fruntașul brigăzii, Constantin 
Șerban, un băiat rotofei și voi
nic ca un urs, Petre C. Stan, 
„dirijorul", Constantin Mușat, 
cel mai bun șahist, Constantin 
Ivan — toți fii de colectiviști 
din comuna I. C. Frimu. I er- 
minaseră de servit masa de 
seară și stăteau acum pe paturi, 
unii citind la lumina felinarelor 
cărți și ziare, alții jucînd șah.

— Am organizat o întrecere 
de șah îmi spune Augustin. 
Precis că Mușat va ajunge 
„campion" — rîde el. Pînă a- 
cum ne-a învins pe toți. Petre 
Balea, sus în vîrful patului ci
tește o carte de literatură. Cine
va deschide, lingă perete, ușa 
unui dulap. E biblioteca vago- 
nului-club, plină cu cărți. Sînt 
aici cărți de specialitate, de li
teratură politică, romane și po
vestiri, reviste, 
dintre ele, cum 
nin „Sarcinile 
tului", se află
exemplare ; face parte din bi
bliografia concursului „Iubiți 
cartea" și fiecare membru al 
brigăzii de tractoriști s-a anga
jat să devină în această primă
vară purtător al insignei „Prie
ten al cărții". Augustin a și de
venit. Insigna o poartă prinsă 
de salopetă și oricare se uită 
la ea este îndemnat rîzind :

broșuri. Unele 
e cartea lui Le- 
Uniunii Tinere- 
în mai multe

— Ia-ți și tu una, dacă-ți 
place.

Mihai Augustin e și secretarul 
comitetului U.T.M. din stațiune. 
La o săptămînă-două, sîmbăta 
seara, cînd se duce la stațiune 
în Frăsinet, el ia totdeauna le
gătură cu ceilalți membri ai 
comitetului U.T.M., informîn- 
du-se de model cum decurge 
viața de organizație în celelalte 
brigăzi de tractoriști. La briga
da a IV-a (responsabil Mihai 
Pereverez) ziarele ajungeau în- 
tr-o vreme greu, uneori îngră- 
mădindu-se pe cîte 4—5 zile. 
Comitetul U.T.M. a luat atunci 
măsura ca abonamentele să 
vină pe adresa gospodăriei agri
cole colective deservită de trac
toriștii din brigadă. Tractoriștii 
citesc acum ziarele la timp.

— In brigăzile noastre — îmi 
spune Augustin — se organi
zează deseori seri de informare 
politică. Unii membri ai brigă
zilor cum sînt cei de la brigada 
a Il-a participă, aproape cu 
fiecare prilej, la conferințele 
care au loc la căminul cultural 
din comună.

Am trecut și în altă seară pe 
la vagonul-dormitor de la mar
ginea stufărișului. Afară, în 
cîmpie, răzbatea pînă departe 
un cîntec : „Rîde iarăși primă
vara, peste cîmpuri, peste 
plai..."

Apoi o voce groasă, de bas, 
întrerupîndu-l :

— Nu-i bine. Ori învățăm 
să-l cîntăm ca lumea, ori ne 
lăsăm păgubași.

Era vocea lui Petre Stan, „di
rijorul^.

— Vreți să rîdă colectiviștii 
de noi ? !

O clipă de liniște și din nou 
s-a auzit cîntecul, zburînd 
peste întinsul cîmpiei, înviorîn- 
d-o :

„...Veselia umple 
venit înfii de Mai".

Tinerii tractoriști 
un cîntec pentru 
echipei artistice din
cinstea zilei de 1 Mai. Și cînd 
în ziua marii sărbători a oa
menilor muncii de pretutindeni, 
colectiviștii din comună se vor 
aduna în sala căminului, la 
serbare, alături de alți tineri ar
tiști amatori vor urca și ei pe 
scenă, cîntînd acest minunat 
imn al lui Ciprian Porumbescu, 
învățat de ei în vagonul din 
inima cîmpiei Bărăganului.

Ieri la ora 15,20 a plecai 
din gara Ploești-Triaj un tren 
marșrut cu destinația Hune
doara. Trenul avea două lo
comotive și cincizeci și nouă 
de vagoane. încărcătura: fier 
vechi — 1421 de tone. îna
inte de plecare, lingă trenul 
împodobit cu drapele, au ve
nit numeroși tineri și tinere. 
Ei au reprezentat pe cei care 
în întreaga regiune Ploești, 
tiînp de o săptămînă, au dus 
în cinstea zilei de 1 Mai și 
a Festivalului 
o largă acțiune 
triotică pentru 
rului vechi.

Din acest fier vechi va 
mai mult oțel, ceea 
seamnă mai multe tractoare, 
mai multe mașini unelte. De-a 
lungul drumurilor, prin 
oamenilor, în incinta 
prinderilor se găsește 
fier vechi aruncat la 
plare — trebuie doar 
tat. Și acțiunea patriotică a 
tinerilor ploeșteni și-a adus 
în legătură cu aceasta apor
tul. La Atelierele C.F.R. Plo
ești, brigada utemistă de 
muncă patriotică a colectat 
și încărcat în vagoane 22 de 
tone fier vechi. Tinerii mi
neri de la Centrul carbonifer 
Doicești au trimis spre gara 
de formare a trenului trei 
vagoane cu 48 de tone fier 
vechi. Tinerii țărani din Șo- 
tînga și Doicești și-au dat și 
ei contribuția, 10.000 de kg. 
fier vechi au adunat ei de 
prin curți și de pe marginea 
drumurilor. Și astfel, zeci de 
mii de kilograme se adună, 
împreună fac sute de tone și 
apoi mH- Și cum să nu se 
strîngă mii de tone cînd nu
mai un singur utemist, turnă
torul Ion Neagu, de la Uzina 
mecanică Ploești a adunat 
2.000 de kg.; cinci pionierele 
Paraschiv Maria și Filimon 
Adriana au adus 100 de kg. 
fier vechi. Școala unde învață 
cele două pioniere — nr. 12 
elementară din Ploești — a 
colectat 14 tone.

în întreaga regiune, cei a- 
proape 23.000 de tineri la 
chemarea organizației U.T.M. 
au colectat zilele trecute a- 
ceastă impresionantă canti.ate 
de fier vechi care acum a 
luat drumul oțelăriilor. Ea 
reprezintă darul de 1 Mai al 
tinerilor ploeșteni pentru oțe- 
larii din Hunedoara. Acest 
lucru este consemnat pe o 
placardă așezată pe primul 
vagon.

V. CONSTANTINESCU

Nu știu dacă bătrînului Danu- 
biu, in curgerea lui nestăvilită de 
milenii, i-a fost dat să întîlnească 
așa dintr-odată in calea lui un oraș, 
un șantier naval, un punct geo
grafic care să crească în zece ani 
cît în sute de ani. Dar dacă 
ar putea povesti străvechiul fluviu, 
călător neobosit peste țări, cîmpii 
și munți, multe ar avea să ne spună 
despre viața oamenilor și despre 
locurile de la confluența Argeșului 
cu Dunărea. Dar așa ? Ne vor spune 
stăpînii de azi ai acestor locuri, cei 
care au zămislit minuni aici.

Oltenița : așezare străveche, 
șantier naval, mic port la Dunăre...

Pînă în 1947, pe aci se înre
gistrau doar itinerariile bărcilor 
pescărești și ale micilor vase poș
tale. Arhivele vechii primării 
vorbesc despre Oltenița ca despre 
un port neînsemnat la Dunăre, 
pustiu și monoton. în ani puțini, 
s-a scris însă cronica socialistă a 
Olteniței.

Dacă cineva, știu eu, o grupă de 
cineaști, ar încerca să prindă pe 
peliculă fragmente semnificative 
din istoria scurtă dar impresionan
tă a Șantierului naval din Oltenița 
n-ar mai avea nevoie de regizor 
venit special, l-ar (ine locul foarte 
bine moș Gh. Dumitrescu, un om 
in puterea vîrstei. El, moș Dumi
trescu azi muncitor constructor, ar 
indica precis secvențele filmului 
documentar despre biografia sau 
istoria Șantierului Naval din Ol
tenița. Primele imagini ar trebui 
să se ocupe de vechiul atelier. Ar 
fi o pagină tristă din istoria mo
dernului șantier de azi. Vechiul 
atelier ? De fapt era o groapă cu 
bălării și noroaie, in mijlocul că
reia un Hagi Tudose ridicase din 
scinduri, fără ferestre un atelier de 
reparat bărcile pescarilor de pe 
Dunăre. Lucrau cîțiva zeci de mun
citori cu scule primitive: dălți, 
securi și fierăstraie. Altă secvență 
neapărat ar trebui să ilustreze felul 
cum se făcea transportul materiei

prime prin 1949. Ce poți să filmezi du-te de ei, că aici totul se supune 
decît carul cu boi al lui Ion Babă, parcă unei puteri de titan nevăzut 
ăla ce-și tîra piciorul de lemn și 
care dădea bice animalelor să 
transporte legate în lanțuri bucă
țile de vase pescărești. Pe vremea 
aceea nu erau macaralele de 6 si 
10 tone. Giganții au fost construiți 
mai tîrziu. Dar cineaștii nu-și vor 
sfîrși filmul aci.

Cîteva imagini despre iernile 
năpraznice, cînd viscolul îi îngheța 
pe cală, despre verile cu canicule 
cînd montorii și sudorii se înăbu
șeau de căldură! Dar n-a durat 
mult construcția sub cerul liber. 
S-au construit atelierele ; forjă, 
strungărie, tîmplărie, turnătorie; 
s-a ridicat o uriașă hală de montaj. 
Și apoi o navă de 2.000 tone așe
zată pe cală în hala de montaj — 
cu toată lungimea ei de aproape 
100 metri — părea un Guliver prin 
pîntecele căruia sudorii și construc
torii mișunau ca niște spiriduși,

Izbînzile care s-au cucerit aici au 
făcut din Oltenița un important 
punct geografic al țării, o locali
tate a cărei faimă a trecut și de 
țărmuri străine. La numai două 
ore depărtare de Capitala țării, 
acum se construiesc nave. O bună 
bucată a malului danubian, 
dreptul 
ani a 
ristică 
Acum 
poarta șantierului și m-a izbit din- 
tr-o dată vuietul uriașelor maca
rale și fulgerele țîșnind din apara
tele de sudură. Cîteva clipe n-am 
putut vedea decît saltul brațelor 
macaralelor care înșfăcau bucăți 
uriașe din corpul navelor aflate pe 
cală, apoi constructorii care furni
cau, pierzîndu se printre schelele 
și osemintele uriașilor de metal.

Oamenii erau atît de mici, față 
de giganții construiți, încît îți ve
nea greu să-i vezi, ba chiar te în
trebai cum de nu sînt striviți. Dar 
repede această impresie fugară dis
părea. îți dădeai seama, apropiin-

și neînduplecat și că acest titan se 
ascunde de fapt în oameni, în fie
care din ei. Văzîndu-i cățărați pe 
schelele metalice, luptîndu-se din 
răsputeri cu focul și cu îndărătnicia 
oțelului, nu te sfiai să-i numești 
prometeii zilelor noastre. Deodată 
aud în preajma mea un strigăt 
ternic:

— Vom construi cargouri 
4500 tone. Ne vom întrece cu 
Lății...

A fost un strigăt care a domi
nat pentru cîteva clipe zgomotul 
infernal al halei de construcție și 
montaj. Și oamenii au ieșit din 
pîntecul vasului ce se odihnea pe 
cală și s-au îndreptat spre cel care 
striga și flutura un ziar în mină- 
Era șeful de echipă Vasile Gorde- 
lescu, un bărbat tînăr, înalt, cu

Utemistul Constantin Cornea, 
șeful brigăzii de tineret nr. 1 din 
secția freză a întreprinderii „Gri. 
gore Preoteasa" din Capitală este 
fruntaș în producție. El depășește 
planul de muncă cu peste 25 la 
sută. In cinstea lui 1 Mai s-a an
gajat să dea lucru de prima cali
tate și să facă importante eco
nomii de materiale.

Foto: N. STELORIAN

VASILE CABULEA

(Continuare in pag. 3 a)
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Din 
duminică 

în 
duminică

din 
Olteniței, in ultimii zece 
luat înfățișarea caracte- 
marilor șantiere navale, 
cîtva timp am intrat pe

Va goane basculante 
de 80 de tone

După 
Uzinele 
Arad a 
mul lot 
o capacitate de 80 
voiitiu de 40 mc.

Vagonul este construit pe 4 osii 
cu rulmenți, fiind prevăzut cu in
stalație de frînă automată. Bascu
larea se realizează cu ajutorul 
unei instalații de aer comprimat, 
iar descărcarea se face în cîteva 
secunde.

terminarea prototipului, la 
„Gheorghi 
fost pus în 
de vagoane

Dimitrov" din 
tabricație pri- 
basculanîe cu 

de tone și un

La realizarea noului vagon 
basculant colaborează Uzinele „23 
August" din București, cu piesele 
turnate din oțel, Uzinele I.M1B. 
Timișoara, cu parte din mecanis
mul de basculare, Combinatul me
talurgic Reșița și Uzinele Progre
sul din Brăila? cu osii montate.

Anul acesta, Uzinele „Gheorghi 
DimitroV" din Arad vor fabrica 
vagoane basculante pentru export 
în R. D. Germană.

(Agerpres)

Situația 
însămințărilor în tară

Un nou succes 
al industriei noastre 

chimice
La Săvinești a intrat în producție linia 

de polimerizare, filare și fabricare 
a fibrelor sintetice

i

Getățenii din Galați pregătesc 
orașului lor haină de sărbătoare. 
In numeroase puncte ale orașului 
se efectuează lucrări pentru ex
tinderea iluminatului public și a 
liniilor de tramvai. De asemenea 
se. asfaltează strada Republicii, se 
amenajează piața „I. C. Frimu", 
care urmează să fie dată în folo
sință în curînd, se înfrumusețează 
parcurile și grădinile orașului.

Cu toată vremea mai rece din 
ultima săptămînă, însărnînțările ca 
și celelalte lucrări agricole de pri
măvară au continuat intens în ma
joritatea regiunilor țării. Cu po
rumb a mai fost însâmînțată o 
suprafață de aproape 1.100.000 ha., 
pînă acum însămînțîndu-se cu a- 
ceastă cultură 89 la sută din 
suprafața prevăzută.

In regiunile București, Timișoa
ra, Galați, Suceava și Ploești, pre
cum și în gospodăriile agricole de 
stat din regiunile Cluj, Stalin, 
Oradea, Suceava, Iași, Hunedoara 
și Regiunea Autonomă Maghiară, 
deși mijloacele de lucru au fost 
mai bine folosite în ultimele zile, 
totuși însămînțarea porumbului 
este rămasă în urmă.

In această săptămînă, cu excep-

ția unor regiuni printre care Su
ceava, Ploești și Regiunea Autono
ma (Maghiară, însămînțarea carto
filor a fost terminată. Au crescut 
de asemenea suprafețele însămîn- 
țate cu celelalte culturi din această 
etapă.

Planul însămînțărilor de primă
vară la toate culturile a fost în
deplinit pînă acum în proporție de 
86 la sută, cele mai bune realizări 
obținîndu-se în regiunile Pitești, 
Bacău, Craiova și Baia Mare.

Pentru terminarea însămînțărilor 
în următoarele 2-3 zile este nece
sar să se folosească toate mijloa
cele astfel ca și ultimele terenuri 
să fie însămînțate în termen op
tim, condiție importantă pentru ob
ținerea de recolte sporite.

(Ager preș)

Acum, în preajma marii sârba- 
tori a celor ce muncesc — 1 Mai, 
lucratorii din industria noastră 
chimica au obținut o noua și im
portantă victorie în lupta pe care 
o desfășoară pentru îndeplinirea 
sarcinilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie anul trecut. La 23 
aprilie a.c., a intrat în producție 
continuă prima linie de polimeri- 
zare, filare și fabricare a fibrelor 
sintetice.

Ridicată prin eforturile reunite 
ale colectivelor de muncitori, teh* 
nicieni și ingineri ale Întreprin
derii de Construcții și Montai de 
la Săvinești, ale Trustului de Mon
taje, Rafinării și Uzine Chimice 
și ale Trustului de Instalații Bucu
rești. Uzina de la Săvinești se în
scrie printre cele mai moderne uni
tăți industriale ale patriei. Ea este 
echipata cu instalații care au un 
înalt grad de automatizare, ceea ce 
înlătură aproape complect mano
pera și asigura o producție de ca- 
liîaie superioara

Din producția finita pe care o 
va realiza în acest an uzina de la 
Săvinești, 40 la suta va reprezenta 
fire sintetice, iar 60 la sută din 
producția uzinei vor fi fibre sinte
tice. Cunoscute sub denumirea de 
„relon“, firele sintetice produse la 
Săvinești vor servi industriei 
ușoare pentru producerea de trico
taje, ciorapi, 
tile, țesături 
sintetice vor 
fibre de tip 
la țesăturile 
naturale (lină, 
fibra.

Ta afara firelor și fibrelor sin
tetice. uzina de la Săvinești va 
produce și mase plastice destinate 
fabricării diferitelor obiecte teh
nice și de uz casnic.

Așa cum a aratat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în expunerea la 
Plenara C.C. al P.M-R. din noiem
brie anul trecut, firele sintetice ce 
vor fi produse în acest an la uzina 
de la Săvinești vor da posibilitate 
industriei ușoare să producă și

(esaturi diferite, tex- 
tehniee etc. Fibrele 

fi fibre de tip lina si 
bumbac și vor folosi 
in amestec cu fibre 

bumbac) și celo-

sa pună la dispoziția populației 
1.500.000 m.p. țesături, 700.000 
bucăți tricotaje, în valoare totala 
de circa 80.000.000 lei. De aseme
nea din fibre sintetice în amestec 
cu alte fibre se vor mai produce 
încă 7-8 milioane m.p. de țesături- 
Articolele confecționate din aceste 
fire și fibre sintetice vor fi de un 
sortiment bogat și prezintă marele 
avantaj ca vor fi mai ieftine și mai 
trainice în comparație cu cele 
obținute din fire și fibre naturale.

După cum s-a dovedit, firele și 
fibrele sintetice au o rezistență 
mărită atît la tracțiune cît și la 
frecare, nu sînt atacate de micro
organisme, nu putrezesc, nu se îm
biba cu apa și ca atare nu se în
greunează. Ele se spala ușor, au o 
mare elasticitate, rezistență chi
mica și termica. Un fir sintetic de 
înalta rezistența, cum este relonul 
este de aproximativ 2 ori mai re
zistent decît un fir de bumbac cu 
același diametru, de aproximativ 6 
ori mai rezistent decît 
lina și de 1,15 ori mai 
decît un fir de oțel.

De la țesături fine ca 
păianjen, pîna la benzi 
toare, curele de transmisie sau od
goane de mare rezistenta, blanuri, 
covoare, haine de protecție, saci 
de filtrare pentru gaze, izolanți 
pentru conductori electrici, cord 
pentru anvelope și multiple între
buințări în aviația modernă, iată 
doar cîteva din vastele posibilități 
de utilizare a fibrelor și firelor 
sintetice.

începerea producției de fibra 
sintetice roniînești la Uzina de la 
Săvinești înseamnă îndeplinirea 
unei importante sarcini trasata de 
Congresul al II-lea al partidului și 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie anul trecut și reprezintă 
o contribuție importantă Ia acțiu
nea de îmbunătățire continuă a 
aprovizionării populației cu bunuri 
de larg consum.

tului de 
rezistent

pînza de 
transpor

pregăteau 
programul 
comună în

Vedere generală asupra șantierului Uzinei de la Săvinești.
Foto: CENTRUL DE DOCUMENTARE AL M I.P.C.
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In curma

Expoziția R. P. Chineze 
la București

Vom putea face o călătorie în China fără să avem nevoie decît 
de... autobusul 31. Deși afirmația poate părea neverosimilă, vă asi
gurăm că ea corespunde întrutotul realității. Nu peste multă vreme, 
mai precis la jumătatea lunii mai, pavilioanele unei mari expoziții 
a R P. Chineze ne vor permite o instructivă incursiune pe me.eagu- 
rile marii țări prietene. Expoziția care va fi deschisă in Parcul Sta
lin este deocamdată un veritabil șantier. Un grup de specialiști chi
nezi conduc lucrările de amenaja re care se desfășoară într-un ritm 
accelerat. Puține zile mai tirziu, pe șoseaua Kiseleff va răsări fațada 
unui minunat palat construit in sti lui clasic chinez.

Spre a afla amănunte despre expoziția țării celor 650.000.000 
de oameni, ne-am adresat tovarășului Sio Fan-tzuo, secretar general 
al Comitetului chinez pentru promovarea comerțului internațional. 
Ascultîndu-I aveam impresia că pășim de-acum în sălile expoziției.

Telefon 
de buzunar

— Expoziția pe care o organi
zăm la București va ocupa o su
prafață de 4.500 m.p. Vizitatorii 
vor face cunoștință cu 71000 fe
luri de exponate. Intenția noastră 
este ca această, expoziție să înfă
țișeze realizările poporului chinez, 
cele mai recente succese ale sale 
în dezvoltarea industriei și a agri
culturii. Pentru aceasta vom în
fățișa atît produse agricole și in
dustriale cît și numeroase panouri 
menite să sublinieze victoriile în
registrate în diferite sectoare de 
poporul nostru. Intrînd în expozi
ție, vizitatorul va găsi în sala de 
la balcon o suită de panouri în 
chinate prieteniei dintre popoarele 
noastre. După aceea, îl vor întîm- 
pina produse ale industriei side
rurgice și machete ale unei oțe- 
lării. Ne străduim ca această par
te a exoziției să reflecte modul în 
care transpunem în viață lozinca 
partidului: „oțelul este principal". 
Coborînd la parter, în partea 
dreaptă a sălii, vizitatorilor noștri 
li se vor înfățișa mașini-unelte și 
instrumente de măsurat, iar 
extremitatea cealaltă a sălii 
produse ale industriei ușoare. Nu 
vor lipsi desigur produsele tradi
ționale ale Chinei, care au creat 
faima mondială a harnicilor noștri 
muncitori. O parte din expoziție va 
fi consacrată agriculturii. In aer 
liber, expunem mașini agricole și 
mașini energetice.

— Ge produse dintre cele mai 
recente ale industriei R. P. Chi
neze se vor prezenta în expoziție ?

— Fără îndoială, bucureștenii 
vor putea să vadă produse' reali
zate chiar în 1958, cum ar fi la
minate de o duritate deosebită de
numite „mareșalul oțelului". In 
pavilioane se vor expune, de pildă, 
mașini electrice de calculat fabri
cate în țara noastră. Ar fi multe 
de spus în acest domeniu al nou
tăților noastre industriale...

Vorbindu-ne despre apropiata 
expoziție, Sio Fan-tzuo sublinia :

— Vom căuta să creăm o ima
gine cît mai amplă cu putință a 
vieții noastre noi. Prin panouri cu 
fotografii și inscripții vom înfă
țișa opera de construcție a socia-

lismului pe care o desfășurăm sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, marele salt pe care poporul 
chinez l-a săvîrșit în toate dome
niile de activitate. In acest scop se 
vor prezenta panouri referitoare la 
aplicarea unor metode înaintate în 
industrie, paralel cu folosirea 
încă a formelor meșteșugărești, 
vom expune „cele 8 măsuri" în 
domeniul agricol, denumite șl 
„constituția în 8 cuvinte a agri
culturii". ..

— Despre ce măsuri este vorba ? 
>— Cele 8 măsuri sînt aratul a- 

dînc, cultivarea intensivă, îmbu
nătățirea pămîntului, hidroamelio
rații, protecția plantelor, gospodă
rirea atentă a -ogoarelor, selecțio
narea semințelor, folosirea îngră
șămintelor... In limba chineză, 
fiecare din aceste măsuri cores
punde unui singur cuvînt, de unde 
și denumirea uzuală de „constitu
ție în 8 cuvinte a agriculturii". 
Dar să continuăm descrierea vii
toarei expoziții. Cred că un inte-

res deosebit — mai ales în rîndul 
tineretului — vor stîrni panourile 
referitoare la îmbinarea învăță- 
mîntului cu munca -productivă... 
Filmele documentare și artistice 
ce vor rula în zilele expoziției vor 
complecta tabloul general al Chi
nei populare, al eroismului în mun
că al poporului chinez în marile 
campanii inițiate de partid, tablou 
pe care expoziția se străduiește 
să-l realizeze.

Sio Fan-tzuo a dorit să sub
linieze în mod deosebit rolul ex
poziției în consolidarea prieteniei 
romîno-chineze, prietenie trainică 
și sinceră.

— Ca și expoziția R.P.R. ce a 
fost deschisă la Pekin și Șanhai, 
și care a înfățișat poporului chi
nez marile voastre succese în fău
rirea socialismului, expoziția noas
tră de la București are drept scop 
de a ajuta tovarășilor noștri ro- 
rnîni să cunoască mai bine Repu
blica Populară Chineză, prin acea
stă cunoaștere mai profundă întă- 
rindu-se prietenia celor două po
poare. Iar prietenia noastră, a 
unor popoare ce construiesc socia
lismul, întărește 
socialist în frunte 
vietică.

...Se înserase, 
nezi continuau cu 
să lucreze

miniaturală

în

întregul lagăr 
cu Uniunea So-

Specialiștii chi- 
aceeași energie 

pe șantierul viitoarei 
expoziții. Iar tovarășul Sio Fan- 
tzuo se pregătea să plece la stu
dioul de televiziune unde era aș
teptat pentru un nou interviu...

Priviți o marcă poștală așezată 
cu atenție în clasorul unui pasio
nat filatelist sau aplicată pe un 
plic ce a străbătut sute de kilome
tri de la un capăt la celălalt al 
țării. V-ați gîndit vreodată cum se 
naște o asemenea marcă ? Nu i 
vorba de procesul tehnic al impri
mării, ci de munca prea puțin cu
noscută a machetatorului.

Se întîmplă uneori ca marca poș
tală să reproducă o pictură cele
bră. S-ar putea ca unii să gîndească 
că realizarea unei asemenea mărci 
este o operație deosebit de simplă 
ce se reduce în ultimă instanță la 
reproducerea în dimensiuni minus
cule a prețiosului tablou. Lucru
rile sînt însă cu mult mai compli
cate. Povestea în urmă cu cîtăva 
vreme, în paginile revistei „Filate-

poare, dragostea față de cultură. 
Amintim emisiunile inspirate din 
trecutul de luptă al clasei noastre 
muncitoare, al poporului, mărcile 
poștale ce evocă frumusețile pa
triei, cele ce cultivă mîndria 
succesele regimului nostru 
mocrație populară, 
revoluționare din 
rarea de sub

pentru 
de de- 
luptele 

elibe- 
faseist, 
inspi- 
mărci

1907, 
1933, 

jugul 
aniversarea Republicii au 
rat la realizarea unor 
poștale cu un bogat conținut de 
idei- Munca a devenit o temă pre
țuită în filatelia noastră. Să pome
nim mărcile închinate minerilor și 
ceferiștilor, țăranilor colectiviști. 
Un mare succes a reprezentat emi
siunea consacrată marilor aniver
sări culturale, mijloc de propagare 
a culturii și de înțelegere între po
poare.

Tehnicianul constructor Va
clav Cejka din Fraga a propus 
un nou procedeu de construcție 
care nu necesită utilizarea lem
nului. Este vorba de așazisa 
construcție în cochilă, care se 
compune din plăci de beton a- 
vînd grosimea de 6—7 cm- A- 
ceste plăci se pot executa chiar 
pe locul de asamblare, sînt ușor 
asamblabile, puțind fi întrebuin
țate la construirea halelor, de
pozitelor, clădirilor agricole, ga
rajelor, atelierelor ș. a. m. d. 
Sala spațioasă din fotografie 
are 30 m. și a fost executată 
din plăci în cursul a 10 ore.

Foto: C.T-K. IAN TACHEZY

Conducte de sticlă

EUGENIU OBREA DIPLOMA

Un nou oraș 
în Bașkiria

de

Cînd pisica face... pictură U-

Pe harta Bașkiriei (Uralul 
Sud) va apare un nou oraș 
Neftekamsk. Construcția lui se da
torește bogatelor zăcăminte de pe
trol și gaze descoperite recent pe 
malul Kamei. Aici s-au construit 
clădiri, magazine, spitale, un palat 
al culturii, zeci de școli și un tea
tru. în următorii șapte ani Nefte
kamsk va deveni un important 
centru industrial al Republicii 
Autonome Bașkire.

Cînd experfiî artei abstracțio
niste din orașul englez Longh
bourough au văzut in biblioteca 
publică tabloul intitulat „Cifra 
8 Skegness", împroșcat de cu
lori, l-au salutat ca pe un exem
plu reprezentativ al școlii ab
stracționiste de pictură. Un cri
tic l-a salutat ca pe „un spe
cimen deosebit al picturii mo
derne în culori". Altul a scris 
despre el că „este aproape o 
capodoperă". Ei nu știau că a- 
ceasta „descoperire în domeniul 
artei" era opera unui băiat de 
șase ani, micul Tomy IFarbis 
din Barrow on Square în co
laborare cu pisica sa preferată.

Tomy a trântit pe o bucată 
de hîrtie albă diverse culori și 
apoi a îngăduit pisicii sale fa
vorite să se așeze în mijlocul ei, 
culorile fiind încă umede.

Amănuntele sînt redate în 
interviul pe care un reporter al 
ziarului Daily Mail i l-a solici
tat tatălui „genialului" pictor.

„Vara trecută — povestește 
bătrînul IFarbis — cînd mă a- 
flam la Skegness i-am dat băia
tului o bucată de hîrtie albă de 
ambalaj, cîteva culori și pensu
le uzate și i-am spus să se dis
treze și să fie cuminte. Foarte 
natural, băiatul a încărcat hâr
tia de culori, răsturnînd o far
furie de vopsele peste ea și a 
permis pisicii să contribuie la 
această lucrare. Pisica a făcut 
o plimbare peste tablou și apoi 
s-a așezat drept în mijlocul lui, 
înainte ca vopselele să se fi 
uscat. Am pus apoi pictura bă
iatului de-o parte și nu m-am 
mai gîndit la ea pînă acum cî
teva săptămâni cînd am fost 
invitat să trimit cîteva din lu
crările mele la expoziția

Longhbourough, căci eu sînt ar
tist — comerciant.

Căutind hîrtie de împachetat 
am găsit lucrarea lui Tommy. 
Tocmai atunci studiam un arti
col despre artiștii noștri moder
niști. Și, din moment ce aceștia 
pot prezenta orice din opera 
lor, am fost curios să văd ce 
se poate întimpla dacă voi tri
mite la Longhbourough „pictu 
ra băiatului meu".

La capătul interviului luat 
tatălui „genialului" pictor de 6 
ani, reporterul de la „Daily 
Mail" adaugă, drept complecta
te, declarația făcută de Aldous 
Pearce, organizatorul expoziției 
de la Longhbourough : „Am 
descoperit întâmplător, la cîteva 
zile după deschiderea expozi 
ției, că pictura este opera unui 
copiL Dar, trebuie să spun că 
nici nu mă gîndesc s-o înlătur. 
Lucrarea nu e cu nimic mai 
proastă decît celelalte creații 
ale picturii moderniste".

Aici își încheie reporterul 
englez de la „Daily Mail" E- 
duard Taylor relatarea sa inti
tulată „Tommy lUarbis își mâz
gălește drumul spre glorie".

După cum se vede, acolo 
unde domnește cultura burgheză 
care se află în plin marasm- 
o pisică poate deveni tot atît de 
celebră ca... Goya sau Rem
brandt. A înlocui adevăratele 
și marile valori ale artei cu di
verse aiureli lipsite de sens, a 
perverti gusturile estetitee ale 
oamenilor simpli, ale tineretu
lui, a-l îndobitoci pe om — iată 
țelul picturii „abstracționiste" 
ca și al altor surogate și elucu
brații „artistice" și „culturale" 
născocite și promovate de trîm- 
bițașii capitalismului.
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Mărcile poștale romînești au cucerit medalia de 
la expoziția internațională de la Bologna 

în fotografie : diploma care atestă acest lucru.

lia“, unul din creatorii noștri 
mărci poștale cum a 
transpună tabloul lui 
goresou „Lupta de 
dan" în macheta 
poștale. Redusă

aur

Specialiștii cehoslovaci sînt 
căutarea de noi tipuri de materiale 
din care să se poată construi con
ducte mai durabile decît cele fa
bricate din materialele standard.

Fabricarea conductelor de sticlă 
constituie un mare succes. Con
ductele de sticlă nu sînt supuse 
eroziunii ca cele din metal. S-au 
confecționat și conducte de apă din 
sticlă subțire. O conductă de apă 

' lungă de aproximativ 300 de 
metri, fabricată pentru o presiune 
standard de 4-6 atmosfere, rezistă 
bine la o 
atmosfere.

presiune pînă la tOUn ciocan electric perforator

Telefonul este extrem de tos- 
pîndit în viața socială. Totuși el 
are posibilități limitate. Te poți 
folosi de telefon numai din locul 
unde este instalat aparatul. Această 
împrejurare leagă pe abonat de un 
anumit loc și nu-i dă posibilitatea 
să sune la telefon din mers sau 
dintr-un punct unde este dificil de 
instalat firele telefonice.

Inginerul sovietic L. KUPRIA
NOVICI — autorul materialului pe 
care-l publicăm — a elaborat re
cent un nou tip de legătură care 
întrunește automatizarea telefonului 
modern cu o legătură specială de. 
radio și permite conectarea pe a- 
ceeași undă concomitent a unui 
mare număr (pînă la 1-000) de 
aparate de radio portative. Au fost 
fabricate primele modele ale a- 
paratului numit radiofon. La pri 
ma vedere acest aparat reprezintă 
un telefon automat obișnuit. Dar 
el nu este legat prin nici un fel 
de fire cu rețeaua orășenească de 
telefoane. Si totuși, formînd nu-telefoane. Și totuși, formind 
mărul de telefon puteți obține le
gătura cu oricare abonat din oraș.

Ultimul model de radiofon, cel 
mai perfecționat, este fabricat cu 
triode de semiconductori. El poate 
fi pus cu ușurință în buzunar- A- 
cest aparat împreună cu bateriile 
cîntăreșle aproximativ 500 de 
grame. El nu are un receptor tele
fonic obișnuit, ci în locul lui se 
folosește un microfon montat în 
aparat și un telefon in miniatură 
care se fixează in ureche. Pe fa
țeta exterioară a radiofonului de 
buzunar sint situate două lămpi, 
una verde și una roșie, care au 
drept scop să controleze funcțio-

narea aparatului. In partea supe
rioară a radiofonului este fixată o 
antenă în miniatură, iar pe fațeta 
dinainte și din lături se găsesc 
patru mici manivele pentru conec
tare și deconectare. Bateriile sini 
situate în corpul aparatului și sint 
calculate pentru a funcționa con
tinuu timp de 60 de ore.

Prin intermediul unui utilaj spe
cial instalat la stațiunea de tele
foane automate, radiofonul porta
tiv este conectat prin sistemul de 
rezistențe in rețeaua orășenească de 
telefoane. Este suficient să formezi 
la radiofon numărul oricărui tele
fon din oraș pentru ca stațiunea de 
radio telefonică automată să dea 
repede legătura cu abonatul.

Totuși toate acestea se referă la 
un singur radiofon portativ. Dar 
ce se va intimpla cînd vor exista 
multe aparate de acest fel și ciad 
ele vor aglomera toate frecvențele? 
Doar legătura obișnuită prin ra
dio cere ca fiecare aparat să aibă 
propria sa undă. Soluția a fost gă
sită prin întrebuințarea unei sin
gure unde. Fiecare aparat portativ 
posedă un corp propriu de impul
suri așezat in aparatul de recepție 
al stațiunii de radio telefonie au
tomată.

Pentru folosirea concomitentă a 
1.000 de vadiofoane portative este 
nevoie de o singură stațiune așe
zată pe o clădire, inaltă cu antena 
dirijată in toate direcțiile.

Radiofoanele de buzunar își pot 
găsi întrebuințarea nu numai în 
viața de toate zilele, ci și în di-
versete domenii ale economiei țării.

I i
- i

E. RUCAR

Cămile la... Leipzig? Da, dar în grădina zoologică a orașului unde șe bucură, evident, de 
simpatia copiilor.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

de 
reușit să
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la 
unei

la dimensiunile 
unei mărci poștale, lucrarea lui 
Grigorescu nu mai reprezenta decît 
a 230-a parte din pictura originală. 
Ce s-ar fi întîmplat dacă reducerea 
lucrării s-ar fi făcut într-un mod 
— să i spunem — fotografic ?

Mai mult ca sigur că din celebra 
pictură nu ar fi rămas decît o pată. 
Cum intervine machetatorul ? El a 
păstrat din tablou doar elementele 
esențiale și a eliminat tot ce putea 
întuneca imaginea. Aceasta s-a rea
lizat prin zeci de operațiuni. Pri
vind marca cu „Lupta de la Smîr- 
dan“ ai totuși sentimentul că 
admiri tabloul original. Este în 
principal meritul machetatorului...

Machetatorii sînt puși în fața 
unor situații complexe. Uneori — 
așa cum a fost cazul la emisiunea 
consacrată Centenarului mărcii poș
tale romînești — era necesară re
constituirea unor momente ale 
vieții de acum 100 de ani. Pentru 
aceasta s-a făcut apel la arhive, la 
stampe, la lucrările contemporani
lor — pe scurt, a fost necesară o 
muncă de documentare de un vo
lum uriaș căreia i-au urmat apoi 
zeci de variante ale machetei, o 
stăruitoare muncă creatoare. Alte
ori temele de actualitate îl obligă 
pe machetator să cunoască în pro
funzime fenomenele vieții noastre 
noi spre a le putea înfățișa în mod 
profund. întocmirea machetei unei 
mărci poștale cere o muncă migă
loasă deoarece în dimensiuni lili
putane trebuie tratat un bogat con
ținut de idei. Dacă un afiș, să 
spunem, dă un cîmp mai larg de 
acțiune artistului, in schimb spa
țiul restrîns al mărcii îl obligă la 
folosirea doar a cîtorva elemente, 
esențiale, cele mai semnificative 
dar alegerea acestor elemente este 
extrem de dificilă.

Dar munca machetatorilor nu 
poate fi ruptă de rosturile filateliei 
din țara noastră. S-au împlinit zi
lele acestea zece ani de cînd fila
telia a devenit comerț de stat, mo
ment de cotitură în întreaga acti
vitate filatelică din țara noastră. 
Ce era înainte filatelia ? O sursă 
de venituri mari pentru clasele ex
ploatatoare și mai ales pentru fa
milia Hohenzolernilor. Carol era 
cunoscut pentru speculațiile lui fi
latelice. La fiecare emisiune nouă 
impunea să i se dea mai multe coli 
nedanlelate realizînd astfel o re
zervă incalculabilă de rarități pe 
care le punea mai tîrziu în circula- 
|ie la prețuri exorbitante atît pe 
piața internă, cît și pe cea externă. 
Ilar filatelia nu era doar o sursă 
de venituri, ci și un mijloc de otră
vire a conștiinței tineretului. A- 
proape toate emisiunile filatelice 
făceau apologia monarhiei. Poporul 
cu viața sa lipsea cu desăvîrșire de 
pe mărcile poștale. Abia în anii 
puterii populare filatelia și-a că
pătat valoarea educativă pe care 
trebuie să o aibă. Emisiunile noas
tre filatelice reflectă tema muncii, 
a operei de construcție a socialis
mului, ideea prieteniei între po-

Gri-
Smîr- 
mărci

Multe din măr. 
cile noastre sînt 
dominate de i- 
deea luptei pen
tru pace, a prie
teniei tineretului 
lumii. Emisiuni
le în cinstea 
festivalurilor au 
avut totdeauna 
o circulație largă 
și peste hotare. 
Foarte apreciate 
au fost mărcile 
consacrate sate
liților artificiali 
sovietici ai Pă
mîntului și mai 
ales marca ce o 
înfățișa pe Lai
ka, primul călă
tor în Cosmos. 
Mărcile poștale

romînești sînt instructive, ajută 
la sădirea în conștiința tineretului 
a unor idei înaintate. Tocmai de 
aceea în numeroase expoziții in
ternaționale ca semn al prețuirii, 
ele au primit diplome și medalii. 
40 de țări de pe glob importă 
mărci poștale romînești.

Bilanțul unui deceniu de activi
tate filatelică de stat este rodnic. 
El este garanția unor noi succese 
într-un domeniu important pentru 
educarea tineretului.

M. RAMURA

Inginerul Nicolae Bogoslovski din 
KrivoirogțR.S.S.Ucraineană)a con
struit un ciocan electric perforator 
care consumă de 4-5 ori mai puți
nă energie ca un perforator pneu
matic. El funcționează fără zgo
mot. Dacă un perforator pneuma
tic necesită construirea de stațiuni 
de aer comprimat precum și insta
larea în mină de conducte de ali
mentare lungi de cîțiva zeci 
lometri, ciocanul perforator 
trie n-are nevoie decît' de o 
de curent obișnuită.

de ki- 
elec- 
priză

Inginerul Leonid Kuprianovici poate face, prin intermediul radiofo
nului său de buzunar legătura cu orice abonat telefonic-

Un nou material de construcție
Specialiștii polo

nezi în domeniul ma
terialelor de construc
ție lucrează în prezent 
ia elaborarea tehno
logică a unui nou 
material. Este vorba 
de niște plăci confec
ționate dintr-un a- 
mestec de beton cu 
talaș de lemn. Acest

material ieftin și du
rabil poate înlocui cu 
succes cofrajele de 
lemn sau oțel între
buințate în construc
ții. Cofrajul din ase
menea plăci formează 
cu betonul o masă 
trainică. Noul mate
rial de construcție 
este și un excelent 
izolator termic. Prin

folosirea lui se reali
zează importante eco
nomii de materiale și 
de timp.

Aplicarea 
sistem de 
simplifică și accele
rează ridicarea con
strucțiilor, reducîtid 
totodată prețul de 
cost al lucrărilor.

noului 
cofraje

Moscova viitorului
Publicăm cîteva fragmente 

din lucrarea ziariștilor sovietici 
M. VASILEV și G. GUȘEV: 
„Reportaj din secolul XXI".

Noi sîntem cinci în cameră: doi 
ziariști, o stenografă, Nikolai Fio- 
dorovici Evstratov, directorul In
stitutului pentru planul general al 
Moscovei și o hartă a Moscovei 
viitorului, deocamdată încă tăcută, 
acoperită cu o perdea de culoare 
crem. Noi simțim însă că în con
vorbirea iminentă și ea își va spu
ne cuvîntul. Deocamdată vorbește 
N. F. Evstratov.

— Orașele își schimbă extrem 
de încet înfățișarea, — spune Ev
stratov. Cred că Honore de Balzâc 
ar putea și astăzi să umble ore 
întregi prin stradelele și ulicioarele 
Parisului, unde au trăit acum o 
sută de ani eroii săi, și 
că n-ar trebui să facă 
în textele minunatelor 
scrieri. Nici înfățișarea 
prerevoluționare nu s-a 
în decurs de secole.

Cu totul alta este situația în 
Moscova de astăzi.

In ultimii 40 de ani Moscova a 
devenit de nerecunoscut. In urmă
torii 10—15 ani dezvoltarea Mos
covei se va desfășura și mai im
petuos. Acum orașul ocupă o su
prafață de aproximativ 35.000 hec
tare, peste 10—15 ani va avea o 
suprafață de peste 60.000 hectare. 
In timp ce în prezent aproximativ 
70% din populație locuiește din
coace de Valul Kamer-Kolejski, în 
viitorul apropiat în afara valului 
va locui 75% din întreaga popu
lație.

...Și iată că perdeaua de mătase 
crem se îndepărtează de pe fața 
celei de a cincea „interlocutoare".

aproape 
rectificări 
sale de- 
Moscovei 
schimbat

Reportaj din secolul XXI
Apare în fața noastră, ocupînd 
un perete întreg al cabinetului: 
harta Moscovei viitorului. Noi re
cunoaștem iubita capitală după cu
noscutele șerpuiri ale fluviului 
Moscova, după așezarea radială a 
străzilor, după cunoscutul poligon 
al Kremlinului la centru. Și to
tuși nu este aceeași Moscovă pe 
care o cunoaștem astăzi. Aproape 
o treime din suprafața acestei 
A’oscove noi o acoperă petele verzi 
și albastre ale parcurilor ș’i lacu
rilor artificiale. Nu o singură ar
teră principală, ci. cinci unesc ra
zele străzilor ei.

Vorbind despre Moscpva viitoru
lui, nu putem să nu pomenim ora
șele din jurul Moscovei — orașele- 
satelit — care, aflîndu-se la o dis
tanță de 50—70 km. de Moscova, 
vor fi strîns legate de aceasta.

Moscova va fi un minunat oraș 
verde, un oraș-grădină.

In următorii ani vor începe lu
crările de amenajare de suprafețe 
verzi și de alimentare cu apă a te
ritoriului din sud-vest. Aici, unde 
se va înălța mărețul edificiu al 
Panteonului — lăcașul de veci al 
celor mai buni fii și fiice ale po
porului nostru — se va amenaja 
un uriaș păr’c-pădure.

Vor fi amenajate suprafețe verzi 
aproape pe toate străzile orașului.

In prezent Moscova are un brîu 
de parcuri de 10 km. In urma unei 
hotărîri a guvernului a fost ela
borată o schemă prevăzînd ame
najarea unei zone de parcuri de 
50 km. Pe toate locurile virane se 
vor planta acum arbori. Acest brîu 
de parcuri de 50 km. va fi un loc 
de odihnă pentru populație. Pe te
ritoriul lui vor apare noi așezări 
de vile, noi sanatorii. Deosebit de 
mare va fi numărul ’ j"'
pentru copii: tabere de pionieri, 
grădinițe de copii, creșe.

Iată încă o trăsătură a viitoa
rei Moscove: ea va fi alcătuită 
din părți diferite în privința ca
racterului, prin urmare construite 
și organizate în mod diferit. In 
cartierele de locuit vor fi școli, 
creșe, grădinițe de copii, magazi
ne, terenuri sportive. Cartierele in
dustriale au nevoie de noi dru
muri de acces, darea în exploatare 
de linii ferate etc.

Tot despre ce am vorbit acum 
sa va realiza în următorii 10—15 
ani. Iar acum... — Evstratov pune

instituțiilor

pe masă bagheta strălucitoare, — 
să ne plimbăm împreună pe una 
din străzile Moscovei unui viitor 
mai îndepărtat — Moscova seco
lului al XXl-lea.

Simțiți ce aer curat, îmbibat 
parcă de aroma pajiștilor și pădu- 
ricelor. Aceasta se datorește nu 
numai marelui număr de parcuri 
și grădini, 
lingă noi, 
mobil care 
fără aripi, 
dică norul 
eșapament.
orașului este electrificat. Acest au
tomobil primește energie sub for
ma curenților de înaltă frecvență 
de la conducte așezate sub pămînt. 
De altfel, curenții de înaltă

lată trecînd rapid pe 
fără zgomot, un auto- 
seamănă cu o pasăre 

In spatele lui nu se ri- 
albastru al gazelor de 
întregul transport al

frec-

vență sînt folosiți iarna și pentru 
a curăța străzile de zăpadă. Cu 
ajutorul lor se încălzesc caldarî- 
murile și trotuarele. Căzînd pe ele, 
zăpada proaspătă se topeșle ime
diat. Abundența de energie electri
că a permis să se realizeze acest 
lucru.

Priviți în jurul vostru — ni
căieri nu iese fum din coșurile 
uzinelor și centralelor electrice. In
dustria Moscovei aproape că nu 
folosește combustibil — ea obține 
întreaga energie necesară sub for
ma de curent electric. Chiar și în 
bucătăriile locuințelor gazele care 
plăceau atît de mult locuitorilor 
Moscovei la mijlocul sec- al XX- 
lea, au fost înlocuite aproape pre
tutindeni prin electricitate.

...Se înserează, și strada se lu
minează în mod uniform, pe toa
tă lungimea ei, cu lumină elec
trică.

Lămpile cu lumină de zi nu sînt 
atîrnate de conducte sau stîlpi, — 
să facem în treacăt, observația că

de pe străzi și piețe a dispărut 
complect rețeaua de conducte care 
încurca înainte—lămpile sînt fixate 
de fațadele caselor, formînd un 
panou luminos și dau o lumină ab
solut uniformă, care nu se deose
bește de lumina de zi.

...Frumoase sînt fațadele caselor 
cu trei și patru etaje, care apar 
din spatele zidului verde al arbo-z 
rilor și arbuștilor — din astfel de 
case va fi alcătuită Moscova a- 
tunci. Să intrăm în una din 
aceste case. Ascensorul ne duce 
la ultimul etaj. Cerem permisiunea 
de a vizita apartamentul cel mai 
apropiat. Camere luminoase cu 
geamuri mari, deschizături pentru 
intrarea aerului condiționat. În
călzirea cu baterii este înlocuită 
prin încălzire cu panouri. In zi
duri, plafoane sau planșeuri din
tre etaje Sînt instalate țevi peniru 
încălzire și astfel suprafața de ira
diere a căldurii este mărită de cî
teva ori, ceea ce, la rîndul său, 
permite să se scadă temperatura 
la instalațiile de încălzire.

In bucătărie pu ^există o țeavă 
pentru aruncarea gunoaielor, care 
este, de regulă, un refugiu pentru 
șoareci și șobolani și o sursă de 
mirosuri neplăcute. In schimb aici 
există o mică mașină care fărîmi- 
țează orice deșeuri de gospodărie 
și le aruncă în canal. z

...Ieșim pe acoperișul plat al ca-v 
sei. Ce mașină ciudată cu aripi stă > 
aici ? După tradiționalele pătră
țele de pe carcasă ghicim că este 
un taxi. Dar un taxi al sec. al 
XXI-lea — un taxi elicopter. Eli
cea a început să se învîrtească, 
răspîndind un sunet fin și s-a 
transformat într-o umbrelă deschi
să, strălucitoare-

Ne înălțăm deasupra minunatei 
noastre capitale a sec. al XXI-lea, 
din care am reușit să vedem doar 
unele trăsături în această scurtă 
excursie. Și iată planul pe care 
l-am văzut în cabinetul lui Ev
stratov înfăptuit, întinzîndu-se sub 
noi de la o parte a orizontului la 
cealaltă, desenat cu liniile lumi
noase ale focurilor electrice. Pri
vim păienjenișul de linii, recunos- 
cîndu-le și nerecunoscîndu-le toto
dată. Iar în depărtare, strălucind 
în razele soarelui artificial, se înal
ță deasupra lor mărețul monument 
al întemeietorului statului nostru 
— VJadimir Ilici Lenin.



Pentru un „surîs“
poți renunța la principii?

viață mai bună. Cele mai multe 
prietenii create intre tinerii patriei 
noastre au la bază tocmai acele 
sentimente curate și profunde ca
re-1 înalță pe om, făcindu I mai 
puternic, mai avîntat în lupta pen
tru înfăptuirea ideilor socialismu
lui. lată un exemplu de prietenie, 
caracteristic pentru tineretul nou 
al patriei. Elena V., absolvind 
școala medie s-a întors acasă in 
comuna ei. Ii venea greu să mun
cească. Părinții ei o scutiseră de 
mică de la orice fel de treburi gos
podărești. O vreme a început să 
lucreze ca funcționară la coopera
tivă, dar curind s-a plictisit și a

Adunări consacrate 
zilei de 1 Mai

„Dacă întregul scop al vieții 
noastre iar consta numai în feri
cirea noastră personală, iar feri
cirea noastră personală ar consta 
numai și numai în dragoste, a- 
tunci viața ar fi într-adevăr un 
pustiu sinistru în care nu s-ar găsi 
decît morminte și inimi zdrobite... 
Dar în afara lumii interioare a 
inimii omul mai are marea lume 
a vieții, acea lume în care ideia 
devine faptă, iar sentimentul pu
ternic c acțiune eroică". De aceste 
cuvinte pline de adevăr ale lui 
V. G. Belinschi mi-am amintit ci
tind articolul „Sentimentele exclud 
principialitatea ? apărut cu citeva 
zile în urmă în 
ziarul „Scînteia 
tineretului". De
venind sclavul 
propriului său 
sentiment, tînă-
rul Dumitru Soare—despre care se 
vorbește în acest articol — căsă
torit cu Geta Forțu, o tînără cu 
mentalități înapoiate, cade el în
suși sub influența ei-

Recent, într-o scrisoare publicată 
pe marginea articolului sus amintit 
se remarca pe bună dreptate că 
prietenia acestor doi tineri s-a 
creat încă de la început pe baze 
șubrede. Geta dovedea încă de pe 
atunci prin comportarea ei multe 
defecte morale. Pe Soare l-a atras 
fa Geta frumusețea ei fizică, în a- 
fara căreia nu l-a mai interesat ni
mic. Dacă Geta n-ar fi fost frumoa
să, Soare nu s-ar fi împrietenit cu 
ea. Ar fi căutat probabil o altă fată, 
indiferent cum ar fi cunoscut-o, in
diferent de concepțiile acesteia 
despre viață, dar cu condiția să 
fie foarte „frumoasă". Deci nici 
vorbă nu putea fi de sentimente 
puternice, de iubire adevărată, ci 
numai de o atracție de moment. 
In facultate am avut un coleg 
care s-a îndrăgostit de o fată nu
mai pentru felul cum zîmbea. Fata 
„cu un anumit surîs" a început 
curînd să aibă o influență nega
tivă asupra tuturor acțiunilor sale. 
Ea era leneșă, nu învăța, pierzîn- 
du-și timpul în plimbări. Colegul 
meu care pînă atunci fusese un stu
dent sîrguincios începuse să piardă 
acum examen după examen. S-au 
căsătorit și, în cele din urmă, ca și 
Geta, ea l-a părăsit, pentru un al
tul. In loc să-și realizeze visul 
pentru care venise la facultate, co
legul meu a ajuns acum un... bu
levardier. „Surîsul" i-a deschis 
colegului meu acest drum periculos 
în viață. Dar punctul de plecare 
s-a aflat în propriile sale concepții 
despre viață existente in conștiința 
sa încă înainte de a fi cunoscut-o 
pe această „prietenă". Acea con
cepție care l a făcut să zvîrle la o 
parte toate principiile etice pentru 
un surîs, care l-a făcut să închidă 
ochii în fața faptelor care contra
veneau acestor principii.

Nu poți despărți frumuse
țea fizică de frumusețea mo
rală a omului pe care-1 iubești, 
nu poți despărți dragostea de 
lupta întregului popor pentru o

---------•----------

INFORMAȚII
Sîmbătă dimineața, a plecat la 

Pekin delegația sindicatelor din 
R.P. Romînă invitată să participe 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai în 
R.P. Chineză.

Din deilegație fac parte tovarășii 
Ion Iliescu, președintele Consiliu
lui sindical regional Constanța și 
Păun Pîrlog, muncitor fruntaș la 
uzinele „Semănătoarea" din Ca
pitală.

X
La școala profesională a Com

binatului siderurgic Hunedoara a 
avut loc în zilele de 24 și 25 a- 
prilie un schimb de experiență or
ganizat de cabinetul metodic din 
Cluj al Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii, în colaborare cu 
Ministerul Industriei Grele, cu 
scopul de a generaliza cele mai 
bune metode folosite în învățămîn- 
tul profesional siderurgic. Au par
ticipat profesori și cadre de con
ducere de la școlile profesionale și 
tehnice și școlile tehnice de maiștri 
de pe lîngă întreprinderile cu pro
fil siderurgic din Ardeal și Banat.

Discuțiile care au avut loc pe 
baza unor lecții teoretice și prac
tice și a referatelor ținute cu a- 
cest prilej au contribuit la genera
lizarea experienței pozitive a ca
drelor didactice care lucrează în 
școlile profesionale din ramura 
siderurgiei.

renunțat la această muncă. In 
acest timp l-a cunoscut pe tinărul 
Vasile G.. tehnician la gospodăria 
de stat din comună, cu care a le
gat o strînsă prietenie. Prietenul 
ei nu i-a tolerat atitudinea 
de dispreț față de muncă. El a 
ajutat-o să înțeleagă că nici o sa
tisfacție nu poate fi mai mare decît 
aceea care ți-o dă munca entuzia
stă, creatoare, pusă în slujba pa
triei, sfătuind-o să se angajeze ca 
muncitoare în gospodărie. Aici 
Elena a găsit într-adevăr o puter
nică satisfacție morală. Curînd ea 
a fost trimisă de conducerea gos
podăriei la o școală zootehnică. A- 
jutată de prietenul ei, Elena se 
pregătește acum penfru a urma 
cursurile fără frecvență ale Insti
tutului agronomic.

Orbit de o dragoste bolnă
vicioasă, Soare nu a înțeles 
că disprețuind munca Geta îl 
disprețuia și pe el, tînăr care 
muncea și căruia îi plăcea să 
muncească, nu a înțeles că min- 
țindti și profesorii, școala, prietena 
iui îl va putea minți și pe el... In

concepția sa Soare a despărțit în 
mod condamnabil sentimentul de 
dragoste de sentimentul datoriei 
6ociale. Rezultatul : viața de fa
milie a acestor Tineri devine cu
rind teren prielnic ivirii otrăvi
toarelor buruieni ale moralei bur
gheze cum sint necinstea, infideli
tatea în căsnicie, depravarea mo
rală. Și apare deznodămintul trist, 
amar al unei căsnicii distruse, al 
sentimentelor batjocorite. Senti
mentele, in numele cărora a abdi
ca; de la principialitatea comu
nistă au căzut victimă tocmai ne- 
principial ității

Firește, într-o asemenea viață de 
familie in care 
soții nu apără 
principialitatea, 

concepțiile sănă
toase despre via. 
ță, se pot îngră

mădi cu ușurință cele mai dezgus
tătoare mentalități retrograde. Așa, 
de pildă, mama Getei, constatînd 
purtările fiicei sale, în loc să-și re
proșeze felul în care a educat-o, în 
ioc să se simtă vinovată în fața so
cietății pentru o astfel de educație, 
ea o îndeamnă pur și simplu să-și 
continue drumul mocirlos, dar cu 
condiția „să nu se audă !“ O ase
menea atitudine din partea unei 
mame provoacă multă indignare și 
repulsie.

Din articolul „Sentimentele ex
clud principialitatea ?" se des
prinde încă o dată concluzia că o 
prietenie adevărată, o viață de fa
milie curată și bogată în senti
mente nu poate fi decît atunci cînd 
acestea sînt bazate pe principiile 
moralei noastre comuniste, atunci 
cînd prietenii, membrii familiei, nu 
tolerează în numele nici unui fetiș 
infiltrarea miasmelor descompu
sei morale burgheze.

MIRCEA PINTEA
profesor

Lehtiu, regiunea București

Tot mai mulți muncitori vor urma 
învățămîntul seral șt fără frecvență

Noile locuințe muncitorești ale sa- 
lariaților de la I.F.E.T.-Balta Sărată 

raionul Caransebeș.

A IV-a conferință pe tară a cercurilor 
științifice studențești

Sîmbătă dimineață au început 
lucrările celei de-a IV-a confe
rințe pe țară a cercurilor științi
fice studențești organizată de Mi
nisterul Tnvățămîntului și Culturii 
și Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P. Romînă.

Conferința are loc în centrele 
universitare București, Cluj, Iași 
și Timișoara, grupînd studenții pe 
specialități.

La universitatea „C. I. Parhon“ 
din Capitală își desfășoară lucră
rile cercurile studențești din do
meniul matematicii, fizicii, chi-

miei teoretice și aplicate. La Gluj, 
cercurile științifice studențești dez
bat probleme din domeniul știin
țelor medicale și farmaceutice, la 
Iași din domeniul științelor juri
dice, iar la Timișoara din cel ai 
mecanicii teoretice și aplicate.

In cadrul conferinței sînt pre
zentate numeroase referate științi
fice, majoritatea tratând teilie le
gate de problemele cele mai ac
tuale ale construcției economice 
și culturale în țara noastră.

(Agerpres)

Amurg pe apă

Din cronica nouă 
a unui port dunărean

(Urmare din pag. l-a)

rniini lu-ngi, bine făcut, îmbrăcat 
într-o salopetă albastră, pătată de 
uleiuri și rugină. Auzisem de el. 
Biografia lui e cum se poate de 
simplă și scurtă: în 1948 a venit 
aici pe șantier ca un muncitor ne
calificat. Era un tinerel slăbuț. De 
atunci pînă azi a muncit cu osîrdie 
la construcția de vase și nave. La 
fiecare vas echipa lui executa a- 
proape 75 la sută din lucrările de 
montaj. Rezultatele lui in muncă, 
întreaga lu. atitudine, i-a îndemnat 
pe comuniști să-l primească pe tînă- 
rul V. Gordelescu în rîndurile lor.

Nu și~ar părăsi uneltele și ortacii 
pentru nimic în lume. Este unul 
dintre constructorii pe care minis
terul se bizue cînd lansează o nouă 
comandă pentru vase de tonaj mai 
mare aici la Oltenița, potrivit pla
nului de stat, lată de ce în ziua in 
care eu am fost oaspetele șantieru
lui de pe Dunăre, Vasile Gorde
lescu amintea faptul că industria 
noastră trebuie să înceapă con

strucția unor vase de mare tonaj 
și că această sarcină le revine șan
tierelor navale de la Oltenița și 
Galați. Nu peste multă vreme 
se vor construi aici la Oltenița vase 
și mai mari. După aceea ne-am 
întreținut puțin cu șeful echipei de 
montaj. Omul îmi vorbea cu o 
însuflețire rar întîlnită despre 
planurile de viitor, despre viața 
șantierului de la Oltenița.

Modul cum desena vorbele în 
aer cu mîinile sale lungi, parcă în
cerca să dea sens și formă viitoare
lor realizări, istoriilor pe care le 
vor scrie ei de aici înainte cu iz- 
binzi de răsunet. Și cînd ne-am 
despărțit l-am urmărit cum se stre
coară spre interiorul vasului, prin
tre constructori.

Dar ca el sînt mulți aici. 0 gră
madă. Biografia lor sa scris aici 
pe șantier, în luptă cu greutățile 
inerente, cu gerurile iernilor și 
căldurile dogoritoare ale verilor. 
Viața lor se cuprinde între anii 
cînd aici se reparau bărcile pescă
rești și începerea construirii de

cargouri de 4500 tone. Chircea 
Gri gore a fost pescar. Acum e su
dor, lucrează la montaj. Și-a adus 
pe șantier feciorul, pe Gheorghiță, 
un flăcău dat naibii de dezghețat ; 
lucrează la sudură electrică. A 
spus că cea mai sfîntă școală de 
cadre este asta de pe șantier. Dar 
cîți nu sînt — Constantin Chiosea, 
Gh. Bodîrlău, Tudor Vînătoru și 
mulți alții. Pînă mai ieri erau 
pescari. Vînau știucile și crapii din 
Dunăre. Acum stăpînesc o meserie 
de înaltă calificare, sînt construc
tori de nave. Tînăra Ioana Maftei 
face parte din aceia care au cres
cut și învățat o meserie pe șantier. 
Ei nu-i vine greu să se ia la în
trecere cu cei mai buni băieți. Nu 
rare ori s-a întîmplat să cîștige 
steagul de sudoriță fruntașă.

Te miri, nici unul din aceștia 
n-a făcut practică pe vreunul din 
vestitele șantiere navale ale străi
nătății. Nu! Ei au învățat aici la 
Oltenița ! Au învățat construind și 
au construit învățînd. Este o tră
sătură a epocii noastre socialiste.

înscrie la institutele de învățămînt 
superior. De asemenea 82 de tex- 
tiliști de la Uzinele „Moldova" 
din Botoșani au cerut să fie 
scriși ia cursurile școlii medii 
rale ce se înființează pe lîngă 
treprindere.

La Uzinele „Electroputere" 
Craiova comisia alcătuită în 

ducție, își e.xprhnă cu acest prilej treprindere a selecționat 123 de 
dorința de a învăța și a-și desă- 
vîrși pregătirea, continuînd în a- 
celași timp să lucreze în produc
ție.

In regiunea Stalin, pînă acum, 
peste 1.100 de muncitori fruntași 
și-au exprimat dorința de a urma 
cursurile învățământului mediu se
ral sau fără frecvență, iar alți 135 
la învățămîntul superior. Mulți 
dintre ei sînt muncitori și tehni
cieni la Uzinele „Ernst Thălmann", 
„Steagul Roșu", Combinatul chi
mic „Karl Marx" și alte mari uni
tăți industriale din regiune. Pen
tru pregătirea candidaților în ve
derea examenelor de admitere 
s-au format pînă acum 25 de 
cercuri unde candidații sînt aju
tați de cadre didactice cu înde
lungată experiență, precum și de 
ingineri și tehnicieni.

La Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad un număr de 242 muncitori 
fruntași în producție doresc să-și 
continue studiile în viitorul an 
școlar. Dintre aceștia 30 se vor

Hotărîrea partidului și guvernu
lui cu privire la îmbunătățirea în- 
vățămîntului seral și fără frec
vența de cultură generală și su
perior este dezbătută cu mult inte
res în întreaga țară, în întreprin
deri și în unitățile socialist-coope- 
ratiste din agricultură. Numeroși 
oameni ai muncii, fruntași în pro-

în- 
se- 
în-

din 
în-

muncitori care vor să urmeze în- 
vățămîntul mediu seral și fără 
frecvență și 61 pentru învățămîn
tul superior. De la fabrica „Inde
pendența" și alte întreprinderi din 
Craiova numeroși muncitori își 
vor Continua de asemenea studiile 
în viitorul an școlar. Incepînd de 
la 10 aprilie la Craiova funcțio- 
ăiează 3 centre de pregătire pentru 
muncitorii și tehnicienii care vor 
să urmeze învățămîntul superior.

In raionul Balș, cu prilejul dis
cutării hotarîrii partidului și gu
vernului, un număr de 22 de ti
neri de la S.M.T. Olari și de la 
gospodăriile de stat Robanești, 
Iancu Jianu și altele și-au expri- 
mat dorința să urmeze învățămîn
tul mediu. Pînă acum, în regiu
nea Craiova peste 300 de munci
tori au cerut să fie înscriși la în- 
vățămîntul mediu seral și fără 
frecvență, iar 267 la învățămîntul 
superior.

(Agerpres)

Lucrările adunării generale 
a Societății științelor medicale

In zilele de 23 ți 24 aprilie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările a- 
dunării generale a Societății știin
țelor medicale din R.P. Romînă.

La lucrări au participat oameni 
de știința din domeniul medicinei, 
delegați ai filialelor Societății 
științelor medicale, precum și nu
meroși invitați.

Au luat parte de asemenea oas
peți din R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovaca, R.D. Germană, R.P. Po
lonă, R.P. Ungară.

Adunarea a fost
acad. prof. dr. Șt. S. Nicolau.

Acad. prof. dr. N. Gh. Lupu a 
prezentat darea de seamă asupra 
activității Societății științelor me
dicale din R.P. Romînă.

Acad. prof. dr. Vasile Râșcanu, 
președintele Comisiei de revizie a 
prezentat apoi darea de seamă a 
comisiei.

Au urmat ample discuții în ca
drul cărora a fost analizată acti
vitatea sociătații și au fost făcute 
propuneri pentru munca de viitor.

S-a trecut apoi la alegerea noi
lor organe de conducere ale Socie
tății din care fac

micieni, cadre medicale și farma
ceutice. precum și reprezentanți ai 
diferitelor sectoare de activitate 
medico-sanitare departamentale.

fn biroul tJomitemlui executiv al 
Consiliului de conducere al Socie
tății științelor medicale au fost 
aleși: acad. prof. dr. Grigore Be- 
netato — președinte ; acad. prof, 
dr. N. Gh. Lupp, prof. dr. Voinea 
Marinescu, gendral-maior dr. Pe
tre Dumitrescu, prof. dr. Tiberiu 
Aiidrasofsz.ky, prof. dr. Marin Voi- 

deschisă de' culescu, prof. dr. farm. D. Ștefă- 
nescu, conf. dr. Octavian Costă- 
chel — vicepreședinți, dr. Emil 
Popescu — secretar prim. Acad, 
prof. dr. Vasile Râșcanu, a fost 
ales' președinte al Comisiei de re
vizie.

Sîmbătă, participanții la adu
nare și oaspeții străini au vizitat 
spitale, clinici și institute de cer
cetări și au vizionat filme cu ca
racter medical și științific.

De asemenea, în cadrul secțiilor 
de specialitate ale filialei Socie
tății științelor medicale din Bucu
rești, au avut loc ședințe de comu
nicări științifice.

(Agerpres)parte acade-

~ lopeți la...
300 de brigadieri

Orașul Tîrgoviște a devenit pe 
drept cuvînt un adevărat șantier 
de construcții. Străzile capătă 
acum o nouă înfățișare. In acest 
oraș, din inițiativa organelor de 
partid și de stat, sînt construite 
tot mai multe clădiri moderne 
pentru locuit, sînt amenajate noi 
magazine iar pentru odihna tîr- 
goviștenilor s-au amenajat parcuri 
și spații verzi, o casă de cultură, 
o frumoasă bază sportivă etc. 
Pentru toate aceste realizări sînt 
necesare sute și mii de brațe de 
muncă. Pentru a sprijini cons
trucția pe toate șantierele de lu
cru, tinerii muncitori și elevi 
ganizați în brigăzi uteraiste de 
muncă patriotică au ieșit la 
cru.

In orașul Tîrgoviște, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică aduc 
o însemnată contribuție. Numai 
în cîteva zile, ajutînd la asfalta
rea străzilor, la transportul cără
mizilor, la demolări, la amenaja
rea parcurilor și spațiilor verzi, 
au realizat o economie de peste 
40.000 lei.

Succesele ar fi fost și mai mari 
dacă brigăzile utemiste nu ar fi 
întâmpinat nepăsarea manifestată 
de conducerea întreprinderii de 
gospodărire a orașului Tîrgoviște 
(director, Ion Călcioiu) care nu 
sprijină munca brigăzilor utemiste 
pentru ca acestea să-și poată rea
liza obiectivele propuse. De fiecare 
dată cînd sînt mobilizați tinerii la 
acțiunile de înfrumusețare a ora
șului nu se găsesc nici unelte și 
nici mijloace de transport. In 
schimb se dau din partea între
prinderii răspunsuri batjocoritoare, 
neserioase, lipsite de răspundere.

De unde această atitudine 
plină de dispreț față de preocu
pările tinerilor care doresc să con; 
tribui’e la înfrumusețarea orașului 
Tîrgoviște ? Nu de mult, în frunte 
cu Ion Milescu și Ana Tănăsescu, 
membri ai comitetului U.T.M. de

Orașul Tîrgoviște

or-

lu-

la Centrul școlar metalurgic și 
Școala medie nr. 1, 13 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică au ieșit 
la lucru în piața și parcul Mali- 
novski- Cei aproape 300 de tineri 
n-au realizat cine știe ce deoarece 
cu 7-8 lopeți și cu un singur ca
mion n-au 
să încarce 
șui.

Nu este 
rășii de la 
dovadă de nepăsare față de aceas
tă frumoasă acțiune a tinerilor. Să 
fie oare numai nepăsare ?

Este de datoria sfatului popular 
al orașului Tîrgoviște să analizeze 
această atitudine și să ia măsurile 
necesare.

putut să curețe parcul, 
și să transporte pietri-

prima oară cînd tova-
I.G.O. Tîrgoviște dau

0 expoziție 
a industriei ungare

O nouă expoziție oferă bucu- 
reștenilor prilejul unui contact 
cu actualitatea industrială din 
R. P. Ungară. In ospitalierele 
săli ale expoziției din strada 
Batiște, vizitatorul poate să 
cunoască realizări importante 
din cîteva namuni ale industriei 
maghiare, ale căror produse 
sînt exportate de întreprinderea 
„Metrimipex" din Budapesta. 
Varietatea aparatelor expuse 
solicită interesul unui cerc larg 
da vizitatori.

La deschiderea expoziției au 
luat parte mg. Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de comerț 
a R.P. Romîne, funcționari su
periori din Ministerul Comer
țului și din ahe ministere.

Erau de față Ferenc Ke'eti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București și membri a: amba
sadei.

Specialiștii maghiari ne-au 
făcut o succintă prezentare a 
exponatelor. Ne-au atras aten
ția. în primul rînd, instrumen
tele și aparatele medicale. E 
greu de stabilit lin privința a- 
ceasta o ierarhie a valorii prac
tice, a interesantului. O să ci
tăm o instalație de pulverizare 
electrică a medicamentelor care 
permite ca medicamentele li
chide să fie introduse în corpul 
bolnavului sub formă de pr.al 
în mărimi de 2-5 microni chiar 
pînă în alveolele plămânului. O

vorba în 
folosirea 
moderne 

serie me-

lampă de operație cu 9 becuri 
creează posibilitatea ca lumina 
necesară să ajungă în interio
rul corpului bolnavului fără a 
produce încălzire și evitând pri
mejdia umbrei. Să mai pome
nim de aparatul de tensiune cu 
patru canale, electrocardiogra
fele, instalațiile dentare etc. 
De altfel, faptul că la expoziția 
de la Bruxelles aparatele și in
strumentele medicale maghiare 
au primit medalia de argint 
este o dovadă a calității lor, a 
reputației lor pe plan mondial.

O parte din expoziție este 
consacrată instrumentelor mo
derne de analiză și control de 
o mare utilitate pentru labora
toarele și .uzinele ce aparțin in
dustriei textile. Este 
ultimă instanță de 
unor metode ultra 
pentru un control în
nit să elimine lipsurile cali
tative. Amintim aparatul pentru 
stabilirea calității bumbacului, 
cel pentru determinarea lungi
mii firelor etc

Un interes deosebit stârnesc 
instrumentele de măsurători e- 
lectronice. Cele cîteva săli în 
oare se găsesc instrumentele 
radio-tehnice, generatoarele, 
măsurătorul radiațiilor gamma 
etc. se bucură de o atenție 
deosebită. Nu mai puțin inte
resante sînt aparatele optice, 
geodezice, meteorologice. Dar 
e dificil să subliniem pe deplin 
utilitatea practică a exponate, 
lor, bogăția si varietatea lor. 
Pentru aceasta e nevoie a 
parcurge cu atenție expoziția.

Vizitarea expoziției este un 
prilej de sinceră satisfacție 
pentru succesele unui popor 
prieten, constructor al socialis
mului.

E. 0.
JN. PUIU

Capcana lupilor — Patria, Bucu
rești ; Steaguri pe turnuri — Re
publica, i Mai ; Ivan cel Groaznic 
(seria I-a) — Magherti, Lumina ; 
Zmeul de la capătul lumii — V. A- 
lecsandri, I, C. Frimu, Flacăra ; 
Orașul liber — 23 August, Liber
tății. Alex. Sahia ; Tatăl meu acto
rul — Central ; Misiune specială 
— 13 Septembrie. Arta, Gh. Doja ; 
Un ciclu de filme în cinstea celei 
de a 10-a aniversări a mișcării 
mondiale pentru pace — Maxim 
Gorki, Olga Bancic ; Mingea — 
Victoria. 8 Martie ; Program de 
filme documentare și desene ani
mate — Timpuri Noi, Alex. Popov; 
De partea cealaltă - înfrățirea <în-

tre popo.are ; In întîmpinarea feri- 
cirii — Tineretului, Miorița ; Cerul 
infernului — Grivița ; Născuți in 
furtună — Vasile Raaită, Donca Si- 
mo, G. BacOvia ; Intre noi părinții 
— Cultural, G. Coșbuc, 30 Decem
brie ; Infringer ea — 8 Mai ; Mora
litatea d-nei Dulska — Unirea ; Că
lătorie peste 3 mări — C. David ; 
Fata cu chitara — T. Vladimîrescu; 
Un cintec din caval — Munca ; Vo
luntarii — Popular, Drumul Serii ; 
Viafa nu iartă — Ilie Piiitilie ; Pa
tru pași în nori — M. Eminescu ; 
Nauris — Aurel Vlaicu, N. Bălces. 
cu ; Comicos — Volga ; Legenda 
dragostei — 16 Februarie ; D-ale 
carnavalului — B. Delavranceâ, 
Clubul C.F.R.-,,Grivița Roșie",

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

țară : vreme călduroasă cu cer va
riabil, mai mult senin noaptea. Ploi 
locale și sub formă de averse vor 
cădea către sfîrșitul Intervalului în

Jumătatea de vest a țării șl regiu- 
nea muntoasă. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura tn creștere : 
minimele vor fi cuprinse întire 4 și 
12 grade, iar maximele între 16 și 
26 grade.

ln numeroase întreprinderi indus
triale din Capitală au loc zilele 
acestea adunări consacrate zilei de 
1 Mai.

La adunarea organizată la uzi
nele „SEMĂNATOaREA" au par
ticipat aproape 1.000 de muncitori. 
Despre importanța zilei de 1 Mai, 
Ziua internaționala a celor ce mun
cesc, a vorbit tov. Traian Dudaș, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. După ce a 
trecut in revista realizările obținute 
in anii de democrație populara de 
oamenii muncii din țara noastră, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, vorbitorul a subliniat apor
tul adus de constructorii de mașini 
agricole de la această uzina la 
înzestrarea agriculturii noastre, cu 
o bază tehnică materială din an 
in an mai puternică. De la înce
putul anului și pină la 20 aprilie, 
colectivul uzinelor „Semănătoarea" 
a realizat peste plan 42 de com
bine cerealiere și a obținut econo
mii în valoare de 580.000 lei. Prin
tre fruntașii uzinei care s-au evi
dențiat în mod deosebit în cinstea 
sărbătorii de la 1 Mai se numără 
turnătorul Păun Pîrlog, matrițerul 
Nicolae Dincă, lăcătușul Constan

tin lordache și strungarul Ion 
Mischie.

La adunarea de la fabrica de în
călțăminte și pielărie „NICOLAE 
BALCESCU" din Capitală a luat 
cuvîntul tov. Vasile Amzoiu, mem
bru supleant al biroului Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R., 
directorul fabricii de încălțăminte 
„Kirov".

Muncitorii întreprinderii „Nico
lae Balcescu au obținut în cin
stea zilei de 1 Mai noi succese 
in producție. In luna aprilie», de 
exemplu ei au dat peste plan a- 
proape ,1.000 de perechi de încăl
țăminte, realizind prin reducerea 
consumurilor speciiice însemnate 
economii.

ln sala de festivități a UZINE
LOR CHIMICE ROMINE a avut 
loc da asemenea o adunare consa
crată zilei de 1 Mai, la care a luat 
cuvîntul tov. Ion Armeanu activist 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. Directorul întreprinderii, 
tov. Petcu Hristache a felicitat pe 
muncitorii acestor uzine care în 
primul trimestru al anului și-au 
depășit principalii indici economici 
de producție, realizînd economii 
în valoare de peste 150.000 lei.

(Agerpres)

ln vara aceasta, la Lujniki.»
Pînă acum pe cele 150 de baze 

sportive, cuprinse în uriașul com
plex de la Lujniki, s-au desfășurat 
peste 1.000 de mari competiții la 
care au asistat 12 milioane de 
spectatori.

în noul sezon, pe stadionul V. I. 
Lenta, care are o capacitate de 
100.000 locuri, vor evalua fotbaliști 
din Anglia, Italia, Austria, Franța, 
Brazilia, R.P. Bulgaria, R.P. Un
gară și R. Cehoslovacă. Tot aici se 
va desfășura tradiționalul concurs 
atletic pentru „Premiul fraților 
Znameiiski". La această competiție 
vor participa atleți și atlete din 25 
de țări.. Amatorii de sport din 
Moscova vor asista de asemenea 
la meciurile'atleților sovietici cu 
echipele R.F. Germane și Angliei.

In bazinul da înot vor avea ke 
întreceri între echipa de polo a 
U.R.S.S. și formațiile R.P. Ungare, 
Italiei, Olandei, R. P. Romîne și 
Iugoslaviei

Palatul sporturilor va găzdui în 
luna iunie întâlniri între echipa de 
lupte clasice a U.R.S.S. și echipele 
Suediei și S.U.A. Tot la această 
bază sportivă se vor disputa și me
ciurile din cadrul campionatului 
mondial feminin de baschet.

în acest an complexul sportiv de 
la Lujniki va fi îmbogățit cu noi 
construcții: un stadion pentru co
pii, un hotel și un muzeu al spor
turilor. Au fost terminate de'ase
menea proiectele pentru amenaja
rea unui velodrom și a unor săli 
acoperite pentru atletism și tenis 
de cîmp.

Astăzi la posturile noastre de radio
Astăzi, în jurul orei 16, sta

țiile noastre de radio vor transmite 
in întregime de la Istanbul desfă
șurarea întâlnirii internaționale de

fotbal dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și Turciei, contând pentru 
„Cupa Europei inter-țări". Trans
misia se va face pe programul I.

(Agerpres)

Semicentenarul boxului romînesc
Stadionul „Dinamo" va găzdui 

astăzi, cu începere» de la ora 10, 
reuniunea pugilistică organizată de 
clubul „Voința" cu prilejul semi
centenarului boxului romînesc. 
Programul cuprinde 10 întâlniri din 
care se desprind următoarele: 
Adolf Cristea—Ghețu Velicu ; Pe
tre Zaharia—Gh. Negrea ; Toma 
llie—Mircea Dobrescu ; C. Ghera- 
sim—Fr. Pazmany; Șerbu Neacșu— 
1. Vasilov și V. Șchiopu—Paul Pa
vel. Celelalte întîlniri ale reuniunii

sînt următoarele: E. Cișmaș—I. Bo- 
ceanu ; D. Gheorghiu—C. Peter
man ; Gh. Predoscu—D. Fieraru. 
întâlnirea Monea—Nicolau nu va 
mai avea loc deoarece dinamovistul 
s-a accidentat în meciul de joi. LB 
schimb Nicolau va întâlni pe Tran- 
dofir cu care a făcut meci nul în> 
partida disputată.recent la Cîmpi- 
na. Programul reuniunii de astăzi 
va fi completat cu un meci de
monstrativ între fostul campion ai 
țării, antrenorul Ion Chiriac, și e- 
levul său Cristea Marin.

Campionatele internaționale de gimnastică 
ale R.P.R.

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale R. P. Romîne au 
continuat sîmbătă în sala sportu
rilor Floreasca cu desfășurarea în
trecerilor competiției feminine. Cele 
două gimnaste sovietice Muratova 
și Egorova au dovedit o î-naltă 
măestrie sportivă ocupînd primele 
doua locuri în clasamentul indi
vidual compus. O comportare re
marcabilă a avut campioana noa
stră Elena Tecidorescu, care a 
cîșligat proba de sol.

lată învingătoarele pe aparate : 
sărituri ; Muratova (U.R.S.S.) 
9,566 puncte ; bîrnă : Bosakova

Clasamentul final: 1. Muratova 
(U.R.S.S.) 38,098 puncte; 2. Ego
rova (U.R.S.S.) 37,832 puncte; 3- 
Bosakova (R. Cehoslovacă) 37,665 
puncte; 4. E. Teodorescu (R.P.R.) 
3/,632 puncte; 5. Fost (F. D.
Germană) 37,498 puncte; 6. Krau- 
sova (R. Cehoslovacă) 37,299 
puncte; 7. S. lovan (R.P-R.) 
36,999 puncte; 8. Schneider (R. D. 
Germană' *
gognani 
10. Kot 
puncte.

Astăzi i
se încheie odată 
întrecerilor pe aparate după siste- 

1 „Cupei Europei", la care 
, . . ,1 r.' i 6 clasați din

E. Teodorescu concursul masculin șTleminin.
(Agerpres)

) 36,798 
(Italia) 
(R. P.

de la ora

(R. Cehoslovacă) 9,533 puncte; întri 
paralele: Muratova (U.R.S.S.), * mul 
Krausova (R. Cehoslovacă) 9,533 participă primii 
puncte ; sol : E. T—'--------
(R.P.R.) 9,600 puncte.

sol :

fn runda a 13-a a turneului in
ternational de șah de la Marianske 
Lazne s-a înregistrat o mare sur
priză : fruntașul clasamentului ma
rele maestru Szabo a fost învins 
de cehoslovacul Blatny. După 12 
runde, pe primul loc a trecut din 
nou maestrul sovietic Polugaevski 
cu 10 puncte, urmat de Szabo (R.P. 
Ungară) cu 9 puncte. Șahistul ro- 
nun Radovici se află pe locul 9 cu 
^’/2 puncte și o partidă întreruptă.

*

Cu prilejul reuniunii inaugurale 
a sezonului în aer liber atleții po
lonezi au realizat o serie de perfor
manțe bune. Campionul european 
la aruncarea ciocanului Tadeus Rut 
a obținut un rezultat de 63,36 m., 
iar Begier a aruncat discul la 
51,73 m. Proba de 100 m. plat a

puncte; 9. Ci-
36,732 puncte ; 
Polonă) 36,432

16,30, concursul 
cu desfășurarea

fost cîstjgată de Foik cu timpul de 
10”7/10.

★
Cu prilejul unui concurs de hal

tere desfășurat la Taiyuan, halte
rofilul Li Pai-iu a stabilit un nou 
record al R.P. Chineze la categoria 
mijlocie stilul „smuls" cu un re
zultat de 130 kg. Această perfor
manță corectează cu 3 kg. vci hiul 
record al țării. La totalul celor 3 
stiluri Li Pai-iu a obținut 420 kg. 
(130, 160, 130 kg.).

★

Sala Dinamo a găzduit sîmbătă 
întâlnirea internațională de haltere 
dintre echipele selecționate ale ora. 
șelor București și Istanbul. Hal
terofilii romini s-au dovedit supe
riori obtinind victoria cu scorui de 
6—1.

(Agerpres)



Popoarele doresc cu înflăcărare 
încetarea totală a experiențelor

TRENUL PRIETENIEI11
cu arme nucleare

Mesajul adresat la 23 aprilie de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S„ 

lui D. Eisenhower, președintele S. U. A.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite: La 24 aprilie, 

M. A. Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., a remis De
partamentului de Stat al S.U.A. mesajul în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară adresat de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., lui D. Eisenhower, președintele 
Statelor Unite ale Americii. Mesa ’ 
din 13 aprilie al președintelui

Stimate domnule președinte,
Am primit mesajul dumneavoas. 

tră din 13 aprilie în legăjură cu 
reluarea la Geneva a tratativelor 
în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Mă bucură că 
și Dumneavoastră sînteți de părere 
că nu trebuie admis ca aceste tra
tative să eșueze.

Dv. întrebați dacă, pentru în
ceput, nu s-ar putea ajunge la înțe
legere să se suspende de comun a- 
cord experiențele cu arme nucleare 
numai în atmosferă, la altitudini 
de pînă la 50 km., lăsînd deocam
dată de o parte problema încetării 
celorlalte feluri de explozii nuclea. 
re, adică la altitudini mai mari de 
50 de km și sub pămînt.

Guvernul sovietic a studiat cu 
toată atenția și în amănunt con
siderentele expuse în mesajul Dum
neavoastră și consideră că a înceta 
numai acele explozii cu arme nu
cleare, care se efectuează la alti
tudini de pînă la 50 km nu în
seamnă a rezolva problema.

Dacă am semna în prezent un 
astfel de acord se pune întrebarea 
ce ar da el popoarelor care doresc 
cu înflăcărare interzicerea totală a 
tuturor experiențelor cu arme nu
cleare. N-am face prin aceasta 
decît să inducem în eroare opinia 
publică întrucît, de fapt, s-ar con
tinua să se efectueze experiențe 
sub pămînt și la mari altitudini. 
Așadar, obiectivul pe care îl avem 
în față — împiedicarea producției 
de noi tipuri de arme atomice 
mai distrugătoare — nu ar fi 
tins.

Pe de altă parte, exploziile 
arme atomice la altitudini de peste 
50 km ar infecta, de asemenea, at
mosfera și pămîntul, contaminind 
flora cu căderi radioactive, care 
pătrund în hrana animalelor și in 
organismul omului așa cum se în- 
tîmplă și în prezent. Cred că sîn- 
teți de acord cu mine că din punc
tul de vedere al grijii pentru sănă. 
tatea oamenilor nu are importanță

tot
a-

cii

acord

Geneva
stentă în regiunea Berlinului, pre
cum și reînvierea militarismului 
german în R. F. Germană. Po
porul cehoslovac este interesat în 
cel mai înalț grad în asigurarea 
evoluției pașnice în Germania. El 
vede garanția cea mai sigură a 
acestei evoluții în încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și în 
normalizarea situației în Berlinul 
Occidental potrivit propunerii 
U.R.S.S.

In notă se subliniază că este un 
fapt incontestabil că Polonia și 
Cehoslovacia sînt „legitim și direct 
interesate" în toate problemele care 
urmează să fie discutate la confe
rință. De aceea, poziția guverne
lor puterilor occidentale ca Po
lonia și Cehoslovacia să participe 
„doar la un anumit stadiu al dis
cuțiilor", este cu desăvîrșire 
nefondată.

In încheierea notei, guvernul 
cehoslovac își exprimă speranța că 
guvernul S-U.A. nu va obiecta îm
potriva participării cu drepturi 
depline a Cehoslovaciei și Po
loniei la conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe la 
întreaga desfășurare a lucrărilor 
ei și că se va ajunge la un acord 
deplin în această problemă.

PRAGA 25 (Agerpres). — A- 
genția Ceteka a transmis textul 
notei adresate de Ministerul Afa
cerilor Externe al R. Cehoslovace 
ambasadei S.U.A. în problema 
participării Cehoslovaciei la apro
piata conferință de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe și 
la conferința la nivel înalt.

In nota sa guvernul cehoslovac 
reafirmă punctul său de vedere în 
ce privește participarea Cehoslova
ciei la conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe și la conferința la 
nivel înalt. Guvernul cehoslovac, 
se spune în notă, este direct inte
resat în discutarea problemelor 
Tratatului de pace cu Germania 
și normalizarea situației din Berli
nul Occidental care urmează să 
fie examinate la conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne și de aceea are dreptul 
deplin de a participa la discutarea 
acestor probleme. Nota cehoslovacă 
reamintește faptul că pe de o parte 
Cehoslovacia a devenit una din 
primele victime ale agresiunii 
hitleriste, a avut de suferit mari 
jertfe omenești și pagube ma
teriale, iar pe de altă parte fiind 
vecină cu Germania nu poate să 
ignoreze situația periculoasă exi-

UNGHENI 25 (Agerpres). — 
Sîmbătă dimineața a sosit pe 
teritoriul sovietic „Trenul prie
teniei" organizat de Consiliul 
General A.R.L.UJS-, cu care că
lătoresc 350 de turiști romîni 
care vor vizita Moscova și Kie
vul cu prilejul zilei de 1 Mai.

In gara Ungheni excursioniștii 
romîni au fost întâmpinați cu 
căldură de numeroși oameni ai 
muncii din localitate și de re
prezentanți ai organizațiilor lo
cale sovietice care au urat ex
cursioniștilor bun venit.

Turiștii romîni și oamenii 
muncii sovietici au manifestat 
îndelung pentru prietenia trai
nică dintre cele două popoare.

A fost prezentat apoi ex
cursioniștilor romîni un film 
artistic, după care „Trenul 
prieteniei" și-a continuat dru
mul spre Kiev.

al Marii Britanii, și-a exprimat 
in cursul vizitei la Moscova pă
rerea că s-ar putea cădea de 
acord să se efectueze în fiecare 
an un număr dinainte stabilit 
de inspecții atit pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, cît și pe te
ritoriile S.U.A. și Marii Britanii 
și ale posesiunilor acestora, 
dacă posturile de control ar în
știința că s-au produs fenomene 
care pot fi suspectate a fi fost 
o explozie nucleară. Bineînțeles 
că numărul acestor inspecții nu 
ar fi mare. Consider că, la 
drept vorbind, nici nu este ne
voie să se facă multe deplasări 
in fiecare țară.

Faptul în sine că se pot efec
tua cercetări în regiunile în 
care, conform indicațiilor apa
ratelor, au loc fenomene suspec
tate a fi explozii nucleare, ar 
opri acele state sau acele per
soane din statele respective care 
ar dori să efectueze explozii, 
violînd obligațiile asumate. A- 
cest lucru este de la sine înțe
les, deoarece în acest caz nici 
un stat și nici o organizație 
dintr-un stat oarecare n-ar pu
tea fi scutite de o cercetare efec
tivă a regiunilor în care există 
suspiciuni că s-ar fi produs ex
plozii nucleare. Desigur că 
ceste suspiciuni trebuie să 
bazeze nu pe opinia unor
meni care lucrează în organul 
de control, ci pe indicațiile o- 
biective ale aparatelor.

In încheiere, domnule președinte, 
aș dori să-mi exprim speranța că 
aceste propuneri ale guvernului so
vietic vor găsi înțelegere la Dv. 
și că vom cădea de acord asupra 
uneia din cele mai importante și

i jul constituie răspunsul la mesajul
S.U.A.

dacă căderile radioactive provin de 
la o explozie efectuată la 40 de 
km sau, să spunem, la 60 de km. 
Prin urmare, și din acest punct de 
vedere, scopul spre care trebuie să 
tindem tot nu ar fi atins. De a- 
ceea, popoarele ar avea tot dreptul 
să considere ca o tranzacție ne
cinstită și să condamne încheierea 
unui acord referitor la încetarea 
experiențelor numai în atmosferă, 
la altitudini de pînă ta 50 km. 
Este oare necesar să se demon
streze că încheierea unui astfel de 
acord ar putea fi efectuată număl 
în speranța că opinia publică nu 
ar fi informată, deși în vremurile 
noastre acest lucru este exclus, în
trucît oamenii de știință și-ar da 
seama imediat de fondul unui 
astfel de acord și ar explica că el 
nu rezolvă problema, lăsînd 
tuația așa cum a fost înainte de 
încheierea acordului ?

Sînt de părere, domnule preșe
dinte, că nu trebuie să ne oprim în 
fața dificultăților, ci trebuie să 
dăm dovadă că vrem și înțelegem 
că este necesar să încheiem un a- 
cord care să prevadă încetarea tu
turor tipurilor de experiențe cu 
arme nucleare — în atmosferă, sub 
pămînt, sub apă și la mari alti
tudini.

După părerea mea, pe baza pro
punerilor făcute de noi și de dv., 
poate fi foarte bine găsită o soluție 
a problemei încetării experiențelor, ____ ___ ____ ____
care să corespundă atît intereselor mai arzătoare probleme ale zilelor 

j j- noastre, |n ceea ce ne privește vom
depune toate eforturile pentru rea
lizarea unui acord referitor la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară și puteți fi convins că, dacă 
vom semna documentul, chiar dacă 
nu ar exista nici un fel de control, 
vom respecta cu sfințenie angaja
mentele asumate, deoarece pentru 
Uniunea Sovietică opinia publică, 
opinia popoarelor, este mai scumpă 
decît orice.

A. A. Gromiko 
a plecat ia Varșovia
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 25 aprilie, A. A. Gromîko, 

ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a plecat cu avionul la 
Varșovia unde va lua parte, în ca
litate de reprezentant al Uniunii 
Sovietice, la Conferința Miniștri
lor Afacerilor Externe ai țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia și al Republicii Populare 
Chineze. A. A. Gromîko este înso
țit de V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., de consilieri și experți.

un ajutor gratuit Nepalului

si

a- 
se 

oa-

Sesiunea Adunării 
Reprezentanților 

Populari 
din întreaga Chină

statelor care dispun de arma nu
cleară cit și intereselor tuturor ce
lorlalte țări și poate fi stabilit în 
același timp un control care să ga
ranteze respectarea strictă a acor
dului.

Se pare că cea mai serioasă 
divergență dintre noi se refe
ră la problema trimiterii de 
echipe de inspecție pentru cer
cetarea fenomenelor suspectate 
că ar fi explozii nucleare.

După cum vă este cunoscut, 
dl. Macmillan, primul ministru

Cu respect, 
N. HRUȘCIOV

Mesajul adresat la 23 aprilie de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S 
lui H. Macmillan, primul ministru al Marii Britanii

PEKIN 25 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția China Nouă, 
în ședința din 25 aprilie a celei 
de-a doua sesiuni a Adunării Re
prezentanților Populari din întrea
ga Chină au luat cuvîntul depu
tatul Fu Ciun, general în Armata 
Populară de Eliberare și șef ad
junct al Departamentului politic 
general al Armatei Populare de 
Eliberare, precum și generalul Dao 
Cih-iue, locțiitorul comandantului 
din regiunea militară Sîciuan. Ei 
și-au exprimat indignarea față de 
acțiunile agenților imperialiștilor 
din Tibet și au vorbit despre hotă- 
rîrea de nezdruncinat a milioane
lor de ostași ai Armatei Populare 
de Eliberare de a apăra integrita
tea teritoriului chinez și viața paș
nică creatoare a poporului de peste 
600 milioane de oameni ai Chinei 
Populare.

Toți vorbitorii care au urmat la 
cuvînt au sprijinit cu hotărîre 
propunerile cuprinse în raportul 
prezentat de premierul Ciu En-lai 
și și-au exprimat convingerea că 
poporul chinez va îndeplini preve
derile planului pe anul 1959.

MOSCOVA 25 (Agerpres). - 
TASS transmite : In urma tratati
velor desfășurate cu succes între 
16 februarie și 14 aprilie 1959, și 
în conformitate cu comunicatul 
comun sovieto-nepalez din 23 iu
nie 1958, la 24 aprilie 1959 a fost 
semnat la Katmandu între guver
nul U.R.S.S. și guvernul regal al 
Nepalului un acord prin care Uni
unea Sovietică pune la dispoziția 
Nepalului un ajutor tehnic și eco
nomic gratuit în valoare de 30 mi
lioane ruble. Ajutorul va fi folosit 
pentru construirea unei hidrocen
trale, a unei fabrici de zahăr, a u- 
nei fabrici de țigări cu centrală 
electrică acționată de motoare Die-

sel, precum și la efectuarea unor 
lucrări de prospectare pe drumurile 
ce duc dinspre estul spre vestul 
Nepalului. S-a semnat de aseme
nea o convenție prin care Uniunea 
Sovietică acordă un ajutor gratuit 
pentru construirea unui spital.

In cadrul ajutorului tehnic, or
ganizațiile sovietice vor elabora 
proiectele întreprinderilor prevă
zute în acord, vor livra utilaj și 
materii prime, vor trimite consul
tanți sovietici de specialitate și 
vor trimite personal medical pen
tru deservirea spitalului. Totodată 
cadre tehnice din Nepal își vor ri
dica calificarea în Uniunea Sovie
tică.

Grecia pornește 
pe calea înarmării atomice

ATENA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : Reprezentanții oficiali 
greci și presa guvernamentală au 
făcut la 24 și 25 aprilie declarații 
și au publicat comentarii care nu 
lasă nici o îndoială asupra faptu
lui că autoritățile grecești au ho- 
tărît să pornească pe calea înar
mării atomice a armatei grecești.

Declarația unui reprezentant al 
Ministerului de Război, care a ce
rut să rămînă necunoscut, publi
cată la 25 aprilie în ziarul „Apo- 
yevmatini" arată ce măsuri inten
ționează să ia guvernul grec în 
viitorul cel mai apropiat.

„în fața Greciei se pune pro
blema adaptării forțelor sale ar
mate la necesitățile războiului 
atomic, adică înarmarea lor cu

O imagine recentă a uriașei construcții din Uniunea Sovietică: 
marea centrală hidroelectrică de pe Volga.

Ședința ordinară a Comisiei 
a C.A.E.R.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite : La 25 aprilie, 
I. A. Malik, ambasadorul U.R.S.S. în Marea Britanie, l-a vizitat pe 
Selwyn Lloyd, ministrul Afacerilor Externe al Marii Britanii, căruia 
i-a înmînat textul mesajului în problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, adresat de N. S. Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., lui H. Macmillan, primul ministru al Marii 
Britanii.’Acest mesaj constituie răspunsul la mesajul din 13 aprilie 
al primului ministru al Marii Britanii.

Stimate domnule prim-ministru, 

Am primit scrisoarea Dumnea
voastră din 13 aprilie în care ară- 
tați că sprijiniți propunerea pre
ședintelui Eisenho.ver privitoare la 
încetarea pentru început a expe
riențelor cu arma nucleară numai 
în atmosferă, la altitudini de pînă 
la 50 km. Guvernul sovietic a stu
diat cu atenție consideremtele ex
puse de președintele EisenhoA'er 
și poziția noastră în legătură cu 
fondul acestei propuneri este ex
pusă în mesajul pe care l-am a- 

........... ....  " ‘ și al 
această

dresat președintelui S.U.A. 
cărui text îl anexez la 
scrisoare.

Trebuie să relev de la 
că, după părerea noastră, această 
propunere nu rezolvă sarcinile le
gate de încetarea experiențelor cu 
arme nucleare. Permiteți-mi să vă 
expun punctul meu de vedere. Să 
presupunem că s-ar interzice nu
mai exploziile în atmosferă la al
titudini de 
clar că în 
neatinse în 
sibilități de efectuare a unor ex
periențe cu arma nucleară, și anu
me Ia altitudini de peste 50 km., 
precum și sub pămînt și sub apă. 
Prin urmare, obiectivul nostru de a 
pune capăt cursei înarmărilor nu
cleare sau cel puțin producerii de 
noi tipuri de arme atomice și cu 
hidrogen tot mai distrugătoare, nu 
ar fi atins.

Nu ar fi atins nici cel de-al doi
lea obiectiv al nostru, la fel de 
important, de a preîntîmpina infec
tarea aerului, solului și apelor cu 
produse radioactive, dăunătoare 
sănătății oamenilor, contaminarea 
cu aceste produse a vegetației' care 
constituie hrana' animalelor și a 
oamenilor.

îmi amintesc cu satisfacție con
vorbirile pe care le-am avut cu 
Dumneavoastră la Moscova despre 
lucrările conferinței de la Geneva 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arme nucleare.

Atunci, domnule prim- ministru, 
ați expus considerente privitoare 
la înlăturarea uneia din princi
palele dificultăți ivite la această 
conferință și anume in ceea ce pri
vește procedura efectuării inspec
țiilor la locul fenomenelor suspec
tate a fi explozii nucleare. Dum
neavoastră remarcați atunci că 
posibilitatea încheierii unui acord 
referitor la încetarea experiențelor

început

pînă la 50 km. Este 
acest caz ar rămîne 
fapt toate celelalie po-

cu arme nucleare ar deveni mai 
apropiată dacă ne-am înțelege să 
se stabilească anticipat pentru fie
care parte numărul inspecțiilor 
urmînd a fi efectuate în fiecare an 
pe teren de către echipele de ins
pecție. Firește că numărul inspec
țiilor efectuate pe teren în fiecare 
an de echipele de inspecție trebuie 
să fie mic. De fapt, nici nu este 
necesar ca fiecare țară să fie vi
zitată de mai multe echipe de 
inspecție.

Posibilitatea efectuării unui con
trol în regiunile în care, po
trivit indicațiilor date de aparate, 
se suspectează existența unei ex
plozii nucleare, va consțrînge în 
mod inevitabil statele să nu încal
ce obligațiile asumate, întrucît ele 
vor fi nevoite să țină seama că 
echipele de inspecție pot descoperi 
că și-au încălcat obligațiile. Bine
înțeles că suspiciunile în legătură 
cu exploziile trebuie să se bazeze 
pe datele obiective ale aparatelor, 
iar nu pe opiniile funcționarilor 
organului de control.

După cum vă amintiți, domnule 
prim-ministru, am avut atunci o 
atitudine favorabilă față de propu
nerea Dv. Și acum continuăm să 
considerăm că această propunere 
poate constitui o bază bună pen
tru asigurarea succesului în rezol
varea problemei încetării experien
țelor cu arme atomice și cu hidro
gen și pentru realizarea unui 
acord atotcuprinzător în această 
problemă. Delegația sovietică a 
primit indicația de a supune a- 
ceastă propunere' examinării confe
rinței de la Geneva.

Îngăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că Dv., domnule prim- 
ministru, veți indica la rindul Dv. 
reprezentantului Dv. la conferința 
de la Geneva să depună eforturile 
necesare pentru rezolvarea acestei 
probleme dificile, ținînd seama de 
considerentele pe care le-ați expus 
la Moscova.

Cred că veți fi de acord cu mine 
că o înțelegere în problema orga
nizării inspecțiilor ar netezi calea 
spre realizarea unui acord referi
tor la încetarea experiențelor cu 
toate tipurile de arme nucleare, 
ceea ce ar constitui o contribuție 
valoroasă la crearea unei at
mosfere favorabile rezolvării și a 
altor probleme internaționale în in
teresul consolidării păcii.

Cu respect, 
N. HRUȘCIOV

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță că, la invitația _ C.C. al 
P. C. Chinez, la 24 aprilie a so
sit la Pekin ' delegația Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez în frunte 
cu Jerzy Morawski, membru al 
Biroului Political C.C. al P.M.U.P.

MOSCOVA — La 24 aprilie a 
sosit la Moscova, la invitația lui 
A. 1. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. cunoscutul om politic 
grec Spiros Markezinis. liderul 
Partidului progresist. împreună cu 
el a sosit și colaboratorul său a- 
propiat, Fanos Kapsalis.

SOFIA. — In eproDiere de sta. 
țiunea balneară Varna, pe țărmul 
Mării Negre, se desfășoară din plin 
construirea unei case de odihnă 
pentru ziariștii din întreaga lume. 
Casa se construiește din fondurile 
alocate de Uniunea ziariștilor bul
gari și cu sprijinul activ al unor 
uniuni membre ale Organizației 
internaționale a ziariștilor, printre 
care se numără și Uniunea ziariș
tilor din R. P. Romînă.

GENEVA. — In cadrul 
Conferinței de la Geneva 
trei puteri In problema 
experiențelor cu arma

ședințel 
a celor 

încetării 
nucleară a 

continuat discutarea documentelor 
prezentate anterior. Participanta 
la conferință au elaborat de co
mun acord și au adoptat articolul 
cu privire la participanții la tratat. 
Ședința următoare a fost fixată 
pentru 26 aprilie.

MOSCOVA. — Comisia pentru 
editarea documentelor diplomatice 
de pe lingă Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a publicat cu. 
legerea de documente „Conferința 
de la Locarno din 1925". Aceste 
documente confirmă din nou ju
stețea aprecierii făcute de guver
nul sovietic asupra Conferinței și 
acordurilor de la Locarno, ca 
fiind îndreptate împotriva Uniunii 
Sovietice.

VARȘOVIA. — După cum anun
ță agenția PAP, la invitația Minis
terului Apărării Naționale al R. P. 
Polone, la 24 aprilie a sosit la 
Varșovia delegația militară a R. P. 
Chineze în frunte cu mareșalul Pin 
De-hual,

VARȘOVIA. — La 25 aprilie a 
sosit la Varșovia, Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, care face o vizită de priete
nie în Polonia.

MEXICO CITY. - In cadrul șe
dinței plenare din 23 aprilie a 
Consiliului economic și social al 
O.N.U. a fost dezbătut și adoptat 
un proiect de rezoluție cu privire 
la colaborarea internațională în 
domeniul cartografiei și 
adoptată în unanimitate o 
ție pe marginea raportului 
liului Executiv al fondului 
pentru ajutorarea copiilor

a fost 
rezolu- 
Consi- 
O.N.U.

In prezent în R. D. Vietnam se duce o muncă însuflețită, la care participă îndeosebi tineretul, pentru crearea de lacuri artificiale 
necesare irigării orezăriilor. Fotografia noastră vă redă un aspect de pe șantierul barajului Dai-Loi din provincia Vinh-Puc.

arma atomică**, a declarat repre
zentantul. „După cum se știe, a 
spus el în continuare, s-a an,unțat 
că se vor pune la dispoziția Gre
ciei proiectile teleghidate anti
aeriene și tactice de tip „Nike“ și 
„Honest John", pentru a căror mî- 
nuire sînt instruiți ofițeri greci. 
Probabil că într-un viitor apropiat 
se va anunța înzestrarea Greciei 
cu proiectile teleghidate mai mo
derne cu o rază mai mare de ac
țiune".

Ziarul „Estia** scrie că, prin 
declarația sa, guvernul grec „a re
cunoscut că a consimțit la con
strucția de baze atomice pe teri
toriul Greciei". Ziarul subliniază 
că „întregul popor grec este împo
triva creării de baze militare pe 
teritoriul Greciei**,

permanente
BERLIN 25 (Agerpres). — De 

la 13 la 16 aprilie a.c. a avut loc 
la Berlin ședința ordinară a Co
misiei permanente a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc pentru 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică în domeniul construc
țiilor-

La lucrările Comisiei au luat 
parte și observatori din partea Re
publicii Populare Chineze, Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
și Republicii Populare Mongole.

Hotărîrile Comisiei prevăd mă
suri pentru colaborarea dintre ță
rile membre în dezvoltarea pro
ducției celor mai importante ma
teriale de construcții, în vederea 
asigurării îndeplinirii sarcinilor 
stabilite în planurile de perspec
tivă în ceea ce privește construc
ția industrială, social-culturală și 
de locuințe.

Acordîndu-se o mare însemnă-

tate introducerii în construcții a 
prefabricatelor din beton armat, 
s-au stabilit măsuri în vederea 
unui schimb larg de experiență și 
realizări tehnice ale țărilor mem
bre. Totodată s-a acordat o 
deosebită atenție schimbului de 
experiență și acordării de ajutor 
tehnic reciproc în organizarea 
producției și folosirea betonului 
precomprimat în construcții.

In vederea perfecționării con
tinue a proiectării, a aplicării pe 
scară largă a proiectelor tip în 
construcțiile industriale și civile, 
Comisia a hotărîț convocarea în 
septembrie 1959 a celei de-a doua 
conferințe internaționale a țărilor 
socialiste pentru problemele pro
iectării tip- In cadrul lucrărilor 
Comisiei a avut loc o ședință a 
Comitetului de organizare a confe
rinței, constituit de către Co
misie.

Tineretul american se pregătește
pentru Festivalul de la Viena

Cu cîteva luni în urmă, cînd a- 
păruseră abia primele știri despre 
Festivalul Tineretului de la Viena, 
mulți tineri au venit la Institutul 
nostru din San Francisco ca să se 
intereseze despre Festival, să ceară 
amănunte. Plini de curiozitate 
ne asaltau cu întrebări: Cînd va 
avea loc ? Care va fi programul ? 
Cum ar putea face ca să prezinte 
acolo programul lor artistic ? Cît 
de mulți participant vor fi din alte 
părți ale lumii ? Tinerii americani 
vor să cunoască cît mai mulț din 
viața tinerilor din alte țări, să 
discute cu ei, să devină prieteni.

La noi în America, de la Ocea
nul Atlantic pînă la Pacific, pre
gătirile pentru Festival se desfă
șoară cu mult entuziasm. Comite
tul național de pregătire din New 
York a anunțat că 500 de tineri a- 
mericani vor participa la Festiva
lul de Ia Viena.

Ca și la New York, la San 
Francisco s-a constituit un comi
tet de pregătire a Festivalului. 
Din el fac parte mulți tineri și ti
nere care au participat la Festiva
lul de la Moscova. Impresiile vii 
și luminoase căpătate la această 
sărbătoare tinerească nu se vor 
șterge niciodată din inimile lor. 
Nobilele idei ale păcii și prieteniei 
însuflețesc pe tinerii cinstiți ame
ricani. Festivalul de la Moscova 
a constituit pentru tinerii din 
S.U.A. prezenți acolo o experiență 
prețioasă de care se folosesc în ve
derea unei cît mai rodnice pregă
tiri a participării lor la Festivalul 
de la Viena.

O tînără talentată, Charlotte 
Saxe a scris o carte interesantă 
despre participarea ei la Festivalul 
de la Moscova, carte ce constituie, 
după părerea mea, o contribuție 
merituoasă la literatura țăni noas
tre. Cartea înfățișează tinerilor a- 
mericani o altă lume, o lume a fe
ricirii și construcției, în care tră
iesc tinerii din țările socialismu
lui.

Cartea Charlottei Saxe evocă în 
mod plastic neuitatele zile ale verii 
anului 1957 la Moscova. Citind 
cartea, parcă auzi pitoreasca mu
zică plină de viață de pe străzile 
Moscovei, vezi mii de fețe lumi-

Holland Roberts, 
membru al Biroului Consiliului 

Mondial al Păcii — S.U.A.
—•—

noase, mulțimi vesele umplînd pie-- 
țele și bulevardele moscovite.

Din păcate editorii din S.U.A. 
nu sînt interesați ca 
tul să cunoască adevărul despre 
țările socialiste. De aceea noi tre
buie să ne străduim ca această 
carte să ajungă în mîna tinerilor 
cititori din America- Piedicile ce 
ne stau în cale sînt încă destul de 
mari. O pildă este faptul că filmul 
turnat la Festivalul de la Moscova 
n-a putut fi rulat pe ecranul nici 
unui cinematograf american.

Festivalul de la Viena ne oferă 
un nou și mare prilej de a înlesni 
tineretului nostru cunoașterea vie- 
ii și concepțiilor tinerilor din alte 
ări. Mă refer îndeosebi la influen- 
a deosebită pe care o pot avea 

asupra mentalității tinerilor ameri
cani ideile Festivalului — pace și 
prietenie. Ba mai mult, există po
sibilitatea ca aceste idei să acțio
neze și asupra gîndirii oamenilor 
mai în vîrstă. Neîndoios că sutele 
de tineri americani care vor 
merge la Festivalul de la Viena 
cînd se vor reîntoarce în țară își 
vor comunica impresiile, contri
buind astfel la luminarea conștiin
ței acelora ce mai sînt Încă in
fluențați de politica „războiului 
rece".

In rîndurile 
ricani sînt mai 
de imoralitate și 
gii decît în oricare altă țară din 
Apus- Cauza acestui fapt trebuie 
căutată în puhoiul de filme deca
dente, în comicsuri, în emisiunile 
de radio și în articolele din ziare, 
care glorifică și propagă asasina
tul, violul, jaful, pervertirea tine 
retului etc. Neîndoios că nu toți 
tinerii americani cad pradă deșăn
țatei propagande făcute violenței 
și imoralității și nu puițni sînt a- 

nealterat.

tincre-

tinerilor ame- 
multe cazuri 

încălcare a le-

țaței propagande făcute 
și imoralității și nu pui 
ceia cu un fond bun, 
Este așadar lesne de înțeles ce 
influență binefăcătoare 
Festivalul tineretului de 
asupra tineretului american. At
mosfera sănătoasă, plină de bucu-

va avea 
la Viena

rie și viață a Festivalului va re
prezenta contrastul viu cu lumea 
viciului, a ideilor putrede și a pe
simismului, lume în brațele căreia 
se străduiesc cercurile monopoliste 
să împingă tineretul american. 
Mulți părinți americani înțeleg 
bine acest lucru. Ei sînt fericiți 
că fiicele și fiii lor vor avea pri
lejul să vină în contact cu tinerii 
din țările socialiste, purtători ai 
unei înalte culturi și ai unei înalte 
morale.

Din păcate de la noi nu pot veni 
la Festival decît acei tineri ai că
ror părinți pot suporta cheltuielile 
unei călătorii în străinătate. Orga
nizațiile partizanilor păcii nu vor 
putea să trimeată la Festivalul de 
la Viena decît un număr mic de 
tineri. Majoritatea delegaților vor 
reprezenta deci familiile cu veni
turi medii și mari. De bună seamă 
aceasta înseamnă că la Festival 
vor fi probabil foarte puțini tineri 
negri, indieni și reprezentanți ai 
altor minorități naționale. Este 
probabil ca din delegație să facă 
parte puțini reprezentanți ai tine
retului nostru muncitor. Aceasta 
deoarece sindicatele americane nu 
s-au eliberat încă de sub influența 
vîrfurilor conducătoare care pri
mesc și îndeplinesc poruncile mo
nopolurilor și se mențin pe cele 
mai reacționare poziții Majorita
tea delegației americane va fi for
mată de fapt din studeni colegii
lor și universităților, care in cursul 
lunilor de vară se află .în vacan;ă-

Sînt convins că tinerii romîni 
care vor participa la Fes iva'ul de 
la Viena se vor întîlni acolo cu 
tinerii americani și le vor povesti 
despre viata minunată ce și-o. fău
resc în Republica Populară R< mi
nă, despre năzuințele și planurile 
de viitor, despre acțiunile lor în
dreptate spre menținerea .păcii. 
Sînt de asemenea convins că tine
rii romîni vor fi întimpina+i cu 
căldură și sentimente prietenești 
de către tinerii americani și că 
împreună vor găsi mijloacele pen
tru a dezvolta colaborarea și rela
țiile prietenești și după ce zilele 
Festivalului vor fi trecut. Aceasta 
în interesul păcii mondiale, în in
teresul statornicirii unor relații de 
prietenie între tinerii din lumea 
întreagă.
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