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din Izvorul Crișului, regiunea 
Oradea

Cum contribuie tinerii
la ieftinirea 
construcțiilor

A intrat în obișnuința construc
torilor de ta Săvinești ca atunci 
cînd vin dimineața la lucru să se 
oprească pentru citeva clipe în 
fața panoului cu macheta viitoru
lui complex.

„Cînd privesc la machetă, por
nesc cu forțe noi 1a lucru — ne-a 
mărturisit tinărul fierar-betonist 
Andrei Teodor. Am în 
fața ochilor imaginea de 
peste cîțiva ani a Săvi- 
neștiului: uzina de fibre 
sintetice, fabrica de re- 
lon, care vor asigura oa
menilor muncii imbrăcăminte ief

tină, durabilă și frumoasă. Am in 

fața ochilor Combinatul de îngră

șăminte azotoase, blocurile moder

ne, teatrul, cinematograful, școlile, 

care se vor construi aici, tot ora
șul Săvinești în care vom trăi și 

vom munci noi cei care-1 clădim 
acum".

în raionul Bacăutrebuie urgentată
în 

zații 
s-au 
sporirea producției agricole, preo- 
cupîndu-se de mobilizarea tinere
tului 1a întreținerea culturilor. 
Astfel, tinerii mecanizatori din 
gospodăriile agricole de stat Raca- 
ciuni și Parincea, folosind din pliu 
timpul bun pentru lucru, au exe
cutat prima prașilă pe majoritatea 
suprafețelor cultivate cu plante 
prașitoare.

Folosind toate atelajele existen
te, tinerii colectiviști din Răcă- 
ciuni, Săucești, Ungureni și altele, 
alături de vîrstnici, au terminat 
prima prașilă 1a floarea soarelui și 
sfecla de zahăr, iar prășitul po
rumbului este în toi. De curînd, 
au început și cea de a doua pra
șilă 1a sfecla de zahăr. în comu
na Negri, colectiviștii au prășit 
peste 70 1a sută din suprafața cul
tivată cu porumb.

în aceste gospodării colective, ca 
și în altele, tinerii, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., sub îndruma
rea permanentă a organizațiilor de 
partid, au muncit neobosit pentru 
terminarea 1a vreme a lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

Pilda tinerilor colectiviști a fost 
urmată și de tinerii întovărășiți și 
cu gospodarii individuale din co
munele Negri, Horgești, Răcătău 
si altele unde lucrările de întreți
nere a culturilor se desfășoară 
într-un ritm rapid. Organizațiile 
U-T.M. din aceste comune, îndru
mate de organizațiile de partid, 
au orientat activitatea tinerilor că
tre problema cea mai arzătoare din 
această perioadă a muncilor agri
cole, depunînd toate eforturile 
pentru mobilizarea lor 1a reușita 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor.

Rezultatele obținute pînă acum 
pe ansamblul raionului sînt însă 
nesatisfăcătoare. Prima prașilă a 
fost executată doar în proporție 
de 18 1a sută. Din cele peste 4300 
ha. cultivate cu 
fost prășite o 
ceva mai mult 
sfecla de zahăr 
din suprafața 
rumb, din suprafața 
38-232 ha. au f 
3949 ha.

raionul Bacău, unele organi- 
de bază U.T.M. de la sate 

înrolat activ în lupta pentru

floarea soarelui au 
singură dată doar 

de 1900, iar ta 
numai 70 1a sută 

cultivată. La po- 
; i totală de 

fost prășite abia
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Pentru
Ziua copilului

In întîmpinarea Zilei interna
ționale a copilului, sub auspiciile 
Comitetului orășenesc București al 
femeilor, au loc numeroase acțiuni 
cultural-educative consacrate celor 

mici.
Mii de pionieri și școlari au par

ticipat la concursul de desene pen
tru copii, avînd teme ca „Vreau 
să fiu constructor demn al socia
lismului", „Prietenia cu copiii 
din țările socialiste", „Frumuse
țile patriei noastre", „Cum văd pe 
părinții mei muncind" etc. Cele 
mai bune desene au fost prezenta
te în cadrul unor expoziții raiona
le, iar duminică 31 mai în pavi
lionul Casei de creație populară 
din Parcul „1. V. Stalin" va avea 
loc deschiderea festivă a Expoziției 

desene selecționate pe Capitală.

• •• spentru pionierii și elevii

Oră de geografie la clasa a Xl-a B a Școlii medii serale din Bacău.
Foto: D. FLOREA

Vacanță plăcută și instructivă
■ ■

din Capitală
asupra prețului de cost. Perma
nent, atît membrii comitetului 
U.T.M. pe șantier cit și membrii 
comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M., explică fiecărui tînăr 
muncitor faptul că munca lor arc 
o importanță națională, că ea este 
urmărită de fiecare om al muncii 
care așteaptă ca aceste construcții 

să intre în funcțiune cît

Pentru a lămuri tine
rii asupra necesității lup
tei împotriva risipei, pen
tru a le arăta cum trebuie 

să-și organizeze munca, organizația 
U.TJM a luat în ultima perioadă 
o serie de măsuri menite să educe 
pe tineri în spiritul grijii față de 
avutul obștesc, să-i ajute să și în
sușească noi cunoștințe profesio
nale pentru a munci din ce în ce

Plenara C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 a pus în fața cons
tructorilor sarcina de a scurta cît 
mai mult termenul de punere în 
funcțiune a construcțiilor și reali

zarea lor 1a un preț de cost cît 

mai redus.
Sub îndrumarea organizației de

al postului de corespondenți mai repede.

în comuna Călugara, 
au ' 
cîteva zile, doar 4 ha. din cele 615 
ha. cultivate cu porumb, iar în co
muna Valea Seaca prășitul porum
bului nici nu a început.

Această rămînere în urma este 
rezultatul unei slabe munci organi
zatorice desfășurate de sfaturile 
populare, de inginerii și tehnicie
nii agronomi, de organizațiile 
U.T-M. Socotind ca tinerii țarani 
muncitori vor prăși „oricum" cul
turile, organizația U.T.M. din co
muna N. Bălcescu nu a desfășurat 
nici un fel de muncă pentru an
trenarea utemiștilor și a tinerilor 
țărani muncitori la executarea în
treținerii culturilor, lăsînd lucruri
le să se desfășoare de la sine. Nici 
membrii comitetului U-T.M. nu 
participaseră ta întreținerea cultu
rilor, iar în întreaga comună s-au 
prășit doar 11 ha. de porumb din 
cele 1.100 ha.

Timpul este înaintat. Orice zi 
pierdută din timpul prielnic efec
tuării lucrărilor de întreținere a 

culturilor, înseamnă un minus de 

produse în toamnă, 1a recoltat. De 

aceea, este necesar să se ia toate 
măsurile, să se folosească toate 

atelajele corespunzătoare, toată 

forța de muncă pentru intensifi

carea ritmului lucrărilor de între

ținere a culturilor în raionul 
Bacău.

de
fost prășite, pînă

voluntari al „Scînteii tineretului" 
de pe șantierul Săvinești

partid, încă pe 1a începutul lunii 
ianuarie constructorii tineri și 
vîrstnici, inginerii și tehnicienii, 
au analizat felul cum au luptat ei 

pentru reducerea prețului de cost, 
felul in care tinerii au știut să gos

podărească materialele, să lupte 

împotriva risipei pe șantier. Din 

analiza făcută a reieșit că pe lingă 

eforturile întregului colectiv în a- 

cest sens, mai sînt încă 
zerve iuterne nefolosite. în urma 

acestei analize, îndrumat de comi
tetul de partid, comitetul U.T.M. 

al șantierului, cît și comitetele or

ganizațiilor de bază U.T.M., 

chemat pe tinerii constructori 
muncească cu hărnicie, să 

sească cu pricepere și cu 

gospodăresc materialele, să 

buințeze metodele cele mai 
tate de muncă, pentru a contribui 

în felul acesta 

nuă a prețului 

țiilor.

nale pentru a munci din ce 
mai bine.

Astfel, au fost organizate întîl-

mari re-

PAUL CMIT
inginer

DUMITkU DEACU 
maistru 

NAGI ISLEAAM 
secretar al organizației de

U.T.M. a Șantierului 3 „Amoniac
bază

în vara aceasta pio
nierii și elevii din Ca
pitală își vor petrece 
o vacanță plăcută și 
instructivă.

în taberele centra
le organizate în dife
rite regiuni ale țarii 
de Consiliul Central 
al Sindicatelor se vor 
odihni aproape 18.000 
de copii ai oamenilor 
muncii din București.

Pentru pionierii ți 
elevii care vor rămî- 
ne pe timpul vacan
ței în Capitală, vor 
funcționa 26 de tabe
re de 

cluburi 
cluburi de bloc, 

meroase tabere 
străzi etc. Se vor 

ganiza de asemenea 

tabere pentru elevii 

școlilor medii pe lin
gă gospodăriile agri

cole de stat din jurul 

Bucureștiului.

curte, 

turistice

39 de

nu

de 

or-

întreaga activitate 
ce va fi desfășurată 
de copii în vacanța 
din acest an, va fi în
chinată celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării 
patriei noastre, tn ca
drul taberelor și în 
cluburi se vor organi
za, în cinstea măreței 
sărbători, întreceri 
cultural-artistice și 
sportive, concursuri 

literare și de desen, 
intîlniri cu partici- 
panți 1a războiul an

tihitlerist etc.
în întâmpinarea ce

lui de-al VII-lea Fes

tival Mondial al Ti

neretului și Studenți
lor de 1a Viena, îu 

cadrul taberelor, clu

burilor, 1a casele de 
cultură ale tineretului 

se vor organiza întâl

niri ale elevilor și 

pionierilor cu parti-

cipanți la festivalurile 
mondiale de pînă 
acum, vor avea loc 
simpozioane, seri li
terare etc.

Pionierii și elevii 
vor face numeroase 
excursii și marșuri tu
ristice prin împreju
rimile Bucureștiului.

Pe timpul vacanței 
de vară tineretul șco
lar din București va 

fi antrenat 1a strînge- 

rea florilor de tei, co

lectarea fierului vechi 
și a maculaturii, cură

țirea și întreținerea 

parcurilor, efectuarea 
a diferite lucrări pe 

șantierele de con
strucții ale școlilor 

din Capitală și pe alte 

șantiere, sprijinirea 

muncitorilor din gos
podăriile agricole de

pildă, 
acum

M. CIRSTEA

ta reducerea conli- 

de cost al construe-

Munca 
factor hotărîtor în lupta

pentru înlăturarea 
risipei

politică

în ultimele luni, pe majoritatea 

șantierelor complexului de lucrări 

de 1a Săvinești, au fost realizate im

portante economii de materiale, in 

valoare de sute de mii de lei — 

care au avut o influență directă

CITIȚI
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spirit 

intre- 

înain

(Agerpres).
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Utemisiul Adalbert Benoski, conducător de locomotivă la grupul de șantiere al fabricii de betoane 
din Bicaz este fruntaș în producție, lată-l în fotografie conducînd transportul betonului de la fabrică 
spre macaralele funicular.

Foto: D. F. DUMITRU

La Eforie
Au fost terminate lucrările noului complex 

de case de odihna
Stiinta B- La Eforie au fost terminate lucrările noului com

plex de case de odihnă construit aici in ultimul an- 
Avind o capacitate de circa 2000 de locuri cele șase 
noi blocuri au camere confortabile mobilate elegant 
cu doua paturi.

Din noul complex face parte și o cantină restau
rant modernă, deservită de o fabrică de gheață, fa
brică de sifoane, laborator de cofetărie, spălătorie 
mecanică. In apropierea noului complex au fost con
struite un cinematograf în aer liber cu 1400 locuri

și o terasă cu iluminație fluorescentă și s-au amena
jat 3 terenuri de sport.

Din sumele economisite la construcția acestui nou 
complex de odihnă, constructorii de ta acest șantier 
au executat unele lucrări pentru marirea capacității 
bailor reci, amenajarea malului tacului Techirghiol 
pe porțiunea Eforie-Vasile Roaită și alte lucrări 
care in total se ridică 1a o valoare de peste 
2 300.000 lei.

(Agerpres)

Ascultind de îndemnul partidu
lui băieții noștri muncitori, fetele 
noastre muncitoare s-au pus pe 
carte...

Țara, cît este ea de mare, vede 
aceasta petreeîndu-se în toat-e 
colțurile ei. Pe șantierele unde 
betonul curge, cascadă greoaie, 
nesfîrșită, în cofrajele de-abia ie
șite de sub miinile dulgherilor ; 
în uzinele cu nenumărate secții, 
unde motoarele uruie punînd în 
mișcare roțile dințate, îmbucate 
una intr-alta ; în gospodăriile a- 
gricole de 
frămintă, fîșie după fîșie, 
mînturile 
Ori unde te-ai duce, în orașe 
mari sau mici, în centre miniere 
sau în cetăți universitare, în co
mune cu cinematograf sau în că
tune tare depărtate de haltă, 
îți solicită atenția o vie frămîn- 
tare creatoare, o bucuroasă con
centrare de forțe tinere, o mare 
mobilizare a energiilor spiritua
le ale tinerei generații din Repu
blica Populară Romînă.

Băieții noștri muncitori, fetele 
noastre muncitoare s-au pus pe 
carte.

Au primit cu adîncă recunoș- 
tință hotărîrile partidului, mă
surile guvernului privind noile 
și deosebitele în
lesniri din în- 
vățămintul seral 
și fără frecven
ță de cultură generală și supe
rior. Au cugetat, fiecare, în par
te, cîntăr'.ndu-și puterile și scru- 
tindu-și odată mai mult, visurile, 
planurile. Sau sfătuit unii cu 
alții, s-au sfătuit cu tovarășii 
în convorbiri obștești, cu oame
nii care se cunosc mai bine 
și mai de mult. Au liotăril 
că nu vor cruța osteneala pentru 
a face față sarcinilor pe care și 
le iau peste activitatea lor de 
producție. Chibzuiala a fost ma
tură, temeinică : prin muncă, 
prin întreaga comportare au 
putut dovedi — altora și lor în- 
șile — ce sînt în stare. Și cei 
mai buni dintre ei (mulți, 
mulți 1) au putut veni cu fruntea 
sus la cursurile de pregătire.

Băieții noștri muncitori, felele 
noastre muncitoare s-au pus pe 
carte !

Și-au început munca nouă cu 
seriozitatea arătată pînă atunci 
de procentele trecute peste cifrele 
planului de producție ; de suma 
economiilor realizate prin iniția
tivele de tot felul ; de orele pe
trecute la muncă patriotică în 
brigăzile utemiste. Au început 
să învețe cu un entuziasm pro
fund, cu acel entuziasm de sub
stanță, negălăgios, dar care se 
va menține nealterat de-a lungul 
unor ani întregi de studiu. Au 
luat în piept primele greutăți ce 
n au întîrziat să se ivească (tu, 
algebră, tu trigonometrie, cine 
vă vor cînta imnuri de bucu
rie?!), le-au înfruntat deschis, 
cu dîrzenie muncitorească. Căci 
pe băncile de clasă au luat loc 
acum tinerii care știu ce înseam
nă lupta ; tinerii cărora li se 

suie sîngele clocotitor spre tîm- 
ple numai la auzul cuvintelor 

„fecior de bani gata". Lor le 

place : fiecare pas înainte să fie

stat, unde tractoarele 
pă' 

revărsate spre zare.

o victorie cîștigată cu prețul 
ostenelilor proprii. Altfel, nu 1

Băieții noștri muncitori, 
tele noastre muncitoare s-au 
pe carte.

Ei știu foarte bine de ce 
făcut-o ! Nu pentru a se despărți 
în cele din urmă de șantierele 
lor, de uzinele lor, de S.M.T.- 
urile sau de gospodăriile lor a- 
gricole. Ci, dimpotrivă, pentru 
ca acolo să poată da mai mult, 
învață pentru ca să știe. Să știe 
cantitatea și calitatea cerută be
tonului 
cascadă greoaie, nesfîrșită, în co- 
fraje... Să știe principiile func
ționării agregatelor și în ce fel 
nenumăratele secții ale uzinei se 
influențează reciproc, așa cum 
roțile dințate se îmbucă una intr- 
alta... Să știe compoziția pămin- 
tului pe care, fîșie cu fîșie îl 
scormonesc tractoarele, să știe de 
la început pînă la sfîrșit ciclul 
vieții vegetale care se produce, 
cu faze vizibile și altele tainice, 
de-a lungul anotimpurilor... Si 
știe lucrurile care-i atrag, lucru
rile de care au nevoie, lucrurile 

în fața cărora se opriseră uneori 
din pricina 

pentru ca să

/e- 
pus

au

ce trebuie să curgă

Sublinieri

neștiinței. Învață 

afle cum se poate 
produce mai 
mult, mai bine 
mai repede, mai 
economic. In

ca, peste un nu-vață pentru 
măr de ani, la capătul studiilor 
să poată fi mai folositori poporu
lui din care s-au ridicat.

Băieții noștri muncitori, fetele 
noastre muncitoare s-au pus pe 
carte...

Nu de-abia la sfirșitul școlii, 
nu la absolvire de-abia se vor 
bucura ei de roade. Por începe 
să le culeagă cu mult mai îna
inte, pe parcurs. Aici, cunoaște
rea unui calcul superior le va a- 
juta să reducă simțitor timpul de 
fabricație al unei piese ; colo, 
o inovație va avea la bază un 
principiu teoretic ignorat de ei 
cu un an în urmă încă. Metode 
noi, țintind spre creșterea pro
ductivității muncii, spre reduce
rea prețului de cost, spre îmbu
nătățirea calității, vor fi schița
te pentru prima dată pe contra 
pagina maculatoarelor școlare —- 
nu întîmplător acolo. O vedere 
mai de ansamblu asupra proce
selor la a căror desfășurare vor 
participa mai conștient ca ori- 
cînd. Deprinderea de a conexa 
lucrurile, deprinderea de a ex
plica fenomenele pe baze realist- 
științifice, corolar al studiilor 
sistematice. Cunoștințe, cunoș
tințe din istoria omenirii, din 
istoria gîndirii, din istoria artei 
și literaturii. Vor fi la curent cu 
actualitatea culturii socialiste. 
Un orizont spiritual mereu mai 
larg, corespunzător intelectuali
tății epocii de strălucit avînt în 
care trăim. Ferestrele cugetului 
deschis larg spre ziua de mîine 
a umanității comuniste.

Ascultind de îndemnul partidu
lui, băieții noștri muncitori, fe
tele noastre muncitoare s-au pus 
hotărit pe carte I

Cartea este fericită că se afla 
în miinile lor.ȘTEFAN IUREȘ

De curînd Ia fabrica de încălțăminte „Kirov" din Capitală a in
trat în funcțiune o nouă secție de talpă artificială din fibre de talpă. 
In fotografie : inginerul chimist V asile Ivanciu împreună cu munci
toarea Maria Vișan controlează un nou rulou de talpă înainte de a 
fi trimis la presă.

Foto: AGERPRES

Pe hîrtie
Din situațiile existente la Comi

tetul orășenesc U.T.M. Ploești am 
aflat că in organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile, instituțiile și 
cartierele orașului Ploești, sint 
pină in prezent înscriși la con
cursul „Iubiți cartea" 8424 de ti
neri, dintre care 4379 muncitori. 
Din aceeași situație reiese că din 
cei 1324 purtători ai insignei „Prie
teni al cărții", 840 sint tineri mun
citori din uzine, fabrici și rafinării.

Cercetind însă care este realita
tea in citeva organizații de bază 
U.T.M. din oraș, se desprinde un 
fapt deosebit de surprinzător : ci
frele participanților înscriși la con
curs, existente la Comitetul orășe
nesc U.T.M. Ploești, nu corespund 
realității din organizațiile de bază 
U.T.M.

Spre exemplificare vom relata 
situația de la uzinele „Mecanica" 
și „Ceramica."

în situația de la comitetul oră
șenesc U.T.M. figurează înscriși de 
ia uzinele „Mecanica" 132 tineri. 
Discutind cu tovarășul Ion Bratu, 
membru in comitetul U.T.M. pe 
uzină, am aflat că aici sint înscriși 
la concurs doar 22 tineri și aceș
tia nu pe baza unor adeziuni așa 
cum prevede regulamentul, ci pe 
un caiet aflat la bibliotecar. Cel 
puțin acestea sint datele pe care 
le deține comitetul U.T.M. pe 
uzină. Ele sint confirmate de si
tuația din organizațiile U.T.M. de 
secție. Din 40 tineri cit numără cr-

și în realitate...
mica", „1 Mai" „CFR-Nord" și al
tele, comitetele U.T.M. dau dovadă 
de lipsă de răspundere în îndepli
nirea sarcinilor trasate de C.C. al 
U.T.M. în legătură cu desfășurarea 
concursului „Iubiți cartea", lăsind 
întreaga activitate pe seama exclu
sivă a bibliotecar'lor și a comi
siilor concursului. Lipsite de con
trol, și îndrumare, aceste comisii 
au lăsat și ele la rindul lor ca lu- 

în orașul Ploești 
concursul „Iubiți cartea44

se organizează formal
comitetului

ganizația U.T.M. nr. 1 strungărie 
(secretar Anghel Vasile) > doar 
unul singur — strungarul Con
stantin Dinu — s-a înscris la con
curs, și a obținut insigna in sep
tembrie anul trecut. La fel stau 
lucrurile și în organizația U.T.M. 
a secției montaj (secretar Aurel 
Constantinescu) : din aproape 100 
utemiști și tineri numai 10 sint 
participanți la concurs, 5 sint pur
tători ai insignei 
din anii trecuți 
și alți 5 s-au în
scris abia în ul
timele luni.

Aceeași situa
ție am găsit-o și 
la uzina „Ce
ramica". Secretarul
U.T.M., tovarășul Gheorghe Vasi- 
lescu, ne-a asigurat că din cei 123 
utemiști și tineri, cîți numără uzi
na, doar 45 sint înscriși la con
curs. In situația de la comitetul 
orășenesc U.T.M., figurează în
scriși aproximativ 100 de tineri.

Care sînt cauzele acestei stări 
de lucruri î Ce se ascunde de fapt 
în spatele acestui joc de cifre ? 
Trebuie spus de la bun început că 
în munca unor organizațti și or
gane U.T.M. din orașul Ploești ca 
și în activitatea comisiilor concur
sului, începînd cu cea orășenească, 
și-a făcut loc formalismul. în multe 
organizații U.T.M. din oraș ca de 
pildă uzinele „Mecanica", „Cera-

crurile să meargă de la sine. Ne- 
cunoscind regulamentul concursu
lui, s-au rezumat la înscrieri for
male, n-au întreprins nici o acțiune 
pentru popularizarea concursului, 
pentru ajutorarea tinerilor să înțe
leagă profund conținutul de idei al 
cărților indicate in bibliografia 
concursului. De pildă, la uzinele 
„1 Mai" sînt 805 tineri înscriși. 
Dintre aceștia însă doar 32 sini 
pregătiți pentru a putea fi exami
nați după cum ne-a mărturisit tov. 
Vasile Georgescu secretarul co
mitetului U.T.M. De ce atît de 
puțini cînd este cunoscut că la 
această uzină se află una din cele 
mai mari biblioteci din oraș, cînd 
există toate condițiile ca să se 
desfășoare o vie activitate educa-

tivă pe marginea concursului „Iu
biți cartea ?" Dacă ne referim doar 
la perioada de la începutul anului 
trebuie să spunem că aici nu s-a 
inițiat nici o acțiune legată de con
cursul „Iubiți cartea." Același lu
cru se petrece și la uzinele „Me 
canica."

O altă cauză a desfășurării de
fectuoase a concursului „Iubiți 
cartea" in orașul Ploești constă și 

in munca super
ficial a multor 
comisii ale con
cursului. Multe 
din ele muncesc 
fără simț de răs
pundere, nu res
pectă indi ațiile 

privind exminarea 
Examinind cu 

ele fac de fapt o 
, fără să se preo

cupe dacă tinerii au citit cărțile 
indicate in listele obligatorii ale 
concursului. Așa de pildă la unele 
ex’.minări comisia de la uzina „Ce
ramica" s-a mulțumit cu întrebări 
de felul : „Ai citit vreo carte ?" 
„Ți-a plăcut romanul Mitrea Co
cor ?* Primind răspuns afirmativ 
i-au dec’arat pe cei întrebați pur
tători ai insignei „Prieten al 
cărții". Alte comisii de exam nare 
nu țin seama de nivelul de pregă
tire al tinerilor și unii membrii a 
acestor comisii, dorind să-și afirme 
propriile cunoștințe, pun întrebări 
dificile, care pun în încurcătură

regulamentului 
participanți'or. 
multă ușurință 
muncă formală,

participant, î • - - •
ultimă instanță de concurs.

Așa s-a procedat la unele exa
minări de la uzina „Mecanica", 
CȚR.-Nord și uzinele „1 Mai." La 
uzinele „I Mai" de pildă din 17 
utemiști strungari de la „Meca
nică* exam nați, doar 3 au 
reușit. Aceasta nu s-a datorat exi
genței comisiei, ci „originalității" 
membrilor ei care au pus întrebări 
„prețioase" sau chiar confuze.

Toate aceste lucruri s-au putut 
petrece datorită faptului că comi
tetele U.T.M. nu s-au simț’t în- 
trutotul răspunzătoare de organi
zarea și desfășurarea concursului. 
Deși există condiții care să asi
gure o bună desfășurare a concur
sului in toate organizațiile U.T.M. 
din Ploești, ele nu sînt folosite. 
Comitetele U.T.M. și de întreprin
deri din uzinele amintite n-au dus 
o strînsă muncă de colaborare 
pentru organizarea unei activi
tăți de conținut pe marginea con-, 
cursului „Iubiți cartea", nu s-au 
preocupat de traducerea in viață 
a scopului concursului: formarea 
unui larg orizont de cunoștințe po
litice. ideologice și culturale fie
cărui tinăr.

O vină principală în desfășura^

îndepărtîndu-i în

N. PU1U

(Continuare tn pag, 3 a)



va avea o... luna11 ?
Ploaia

subterană
Tractorul ară

fără... tractorist
Savanții, Inginerii și tehnicienii 

din agricultura sovietică aduc în 
permanență o contribuție uriașă 
la lupta pentru continuul progres 
al agriculturii. O știre recen
tă anunță o nouă realizare ex
cepțională în acest domeniu. 
La Uzinele de tractoare din 
Stalingrad s-a experimentat de 
curînd cu succes primul tractor 
D. T.-54 prevăzut cu un dispozitiv 
automat care permite ca tractoa
rele să are fără tractorist... Această 
realizare constituie un eveniment 
epocal în istoria tehnicii.

Apariția tractorului pe ogoare a 
schimbat și continuă să schimbe 
și în zilele noastre tehnica și or
ganizarea producției agricole. Fo
losirea „cailor de oțel" a dus la 
apariția plugurilor polibrăzdare 
capabile să are la adîncimea de 
un metru, la semănătorile cu mare 
lățime de lucru, precum și la ma
rea varietate de combine și mașini 
agricole bine cunoscute. Datorită 
tractorului care poate îndeplini o 
largă varietate de munci agricole 
au apărut noi metode agrotehnice, 
s-a ușurat considerabil munca fi
zică a muncitorilor agricoli și s-a 
obținut o fertilitate și o producti
vitate extrem de ridicată a solu
lui.

Primele încercări de automati
zare a aratului în U.R.S.S. apar
țin tractoristului Ivan Loghinov 
din Kazahstan, care a aplicat un 
dispozitiv contruit de el la tracto
rul S-80. Este interesant că prin
cipiile dispozitivului lui Loghinov 
au fost aplicate de proiectanții 
uzinei din Stalingrad la tractoa
rele recent construite. Modul de 
funcționare al unui 
tractor este lesne de 
Există precum se știe o 
mașini unelte care pot 
în mod automat diverse 
sau prototipuri.

Principiu] tractorului
este același. Dar cine constituie în 
acest caz modelul sau șablo
nul ?

Această problemă a fost rezol
vată într-un mod deosebit de sim
plu și de ingenios. Iată cum : îna
inte de începutul aratului, tracto
ristul trage prima brazdă. Apoi 
mașina este oprită și în brazda 
trasă se introduce un dispozitiv 
de copiat care este pus în legătură 
cu tractorul printr-un sistem de 
transmisie. După aceasta, tracto

ristul iese din cabină și apasă un 

buton punînd în acest fel în func

țiune instalația. Tractorul începe

să se miște fiind ghidat de dispo
zitivul de copiat care urmărește fi
del brazda de referință, alunecînd 
de-a lungul ei. „Modelul" este așa
dar constituit de brazdă care ghi
dează tractorul. La capătul brazdei 
dispozitivul se oprește punînd au
tomat în funcțiune sistemul hidrau
lic al tractorului. Tractorul se în
toarce. Restul este simplu. Dispo
zitivul de copiat urmărește acum 
brazda nouă, dirijînd în continuare 
mișcarea tractorului.

In cursul experiențelor efectuate 
ou tractoare de 80 C. P. s-a con
statat că doi tractoriști pot supra
veghea in felul acesta 7-8 tract
oare.

O telegramă sosită zilele trecute 
de la Alma-Ata ne anunța că pe 
ogoarele sovhozurilor, de pe pă- 
mînturile desțelenite din Kazah- 
stan au ieșit primele tractoare 
„S-100" și ,j)T-54“ înzestrate cu 

automate de tipul celor construite 
de tractoristul inventator Ivan Lo- 
ghinov.

Sîntem de asemenea anunțați că 
tractoarele automate au fost fabri
cate la Celiabinsk și Stalingrad 
după documentația tehnică elabo
rată în laboratorul pentru auto
matizarea procesului producției a- 
gricole creat recent în Kazahstan, 
unde Ivan Loghinov lucrează în 
prezent în calitate de colaborator 
științific. După cum presupun in
ginerii și constructorii laborato
rului există posibilitatea ca în vii
torul apropiat să fie mecanizat nu 
numai aratul, ci să fie create pri-

mele automate din lume 
însămînțare și recoltare.

Perspectivele deschise de noua 
realizare sovietică sînt deosebit de 
promițătoare. Nu e departe ziua 
cînd un dispecer va putea dirija 
de la un post central de comandă 
o „armată" de tractoare automate, 
adevărați roboți ai agriculturii 
moderne, răspîndiți pe o suprafață 
uriașă a ogoarelor. Economia de 
muncă și productivitatea obținută 
pe hectar vor fi fără precedent în 
istoria omenirii și vor depăși fără 
îndoială pînă și așteptările cele 
mai optimiste. Dispecerul va pu
tea urmări de asemenea clipă de 
clipă schimbările chimice ce se 
petrec sub scoarța pămîntului. A- 
ceastă adevărată minune va deveni 
posibilă datorită unor elemente 
sensibile așezate din loc în loc 
sub scoarță și care vor comunica 
în mod automat gradu] de umidi
tate, prezența buruienilor și în ge 
neral, modul de dezvaltare a re
coltei. Ploaia artificială va putea 
fi pornită și oprită printr-o sim
plă apăsare pe buton și mașinile 
automate de pe întinsele lanuri 
vor lucra „singure" fiind dirijate 
de la distanță de un număr ex
trem de mic de persoane.

Acestea nu sînt anticipații fante
ziste. Noua realizare a științei și 
tehnicii sovietice, tractorul care 
ară fără... tractorist este o cheză
șie că acest via va deveni foarte 
curînd realitate.

pentru

Ing. I. GEORGESCU

Pentru agricultori, încă din cele 
mai vechi timpuri seceta a cons
tituit un flagel temut. Insuficiența 
de apă, datorită căreia în regiu
nile secetoase și de deșert recol
tele pier, se datorește și formării 
unor furtuni de praf, care îndepăr
tează norii și împiedică condensa
rea vaporilor din atmosferă.

In deșerturi, cantitatea anuală 
de precipitațiunî qăzute nu depă
șește 60—70 min., iar pentru dez
voltarea vegetației reprezintă o pi
cătura de apa într-o mare de ni
sip.

Pînă în prezent, peste tot, a- 
gricultura folosește numai o parte 
neînsemnată din umiditatea at
mosferică ce cade sub formă de 
precipitațiuni. Punerea în slujba 
recoltelor a apei existente în at
mosferă sub formă de vapori a 
format visul de milenii al agri
cultorilor.

Studiindu-se umiditatea stratului 
superior al solului, s-a constatat, 
că de pe urma condensării vapori
lor de apă din atmosferă, solul 
primește zilnic sub formă de rouă 
o cantitate de apă de peste 3 mm. 
Dacă în sol se acumulează zilnic 
in medie o cantitate de apă de 3 
mm., rezultă că în 100 de zile ale 
perioadei de vegetație a plantelor 
cantitatea de apa ce s-ar aduna în
sumează 300 mm., sau echivalen
tul aproximativ a 3/4 din totalul 
precipitațiunilor care cad anual 
sub formă de ploaie și zăpadă.

Dar odată cu răsăritul soarelui, 
această apă condensată sub formă 
de rouă, se evaporă din nou. Deci 
plantele nu o pot folosi decît 
noaptea.

Recent, datorită unei îtitîmplări 
în practica sa agronomul sovietic 
V. Minaev din Crimeea, s-a gîndit 
să utilizeze rouă, acumulînd-o în 
zona orizontului arabil al solului, 
adică acolo unde se găsește prin-

asemenea 
înțeles, 

serie de 
„copia" 
modele

automat

„ATOMUL
Continuînd publicarea unor lu

crări menite să popularizeze știin- 
mai largi 

„Edi- 
aoum

un cjig^nt"

Deocamdată nici un om nu a 
atins încă suprafața Lunei, însă 
mîine, primii columbi ai Cosmo
sului se vor avînta spre „regina 
nopții". Este sigur că ținta pri
mului zbor cosmic va fi Luna, în- 
trucît ea se află la numai 384.000 
ktn. de noi, adică este de o sută 
de ori mai aproape decît cea mai 
apropiată planetă — Venus.

fn momentul de față, un număr 
impresionant de oameni de știință 
astronauți și fizicieni, astronomi 
și ingineri pun la punct cu febri
litate amănuntele acestei călătorii.

Intr-un articol publicat în ulti
mul număr al revistei „Tehnika 
Molodeji" cunoscutul savant sovie
tic A. Sternfeld, laureat al premiu
lui internațional pentru astronau- 
tică, analizează una din proble
mele deosebit de importante pentru 
zborul in Lună, lată despre ce este 
vorba :

Cu toată apropierea ei. vecina 
noastră Luna este încă plină de 
taine. Se înțelege însă lesne că 
pentru aselenizarea viitorilor 
astronauți trebuie să se stabilească 
în prealabil toate locurile primej
dioase de pe suprafața Lunei de 
care vor trebui să se ferească ra
chetele cosmice. Pe de altă parte, 
locurile accesibile pentru aseleni
zări ca și pentru viitoarele așezări 
omenești din Lună trebuie să fie 
bine studiate înainte de plecarea 
primilor astronavigatori. Luna ar 
trebui deci să fie cercetată aproape 
metru cu metru, de la distanță. O 
soluție a acestei probleme deose
bit de dificilă a fost propusă cu 
cîtva timp în urmă : lansarea unui 
satelit în jurul Lunei care să fie 
prevăzut cu o cameră de televi
ziune.

In felul acesta, oamenii de știin
ță ar putea studia întreaga su
prafață a I ’ 
mici amănunte...

A trimite o rachetă în Lună nu 
mai constituie o problemă pentru 
specialiștii sovietici. Se știe doar 
că racheta interplanetară a ajuns 
în dreptul Lunei după numai 34 
de ore. Crearea satelitului în jurul 
Lunei este dificilă mai ales din 
punct de vedere al dirijării, al do
zării funcționării motorului rache
tei, al preciziei vitezei și a direc
ției ei. In cazul unei rachete de 
exemplu ce urmează să înconjoare 
Luna la înălțimea de 3.000 de ki
lometri, este suficient ca viteza să 
scadă cu mai puțin de 10 la sută 
pentru ca raza traiectoriei să se 
micșoreze cu 4.000 de kilometri. 
Dar această distanță depășește 
diametrul „astrului nopții" și ra-

cheta se 
mîndu-se.

Pe de 
înălțime 
Lunei nu 
mari. De 
mera de 
observa decît detaliile Lunei’ ale 
căror dimensiuni ar depăși 50 de 
metri și aceasta numai cu o in
stalație de mărime apreciabilă.

Se poate înconjura oare Luna la 
o înălțime mai mică ?

Acest lucru este posibil, afirmă, 
savantul sovietic, numai modificînd 
traiectoria Pămînt-Lună pe tot 
parcursul ei. Cu toate acestea, este 
puțin probabil că rachetele vor 
reuși să se apropie de Lună în 
măsura dorită de oamenii de știin
ță, de pildă pînă la 200 km. Cal
culele indică însă, soluția optimă : 
racheta trebuie să se transforme 
într-un satelit artificial al Lunei și 
să se rotească un timp îndelungat 
în jurul ei fără să consume com
bustibil. In timpul zborului în vir
tutea inerției, viteza rachetei cos
mice se schimbă -foarte mult. Ase
menea unei pietre aruncate în sus, 
racheta își încetinește treptat vi
teza. Ajungînd însă în apropierea 
Lunei, racheta intră în sfera ei, de 
atracție și începe să-și mărească 
din nou viteza, ajungînd aproape 
la o viteză de 2,5 km/s la o înăl
țime de cîteva zeci de kilometri 
deasupra suprafeței Lunei. Pentru 
transformarea rachetei într-un sa
telit artificial viteza ei trebuie mic
șorată pînă la 1590 m./s. Perioada 
revoluției rachetei-satelit este de 
2 ore și 7 minute. In timp ce în
conjoară Luna pe o traiectorie lun
gă de 12.177 km., satelitul poate 
intra și în umbra astrului și pe sa
telit se așterne noaptea care va

altă parte zborul la o 
atît de mare deasupra 
ne-ar aduce foloase prea 
pe bordul rachetei, ca- 

luat vederi nu ar putea

dura 
te și

Se 
poate

însă foarte puțin : 45 mlnu- 
15 secunde.
naște întrebarea cît .
fi apropiată orbita satelitu

lui de suprafața Lunei ? 
nem seama că înălțimea 
de pe Lună ajung la circa 9.000 m. 
este lesne de înțeles că nu se va 
putea cobori sub 10 km. fără peri
col.

Dacă această operație va reuși 
savanții vor cuceri una din cele 
mai mari victorii științifice.

Sute de milioane de oameni se 
vor aduna în fața televizoarelor 
spre a vedea cu „ochii lor" supra
fața Lunei. Vom privi cu nesaț și 

șesurilor, așa 
lanțurile muntoase străbătute 
defilee adînci, culmile puternic 
minate ale munților, lanțurile 
cratere...

Pentru ca suprafața Lunei 
poată fi perfect cercetată pe toată 
întinderea ei, va trebui să fie alea
să o asemenea traiectorie pentru 
racheta-satelit, îneît durata de ob: ... n. șj
.transmisia" imaginilor să fie fă-

de mult

Dacă ți- 
munților

pasiune petele mari și negre ale 
numitele „mări", 

de 
lu
de

sâ

servare să fie cît mai lungă 
„t------- £:.
cută în condițiuni optime.

Tocmai această problemă este 
studiată în momentul de față de 
numeroși savanți iar desenul de 
sus vă arată cîteva soluții posi
bile cu avantajele și neajunsurile 
fiecăreia din ele.

Putem avea însă întreaga certi
tudine că savanții sovietici care 
au obținut asemenea mărețe bi
ruinți pe calea deschiderii drumu
lui spre Cosmos vor crea foarte 
curînd străvechiului nostru satelit, 
un satelit artificial.

A. PASARARU
ea studia intreag. 
Lunei pînă în cele mai „Nu ucideți inteligența gingașă a 

copilului, lăsați-o să crească și să se 
dezvolte. Nu născociți pentru el răs
punsuri oopilărești. Atunci tind el în- 
ce>pe să pună întrebări înseamnă că 
mintea lui a început să lucreze. Dați-i 
hrană pentru continuarea lucrului, răs- 
pundeți-i așa cum ați răspunde unui 
adult. In felul acesta veți pregăti oa
meni noi, a căror inteligență nemuti
lată va fi capabilă de o creștere ne
îngrădită și liberă.

Nu împuiați mintea tînără cu con
cepții barbare cu privire la natură și 
societate. Calomniază omenirea acei 
care vor să ne convingă că aceste con
cepții barbare și sentimentele religioa
se legate de ele ar fi înnăscute în om.

învățați-1 să înfrunte cu curaj toate 
forțele care stau în calea progresului 
omenirii, învățați-1 să cuteze și să

Fotoreporterul a prins pe peliculă momentul în 
ingineri de la I.P.R.O.C.H.I.M studiază cu atenție 
toare construcții a unei întreprinderi de prelucrare

Foto: V.

care trei tineri 
schița unei vii- 
a petrolului.
PIETREANU

ța în rîndurile celor 
mase ale tineretului nostru 
tura Tineretului" a publicat 
cîteva luni traducerea interesantei 
lucrări a lui K. Bolim și R. Dorge 
„Atomul — un gigant".

Folosind un bogat material știin
țific autorii reușesc să facă cu
noscute marelui public numeroase 
probleme științifice și tehnice pri
vind drumul făcut de omenire în 
cunoașterea și stăpînirea atomului, 
mărețele biruinți obținute de oa
menii ge știință din Uniunea So
vietică pe drumul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

Autorii reușesc să prezinte în
tr-un mod plăcut atît de intere
santa istorie a descoperirii ener
giei nucleare, modul în care oame-

nii de știință au deschis căile unei 
tot mai largi folosiri a energiei 
nucleare în scopuri pașnice. Marile 
biruinți obținute în Uniunea 
Sovietică pe calea folosirii 
pașnice a energiei atomice ne face 
să privim cu optimism spre vastele

posibilități ce ne stau la dispoziție 
pentru utilizarea pașnică a gigan
tului zilelor noastre — atomul.

„Prima centrală atomo-electrică", 
„Motoare atomice", „Alchimie mo
dernă", „Diagnostic prin raze", 
„Lupta contra cancerului", „Radio- 
cobaltul în furnal", „Controlul u- 
zurii", „Radioizotopii ca arheo-

logi" — iată doar cîteva din pro
blemele și capitolele care vorbesc 
despre aceste multiple și minuna
te realizări.

Ultimele pagini ale cărții ne vor- 
besc despre „Ce ascunde viitorul". 
Aici autorii ne conduc prin „Orașul 
din regiunea gheții eterne", ne a- 
rată apoi cum ,jleșerturile înflo
resc", cum „Se schimbă fața globu
lui" și care sînt „Comunicațiile de 
roîine". „Calea spre Univers e li
beră", „Atomii ajută la conduce
rea fabricilor" și „Vom trăi mai 
mult" sînt unele dintre visurile 
noastre a căror realizare nu este 
departe căci folosirea pașnică a 
energiei nucleare va deschide în 
fața omenirii imense perspective 
creatoare.

cipala masă a sistemului radicular 
al plantelor.

Cunoscînd proprietate 
obiectele solide de pe 
solului, 
care se 
soarelui, 
de apă, 
practic această 
nînd apa condensată în sol.

Dar cum se poate împiedica 
evaporarea apei care începe odată 
cu răsăritul soarelui ?

Dacă la o anumită adîneime a 
orizontului arabil se așează un 
strat de pietre, care se acoperă cu 
un strat subțire de pămînt uscat 
afinat, atunci stratul de pămînt va 
fi saturat la maximum cu apă de 
aerul răcoros al nopții, vaporii de < 
apă precipitîndu-se sub formă de . 
picături.

Dar aerul este rău conducător 
de căldură și frig. Deci stratul de 
piatră de sub stratul afînat de 
pămînt ziua se va încălzi încet, iar 
noaptea se va răci treptat. Noap
tea, vaporii de apă din atmosferă 
se vor condensa sub formă de pi
cături în stratul de pietre, iar în
dată cu răsăritul soarelui evapo
rarea acestei ape este împiedicată 
de stratul superior de pămînt us
cat așezat deasupra.

In acest fel, întreaga cantitate 
de apă condensată sub formă de 
rouă este reținută de stratul de 
pămînt afînat de deasupra pietre
lor și In care se află însămînțate 
grăunțele, apa putînd fi astfel fo
losită de sistemul radicular al 
plantelor.

Stratul de pietre poate fi Înlo
cuit cu pămînt bătătorit, care 
deși are un efect mai mic de con-Na»'' 
densare a vaporilor de apă, totuși 
dă rezultate bune.

Stratul de pămînt bătătorit 
a condensat peste 2 mm. apă pe 
zi, realizîndu-se astfel pe terenu
rile stațiunii experimentale pedolo- 
gice „Viliaims" din regiunea sece
toasă Stalingrad un spor de re
coltă la hectar de 4—5 quintale de 
cereale pe an.

Aplicarea acestei metode agro
tehnice de „ploaie subterană invi
zibilă" în condițiunile de produc
ție este foarte simplă și deschide 
noi perspective pentru sporirea re
coltelor în regiunile secetoase.

!3 ce O au 
____  de pe suprafața 
ca de exemplu pietrele, 
răcesc odată cu apusul 
deci condensează vaporii 
el s-a gîndit să utilizeze 

proprietate, reți-

Ing. D. T.

Ing. R. DRĂGUȘANU

Spre stele...
însemnări 

cu prilejul unei 
strălucite aniversări

Un sistem original de montare a podurilor.
Desen de B. GHEORGHE
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Educația ateistă
a copiilor în familie

lupte pentru deplina eliberare a ome
nirii de tot ce-i încătușează mîinile și 
creierul".

Aceste minunate sfaturi expuse în 
„Cugetări despre religie" a lui Skor- 
țov Stepanov, recent publicate și în 
limba romînă — demonstrează impor
tanța și necesitatea educării copiilor 
liberi de orice prejudecăți mistice.

In această măreață luptă pentru 
educarea tinerei generații un rol im
portant revine familiei. Copilul își tră
iește în sinul familiei primii ani de 
viață, în cadrul ei se formează pri
mele sale concepții despre lumea în
conjurătoare,

A făuri din copil un om îna
intat, un om care simte în mod comu
nist, gîndește în mod comunist și 
acționează în mod comunist este sar
cina principală a tuturor acelora care 
se ocupă de educația copiilor, a pro
fesorilor și învățătorilor, a părinților 
și instructorilor de pionieri.

Educația comunistă a copiilor este 
indisolubil legată de orientarea ateistă 
a eforturilor educative ale părinților, 
căci viața ne arată că din toate rămă
șițele trecutului prejudecățile religioa
se sînt cele mai persistente.

fantastice despre viață de dincolo 
„judecata de

se sînt cele mai persistente.
Copilul trebuie ferit cu cea mai mare 

• grijă în familie de influențele preju
decăților religioase. Se îhtîmplă dese
ori ca mama, dar și mai des bunica, 
mergînd la biserică să ia cu ele copiii. 
Unii părinți credincioși îndeamnă pe 
fiii și fiicele lor să poarte cruce, să 
asiste la servicii divine, să citească 
și să transcrie rugăciuni. In convor 
birile lor cu copiii ei le inspiră imagini

o 
de mormînt, despre 
apoi", îi sperie cu „fantome" și diver
se închipuiri supranaturale, învăluin- 
du-le sufletul cu aberante credințe 
mistice.

Daunele aduse de influențele mis
tice educației copilului sînt extrem de 
mari. Copiii sînt deobicei foarte 
curioși, tind să înțeleagă fenomenele 
care îi înconjoară. Misticismul însă le 
canalizează această curiozitate pe o 
cale greșită, inspirînd copilului ima
gini denaturate, nereale despre lume. 
Copiii se remarcă în mod deosebit prin 
activitate, prin inițiativă. Misticismul 
însă le inoculează o supunere și o 
smerenie oarbă, un sentiment de fri
că față de ceea ce nu există. Cu alte 
cuvinte, concepțiile mistice influen
țează în mod negativ dezvoltarea co
pilului, formarea caracterului său.

Practica pedagogică ne arată că 
cele mai puternice impresii care ni se 
întipăresc în conștiință sînt dobîndite 
în anii copilăriei.

Sistemul nervos central al copilu
lui se remarcă printr-un înalt grad de 
spirit practic, de perceptibilitate. Fiecare 
dintre noi știe că impresiile copilăriei 
rămîn întipărite în mintea noastră în
treaga viață, lată deci cum prejude
cățile mistice propovăduind frica, su
punerea, smerenia, stingheresc în mod 
serios activitatea ce o desfășurăm 
pentru a cultiva în rîndurile copiilor 
voința, perseverența.

In țoate aceste cazuri se cere o 
frecventă muncă educativă pentru a 
ajuta adolescentul sau tînărul să se

elibereze de urmările nefaste ale in
fluenței religioase. Ele pot fi însă 
evitate atunci cînd părinții vor ține 
seama de necesitatea educației ateiste 
a copiilor din această vîrstă fragedă.

Cum pot apăra părinții pe copii de 
influențele religioase? lată o între
bare la care vom încerca să răspun
dem în rîndurile care urmează.

Incepînd de la o anumită vîrstă, 
copilul se adresează tot mai des ta
tălui sau mamei cu numeroase și di
verse „de ce“-uri. La toate aceste în
trebări copilul trebuie să găsească 
răspunsuri clare, simple fără referiri 
la cauze tainice, supranaturale, „mi
raculoase". Asemenea explicații vor 
sădi în mintea copilului ideea atît de 
valoroasă că oricît de neînțeles ar 
fi pentru el un fenomen, un eveni
ment de care se lovește, el va putea 
înțelege totuși explicația lui. Un co
pil, un tînăr educat în acest spirit nu 
va cădea nicicînd sub influența con
cepțiilor religioase. Un rol important 
în educația ateistă a copilului îl are 
sportul, educația fizică. Un copil să
nătos, puternic, vioi, preocupat com- 
plectamente de treburile sale copilă
rești nu este expus unor gînduri bol
năvicioase, diferitelor influențe reli
gioase.

Educarea prin muncă are și ea un 
rol important în educația ateistă a co
piilor. Copilul trebuie să aibă anumite 
obligații în familie, să-i ajute pe cei 
în vîrstă, să se simtă un membru fo
lositor al colectivului familiar. Copi
lul trebuie învățat de mic să îndepli

nească anumite munci gospodărești, 
să dobîndească anumite deprinderi de 
muncă. Oamenii preocupați de mun
că (și în această direcție părinții tre
buie să fie veșnic un exemplu) sînt 
mai puțin receptivi influențelor mistice.

In sfîrșit un rol de seamă în forma
rea copiilor îl are educarea estetică. 
Contactul cu arta contribuie la dez
voltarea multilaterală a personalității 
copiilor. In această direcție trebuie să 
acordăm o atenție deosebită operelor 
literare cu conținut ateist, discutarea 
acestor opere în familie.

Se mai pune însă acum o întrebare.
Ce trebuie să facem cu copiii, cu ti

nerii care au căzut sub influența mis
ticismului ? In acest caz nu se pot 
propune desigur rețete de-a gata. Eli
berarea chiar a unui adult de sub in
fluențe mistice este o chestiune com
plexă și delicată, care cere să se țină 
seama multilateral de condițiile con
crete. Gu atît mai mult cînd este vor
ba despre un copil cu conștiința și ca
racterul încă în formare. De aceea tre
buie să abatem gîndurile copiilor de la 
misticism sistematic cu foarte multă 
precauție.

„G "Credința este o ancoră — 
Cugetările suscitate — cu 

-- încearcă a se 
un banc de nisip o corabie 
pregătit să pornească într-o

căreia se

scrie în 
ajutorul 

fixa de 
care s-a 
călătorie

lungă, să colinde lumea largă, să stu
dieze ceea ce se află dincolo de linia 
orizontului".

Familiile noastre ca și școlile noastre 
sînt chemate să lupte împotriva unor 
asemenea „ancore", să-și dăruiască toa
te eforturile educării unei tinere gene
rații instruite, .capabile să înfăptuiască 
minunate fapte de eroism. Familiile 
noastre trebuie sâ lupte din răsputeri 
pentru ca să crească copii liberi de in
fluențele mistice care încătușează omul 
și-l împiedică să-și desfășoare aptitudi
nile și inițiativele creatoare.

(După un articol publicat în revista 
sovietică „Nauka i Jiznu).

Folosirea forței reactive nu 
este de dată recentă. Cu multe 
veacuri în urmă, racheta era 
utilizată la jocurile de artifi
cii și chiar ca armă de luptă 
(„săgețile de foc", care pro
vocau incendii în tabăra adver
sarilor, se bazau pe principiul 
reacției). încă din antichitate 
s-au construit diferite aparate 
(de pildă moriști acționate de 
apă), care se mișcau prin for 
ța reactivă.

Cu toate acestea, abia în se
colul nostru racheta și-a cîș- 
tigat rolul pe care-1 merita în 
tehnică; pînă atunci, încercă
rile întreprinse fuseseră izola
te și păreau lipsite de impor
tanță practică, de perspectivă.

Sfîrșitul veacului al XlX-lea 
a coincis cu elaborarea unor 
lucrări de bază în ce privește 
mișcarea reactivă. Un loc de 
frunte în această direcție l-au 
ocupat lucrările lui fiolkov- 
ski, printre care „Racheta în 
spațiul cosmic", „Motorul cu 
reacție" etc- El a îmbogățit 
mecanica cu un nou capitol, 
mecanica corpurilor cu masă 
variabilă.

Țiolkovski a întrevăzut în
treaga importanță a rachetei; 
pentru aeronavigație și astro- 
nautică, că un vizionar inspi
rat și un tehnician strălucit 
fără să se sperie de zîmbetele 
neîncrezătoare ale scepticilor.

Secolul XX i-a dat dreptate.
Recent s-a aniversat un eve

niment de seamă. La 19 mai 
s-au împlinit două decenii de 
la lansarea, în U.R.S.S., a pri
mei rachete în două trepte din 
lume, realizată de specialistul 
Igor Merkulov. Dezvoltînd o 
viteză, pe atunci fantastică, de 
220 metri pe secundă, aceasta 
s-a ridicat pînă la vreo 2000 
de rhetri. Succesul obținut l-a 
făcut pe Merkulov să elaboreze, 
încă în acelaș an, cîteva pro
iecte de motoare de avion — 
aeroraactoare cu circulație di
rectă. In anul următor, două 
astfel de motoare folosite ca 
acceleratoare, au fost încercate 
pe un avion proiectat de N- 
Pol karpov. Așa s-a născut 
noul motor de avion cu reacție, 
astăzi atît de răspîndit.

„Săgeți de foc", jocuri de 
artificii, aparate simple puse 
în mișcare de forța reactivă, 
elaborarea teoriei mișcării re
active. lansarea primei rachete 
în două trepte, aviația cu re
acție. lansarea sputnicilor și 
apoi a rachetei interplanetare, 
iată cîteva momente ale glo
riosului drum, multă vreme ne
sigur, de cîteva decenii trium
fal. al tehnicii reactive. Unde 
duce el ? Spre perfecționarea 
necontenită a sistemelor de 
comunicație — spre înfăptui
rea străvechiului vis al omeni
rii — călătoriile în cosmos.

I. M. ȘTEFAN
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faptele lui Istocescu?
Cu cîteva zile în urmă în zia

rul „Scînteia tineretului" a apă
rut un articol cu titlul „Compor
tări incompatibile cu școala noas
tră nouă" în care era vorba des
pre faptele mîrșave săvîrșite de 
individul Emil Istocescu, un ele
ment depravat, descompus mora
licește, strecurat în rîndurile ca
drelor didactice ale Școlii medii 
din Drăgășani. Favorizat de ati
tudinea împăciuitoristă a șefului 
secției învățămînt și cultură 
sfatului popular raional, 1„.. 
descu, Istocescu și-a permis 
calce în picioare 
mentare norme morale 
tății noastre ajungînd 
siluirea cîtorva eleve.

Am citit arti
colul împreună 
cu un grup de 
tovarăși de la 
locul meu de 
muncă și cu toții 

ne-am simțit profund indignați de 
faptele acestui nemernic care, în 
timp ce majoritatea profesorilor și 
învățătorilor din școlile patriei 
noastre muncesc cu pasiune pen
tru a-i ajuta pe elevi să devină 
cetățeni Înaintați, oameni cu tră
sături morale sănătoase, el era 
preocupat de schilodirea morală 
a fiicelor noastre. Sînt părinte, am 
și eu o fată, elevă la Școala me
die nr. 23 „Dimitrie Bolintinea- 
nu" din București. Dar gindindu- 
mă la profesorii fiicei mele faptele 
relatate în articolul amintit apar 
ca un caz cu totul izolat; isto- 
ceștii nu pot trăi în colectivele 
sănătoase ale școlilor noastre.

Mă determină să scriu pe mar
ginea acestui articol și faptul că 
fac parte din comitetul de pă
rinți al școlii medii la care înva
ță fiica mea și cunosc activitatea 
cadrelor didactice de aici, preo
cupările lor. Mi-amintesc că la 
începutul anului cînd Ștefania 
(fiica mea) a călcat laolaltă cu 
alte fete și băieți pragul clasei a 
VIII-a chiar și nouă, părinților, 
profesorii ne-au vorbit cald, to-

i a
Ion Bă- 

să 
cele mai ele- 

ale socie- 
pînă

Artiști ai Teatrului „Berliner Ensemble" 
în mijlocul muncitorilor 

Uzinelor „23 August" din Capitală
Muncitorii, tehnicienii ți ingine

rii Uzinelor „23 August" din Capi
tală au primit în mijlocul lor joi 
după amiază un grup de artițti ai 
Teatrului „Berliner Ensemble" din 
R. D. Germană, care se află in tur
neu în țara noastră.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
Bucurețli ți membri ai ambasadei.

Prof. Simian Alterescu de la In
stitutul de artă teatrală ți cinema
tografică „1. L. Curagiale" a vorbit 
muncitorilor despre opera lui Ber
thold Brecht ți despre activitatea 
teatrului „Berliner Ensemble' 
creat de marele scriitor german.

Salutând pe solii artei poporului 
german, tov. Constantin Tănase, 
prețedintele comitetului de între
prindere al uzinelor a oferit oaspe
ților un album cu fotografii înfăți- 
țind aspecte din activitatea colec
tivului uzinelor.

in numele artițtilor germani, 
Helene Weigel, conducătoarea lui 
„Berliner Ensemble" a mulțumit 
pentru calda primire făcută.

Artistul Ernst Busch ți membri 

ai teatrului berline* au interpretat 

apoi cîntece revoluționare, care au 
fost viu aplaudate de cei prezenți.

și în realitate

—e—

(Urmare din pag. I-a) 

rea defectuoasă a concursului în 
orașul Ploești revine comitetu
lui orășenesc U.T.M. (prim secre
tar Ion Toma). Mulțumindu-se cu 
unele informări, comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a rezumat la întocmirea 
situațiilor statistice care nici mă
car ele nu corespund realității, 
fără să controleze în organizațiile 
U.T.M. cum se desfășoară con
cursul. Niciodată problema organi
zării și desfășurării concursului 
„Iubiți cartea" în organizațiile de 
bază U.T.M. din oraș nu a con
stituit obiectul unei analize în 
biroul sau comitetul orășenesc 
U.T.M. De asemenea comitetul 
orășenesc U.T.M. n-a tras la răs
pundere pe cei care au manifes
tat și manifestă dezinteres și for
malism în activitatea de îndru
mare a organizațiilor U.T.M. pri
vind participarea tineretului la 
concursul de citit literatură „iubiți 
cartea."

Și comitetul regional U.T.M. 
Ploești, respectiv secția de propa
gandă și agitație, se face vinovat 
de această situație cu totul nesa
tisfăcătoare existentă în organiza
rea și desfășurarea concursului in 
organizațiile de bază U.T.M. din 
orașul Ploești. Fără ca secția de 
propagandă să controleze, s-a mul
țumit și ea cu rapoartele și infor
mările date de comitetul orășenesc 
U.T.M. în care sînt consemnate 
rezultate ce nu concordă cu rea
litatea.

Se impune ca o necesitate ur
gentă analizarea de către Comi
tetul regional U.T.M. a situației 
concursului „Iubiți cartea" din 
cadrul orașului Ploești și luarea 
unor măsuri care să ducă la înlă
turarea formalismului și nepăsării 
existente pentru ca și în acest o- 
raș concursul să devină un factor 
de seamă în educația comunistă 
a tinerilor. 

vărășește, ne-au mărturisit planu
rile lor, acțiunile ce le vor între
prinde cu elevii în scopul unei 
temeinice educații. Se interesau 
de copiii noștri ca și de proprii 
lor copii, cu aceeași dragoste pă
rintească ca și a noastră. Atunci 
cum să nu-i privești cu stimă și 
recunoștință ? Cum să nu acorzi 
toată stima profesorilor care, în
drumați de organizația de partid, 
fac totul pentru educația comu
nistă a copiilor noștri ? Unii din
tre ei sini foarte tineri dar toți 
sînt pătrunși de răspunderea pe 
care o au și privesc această răs
pundere cu maturitate pentru că 
sint devotați cauzei pentru care 
luptă. Eu am avut prilejul să aflu 

chiar modul cum pregătesc pre
darea lecțiilor unii profesori ute- 
miști ca Tudor Constantin și El
vira Alchiroaie: stau uneori pînă 
noaptea tîrziu șl lucrează. Ei fac 
aceste eforturi dintr-o înțelegere 
profundă a misiunii lor, aceea de 
a contribui prin munca lor cit 
măi din plin la pregătirea schim
bului de miine in măreața noas
tră luptă. Sînt preocupări nobile 
de adevărați educatori și cea mai 
mare satisfacție a lor apare a- 
tunci cînd pe fețele elevilor se ci
tește înțelegerea, roadele educa
ției și ale luminii pe care le pri
mesc in școală. învățind cu ast
fel de profesori Ștefania a ajuns 
una din elevele fruntașe pe școală. 
Acasă în discuții ea vorbește despre 
tovarășii profesori cu dragoste și 
respect.

în încheierea acestei scrisori 
mă gîndesc la comitetul de pă
rinți de pe lîngă Școala medie 
din Drăgășani. Oare să nu fi a- 
ffat membrii acestui comitet ni
mic din tot ce s-a întîinplat ? Și 
dacă au aflat atunci de ce au în
chis ochii, cum au putut sta

In cinstea oaspeților o formație 
artistică a uzinelor a prezentat un 
program de cîntece ți dansuri ro- 
mînețti.

★
Joi seara, la restaurantul „Pes- 

căruț" a avut loc o reuniune orga
nizată de Ministerul Invățămintu- 

lui și Culturii ou prilejul turneului 

în țara noastră al 
teatru „Berliner 

R. D. Germană.

colectivului de 

Ensemble" din

(Agerpres)

Există o graniță de aur, dincolo 
de care ideea obițnuită prinde 
lumină deosebită ți devine ideea 
artistică, lețită din circuitul obiț- 
nuit al poțtei, „O scrisoare pier
dută" a lui Caragiale a devenit 
emulul unei comedii savuroase 
tot ața cum „Revizorul" lui Go
gol s-a metamorfozat într-un pro
ces de demascarea instituțiilor 
țariste din secolul trecut.

în cazul nostru, cei doi „Mu
safiri nepoftiți", aduți de chiabu
rul ceh Doudera la un loc cu 
vreascurile din pădure sînt doi cx- 
croci, evadați din puțcărie, care se 
dau drept somități politice ale re
gimului capitalist răposat. Con
fuzia devine comedie autentică 
datorită faptului că, depățind li
mitele humorului ieftin, ne oferă 
Icrgi perspective sociale în lu
mina cărora chiaburul se arată 
înrăit dar, totodată anacronic, 
stupid dar în acelați timp peri
culos, docil dar, dincolo de doci
litatea aparentă, înrăit duțman al 
regimului democrat-popular.

Politică pînă în fibrele cele 
mai intime, piesa lui Stehlik, de
senează un 
neologic cu starea civilă, politică 
ți etică a burgheziei cehe răs
turnată de la putere, pe 
rescențele căreia se situează pă
sări ticăloase de talia excrocului 
Hybeț, a ocultului bandit Fran- 
tițek, a social democratului lakub 
ți a familiei Doudera, cu tată, 
marnă ți fiică.

Ca in toate comediile de coli- 

adevărat arbore ge

arbo-

oare pasivi în fața unor fapte 
atît de murdare ale unui profe
sor ? Cum au mai putut admite 
prezența acestuia in școală, care 
ea însăși constituie o jignire Ia a- 
dresa elevelor ? Cum a putut to
lera asemenea fapte de huliga
nism (repetate) colectivul de ca
dre didactice din școală ? De ce 
nu au luat nici un fel de măsuri 
cînd a văzut că morala comu
nistă este încălcată cu nerușina
re de un individ care poartă titlul 
de profesor ? Dar șeful secției de 
invățămint și cultură Ion Bădes- 
cu nu a simțit nici un fel de o- 
bligație morală de a înlătura de
finitiv un asemenea element din 
școală ? Cum se explică acest 

împăciuitorism ? 
Oare nu printr-o 
mentalitate ase
mănătoare î

In uzina noa
stră, în colecti

vele noastre de muncă noi nu to
lerăm nici cele mai mici abateri 
de la morala comunistă, nicide
cum să mai vorbim de fapte atit 
de grave ca cele de la Drăgășani. 
Aș vrea ca atît comitetul de pă
rinți de pe lingă Școala medie din 
Drăgășani, colectivul de profesori 
de acolo cit șl șeful secției de în- 
vățămint și cultură a sfatului 
popular raional să ne explice care 
a fost cauza pentru care au tole
rat asemenea fapte. Așteptăm 
răspunsul în paginile ziarului 
„Scînteia tineretului".

MIRCEA P1VNICERU 
muncitor în secția matrițerie 

a uzinelor I.O.R.-București
-----------•------------

Noul mers 
ol trenurilor

sprenoaptea de sîmbătăIn
duminică intră în vigoare un nou 
mers al trenurilor, care va fi va
labil pe o perioadă de un an de 
zile.

Urmărind îmbunătățirea conti
nuă a deservirii călătorilor, noul 
mers prevede repunerea în circu
lație a unor trenuri personale care 
leagă Capitala cu centrele regio
nale mai îndepărtate Baia Mare 
(prin Ciceu), Oradea, Timișoara, 
Gluj, Bacău. Numărul trenurilor 
cu vagoane de dormit va spori cu 
11. încă patru garnituri vor primi 
vagoane restaurant.

Pentru sezonul de vară, noul 
mers prevede o variantă care cu- 
grinde orarul trenurilor pe distanța 

ucurești-Gonstanța-Vasile Roaită. 
Pe această linie vor circula două 
perechi de trenuri expres, iar în 
perioada de vîrf de trafic, încă trei 
perechi de trenuri accelerate cu un 
număr sporit de vagoane. Sînt 
prevăzute, de asemenea, trenuri 
accelerate directe de la Timișoara, 
Cluj și Iași pînă la stațiunea Va- 
sile Roaită.

(Agerpres)

Noj blocuri de locuințe pentru oamenii muncii din Graiova
Foto: AGERPRES (Agerpres)

„Musafiri nepoftiți"
tate, acțiunea e simplă ți lim
pede. „Baronul" ți „căpitanul" 
sînt doi delicvenți de drept co
mun, întîiul avînd „specialita
tea" de-a se logodi ad-hoc ți 
de-a se evapora cu aceeați abili
tate — iar celălalt de a scuti 
de povară buzunarul ți punga 
cetățenilor.

Scăpați de după gratii, ei po
zează în martiri ai politicii de 
odinioară, izbutind să ducă în 
eroare mintea hilar de puțină a 
chiaburului Doudera ți a fami
liei lui. Strecurați în casa a- 
cestuia, cei doi excroci se în
fruptă epicureic din visteria chia-

Cronica

lui

burului ți, după ce îi gustă pro
viziile, îi gustă, cu acelați tupeu, 
soția ți fiica. Fără să se piardă 
în naturalismul desfrîului, dra
maturgul respectă bunul simț, 
folosind adulterul numai în mă
sura în care îi servețte la demas
carea eticei descompuse de care 
dă dovadă burghezia.

lată însă că în familia
Doudera se află o fată nenorocită, 
o rudă orfană, înfiată în anume 
scop : acela de-a fi exploatată 
în taină și fără nici un conflict 
cu codul penal. Această fală, care 
duce întreaga povară a muncii, 
e iubită însă de milițianul Jan 
Stanik. Ajutată de acest milițian 
ea ajunge la un anumit stadiu 
înaintat al conțtiinței de elasă

Echipa de dansuri a fabricii de hîrtie „Steaua Roșie" din Bacău, se pregătește pentru festivalul 
raional. Foto : D. F. DUMITRU

Sesiuni ale sfaturilor populare
Zilele trecute în mai multe re

giuni ale țării au avut loc sesiuni 
ale sfaturilor populare în cadrul 
cărora deputății au dezbătut pro
bleme economice și gospodărești 
importante ale regiunilor.

Deputății sfaturilor populare din 
regiunile Constanța și Suceava au 
analizat problema întreținerii și 
modernizării drumurilor. Sesiunile 
au subliniat în mod deosebit spri
jinul pe care masele de oameni ai 
muncii îl dau la executarea aces
tor lucrări. In regiunea Constanța, 
de exemplu, de la începutul anului 
colectiviștii au extras din cariere 
și au transportat pe șosele peste 
200.000 m.c. de piatră. De aseme
nea, în regiunea Suceava, în pri
mele patru luni ale anului, valoa
rea lucrărilor executate prin mun
că voluntară și contribuție în 
muncă pentru întreținerea și mo
dernizarea drumurilor a fost de a- 
proape 8 milioane de lei. Prin lu
crările pe care oamenii muncii din 
regiunea Suceava s-au angajat să 
le efectueze voluntar, în anul aces
ta, se va obține o reducere însem
nată a prețului de cost, ceea ce va 
permite ca din economiile realizate 
să se execute în plus 10 km. de 
lucrări pregătitoare pentru moder
nizarea drumurilor naționale și 5 
km. de drumuri locale.

★
In Regiunile Autonomă Maghia

ră și Iași s-au dezbătut în sesiuni 
probleme ale agriculturii, ca întă
rirea economico-organizaforică a 
gospodăriilor agricole colective, 
dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii, măsuri în vederea asi
gurării bunei desfășurări a cam
paniei de recoltare etc.

Discuțiile purtate au scos în

ți demască, după un proces de 
conțtiință cam prea elementar 
schițat, cîrdăția chiaburului cu 
cei doi excroci evadați din în
chisoare. Odată cu arestarea hi
larilor musafiri cade în plasă ți 
teroristul Frantițek.

Spectacolul stîrnețte un haz 
sănătos, întrucît cei doi „musa
firi" vizează comicul grotesc, 
mulat foarte bine pe situație. Ca
racterele rămîn deseori primare, 
dar autorul a țtiut să folosească 
comicul de situație cu solide 
implicații sociale. Asistăm la un 
proces intentat burgheziei, într-un 
cadru original dar plauzibil ți

teatrală
convingător. Aspectul uneori re
vuistic al comediei nu supără 
ci delectează. Piesa place ți în 
acelați timp educă.

Florin Scărlătescu, valoros ți 
încercat interpret de comedie, a 
regizat piesa cu priceperea ac
torului inteligent ți experimen
tat. Spectacolul se preta la pa
rodie, la căderi în gol. Florin 
Scărlătescu a respectat însă liniile, 
dînd omogenitate umorului ți 
ajutîndu-l el însuți printr-un joc 
inspirat (ca în „Căsătoria" de 
altfel), asigurînd reuțita gene
rală a spectacolului.

El a fost ajutat de A. Tres- 
tian actor cu bogate resurse de 
comedie ca de un frate geamăn, 
dar la nuanță deosebită ți, deci 

evidență succesele obținute în dez
voltarea și consolidarea gospodă
riilor agricole colective, faptul că 
aceste succese contribuie la con
vingerea unui număr tot mai mare 
de țărani muncitori să pășească 
încredere pe 
agriculturii.

cu
aldrumul socialist

★
stalului popular alîn sesiunea 

regiunii Iași s-a mai discutat des
pre contribuția voluntară și în 
muncă a cetățenilor pentru reali
zarea unor lucrări de interes so
cial-cultural. In anul trecut în re
giunea lași prin contribuție vo
luntară au fost construite aproa
pe 80 de școli, 26 de cămine cul
turale și altele. In sesiune s-a ară
tat că anul acesta cu sprijinul ță
ranilor muncitori în satele regiu
nii Iași se vor face un număr spo
rit de lucrări edilitare și gospodă
rești.

★
La Graiova sesiunea sfatului 

popular regional a analizat înde
plinirea planului de investiții și înplinirea planului de investiții și

INFORMAȚI I
Joi seara, sub auspiciile Institu

tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea ți Societății 
țtiințelor medicale din R. P. Romi- 
nă, la Centrul de documentare me
dicală a avut loc conferința prof, 
dr. Henri Laugier (Franța) despre 
„Preocupări actuale ale fiziologiei 
franceze contemporane".

Oaspetele a fost prezentat asis
tenței de acad. dr. Grigore Beneta- 
to, prețedintele Societății țtiințe
lor medicale.

A fost prezent Jacques 
Paris, ministrul Franței 
reții.

Emile 
Bucu-la

★
acestea a sosit 
pentru a întoarce

în orașul 
vizita 

> Tea-

Zilele 
Graiova 
făcută anul trecut de către 
trul de păpuși din Graiova în R.P. 
Bulgaria, colectivul Teatrului de 
păpuși din orașul Plovdiv (R. P. 
Bulgaria), condus de Garo Kuyun- 
gian. In cadrul turneului vor fi 

rezentate piesele „Povestea timpu
ri pierdut" de I. Schwartz și 
Motanul și iepurele" de G. Lan-

★
La Langenleuse (Austria) a a- 

vut loc recent un concurs interna
țional de vinuri. Printre cele 15 
țări participante la acest concurs 
a luat parte și țara noastră care a 
prezentat 15 probe de vinuri din 
stațiunile experimentale aje Insti
tutului de cercetări hortiviticole, 
din gospodăriile agricole de stat, 
unitățile Fruotexport și ale Depar
tamentului industriei alimentare.

Vinurile romînești au fost dis
tinse cu patru medalii de aur, opt 
medalii de argint și o medalie de 
bronz.

fără monotonie. Cuplul merită pe 

bună dreptate laude : el susține 

întreaga osatură a piesei.

Ne atrage atenția, de aseme

nea, Nucu Păunescu în rolul mo
rarului printr-un joc savuros, cu 

fantezie ți cu vioiciune. La fel 
e un merit al lui Constantin Gu
riță, acela de a ne fi creat un 

milițian simpatic ți ingenios. 
Bine a jucat ți Ion Lucian 

în tenebrosul Frantițek, Ion 

gonat în Doudera, a creat 

personaj interesant, minus 
pectele de melodramă ți de
brietate care contrastează cu spi

ritul piesei. Uneori comodă, Jeny 
Argețeanu în Barușka a respectat 

în bună parte caracterul rolului. 
Maria Gheorghiu Săniuța, cu pe
rioade de naivitate a adus în scenfi 

prospețimea hotarului dintre a- 
dolescență ți tinerețea 
Tamara Vasilache ți-a 

țat jocul (de altfel bun) 

cochetării artificiale.
In neostenita lor căutare a co

mediilor, teatrele ar trebui să 

cerceteze m-ai atent piese de fac
tura „Musafirilor nepoftiți", co
medii pline de haz ți cu un pro
fund caracter educativ. 

Pă

un 

as- 
so-

matură, 
împestri- 

cu unele

AL. ANDRIȚOIU

mod deosebit problema construcții
lor de locuințe și a construcțiilor 
din agricultură. Raportul și discu
țiile purtate au arătat că în urma 
îmbunătățirii muncii în sectorul de 
proiectare s-au construit aparta
mente al căror preț de cost este 
sub 40.000 de lei și s-au întocmit 
proiecte tip pentru construcții în 
gospodării agricole colective care 
pot fi realizate cu posibilități lo
cale.

Sesiunile au adoptat hotărîri 
care cuprind sarcinile ce revin sfa
turilor populare în legătură cu pro
blemele discutate.

(Agerpres)

Cum contribuie tinerii
Ia ieftinirea construcțiilor

(Urmare din pag. I-a) 

cu ingineri, cu maiștri, cuniri
muncitori fruntași în producție. De 
pildă, luna trecută a fost organi
zată o întilnire cu maistrul 1. Si- 
reteanu de la prefabricate care le-a 
vorbit tinerilor despre metodele 
sale de lucru. La o altă întilnire in
ginerul Ion Ilea a vorbit despre 
căile de reducere a prețului de 
cost.

în același scop au fost organi
zate concursuri pe teme de pro
ducție, ca : „Să ne cunoaștem șan
tierul, să ne cunoaștem meseria de 
zidar, dnilgher, betonist" etc., care 
au stîmit un mare interes în rîn
durile tinerilor constructori.

De curînd, într-o adunare gene
rală a utemiștilor de la șantierul 
3 „Amoniac" au fost criticați ti
neri ca Eugen Prisăcaru, Grigore 
Cojocarii, Constantin Andronache 
și alții, care de multe ori au lu
crat fără simț de răspundere, risi
pind beton sau ciment. Pentru a 
evita asemenea lucruri, adunarea a 
hotărît ca în fiecare zi, după ter
minarea programului, cite un ute- 
mist să treacă pe la punctele de 
lucru spre a vedea dacă au fost 
risipite materialele. Primii care au 
primit această sarcină au fost toc
mai cei criticați. Numai la cîteva 
zile după adunare, la locul lor de 
muncă nu s-a mai constatat risi
pă. Inițiativa aceasta s-a extins a- 
poi și la celelalte sectoare și a 
dat rezultate bune.

Sînt însă și unele organizații de 
bază U.T.M. de pe șantier care 
n-au dat atenția cuvenită muncii 
politice în rîndul tinerilor. La 
șantierul 4 Termocentrală, de pil
dă, din cauza unei slabe munci pe 
care o desfășoară organizația U.T.M., 
mai există unii tineri care fac risi
pă de materiale. De asemenea unii 
tineri zugravi, parchetari, sau ten- 
cuitori, 
calitate 

proape
Unii 

vadă de suficient spirit de 

pundere. Mașinile cu care trans

portă materiale de construcții nu 
sînt întotdeauna încărcate normal.

Peste aceste lucruri, 
U.T.M. al șantierului, a 
multă ușurință.

Posturile utemiste 
trol de la unele șantiere 
șantierul 2 „Acid Azotic", 3 
moniac" sau 4 „Termocentrală", 
nu duc o activitate susținută în 
această privință.

Dacă ele s-au ocupat mai mult 
de educarea tineretului în ceea ce 
privește ținuta tinerilor, de dezor
dinea ce exista la unele dormitoare, 
nu în aceeași măsură 
utemiste de control s-au 
fermitate împotriva unor tineri care 
nu muncesc conștiincios, 
atitudine lipsită de grijă față de 
bunul obștesc, care fac risipă de 
materiale, n-au militat ca împotri
va acestor lipsuri să se creeze o 
opinie puternică combativă. Pro
blema reducerii continue a prețu
lui de cost trebuie să stea în per
manență în atenția activității pos
turilor utemiste de control.

execută lucrări de proastă 

care trebuie executate 

din nou.
tineri șoferi nu dau

a-

do- 

răs-

comitetul 
trecut cu

con-de
cum ar fi 

„A-

posturile 
ridicat cu

care au o

La un loc de muncă 
bine organizat nu se tace 

risipă
îndrumate de organizațiile de 

partid, comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. au antrenat pe tinerii 
ingineri și tehnicieni să le expli

ce practic tinerilor cum să-și orga
nizeze mai bine locul de muncă, 

cum să folosească utilajele și ma
terialele pe care le manipulează,

a 

la

pentru a evita risipa, pentru 

contribui în mai mare măsură 

ieftinirea lucrărilor.
Pînă nu de mult la Șantierul 3

„Amoniac", se făcea risipă de oi-

LUCERNA 28 (Agerpres) 
intîlnirile din cadrul categoriei 

mijlocii ți semigrea au dominat în
trecerile reuniunii de miercuri 
seara ale campionatelor europene 
de box amator ({e la Lucerna. Cei 
doi boxeri romini D. Gheorghiu ți 
Gh. Negrea au repurtat frumoase 
victorii în dauna unor adversari 
redutabili. D. Gheorghiu a dispus 
net la puncte de francezul Leve- 
que. Boxerul romin a atacat in 
permanență, punîndu-ți în valoa
re directele sale de dreapta. Cu 
multă siguranță a controlat intU- 

nirea cu suedezul Norling, repre
zentantul nostru Gh. Negrea. Cam
pionul romîn ți-a expediat de două 
ori adversarul la podea, terminind 

victorios la puncte. Alături de Ne

grea pentru turul următor s-au ca
lificat Pietrizykowski (R.P. Polo-

Excluderea ciaucaișișîilor din G. 1. 0.
Joi s-a încheiat la Miiuchen 

cea de a 55-a sesiune a Comi
tetului Internațional Olimpic. 
Cea mai importantă problemă 
pe ordinea de zi a fost cererea 
formulata de delegația sovietică 
de a se exclude din CJ.O. așa- 
zisul comitet olimpic chinez din 
Taivau. Luind în discuție a- 
ceasta cerere membrii Comi
tetului Internațional Olimpic, 
au ajuns la concluzia că actua
lul comitet olimpic din Taivan 
nu reprezintă decît pe sportivii 
din Taivan și nu pe cei diu 
întreaga China. Comitetul a 
aprobat cerere^ făcută de de
legația sovietică și a hotărît 
să excludă din C.I O. comitetul 
olimpic din Taivan-

în felul acesta s-a pus capăt 
unei situații anormale care îm
piedica reprezentarea R. P. 
Chineze în Comitetul Interna
țional Olimpic și stinjenea buna

de-ment, din cauza transportului 
fectuos. într-o ședință de produc
ție s-au analizat și stabilit mij
loacele prin care s-ar putea înlă
tura această risipă. Tînărul inginer 
Ion Ilea, ajutat de tinerii de pe 
acest șantier a luat inițiativa mo
dificării proiectului de organizare 
a stației de betoane, pentru a asi
gura descărcarea cimentului din 
vagon direct la punctul de prepa
rare a betonului. Prin schimbarea 
aceasta se realizează o economie 
de circa 100.000 lei, o reducere 
simțitoare a volumului de muncă 
grea a manipulatorilor din depozi
tele de ciment, și se realizează o 
considerabilă reducere a pierderi
lor de ciment. Lucrînd după a- 
ceasta metodă brigăzile de produc
ție ale tineretului de pe șantierul 
4 au reușit să termine blocul de 
fundație al turbocompresorului cu 
6 zile înainte de termen.

Era cunoscut de toți muncitorii 
de pe șautierul nostru faptul că 
munca la descărcatul și încărcatul 
vagoanelor, la transportul materia
lelor nu merge bine. Majoritatea 
celor care lucrau acolo erau tineri. 
La începutul lunii martie, la pro
punerea comitetului U.T.M. al 
șantierului, utemiștii au analizat 
într-o adunare generală deschisă 

cauzele acestei situații. S-a cons

tatat că ele se datorau proastei 
organizări a muncii, lipsei de 

simț de răspundere cu care lucrau 

unii tineri. La propunerea ute
miștilor din cadrul adunării s-a 

format o brigadă de producție a 

tineretului, a cărei conducere a 

fost încredințată utemistului 
Gheorghe Tudose. Brigada a că
pătat denumirea de „brigadă de 

șoc". în scurt timp, tinerii din a- 

ceasta brigadă și-au organizat mun
ca în așa fel încât în cea mai 
mare parte pierderile de materiale 

au fost înlăturate. Chiar din prima 

lună a existenței sale — luna a- 

prilie — „brigada de șoc" și-a rea
lizat sarcina de plan în proporție 

de 102,8 la sută.

★
Se poate spune că în ultimele 

luni, tinerii constructori de la Să- 

vinești, sub conducerea organizații
lor de partid și mobilizați de or

ganizațiile U.T.M. au 
lupta pentru ieftinirea 

căile a construcțiilor.
Pe șantierul nostru 

însă mari rezerve interne care fo

losite ar contribui la reducerea și 
mai substanțială a prețului de cost. 

Mai sînt unii tineri care risipesc 

materiale, care nu le gospodăresc 
cu chibzuială. în multe locuri de 

pe șantier se mai face risipă de 
ciment, cherestea și alte materiale 

prețioase. Comitetul U.T.M. al 
șantierului va trebui să îndrume 

comitetele organizațiilor de bază 

ale șantierelor să-și intensifice 

munca de educare a tineretului, să 

le arate că orice risipă fie ea cît 

dc mică duce la încărcarea prețu
lui de cost. Ar fi foarte util ca în 

scopul extinderii metodelor înain
tate organizația U.T.M. să inițieze 

mai multe întîlniri, consfătuiri cu 

ingineri și muncitori fruntași, 
schimburi de experiență între bri

găzi și echipe.
Comitetul U.T.M., organizațiile 

U.T.M. de pe șantier, vor trebui 

să mobilizeze toate forțele tinerilor 

constructori, împotriva risipei de 

materiale, în vederea realizării în

tregului complex de lucrări ce se 
execută aici, la un preț de cost 
cit mai redus. 

intensificat 
pe toate

mai există

nă) învingător prin Ko. în fața lui 
Van den Viden (Olanda), Saraudi 
(Italia) ți Senkin (U.RS.S.), care 
l-a învins prin abandon pe Krause 
(R.D. Germană). Unul din favo- 
riții categoriei mijlocii, polonezul 
Walasek a obținut decizia la punc
te in fața lui Nickel, campionul 
R.D. Germane. La categoria muscă 
în afară de Stolnikov (U.RJSJS.) 

pentru semifinale s-au mai calificat 

irlandezul Mac Clean, maghiarul 
Torok, care a eliminat pe Curcetti 

(Italia) ți campionul european, 
Homberg (R.F. Germană), tn se

mifinalele categoriei cocoț se vor 

întîlni Gțigoriev (U.RSJS.), Mi- 

trovici (Iugoslavia) ți Zavadski 

(R.P. Polonă), Rascher (R.F. Ger
mană).

Joi a fost zi de odihnă.

desfășurare a legăturilor spor
tive internaționale. După cum 
se știe R. P. Chineză s-a retras 
din C.I.O. in semn de protest 
împotriva menținerii ilegale a 
comitetului olimpic din Taiwan. 
In fața protestelor opiniei spor
tive mondiale C I.O. a fost ne
voit sa facă dreptate. De acum 
înainte R. P. Chineză va putea 
să devină 
Comitetul 
pic și să 
olimpice.

Hotărîrea C LO. a fost pri
mită cu satisfacție în cercurile 
sportive internaționale.

(Agerpres)

din nou membră in 
Internațional Olim- 

participe Ia Jocurile

PE SCURT
• Comitetul de organizare 

celui da al Vll-lea Festivala
Mondial al Tineretului ți Stu
denților de la Viena a pr.mit 
în ultimul timp numeroase 
știri în legătură cu pregătirile 
pe care le fac sportivi din di
ferite țări în vederea Jocurilor 
sportive prietenești ale Festiva
lului.

La Viena vor sosi delegații 
sportive din Franța, U.R.S.S., 
R. F. Germană, Norvegia, Tu
nisia, Italia, R. P. Chineză, 
Anglia, Brazilia, Irak și alte 
țări. In capitala Austriei se fac 
intense pregătiri pentru amena
jarea stadioanelor și terenuri
lor unde se vor desfășura în-
jarea stadioanelor și tere 
lor unde se vor desfășura 
trecerile.

In orașele din Austria 
desfășoară o competiție 
fotbal la care participă 
de echipe de tineret, 
competiției va aveia loc la Vie- 
na înaintea deschiderii Festi
valului. In cinstea întrecerilor 
sportive ale Festivalului, între 
31 mai și 1 iunie, se va dis
puta cursa ciclistă Viena-Bra- 
tislava-Viena cu participarea 
celor mai cunoscuți alergător4 
din Austria, R. D. Germană și 
R. Cehoslovacă.

st
de

100 
Finala

• După cum s-a mai anunțat 
turneul final al campionatului 
mondial masculin de handbal 
se va desfășura între 13 și 21 
iunie în Austria. La turneu 
participă 8 echipe împărțite în 
două grupe. Echipa R. P. Ro
mine joa i în grupa B alături 
de echipele R- P. Ungare, 
Austriei, și Elveției. In primul 
meci handbaliștii romîni vor 
juca în orașul Krems cu echipa 
Austriei. Jocurile următoare, 
se vor disputa la Bruck an der 
mur cu echipa R. P. Ungare 
și la Baden cu formația Elve
ției. Finala campionatului se 
va disputa la 21 iunie

© In cadrul unui concurs 
atletic desfățurat la Odesa 

studentul Igor Garin a cîțtigat 

proba de săritură cu prăjina, 
realizînd performanța de 4,55 

m. Garin deține acum a doua 

performanță sovietică la săritu

ra cu prăjina. După cum se 

țtie, cea mai bună performanță 
a fost stabilită 

dimir Bulatov 

un nou record 
rind 4,62 m.

recent de Fla

tare a stabilit 
european să-
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Prietenia dintre popoarele 
tuturor țărilor socialiste 

este puternică și indestructibilă
Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov 

la mitingul de la Shkodra
SHKODRA 28 (Agerpres). — 

.TASS transmite:
Luînd cuvîntul la mitingul care 

a avut loc la Shkodra, în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice, care 
vizitează Albania. N. S. Hrușciov 
a spus :

Prietenia dintre popoarele tutu
ror țărilor socialiste este puterni
că și indestructibilă. Și aceasta 
constituie o chezășie a faptului că 
țările noastre vor păși și pe viitor 
cu încredere și fermitate pe calea 
construirii socialismului și comu
nismului ajutîndu-se reciproc. Duș
manii comunismului ar trebui să 
reflecteze bine la ceea ce ar putea 
urma dacă ei ar încerca să tul
bure construcția pașnică din orice 
țară socialistă. Marea familie a 
popoarelor din țările socialiste nu 
va îngădui ca vreuneia din aceste 
țări să i se aducă prejudicii. Cu 
cit mai puternică va fi această 
prietenie frățească, cu atît va fi 
mai mare încrederea cu care vom 
merge înainte pe calea indicată de 
marii noștri dascăli, Karl Marx și 
Vladimir llici Lenin.

In continuare N. S. Hrușciov a 
vorbit despre faptele eroice pe care 
poporul sovietic le-a înfăptuit în 
perioada puterii sovietice, despre 
succesele pe care popoarele state
lor socialiste le-au obținut după ce 
au devenit stăpîni adevărați în ță
rile lor, făuritori ai vieții libere. 
El a vorbit despre marile succese 
obținute în domeniul dezvoltării 
industriei, agriculturii, științei și 
culturii Uniunii Sovietice, despre 
ridicarea bunăstării poporului so
vietic.

întregul popor sovietic, a spus 
N. S. Hrușciov, muncește cu abne
gație pentru îndeplinirea planului 
septenaf de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S., aprobat de 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. Sîntem convinși că acest 
plan va fi îndeplinit cu succes.

In prezent pînă și adversarii cei 
mai înverșunați ai comunismului 
nu pot nega succesele pe care 
le-au obținut țările socialiste și în
deosebi Uniunea Sovietică, unde 
mai de vrente decit în celelalte 
țări, a fost înfăptuită revoluția so
cialistă.

Oamenii sovietici se bucură în 
mod sincer de succesele obținute 
de frații noștri — oamenii muncii 
din Albania. Ați făcut un mare pas 
înainte în comparație cu ceea ce 
era la dv. în timpul regelui Zogu. 
Republica Populară Albania își 
dezvoltă rapid economia socialistă. 
An de an crește bunăstarea și ni
velul cultural al poporului. Mă 
iaflu pentru prima oară in țara dv. 
Comitetul Central al Partidului 
'Muncii din Albania și tovarășul 
Enver Hodja personal m-au invi
tat în repetate rînduri în Albania. 
Aș fi dorit mult să profit de aceste 
invitații amabile, dar nu am reușit 
pînă acum să vin la dv. Sîntem 
bucuroși să vă vizităm, să cu

Cuvîntarea tovarășului Mehmet Shehu
SHKODRA 28 (Agerpres). — 

ȚASS transmite :
Luînd cuvîntul în cadrul mitin

gului de la Shkodra, consacrat vi
zitei în R.P. Albania a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania, a 
spus că odată cu crearea statului 
sovietic, poporul albanez a căpă
tat un adevărat prieten și aliat. 
Așa cum fără victoriile eroice ale 
glorioasei Armate Sovietice ar fi 
fost cu neputință eliberarea noas
tră de sub jugul cotropitorilor 
străini și instaurarea puterii popu
lare, tot așa și fără ajutorul mul
tilateral al Uniunii Sovietice nu 
am fi putut realiza izbînzi atît de 
mari și nu am putea construi cu 
succes socialismul în țara noas
tră.

Referindu-se în continuare la si
tuația internațională, Mehmet She
hu a spus: Guvernul nostru pro
movează consecvent o politică de 
pace și de bună vecinătate. Dar 
ne neliniștește faptul că de-a lun
gul frontierelor noastre sînt am

Școlarii sovietici petrec plăcute ore de odihnă pe țărmul 
Mării Negre

noaștem minunata dv. țară, să ve
dem cu ochii noștri ce reprezintă 
Albania, să cunoaștem viața eroi
cului popor albanez.

In lupta împotriva dușmanilor 
patr.ei sale, poporul albanez a do
vedit că el știa să lupte pentru li
bertate și independent. Luînd pu
terea în mîinile sale poporul alba
nez sub conducerea Partidului 
Muncii din Alban.a a înfăptuit 
mari transformări. Ați înfăptuit 
mult, dar mai aveți încă de reali
zat lucruri mărețe, vi se desch d 
perspective minunate.

Albania va avea tot ce este ne
cesar omului, iar ceea ce-i va lipsi 
va putea primi de la celelalte țări 
socialiste pe bază de schimb.

Folosind resursele sale naturale, 
Albania poate deveni o adevărată 
grădină înfloritoare. Astăzi în dru
mul nostru de la Tirana spre 
Shkodra am trecut prin fața po- 
vîrnișurilor muntoase acoperite de 
tufe. Dacă pe aceste povîrnișuri 
s-ar planta vii și alte culturi folo
sitoare, ele ar aduce poporului al
banez un belșug de fructe în can
titate suficientă atît pentru el, cit 
și pentru export. Albania dispune 
de zăcăminte de minereu de fier, 
nichel, crom, bauxită, de rezerve 
de petrol și gaze. In subsolul pă- 
mintului dv. se află o cantitate 
uriașă de diferite minereuri pre
țioase. In veacul minunilor științei 
și tehnicii în care trăim, in veacul 
chimiei nu trebuie decît să muncim 
bine pentru ca toate darurile na
turii să fie puse în slujba omului. 
Asemenea posibilități există in Al
bania. iar ceea ce nu aveți dv. vă 
vom da noi pentru ca bogățiile na
turale descoperite să devină un bun 
al poporului dv.

In continuare tovarășul N. S. 
Hrușciov a vorbit despre necesita
tea întăririi păcii prin toate mij
loacele. Din punct de vedere teri
torial Republica Populară Albania 
nu se învecinează cu celelalte țări 
ale lagărului socialist participante 
la Tratatul de la Varșovia. Dar de 
partea ei se află toate forțele la
gărului socialist. Orice atentate ale 
imperialiștilor la libertatea și inde
pendența Albaniei vor suferi inevi
tabil un eșec total.

Acum, cînd dispunem de o teh
nică atit de perfecționată, avem 
posibilitatea de a vă sprijini cu 
forțe destul de mari, ch.ar fără a 
trimite trupe direct pe teritoriul 
Albaniei. Vreau să repet încă o 
dată ceea ce am spus la mitingul 
de ieri de la Tirana, și anume că 
guvernul italian a întreprins o ac
țiune nechibzuită punind teritoriul 
țării sale la dispoziția S.U.A. in 
vederea creării de baze pentru ra
chete îndreptate împotriva dv. și 
împotriva Uniunii Sovietice. Prin 
aceasta, guvernul italian își expune 
țara unei primejdii extrem de mari, 
deoarece dacă se va întreprinde un 
atac împotriva noastră, vom căuta 
în primul rînd să distrugem ba
zele pentru rachete îndreptate îm

plasate baze militare, care pun în 
primejdie pacea și ne amenință. 
Italia a amplasat pe teritoriul ei 
baze pentru arma-rachetă. Grecia 
intenționează și ea să stocheze ra
chete americane pe teritoriul său. 
Guvernul nostru stă de strajă in
tereselor superioare legate de men
ținerea independenței țării. El a 
făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru a menține pacea în Balcani. 
Dar nu putem sta cu mîinile în
crucișate, văzînd primejdia pe care 
o prezintă pentru noi rachetele. Să 
nu uite pcei cărora le place să se 
joace cu focul că Albania nu este 
singură, nu este o țară izolată, ea 
nu poate fi îngenunchiată. Ea este 
semnatară a Tratatului de la Var
șovia, o țară care face parte din 
puternicul lagăr al socialismului, 
al cărui stegar este Uniunea So
vietică.

In continuare vorbitorul a ară
tat că poporul albanez și guver
nul său au sprijinit totdeauna și 
în întregime politica externă de 
pace a Uniunii Sovietice, căci ea 
corespunde întrutotul intereselor 
celor mai vitale ale întregii ome- 

potriva noastră. Dar ce înseamnă 
distrugerea acestor baze ? Ele nu 
sînt așezate pe stinci pustii, ci în 
locuri unde trăiesc oameni. Dar 
guvernele țărilor care își pun teri
toriul la dispoziție puterilor de 
peste ocean in vederea creării de 
baze pentru rachete nu țin seama, 
nu se știe de ce, de interesele vi
tale ale popoarelor lor.

Cînd am vorbit cu tov. Enver 
Hodja despre relațiile dintre Alba
nia și Grecia, el le-a caracterizat 
astfel : nici pace, mei război.

— Dar dv. ați purtat război îm
potriva Greciei ? — l-am între
bat eu.

— Nu, nu am luptat. Dar guver
nul grec consideră că Albania a 
luptat împotriva Greciei.

Cum stau în realitate lucrurile ? 
Fapt este că guvernul grec reflec
tează cam în felul următor : Mus
solini a atacat Grecia și grecii au 
început să-i bată pe fasciștii ita
lieni. Dar înamte de aceasta, ar
mata lui Mussolini cotropise Alba
nia și din această cauză in Grecia 
de astăzi unii apreciază că Grecia 
s-a aflat în stare de război cu Al
bania. Această logică provoacă ne
dumerire, deoarece oamenii cu ju
decata sănătoasă nu pot accepta 
niciodată asemenea reflecții.

Intr-adevăr, grecii au avut de 
suferit în război de pe urma fasciș; 
tilor italieni. Dar nici albanezii 
n-au suferit mai puțin din cauza 
lor. Nu se știe dm ce motive, a- 
cum, anumite cercuri din Grecia 
vor să pună toate acestea pe sea
ma albanezilor. Este oare logic ?

Tov. Enver Hodja mi-a spus că 
regele Greciei se bucură acum de 
ospitalitate în Italia, adică chiar in 
țara care a atacat atit Grecia cit 
și Albania. Cu toate acestea, atitu
dinea cercurilor guvernante din 
Grecia față de Italia este complect 
diferită de atitudinea față de Al
bania. Aceasta înseamnă abordarea 
problemei de pe poziții de clasă și 
nu corespunde relațiilor normale 
dintre state. Vă rog să mă înțele
geți așa cum trebuie — noi avem 
un simț de clasă foarte ascuțit, 
dar înțelegem prea bine că in re
lațiile dintre state nu trebuie să ne 
călăuzim numai după principi.le 
de clasă.

In continuare, N. S. Hrușciov 
s-a oprit la unele probleme ale si
tuației internaționale actuale, a 
vorbit despre perspectivele tratati
velor de pace între state. In în
cheierea cuvîntării sale, el a spus :

Vă mulțumesc pentru cuvintele 
bune și urările de întărire a prie
teniei dintre popoarele Uniunii So
vietice și Albaniei. Vă asigurăm că 
oamenii sovietici vor face tot ce le 
va sta în putință pentru ca să se 
întărească și să se dezvolte prie
tenia și colaborarea frățească din
tre Uniunea Sovietică și Albania, 
dintre toate popoarele țărilor so
cialiste. Nu ne este frică de nici un 
dușman atit timp cit există această 
mare comunitate.

niri. Republica Populară Albania 
va depune și în viitor toate efor
turile pentru a aduce modestul său 
aport la nobila cauză a menținerii 
și întăririi păcii în Balcani și în 
lumea întreagă.

Poporul sovietic, a spus în în
cheiere Mehmet Shehu, poate fi 
sigur că poporul albanez va fi 
totdeauna un prieten credincios 
care niciodată, în nici o împreju
rare nu va lăsa din mină steagul 
marxism-leninismului.

Oaspeții sovietici vizitează 
orașul Korcea

TIRANA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 28 mai N. S. 
Hrușciov și un grup de membri ai 
delegației de partid ȘÎ guvernamen
tale ai Uniunii Sovietice au sosit 
cu avionul în orașul Korcea. Ei au 
fost însoțiți de Enver Hodja, Meh
met Shehu, Hysni Kapo, Liri Be- 
lishova și alți conducători alba
nezi. Zeci de mii de oameni au sa
lutat cu căldură pe N. S. Hrușciov 
și pe ceilalți membri ai delegației 
sovietice.

Cu prilejul vizitei oaspeților so
vietici la Korcea, în piața princi
pală o orașului a avut loc un mare 
miting la care au luat cuvîntul 
Hysni Kapo și N. S. Hrușciov.

La 28 mai grupul delega|iei de 
partid și guvernamentale a Uni
unii Sovietice condus de N. A. 
Muhitdinov a vizitat Orașul Stalin 
unul din centrele industriei petro
lifere a Albaniei.

Muncitorii de la industria petro
liferă au făcut o caldă primire oas
peților sovietici.

-----O—
Mareșalul Pin De-huai 

a sosit la Tirana
TIRANA 28 (Agerpres). — 

A.T.A. transmite: La invitația ge
neralului colonel Beqir Balluku, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Apără
rii Populare al R. P. Albania, la 
28 mai a sosit în Albania, într-o 
vizită de prietenie, o delegație a 
Armatei Populare Chineze de E- 
liberare condusă de mareșalul Pîn 
De-huai, membru în Biroul Poli
tic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, locțiitor 
al premierului Consiliului de Stat 
și ministru al Apărării al R. P. 
Chineze.

Delegația va rămîne în R. P. 
Albania oînă la 2 iunie.

De peste hotare
Tratatul de pace va crea 

premisele reunificării Germaniei
Interviul acordat de W. Ulbricht 

agenjiei United Press International
BERLIN 28 (Agerpres). — 

Agenția A.D.N. a transmis inter
viul acordat de Walter Ulbricht. 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. fi 
prim vicepreședinte aț Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., lui F, Bar
tholomew, președintele Agenției 
telegrafice americane United Press 
International.

W. Ulbricht s-a referit la pro
blema Tratatului de pace cu Ger
mania, la rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului și la alte 
probleme ale situației internaționa
le actuale. W. Ulbricht a arătat cu 
guvernul R.D.G. consideră că as
tăzi, după 14 ani de la sfirșitul ce
lui de-al doilea război mondial, se 
poate ajunge la încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania. Un astfel 
de tratut ar trebui să fie semnal 
de reprezentanții celor două state 
germane. Acest lucru ar însemna o 
reglementare care ar constitui o 
cotitură in direcția destinderii ge
nerale a încordării, a creării pre
miselor de reunificare a Germa
niei,

înarmarea atomică a Germaniei 
occidentale, bazele pentru lansarea 
de rachete și politica revanșardă a 
guvernului R.F.G., a spus în con
tinuare W. Ulbricht, constituie 
piedici însemnate în calea regle
mentării pașnice a problemei ger
mane. Această politică se bazează 
pe trupele străine dizlocate in 
Germania occidentală și Berlinul 
occidental. El a subliniat că în
cheierea Tratatului de pace, înte
meiat pe principiile proiectului 
sovietic, ar însemna un pas hotărî- 
tor în direcția apropierii între 
cele două state germane.

Sperăm, a arătat în continuare 
W. Ulbricht, că la conferința la 
nivel înalt se va reuși să se ajun
gă la un acord cu privire la statu
tul orașului liber, demilitarizat 
Berlinul occidental. Dacă după în
cheierea Tratatului de pace, pu
terile occidentale vor dori să-și 
mențină trupele un timp oarecare 
in Berlinul occidental, vor trebui 
să fie încheiate in acest scop acor
duri speciale între R.D.G. și pu
terile occidentale. Noi considerăm 
insă că prezența trupelor puterilor 
occidentale în Berlinul occidental 
este nu numai cu totul inutilă ci 
și dăunătoare, deoarece oamenii 
politici din „orașul de fronl“ Ber
linul occidental consideră că pot 
folosi prezența trupelor occidentale, 
în Berlinul de Vest in interesul 
politicii lor provocatoare împotri
va R.D.G.

Nimeni nu se gindește să atace 
Berlinul occidental, a subliniat 
W. Ulbricht, nimeni nu se gindește 
să impună populației Berlinului 
occidental ceea ce aceasta nu do
rește și să se amestece in treburile 
Berlinului occidental.

W. Ulbricht a declarat că toate 
căile de comunicație care duc spre 
Berlinul occidental străbătind teri
toriul Republicii Democrate Ger
mane și care sînt o parte a acestui 
teritoriu se află sub autoritatea

BERLIN, 28 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. anunță că la 
consfătuirea de la Frankfurt pe 
Main a reprezentanților opiniei 
publice vestgermane, consa
crată pregătirii Festivalului 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena, a fost a- 
probat programul pe care îl va 
prezenta tineretul vest-german 
la acest festival.

MOSCOVA. La 28 mai la Mos
cova s-a semnat un acord cu pri
vire la colaborarea economică în
tre U.R.S.S. și Afganistan.

PARIS. In sala Mutualite din 
Paris a avut loc o solemnitate or
ganizată de Asociația de apărare 
a frontierelor de pe Oder-Neisse

Regiunea mediteraniană este la 
ora actuală terenul unor febrile 
manevre ale diplomației apusene. 
De la Ankara la Roma, de la Ma
drid la Atena, circulă într-un du-te 
vino miniștri, ambasadori și gene
rali însoțiți de inevitabilele lor 
escorte ziaristice. Vizitele acestea 
nu sînt simple formalități proto
colare cum încearcă să le descrie 
oficialitățile occidentale în confe
rințele de presă. Omul simplu din 
Grecia ca și din Italia, din Turcia 
sau din Spania se întreabă dacă 
nu cumva avalanșa aceasta de vi
zite ascunde tratative ce ating un 
cîmp de probleme pe care comuni
catele pentru uz public le ocolesc. 
Inspiră multe semne de întrebare 
mai ales insistența cu care perso
nalități grecești și italiene afirmă 
că n-au abordat problema unui 
pact mediteranean. „Dezmințirile 
acestea nu prea sînt luate însă în 
serios nici măcar în cercurile zia
ristice occidentale. Agenția pari
ziană „France Presse" afirma 
categoric că „în ciuda dezmințiri
lor oficiale, este evident că între 
guvernele din această regiune au 
loc convorbiri pe tema regrupării 
țărilor mediteranienc și întăririi 
apărării lor comune (a se citi — 
întărirea potențialului militar pus 
la dispoziția N.A.T.O. — n. n.) chiar 
dacă continuă să se declare că nu 
se pune problema unui pact medi- 
teranlan".

Ziarul turc „Son Posta" punea 
ideea creării „pactului meditera- 
nian" în mod direct în legătură cu 
vizitele unor politicieni turci, 
greci, italieni și spanioli. Ziarul 
preciza chiar că rolul de „membri 

Republicii Democrate Germane, 
stat suveran. De aceea, din organe
le de control asupra acestor căi de 
comunicație, îndeosebi după în
cheierea Tratatului de pace, pot 
face parte numai împuterniciți ai 
guvernului R.D.G. ; ei nu vor pu
tea fi niciodată „împuterniciți ai 
celor patru mari puteri".

Dacă există dorința să se ajungă 
la un acord cu privire la folosirea 
căilor de comunicație care se află 
exclusiv sub autoritatea Republi
cii Democrate Germane, trebuie să 
se ducă tratative cu guvernul 
R.D.G.

W. Ulbricht a subliniat că R.D.G. 
nu poate accepta în nici un caz 
includerea în N.A.T.O. a Germa
niei unificate. Germania reuni/ica- 
tu, a spus el, trebuie să mențină in 
egală măsură relații pașnice și de 
prietenie atît cu Răsăritul cit șt 
cu Apusul. Aceasta nu exclude po
sibilitatea ca, după încheierea Tra
tatului de pace, participarea celor 
două state germane la pacte mili
tare diferite pe de o parte la 
N.A.T.O. și pe de altă parte la 
Tratatul de la Varșovia să se men
țină pentru o anumită perioadă, 
în același timp, între țările 
N-A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia trebuie să se încheie un 
pact de neagresiune.

în continuare, IV. Ulbricht a 
subliniat că Confederația celor 
două state germane este calea paș 
nică cea mai scurtă de reunificare 
națională. Vorbind despre statutul 
orașului liber demilitarizat. Berli
nul occidental, IV. Ulbricht a de
clarat că dacă O.N.U. ar dori să 
participe la garantarea acestui sta
tut, R.D.G. nu ar avea obiecțiuni 
principiale.

Considerăm, a subliniat în în
cheiere Walter Ulbricht că este 
necesară retragerea tuturor trupe
lor străine nu numai din Berlinul 
occidental ci și din întreaga Ger
manie. Totodată, dacă există inten
ția de a încheia Tratatul de pace, 
noi nu am avea de obiectat împo
triva prezenței pe un timp limitat 
și cu un efectiv limitat a unor tru
pe străine în Germania occidentală 
și în Berlinul occidental, pentru 
retragerea cărora va fi necesară o 
oarecare perioadă. în proiectul so
vietic al Tratatului de pace, pe 
care îl sprijinim, se propune ca 
termenul de răminere a trupelor 
străine în Germania să fie de un 
an după încheierea Tratatului de 
pace.

Fiind întrebat dacă vor fi men
ținute comunicațiile între partea 
răsăriteană și cea apuseană a Ber
linului în cazul cînd R.D.G. va în
cheia Tratatul de pace, W. Ul
bricht a arătat că aceste comunica
ții vor fi menținute.

în convorbirea care a avut apoi 
loc, W. Ulbricht a subliniat că gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane ar saluta vizitarea în comun 
a Republicii Democrate Germane 
de către miniștrii care participă la 
Conferința de la Geneva.

cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a realipirii teritoriilor vestice 
la Polonia. Henry Torres, preșe
dintele Consiliului Superior al 
Radiofoniei franceze, a subliniat 
importanța declarației făcute nu de 
mult de generalul de Gaulle pri
vind faptul că frontiera de pe 
Oder-Neisse este inviolabilă. El a 
arătat că toți francezii consideră 
această frontieră ca o frontieră a 
pă;ii și ca o frontieră definitivă.

KIEV. In dimineața zilei de 28 
mai un nou avion rapid turbopro- 
pulsor „An-10" a terminat un zbor 
pe traseul Kiev-Moscova-TibUisi- 
Adler-Harkov-Kiev. în decurs de 
7 ore aeronava a parcurs o distan
ță de 4.470 kilometri, avind pe 
bord 85 călători. Noul avion poa

Sucursala mediteraneană

fondatori" îl vor juca Turcia, Gre
cia, Italia și Spania, apoi vor a- 
dera Franța și Marocul (după ce 
vor aplana litigiile dintre ele) și 
că nu va fi uitat nici Ciprul. Zia
rul turc afirma în plus că actul de 
naștere al noului „pact" urmează 
să fie pus la punct în septembrie 
la Ankara sau la Roma.

Cui folosește un „pact medite- 
ranian" și cine l-a inspirat ? 
„France Presse" spunea clar în 
comentariul corespondentului său 
din Atena că Statele Unite „nu 
sînt străine" de aceste febrile ma
nevre diplomatice. Formula „nu 
sint străine" este, desigur, un mod 
discret de a mărturisi paternitatea 
inițiativei „pactului mediteranian".

Ziarul grec „Kathiemerini" 
sublinia că datorită slăbirii 
N.A.T.O., Grecia și Turcia urmă
resc „realizarea unui acord cu pri
vire la modalitatea de a transfor
ma regiunea răsăriteană a Mării 
"Mediterane într-o axă de sprijin" 
pentru planurile strategice occiden
tale. Este ceea ce spunea și „Av- 
ghi“ cînd afirma că diploma
ția americană se bazează în 
planurile sale pe „posibilitățile ce
lor două țări de a crea nucleul 
unei noi organizații occidentale

Răspunsul lui 
H. S. Hrușciov 

la mesajul Asociației 
naționale a foștilor 

luptători din rezistență 
din Franța

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 mai a 
apărut nr. ti al revistei „Mcjdu- 
narodnaia Jizn“ care publică răs
punsul din 9 mai al lui N. S. 
Hrușciov la mesajul Asociației na
ționale a foști.or luptători din re
zistență din Franța in legătură cu 
problema germană.

In cursul întregii perioade post
belice, arată N. S. Hrușciov, gu
vernul sovietic a întreprins nu
meroase acțiuni care au urmărit 
să se ajungă, printr-un acord intre 
state, la soluții în domeniul slă
birii încordării internaționale, al 
asigurării unei păci trainice și al 
asigurării securității în Europa și 
în lumea întreagă.

In ce privește problema ger
mană, se spune în răspunsul lui 
N. S. Hrușciov, am considerat și 
continuăm să considerăm că sem
narea Tratatului de pace cu Ger
mania și a unui acord cu privire 
la transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber poate în
semna începutul unei însănătoșiri 
radicale a situației în Europa Cen
trală și poate pregăti terenul pen
tru reunificarea treptată a Germa
niei printr-o înțelegere între cele 
două state germane.

Convorbirea președintelui 
Eisenhower 

cu cei 4 miniștri de externe
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

La 28 mai, președintele S.U.A., 
Eisenhower, însoțit de secretarul 
de stat Chr. Herter, a primit pe 
A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U-R.S.S., S. Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei și M. Couve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței.

După această întîlnire, Hagerty, 
secretarul Casei Albe pentru pro
blemele presei, a convocat o con
ferința de presă la care printre al
tele a declarat: Președintele și-a 
exprimat speranța ca in cursul 
schimbului multilateral de vederi 
care se desfășoară la Geneva va 
fi găsită o mai buna abordare a 
rezolvării problemelor care stau 
în fața noastră în Europa. Pre
ședintele a subliniat, firește, ne
cesitatea căutării unei soluții paș
nice a problemelor care ne stau 
în față. El și-a exprimat de ase
menea speranța că după ce se vor 
întoarce la Geneva miniștrii Afa- 
cer.lor Externe vor putea reializa 
un progres care, să facă utilă și 
de dorit ținerea propusei conferin
țe a șefilor de guverne.

După cum s-a anunțat la Was
hington, joi la ora 19 Gmt, avio
nul avind la bord pe miniștrii 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S., 
Angkei, Franței și Statelor Unite 
a părăsit capitala Statelor Unite, 
îndreptîndu-se spre Geneva.

te decola și ateriza nu numai pe 
o pistă de beton, ci si pe sol. 
După ce a decolat de pe aeropor
tul din Kiev, avionul s-a ridicat în 
numai 12 minute la o altitudine 
de 8000 metri.

LENINGRAD. La Leningrad 
și-a încheiat lucrările sesiunea 
științifică de cristalografie, la 
care au luat parte 50 cunoscut! 
cristalografi din 15 țări.

EREVAN. La Erevan începe 
construirea celui mai mare acce
lerator electronic circular din Eu
ropa.

PEKIN. După cum anunță zia
rul „Sinminvanbao", în China a 
început construirea unui canal de 
1200 km. între marile fluvii Ianțzî 
și Huanhe.

N. A. T.
care să cuprindă întreaga regiune 
a Mării Mediterane, să lege 
Spania de blocul Atlantic, sa 
creeze o rețea strategică de la Gi
braltar pînă în Turcia și să ajute 
pe viitor la legarea indirectă a 
Marocului și Egiptului la N.A.T.O."

Interesul Departamentului de 
Stat a| S.U.A. pentru regiunea me- 
diteranianâ nu este de dată re
centă. Chiar și ideea „pactului me
diteranian" are un trecut de cîțiva 
ani. Diplomația americană inten
ționează de multă vreme să creeze 
o sucursală mediteraniană a 
N.A.T.O. Această intenție se ba
zează pe planuri agresive ameri
cane îndreptate în două direcții : 
I) împotriva Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste; 2) îm
potriva mișcării de eliberare na
țională din Orientul Arab și 
Africa. Privită prin prisma acestor 
planuri, regiunea mediteraniană 
are o importanță strategică deose; 
bită. Situația din această zonă 
(creșterea mișcărilor populare îm
potriva insta’ării de rampe pentru 
rachete atomice în Italia, Grecia 
etc.; succesele mișcării de eliberare 
națională în lumea arabă ; trezirea 
la viață a continentului negru; 
disensiunile dintre partenerii a-

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne 

iu Irak a prezentat scrisorile 
de acreditare

BAGDAD 28 (Agerpres). La 27 
mai a.c.t Ion Georgescu, ambasa
dor extraoi dinar și pienipo^cn.Lur 
al R. P. Romine in Republica 
Irak, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Consiliu
lui Suveranității,

La solemnitatea care a avut loc 
cu acest prilej au fost prezențe : 
Khaled El Nakshabandi, membru 
al Consiliului Suveranității, Has
him Jawad, ministru al Afacerilor 
Externe și alte personalități.

Ambasadorul Ion Georgescu și 
președintele Consiliului Suveran— 
tații, Najib El Rubay, au rostit 
scurte cuvîntări. In cuvintul său, 
ambasadorul R. P. Romîne în Irak 
a spus printre alte : „Poporul ro- 
mîn a salutat cu căldură glorioasa 
revoluție de la 14 iulie, expresie a 
voinței poporului irakian și pri
vește cu multă simpatie eforturile 
care se fac în țara dv. pentru dez
voltarea economiei naționale, pen

Ministrul R.P. Romîne în Elveția 
a prezentat scrisorile 

de acreditare
BERNA 28 (Agerpres). La 26 Au fost de față Max Petitpierre 

mai a.c. Grigore Geamăna, șeful Departamentului Politic, 
ministrul R.P.R. la Berna, a pre- Charles Oser, șeful Cancelariei 
zentat scrisorile de acreditare pre- Confederației, Richard Aman, șeful 
ședintelui Confederației Elveției, protocolului, precum și membrii 
Paul Chaudet. Legației R.P.R. țn Elveția.

Prezențe romînești peste hotare

Succesul maestrului Silvestri 
în Australia

MELBOURNE 28 (Agerpres). — Ziarele din Melbourne continuă » 
să-și exprime admirația față de arta lui Constantin Silvestri care, 
după cum s-a anunțat, a dirijat la 27 mai un concert al Orchestrei 
Simfonice a orașului Melbourne. Criticul muzical al ziarului „Mel
bourne Age“ îi consacră un articol în care declară : „Ne exprimă m 
tot respectul față de Silvestri, care a dirijat orchestra cu atîta căldură. 
Dirijorul romîn este un dinam, o furtună, sau cum vreți să-i spuneți ; 
vioiciunii și energiei sale clocotitoare i se adaugă măiestria admira
bilă necesară unui dirijor". In continuarea articolului, autorul sub
liniază romantismul lui Silvestri care, în același timp, dă dovadă de 
o puternică personalitate în ce privește ritmul și mișcarea pe care o 
imprimă orchestrei. „Simfonia a IV-a de Ceaikovski în interpretarea 
lui Silvestri a fost zguduitoare prin forța și elocvența sa".

întîlnire Ia Kiev cu Cititorii revistei
„Narodnaia

KIEV 28 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 27 mai la biblioteca 
„P.C.US." din Kiev a avut loc o 
întîlnire a cititorilor revistei 
„Narodnaia Rumînia" la care din 
partea publicației romînești au 
participat Nicolae Moraru, redac- 
tor-șef al acestei reviste și Vic
tor Nicolau.

La întilnirea care a fost des
chisă de Ivan Pedaniuk, președin
tele Uniunii Ziariștilor din R.S.S. 
Ucraineană, a fost relevat marele 
succes de care se bucură revista 
în rîndurile oamenilor muncii din 
republică. Fiecare număr al revis
tei este difuzat în peste 10.000 
exemplare în rîndurile cititorilor 
din Ucraina, care manifestă un 
viu interes pentru viața Romîniei 
contemporane.

Nicolae Moraru a informat pe 
cei prezenți asupra planurilor re
dacției.

Radio Delhi a transmis un program 
dedicat Festivalului și concursului 

internațional „G. Enescu“
DELHI 28 (Agerpres). — Radio 

Delhi a transmis în seara zilei de 
24 mai un program de o oră și 
jumătate dedicat Festivalului și 
concursului internațional „George 
Enescu", care a avut loc la Bucu
rești în toamna anului 1958, în ca
drul programului au fost transmise 
piese muzicale interpretate de 
laureațîî St. Ruha, Valentin și Ște
fan Gheorghiu și Li Min-cean. De

0.
tlantici) neliniștește Departamen
tul de Stat. Diplomații americani 
consideră că un „pact medi
teranian" ar consolida pozițiile 
N.A.T.O. in Mediterană, ar ușura 
transformarea unor țări din a- 
ceastă regiune în baze strategice 
ale S.U.A., ar fi o verigă de legă
tură între N.A.T.O., pactul fost de 
la Bagdad și S.E.A.T.O. „Pactului 
mediteranian" i s-ar atribui și ro
lul de jandarm colonial, el trebu
ind să frineze impetuoasa mișcare 
de eliberare națională din Orientul 
arab și Africa și să înlocuiască 
falimentara „doctrină Eisenho
wer".

A crea un asemenea pact nu 
este însă deloc simplu. In primul 
rind — popoarele din țările ce ar 
trebui incluse în sucursala mediie- 
raniană a N.A.T.O. dau dovadă de 
o împotrivire energică față de pla
nurile americane. In al doilea rinl 
chiar și între guvernele acestor 
țări există divergențe ce continuă 
să mocnească și care pot oricînd 
răbufni cu violență (vezi Grecia 
și Turcia, de exemplu). In al trei
lea rînd. Washingtonul și Londra, 
pare-se, n-au intenții comune în 
legătură cu proiectatul pact. In 
timp ce Anglia visează un pact 

tru consolidarea independenței R& 
publicii Irak și a pudi în (Jrien* 
iul Arab**,

în încheiere ambasadorul R. P, 
Romîne a spus : „Acordul comer
cial și acordul de asistență tch» 
nico-șiiințifică încheiate intre ța» 
nle noastre creează coruLții pen- 
tru lărgirea colaborării todaice 
dintre Republica Populară Romi» 
nă și Republica Irak pe baza o 
vun..ajului reciproc**.

In cuvintul său de răspuns, pre
ședintele Najib El Rubay și-a ex
primat dorința vie a guvernului 
irakian pentru întărirea și dez
voltarea relațiilor prietenești din
tre ambele țări.

Președintele a transmis urări de 
sănătate președintelui Prezidiului 
Marii Adunării Naționale a Re
publicii Populare Romîne și cele 
mai bune urări pentru Republica 
Populară Romînă, și pentru po
porul romîn prieten.

Ruminia*1
Cei ce au luat cuvîntul la în

tîlnire au subliniat de asemenea 
interesul crescînd care se mani
festă in Ucraina față de publica
țiile periodice difuzate în republi
că in limba romînă.

—e—

Artiști romîni 
la Concursul internațional 

„Haydn-Schubert"
VIENA 28 (Agerpres). —•
In prezent la Viena sg desfășoa

ră Concursul muzical internațio
nal „Haydn-Schubert", la care 
participă 58 de artiști din 18 țări.

Printre cel 13 concurenți admiși 
la etapa a treia se numără și ti
nerii soliști romîni : Dan Iordă- 
chescu, Cornel Fănățeanu și Mart
ha Kessler.

asemenea, au fost transmise dublul 
concert pentru două viori și or
chestră de Bach in interpretarea 
renumiților artiști David Oistrah 
și Yehudi Menuhin și piese mu
zicale interpretate de orchestra 

simfonică a filarmonicii de stat 

„George Enescu" sub bagheta cu- 

noscuților dirijori Sir John Barbi
rolli, G. Georgescu și C. Silvestri.

mediteranian sub tutela ei (pri
mise, de altfel, promisiuni în a- 
cest sens, în urmă cu ani de la 
S.U.A.), conducătorii americani 
nu concep acest pact decît sub 
directa lor conducere. La capito
lul dificultăți trebuie să punem și 
problema țărilor arabe. In privința 
aceasta, e interesant că S.U.A. se 
feresc să intervină prea direct și 
încearcă să manevreze mai ales 
prin mijlocitori — diplomații itali
eni și spanioli. Aceștia încearcă 
să acrediteze ideea că „pactul me
diteranian" n-ar avea nimic co
mun cu N.A.T.O. și că ar fi un 
fel de „a treia forță". încercările 
acestea au fost inutile: ele n-au în
șelat opinia publică arabă care a 
înțeles că ...pactul mediteranian" 
este o în:ercare de a readuce in 
întreaga lume arabă dominația co
lonială.

S-ar putea ca dificultățile ce le 
întimpjnă „pactul mediteranian", 
ca și întreaga politică agresivă a 
N.A.T.O.. să fie sursa insistenței 
cu care se încearcă învăluirea în 
tăcere a tratativelor ce se poartă 
î.n culise la Ankara. Atena, Roina 
și Madrid. Nu este exclus ca aceste 
dificultăți de neinlăturat să ducă 
pină la urmă la abandonarea „pac
tului mediteranian". In orice caz, 
interesele păcii în această regiune, 
năzuința puternică a popoarelor 
către slăbirea încordării internațio
nale, trebuie să stimuleze eforturi 
constructive și să determine renun
țarea la politica combinațiilor a- 
gresive, politică ce nu promite ni
mic bun inițiatorilor ei.
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