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Cît prețuiește
școala producției

Au crescut în institutul nostru 
multe generații de studenți, azi 
ingineri in întreprinderile din țara, 
pe șantiere. Pentru noi, cadrele di
dactice, care am urmărit și am con
tribuit in anii regimului democrat- 
popular la formarea acestor gene
rații de tineri specialiști, procesul 
pregătirii lor este un minunat, cîmp 
de studiu, de 
țaminte.

Sînt tineri 
plecat de pe 
noastre cu o 
eu entuziasmul caracteristic virstei 
pentru a sluji în producție același 
țel pe care-1 slujim cu toții — con
strucția socialismului. Pe foarte 
mulți dintre acești studenți i-ant 
mai revăzut, am mai discutat cu 
ei. i-am întîlnit la locul de muncă. 
Ei păstrează institutului recunoș
tința adînca pentru pregătirea teo
retică pe care le-a dat-o, dar nu 
s-au sfiit să recunoască că în mo
mentul cînd au intrat in producție 
s-au lovit de o mare greutate : nu 
stapîneau o pregătire practică, 
multe mașini le cunoșteau doar din 
scheme, nu aveau indemînare 
practica, le era teamă să ia hotă- 
rîri pentru că nu aveau siguranța 
ea acestea sint cele mai bune. 
Urechea lor nu era deprinsă cu 
zgomotul mașinilor, nu reușeau să 
seziseze, din primul moment, defi-

C. Dinculescu
membru corespondent al Academiei 

R.P.R., rector al Institutului 
politehnic din București

experien|ă, de învă-

admirabili care au 
băncile facultăților 
pregătire excelentă,

ciențele. Inginerul trebuie să fie și 
tehnician și muncitor și specialist- 
Dar de cite ori specialiștii noștri, 
tineri bine pregătiți teoretic, n-an 
fost puși în situația de a nu ști sa 
corecteze practic o greșeală, sa in
tervină operativ cînd ceva a fost 
în neregulă la o mașină !

Desigur tinerii noștri specialiști 
n-au dat înapoi, au luai contact cu 
colective de muncitori, tehnicieni 
și ingineri cu experiență, care i-au 
ajutat să complecteze lacunele pre
gătirii practice.

An de 
practice a studenților din 
s-a îmbunătățit simțitor, 
rînd acestora contactul cu 
ția. cu munca practică.

De importanța deosebită 
o are școala muncii în producție 
ne-am convins eu toții avînd în 
față exemplul minunat al studenți
lor care au venit în facultate după 
ce și-au petrecut ani buni in fabri
ca, pe șantier, ca muncitori, stu
denții care au învățat și invață la 
cursurile de 
vată la seral

Studenții

an procesul pregătirii 
institut 

asigu- 
produc-

pe care

zi și din cei care în- 
sau la fără frecventă, 
veniți direct de pe

băncile școlii au avut în studenții 
muncitori o pildă demna de urmat- 
Oamenii aceștia veneau de la strung 
și nu i-au speriat rigla de calcul și 
cifrele matematicii, s-au avîntat 
cu curaj, cu o voință nemuiîntîl- 
nită spre însușirea complicatelor 
probleme ale științei. Le-a fost 
greu, firește, dar au învins greu
tățile fără șovăială. Erau aceiași 
oameni entuziaști și perseverenți și 
în sala de curs, și in biblioteca, și 
în activitatea obștească. Reușeau 
să fie prezenți pretutindeni și me
reu în frunte Era evident pentru 
noi unde se afla izvorul succeselor 
lor : în inepuizabilul entuziasm de 
munca, în seriozitatea, în faptul 
că și-au însușit spiritul muncito
resc, crescînd la școala producției-

Dintre cei care au venit în poli
tehnica după ce au lucrat în pro
ducție, legîndu-se prin mii de fibre 
de profesiunea lor, sau dintre cei 
ce urmează invațamîntul seral și 
fără frecvența, continuînd sa lu
creze efectiv în specialitatea pen
tru care se pregătesc, avem strălu
cite exemple de studenți care îm
bină in modul cel mai armonios 
cunoștințele lor practice cu pregă
tirea teoretică de un înalt nivel 
pe care o primesc în institut. Este 
cazul pilduitor al studentului 
Gheorghe Vîrcolaeu din anul II — 
metalurgie, prim-maistru turnător 
la Hunedoara, care a intrat primul 
calificat la concursul de admitere 
și este cotat primul student în 
promoția lui. El unește toate cali
tățile unui om care asimilează la 
cel mai inalt nivel cunoștințele 
științifice, teoretice primite în in
stitut, avînd la baza o temeinică 
pregătire practica. Schimburile de 
duminică de la uzinele „Mao Țze- 
dun“ sînt conduse de el Jurcan 
Simion din anul I Facultatea de 
chimie industriala și Dinoiu Gheor
ghe din anul II Facultatea de elec
tronica și telecomunicații sint dc 
asemenea dintre acei studenți-mun- 
eitori care se situează în fruntea

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada complexă de la șantierul tunel-ieșire Stejarul (Bicaz) con
dusă de Petre Crișan discută împreună cu maistrul brigăzii Niculae 
Cojocaru despre sarcinile pe care le au de executat în ziua respectivă.
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condusă de mareșalul Pîn De-huai
părăsit Capitala

în audiență pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Mongole la București, Baian- 
batorin Ocirbat.

Delegația militară a R. P. Chineze

Pe aeroportul Băneasa, înainte de plecarea delegației,

Din 
duminică 

in 
duminică

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej 
a noului ambasador 

al R. P. Mongole
Sîmbătâ, 23 mai 1959 tovarășul 

Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin, a primit

Au plantat 175.000 puieți
Din inițiativa 

nai U.T.M. I „ 
Autonomă Maghiară, într una din 
zile "tinerii muncitori din întreprin
derile și cooperativele de producție 
meșteșugărești din orașul Reghin, 
s-au întîlnit la centrul de raion cu 
tinerii țărani muncitori din comu
nele Toaca și Hodoc. Scopul a- 
cestci întâlniri prietenești a fost de

Comitetului raio- 
Reghin, Regiunea

l|f
Tîoărul sudor Boko Ștefan de 

fa Uzinele „-Tehnoirg" din Cluj 
este fruntaș in muncă. Iată-1 in 
fotografi? sudind la țevi necesare 
compresorului de 200.009 kifo- 
calorii.

a merge împreună la muncă volun
tară, în acțiunea de împăduriri.

Cu cîntece și veselie purtînd 
drapele, 25 de brigăzi utemisfe de 
muncă patriotică, cuprinzînd a- 
proape 800 de tineri, au plecat în 
comuna Lăpușna pentru plantarea 
puieților. Ajunși la locul de. desfă
șurare a lucrărilor de plantare, 
tinerii au pornit deîndată la între
cere.

Pînă în prezent datorită mobili
zării tinerilor de către organizațiile 
U.T.M. și sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, în raionul 
nostru au fost împădurite 35 hec
tare cu peste 175.000 puieți. Ac
țiunea de împădurire continuă cu 
intensitate in toate satele raionu
lui Reghin.

RADAR ALEXANDRU 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Reghin

Noi locuințe 
date în folosință

Au fost dote în folosință 
meroase locuințe și se construiesc 
cvartale noi pentru muncitorii și 
tehnicienii Uzinei de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești. Cea mai 
mare parte a locuințelor muncito
rilor și tehnicienilor 
nești se construiește 
Neamț unde sint deja 
sință 5 blocuri. Tot 
tr un stadiu avansat 
construcție a 
apartamente din 
și fost dată în folosință. In acest 
an vor începe lucrările la încă 2 
blocuri cu 48 de apartamente, iar 
pentru anul viitor 
'construirea altor 
mente.

nu-

de la Săvi- 
la Piatra 

date în folo- 
aici sînt în- 
lucrările de 

6 blocuri cu 134 
care o parte a

este prevăzută
75 de aparta- 

(Agerprcs)

Să intensificăm ritmul lucrărilor
de

pregătiri- 
varâ —

îngrijirea culturilor și 
le pentru recoltările de 
principalele lucrări ce se desfășoa
ră în agricultură în această pe
rioadă — au continuat mai intens 
în ultima săptămînă.

Din informările primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii rezultă că în regiunile Oradea 
și Timișoara a fost terminată pră
șită I și este aproape terminată 
prașila a ll-a la sfecla de zahăr.

In regiunile Pitești și Constan
ța s-a terminat prașila I la 
sfecla de zahăr și la floarea-soare-

îngrijire a culturilor
lui. In multe alte regiuni această 
lucrare se apropie de sfirșit.

La porumb prașila I a fost 
executată pe suprafețe mai mari 
în regiunile Constanța și Pitești, 
iar la cartofi în regiunile Constan
ța, Timișoara și Oradea.

Paralel cu lucrările de îngrijire 
a culturilor, lucrări de mare im
portanță în asigurarea unor recolte 
bune, au continuat pregătirile pen
tru recoltările de vară.

Față de condițiile climaterice 
din acest an lucrările de îngrijire 
a culturilor, deși intensificate, n-au

săptămînâ rit-

Comportări incompatibile
cu școala noastră nouă

Pentru majoritatea profesorilor comportare ar fi trebuit de mult 
și învățătorilor din școlile noas- să intre în competența justiției) 
tre, noțiunea „Copiii de azi — și-a canalizat întreaga activitate 
viitorul de mîine al patriei" și-a de 
concretizat conținutul într-o înal
tă răspundere politică, profesiona
lă și etică. Ei înarmează tinerele 
vlăstare cu bogăția științei și 
culturii. Dar munca lor departe 
de a se rezuma la atît, constituie 
una din cele mai de preț contri
buții — alături de cea a părinți
lor,-a organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri — sub conducerea orga
nizațiilor de partid, la formarea 
chipului moral al tineretului nou, 
la creșterea milioanelor de tineri 
ca oameni conștienți de răspun
derile ce le revin în lupta po
porului nostru pentru construirea 
socialismului.

A fi profesor sau învățător în 
școala noastră nouă înseamnă, 
deci, nu numai a fi temeinic pre
gătit din punct de vedere profe
sional, dar înseamnă, mai ales, ca 
viața și comportarea ta ca om să 
ofere celor ce le călăuzești primii 
pași in viață un asemenea exem
plu incit amintirea luminoasă a 
omului de la care au învățat să 
fie oameni, să dăinuiască în com
portarea, în sufletul și conștiința 
lor toată viața.

Cit de dăunător este deci cînd 
în școala noastră pătrunde un om 
care n-are nimic comun cu misiu
nea nobilă de călăuzitor al tine
relor vlăstare.

Un astfel de intrus este și indi
vidul Emil Istocescu, fost mai în- 
fii inspector metodist (?!!) al 
secției de înv'țămint și cultură a 
Sfatului popular raional Drăgă
șani, iar ulterior........sancționat"
de susnumita secție, ca profesor 
(!!!) la Școala medie din Drăgă
șani. Adăpat d!n mocirla moralei 
burgheze, acest individ (a cărui

doar in 
și bat- 

și, in 
și si- 
X-a a

: „inspector metodist" 
încercările de coruperea 
jocorirea tinerelor din oraș 
ultima vreme de coruperea 
luirea elevelor din clasa a 
Școlii medii din Drăgășani.

Prima victimă i-a fost 
I. M.. pe atunci funcționară 
sfatul popular. Atrasă de el Ia lo
cuința sa, bestia a siluit-o. Fata 
însă nu s-a lăsat intimidată de a- 
menințările „inspectorului" și a po
vestit totul părinților. In urma 
scandalului produs, individul — 
spre a-și salva situația — s-a vă-

tînâra
la

pe eleva E. T. Intre timp reu
șește să obțină divorțul și-și 
transformă nestingherit locuința 
într-un cuib de orgii abjecte. Fi
rește, individul „se plictisește" și 
de A. B„ ba mai mult, pentru 
„a se pune bine" cu un alt 
individ de teapa lui — Ion Di- 
nică — inspector la secția de în- 
vățămint a Sfatului popular regio
nal Pitești — Istocescu atrage 
într-o seară pe A. B., la locuin
ța sa, silind-o „să fie dră
guță" cu inspectorul regional.

Cind comportarea abjectă, scan
daloasă, a lui Istocescu a ajuns 
de notorietate publică in Drăgă
șani, stirnind mînia și protestele

silit să contracteze o casă-zut
torie de conveniență cu victima. 
Deschizînd. acțiune de divorț ime
diat după „căsătorie", Istocescu 
și-a continuat însă abjectele În
deletniciri. Victimele erau recrutate 
acum din rindul elevelor Școlii 
medii din Drăgășani Așa se face 
că în lipsa de acasă a soției ^adu
ce in locuința sa (sub pretexte 
..didactice") pe eleva A. B., siluin- 
d-o. Aceasta, îngrozită de cele în- 
tîmplate a tăcut o vreme, dar pinâ 
la urmă — intrucît individul o 
lua cu forța deseori acasă la dîn- 
sul terorizînd-o cu amenințări — 
a destăinuit totul tovarășului Ion 
Bădescu, șeful secției de invăță- 
mînt și cultură a sfatului popular 
raiqnal (care nu a luat la început 
nici o măsură împotriva ticălosu
lui).

încurajat, Istocescu își conti
nuă seria . cuceririlor" siluind-o și

tuturor oamenilor cinstiți, fov. Ion 
Bădescu — șeful secției de invă- 
țămînt și cultură a sfatului raio- 
na.l, se vede silit să iă totuși o 
măsură „disciplinară" și-l mulă 
pe ticălos în funcția de... profesor 
— unde ? — chiar la Școala medie 
din Drăgășani, de la care 
cescu își recruta victimele.

Acestea sînt faptele.
De ce și prin ce împrejurări a 

ajuns Istocescu in rindul cadre
lor d'dactice, rămine să se cerce
teze și cei vinovați să fie trași la 
răspundere.

Ceea ce revoltă însă e compor
tarea incalificabilă a lui Ion Bă
descu. De ce a permis timp înde
lungat tmui asemenea ind'vid " 
terfelească în noroi t.tlul de pro
fesor. să folosească 
pentru a-și bate joc 
noastră nouă, pentru 
nerușinare cele mai

Isto-

sa

funcția sa 
de școala 

a sfida cu 
elementare

norme morale ? Cum de a 
posibil ca Ion Bădescu, după 
cele întimplate, să sfideze oame
nii cinstiți care au protestat îm
potriva actelor antisociale ale a- 
cestui individ ? Aceasta dovedește 
totala sa adeziune la actele bes
tiale săvîrșite de Istocescu, faptul 
că a acoperit și tolerat cu bună 
știință un individ care prin com
portarea sa este dușmanul moralei 
noastre noi. Pentru împăciuitoris
mul de netoierat, pentru lipsa celei 
mai elementare răspunderi de care 
a dat dovadă, Ion Bădescu trebuie 
să răspundă.

Asemenea oameni ca Istocescu 
dușman înrăit al moralei noastre, 
nu au ce căuta în școala 
noastră. Ei trebuie înlăturați 
și puși în imposibilitatea de 
a aduce prejudicii muncii de edu
cație a tinerelor vlăstare. Pe de 
altă parte credem că e de datoria 
Tribunalului raional Drăgășani să 
ia măsurile cuvenite și să-l trimi
tă pe individul Istocescu acolo 
unde merită. Legile noastre 
permit ca demnitatea omului 
fie batjocorită.

Istocescu constituie, fără 
doială, un caz izolat, o insulă 
oceanul vieții noastre noi. Tocmai 
de aceea ostracizarea și pedepsi
rea lui trebuie să fie exemplare. 
Iar cei care l-au tolerat și încu
rajat cu bună știință trebuie să 
fie trași la răspundere cu toată 
tăria, pentru că este im adevăr 
incontestabil faptul că fără atitu
dinea lor impăciuitoriștă — la 
de condamnabilă — asemenea ti
căloși nu și-ar putea afla locul in 
societatea noastră.

fost 
toate

atins nici în ultima 
mul impus îndeosebi în regiunile 
lași. Bacău, Galați, Suceava, 
Ploești, București.

Ploile căzute în ultima perioadă 
in cea mai mare parte a țării au 
favorizat dezvoltarea culturilor, 
dar în același timp și a buruieni
lor, care consumă din apa și hra
na plantelor cultivate. Pe de altă 
parte, vremea menținîndu-se căldu
roasă, grăbește evaporarea apei 
din sol. In aceste condiții lucrările 
de îngrijire a culturilor constituie 
factorul hotărîtor în asigurarea u- 
nor recolte bune. De aceea, Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
obligă gospodăriile 
stat și stațiunile de mașini și trac
toare și recomandă unităților agri
cole cooperatiste și țăranilor cu 
gospodării individuale să aplice 
toate lucrările necesare dezvoltării 
normale a plantelor. In acest scop 
trebuie să se urgenteze în toate re
giunile prășitul pentr.u a se afina 
bine terenul și distruge buruienile. 
Se recomandă ca prașilele să se 
facă la intervale scurte de timp și 
să se continue controlul permanent 
al tuturor culturilor pentru depista
rea dăunătorilor și aplicarea ime
diată a măsurilor de combatere.

Șîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația militară a Re
publicii Populare Chineze, condu
să de mareșalul Pîn De-huai, 
membii al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
locțiitor al premierului Consiliului 
de Stat și ministrul Apărării al 
R. P. Chineze care Ia invitația mi
nistrului Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, general-colonel Leontin 
Sălăjan, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Aeroportul Băneasa era pavoa
zat cu drapelele de stat ale R. P. 
Romîne, R. P. Chineze și steaguri 
roșii. Pe un panou, în limbile ro
mînă și chineză era înscrisă ura
rea „Trăiască prietenia romîno- 
chineză".

Oaspeții au fost conduși de to
varășii general de armată Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
general-colonel Alexandru Dră- 
ghici, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., ministrul Afa
cerilor Interne, general-colonel 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Armate. 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Alexa Augustin, 
Ion Cozma, Florian Dănâlache, 
Petre Drăgoescu, Elena Lascu lor- 
dăchescu, M.hai Mujic, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ghizela Vass, mem
bri ai C.C. al P.M.R., Gh. Diaco- 
nescu, Marcel Popescu, Aurel Vi- 
joli, membri ai guvernului, dr. 
N. Gh. Lupu, C. Paraschivescu 
Bălăceanu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, reprezentanți 
ai Comitetului otășenesc București 
al P.M.R., și ai Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al Capi
talei, generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Van Lu-min în
sărcinatul cu afaceri ad-înterim al 
R. P. Chineze la București, loco- 
tenent-colonelul Mei lun-si, atașa
tul ............- ■

R. P. Romînă; membrii Amabasa- 
dei R. P. Chineze și alți oaspeți 
chinezi care se află în țara noa
stră.

Au fost de față șefii unor misi
uni diplomatice, atașați militari și 
alți membri ai corpului- diploma
tic.

Pe aeroport era aliniată o gardă 
de onoare cu drapel. Fanfara a 
intonat imnurile de stat ale R. P. 
Chineze și R. P. Romîne.

Mareșalul Pîn De-huai, însoțit 
de tovarășii general de armată 
•Emil Bodnăraș și general-colonel 
Leontin Sălăjan, a trecut în re
vistă garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

Mareșalul Pin De-huai și mem
brii delegației R. P. Chineze și-au 
luat apoi rămas bun de la cei ve
niți să-i conducă.

T E L E G

militar al R. P. Chineze in

agricole de

Oamenii muncii și militarii For
țelor noastre Armate care au ve
nit să-i salute pe oaspeți la ple
care, au manifestat îndelung pen
tru prietenia dintre poporul romin 
și marele popor chinez, dintre arma
tele noastre frățești, pentru puterni
cul lagăr al socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru pace 
și colaborare între popoare.

ț (Agerpres)

Citiți în pag, 4*a
Cuvîntarea tovarășul ur gene
ral-colonel Leontin Sălăjan 

Cuvîntarea tovarășului ma
reșal Pîn De-huai

RÂMA
Părăsind teritoriul patriei noastre, in drum spre R.P. Bulgaria, 

mareșalul Pin De-huai a transmis de pe bordul avionului următoa
rea telegramă ministrului Forțelor Armate ale R.P.R.:

Tovarășului Leontin Sălăjan
Ministrul Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
Dragă tovarășe Leontin Sălă jan,

în momentul acesta, cind părăsesc teritoriul Republicii Populare 
Romine, în numele delegației militare de prietenie a Republicii 
Populare Chineze, vă exprim incă o dată dv. stimate tovarășe mi* 
nistru, mulțumirile noastre cordiale pentru primirea călduroasă de 
care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în țara dv.

Fie ca unitatea și prietenia dintre popoarele și armatele țărilor 
noastre să fie în veci trainică ca pinii și brazii ! Fă urez 
tuturor tovarășilor militari ai Armatei Populare Romîne 
și mai mari în munca de întărire a forței de apărare a Republicii 
Populare Romîne și în lupta pentru apărarea păcii,

PIN DE-HUAI 
delegației militare de priete- 
Repubiicii Populare Chineze

23 mai 1959.

ca

Șeful 
nie a

dv. și 
succese

Recepția oferită de ambasadorul
R. P. D
seara la Casa Centrală a 
o recepție cu ocazia vi

li. P. Romînă a tovarășu- 
En Ghen, președintele

Ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Kim Ben Dik, a oferit 
sîmbâtă 
Armatei 
zilei în 
lui Țoi
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene.

In cadrul recepției tovarășii Țoi 
En Ghen și , Ion Gheorghe Mau- 
rer au rostit toasturi.

Au participat tovarășii 
Stoica, 
xandru
Pîryulescu, Ștefan Voitec, 
Moisescu, Gheorghe 
Cozii Gheorghe
Aurel Mălnășan, V.

Chivu
Nicolae Ceaușescu, Ale- 
Moghioroș, Constantin

Anton
Stoica, Ion 

Diaconescu, 
Dumitrescu,

Coreene la București
A- 
ai 

de

membri ai Prezidiului Marii 
dunări Naționale, conducători 
organizațiilor obștești, oameni 
cultură și artă, ziariști romîni
corespondenți ai presei străine, 
cadre didactice de la școala „Kim 
Ir Sen" — Tîrgoviște, decorate de 
Prezidiul Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene pentru 
activitatea depusă în educarea ele
vilor coreeni care învață la această 
școală, studenți coreeni.

Au luat parte persoanele 
îl însoțesc pe tovarășul Țoi 
Ghen în vizita de prietenie 
țara noastră.

Au fost de față șefi ai unor 
siuni diplomatice acreditați

București și alți membri ai corpu» 
lui diplomatic.

Recepția s-a desfășurat înti-fer 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Citiți în pag. 3-a
Cuvîntarea tovarășului Țoi En 

Ghen.

Cuvîntarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer

care
Eu 
din

mi
la(Agerpres)

fel

in

Tinerii contribuie 
la electrificarea 

comunei

ȘTEFAN TURICA
sectelor al Comitetului orășenesc

U.T.M. Drăgășani

Institutul de Cercetări Agronomice. Dornice să-și îmbogățească cunoștințele, aici vin din cînd 
cind și elevele din clasa a IX-a B a Școlii medii nr. 22 „Gheorghe Lazăr".

In fotografie : elevele Elena Vasile, Constanța Midan. l.uiza Cristescu și Victoria Nahman ur
mărind cu atenție lucrările practice care se fac la l.C.A.R. in cadrul orelor de științe naturale.

Foto: N. STELOR1AN

Zilele acestea, șoseaua prin
cipală a comunei RemeteaMare 
din raionul Timișoara s-a 
trans/ormal intr-un adevărat 
șantier. A lături de țăranii mun
citori au venit să-și aducă ra
portul la electrificarea comu
nei peste 40 de tineri membri 
ai brigăzii utemiste de munci 
patriotică, din gospodăria a- 
gricolă colectivă „A ll-a ani
versare a R.P.K." din comună.

Organizind munca pe echipe, 
împărțind sarcini concrete 
fiecărui utemist, comandantul 
brigăzii, utemistul Chiuia Mi
hai a reușit să imprime brigă
zii. un ritm susținut de muncă. 
In felul acesta tinerii au reu
șit ca într-un timp scurt 
sape un număr de 75 
necesare pentru plantarea 
pilor electrici.

După săparea gropilor 
mero i tineri membri ai 
găzii utemiste de muncă 
triotică s-au oferit să trrins- 
porte stilpii la locul de plan
tare.

In prezent se fac pregătiri 
de către specialiști, în vederea 
executării ultimelor 
pentru electrificarea 
lntr-un timp scurt și 
na Remetea Mare va 
„Lampa lui llici*.

să 
gropi 

: stil

ou* 
bri- 
pa-

lucrări 
comunei, 
in comu- 

străluci

OBRADOV PETRU
Prim secrelur al Comitetului 

l raional V.T.M. Timișoara
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Cel mai mare 
avion de călători 

din lume

De îndată ce se iasă întunericul, 
vă imbățați de simfonia de lumini 
a orașului:- lățnpile electrice obiș
nuite și cu neon, rîsui înveselit al 
ferestre,or luminate, șerpuirea re
clamelor luminoase multicolore ale 
teatrelor și cinematografelor, in
stituțiilor, magazinelor și restau-, 
rantelor. Ce feerie! Gindiți vă insă 
că nu a fost întotdeauna așa, în
cercați să refaceți in gind drumul 
greu pe care (-a parcurs lumina în 
orașul nostru iubit ce-și va sărbă
tori in curind semimi eniul. La mu
zeul de istorie a capitalei, de pil
dă, se păstrează opaițe și candele 
de lut, bronz, ceramică și sticlă cu 
care-și luminau oamenii casele în 
vremurile îndepărtate in trecut, ilu
minatul public pe cea vreme ntr 
exista ; rădvanele boierești aveau 
felinare, dar vai de omul sărac pe 
care-1 apuca noaptea pe u ițele 
desfundate, pradă cumplitei bezne!

Mai tîrziu, odată cu trecerea a- 
nilor, au început să apară felina
rele cu luminări, care dădeau o 
lumină foarte slabă și care se stin
geau repede, apoi felinare cu ulei 
de rapiță. In legătură cu evoluția 
luminatului public în București am 
găsit date foarte interesante la 
Arhivele Statu ui. In cîteva dosare ja licitațiile prin care li se atri- 
pline cu hîrtii îngălbenite de vre- *- 
me, prăfuite și cu cerneală deco
lor, tă, am dat de urmele frămîntă- 
rilor unor oameni înaintați care 
luptau pentru dezvoltarea civiliza
ției la noi, de urmele bătăliilor pe 
care au trebuit să le ducă împo
triva stăpînitortlor egoiști și obtuzi, 
de manevrele unor afaceriști care 
vroiau să profite de dezvoltarea 
rețelei de iluminație in scopurile lor 
meschine. Intr-un document din 
1856 adresat de „Ministerul din 
lăuntru către Municipalitatea Capi
talei" aflăm că au fost oferite gu
vernului două proiecte și că s-a 
numit o comisie alcătuită dintr-un

......  Z - * * '-
mare logofăt, o agă, un clucer, um d&ît antreprenorul; în aceeași ce- 
paharnic, un pitar și mecanicul și rere se arăta, de pildă, că, din 
arhitectul orașului care să cerce- cauza întunericului, tîlharii i au 
teze propuneri e și să aleagă pe călcat pe cetățeni de șase ori în- 
cea mai avantajoasă. Aflăm apoi tr-o scurtă perioadă de timp, 
că au fost consultați in legătură In 1871 a fost introdus lumi 
cu această problemă niște spe- năfu cu gaz aerian sau „aere- 
cialiștî, și cîțiva cu autoritate, form" cum i se spunea pe atunci, 
printre care și cunoscutul doctor La 23 martie a aceluiași an o so- 
Davilla, au atestai superioritatea cietațe care sa constituit și care 
proiectului luminării cu gaz lichid.

Autoritățile de atunci, avind in 
vedere interesele claselor exploata
toare, precizau în actele întocmite 
că trebuie așezate mai multe feli
nare cu g z în cartierele locuite de 
bogătași și mai puține și mai rare 
în cele locuite de sărăcime. In
strucțiunile prevedeau de asemenea* 
că felinarele vor arde numai în 
nopțile și in orele cind nu era vizi
bilă luna (se punea, după cum se 
vede, mare preț pe contribuția vo
luntară a acestui astru la lumina
tul public), începind de la „aprin
sul luminărilor" (așa se stabilea 
ora întunecării). Antreprenorii care 
luaseră concesiunea iluminatului 
pe diferite „vopsele" sau „culori" 
(astfel erau numite pe vremea a- 
ceei sectoarele Capitalei) nu prea 
țineau seama de indicațiile primite

buiseră antrepriza felinarelor și, 
bazîndu se pe ..proptelele" de la 
autorități, își găsiseră o sur
să de venituri suplimentare în ne- 
indeplinirea obligațiilor contrac- 
t te. In acest sens veneau la pri
mărie numeroase reclamații pe care 
guvernanții de atunci nu le luau 
în seamă căci nu-i interesa cituși 
de puțin suferințele celor nevoiași. 
Iată, de pildă, o plingere din par
tea locuitorilor suburbanei Isvorul 
care arată că „lampele" nu dau 
lumină deoarece, domnul „con- 
troacgiu" face „economie" la gaz. 
De această situație profitau și 
hoții care furau mai puțin „legal"

Microscopul electronic prezentat la Expoziția de electronică ceho
slovacă de la București.

avea drept scop înființarea unei 
rețele de luminat și încălzit prin 
gaze, obține concesiunea și anunță 
începerea lucrărilor de instalare a 
conductelor pe un traseu ce trecea 
de la Podul de piatră, prin strada 
Calliți (calea Rahovei), apoi prin 
calea Mogoșoaiei (Victoriei) și alte 
străzi prevăzute in planul stabilit 
cu municipalitatea. Aceste conducte 
aduse cu trenul pe prima linie fe
rată de la noi, București-Giurgiu 
erau descărcate la gara Filaret 
(tot la Filaret se afla și uzina de 
producere a gazului) și transpor
tate cu căruțele in străzile în care 
se săpaseră șanțuri pentru insta
larea lor. Corespondența in legă
tură cu introducerea gazului ae
rian dă la iveală muite matr^paz- 
lîcuri ale proprietarilor societății 
(printre care un oarecare Mehe- 
dințeanu ce se îmbogățise — am 
văzut prin ce mijloace — ca antre
prenor la iluminatul cu gaz lichid 
și se vede treaba prinsese gust de 
șarlatanii in această ramură). A- 
cești proprietari, pentru a-și spori 
ciștigurile făcute pe spinarea ce
tățenilor săraci, care vrind nevrind 
trebuiau să rabde toate neajunsu
rile, foloseau materiale proaste la 
instalații, țevi crăpate, lucrau de 
mintuială, neastupind bine șanțu
rile săpate, ceea ce avea drept ur
mare surpări dese de pavaj. Bine
înțeles că nici de data aceasta au
toritățile nu se grăbeau să ia mă
suri împotriva celor ce frustau de
oarece erau de multe ori mină în 
mină cu aceștia. Luminatul cu gaz 
aerian a durat insă, din păcate, mai 
mult decit a fost necesar, căci poli
ticienii din regimul burghezo mo- 
șieresc nu se grăbeau să le in.ocu- 
iască cu electricitatea, bugetele 
fiindu-le necesare pentru propria 
căpătuire. In aceiași timp proprie 
tarii întreprinderii de luminat cu 
gaz aerian, procedeu ce devenise 
atit de invechit, făceau tot ce pu
teau pentru a împiedeca pătrun
derea electricității, pentru a realiza 
mai departe ciștiguri ridicate. Și 
nu le era greu să cumpere cu brni 
grei pe politicienii burghezi care i 
lăsau să-și facă în liniște afacerile. 
La muzeul de istorie a orașului 
București putem vedea și felinarul 
de stradă, cu nr. 6151 pentru gaz 
aerian, unul din acelea pe care 
le-ain mai,, apucat și noi, cei care 
nu sintem chiar așa de bătrini. Ii 
mai ținem minte chiar și pe lam 
pagiul care umbla cu o țeavă 
lungă și o pară de cauciuc, aprin- 
zind un felinar după altui, l. mpa- 
giul pe care șlagărele mondene 
l-au romantizat denumindu-l „hai
manaua nopților" și care suferea 
de foame cu leafa lui de mizerie, 
fiind nevoit să cerșească pe la ca
sele oamenilor de sărbători pentru 
a-și putea duce zilele.

Cit de mult s-a schimbat, îm
preună cu toată viața noastră, și 
orașul nostru drag, care va îm
plini în curînd cinci secole I Intr-o 
clipă se aprind toate luminile de 
la un cap la altul al Bucureștiului, 
arătind ochilor noștri aVizi de fru
mos o panoramă incintătoare.

B DUMITRESCU

Nu de mult a avut loc primul 
zbor rapid de încercare a unui 
avion „TU-114" — cel mai mare 
avion de călători din lume.

Realizat sub îndrumarea acade
micianului Andrei Tupolev, acest 
avion turbo propulsor a decolat la 
19 mai de pe un aerodrom de 
lingă Moscova și a parcurs dis
tanța de 6.800 km. între Moscbvă 
și Habarovsk în 8,42 ore fără es
cală.

După un scurt examen 
atentarea cu combustibil, avionul 
s-a îndreptat înapoi spre Moscova 
zburînd contra vîhtului.

Zborul Moscova—Habarovsk— 
Moscova a fost efectuat pe traseul 
obișnuit al flotei aeriene la o alti
tudine de 9—10 km. cu o viteză 
medie orară de 730 km.

După cum a declarat inginerul de 
bord Leonid Zabaluev, cele patru 
motoare turbopropulsoare de cîte- 
va zeci de mii cai-putere proiecta
te de N, Kuznețov, instalate 
bordul avionului, permit să 
dezvolte o viteză de croazieră 
800 km/ori.

tn cursul zborului, în cabina 
călători a fost menținută o presi
une constantă corespunzătoare unei 
altitudini de 2.400 m., iar tempe
ratura aerului a fost de plus 21-22 
grade C.

Cabina de călători a aeronavei, 
prevăzută cu compartimente pen
tru dormit, este împărțită în trei 
saloane. Lungimea coridorului de 
la cabina de comandă pină la 
coada avionului depășește 50 m.

Întreaga capacitate de ridicare a 
avionului, care poate transporta 
170 de călători cu bagaje, atinge 
30 de tone. Două asemenea aero
nave pot lua la bord tot atîția că
lători cit transportă trenul expres 
Moscova—Vladivostock,

In cazul efectuării unor zboruri 
intercontinentale fără escală, ca de 
pildă, ruta Moscova—New York sau 
Moscova—Tokio, avionul „Tu-114“ 
va putea lua la bord 120 persoane. 
Pe trasee scurte, de exemplu Mosco
va—Soci, aeronava va putea trans
porta 220 călători.

Un aspect de la Expoziția de artă populară romînească deschisă la New York.

constructor cosmic
Dacă n-aș fi văzut luna, poate că n-ar fi 

avut loc discuția'aceea care mi se părea ațîț 
de ciudată din pricina neobișnuitei înlănțuiri 
de fapte, idei și concluzii cu totul noi pentru 
mine — cu privire la o planetă despre care 
eu credeam — fără însă să fi știut bine 
vreodată — că lumea a cunoscut-o foarte bine 
pe vremea primei mele vieți.

Ciudata și extraordinara discuție a început 
odata cu caderea nopții, mai exact odată cu 
aoariția lunii. Ma, izbise dimensiunile discu
lui lunar, care mi se păruse deodată mai mic
— mult mai mic, decît îl știusem de pe vre
muri. In primele clipe nici nu mi-am dat 
seama că ceea ce vedeam era chiar luna.

— Ei drace, dat ce-i asta ? Un astru nou ? 
Un satelit artificial colosal ? — întrebasem 
pe ghid cu respirația tăiată, de emoție.

— Este un satelit, cît se poate de... natu
ral I E luna, dragul meu 1

• Dar ce s-a întîmplat cu ea ? De ce este 
atît de mică? 1 *.

— Oamenii i-au modificat fundamental re
gimul cosmic —- ‘îtnpingind-b la o depărtare 
mai mare decît cea veche. A fost un plan 
grandios în care — la început —- foarte pu
țină lume a crezut. Lucru de altfel, firesc : 
e‘ra prima acțiune, a omenirii terestre de trans
formare a cosmosului. Cînd ne gîndim acum 
la marile modificări pe care le-a produs so
cietatea noastră măcar și numai în sistemul 
nostru planetar, prima acțiune — cea lu
nară — ni se pare un început timid. Dar acest 
Început nu va fi uitat niciodată pentru că el 
n a fost o acțiune tehnică — așa cum ni se 
par celelalte mari schimbări cosmice operate 
mai tîrziu de oameni — ci în primul rînd a 
tost o acțiune științifică, de strălucită verifi
care în practică a unor ipoteze noi, îndrăz
nețe. Atunci au fost puse bazele științifice și 
tehnice ale cosm'bțehnicii, știință umană nouă 
și vastă de care oamenii uzează acum larg 
pentru modificarea convenabilă a cosmosu
lui — apropiat, deocamdată. In viitor, cu si
guranță că cdsmbtehnica ne va ajuta să 
schimbăm nu numai relațiile reciproce ale 
unor planete diri sistemul nostru solar — așa 
cum se petrec lucrurile acum — ci și pe cele 
intragalactice și chiar intergalactice poate.

— Oh, oprește-te ’ Simt că-mi pierd min
țile 1 In cîteva fraze mi-ai deschis o lume 
fantastică de idei și realizări cosmice, înpin- 
gîndu-mă la gîndul că omul a devenit ziditor 
de lumi noi \ ,

— Exact așa, dar fără formula aceasta 
mistică, de-a dreptul biblică: „ziditor de 
lumi". Pămîntul a fost leagănul omwilrit dar 
omenirea n-a putut să trăiască toată viața în 
leagăn. Omenirea l-a parafrazat în fapte pe 
marele rachetolog șl întemeietor al cosmo- > 
nauticii, Konstantin Țiolkovski, și astăzi ea 
schimbă pur și simplu lumea dincolo de ho
tarele gravitaționale ale bătrînei Terra.

— O fi pentru dumneata „pur și simplu". 
Pentru mine tot ce-mi spui e năucitor, căci 

ziunile celor mai faptaști’ dintre autorii de 
literatură științificofanțastică de pe vremea 
mea. Ori îmi explici totul imediat și repede
— ori cad victimă propriilor mei nervi —- 
conchisei ultimativ destul de serios. Și-ncepi 
te rog cu luna. Ce-ați avut cu ea ? De ce ați 
îmnins-o âtît de departe!?.,*—, adăugai cu 
tonul omului care cere socoteală pentru un 
act de neînțeles. ., ..

- Ei hai, liniștpște-te ț In starea asta ae 
surescitare n-ai să pricepi nici o boabă ori- 
cît de,„ didactică ar fi expunerea mea.

__  — Dăi drumul ! E singurul mijloc de a mă 
roare ca acelei cărora i-a căzut liniștii 
victimă luptătorul algerian Henrșt — Bine ! Atunci, ascultă! Totul a pornit 
Alleg, cînd hrana lor sufletească de la o ideeă simplă: de ce să trăiască oa- 
o alcătuiesc cărți ca „Vederea 
morții", „Ucide-mi dragostea.'1 sau 
„Șoarecii au pielea gingașă". Intre 
literatura polițistă și spiritul fas
cist practicat de parașutiștii lui 
Massu și de huliganii ce atacă se
diile organizațiilor democrate e 
un raport direct.

In acest fel apare limpede că 
editarea de cărți polițiste nu e un 
fapt întimplător ci face parte in
tegrantă dm propaganda burgheză, 
din pregătirea organizată de cri
minali în vederea unui nou război. 
Scriitorii de asemenea cărți, sînt 
încurajați prin toate mijloacele să 
producă „otravă" iar ca într-un 
cerc vicios gustul multor tineri 

se pervertește și ei devin „ama
tori" de asemenea „literaturi" 

care e editată tot mai mult de afa
ceriștii fără scrupule.

Bussiness-menii literaturii poli
țiste se înscriu astfel printre vi
novății direcți ai otrăvirii tinere
tului, unii dintre cei ce sînt răs
punzători de acțiunea organizată 
care urmărește descompunerea 
morală a tinerei generații din ță
rile cc-pitaliste.

AL. QÎRNEAȚA

Lămîi coapte 
sub... zăpadă

In sovhozul Astarinsk din Azer
baidjan, situat în extrema sudică 
a U.R.S.S., s-au făcut numeroase 
încercări de a se cultiva fructe ci
trice. Cu toate că se află în zona 
tropicală, această regiune este 
bîntuită o dată la cîțivă ani de 
geruri năpraznice, care au făciit 
imposibilă cultivarea acestor fruc
te. Totuși, iată că acum în sovho
zul Astarinsk s-a strîns o recoltă 
de peste 40.000 de lămîi. Aceste 
fructe s-au copt... sub zăpadă. în
cercările au dat pină la sflrșit re
zultatele dorite.

Țrt sovhozul Astarinsk, pentru 
prima dată în Uniunea Sovietică, 
se cultivă pe scară, industrială p 
formă de lămîi tîrîtori. Odată cu 
venirea frigului, copacii tîrîtori se 
învelesc cu trei rînduri de tifon, 
care îi protejează astfel împotriva 
gerurilor și a vînturilor reci.

In această iarnă» în regiunea 
subtropicală a Azerbaidjanului a 
căzut multă zăpadă, care a aco
perit cu un strat gros învelișul de 
tifon al lămîilor. S-a constatat că 
sub acest original capișon de ză
padă, lămîii au continuat să se 
dezvolte, ișr fructele lor s-au copt.

Calitatea lămîilor coapte, sub 
stratul protector de zăpadă, este la 
fel de bună ca a celor ajunse la 
maturitate tn condiții obișnuite. 
Fiecare copac tîrîtor de lămîi dă 
între 20—60 de fructe.

Bussiness-ul cu otravă tipărită
In Franța, există numeroase edi. ,/'luviul negru" a fost pină acum „cărțile de 12 zile", în cadența 

zilnică de 5000 de cuvinte, Scrise 
în aproximativ două ore".

Ori fabrică stambă, cuie sau ro
mane pentru Casey e tot una. Fap
tul că educă hoți, criminali și 
prostituate îl lasă rece. Bani să 
iasă din belșug. Pe bună dreptate 
un săptăminal american a plasat 
articolul consacrat acestui fabri
cant de romane polițiste la rubrica 
„industrie" și nu la aceea „litera
tură". Dar despre calitatea acestei 
literaturi vorbește cel mm 
însuși conținutul cărților. 
„Procesul lui Paul Ralburn" de un 
oarecare J. J. Mărric, de pildă, cu
prinde trei asasinate violente (unul 
cu cuțitul, două cu revolverul), 
două otrăviri, patru violuri și 

— • . , >s * cîteva jafuri. „Cărțile pe masă" de
care unii scriu numeroase cărți pe Agatha Christie, e mai „avansată"— 
an sînt și ei nijte fabricanți- de țrei, criminali, șapte asasinate, două 
fapte criminaleyișț niște negustori - •- ...
care lucrează, la comandă.

Cine sini înSă fabri-canții aceș
tia de maculatura, ce urmăresc și 
cum ‘“ 9
John 
Casey 
mane 
După 
scrie 
multe 
*eye . „ .
cuvintiilui,. un: om^ care^ nu se în- mrșî, scriu și editează romane 
treabă cui și cit îi strică „opera murdare, în care crimele se in
tui, ci doar ce sumă ii revine. Și lănțuiesc cu jafuri, violența du
el însuși recunoaște că profită mult mina cu erotismul. Niște oameni 
de pe urma romariglor polițiste, Șă fără scrupule care îndeplinesc sar- 
pătrundem irisă puțin în „metodele - -
de creație" ale acestui otrăvitor de 
suflete. Să i dăm Cuvîntul :

„Eu clasez cărțile in două ca
tegorii : „cărțile de șase zile" și 
„cărțile de 12 zile". Cînd scriu o 
„carte de șase zile? eu aștern 
10.000 de cuvinte pe zi, apoi mă 
opresc timp de două săptămîni. 
Acum am descoperit că prefer

romane cîțiva ani om „cumsecade", adică 
lunar pe coafor și electrician, după care s-a 

o enn /„in 1 făcut editor literar, umplind piața 
cu romane criminale și de groază 
(„Pentru femei, spune dl. Caro, 
ca un antidot al gingășiei"). Acest 
fost coafor devenit asasin moral al 
tinerilor a încropit 
de lectură pentru 
primite alcătuit din 
care el vrea să-i prezinte ca expo- 
nenți ai „gustului public" și care 
sînt de fapt uneltele lui docile ce-l 
ajută la reclădii și la desfacerea 
mărfii lui imunde.

Criteriul după care se conduce 
distinsul juriu literar al lui Caro 
nu- este valoarea literară ci valoa- 

_______ , __ ____r. ,________ _ rea comercială. Autorii de romane 
jour brutalitate, erotism, wliișchy. legați, de această editură dintre 
și revolver !" Mai pe șleau nu se 
poate spune. Literatura polițistă 
invită la crimă, violență și degra
dare și mulți tineri din țările ca
pitaliste dau curs acestei invitații.

Cine se ocupă de editarea celor 
două milioane și jumătate .de cărți 
polițiste,1 cine sini autorii și edi
torii acestei maculaturi otrăvite ? 
O sumară analiză arată că și in
tr-un caz și în altul e vorba de 
oameni de afaceri, pe care tipări
rea de cărți ii interesează doar 
sursă de profiluri și ca armă 
pervertire u tineretului.

In Franțp există cîteva case 
edituri, cu un tiraj lunar 
400—600.000 exemplare pentru
fiecare în exclusivitate cărți poli
țiste. Directorul editurii „Presa
orașului" este un oarecare Nielsen, 
un fost comis-voiajor care s-a a- 
pucat să fabrice otravă capsulată 
în romanele polițiste. Șeful altei 
case editoriale este Marcel Duha
mel. poreclit „apostolul seriei ne
gre" și care a introdus ca inovație 
lingă crimă, erotismul. Domnul 
Caro, director proprietar al editurii

turi și tiparnițe de 
polițiste, care varsă 
piețe nu mai puțin de 2.500.000 
de exemplare. 4’to înseamnă că 
cel puțin 10.000.000 de oameni, în 
majoritatea adolescenți primesc in 
mină un manual de crimă, o pică
tură de otravă, o invitație la uci
dere. Ce reprezintă acest potop de 
literatură, ce hrană oferă el tine
retului ? După cum recunoaște 
presa burgheză, autorii „moderni" 
de romane polițiste și de aventuri 
consideră eroii lui Pal și Conau 
Doyle învechiți, ruginiți. Referin- 
du-se la caracterul romanelor po
lițiste din ultimul deceniu, revista 
„L’Expreșs" scrie : „Adio analiză, 
delectare, enigmă și finețe! Bon-

un comitet 
manuscrisele 
oameni pe

bine 
lată.-

la sută, ca în același mare oraș
120 de bande alcătuite din 8000 • , ■■-. ■
de adolescenți să terorizeze cartie- realitatea aceasta depășește chiar șl* previ* 
re întregi. Un fapt deosebit de in- . — —
teresant îl semnala revista „L’Ex- 
press". Pentru editorii de romane 
polițiste, corpul expediționar 

francez din Algeria, reprezintă o 
clientelă constantă de care trebuie 
să se țină seama. Infectați de a- 
ceastă literatură criminală, soldații 
francezi se »dedau la crime și 
acte de teroare. Mai e de mirare 
că parașutiștii lui Massu 
crime ca acelea împotriva tinăru- 
lui savant Andin sau acte de te- 

victimă luptătorul algerian Henry

comit

cărți

ca
de

de 
de

sub imense 
De ce să

menii în orașe lunare, construite 
clopote de plastic transparent ? 
trăiască lumea lunară în condiții atit de inco
mode, atit de artificiale ? De ce să fie lunarii 
expuși atitor primejdii de pe urma accidente
lor meteoritice ? Căc' e suficient ca un me
teorit ceva mai mare să spargă undeva scutul 
transparent urban pentru ca să aibă loc 
imense tragedii. Oare luna, această planetă 
linșată de atmosferă, cu condiții fizice atit 
de neprielnice vieții n ăr putea fi modificată 
astfel incit să ofere posibilități pentru o viața 
normală, ca pe pămînt?

— „Ca pe pămînt!“... — bine dar asta pre
supunea schimbări esențiale în regimul, cos
mic al' lunii,! Să i creezi atmosferă, să i-o 
menții orintr-un mijloc oarecare — foarte 
complicat cred — să-i dai mișcare de rotație 
în jurul axei sale, cu o durată convenabilă 
pentru a obține zile și nopți nu mai lungi de 
12-15 ore și cite altele! — observai cu voce 
tare.

— E bine că intuiești just schimbările ne
cesare. Acestea și încă altele au și avut loc.

— Dar cum ? Pe ce cale ? Că doar nu-i 
totul să emiți niște idei I

— In privința realizării s-o luăm încet I 
Este nevoie de cîteva cunoștințe prealabile. 
Să nu te superi dacă printre acestea voi 
aminti și unele lucruri cunoscute și pe vremea 
dumitale I De altfel toate realizările moderne 
sînt o continuare...

— Oh, oh! Eu mor de curiozitate și dum-

Ferestre spre viitor
legături inutile 

nou nerăbdarea, 
că-ncep. Prima

neata recurgi pe larg la 
acum I — îmi manifestai din

— Gata I Gata 1 Ui-te 
chestiune: atmosfera lunară ne este necesară- 
Dar ea este și posibilă ? Pentru a răspunde 
la această întrebare trebuie mai întîi să lă
murim alta: luna a avut atmosferă vre
odată ? Da !

— De unde știți ?
— Cînd am ajuns prima oară la lună, in

strumentele noastre au confirmat existența 
unei atmosfere extrem de rarefiate. Poate 
cîndva ea a existat în densități mult mai mari. 
Se spunea: luna, din cauza gravitației sale 
foarte reduse n a fost în stare să-și mențină 
atmosfera. Aceasta însemna implicit că altă 
planetă, avînd o forță gravitațională mult 
mai mare a „furat" atmosfera lunară. Cine 
a furat atmosfera lunară ? Pămîntul I Dar nu 
numai raportul maselor celor două planete a 
născut acest fenomen de mutație a atmosferei. 
De ce n-a pierdut pămîntul atmosfera sa în 
favoarea soarelui, că doar se știe că el are 
o masă de aproximativ 332 mii ori mai mare 
decît cea a pămîntului.

— Desigur intervine ca al doilea element, 
distanța, mai exact pătratul distanței din ce
lebra formulă matematică care exprimă legea 
atracției universale.

— Exact 1 Masa pămîntului este de numai 
81 ori mai mare decît masa lunară, dar dis
tanța pămînt-lună este extrem de mică (în 
medie 384 mii km.) față de cea Pămînt- 
Soare (150 milioane km.). Iar pătratele aces
tor distanțe fac să crească și mai mult dife
rența dintre elej

—_ E limpede că atmosfera pămîntească a 
înghițit-o pe cea lunară. Dar pe ce cale ? Cum 
se face că legea atracției universale a lăsat 
loc acestei acțiuni limitînd o încă numai la 
învelișul gazos al lunii ?

— Relativ simplu. Desigur că ai învățat la 
școală, pe vremuri, despre maree, despre flux

„creează" ei ? Cazul lui 
Casey este pilduitor, 

are - la activ 360 de ro- 
tipărite și 740 refuzate, 
cum se vede e prolific. El 
un udevărnt potop pe an, 
din ele sub pseudonim. Ca- 
un negustor în toată puterea

tentative de omor și cîteva jafuri. 
Fiecare din cărțile polițiste, fie din 
seria „crime perfect executate", fie 
din seria „neagră" e plină de 
descrieri amănunțite, tehnice ale 
crimelor săvîrșite cu bestialitate, 
reacția victimelor de la primirea 
loviturii la agonie. Cei ce pun mina 
pe aceste manuale ale cruzimii și 
uciderii sînt îndemnați fățiș să le 
pună in practică indicațiile.

Prin urmare niște afaceriști ve- 
editează romane

cina nefastă de a infecta și per
verti tineretul, fabrică pe bandă 
rulantă această otravă. Efectul ei 
e cunoscut. Romanele polițiste au 
contribuit ca, de pildă, in S.U.A. 
47 la sută din crime să fie comise 
de tineri sub 18 ani, ca la New 
York, criminalitatea juvenili 
crească între 1952—1957 eu 142

și reflux. In cadrul acestui fenomen — a că
rui cea mai puternică cauză este atracția 
lunară, apa oceanelor nu este smulsă de pe 
pămînt ci este numai neuniform distribuită, 
astfel încît în anumite puncte ale pămîntului 
— pe întinderi uriașe, cu referire la volume 
imense nivelul său crește mult. Același feno
men are loc în zonele fluide profunde ale 
pămîntului, în magmă. Există ceea c.e se 
poate numi maree magmatice. Mareele de 
acest tip constituie o cauză importantă de 
erunții vulcanice, atunci cînd presiunea mag
mei asupra scoarței terestre crește la un ni
vel important ca urmare a atracției lunare.

— Sînt dovezi ?
— Sint I Eu am să-ți dau una celebră, 

care n-a fost interpretată just decît mult timp 
după ce a fost observată, lată ce scrie ma
rele naturalist Darwin în celebrele sale în
semnări despre călătoria sa în jurul lumii pe 
bordul vasului Beagle, cu privire la fapte pe
trecute în anul 1835.

„Plecînd din golful lui Low în ziua de 15 
ianuarie ancoram, trei zile mai tîrziu, pentru, 
a doua oară în golful San Carlos din Chiloe. 
In noaptea de 19, vulcanul Osorno era în 
activitate. Pe la miezul nopții santinela ob
servă un fel de stea mare, care crescu înce
tul cu încetul pînă către orele trei, cînd se în
fățișă ca un spectacol în adevăr magnific-. Cu 
ajutorul lunetei văzurăm, în mijlocul uriașelor 
văpăi de culoare roșie niște corpuri negre, 
care erau aruncate în sus, unele după altele, 
la intervale regulate, căzînd apoi de la sine.., 
Dimineața vulcanul se liniști.

Rămăsei mirat aflînd după aceea că Acon
cagua din Chile, la 480 de mile spre nord, 
erupsese în aceeași noapte, și mai mirat am 
rămas, auzind că marea erupție a vulcanului 
Cosequina (la 2700 mile nord de Aconcagua) 
însoțită de un cutremur de pămînt resimțit 
pe 1000 de mile, se produsese de asemenea tot 
în cele șase ore cînd erupseseră Aconcagua 
și Corcovado. Această coincidență este cu atît 
mai însemnată cu cît Cosequina mocnea de 
douăzeci și șase de ani, iar Aconcagua dăduse 
senine de viață și mai rare. Orice ipoteză in 
privința acestei coincidențe e plină de risc, 
fie că am socoti-o curată întîmplare, fie că 
am pune-o pe seama vreunei legături subte
rane. Dacă Vezuviul, Etna și, din Islanda, 
Hecla (toți trei relativ mai apropiați unul de 
altul decît sînt vulcanii corespunzători din 
America de Sud) ar izbucni deodată în erup
ție în aceeași noapte, faptul ar fi socotit ca o 
coincidență plină de semnificație ; cu atît mai 
semnificativă este însă împrejurarea din Ame
rica de Sud, unde cei trei vulcani se întîmplă 
să aparțină aceluiași uriaș lanț de munți și 
unde cîmpii vaste de-a lungul coastei de ră
sărit dimpreună cu cochiliile recente de pe 
coasta de apus, răspîndite pe o lungime de 
peste 2000 de mile, dovedesc felul egal și 
conjugat de a acționa a) forțelor de elevație". 
(Charles Darwin — „Călătoria unui naturalist 
în jurul lumii pe bordul vasului Beagle" _
ediția în limba romînă — 1958 — Dag. 
300 301). P S

— Extraordinar! — nu putui să nu exclam, 
Bine dar Darwin a sdus aproape tot I

— A observat fenomenul și a sezisat o 
cauză ca fiind unică erupțiilor celor trei vul
cani.^ Dar nu și-a dat seama care este acea 
cauză unică, comună și simultană. Este lim
pede că dacă ar fi existat o legătură subte
rană între cei trei ■ vulcani ar fi fost sufi- 
cientă erupția unuia dintre ei pentru ca pre- 
siunea lavelor și a gazelor de sub scoarță să 
scadă, iar ceilalți doi vulcani să nu mai erupă.

dintre cei trei vulcani n a fost sub- 
cosmică. Dacă Darwin s-ar fi uitat 

pe Cer — în cazul cînd acesta n-ar 
fi fost acoperit de nori — ar fi 
putut vedea deasupra capului 
chipul luminos al lunii care la 
acea oră făcuse să crească nu nu-, : 
mai nivelul apeilor în golful Low 
ci și presiunea lavelor asupra 
scoarței acelei regiuni ca urmare 
a intensei maree magmatice. De
sigur cauza lunară se adaugă altor 
cauze terestre ale vulcanismului, 
amplificindu-le într-atîta însă 
scoarța a cedat deodată în trei 
și cele mai slabe puncte din regiu
nea aceea a globului; Osornb, 
Aconcagua și Consequina.

— E uimitor de interesant! Și , . 
totuși ce legătură este între toate 
acestea și 
lunare ?

Legătura 
terană ci

Comodul face sport

Caricaturi de desenatorul! chinez NA ER-SUEH

pierderea atmosferei

(Va urma)

PETRE CONSTANT INESCU



Viața de organizație

Nici o îngăduință

Nu se poate spune că în clasa venit părtaș la atmosfera sfatorpi- 
X-a A a Școlii medii nr. 2 din cită in acest colectiv, a încurajat, 
Gîmpina nu sînt elevi buni la învă- prin tăcere și indiferență, ca elevii ■ 
țătură. Zamfirescu Dinu (secretarul indisciplinați și chiulangii să gă 
comitetului U.T.M. pe școală) are sească in clasă „înțelegere", să 
numai medii de 10 in acest an șco- fie apărați uneori. S-au împăcat 
Iar, la fel și în decursul anilor tre- 
cuți. El a ocupat de cîteva ori lo
cul unu sau doi la concursul de 
fizică pe țară. Petcovici Alexan
dru, Naghel Teodor, Sinescu Floa
rea și alții sînt de asemenea frun
tași la învățătură. Alături de ei, 
însă, în această clasă sînt alți nu
meroși elevi certați cu învățătura,

X-a A a Școlii medii nr. 2 din.

Una din localitățile pitorești ale patriei noastre: Bușteni

Cuvîntarea tovarășului
Țoi En Ghen

Cuvîntarea tovarășului

cu o situație proastă socotind-o 
ireparabilă, laftă cauza pe care, 
din comoditate, biroul U.T.M. al 
clasei a ocolit s o caute. Au consi
derat că lucntrile se vor indrepta 
oricum odată și odată, că notele 
proaste din catalog îi vor deter
mina pe elevi să-și schimbe atitu
dinea. Li s-a dovedit insă că lip- 

corijenți de profesie. Cînd deschizi știrile ce se manifestă într-un co- 
.....................  , lectiv nu se îndreaptă de la sine, 

fără contribuția practică a acestui 
colectiv.

Comitetul U.T.M. cu-noaște si
tuația din această clasă, știe că 
biroul U.T.M. nu întreprinde nici 
o acțiune, că nu-și exercită rolul 
său politic. De ce a admis această 
situație, de ce a tolerat ca intr-o 
organizație U.T.M. de clasă ute- 
miștii și elevii să nu-și indepli- 
nească principala lor îndatorire 
— învățătura ? Au clase mai bune 
in școală, utemiști mai buni ? 
Nimeni nu contestă aceasta. Dar 
cu acest argument comitetul 
U.T.M. nu-și poate scuza negli
jența manifestată chiar și față de 

învățătură cu , o singură clasă.
Ne aflăm în prag de închiderea 

anului școlar. Situația poate fi 
schimbată. In colectivul acestei 
organizații există un nucleu de 
utemiști buni, care nu se împacă 
cu gindul că sînt cotați ca cea 
mai slabă clasă. Ambiția, voința 
lor de a nu rămîne codași trebuie 
folosită, stimulată. Organizarea 
unei adunări generale deschise cu 
elevii clasei, cu părinții, cu profe
sorii și direcțiunea școlii va scoate 
din amorțeală pe delăsători și 
chiulangii. Mai pot fi luate și acum 
măsuri: fiecare elev slab să în
vețe cu un elev fruntaș, să se ceară 
ajutorul profesorilor pentru a-i 
ajuta individual pe unii elevi. Cei 
care nu vor să se schimbe trebuie 
aspru sancționați mergindu-se pînă 
la eliminarea lor din școală. Clasa 

-..poate promova anul școlar cu re
zultate bune numai în condițiile în 
care întreg colectivul va acționa helm Bick, ambasadorul 

Germane Ier. București,, și mebri ai 
ambasadei. .

★
. Ștabătă Ia amiază. 4 avut . loc 
la Muzeul de artă al R. P. Roinî-

catalogul, în dreptul numelor lor, 
numai note proaste. De pildă, ele
vul Dobranici loan este corijent 
pe trimestrul II la șase materii. 
Nici pe trimestrul I n-a stat mai 
bine. In trimestrul în curs are nu
mai note proaste. Maria Dobrin și 
Adriana lonescu, deși repetă amîn- 
două clasa, sînt căzute pe trimes
trul II, prima la două materii, cea
laltă la trei. In prezent notele pri
mite de aceste eleve sînt de ase
menea slabe. Șase din elevi sînt 
amenințați cu repetențiă.

Aceasta este situația clasei a 
X-a A, cu cele două extreme : de 
o parte elevi fruntași la învăță
tură, disciplinați, care reușesc să 
îmbine munca de ------ 
activitatea obștească, iar de alta 
elevi corijenți, chiulangii, nedisci
plinați, obraznici cu profesorii. 
Toți au aceleași condiții pentru în
vățătură, aceiași profesori le pre
dau. Unii învață, se pregătesc con
tinuu, cu perseverență, ceilalți le
nevesc, trag chiulul,' bat stră
zile orașului, fumează. Intre ei 
există — inexplicabil de ce — un 
zid: indiferența. Fiecare elev își 
vede de treburile lui. In locul unui 
spirit de colectiv sănătos, princi
pial, a apărut individualismul, de
zinteresul pentru ceea ce face co
legul. Corijent» au fost lăsăți în 
voia lor să persevereze îrt lenevie 
și indisciplină.

O să vă întrebați cum de s-a 
țijitut cuibări în clasa X-a A a- 
ceastă atmosferă de individualism 
care, în ultima instanță, a dus la 
pasivitate și indiferența, lâ sta
tornicirea printre elevj a atitu
dinii tolerante față de orice mani
festări de indisciplină și delăsare.

Am încercat să aflăm cauzele.
Biroului U.T.M. al clasei Jșecre- în școală; 

tar Adrian Barbu) i a fost greu să 
explice, iuînd pe fiecare elev, pe 
fiecare utemist, analizîndu-se pe 
e( însuși, aceste iauze. Căuta 
aceste cauze undeva în afară cînd 
ele se află de fapt în munca lor 
defectuoasă. Biroul U.T.M. al cla
sei nu-și poate justifica în afară 
de faptul că a strîns cotizații și 
a făcut abonamente la ziar prin 
nimic existența sa ca organ ales 
de utemiști, cu încredere, să-i în
drume, să desfășoare în clasă o 
intensă muncă politică. Membrii 
biroului și-au uitat obligațiile, s-au 
rezumat să înregistreze fapte, să 
asiste ca simpli spectatori la viața 
clasei. După pilda lor și unii ute
miști au dat uitării obligațiile ce 
le implica calitatea de membru al

unit, obliginduri pe chiulangii și p». 
dejăsători să și schimbe 'airtiidinea 
sau să nu mai încurce lucrurilfeîncurce lucrurile

F. BORZ
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INFORMAȚII
Expoziția „Construcția economi- ne deschiderea expoziției „Arta fo

că a R, P. Chineze", deschisă în mîiiească în secolele XIV-XV1H". 
pavilionul din Parcul de cultură și 
odihnă „1. V. Stalin", cunoaște un prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mare succes. în cele 7 zile care au mîntului-și CuUufii,-ai .Uniunii Ar- 
trecut de la deschidere, expoziția tiștilor Plastici din R. P. Romînă, 
a fost vizitată de aproximativ 75.000 
de cetățeni.

★
Cunoscutul colectiv teatral din 

R.D. Germană „Berliner Ensemble" 
a sosit în Capitală intr-un turneu 
care va dura pînă la sfîrșitul aces-, 
tei luni.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, membrii ansamblului au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai 
Ministerului î nvățămintului și 
Culturii, ai Oficiului de Spectacole 
și Turnee artistice— O.S.T.A., re
gizori și actori ai teatrelor 
Capitală, ziariști.

Ea sosire au fost de față Wil-

La deschidere au -participat re

numeroși pictori, sculptori, scrii
tori, alți oameni de arta și cultu
ra, public.

din

R.D.

în timpul șederii în, țara noa
stră, membri ai. delegațiilor parti
cipante la cea de-a IV-a Consfă
tuire a miniștrilor care conduc 
transporturile feroviare și rutiere 
din țările socialiste au vizitat o 
serie de localități și stațiuni bal- 
neo-climaterice.

Cu prilejul unei excursii pe 
Dunăre, oaspeții au putut cunoaște 
o parte din Delta Dunării. La Si
naia au fost vizitate orașul și 
Muzeul Peleș, iar îp Regiunea 
Autonomă Maghiară, stațiunea cli- 

; materiei La'cu Roșu. După ce au 
străbătut Cheile Bicazului oaspeții 
au sosit la Bicaz unde au vizitat 
șantierul barajului hidrocentralei 
„V. 1. Lenin",

Cit prețuiește școala producției
(Urmare din pag. l-a)

colegilor lor. Oricine își poate ex
plica de ce s-au descurcat mai bine 
acești studenți- decît colegii lor 
care n-au trecut prin școala pro
ducției, venind în facultate direct 
de pe băncile școlii medii.

Lacpnele din cunoștințele de cul
tură generala ți le poți complecta 
în facultate, dar pregătirea practi
că n-o poți deprinde desenînd 
schițe, nici chiar lucrînd în labo- 

organizației revoluționare de tine- rator. Aș putea spune ca pentru 
ret.

Biroul U.T.M. de clasa, format 
din utemiști fruntași la învățătură, 
în loc să se situieze în fruntea 
clasei, să fie motorul activității, 
primul care să se ridice cu vehe
mență împotriva lipsurilor — a de-

Luni 25 mai
PREMIERA 

la 
CINEMATOGRAFELE

I. C. FR1MU
ÎNFRĂȚIREA INTRE

POPOARE
1 MAI

b PRODUCT^ A STUDIOULUI^MOSFILMA, 

[fantezie muzicala)

cei veniți din producție în facul
tate procesul însușirii cunoștințe
lor teoretice este mult mai ușor. 
O mașină, Un plan, o schema, un 
proces tehnologic pe care-1 studia
ză în facultate le deprind cu mai 
multă Ușurința, pentru ca au vă
zut cum sînt acestea în viața. Fos
tul muncitor . privește problemele 
pe care le studiază teoretic din- 
tr-un punct de vedere mai larg, 
mai variat, cîntarește valoarea lor, 
cauta soluții, gîndindu-se lot timpul 
la utilitatea pe care o are rezol
varea acestei probleme pentru 
practică.

Rezultate bune au obținut foar
te mulți studenți ai politehnicii 
care urmează învățamîntul fără 
frecvență și învățămîntu) seral; lu- 
crînd în producție. Absolvenți — 
astazi ingineri — ca tovărășii V'lad 
Gheorghe care lucrează 4a Minis
terul Industriei Grele sau tovară
șul Florea Ieronin, director la 
Teleconstrucții sînt exemple de oa
meni care au pornit din producție 
Unde au lucrat inulți ani ca munci
tori și care, în timp ce desfășurau 
o activitate practică, faceau efor
turi deosebite de a-și complecta cu
noștințele in cei 6 ani de studii pe 
care i-au urmat la învațămîntul 
seral în cadrul institutului nostru- 
Acești oameni au dovedit îu activi
tatea de zi cu zi că se pot ridica 
la o înaltă calificare reușind să 
rezolve problemele practice, teore
tice și științifice la cel mai înalt 
Silvei, că. sini pentru producție spe
cialiștii cei tnaj valoroși.

Odată cu pparițjia Hotărîrii CC. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri privind îmbunătățire^ învă- 
țămintului seral și fără frecventă 
de cultură generală și superior, tn-‘ 
turor ne-au aparut mai clar că 1 
trebuie să mergem cu perseverența 
pe drumul indicat de partid dc a 
forma in rindurile tineretului o 
opinie de masa pentru ca el sa se 
încadreze în producție, să treacă 
prin școala muncii în uzina și apoi 
sa urmeze cursurile institutelor de 
învățămint superior.-'

in fabrici, pe șantiere, în G-A-C. 
și G.A.S. există o imensă rezervă 
de forțe — tineri care au aptitu
dini și posibilități de a studia in 
facultăți, de a se specializa. Tre
buie să-i atragem pe acești oameni 
sa pornească' în marșul entuziast 
spre cucerirea științei, spre specia
lizare. Vor străbate un drum greu, 
li se vor cerc eforturi in plus, dar 

■ți scopul final și rezultatele la care 
ajung sînt deosebite, răsplătesc din 
plin eforturile depuse. Institutul 
politehnic se pregătește serios pen
tru a primi acest detașament de 
tineri care, venind din producție, 
se îndreaptă spre facultățile noas
tre Acum îi ajutam la cursurile de 
pregătire organizate în institut pe 
acei ce- dau în toamna examene de 
admitere.

Noi toți . așteptăm cu încredere 
noua promoție de studenți care vor 
veni din producție la cursurile de

zi. serale și fată frecvența. Vor 
găsi în cadrele'didactice și în co
legii lor mai mari buni sfătuitori 
care ii vor ajuta sa-și respecte an
gajamentul luat față de tovarășii 
lor dc muncă de a deveni specia
liști valoroși pentru producție, ca
dre de nădejde ale construcției so
cialiste.

Iar sfatul pe care-1 poate da un 
dascal cu ani de experiență tine
relului care se afla pe băncile 
școlii medii, nu poate fi altul de- 
cît acesta : mergeți pe drumul pro
ducției și apoi la specializarea 
înalta. Veți lua contact cu viața 
acolo unde munca este mai avîn- 
tată, va veți căli; maturiza; veți 
cunoaște spiritul dc munca in fa
brică, pe muncitori, mașihile și 
veți intra în facultate inai pregă
tiți pentru a vă iiisuși o pregătire 
teoretica, științifică la Un inalt 
nivel.

Stimate președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționa>e a R P. 
Rcnrine, tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer!

Dragi tovarăși și prieteni 1 
înainte de toate permitețj-mi ca 

in numele tovarășilor care mă 
soțesc și al meu personal sa

se apropie tot mai mult ziua pră
bușirii definitive a imperialismu-, 
lui. Cu toate acestea, imperialiștii 
încearcă cu o furie turbată să-și 
prelungească existența sortită 
pieirii..

Acum imperialiștii americani, 
continuind să stăpinească. partea 
de sud a țării noastre, sortesc 
populația din această parte foame
tei și mizeriei. Ca rezultat al poli
ticii de jecmănire dusă de coloni
zatorii americani in Coreea de 
Sud, s-a creat acolo o situație ca
tastrofală, de nedescris. Pe stră

in- 
vă 

salut fierbinte, dragi oaspeți, tova
răși și prieteni, prezenți la această 
recepție.

Vizita noastră in (ara dv. se 
termină. In timpul acestei’vizite, 
deși schrtă, dezvoltarea neabătută 
și înflorirea minunatelor orașe și zile Coreei de Sud colindă 6.600.000 
sate ale Rominiei socialiste au pro1- 
dus asupra noastră o impresie pro
fundă și de neuitat. Peste tot unde 
am fost oamenii muncii romini, ex- 
primindu-și sentimentele de adincă 
dragoste față de poporul coreean, 
ne-au intimpinat cu căldură și 
ne-au primit bucuroși, ceea ce pe 
noi ne-a mișcat nemărginit de 
mult.

Zilele trecute, întorcindu-ne in 
București din pitoreasca regiune 
Stalin, am poposit la Muzeul Dof-

de șomeri totali și parțiali in cău
tarea mijloacelor de existență, iar 
peste 3 milioane de țărani și peste 
1 milion de copii suferă de foame. 
Deși Guvernul Republicii Populare 
Democrate Coreene a cerut în re
petate rinduri în mod hotărit ca 
șomerilor și copiilor nevoiași sud- 
coreeni să li se permită venirea în 
țara noastră, imperialiștii ameri
cani și clica lui Li Sin Man săvir- 
șesc acte inadmisibile de barbarism 

. . , — vînzarea compatrioților sud-co-
tana — fosta închisoare politică, reeni, care au căzut pradă acestei 

nenorociri, în robie altor țări sub 
firma „strămutării", care ar fi de
terminată, chipurile, de „supra
populare". Astăzi întreg poporul 
coreean s a ridicat la luptă susți- 
nind cu tărie Declarația guvernului 
R.P.D. Coreene din 22 mai a.c. 
condamnind în mod hotărit mane
vrele imperialiștilor americani și

Aici, profund impresionați, am fă
cut cunoștință cu strălucitele fapte 
istorice care amintșșc de lupta 
eroică a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu Dej și a altor' revolu
ționari de seamă ai Rominiei pen
tru viitorul luminos al patriei lor.

Azi, în Republica Populară Ro
mînă, revoluția socialistă obține o 
victoria hotăritoare, iar în orașele ale clicii Li Sin Man. Oricît s-ar 
și satele dv, se construiește cu 
multă energie viața nouă, liberă și 
fericită a oamenilor muncii pe 
care au visat-o pătrioții și revolu
ționarii Rominiei.

întărind unitatea de monolit în 
jurul gloriosului Partid Muncito
resc Romin in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, construc
torii socialismului, din țara dv., cu 
un nemaiîntilnit entuziasm revolu
ționar, obțin noi și uriașe succese 
in uzine, fabrici și la sate. Noi 
sintem ferm convinși că poporul 
romin va obține succese și mai 
strălucite in construirea mai depar
te a socialismului și va clădi o 
viață bogată și fericită în minu
nata Rominie.

Poporul romin, obținind succese 
uriașe în construirea socialismului, 
aduce o contribuție însemnată la 
măreața noastră cauză comună — 
intărirea continuă a puternicului 
lagăr socialist și consolidarea păcii 
în întreaga lume.

încercările mișelești ale reacțiu- 
nii internaționale și a agenturii ei, 
revizionismul contemporan, care au 
căutat să submineze unitatea și 
coeziunea lagărului socialist și miș
carea muncitorească internațio
nală, au suferit un eșec rușinos, 
iar unitatea și coeziunea țărilor 
lagărului socialist s-au întărit mai 
mult ca orieînd.

Astăzi nici o forță nu va putea 
să bareze calea popoarelor care 
năzuiesc spre pace și socialism ;

strădui imperialiștii americani, ei 
nu vor putea să împiedice înainta
rea poporului nostru spre socialism 
și unificarea patriei pe cale p»Ș’ 
nică. Noi ii votn sili pe imperialiștii 
americani să părăsească patria 
noastră și vom dobindi unificarea 
pașnică a patriei, apărind in mod 
ferm postul înaintat de Răsărit al 
lagărului păcii și socialismului.

Poporul nostru prețuiește nemăr
ginit de mult prietenia și colabo
rarea cu poporul romin. Poporul 
nostru, întărind unitatea de mo
nolit in jurul Partidului Muncit din 
Coreea și a guvernului R.P.D. Co
reene, in frunte cu tovarășul Kim 
lr Sen, și ridicînd tot mai sus 
steagul marxism-leninismului și al 
internaționalismului proletar, va 
merge înainte cu și tnai multă 
energie, alături de poporul frate 
romin, spre victoria definitivă a 
păcii și socialismului.

Permiteți-tni să închin acest 
toast pentru prietenia veșnică și 
de nezdruncinat și coeziunea din
tre poporul coreean și poporul ro
min, pentru unitatea și coeziunea 
indestructibilă a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, pentru o pace trainică în 
lumea întreagă, în sănătatea sti
matului tovarăș Gheorghe Gheor
ghiu Dej, in sănătatea stimatului 
tovarăș Chivu Stoica, in sănătatea 
stimatului tovarăș Ion Gheorghe 
Maurer, în sănătatea tuturor tova
rășilor și prietenilor prezentj aici.

Eon Gheorghe Maurei
Dragă tovarășe Țoi En Ghen 1
Iubiți oaspeți coreeni, tovarăși 

și prieteni 1
Vă rog să-mi permiteți ca în 

numele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romine, în numele poporului ro
min, să vă salut din toată inima 
pe dumneavoastră și pe bunii noș
tri prieteni și frați coreeni care vă 
însoțesc. Vă mulțumesc pentru 
înalta apreciere și frumoasele urări 
adresate de dumneavoastră po
porului nostru, Partidului Munci
toresc Romîn și Guvernului țării 
noastre.

Ingăduiți-mi să subliniez faptul 
că discuțiile tovărășești purtate 
împreună — în cadrul vizitei dom
niilor voastre la Comitetul Central 
al Partidului nostru — au vădit 
deplina noastră unitate de vederi 
într-o serie de probleme interesînd 
lupta comună pentru pace și so
cialism.

Oamenii muncii din patria noa
stră, însuflețiți de calde senti
mente de prietenie pentru poporul 
coreean , urmăresc cu admirație 
veștile îmbucurătoare despre reali
zările pe care le obțineți în întă
rirea și dezvoltarea socialistă a 
țării dumneavoastră. Republica 
Populară Democrată Coreeană, a- 
jutată frățește de Uniunea Sovie
tică, Republica Populară Chineză 
și de celelalte țări care construiesc 
cu succes socialismul, pășește ferm 
înainte, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen.

Avîntata mișcare populară de 
intensificare a ritmului construc
ției socialiste „Cen Li Ma“ — 
exprimînd ideea unei legende după 
care nici o culme nu este inacce
sibilă, grăbește înaintarea cu pași 
mari a minunatei dumneavoastră

patrii și a harnicului dumneavoas
tră popor, spre socialism.

Poporul nostru știe ce eforturi 
eroice a trebuit să facă poporul 
frate coreean ca 
tr-un timp scurt 
și să transforme țara într-o țară 
industrial-agrară, —' - ---------
socialistă puternică și înfloritoare. 
Poporul romin a primit cu bucurie 
vestea că in cei 5 ani postbelici 
producția industrială a Republicii 
Populare Democrate Coreene a 
crescut de 5,6 ori, depășind de 4 
ori nivelul antebelic, că numai în 
primul trimestru al acestui an 
producția industrială a țării dum
neavoastră a crescut cu 80 la sută 
în comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut și că poporul co
reean este ferm hotărit să înde
plinească în cursul acestui an — 
cu 2 ani înainte de termen — sar
cinile primului plan cincinal.

Realizările obținute în țara dum
neavoastră, în țara noastră și în 
celelalte țări socialiste contribuie 
la intărirea puterii și coeziunii la
gărului -nostru, bastionul de ne
clintit al păcii și securității po
poarelor.

Toastez, dragi oaspeți și tova
răși, pentru victoriile noastre vii- , 
toare în construcția pașnică, so
cialistă, pentru prietenia dintre 
popoarele romîn și coreean, pentru 
întărirea continuă a unității și a 
prieteniei tuturor popoarelor din 
marele și puternicul lagăr al so
cialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru pace în lumea în
treagă, pentru sănătatea conducă-. 
torilor Partidului Muncii din Co
reea și a guvernului R. P. D. 
Coreene, in frunte cu tova
rășul Kim lr Sen și pentru sănă
tatea dufnneavoastră tovarășe Țoi 
En Ghen, și a tuturor celor de 
față.

să lichideze în
răirile războiului

cu o economie

Intîlnirea tovarășului ȚOI EN GHEN 
cu studenții coreeni care urmează 
cursurile institutelor de învățămint 

superior din București
Simbătă dimineața in sala de 

marmoră a Combinatului Poligra- 
loc 
En

fie „Casa Scînteii" a avut 
întilnirea tovarășului Țoi 
Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a R.P D. 
Coreene, și persoanelor care-1 în
soțesc cu cei peste 150 de studenți 
coreeni, care urmează cursurile 
institutelor de învățămint superior 
din București.

La sosire studenții au făcut re
prezentanților poporului 
primire călduroasă.

După cuvintul de 
rostit de Kim Ben Dîk, 
dorul R.P.D. Coreene la 
a luat cuvintul 
En Ghen. înaltul oaspete a în- 

marile 
1 co- 

a 
ale 
in- 
tea

coreean o

deschidere 
ambasa- 

București, 
tovarășul Țoi

fățișat studenților coreeni i 
succese obținute de poporul 
reean in construcția socialistă 
țării, luminoasele perspective 
comunismului către 
dreaptă și a subliniat 
însușirii temeinice de

irtA’f 
££ si

m 
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denți a cunoștințelor predate in 
institutele de învățămint superior . 
din R. P. Romînă, pentru a deveni 
constructori pricepuți ai noii socie
tăți.

Luind cuvintul în numele tu
turor studenților care invață în 
R.P. Romînă, studentul Han Ciu 
Uk de la Institutul de Arhilec- 
tură din București a asigurat pe 
tovarășul Țoi En Ghen, și prin el 
conducerea de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, întregul popor 
coreean, că tinerii trimiși să stu- 
dieze in R.P. Romină vor munci 
neobosit pentru a deveni cadre de 
nădejde, bine instruite, ale poporu
lui coreean, și vor participa din 
plin la lupta pentru construirea 
socialismului în R.P.D. Coreeană.

La sfîrșitul întîlnirii studenții 
au oferit în dar 
En Ghen, obiecte 
atelierele unor 
din București.

tovarășului Țoi 
lucrate de ei în 

institute tehnice

iul

Sîntem acum gazdele unuia 
din cele mai apreciate teatre din 
lume — „Berliner Ensemble" —- 
prima scenă a Republicii Demo
crate Germane. Acest teatru Ia a 
cărei întemeiere și conducere a a- 
dus o contribuție esențială regre
tatul scriitor progresist german — 
Bertold Brecht, activează într-o 
monumentală clădire de pe Schif- 
fbauderdamm din Berlin, deve
nită atît de cunoscută în ultimul 
timp. Ea a devenit cunoscută atît 
prin aceea că e vizitată de nume
roși germani ce vin de pe ambele 
părți ale Elbei la spectacole și de 
foarte mulți străini, cit și prin 
faptul că în desele turnee făcute 
îii.U. R. S. S., R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
Franța. Anglia, Austria, ' artiștii

săi ' dirir faimă teatrului în 
are încă înainte de război și-au 

afirmat crezul lor înaintat Brecht 
și tovarăși de-ai 
Weigel, Ernst Busch și' alții, 
acest teatru
-premiera mondială a „Operăi de 
trei parale", excepțională satiră 
anticapitalistă a lui Brecht și 
tot aici s-a inaugurat activitatea 
lui „Berliner Ensemble" în 1949 
cînd Brecht și soția lui s.au în
tors din emigrație, prezentindu-se 
piesa lui — „Măicuța Courage și 
copiii ei" — o neîntrecută ple
doarie pentru pace, împotriva răz
boiului nedrept.

..Berliner Ensemble" duce mai 
departe cele mai bune tradiții ale 
artei teatrale progresiste germa
ne, repertoriul lui caracterizîn-

lui ca Helene 
în 

a avut loc în 1928

care se 
necesit 
către stu- (Agerpres)

idei ale vremurilor 
această calitate și-a 
cu colaboratorul lui 
a dost Brecht,

și un mi- 
aotiv. Și 
de muu- 
Busch a

slujba cauzei nobile 
socialismului în R.D. 
unificării pașnice a 
păcii și prieteniei în

O zi obișnuită la grădinița de copii a fabricii de rulmenti-Birlad. 
Foto: D. F. DUMITRU

b 1 e“Ensem
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du-se prinlr-uh bogat conținut de 
idei, aflat în 
a construirii 
Germană, a 
Germaniei, a , 
tre popoare. In afară de piesele 
Iuj Brecht pe care teatrul și-a 
luat sarcină a le populariza în vi
ziunea regizorală a autorului, lor 
care a fost un talent multilateral. 
Se joacă aici piese de scriitorii so
vietici ca Gog|u, Pogodin, lucrări 
din noua dramaturgie din R.D.G-, 
cum ar fi acelea ale lui Johannes 
Becher și Anna Seeghers, opere 
din repertoriul clasic, ale lui Goe
the, Kleist. Moțiere etc.

Nu întîmplător pe cortina tea
trului se află desenat porumbelul 
păcii ; „Berliner Ensemble" mili
tează pentru cele mai înaintate

Regia : Grigori Alexandrov 
Imaginea: Grigori Aizenberg

Muzica : Andrei Bolkonski 
Pictor: G. Grivțov

PRIETENIEI

Scena~din spectacolul Teatrului „Berliner Ensemble" cu piesa „Viața lui Galileo Galilei"

Dorința — Patria. București; ri.a l-a) — Cultural. Olga Bande; 
Edes Ana — Republica ; Favoritul Nauris — 8 Mai : Steaguri pe tur- 
13 — Magheru. 1 C Frimu ; Lady 
Hamilton — V. Alecsandri. înfrăți
rea între popoare, 1 Mai; Spioana 
din Hong-Kong — Central ; O 
slujbă importantă — Lumina, Fla
căra ; Marinarul îndrăgostit — 13 
Septembrie ; Sub cerul pustiurilor 
antice — Maxim Gorki ; Moulin 
Rouge — Victoria ; Program de 
filme documentare și de desene a- 
nimate — Timpuri Noi. AleX. Po- 
pov ; Oleko Dundici - Gh. Doji. 
Libertății ; Misiune specială — Ti; 
neretului. Cei 44 - 8 Martie ; Ora
șul liber — Grivița ;
gentilom — Vasile Roaită, T. Via- rie ; Ivan cel Groaznic 
dimirescu ; Ivan cel Groaznic (se- Il-a) — Drumul Serii.

nuri — Unirea. 23 August; De par
tea cealaltă — Volga. Munca. 
B. Delavrancea : Răsfățatul — 
C David ; Grădinarul spaniol — 
Alex. Sahia : In intimpinarea feri
cirii — Arta ; Capcana lupilor — 
Miorița. Clubul C.F.R....Grivița Ro
șie ; Zmeul de la capătul lumii — 
Donca Slme ; Mingea — Popular : 
Voluntarii - Il:e Pintilie . Tatăl 
meu actorul - M Eminescu ; Noile 
aventuri ale motanului nealta* - 
N. Bă cesc'u ; Am-go — G Coșbuc: 
Melba — Aurel Vlaicu ; Intre noi 

Burghezal~~pSrtnfțT~— G. Bacovia, 16 Februa.
(seria a
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noastre și in 
atras, laolaltă 
neprețuit care 

dragostea maselor 
de spectatori cinstiți și ura guver
nanților revanșarzi din Germania 
occidentală. Nici ministrul Je ex
terne al R.F. Germane, von Bren- 
tano, oare manevrează acum la 
Geneva împotriva intereselor po
porului german, nu a pierdut pri
lejul să calomnieze și să amenințe 
acest teatru. Dar artiștii lui „Ber
liner Ensemble", nu se tem de a- 
ceste manifestări ale dușmanilor 
culturii și.și continuă cu curaj 
opera. Iat-o astfel, de pildă, pe 
Helene Weigel, laureată a Premiu
lui Național al R.D.G. .care con
duce activitatea teatrului și care 
în același timp interpretează cu 

. succes rolul Pelaghiei Vlasova din 
dramatizarea lui Brecht după ro
manul „Mama" de Gorki, acela al 
„Măicuței Courage", al Terezei 
Carrar și altele.

Un alt artist prețuit al teatrului 
este și Ernst Busch. El este de ase
menea un artist de frunte 
litant progresist foarte 
este firesc să fie așa. Fiu 
citor, el însuși muncitor, 
activat în cadrul mișcării revolu
ționare a tineretului și s-a afirmat 
de tînăr ca un actor și cîntăreț de 
mare valoare. El a interpretat ro
luri care au devenit celebre în 
teatru și cinema și a imprimat pe 
discuri cîntece muncitorești ce au 
cucerit o mare faimă. Âflîndu-se 
întotdeauna în primele rînduri ale 
luptei împotriva fascismului, Buseh 
a cintat ca și Paul Robeson, în 
tranșeele brigăzilor internațiqnale 
din Spania iar maț tîrziu a fost 
arestat și închis în închisorile fas
ciste de unde 1-a eliberat armata 
sovietică în 1945. împreună cu 
Erwin Geschonneck, Angelica Hur
witz și alții, Busch și Helene Wei
gel a format o școală de teatru 
care ridică mulți actori și regizori 
valoroși, printre care mulți din 
rindurile muncitorilor talentați.

Iată de ce așteptăm cu nerălț- 
dare spectacolele lui ..Berliner 
Ensemble" și-i urăm deplin suc. 
ces în turneul său Ia noi.

TO
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Dlnomo București —
• Stadionul Republicii a găz

duit simbătă întilnirea de -fotbal 
dintre echipele Dinamo București 
și Farul Constanța, contind pentru 
campionatul categoriei A. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1 — 1 (0—4)). Dinamoviștii 
au înscris prin Szoeke, dar după

Farul Constanța 1—1
numai un minut oaspeții au egalat 
prin Ciosescu.

In deschidere, în cadrul compe
tiției internaționale de rugbi 
„Cupa Victoriei", echipa St. I 
Germane a terminat la egalitate 
3—3 cu echipa R. P. Polone.

( Agerpra)

MIRCEA ANDREI

Circuitul ciclist al regiunii Stalin
purtat de Ziegler care conduce in 
clasamentul general cu timpul de 
26h57’24" urmat de G. Torok 
(Budapesta) la 1’21” și C. Tstrute ' 
la 7’08”. Timpul nefavorabil (vint, 
ploaie și frig) a« făcut ca 
concurenți să abandoneze.

Astăzi are loc ultima 
Sibiu—Orașul Stalin (145

• Penultima etapă a circuitului 
ciclist al regiunii Stalin disputată 
simbătă pe distanța Sibiu—Me
diaș—Tirnăveni—Sibiu (164 km.) 
a revenit lui C. Istrate (Victoria), 
cate a realizat timpul de 5h26'52”. 
Pe locul doi s-a clasat dinamovislul 
W. Ziegler cu 5h29'28". După a- 
ceasta etapă, tricoul galben este

20 de '

etapă :
km..).

I
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Al HI-le a Congres

t*i

al Scriitorilor Sovietici
Cuvîntarea tovarășului MS* HRUȘCIOVI

CuDÎntarea tovarășului 
gene ral- co lo nel 
Leontin Sălaj an 

voastră vă . rugăm să transm/teți 
poporului frate chinez și militărilor , , , „ , . ..
Armatei Populare Chineze de Eli- tenie a Ri P. Chineze în R. P. Ro- 
berare sentimentele de prietenie mină s-a încheiat eu succes. Pă- 
frățească, trainică ale poporului rășini l-aciihi frumoasa și-, bogata

Cuoîntarea tovarășului 
mareșal Pin De-huai

•423 (Agerpres). -* dimir Dudințev „Nu numai cu pii- 
: Luirid cuvîntirl. ne“ despre care detractorii dfe pCs- 

___ ____ _ .4---------------------------------hotare ai Uniunii Sovietice au 
greș al Scriitorilor Sovietici, N. Ș. afirmat că ar fi una din cele mai 
Hrușciov a subliniat că cea mai bune opere ale literaturii ruse, 

• ■**____ *- '-—«*--!•---- » n. s, Hrușciov a spus : Au trecut
trei ani și cine ’mai citește acum 
această carte, cine are nevoie 
de ea ?

N; S. Hrușciov a constatat că 
acest roman cuprinde unele pagini 
care merită atenție. Dudințev a 
șezi sat just unele fenomene 
tive, dar ie-a oglindit intr-o 
exagerată, prezentîndu-le ca 
rale.

N. S. Hrușciov a arătat 
fel ca Dudințev, alți cîțiva 
tori au ăviit, probabil, și ei

MOSCOVA L.
TASS transmite :
la 22 tnai, la cel de-al Ill-lea Con-

inaltă menire a scriitorilor este să 
slujească poporul.

Adresindu-se scriitorilor, care 
constituie unul din detașamentele 
de frunte ale intelectualității 
creatoare sovietice, N. S. Hrușciov 
a declarat că partidul comunist și 
poporul sovietic prețuiesc’ mult 
munca lor vastă și foarte utilă 
țării.

Scriitorii au realizat și realizea- 
, ză multe, a spus N, S. Hrușciov. 
Dar înfăptuirile poporului sovietic 
sini atit de grandioase și atit de 
frumoase, incit chiar dacă reali
zările scriitorilor ar fi fost cu 
mult mai mari, tot nu ar fi fost 
deajuns pentru a înfățișa viața 
ponorului sovietic, în toată am
ploarea ei, în munca ei. in toată 
varietatea ei constructivă.

După ce a subliniat că scriitorii 
sovietici au creat multe opere va
loroase. care zugrăvesc viața în 
mod veridic, care mobilizează la 
luptă, N. S. Hrușciov a constatat 
că nu s-a ajuns nici pe departe la 
situația ca toate operele literare să 
merite prețuirea cititorului.

N. S. Hrușciov a luat apărarea 
scriitorilor care sînt porecliți nu se 
știe de ce „poleitori" pentru că 
creația lor se bazează pe înfățișa
rea eroilor pozitivi. N. S. Hruș
ciov a declarat că el este întru- 
totul de partea scriitorilor care în
fățișează forța dătătoare de viață 
a noului, triumful lui asupra ve
chiului. In același timp el s-a 
pronunțat împotriva acelora care 
îti operele lor înfățișează fenome
nele vieții în culori prea tranda
firii.

Referindu-se la romanul lui Via-

nega- 
formă 
gene-

că la 
scrii- 

inten
ția de a ajută (îartidul și poporul 
lor in lichidarea fenomenelor ne
gative, dar atunci cînd au zugră
vit un tablou denatura^ exagerat, 
acest tablou a atras imediat aten
ția dușmanilor Uniunii Sovietice.

Susținem, a subliniat N. S. 
Hrușciov, pe scriitorii și orientarea 
care pun la baza creației fenome
nele pozitive, înfățișează patosul 
muncii, înflăcărează inimile oa
menilor. ii cheamă să mear
gă înainte, le arată căile spre 
o lume nouă. Acești 
generalizează oarecum 
zionomiite eroilor pozitivi cela 
mai bune trăsături și calități ale 
oamenilor, opunindu-!e tipurile ne
gative, prezintă lupta dintre nou și 
vechi și victoria inevitabilă a nou
lui. Infățișînd ceea ce este pozi
tiv. ei condamnă totodită ceea ce 
trebuie înlăturat.

După ce a subliniat că promo
torii concepțiilor și vederilor revi
zioniste care au încercat să atace 
linia partidului au suferit o totală 
infringere ideo'ogică, N. S. Hrus- 
ciov a declarat că scriitorilor care 
caută să uite cit mai grabnic că

scriitori 
in fi-

au* comis greșeli grave trebuie să i 
li se înlesnească trecerea de la i 
concepțiile greșite la poziții prin- i 
cipiale juste. Nu trebuie să-i m?.< 
vorbim de rău, să subliniem ve- , 
chile lor greșeli, nu trebuie să * , 
arătăm în permanență cu degetul- j 
a adăugat N. S. Hrușciov.

Nu trebuie să-l I 
căzut, a spus N. S. Hrușciov, 
și dacă in lupta ideologică adver
sarul se predă, se recunoaște în
vins și se declară gata să se si
tueze pe poziții juste, nu trebuie 
să-i întoarcem spatele, trebuie să-l 
înțelegem, să-i întindem mina 
pentru ca el să poată să se ridice 
și să muncească în rind cu ceilalți.

In societatea sovietică, unde nu 
există clase și grupuri care se 
dușmănesc, unde întreaga viață se 
întemeiază pe principiile tovărășiei 
și prieteniei, trebuie să manifestăm 
mai multă solicitudine față de ase
menea oameni

N. S. Hrușciov a chemat la uni
tatea forțelor pe o bază principia
lă. Această unitate, a spus cl. s-a 
și realizat și se consolidează tot 
■nai mult.

N. S. Hrușciov a subliniat rolul riale și spirituale ale societății 
deosebit al criticii literare care vietice.

este un factor de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea cu 
succes a literaturii sovietice.

El a arătat că literatura trebuie 
să oglindească pasiuni puternice, 
o activitate intensă, lupta pentru 
idealurile ina te, pentru construi
rea unei vieți noi — căci toate a- 

lovești pe cel cesjca j| impresionează pe om. '' 
C Hurewnv „ r • • . □

Făcrnd une.e observații privind 
munca cu scriitorii începători. 
N. S. Hrușciov a subliniat că lipsa 
esențială in educarea tineretului 
creator constă în faptul că de 
multe ori i se creează condiții de 
seră.

Trebuie sprijinită prin toate, mij
loacele creșterea oamenilor talen- 
tați, a declarat N. S. Hrușciov, dar 
aceștia nu trebuie rupți în mod 
artificial de pămint, de mediul in 
care trăiesc.

N. S. Hrușciov a cerut scriitori
lor sq pătrundă si mai adine in 
viață, s-o studieze, să exprime in 
imagini artistice tot ce este nou 
în viață Țări) Sovietice, să zugră
vească mai multilateral pe om — 
creatorul tuturor valorilor mate- 

so-

Rezoluția adoptată de Congresul 
Scriitorilor Sovietici

Mesajul de salut adresat de (jongies 
Comitetului Central al P. C. U. S,
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cel de-al (11 lea 
Congres al scriitorilor sovietici a 
adresat Comitetului 
Partidului Comunist 
Sovietice un mesaj 
care se subliniază 
consideră atenția manifestată de 
partid față de lucrările Congresu
lui, față de dezvoltarea literaturii 
sovietice nu numai ca o apreciere 
a ceea ce s-a realizat pînă acum, 
cț și. ca un îndemn de a realiza și 
mai mult.

In critica părintească, directă și 
justă, pe care partidul a făcut-o 
unora dintre noi, în îndreptarea 
greșelilor și rătăcirilor, se spune ■ 
in scrisoare, noi, scriitorii, am 
simțit întotdeauna grija sa față de 
literatură și încrederea în forțele 
noastre.

A fi un ajutor demn al partidu
lui și poporului in toate înfăptui
rile lor mărețe și nobile, în lupta 
pentru construirea societății comu- ■ 
piste iată )Ce dictează rațiunea, frați întru aceeași cauză. Scriitorii 

sovietici prețuiesc mult lupta nobilă

Central al 
al Uniunii 

dc salut in 
că scriitorii

ere toate forțele și talentul educă
rii oamenilor sovietici in spiritul 
moralei comuniste și popularizării 
noului care se naște în societatea 
sovietică, să critice fățiș și fără 
teamă prin mijloacele artei tot 
ceea ce împiedică încă înaintarea 
poporului sovietic spre comunism. 
Scriitorii promit partidului să dea 
prin cuvîntul artistului, publicistu
lui, criticului o ripostă nemiloasă 
tuturor încercărilor directe sau in
directe ale adversarilor fățiși ai 
socialismului și ale revizioniștilor 
de a ponegri trecutul, de a mini
maliza prezentul și de a semăna 
neîncredere în viitorul culturii 
noastre socialiste,,

Literatura sovietică, al cărui 
principiu este slujirea poporului, 
nu este singură pe lume, se arată 
în scrisoare. Alături de scriitorii 
sovietici luptă pentru aceleași idea
luri scriitorii din țările socialiste 
frățești. Este o mare fericire pentru 

■scriitorii sovietici să aibă astfel de

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: In tezoluția la 
raportul lui Alexei Surkov „Sarci
nile literaturii sovietice în construc
ția comunistă", adoptata de Con
gresul Scriitorilor Sovietici, sc 
spune, că in noile condiții , istorice 
ale construcției desfășurate a so
cietății comuniste crește și mai 
mult rolul transformator și edu
cativ al literaturii sovietice. Lite
ratura sovietică, înarmată cu.me
toda încercată a realismului socia
list, este chemată să contribuie 
activ la formarea spirituala a omu
lui noii societăți comuniste, să afir
me principiile eticii și moralei co
muniste, să ajute statul în realiza
rea grandiosului său program de 
construcție.

In rezoluție se subliniază că 
esența literaturii sovietice este re
flectarea contemporaneității. Dato
ria de cetățean și art.st a scriito
rului față de popor este să oglin
dească profund și sugestiv minu-

nata realitate sovietică. Scriitorii, 
se arată in rezoluția, sînt obligați 
să lupte în mod activ prin cuvîntul 
lor artistic, ascuțit, biciuitor, îm
potriva'a tot ceea ce împiedică 
înaintarea poporului sovietic, să 
scoată la iveală cu curaj contra
dicțiile vieții reale, să înlesnească 
victoria a tot ceea ce este nou, 
înaintat.

Cea mai importantă sarcină a 
scriitorilor sovietici a fost și ră- 
mme lupta hotărită împotriva ideo
logiei imperialismului, împotriva, 
or.căror manifestări revizioniste, 
împotriva tuturor formelor dc asu
prire a omului, împotriva, naționa
lismului burghez, pentru pace și 
triumful frăției internaționale a 
oamenilor muncii.

in încheierea rezoluției se vor
bește despre necesitatea îmbună
tățirii continue a măiestriei artis
tice, a îmbunătățirii muncii cu 
neretul talentat — noul schimb 
literaturii.

ti-
al

inima și conștiința fiecărui scriitor 
sovietic, se spuhe în scrisoare. ..

Scriitorii, se spune îți continuare pentru pace a scriitorilor progre- 
în scrisoare, sint gata să și consa- siști din străinătate.

încheierea lucrărilor Congresului
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

TASS ' “
luat 
greș 
care 
zile 
lui. 
luat 
reprezentanți ai tuturor literaturi
lor naționale din Uniunea Sovie
tică și invitați din 40 de țări.

In ședința de încheiere a fost 
adoptată o rezoluție pe marginea 
raportului prezentat de poetul 
Alexei Surkov „Sarcinile litera
turii sovietice in construcția co
munistul

In cadrul discuțiilor care au

— avut loc pe marginea raportului au 
transmite : La 23 mai a 

sfirșit cel de-al treilea Con- 
al Scriitorilor din U.R.S.S., 
s-a desfășurat timp de șase 

în Marele Palat al Kremlinu- 
La lucrările Congresului au 
parte peste 500 de delegați,

luat cuvîntul 87 de vorbitori. Con
gresul a aprobat noul statut al 
Uniunii Scriitorilor Sovietici.

La 23 mai au fost alese de ase
menea organele de conducere ale 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. 
In conducerea Uniunii au fost 
alese 143 de persoane iar in co
misia de revizie — 29 de persoane.

Congresul a adresat o scrisoare 
de salut Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

La ședința de încheiere a Con
gresului au luat parte Ekaterina 
Furțeva și Piotr Pospelov.

JAPONIA
IN ÎNTREAGA lume

tn Japonia numeroase organiza
ții ale tineretului, animate da no
bilele idei ale păcii si prieteniei, 
pregătesc activ participarea lor la 
Festival. S0 de organizații au luat 
parte la ședința comitetului pre
gătitor din Japonia pentru cel 
de-al Vll-lea Festival. Printre a- 
cestea se află Consiliul Ligii Tine- snunifesrart se va tace cunuscuiu imaica rcsuvaiuiui, uaic a ,„w- 
retului Japonez, Liga Tineretului experiența dohîndită de diferitele put la 1 martie și va ține pină la

și adunări ale tineretului pe plan 
local și național. In cursul acestor 

, manifestări se va face cunoscută

păcii și prieteniei, comitetul națio
nal a inițiat o mare campanie in 
cinstea Festivalului, care a înce-

Dembcrut Japonez, I: ederația. Au- mișcări ale tineretului în lupta 15 iunie.
Rezultatele acestei campanii vor 

fi reunite intr-un album care va 
fi remis in timpul Festivalului co
mitetului internațional.

Comitetul național și-a fixat 
obiective precise pentru această 
campanie :

Formarea unei delegații reprei 
zentative de 450 de delegați; or
ganizarea de 1500 de manifestări

tonom’.ilor Studențești din Japo
nia, secțiile tineretului Partidului 
Socialist Japopez și Consiliul Ge
neral al Sindicatelor din Japonia. 
A fost constituit s* un comitet per. 
manent pentru pregătirea Festiva
lului.

Comitetul pregătitor și-a‘prevă
zut în plan diverse acțiuni printre 
care și convocarea unor mitinguri

pentru pace și cor fi aleși delegații 
tineretului japonez la Festival.

FINLANDA

După crearea comitetului națio
nal, in Finlanda au fost create 7 
comitete regionale de pregătire a 
Festivalului. Cu prilejul unei a- 
dunări, desfășurată sub semnul

Scenă dintr-un spectacol al grupului artistic popular al Uniunii studenților guyanesi „Guyanos", 
care va participa la Festival.

— întilniri, mici festivaluri etc.; 
crearea unui număr de 150 comi
tete locale ale Festivalului; crea
rea în diverse localități a 200 
„casete de ecohomii" în vederea 
acoperirii unei-bune părți a chel
tuielilor pentru delegații la Festi
val. Bilanțul primei etape (15 
aprilie) a acestei campanii a 
luat ■ sfirșit. Rezultatele definitive 
ale ei vor fi cunoscute la slirși- 
tul celei de a doua etape, la 15 
iunie. Atunci, patru dintre cele 
mai bune comitete regionale de 
pregătire a Festivalului vor fi. pre
miate.

INDIA

Intre 16 și 24 mai s-a desfășurat 
li Calcutta un festival ol tineretu
lui și studenților din Bengalul 
occidental (India).

Un comitet pregătitor foarte re
prezentativ ilustrîrrd atașamentul 
tinerilor indieni pentru ideile do 
pace și prietenie ale' Festivalului a 
fost constituit avînd ca președinte 
pe Dr. Triguna Sen, primarul Cal- 
cuttei.

Se proiectează de asemenea ți
nerea unui festival în statul Bihar. 
Această inițiativă a fost luată de 
diferite organizații, personalități și 
cluburi sportive și culturale.

AUSTRALIA

Tineretul din Australia insufle, 
tit de ideile păcii și prieteniei a 
organizat o largă acțiune pentru 
popularizarea Festivalului de la 
Viena și ^ început colecta fondu
rilor pentru acoperirea cheltuieli
lor de călătorie a delegației 
traliene care va fi compusă în 
die din 30 persoane.

aus-
H13-
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Scumpe tovarășe ministru Leori-- rășa noastră apropiată de luptă,
•.............. depune mari eforturi .să ridice ni-'tin: Sâla-jan„ .> <

" Tovărâșf,. iprieteni, ț . , „ ,, ' 
Vizita‘delegației-militare, de prie-

prletenie mitjă s'-a încheiat cu succes. Pă-
<«oțeaova, iiuim.a , ..a Șl'-' bogata

, , , ,. romîn, urări de noi și marț,victorii dv. țarȘ*'Batorțtă -bn-nei. organizări ..
sîți Republica Populară Romînă, în lupta pentru întărirea și înlto- ?i grijii-‘apropiate a.; tovarășului. 
îic luăm rămas bun de la dumnea- 
voastră și vă mulțumim din toată 
inima pentru cinstea ce ne-ați a- 
cofdat,»răspunzîhd. invitației noa- 
S.tie. ' « -gț ■,-.;;

. Vizită delegației militare- a Re
publicii Populare' Chlhezc’ .în - țâța ■

Dragă tovarășe mareșal Pin De- 
buai, .

Dragi tovarăși membri ai dele
gației,

După vizita pe care ați făcut-o 
în țara noastră, astăzi, cind pără-

rirea patriei dumneavoastră socia
liste ; vă rugăm să transmiteți fu- 
biților conducători ai Chinei Popu
lare, urări de multă sănătate și 
muncă rodnică pentru prosperitatea 
poporului chinez și asigurarea pâ- 

,___ . ... ... cil in lume. js .
noastră reprezintă o corifrîtyuție ’.dri’'- — Trăiască în veci și să se în- 
seamă la întărirea prieteniei., din- tărească prietenia frățească, de 
tre popoarele șî* armatele noastre. 
Muncitorii din uzinele pe care 
lc-ați vizitat, colectiv:știi cu care 
v-ați întîlnit, militarii, ai căror oas
peți -ați fost, își vor . aminti totdea
una cu multă plăcere de această 
vizită.

Inforcîiid-a-vă în pptria dumnea-

nezdruncinat, dintre popoarele ro- 
mîn și chinez și armatele lor- popu
lare 1

— Trăiască invincibilul nostriț 
lagăr socialist în frunte cu Marea 
Uniune Sovietică l

, — Trăiască pacea în lume 1 
Drum bun, scumpi prieteni ’

ministru șj...aucelorlalți tovarăși ro- 
litîni, vizjța(,,noastră, deși a lost 
de scurtă durata, a putut da ’.re
zultate. rodiii^ și a al'hs scopul 
prevăzut,, . :i

In cursul vizitei am văzut, cu 
ochii i noștri ,că in cei fo mii dț 
după eliberare poporul rolhîfi har- 
n.c, cur.ajoș șî înțelept'a .șclihri- 
bât radical înfățișarea țării’ sale' 
Elanul de muncă al poporului ro
mîn în construcția : '.'ti.' '
ne-a lăsat o adincă impresie. Șîh-‘ 
tem pe deplin convinși că poporul 
frate romîn sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romin în frun
te cu. toyarășui Gheorghe Glreor- 
ghitt-Dăj va obține desigur succese 
și mai strălucite in construcția so
cialismului.

Armata populară romînă, tova-

veîul politie, ideologic și cel al 
tehnicii militare moderne, î.nțărind 
astfel mult.torțele apărării patriei 
și a păcii jn întreaga lume. 

Tovarăși,
I11 acest, moment al despărțirii, 

:’permiteț;-ini încă o.dață. șă. vă cx- 
■ primi d'tn irîimă- inulțuiniriie noa- 

stre. Vom 'trăhșmife’.întregului ipo- 
poț chinez ‘ și tuturor tovarășilor 
din Aripata Poprii ara Chineză de 
Eliberare tot .ce ara văzut în țafa. 
dv. și prietenia adincă pe care, o 
poartă poporul și armata romînă > 
țață de poporul și anuala chineză. 
Urăm poporului și armatei frățești 
romîne succese noi și niai inari in 
opera de construire- a socialismu- 

‘--rrii--,-,.--. lui și, în lupta pentru apărarea 
soeiațisiphl.iii catîzețțpjșij ,dip Întreaga luine. 
mnne. Km. Țrăipscă (prietenia de nezdrunci

nat dintre popoarele și forțele ar
mate ale R. P, Chineze și R. P. 
Romîne I
:■ Tratasej marea unitate a lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică I ■:.

Trăiască pacea în întreaga 
lume I

Săptămîna culturii romînești în R. S. S. Letonă
t, RIGA 23 (Agerpres). TASȘ tone. Orchestra simfonică de ama- 
ttransmiie: Cu prilejul Săptămînii tori a executat opere :ale cbmpo- 
culturii romînești care se desfă- zitorilor romîni.
șoară în Letonia, la Riga, Dau- ]n orqșU[ Liepaiai de pe țărmul 
gavpilș, Liepai șt în alte orașe din Mării Baltice, a avut loc premiera 
repupkcă au loc concerte de maz:- pjesej „Trei generații" de'Lucia 
ca ranunească. ’ . . Demetrius. La Casa de cultură din

?ft!10,T‘611 acest oraș a avut loc o reuniune 
dm . R.Ș.S. Letona-a1 avut loc. un-i-ccljsacratij prieteniei sovieto-ro- 
concert simfonic trt cadrul căru.a-■ nijne> £u acest prilej a fost des- 
prqlusira radio^rtuziumr letone a ■ chi ă expoziția ........
interpretat sub bagaeta lui Leon d . . r . . 
Vigner lucrări de George Enescu, 
Matei Socor și de alți compozitori.

De mare succes s-a bucurat la 
Riga concertul prieteniei în cadrul 
căruia au fost interpretate cîntcce 
și dansuri populare letone și romi- 
nești. -

★
RIGA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : In R. S. S. Letonă sc 
desfășoară cu succes Săptămliia 
culturii romînești. tn orașele din 
republică se organizează reuniuni 
și concerte. în care, răsună cfntede 
romînești, sînt executate opere a|c 
compozitorilor din R. P. Romînă.

La reuniunea care a avut loc în 
vechiul oraș leton Daugavpils, un 
cor de artiști amatori a executat 
cîntcce populare romînești și

----- «a-----

Note ale U.R.S.S. 
adresate S.U.A.

și R. F. Germane
■ tf-

AIOSCOVA 23 (Agerpres).
TASS transmite? La 23 mai, Va
sili Kuznețov, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe a! U.R.S.S., 
a remis lui R. I^awis, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al S.U-A. în 
U.R.S.S., o notă în care este ex
pusă poziția 
în problema 
nucleare și 
N.A.T.O. și 
Germane.

în aceeași
l-a primit pe Ila-ns Kroll, amba
sadorul R. F- Germane în 
U.R.S.S-, și i-a remis o notă (re
feritoare la pregătirile în vederea 
înzestrării Germaniei Occidentale 
cu arme nucleare și rachete.

■ :

lc-

guvernului sovietic 
inzestrării cu arme 

rachete a țărilor 
îndeosebi a R. F.

zi Vasili Kuznețov

forțelor armate, Che Guevara, 
mulți alți ofițeri, ca și numeroși 
conducători ai organizațiilor „Miș
carea din 26 iulie'*. Federația stu
denților universitari, Tineretul So
cialist și altele, s-au pronunțat în 
sprijinul celui de al VH-lea Fes
tival.

LIBAN

în Liban a luat ființă un comi
tet pregătitor național iar îri di
ferite regiuni ale țării mai multe 
subcomitete. A fost creat de ase-, 
menea un comitet cultural în ve
derea organizării unei grupe cul
turale care, să participe la Festi
val și care va fi compusă din 
dansatori și muzicieni. Grupul 
sportiv va fi selecționat în cola
borare tu asociațiile sportive din 
Liban care sprijină Festivalul.

CHIL1

302 delegați prezenți la Aduna
rea Națională a Comisiei tinere
tului din Centrul Unic Muncito
resc din Chili însuflețiți de ideile 
păcii și prieteniei au hotărit să 
participe la acțiunile pregătitoare 
pentru cel de al Vll-lea Festival 
Mondial de la Viena.

PERU

în Peru, mai mulț de 30 de or
ganizații ale tineretului, culturale, 
studențești și sportive, țxprimind 
adeziunea tineretului la ideile pă
cii și prieteniei, își aduc aportul 
lor la munca comitetului național, 
la .pregătirea delegației care va 
participa la Festival. Organizații 
importante ale t.neretului ca Ti
neretul Social Progresist și Fede
rația Universitară a Studenților 
vor participa de asemenea 
țiunile pregătitoare.

BOLIVIA

la ac-

In Bolivia, tineretul Partidului 
Guvernamental, Mișcarea Naționa
lă Revoluționară, sindicatele mi
nerilor și feroviarilor ca și «pre
ședintele 4 f amerei deputaților,

Cuba, membri ai armatei revoiu- și-au exprimat -ddeziuriea lor față 
ționare vor participa la cel de al de cel dc al Vlf lea Festival Mon-

CUBA

Mai mult de 40 de tineri
i

din

Vll-lea Festival. Conducătorul dial al Tineretului de la Viena.

realizărilor po
porului romîn în construirea socia
lismului.

La reuniunea care a avuț loc 
în orașul Țesis a luat cuvîntul 
Traian Șclinaru, consilier la Am
basada 1R- P. Romine d n Alosco-

va. Cuvîntarea sa a fost primită 
cu multă căldură.

Reuniuni Consacrate prieteniei 
scvieto-romîne au avut Joc zlle'-ă 
trecute și în orașele Ventspils, Re
zekne și alte orașe.

★
RIGA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 23 mai, la Casa re
gională a ofițerilor din Riga . s-a 
desch>s expoziția de fotografii ar
tistice a R.P. Romîne.

In cadrul expoziției sînt pre
zentate peste 100 de fotografii 
realizate de 'maeștrii artei fotogra
fice din R.P.R., printre care por
trete, peisaje și fotoreportaje.

■ . i;

Sosirea la Sofia 
a mareșalului Pin De-huai

SOFIA 23-(Agerpres). — B.Ț.A. 
transmite : La 23 mai a sosit la 
Sofia Delegația Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, condusă de 
mareșalul Pin De-huai, membru al 
Biroului Politic al C. C. al Parti
dului Comunist Chinez, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat, 
ministrul Apărării al R. P. Chi
neze.

Pe aeroport Ivan Mihailov, .vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Apărării Na
ționale al R. P. Bulgaria, și ma
reșalul Pin De-huai, au rostit cn- 
vintări.

J;'. !

ș

a
Conferința de la Geneva 

miniștrilor Afacerilor Externe
Comentarii la sfirșitul celor două săptămîni de lucrări

GENEVA 23. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu trans, 
mite: O nouă întrerupere de 48 
de ore, prilejuita de obișnuitul 
week-end diplomatic, încheie cea 
de-a doua saptămînă a lucrărilor 
Conferinței de la Geneva. Zece 
întilniri oficiale la Palatul Naț'.u, 
nilor și un șir de reuniuni neofi
ciale — iată bilanțul aritmetic al 
coiiterinței. , ,,

Cercurile din preajma conlerin- 
ței atribuie lucrărilor dc pina acum 
o serie de trăsături care s-ău im
pus cu des.ula clarita.e. Se recu
noaște In unanimitate că, depașmd 
faza expunerilor cu caracter gene
ral, conferința ș-a angajat mtr-u 
u.r'_ „
carii unei apropieri între cele doua dictării lui. 
poziții. „LHi.—!- .* 1 --- -----
o examinare mâi ebncrSia, alpro- cu‘- fault mâi puțin recogipensaj 

»■ ; țoare*. Auffaur articb'liilm,’-șe (in 
treabă: „De ce și-a pierdut tiinptil 

In orașul Conferinței ■ care le recunosc â fi inacceptabile 
pentru Rusia.?",'i.n ț:tnp ce săptâ-

— mînalul „New Statesman" recu
noaște fățiș că este ..cu neputință 
să fie acceptat planul la baza că
ruia se află „concepția care pro
clamă că procesul unificării. Ger
maniei trebuie să se încheie prin 
stabilirea preponderenței occiden
tale îik Germania ț unificată".

________ _ Exprirriînd o idee asemănătoare, 
U.R.S.S, în" R." F? GermanăȚșriL L. ziarele ? reproduc ' asțazi d^larația 
llicev, șef de secție în Ministerul ...... < « - -.......
Afacerilor Externe at U.R.S1S.

GENEVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 mâi, de
legația U.R.S.S. la Conferința de 
la Geneva a miniștrilor Afaceri
lor Externe a primit, vizita unui 
grup de reprezentanți ai organi
zației din orașul Villeneuve — 

•Șaint — Georges (deparțașipntul 
Seine et Disc) din l-j-ânja a! 
■Confederației Generale a Muncii 
și ai organizației din acest oraș a 
uniunii Femeilor Franceze, care 
i-a remis o petiție semnată de 
2.500 membri ai acestor organi
zații. .'

in această petiție: [ 
Conferința de la Geneva sini ru-.. 
gați să depună toate eforturile 
pentru a obține, „reglementarea 
pașnică a probleniei germane, a . 
lichida primejdia unui război a- 
tomic și a pune capat războiului 
rece, pentru o politică dc coexis
tența pașnică și • colaborare inter
națională".

GENEVA 23 (Agerpres). La 
21 mai delegația sovietica la Con
ferința de la Geneva a miniștrilor 
,\facerilor Externe a fost vizitata

punerilor prezentate la masa con- 
ierir.ței", remarca . astăzi ziarul 
parizian „Le Mpnde". Se poate 
constata „un oarecare efect" al su
gestiilor adresate delegaților occi
dentali, de a renunța la „încăpăți- 
nare și rigiditate, în susținerea 
unui pachet incapabil să supra,vie- 
fiiincoo M 'cr«t*rla I ’1 nfarm n f’ <-»• i’*țuiaseă...", scrie „LTnformation*.

In același timp, tot mai mulți 
comentatori scot la iveala sterilita
tea poziției occidentale, ca și con
tradicția dintre cele susținute in 
conferință și adevăratele jntenții 
ascunse în pachetul occidental. 
Astfel, revista engleză „Economist", 
scrie în editorialul său: „De 
Anul Nou ceea ce face atracția

sigur puternic întemeiată .afirmația 
ca Occidentul, nu crede în ceea ce 
spune despre unificarea Germa
nic;".

In același timp la Geneva sc re
marca faptul ca Ultimele zde au 
adus, în ciuda anumitor tergiver
sări, „primele flori ale primăverii" 
(„limes'), pe baza examinării 
proiectului ue tratat de pace ai 
uniunii Sovietice. u serie de zia
riști observa; cai acest inodest în
ceput de progres se daforește „su
pleței poziției adoptate <Je tirouii- 
Ko" (,',Libctation‘), precum și 
presiunilor opiniei publice care a 
reclamat din primui moment topi
rea „rigidității" pozițiilor occi-

anumită măsură pe calea iucer- unui ;pacne^ este momentul despa- întâie, tn acest sens, reterindu-se 
’ " ’ Primăvara pe W^llmefe-aledlâMții aie iui N. S.

Llltimele zjle au prUejuit Lediairopeiajia este mai dtfțc.ia și Hrușciov» ziarul „Uauv txpress“ 
ni4i pRi-irrH'a ÂinAi. cut itiult mâi adm recoHit5e.isar sgHe î :;AJordj>alitatea sa prezintă 

uh; exeuipiufjje’icăre ^.numite dele
gații tffe la Geneva aJr tace bine 
fetț-J urmeze", .

fnformîmCcăC,grupul de lucru 
al puterilor occidentale și-a 
tehsificat activitatea in u. 
zile", ziarul „Times" arată că 
aceștia se afla in fața dilemei: 
„a țua Inițiativa în viitorul apro
piat șau a aștepta pe aceea a 
dejunului Grbm.Ko". -De altfel, 
ziarele. recunosc că delegația so
vietică-și-a dovedit dorința de a 
trata, ajungind „de la acordarea 
unor probleme de .princip.u la ac- 
ccptarea revizuirii uBpr puncte

. GENEVA 23 (Agerpres). 
TASS transmite: La 23 mai, 
A- A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a făcut o 
vizită de răspuns lui von Bren- 
tano, ministrul Afacerilor Externe 
al R. F. Germane, și a avut cu el 
o convorbire la care au luat parte 
•A.' A. ' Smirnov, ambasadorul

«>4;t urmeze".

„uai.y

i in- 
uitimelc

mareșalului Montgomery, care in j 
conferința sa dc vineri de la Ox- ceptarea revizuirii unor puncte 
ford a recunoscut că „este lipsit, concrete". ' (Reierlrea privește 
de logică să ceri Uniunii Soviet!- noua .formulare a art. 32 ai pro- 
ce să accepte ca o,germanie uni- . iectului Tratatului de pace, 
ficată și; ecl ’
să fie. încorporată în alianța atlaii- .'vineri — n-r.). ' ’ H
f ‘
rește planul occidental.

Falsitatea tezelor susținute de 
■planul occidental în ambalajul - a- 
trăgător al „necesității' .reunificării 
Germanici" este recunoscută și de 
Margaret Higgins în. „New York 
Herald Tribune". Redind părerea 

; celor care consideră planul occi
dental ca „nimic altceva decît u i 
.iyierfs haos; o vîiriiță'1 ciiuc ameiia- 

participanții la jâfă doar pentru.' scopuri de tir- 
ieneva sint ru- .. guială", autoarea serie:„Este d>

pte ca o.Gzrinanie uni- . icctului Tratatului de pace, pro- 
ticată și; ecriipată cu arme atomice-pusă. >de A.. Grotmko in ședința de xr “ r» f n U r» ' î •-» «« 1 * •> 4 1 t I - V ■ »-i te \ ' ‘• ‘4' : y
t:că", adică) tocmai ceea ce urmă- Rămînc de văzut dacă șirul in- 

tîih.rilor ce se vor relua luni va 
aduce un nou conținut lucrărilor 
cohftfinței, va putea înregistra o 
apropiere a pupctelor -de vedere 
in jurul problemei principale — 
încheierea fără intîrzicre a Trata
tului de pace cu Germania. Ma
joritatea observatorilor de a ci
recunosc că este rindul puterilor 
occidentale să facă dovada dorin
ței lor reale de a duce tratative.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 23 mai sir 
David Eccles, m’nislrul Comer
țului al Marii Britanii, a vizitat 
pe N. S. Hrușciov, președintele Con-

i.s, a SjiHului de Mwiiștr! al U.R.S S. $>i-. nsipițe : La 22 inul guvernul Rp- Z
dc un grup de tineri Vestgermam a avut cu el p convorbire 
din Hamburg, care au rerjlts a^e- s-a desfășurat iptr-o atmosferă prie- 
lul tineretului din .acest oraș, adre- tencască. 
sat Conferinței min.ștf,lor Afaceri-- 
lor Externe.

In. apoi se subliniază .hpțărîrea 
tineretului german de a lu'pta im- 
potriva „morții atomice", care a- 
ntenință poporul german din cau
za reînvierii militarismului g.r- 
man agresiv iu Germania occi
dentală. in acest apel, care-poartă 
1.475 de semnaturi, se spurle prin
tre altele: „Cerem Conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe să ducă 
tratative eu pr.vițe lq un tratat 
de pace, care să-.interzică arma a- 
toniică în Germania și cu privire 
la crearea unui zone denuclcari- 
zate in centrul Europei".

Delegația lineițejului din „1J^I‘1 
burg a venit ia Geneva pe chril’'' 
tuiala .muncitorilor de la între- 
i : 
strîns fonduri' în wtst scop. ' ’’

ta'latului C.C. a! Partidului Coma, 
nlst Chinez, și U Siu-țiuan mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

TIRANA 23 (Agerpres). ATA

care puliiici-l Popii arc Albania a dat pu
blicității o declarație în legătură 
Cit stabilirea de Haz? americane 

' pentru arme atomice și rampe pen- 
ri trai Unbarea rachetelor pe terilo.

____  . . , i tuturor 
. misiunilor diplomatice acreditate la 
Tira.iia precum- și a secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite.

MOSCOVA 23 (Agerpreș). -
TASS transmitet La 23 tnai N. S. -țiul Greciei. ..Această declarați'* 
Hrușciov, președintele Consiliu- fost «adusă Ja cunoștința 
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a
primit pe U Cin, ambasadorul U- 
niuriii Birinane in U.R.S.Ș., la-
cererea aceste n, și a avut o con- 
vorb're cu el.

PEKIN 23 (Agerpres). TASK 
transmite: După clini anunță n- 
genția China Nouă. In după amiaza 
zilei de 12 mai Mao fze-dun, pre
ședintele C C- al Partidului Comu
nist Chinez, a avut o inti'nire cu 
lerzți Morawslii, membru al Rinu
lui Politic și al Secretariatului C.C. 
al Pariidulitt Muncitoresc Unit Po
lonez, precum și cu toți membrii 
delegației P.M.U.P. și cț^avut cu ei 
o convorbire ■ , . ' ■

La convorbire au participat Den 
. r •> r - . Siao pin, secretar general al C.C.

prinderile djn Hamburg -cafe; : ?țu’ al. 'Fartidu id Comunist. Chinez. . ........... .......................
_ 1 ’ ' ' ‘ Văh Iziă-sian. metnb*U m S^rp- atț>m.kș și rfiiolearr.

HANOI 23 tAgerpres). — Ducii 
cum transmite Agenția Vietnameză 
de Știri, guvernul Republicii De
mocrate Vietnam a anunțai că in- 
tr.un viitor 
Sukarno va 
la invitația 
Min

apropiat președintele 
vizita R D Vietnam 

președintelui Ho Si

CARACAS
silful munici, . __ ______
vit-it municipalitățile din America 
Latină, Europa și Asia să se uncas. 
că în cadrul unei campanii comune 
de protest împotriva fabricării, ex
perimentări) șj folosirii

1 23 (Agerpres). — Con- 
ipal din Caracas a in-
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