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HOTĂRÎREA
C. C. al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne 

cu privire la cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul fascist

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne au adoptat 
o Hotărîre cu privire la cea de-a 15-a aniversare a 
zilei de 23 August, ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națională a 
poporului romîn.

Așa cum se arată în Hotărîre, victoria insurecției 
armate din 23 August 1944 și răsturnarea dictaturii 
militare fasciste obținute sub conducerea Partidului 
Comunist Romîn prin acțiunea coordonată a forțelor 
patriotice populare, a soldaților, ofițerilor și gene
ralilor patrioți din armată, în condițiile loviturilor 
nimicitoare date armatelor fasciste de Armata Sovie
tică eliberatoare, a constituit o cotitură istorică în 
viața poporului romîn. Ea a însemnat începutul 
revoluției populare care a dus la instaurarea regi
mului democrat-popular și la construirea socialismu
lui în țara noastră.

In întreaga țară oamenii muncii au început de pe 
acum pregătirile în întîmpinarea marii sărbători a 
eliberării patriei. In legătură cu aceasta, Hotărîrea 
prevede sarcinile organizațiilor de partid, sindicale 
și de U.T.M. privind larga desfășurare a întrecerii 
socialiste pentru obținerea de noi și importante suc
cese în producția industrială și agricolă. Se vor 
desfășura acțiuni de înfrumusețare a orașelor și sa
telor și alte lucrări de interes obștesc.

Celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist îi va fi consacrată o sesiune so
lemnă a Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne. Sfaturile populare regionale se 
vor întruni în sesiuni festive.

Hotărîrea prevede că în ziua de 23 August la 
București și în orașele reședință de regiune vor avea 
loc parăzi militare, defilări ale gărzilor muncitorești 
și demonstrații ale oamenilor muncii. In celelalte 
orașe din țară vor avea loc demonstrații ale oame
nilor muncii sau mitinguri.

In a doua jumătate a anului 1959 se va deschide 
la București expoziția „Dezvoltarea economiei Repu
blicii Populare Romîne în cei 15 ani de la eli
berare".

Marii sărbători îi vor fi consacrate o ședință so
lemnă a Academiei Republicii Populare Romîne și o 
sesiune științifică comună a Școlii Superioare de 
Partid „Ștefan Gheorghiu", Institutului de Istorie a 
Partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R., Institutului 
de Istorie și celorlalte institute de științe sociale ale 
Academiei Republicii Populare Romîne și a Acade
miei Militare Generale.

Institutul de Istorie a Partidului de pe lîngă C.C. 
al P.M.R. va edita o lucrare cu privire la pregăti

rea și desfășurarea insurecției armate de la 23 Au
gust 1944 și la însemnătatea ei istorică. De aseme
nea vor apare o lucrare de sinteză „Economia 
Romîniei între anii 1944—1959“ și alte lucrări știin
țifice legate de această aniversare.

Așa cum se arată în Hotărîre, între 13 și 24 august 
se va desfășura „Decada culturii din R. P. Romînă" 
cu prilejul căreia se vor trece în revistă realizările 
în domeniul creației artistice și culturii. In cadrul 
decadei se vor prezenta spectacole de teatru, vor 
avea loc concerte și audiții a noi lucrări muzicale, 
simfonice și cîntece de masă, se va deschide expo
ziția anuală de stat a artelor plastice unde vor fi 
expuse opere ilustrînd momente și aspecte din lupta 
poporului pentru eliberare și pentru construirea so
cialismului. La manifestările organizate în cadrul 
decadei vor lua parte cele mai bune formații artistice 
de amatori din întreprinderi, instituții și de la sate, 
care s-au evidențiat cu prilejul concursului pe țară 
In cinstea aniversării eliberării patriei de sub jugul 
fascist.

In cursul anului se vor publica noi romane, vo
lume de nuvele, poezii și alte lucrări beletristice 
consacrate luptei poporului în frunte cu comuniștii 
în anii ilegalității, pregătirii și înfăptuirii insurec
ției armate, construirii socialismului în țara noastră. 
Se vor realiza filme artistice și documentare evo- 
cînd episoade ale insurecției armate și participării 
Romîniei la războiul antihitlerist.

Activitatea desfășurată de P.C.R. pentru pregă
tirea și înfăptuirea insurecției armate din august 
1944 va fi oglindită într-o expoziție la Muzeul de 
Istorie a Partidului.

O largă și bogată activitate cultural-educativă se 
va desfășura în cluburi, cămine culturale, școli, in
stitute de învățămînt superior și unități militare. 
Vor avea loc conferințe, concursuri de masă, între
ceri sportive.

Pentru tineretul muncitor și studios, vor avea loc 
o serie da manifestări cu caracter educativ patriotic, 
— întîlniri cu militanți ai mișcării muncitorești, 
excursii și vizite la muzeele și locurile evocînd mo
mente importante din istoria Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La Tim’șoara și Arad se vor dezveli monumente 
ridicate în memoria ostașilor romîni căzuți în luptele 
împotriva armatelor fasciste.

Se va emite o serie de timbre consacrată aniver
sării a 15 ani de la victoria insurecției armate.

Zilele de 23 și 24 August vor fi zile nelucrătoare.

Tn sectorul viticol al gospodă
riei agricole de stat Urlați, raio
nul Cricov, regiunea Ploești, se 
efectuează al doilea legat și stro
pit al viței de vie.

Prolelarl din foaie țările, uniți-vă!

feînteia 
neretului
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Să intensificăm ritmul lucrărilor
de îngrijire a culturilor

în ultima săptămînă, 
în întreaga țară s-a 
lucrat din plin la în- 
.grijirea culturilor. Po
trivit datelor centrali
zate de Ministerul A- 
griculturii și Silvicul
turii, prașila a doua 
la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui se a- 
propie de sfîrșit în ma
joritatea regiunilor ță
rii, la cartofi a fost 
executată în proporție 
de 73 la sută, iar la 
porumb de 44 la sută.

în întreaga țară, 
gospodăriile agricole

colective sînt fruntașe 
în executarea lucrărilor 
de îngrijire a culturi
lor. în aceste unități 
se execută acum intens 
prașila a doua la po
rumb și a treia Ia ce
lelalte culturi prășitoa. 
re. Aceste lucrări se 
desfășoară într-un ritm 
intens și în gospodă
riile agricole de stat, 
îndeosebi în cele din 
regiunile Constanța, 
Timișoara, Craiova, 
București și Pitești.

Prașila a doua la

sfecla de zahăr _ este 
întîrziată în regiunile 
Iași și Galați, iar la 
floarea-soarelui în re
giunile Iași, Bacău, 
Galați și Stalin.

De asemenea, au ră
mas în urmă în execu
tarea acestei lucrări la 
porumb regiunile Iași, 
Bacău. Galați, Hune
doara Ploești și Stalin.

Față de stadiul de 
îmburuienare a culturi
lor și de cerințele a- 
grotehnree, în toate re
giunile lucrările de în
grijire a culturilor tre

buie intensificate pen
tru ca pînă la începe
rea lucrărilor de. recol
tare să se execute cel 
puțin 3 prașile la po
rumb și 4 prașile la 
floarea soarelui, sfecla 
de zahăr, bumbac etc. 
Totodată este necesar 
să se continue lucrări
le de îngrijire a cultu
rilor în grădinile de 
legume și în vii, pre
cum și cele de preve
nire și combatere a 
dăunătorilor.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

Tineretul 
la construcții 

de școli
Se mărește 
localul școlii

Școala de 7 ani din comuna 
Deleni, raionul Vaslui, deve
nise neîncăpătoare neutru nu
mărul mereu crescînd al fiilor 
de țărani muncitori din această 
comună, dornici de învățătură. 
In vederea asigurării unor con
diții și mai bune pentru desfă
șurarea procesului de învătă- 
mînt, organele locale au hotărit 
ca alături de localul vechi al 
școlii să se construiască încă 
trei săli de clasă, o cancelarie 
și un laborator. Vestea aceasta 
a fost primită cu mare bucurie 
de către țăranii muncitori din 
comună. La chemarea ornani- 
zației de partid, alături de ță
ranii muncitori virstnici, au ve
nit să muncească voluntar la 
construirea acestei anexe a șco
lii, numeroși tineri. Printre a- 
ceștia se numără și Vasile Da
mian, Neculai Crăciun, fon 
Maftei, Constantin Popa, Maria 
Crăciun și mulți alții care au 
prestat pină acum numeroase 
ore de muncă voluntară la 
transportarea materialelor ne
cesare construcției.

Pînă în prezent pe locul noii 
construcții au fost depozitate 
circa 8 tone de var și toată 
cantitatea de cărămidă necesară.

VICTOR VASILIU 
iuncționar

Școală nouă 
în Valea Uzei

La intrarea în cătunul Valea 
Uzei din comuna Rimeț, raio
nul Aiud, privirea îți este a- 
trasă de o clădire înalta ce se 
ridică impunător deasupra ce
lorlalte case.

Este noul local de școală a 
cărei construcție este aproape 
pe sfîrșite. De mult doreau ță
ranii muncitori din Valea Uzei 
ca (iii lor să aibă posibilitatea 
să învețe fără a mai parcurge 
pe jos kilometri întregi pină la 
școlile din satele din împreju
rimi.

Bucuria țăranilor muncitori 
din cătunul Valea Uzei este 
deci legitimă. Printre recentele 
realizări din cătun se numără 
și construcția noului local de 
școală. Alături de țăranii mun
citori, tinerii din comună au 
adus un aport prețios la ridi
carea acestei construcții.

T. VIOREL 
învățător

Noi utilaje 
petrolifere lomînești, 

livrate Indiei
Zilele trecute a părăsit portul 

Constanța, cu destinația Bombay, 
vasul de linie indian „Jalakendra" 
care transportă două instalații de 
foraj și alte utilaje petrolifere fa
bricate în țara noastră. Ele sînt 
destinate lucrărilor de explorare țn 
regiunea Cambay, de lîngă Bom
bay, în vederea descoperirii de ză
căminte petrolifere.

Aceasta este a doua comandă de 
instalații de foraj făcută de India 
în R. P. Romînă, ca urmare a re
zultatelor pozitive obținute cu 
ajutorul instalației romînești de 
foraj care lucrează la Jawala- 
mukhi, statul Pundjab.

Ținînd cont de experiența cîști- 
gată șl pentru a asigura cea mai 
bună comportare în condițiile spe
cifice de lucru din India, specialiș
tii și tehnicienii romîni au intro
dus la cele două instalații o serie 
de modernizări și completări față 
de tipul curent în fabricație pen
tru exploatările petrolifere din 
R. P. Romînă. Aceste instalații 
sînt de construcție modernă cu 
turlă rabatabilă și un grad avan
sat de automatizare a deservirii.

Efortul deosebit al specialiștilor 
și muncitorilor de la Uzinele „1 
Mai" a fost încununat cu succes, 
cele două instalații fiind realizate 
într-un timp foarte scurt pentru 
a sprijini lucrările de foraj din 
India.

(Agerpres).
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La fîntînă

Recent, muncitorii Întreprinderii de Construcții București au început lucrările de fundație a 
unui nou bloc de locuințe — nr. 3 din strada „13 Decembrie" din Capitală.

După cum se poate constata și din angajamentele pe care în mod original constructorii le afi
șează, ritmul lucrărilor va fi deosebit de rapid : în 10 zile un etaj ! Muncitorii s-au angajat ca in 
cinstea zilei de 23 August cele 5 etaje ale blocului să fie construite.

Foto : D. F. DUMITRU

Printre brigăzile de tineret frun
tașe de la întreprinderea textilă 
„11 Iunie" din Pitești, se află și 
cea condusă de țesătoarea Filof- 
teia Ștefan. Fotoreporterul nostru 
a surprins pe tinerele din brigadă 
discutînd despre realizările obți
nute.

Foto: N. STELORIAN

-----•-----

La căminul cultural 
în jurul televizorului
în seara aceea în satul Puchenii- 

Moțneni din raionul Ploești a 
fost o deosebită animație. Grupuri 
de țărani muncitori tineri și 
virstnici, se îndreptau către cămi
nul cultural „Gh. Doja“ din co
mună. Era prima vizionare colec
tivă la televizorul cumpărat la 
propunerea tinerilor din fondul 
căminului cultural.

Tinerii se bucură acum din plin 
de această nouă realizare care 
contribuie la ridicarea continuă a 
nivelului politic și de cultură ge
nerală al țăranilor muncitori din 
comună. în sala căminului cultu
ral, săteni tineri și vîrstinici vin 
adesea pentru a viziona progra
mele transmise de televiziunea ro- 
raînă.

GHEORGHE GEORGESCU 
funcționar

FAPTE TINEREȘTI
Pe zi ce trece, tot mai multe 

scrisori sosite de la cititori din 
cele mai îndepărtate orașe și sate 
ale patriei poartă mențiunea : „în 
cinstea celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre și a 
Festivalului". Ele ne vorbesc des
pre hotărîrea cu care muncesc ti
nerii patriei noastre pentru a cinsti 
ața cum se cuvine aceste mărețe 
sărbători. Și citind aceste scrisori 
pornești cu gîndul spre locurile de 
unde au fost expediate...

Valea Jiului... La această oră, 
orașul minerilor pare adormit. 
Undeva însă în adîncul pămîntului, 
ciocanele de abataj mușcă lacome 
din stratul de cărbune. Deși e a- 
proape miezul nopții Vasile Pă- 
trășcoiu, secretarul comitetului 
U.T.M. de la mina Petrila nu doar
me. Vrea să scrie o corespondență. 
Este vorba de felul cum întîmpină 
tinerii mineri din brigăzile de 
producție ale tineretului ziua de 
23 August și Festivalul Mondial 
al Tineretului.

„Despre ce să scriu mai îhtîi ?" 
se întreabă el la început. Despre 
angajamentul „Omul și tona", 
despre cele 12.000 tone de căr
bune date peste plan, despre 
cele 150.000 kg. fier vechi co
lectate de tinerii mineri ? Sau 
poate despre cei 3.000 de pu- 
ieți pe care tinerii i-au plantat în 
curtea minei ? Și tocul așterne pe 
hîrtie rînd pe rînd faptele...

...Secretarul se oprește din scris. 
A uitat să vorbească despre cei 
care s-au evidențiat. Poate ar tre
bui să înceapă cu Victor Brasat

Neghina a fost smulsă

sau Nicolae Udrea, ei au fost tot
deauna iu fruntea acestor acțiuni.

O altă scrisoare, o nouă plimba
re cu gîndul. De data aceasta spre 
cîmpia nesfîrșită a Bărăganului, 
împreună cu Toma Mareș, secretar 
al Comitetului raional U.T.M. Fe
tești, participăm la cel de-al IlI-lea 
Festival raional al tineretului în
chinat celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre și a Fes
tivalului de la Viena. De cîteva 
zile plouă necontenit. De dimineață 
în orașul Fetești au început să so
sească tineri din toate satele și co
munele raionului. Cu acest prilej 
se face și bilanțul muncii tinere
tului. Tinerii din raionul Fetești 
au adus o contribuție importantă 
la lucrările de hidroameliorații.

în tot raionul a fost apreciat 
entuziasmul cu care au muncit la 
săparea canalelor de irigație, ti
nerii colectiviști de la G.A.C. Să- 
veni.

Din Giurgeni, pînă la Fetești 
șoseaua e cu totul alta. Acum, în 
drum spre centru de raion te simți 
mîndru, mergînd pe asfaltul 
proaspăt. Prin această acțiune de 
modernizare a acestei șosele tinerii 
au realizat, prin munca voluntară 
depusă, o economie de 300.000 lei.

în Fetești sărbătoarea e în toi.. 
Ce să privești mai întîi ? Fanfara 
de la G.A.C. „Mihail Kogălnicea- 
nu“, cele 33 formații corale din 
raion, cele patru tarafuri sau pe cei- 
peste 300 de tineri sportivi care 
își dispută întîielatca pe terenurile 
de sport ? Toți s-au pregătit te
meinic. Festivalul raional din anul 
acesta a fost mult mai frumos decît 
toate celelalte de pînă acum.

In timpul unei furtuni, colecti
vistului Ion F. Șerban i s-a aprins 
casa și in lupta cu incendiul a 
fost lovit de un stîlp în flăcări. 
Oamenii l-au dus în grabă la dis
pensarul comunei.

— Tovarășe doctor, veniți repe
de I A fost accidentat un om I

Medicul, un tînăr grăsuț, cu 
ochelari, a cercetat pacientul. Era 
rănit, fruntea îi era arsă. Starea 
omului cerea o intervenție urgen
tă. O soră aduse în grabă cele 
necesare. Dar doctorul, cu un gest 
autoritar, o opri și întoreîndu-se 
spre bolnav îl întrebă sec :

— Bani ai ?
Bolnavul n-avea bani. Ii arse- 

seră odată cu lucrurile în casă. 
Situația grea a omului din fața 
sa nu l-a impresionat însă pe me
dic. „Cum n ai bani ? Trebuie sa 
ai I Cum vii la mine fără bani ?“ 
Era un lucru pe care el nu-1 ad
mitea, ceva care contravenea prin
cipiului lui de viață : „Nici un 
serviciu fără plată peșin". De a- 
ceea, cu toate că pentru tratarea 
bolnavului a folosit medicamente 
din stocul pentru copii puse de 
stat la dispoziția colectiviștilor în 
mod gratuit, medicul a insistat:

— Trebuie să plătești. Medica
mentele costă... Dacă n-ai bani 
adu mi cîteva păsări. N-ai să spui 
că ți-au ars și păsările 1

...Colectivistei Stela Toader i s-a 
îmbolnăvit copilul. îngrijorată s-a 
dus în grabă la dispensar.

— Deocamdată n-am medica
mentele care-ți trebuie, dar o să 
le procur, a asigurat o medicul.

Peste cîteva zile femeia a venit 
din nou.

— Ai avut noroc, a întimpinat-o 
el răsucind în mină o cutiuță și 
clipind des din ochi, cu un anumit 
înțeles. O să te coste cam scump 
dar face. Ceva din străinătate, 
înțelegi ?

Medicul împ?.chetase într-o cutie 
cu inscripție străină cîteva fiole 
de novocaină care costă un leu 
bucata. Femeia a fost pusă însă 
să plătească 200 lei, iar pe dea
supra să-i mai aducă medicului 
acasă două giște și o putinică cu 
brinză !

Unde s-au putut petrece aseme

ca un om de știință care trebuia 
să le îngrijească sănătatea, ci și 
ca un entuziast activist pe tărîm 
obștesc. In viața de (fiecare zi 
oamenii au avut nenumărate exem
ple de înaltă conștiință civică și 
patriotică cu care tinerii intelec
tuali își îndeplinesc, în sate e 
noastre, minunata lor misiune : 
tineri medici — eroi în halat alb 
— care veghează zile și nopți 
pentru apărarea sănătății oameni
lor muncii ; tineri ingineri agro
nomi care luptă să smulgă natu
rii cit mai mult din tot ce poate 
da ea omului; tineri profesori și 
învățători care cresc cu grijă de

nea fapte, desprinse parcă din 
viata de odinioară a satului nos
tru ?

In primăvara anului 1957 în co
muna Pecineaga, regiunea Con
stanța, sosea un medic tînăr, Pe
tru Corcodel, proaspăt absolvent 
al Institutului medico-farmaceutic 
din Iași. Un tînăr căruia statul 
nostru democrat-popular îi încre
dințase importantul mandat de a 
merge într-un sat al patriei ca 
intelectual de tip nou. Așteptîndu-1 
în mijlocul lor, colectiviștii din 
Pecineaga avem despre el aceeași 
imagine pe care o au despre mun
ca majorității tinerilor intelectuali 
din sat. El era așteptat nu numai

părinte copiii patriei, iau parte 
activă și la viața obștească a sa
tului formînd laolaltă acea arma
tă puternică care, sub conducerea 
partidului, își aduce o însemnată 
contribuție la înfăptuirea revolu
ției culturale din patria noastră. 
Un astfel de om așteptau colecti
viștii din Pecineaga să fie și me
dicul Petru Corcodel. Dar cum a 
răspuns el încrederii și dragostei 
cu care a fost înconjurat de oa
menii satului ? Cum a înțeles el 
înalta misiune profund umană a 
medicului, de a veghea și îngrijii 
sănătatea oamenilor muncii î

Comuna Pecineaga ca și alte 
sate ale țării zăcuse, în trecut, în-

tr-o adîncă beznă a neșfiinfei. Ex
ploatați crunt de o mină de mo
șieri, țăranii muncitori de aici in
duraseră vreme îndelungată pe 
lîngă nepotolita lăcomie a stăpi- 
nilor și jecmăneala unor „intelec
tuali" care, crescuți și educați de 
burghezie în spiritul ei, își vin
deau știința ca și negustorii mar
fa pe tarabă. Cit privește asis
tența medicală „asigurată" de 
statul burghez, moașa comunală 
încheiase aici o trainică cîrdășie 
cu baba-ghicitoare înșelînd si jtl- 
puind pe toți cei care, mistuiți de 
boală, le cădeau pe mină.

Corcodel a început și el să în
șele oamenii. Cum a ajuns în co
mună el a transformat dispensa 
rul într-o tarabă, în spatele că
reia a început să facă speculă cu 
cunoștințele căpătate în facultate. 
Nici măcar un sfat nu dădea fără 
bani. Tinerii intelectuali din co
mună activau într-o brigadă știin
țifică, erau prezenți în echipele 
artistice ale căminului cu'tural, 
sprijineau organizația U.T.M. în 
organizarea serilor cultura’e, par
ticipau, alături de tinerii satului, 
la munca voluntară — medicul 
Corcodel stătea nepăsător ta în
treg acest clocot de muncă tine
rească și nu se despărțea de ta
raba lui. Toate cunoștințele și ap
titudinile sale el și le subordonase

VASILE BARAN 
ION ȘERBU

(Continuare in pag. 3-a)

Profesorul Gheorghe Bobei din 
satul Bărbătești, raionul Horezu nu 
știe să cresteze artistic lemnul, nici 
să coasă și nici să creeze alte o- 
biecle minunate pe care le lucrea
ză alți tineri din țara noa-| 
stră. El a scris însă o poezie, în 
care prin cuvinte simple, ne po
vestește tocmai despre tinerii care 
lucrează daruri pentru Festival. Și 
poezia lut e de fapt tot un dar

GH. NEAGU

(Continuare în pag. 3-a)

La înfrumusețarea 
fabricii

Tineretuț de la fabrica „Cons
tantin David" din Lunca Colnicu
lui. raionul Codlea, au participat ’ 
la acțiunea de înfrumusețare a fa
bricii lor prestînd peste 3000 ore • 
de muncă voluntară.

Organizați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, tinerii au plan
tat 17.000 puieți de arbuști pe o 
suprafață de 2 hectare, au amena
jat parcurile și zonele 'verzi din 
incinta și împrejurimile fabricii 
și au strîns totodată o cantitate 
de 5000 kg. fier vechi care, pînă 
acum, era risipită prin curtea fa 
bricii și care echivalează cu sum" 
de 5000 lei.

Brigăzile care au obținut cel. 
mai frumoase succese în aceasti 
importantă acțiune sînt cele d: 
sectorul filatură.
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Din Duminică 
in Duminică

JLtâ&țLMțut 
unei apwiate inMtu[ii 

muzicale tamimefti
acea Filarmonică care astăzi poa
te sta cu mîndrie alături de marile 
asociații similare din străinătate, 
Dragoste și recunoștință" — no
tează în 1936 George Enescu con
sfințind in călduroasele sale cu1 
vinte succesele orchestrei care 
prin strădanii și neprecupețite 
eforturi s-a ridicat la înălțimea 
marilor colective artistice euro
pene.

An de an Filarmonica trezește 
entuziasmul celor mai proemi- 
nenți reprezentanți ai vieții muzi
cale.

După un mic fragment din ce

• Răsfoind cartea de aur a Filarmonicii 
e „Romînia — țară a muzicii", e Un auto
graf al lui R. Strauss e Gîndurile lui D. 
Oistrah, I. Menuhin, e însemnări la moartea 

marelui Enescu

0 carte imensă dar totuși o 
obișnuită carte de impresii... Sute 
de însemnări în zeci de limbi di
ferite urmate de semnăturile celor 
mai iluștri reprezentanți al muzi
cii veacului nostru, ale compozito
rilor, dirijorilor, pianiștilor și vio
loniștilor care au încintat publicul 
Moscovei și Parisului. Romei și 
New-Yorkului, Berlinului și Buda
pestei.

In mulțimea însemnărilor în 
limbi atit de diferite disting două 
pag ni în limba romînă.

„Sădește în grădina inimii tale 
un zimbet și stai la pîndă să vezi 
cum crește feri
cirea... am auzit 
odinioară unde
va... adaug... des- 
ch.deți larg su
fletul pentru va- 

. lui de melodii 
care se revarsă 
de pe scena A- 
teneului Romin
prm orchestra Filarmonică a noas
tră — dirijată de bagheta celor 
mai distinși maeștri care se suc
ced din generație în generație și 
vei trăi această fericire..."

Cuvintele dr. Petru Groza scrise 
doar cu jumătate de an înaintea 
morții sale, mi se par a sintetiza 
imensa bogăție a însemnărilor de 
pe aceste file ce reprezintă un 
strălucit letopiseț a acestei apre- 
c.ate instituții culturale romînești, 
care a devenit de-a lungul anilor 
un simbol al geniului artistic al 
poporului nostru.

iată prima pagină: — 2,noiem
brie 1930. O laconică însemnare: 
,.ln amintirea zilei de 2 noiembrie, 
cea de a zecea aniversare a Filar
monicii". Semnează George E- 
nescu, George Georgescu, Alfred 
Alessandrescu și alți zeci de re
prezentanți de frunte ai primei in
stituții muzicale. Martie 1931. 
Wilhelm Backhaus prezintă unul 
din concertele lui Beethoven. „Mul- 
țum .i din toată inima Filarmoni
cii bucureștene" scrie printre al
tele marele pianist în cartea de 
aur a Filarmonicii.

Noi și noi file patinate de tre
cerea anilor... Sînt ani grei 
pentru cultura rominească. Dar 
totuși în ciuda lipsei de grijă a 
burgheziei și moșierimii pentru 
dezvoltarea artistică, geniul crea
tor al poporului nostru triumfă, 
artiștii noștri patrioți dobindesc 
succese de prim rang. C. Arrau, A. 
Cassella, E. Mainardi, B. Molinari, 
A. Cortot, A. Rubinstein, J. Thi
bault, P. Casals, F. Weingartner, 
E. Fischer și alte glorii ale inter
pretării muzicale trecînd prin 
București își exprimă în entuziaste 
cuvinte întreaga admirație pentru 
orchestra simfonică bucureșteană, 
pentru primul ei dirijor, George 
Georgescu.

Urmează o pagină emoționantă 
pentru toți iubitorii muzicii romî- 
nești, aparținind celebrului violon
celist Gaspar Cassado.

„Rominia — țară a muzicii, Fi
larmonica „summum" a muzicali
tății romînești, Georgescu muzica 
personificată".

O altă filă... O laconică Însem
nare cu caractere romînești îți a- 
trage privirea.

„Scumpilor mei colegi de la

lebrul „Till Eulenspiegel" marele 
compozitor Richard Strauss în- 
tr-o însemnare făcută pe cind Fi
larmonica se afla hi turneu la 
Viena își amintește de „desfătările 
artistice" pe care le-a avut la 
București la începutul celui de al 
treilea deceniu...

Anii de după 23 August 1944. 
Zeci de semnături noi... Pe podiu
mul Ateneului se urcă acum ală
turi de alți muzicieni străini, stră
luciți reprezentanți ai artei muzi
cale sovietice. Puterea populară 
ridică arta interpretativă romî- 
nească pe culmi nebănuite. Pute
rea populară a pus la îndemîna 
instituțiilor artistice, artiștilor 
mijloace materiale la care nici nu 
pot visa artiștii țărilor capita
liste. Membrii Filarmonicii își 
pun întregul talent în slujba artei 
legată de năzuințele maselor. Mul
te din creațiile artistice romînești 
își datoresc prima audiție colecti
vului artistic emerit al Filarmonicii 
bucureștene. In sălile Ateneului 
intră un public nou. Filarmonica 
a dat în anii din urmă numeroase

concerte populare, concerte în ma
rile întreprinderi industriale, des
fășoară prin lectoratul său o largă 
activitate educativă. Cartea de aur 
a Filarmonicii reliefează toate a- 
ceste fundamentale schimbări, în
treg avîntul culturii muzicale din 
anii din urmă...

lată o însemnare din 1946. 
fehudi Menuhin își exprimă bucu
ria de a cin ta în patria marelui 
său maestru.

„Orchestra filarmonică din Bucu
rești, o liră gigantică cu corzile 
întinse de zei..." notează Monique 
de la Brucholerie. Urmează în

semnările unor 
mari maeștri ai 
artei sovietice 
sau din țările 
prietene G. Ba
rinova, T. Nico- 
laeva, R. Rai- 
cev, I. Zak, Da
vid și Igor Ois
trah, Al. Gauk, 

Richtpr, R. Glier.M. Vaiman, S. Richtpr, R. Glier. 
Emoționante sînt notațiile pline de 
aprecieri pentru arta romînească 
făcute de David și Igor Oistrah 
la 12 septembrie 1957 cînd au apă
rut ca soliști ai unui concert festiv.

O nouă filă. De astădată o în
semnare plină de nostalgică tris
tețe — 5 mai 1955. „George E- 
nescu, maestrul nostru iubit — no
tează directorul instituției muzi
cale care poartă numele genialului 
nostru compatriot—a închis ochii 
pentru totdeauna. Noi, muzicienii 
pierdem prin moartea lui pe cel 
mai mare interpret al nostru..."

...Răsfoiesc cu înfrigurare foile 
cărții de aur... Noi și noi nume, 
noi și noi însemnări. Nordicul 
Hainikainen și sudicul Zecchi, di
rijorul sovietic Nicolai Anosov și 
dirijorul englez John Barbirolli no
tează în cuvinte înflăcărate admi
rația lor pentru arta primei or
chestre simfonice a poporului care 
a dat culturii universale mărețe 
valori artistice.

I. SAVA

Din frumusețile patriei.: vedere din Sinaia.

Arbore 
care va împînzi 

deșertul
Silvicultorii sovietici au creat o 

nouă specie de arbore, cu frunzele 
late, pe care l-au botezat „Pacea". 
Lemnul acestui copac este un ex
celent material de construcții. In
tr-un an, el atinge o înălțime de 
4 m- și 50 centimetri, iar după 
cinci ani crește cit o casă cu patru 
etaje.

Savanții cred că noua specie va 
putea fi utilizată pentru împădu
rirea deserturilor Asiei Centrale.

Iată în fotografia noastră pe elevii Școlii medii tehnice nr. 1 din Hanoi (R. D. Vietnam), împreună 
cu autoturismul pe care l-au construit din piese vechi.

CIKALOV -
TEMERARUL CUCERITOR

AL VĂZDUHULUI

Ma nuscrise 

prețioase
Acum un sfert de veac pe mun

tele Mug, în partea Asiei Centrale 
a Uniunii Sovietice, păstorul Djur 
Aii din satul Hairabad a găsit în- 
tr-o groapă de pe vîrful muntelui 
un coș unde se afla o scrisoare 
scrisă cu tuș negru îritr-o limbă 
necunoscută. Această scrisoare e- 
nigmatică a fost trimisă oamenilor 
de știință sovietici. In urma inte
resului stîrnit de această descope
rire pe muntele Mug, acolo unde 
pe vremuri se înălța vechea ceta
te Abargar, au început săpături, 
care au scos la iveală o întreagă 
arhivă—80 de documente scrise pe 
pergament, hîrtie de mătase și 
bumbac. Cercetările au arătat că 
sub ruinele străvechii cetăți s-au 
păstrat scrisori prețioase rămase 
de la sogdiiți, strămoșii tadjicilor 
și uzbecilor din zilele noastre.

In prezent, la secția din Lenin
grad a Institutului de orientalisti
că a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. s-a început editarea unor 
manuscrise unice păstrate în in
stitut. ®u acest prilej vor fi edi
tate și manuscrisele sogdiice, care 
au stat în pămînt mai bine de un 
mileniu.

Unul din cei mai de seamă îna
intași ai impresionantelor realizări 
ale aviației sovietice de azi este 
celebrul zburător Valerii Pavlo- 
vici Cikalov; luna aceasta se îm
plinesc 22 ani de la marele zbor 
peste Polul Nord care l-a impus 
admirației lumii întregi.

Cikalov n-a constituit câtuși de 
puțin un fenomen izolat în isto
ria aviației sovietice și rusești; 
dimpotrivă el a întruchipat cele 
mai bune calități ale zburătoru
lui din patria socialismului: un 
deplin talent grefat pe o tulbură
toare chemare către oucerirea 
înălțimilor.

Calitățile deosebite a lui Cika
lov nu sînt greu de explicat dacă 
țineam seama de faptul că el a 
fost educat cu oea mai mare gri
jă de partid.

Indrăgoetindu-se de arta zboru
lui, la o demonstrație aviatică pe 
oare a văzut-o la un bilei, Cikalov 
s-a hotărit să se facă aviator și 
și-a ajuns țelul biruind orice greu
tăți cu tenacitatea care-1 caracte
riza. In 1919 Cikalov a intrat ca 
voluntar în Armata Roșie, deve- 
nin lăcătuș la Parcul de aviație 
din Kanavino. Fiindu-i apreciată 
rîvna cu care muncea a fost trimis 
mai tîrziu la o școală de aviație, 
apoi la un curs practic și repartizat 
în cele din urmă ca aviator la o 
escadrilă de vînătoare la Lenin
grad. E adevărat că pe lîngă 
temeritate, Cikalov dovedea u- 
neori o lipsă de frică care de
pășeau orice limite, producînd 
cele mai neașteptate surprize. 
El făcea niște isprăvi care intrau 
de-a dreptul în legendă ; a făcut, 
de pildă în aer ocolul de aproape 
al cupolei unei catedrale sau a 
trecut în zbor razant pe sub un 
pod de peste Neva, fără să atingă 
apa cu roțile și fără să sgîrie cu 
aripile pilonii podului, de care îl 
despărțeau doar cîtiva centimetri. 
Partidul care încuraja talentul 
deosebit a lui Cikalov, i-a încre
dințat misiunea de mare răspun
dere, aceea de pilot de încercare. 
In noua sa muncă, Valerii Pavlo- 
vici avea misiunea de a verifica 
calitățile aparatelor de zbor pro
duse de industria aviatică creată 
de regimul sovietic și care luase 
mare avînt în acei ani.

Probînid zeci și zeci de avioane 
tot mai perfecționate, desăvîrșin- 
du-și tehnica de zbor, aflîndu-se 
în contact cu cei mai buni avia-, 
tori, constructori de avioane, sa- 
vanți și tehnicieni sovietici, Cika
lov a devenit un adevărat as al 
aerului. Fiind îndeaproape ajutat 
de oomuniști el se schimbase 
mult, îndrăzneala lui hazardată 
din tinerețe devenise un curai ma
tur și lucid, fiecare nouă reali
zare a talentului său era rodul 
unor studii și experimentări in
tense și chibzuite. In aceste îm
prejurări, el a socotit ca o datorie 
de onoare a sa de a aduce glorie 
patriei sale printr-un zbor nerea
lizat încă pînă atunci. împreună 
cu pilotul Baidukov și navigato
rul Beleakov, Cikalov a propus 
conducătorilor partidului și gu
vernului un zbor la Polul Nord. 
Plini de grijă față de aviatori, a- 
ceștia îi autorizează să parcurgă 
înainte un itinerar mai modest dar 
care prezenta de asemenea o mare 
însemnătate, de la Moscova pînă 
în Extremul Orient. Cei trei prie
teni executară acest zbor cu avio
nul N.O.-25 construit de savantul 
Andrei Nicolaevici Tupolev.

Raidul pînă la insula Udd, a- 
flată la extremitate răsăriteană a 
U.R.S.S., îi aduse lui Cikalov pre
țuirea deosebită a poporului so
vietic și faima mondială. în

curajați de succesul obținut, cei 
trei prieteni hotărăsc să treacă la 
îndeplinirea marelui lor vis, zbo
rul peste Pol. Primind încuviința
rea partidului și guvernului ei se 
pregătiră minuțios și la 18 iunie 
1937, avionul N.O.-25, care fu
sese admirat de reprezentanții tu
turor popoarelor la expoziția in
ternațională de la Paris, își luă 
zborul spre ținuturile arctice. In 
afară de distanța uriașă pe care 
o avea de străbătut,' de lupta cu 
oboseala, de concentrarea tuturor 
resurselor lor pe care trebuiau s-o 
realizeze, aviatorii din echipajul 
condus de Cikalov aveau de în
fruntat furia elementelor naturii 
deslănțuite în regiunile ghețurilor 
veșnice (ceața, viscolul etc.). 
Ei au făcut față cu succes zboru
lui fără vizibilitate pentru care se 
antrenaseră intens, au găsit so
luții ingenioase celor mai neaștep
tate obstacole ce li se iveau. In 
ziua de 20 iunie au aterizat pe 
pămîntul Americii de Nord, la 
Vancouver, după ce străbătuseră 
în condiții din cele mai aspre 
10.000 de km. în 63 ore și 16 mi
nute. Pe vremea aceea era un ex
cepțional record care a deschis 
ochii multor oameni din țările ca
pitaliste asupra uriașului avînt al 
științei și tehnicii în Uniunea So
vietică. Cikalov însuși nu pierdea 
prilejul de a arăta tuturor celor 
ce veneau în cortegii impresio
nante să-l sărbătorească câ succesul 
lui și al tovarășilor săi se dato- 
rește grijii partidului și guvernu
lui sovietic care au făurit minu
nata aviație sovietică, poporului 
care i-a crescut. Cînd a fost în
trebat de un bogătaș care credea 

-că averea este aceea care l-a pro
pulsat pe Cikalov spre mari reali
zări, cîte milioane are, Valerii Pa- 
vlovici i-a răspuns: — 170 mi
lioane 1 — 170 milioane ? s-a mi
rat americanul. Ce fel de milioa
ne, ruble, dolari ? — Nu, i-a ex
plicat Cikalov, 170 milioane care 
lucrează pentru mine, după cum 
și eu lucrez pentru ei“.

La baza marilor realizări ale 
aviației sovietice de azi stau și 
succesele obținute la vremea sa 
de marele zburător care a fost Va
lerii Pavlovici Cikalov.

PETRE VEDEA

Castanele 
sălbatice 

se valorifică
Problema valorificării castane

lor sălbatice a preocupat îndelung 
pe mulți chimiști. Nu sînt ele bune 
de nimic — se întrebau ei. Pînă 
la urmă un grup de cercetători de 
la Universitățile „V. Babeș“ și ,J. 
Bolyai" din Cluj, împreună cu 
cîțiva tehnicieni de la fabrica de 
spirt „Clujeanul" au reușit să pună 
la punct o metodă care permite 
fabricarea spirtului din castane. 
Realizarea aceasta este deosebit de 
importantă, dacă ținem seama 
de faptul că, după unele statistici, 
în țara noastră se pot recolta circa 
8.000 vagoane castane ! Această 
cifră ne arată că printr-o valorifi
care judicioasă a castanelor sălba
tice, putem avea anual peste plan 
mii de vagoane de spirt, precum și 
sute de vagoane de ulei, care se 
extrage tot din castane.

Dar în ce constă această metodă 
de valorificare a castanelor sălba
tice ?

Se știe că în castane se găsește: 
ulei, amidon, saponine, proteine 
etc., amidonul găsindu-se în can
titatea cea mai mare. Pentru valo
rificarea acestor substanțe se pro
cedează in felul următor :

Castanele sînt uscate prin în
călzire la 40—50° C. Apoi sini mă
cinate in mori speciale, căpătîn- 
du-se „grișul" de castane. Din a- 
cesta se extrage uleiul cu ajutorul 
benzinei ; nerafinat, el poate fi 
folosit la fabricarea săpunurilor.

Grișul degresat este supus apoi 
unor operații menite să scoată din 
el saponinele — substanțe otrăvi
toare. Acum el poate fi folosit la 
fabricarea spirtului.

A. BALTAREȚU

Betonarea 
sub apă

Betonarea sub apă prezenta pînă 
nu de mult o problemă nerezolvată 
de tehnică. Inginerii sovietici au 
aplicat, la construcția hidrocentra
lei de pe Volga o metodă originală 
și ingenioasă care a permis beto
narea unor elemente ale clădirii 
hidrocentralei sub apă într-un ter
men scurt și în condiții tehnice 
ireproșabile.

Betonul lichid este transportat 
către locul construcției situat sub 
apă, prin țevi. Primele cantități 
sînt turnate într-un cofraj bine 
izolat. Turnarea ulterioară se exe
cută în interiorul acestui prim 
strat. In acest fel stratul exterior 
protejează betonul nou turnat,

T. A.

UMOR
JERTFA MODEI

Omul — constructor cosmic
— Mă întrebi ce legătură este între toate 

acestea și pierderea atmosferei lunare ? Este 
o legătură și încă una foarte mare I Vei 
vedea 1 Deocamdată reține că atracția luna
ră se exercită puternic nu numai asupra 
apei, care are o densitate mică, ci și asupra 
magmei care are o densitate mult mai mare. 
Desigur că mărimea deformării măreatice a 
acestor fluide de pe suprafața sau din inte
riorul pămîntului este în strinsă legătură și 
cu densitatea lor, cu masa lor și cu starea 
lor de agregare. S-a raționat astfel: 
dacă deformările atmosferei terestre produ
se de atracția lunară sînt atît de mari, 
atunci — ținînd seama de raportul dintre 
masele celor două planete — deformările 
atmosferei lunare produse de atracția pă- 
mîntească trebuie să fie mult mai mari. Ele 
depășesc limita la care cele două cîmpuri 
gravitaționale se echilibrează. Astfel stînd 
lucrurile, devine de înțeles faptul că ieșin
dul atmosferic lunar — determinat de atrac
ția pămîntului. depășind limita de echilibru 
dintre cele două cîmpuri gravitaționale, con
stituie un fel de supapă prin care atmosfe
ra lunară este, sau mai bine zis a fost — 
„suptă" de către Pămînt. Pe această cale, 
Luna și a pierdut atmosfera.

— E extraordinar tot ce-mi spui 1 Și cum 
ați făcut ca Luna să nu-și mai piardă at
mosfera ?

— Relativ simplu l Cu ajutorul unei re
țele motrice nucleare — cu o putere totală 
de cîteva miliarde de megacai — instalată 
în Lună, viteza ei a fost sporită de așa ma
nieră că s-a îndepărtat de Pămînt atît cit 
trebuia Dentru ca ieșindul mareatic atmos
feric să nu depășească limita de echilibru 
gravitațional dintre ea și Pămînt. Așa i s-a 
asigurat condiția pentru păstrarea atmosfe
rei care apoi a fost creată. Dar atmosfera 
încă nu-i‘totul. Pentru o viață lunară nor
mală era nevoie de zile și nopți normale, 
deci de o rotație mult mai rapidă a Lunei 
decît cea pe care Luna o avea cîndva, astfel 
ca o rotație completă a sa să dureze 24 
de ore în loc de aproximativ 28 de zile.

Ți-amintești probabil că pe vremea dumi- 
tale, se știa precis că revoluția siderală lu-

( *Urmare din „Scînteia tineretului"
nt. 3118.)

nară și durată de rotație a Lunei coincideau 
exact în timp și anume, ambele durau apro
ximativ 27 zile, 7 ore, 43 minute și 11 se
cunde. De aceea Luna oferea atunci privi
rilor observatorilor tereștri, totdeauna a- 
ceeași jumătate.

— Ei și ?
— Aici e aici! Urmează lucruri ceva 

mai complicate. Pentru a crea o nouă miș
care de rotație a Lunei — una mult mai 
rapidă corespunzătoare zilei și nopții de 24 
ore — oamenii, au trebuit să cunoască mai 
întîi cauzele reale ale acestei mișcări si să 
le creeze apoi și pentru Lună. Sînt 
corpuri cerești ale căror zone ecuatoriale 
se învîrtesc mai repede decit zonele lor po
lare. Este vorba de acele corpuri constituite 
fie din mase fluide și incandescente (Soa
rele), fie din substanțe cu o stare de agre
gare foarte slabă (Jupiter). De ce în toate 
cazurile de acest fel, zona ecuatorială este 
cea care se mișcă mai repede? Intr o sferă 
cu o structură a masei aproximativ unifor
mă, ce conține în mod obligatoriu zona 
ecuatorială ?

— ? 1
— Din punct de vedere mecanic...
— A... simplu : centrul de greutate al 

corpului respectiv. Ei și ce-i cu asta ?
— Păi, mareele de toate tipurile, ac

vatice, magmatice, atmosferice, duc la o re
distribuire permanentă a unor importante 
mase care compun planeta, unele în raport 
cu altele. Și o astfel de redistribuire perma
nentă a maselor ce compun un corp, unele 
față de altele, oare nu fac să varieze per
manent poziția centrului de greutate ?

— Ba da 1 Cum de nu m-am gîndit la 
asta ?

— In sfîrșit dacă poziția centrului de 
greutate al unui corp, este variabilă, ce ten
dință va manifesta acel corp în raport cu 
centrul de greutate al corpului ceresc în ale 
cărei mreje gravitaționale se află ?

— Desigur, dacă condițiile de mediu per
mit, corpurile vor tinde să-și plaseze cen
tred de greutate cît mai aproape cu pu
tință de centrul cîmpului gravitațional su
perior în care se află 1

— Exact I Și dacă ți-ai fi pus singur în
trebările,ai fi putut fi mîndru că ai desco
perit a doua oară legea universală a mini
mei energii potențiale — legea care guver

nează și mișcarea de rotație a corpurilor 
cerești.

— Ce lege, zici ? Cum ? A minimei ener
gii potențiale ?

— Da I Legea universală a minimei ener
gii potențiale. In virtutea acestei legi, în 
anumite .condiții, ia naștere și mișcarea de 
rotație a corpurilor cerești. Ca să se ro
tească în jurul axei proprii, un corp ceresc 
trebuie să îndeplinească următoarele condi
ții: a). Să aibă o masă destul de mare 
care să permită apariția magmei sau să 
aibă atmosferă și hidrosferă dezvoltate în
tr-un anumit grad. Aceste fluide au rolul 
principal — determinat de maree — în va
rierea poziției centrului de greutate, b). 
Pentru apariția mareelor este necesară și 
o a doua condiție și anume existența cel 
puțin a unui satelit propriu la o distanță

și cu o masă convenabilă astfel îneît să fie 
în stare să provoace pe corpul ceresc mamă, 
maree destul de puternice.

— Și cum iau naștere forțele în stare să 
rotească corpurile cerești pe baza acestor 
condiții ?

— Relativ simplu : satelitul propriu, prin 
mareele pe care le creează în sau la su
prafața corpului în jurul căruia gravitează, 
variază permanent poziția centrului de greu
tate al acestuia. Ei bine, aceasta face ca 
în cea mai mare parte a pozițiilor posibile, 
centrul de greutate să se afle într-o situa
ție de echilibru nestabil și de aceea să tindă 
să-și găsească o poziție nouă de echilibru 
stabil sau — altfel spus — de minimă ener
gie potențială, adică poziția de apropiere 
maxim-posibilă față de centrul cîmpului 
gravitațional superior în care se află. O 
singură poziție corespunde situației de mi
nimă energie potențială, în timp ce în toate 
celelalte poziții posibile — inf’nite la nu
măr — energia» potențială fiind mai mare 
decît cea minim posibilă se transformă în

energie cinetică manifestîndu-se într-un cu
plu de forțe care dă naștere mișcării de 
rotație. Nu vreau să te încurc acum într-o 
serie de alte explicații — necesare >entru 
înțelegerea completă a acțiunii legii mini
mei energii potențiale — căci acțiunea ei 
este mult mai complexă. Te rog să reții 
numai că în acțiunea sa complexă, această 
lege exprimă un proces obiectiv general și 
universal de transformare permanentă a 
energiei potențiale în energie cinetică. De 
aceea conceptul modern al acestei legi 
tinde s-o reformuleze ca bază legică genera
lă a tuturor mișcărilor corpurilor cerești.

— In general cred că am înțeles esen
țialul acțiunii acestei legi. îmi rezerv drep
tul de a mai discuta despre ea. Acum te-aș 
ruga să-mi spui cum de sînt suficiente cu
plurile de forțe născute din variații mici — 
cred — ale poziției centrului de greutate ? 
Nu sînt ele neînsemnate în raport cu imen
sele mase cerești pe care zici că le rotesc ?

— Este un vechi adevăr că, cauzele de 
intensități mici aplicate în perioade foarte 
mari de timp, duc la rezultate formidabile.

— Dar pe Lună, ce-ați făcut ca să-i 
creați condițiile necesare de rotare rapidă, 
ca ultimă acțiune de schimbare a regimului 
său cosmic în intenția de a crea acolo con
diții normale de viață ?

— Ajungem și acolo 1 Dar mai întîi să 
facem o paranteză interesantă. Cînd oame
nii au ajuns pe Lună și-au putut da seama 
la fata locului că aspectul suprafeței ei nu 
este la fel pe ambele emisfere. Sa văzut 
că numai emisfera vizibilă de pe Pămînt 
avea aspectul unui șvaițer, fiind găurită de 
imense și foarte numeroase cratere vulca
nice. Și încă unele dintre ele active.

— Cum s-a explicat acest fenomen ciudat ?
— Destul de simplu I Neavînd sateliți 

proprii n-avea cine să varieze poziția centru
lui de greutate al Lunei și în virtutea ace
leiași legi a minimei energii potențiale, ea 
și-a plasat în partea din spre Pămînt acea 
emisferă care conținea centrul ei de greu
tate. Aceasta, în treacăt fie spus, constituie 
încă o confirmare a acțiuni! acestei legi. 
Masa lunară fiind destul de mare, în infe
riorul ei a putut apare și a putut să se men
țină magmă. Mareea magmatică permanen
tă și extrem de puternică determinată în a-

fundul acestei emisfere de către atracția pă- 
mîntească a constituit principala cauză a 
formidabilului vulcanism lunar. Cealaltă e- 
misferă arătat cu totul altfel la venirea pri
milor exploratori de pe pămînt.

— Și totuși, ce complex de schimbări ați 
operat în regimul cosmic al Lunei ?

— Toate cale despre care am vorbit pînă 
acum. Să recapitulăm ! Luna a fost împinsă 
ceva mai departe, astfel îneît mareele at
mosferice lunare să nu mai aducă atmosfera 
ei dincoace de limitele de echilibru dintre 
cele două cîmpuri gravitaționale. Apoi a fost 
creată atmosfera ei. La început prin „im
port", dar apoi s-a văzut că Luna este în 
stare să-și producă și singură atmosferă și 
să mențină echilibrul compozițional al aces
teia prin descompunerea treptată a unor 
substanțe minerale puțin stabile și bogate în 
gaze atmosferice utile. Desigur, oamenii au 
ușurat acest proces natural, dezvelind stra
turile mai profunde ale Lunei bogate în a- 
semenea minerale. Oamenii l-au creat și 
mări și oceane, într-un cuvînt hidrosferă, 
dar acesta este un lucru mai complicat asu
pra căruia ne vom opri alfa dată. Apoi oa
menii au creat ziua și noaptea lunară, cu o 
durată normală de 24 ore, prin înzestrarea 
ei cu un satelit propriu.

—• Ei, asta-i, ați înălțat o bucată de lună ?
— Nu ! Ar fi fost mai complicat așa, deși 

nu imposibil. Soluția a fost mai simplă : am 
„capturat" o mică planeta din grupul Troian, 
pe Patrocle, care are o masă potrivită și 
l-am plasat — cu ajutorul unor formidabile 
mijloace motrice nucleare — pe o orbită 
convenabilă în jurul Lunei. Mările de pe 
Lună nu mai sînt uscate, atmosferă e din 
belșug, satelit propriu are — deci ! s-au 
creat Lunei toate condițiile pentru a căpăta 
și o mișcare mai rapidă de rotație, obți- 
nînd astfel zile și nopți cu o durată con
venabilă.

Aceasta a fost prima acțiune cosmoteh 
nică a lumii terestre. Care-s celelalte ?

— Celelalte? Lasă-le pentru altădată. 
Pentru azi ne-ajunge !

PETRE CONSTANT1NESCU

CU UN AN ÎNAINTEA CĂSĂTORIEI

— Scumpa mea cireșică, vișina mea dragă, 
merișorul meu...

DUPĂ UN AN DE LA CĂSĂTORIE

— Am să Iac compot din tine I
(După revista „Krokodil")

Aparat care te salvează 
de la înec

De curînd în Uniu
nea Sovietică s-a rea
lizat un intresant a- 
parat individual de 
salvare, privind pro
tecția vieții umane 
în largul mării. A- 
cest aparat constă în
tr-o îmbrăcăminte de 
protecție, care permi
te să se mențină în
tr-o poziție neprimej- 
dioasă capul unui om 
aflat în apă și care 
și-a pierdut cunoștin
ța. După ce cade sau 
sare în apă, omul, 
purtînd această îm
brăcăminte, este îm
pins în mod automat 
la suprafață cu capul 
în sus. Fără să depu

nă vreun efort, el o- 
cupă o poziție stabi
lă, pe spate, cu un 
unghi de înclinare de 
aproximativ 45 gra
de în raport cu ori
zontul. îmbrăcămin
tea este căptușită cu 
un material plastic 
spongios, care este de 
două ori mai ușor de
cît pluta folosită pînă 
în prezent.

Noua îmbrăcăminte 
de protecție a fost ve
rificată în cele mai 
variate condiții, dînd 
rezultatele cele mai 
bune. Acum noul a- 
parat de salvare a în
ceput să fie produs în 
masă.



Zilele culturii șl artei
R.S.S. Bieloruse

Numeroase manifestări în Capitală și în tară
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Zilele culturii și artei bielo- 
ruse“, sîmbătă după-amiază, la 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală, a avut loc 
o adunare consacrată prieteniei ro
mîno-sovietice, la care au partici
pat muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Uzinele metalurgice „Tudor 
VTadimirescu" și de la Fabrica de 
încălțăminte „Flacăra Roșie". Des
pre uriașele realizări ale R.S.S. 
Bieloruse în anii puterii sovietice 
a conferențiat tov. I. Mitarcă, vice
președinte al Consiliului sindical 
orășenesc București.

Muncitorii, inginerii și tehnicie- 
prezenți la adunare au trimis 

oi mesaje de prietenie către 
muncitorii de la Uzina de auto
mobile din Minsk și de la Fabrica 
de încălțăminte „M. I. Kalinin".

Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia" a prezentat în conti
nuare un program artistic, după 
care a rulat filmul realizat de stu
diourile din R.S.S. Bielorusă „Lu
mini verzi".

Seara la Casa Universitarilor, 
acad. Eugen Macovschi a conferen
țiat în fața unui numeros public 
despre „Colaborarea dintre oame
nii de știință romîni și bieloruși".

★
în întreaga țară au continuat să 

aibă loc numeroase manifestări în 
cadrul Zilelor culturii și artei 
bieloruse.

La Casa prieteniei romîno-sovie

Vizita oaspeților bieloruși
In cursul zilei de sîmbătă, M. A. 
n.kovici, prim adjunct al minis- 
.ui Culturii al R.S.S. Bieloruse, 

și V. A. Cerneavshaia, vicepre
ședinta Asociației bieloruse de 
prietenie și relații culturale, mem
bri ai delegației de oameni de 
cultură din R.S.S. Bielorusă, care 
se află in țara noastră, însoțiți de 
I. S. llin, prim-secretar al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și de Eugen Rodan, secretar 
al Consiliului general A.R.L.U.S., 
au vizitat orașul și regiunea Cons
tanța. La sediul Consiliului regio
nal A.R.L.U.S., oaspeților li s-a fă
cut o primire călduroasă.

Membrii delegației din R.S.S. 
Bielorusă au vizitat apoi stațiunea 
balneo-climaterică Mamaia, sta
țiunea viticolă Murfatlar și diverse 
instituții culturale din orașul 
Constanța. După-amiază oaspeții 
au participat la adunarea care a 
avut loc cu prilejul Zilelor cultu
rii și artei bieloruse la Teatrul de 
vară din stațiunea Vasile Roaită.

Fapte tinerești
(Urmare din pag. I-a) 

pentru sărbătoarea tineretului lu
mii.

Voioși întindcți brațele, cu ele
Rîzind desfaceți largi portaluri. 
Că-n cinstea sărbătorii tinereții 
lntregu-mi sat pe brațe poartă 

daruri.
în alte sate, acele, mînuite cu 

dibăcie de tinerele fete aleargă 
neobosite în cusătură. în urma 
dălților rămân armonioase desene 
specifice artei populare românești. 
Toate aceste daruri vor fi trimise 
Bolilor păcii și prieteniei de la 
Viena.

— „Și la noi fetele din G.A.S. 
Dunărea lucrează cadouri pentru 
Festival. Anica Piasu, Irina Grigo- 
rie și Ioana Preda au și terminat 
cîteva minunate cusături".

Noua căluză cu oare străba
tem distanța pînă la G.A.S. Dună
rea e tovarășa C. Vena. „Cîte lu
cruri minunate n-au realizat tinerii 
în cinstea împlinirii a 15 ani de 
la eliberarea patriei noastre și a 
Festivalului Mondial al Tinere

ii. Un teren de fotbal, la 
LuS^najarea căruia au cerut și aju
torul tinerilor de la Uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila, au colectat peste 
6.000 kg. fier vechi și au amena
jat un minunat parc.

I-am lăsat pe tinerii de la G.A.S. 

tice din Timișoara prof. univ. 
Gheorghe Savi, prorectorul Institu
tului politehnic din localitate, a 
vorbit despre „Industria bielorusă 
în. anii sep ten aiului". La casa de 
cultură a Combinatului metalurgic 
Reșița a avut loc o seară literar- 
muzicală consacrată scriitorilor și 
compozitorilor bieloruși.

La Craiova, la Casa de cultură 
a sindicatelor, s-a ținut un simpo
zion cu tema „Viața culturală și 
științifică a Bielorusiei", iar în sala 
Filarmonicii de Stat „Oltenia" s-a 
desfășurat un bogat program cultu
ral artistic consacrat Zilelor cul
turii și artei bieloruse. în piața Le
nin din centrul orașului, locuitorii 
Craiovei cercetează cu interes ex
poziția de fotografii cu aspecte din 
R.S.S. Bielorusă. La Caracal, Se- 
garcea, Filiași, Balș și în numeroa
se comune din regiune s-au orga
nizat seri literare și prezentări de 
filme bieloruse.

în întreprinderile din Petroșani, 
Hunedoara, Calan, Alba Iulia și în 
alte localități ale regiunii Hune
doara au avut loc conferințe des
pre dezvoltarea vieții economice și 
culturale din R.S.S. Bielorusă. în 
școli, în biblioteci sătești din nu
meroase localități ale regiunii au 
avut loc seri literare cu tema „Pa
gini din poezia bielorusă". în 
peste 100 cămine culturale de la 
sate s-au ținut conferințe despre 
viața economică și culturală a sa
telor bieloruse.

Scriitorul I. P. Samvdkin, vice
președinte al conducerii Uniunii 
Scriitorilor din R.S.S. Bielorusă, 
pictorul P. N. Gavrilenko, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici din R.S.S. Bielorusă, și sculp
torul A. O. Bembel au sosit sirnbă- 
tă la Cluj.

Oaspeții au făcut o vizită la se
diul Consiliului regional A.R.L.U.S.

După-amiază scriitorul 1, P. Sa- 
miakin s-a întîlnit la filiala din 
Cluj a Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romină cu scriitori romîni și 
maghiari din localitate.

Pictorul P. N. Gavrilenko și 
sculptorul A. O. Bembel au avut o 
întîlnire la sediul Consiliului re
gional A.R.L.U.S. cu artiști plastici 
și au vizitat apoi muzeul de artă, 
Institutul de artă plastică „Ion 
Andreescu" și atelierele unor pic
tori și sculptori din localitate.

Seara oaspeții au luat parte la 
un spectacol cu piesa „Dialog în 
parc" de, Teofil Bușecan, prezen
tată de artiști ai Teatrului Națio
nal din Cluj. (Agerpres)

Dunărea să lucreze mai departe la 
noul adăpost pentru cele 1.000 de 
păsări pe care le vor crește prin 
muncă voluntară și am pornit mai 
departe. La Rupea, pe Valea Gozu 
era un furnicar de oameni. Printre 
ei, mulți, foarte mulți tineri. Ame
najează albia rîului care ani de-a 
rîndul revărsîndu-se peste maluri, 
inunda ogoarele țăranilor munci
tori. La chemarea comitetului oră
șenesc de partid au răspuns sute 
de cetățeni printre care numeroși 
tineri. Numai într-o singură zi 
peste 600 de tineri au muncit la 
transportul a 200 tone de piatră și 
au defrișat o suprafață de 1.500 
m.p. Corespondentul Dumitru Bra- 
tu ar vrea să ne dea cît mai multe 
amănunte, despre cele 3.070 ore 
muncă voluntară prestate într-o 
singură zi de tineri și despre cei 
6.225 lei economisiți. Dar alte și 
alte scrisori își așteaptă rîndul. 
Toate vorbesc despre acțiunile în
treprinse de tineretul din patria 
noastră în întîmpinarea celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării patriei 
noastre și a Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților ce va 
avea loc în vara aceasta la Viena. 
Fiecare acțiune este o manifestare 
a dorinței fierbinți a tineretului 
nostru de a face mai bogată și 
mai frumoasă patria noastră socia
listă, de a apăra pacea.

Poșta 
redacției

Maria Cică — Reșița. Secția în
vățământ și cultură a sfatului 
■popular al raionului Lugoj, ne con
firmă justețea sezisării dumnea
voastră. Caravana cinematografi
că a fost planificată și pentru co
muna Babșa. Totodată, vă răs
pundem că și Uniunea raională a 
cooperativelor de consum Lugoj, 
a luat măsurile necesare pentru 
o mai bună aprovizionare a filia
lei Babșa, ce depinde de coopera
tiva de consum — Ghizela.

T1BERIU TURIGEL — comuna 
Dobrești, raionul Topoloveni. Vă 
transmitem mai jos răspunsul pe 
care l-am primit de la sfatul popu
lar al regiunii Pitești:

„La școala populară de artă, la 
specialitatea pictură, se primesc 
amatori intre 15—40 de ani. Admi
terea se tace pe baza unui examen 
din domeniul specialității fa care 
dorește să se perfecționeze candi
datul. Frecvența la cursuri este 
obligatorie.

G. GHEORGHIU — Craiova. 
Biroul Comitetului regional U.TJA. 
Craiova, in urma controlului efec
tuat în comunele Licuriciu și Ne
grelii a constatat ca cele sezisate 
de dumneata corespund realității. 
In urma ajutorului practic care a 
fost acordat Comitetului raional 
U.T.M. Gilort, prin măsurile luate 
de către activiștii care au stat în 
cele două comune, activitatea or
ganizațiilor U.T.M. respective s-a 
îmbunătățit simțitor.

TITUS TRO1 — raionul Novaci, 
in urma cercetărilor întreprinse 
s-a dovedit că într-adevăr factorul 
poștal Săceanu Gheorghe nu difu
zează ziarele la timp in unele din 
localitățile din raza sa de activi
tate. Oficiul P.T.T.R.-Novaci — că
ruia i-am trimis spre rezolvare se- 
zisarea dumitale, ne comunică că 
factorul poștal Săceanu Gheorghe, 
a fost din nou aspru criticat, ne- 
fiind la prima sa abatere de 'fccest 
gen. Dacă va mai avea asemenea 
abateri, se vor lua măsuri în con
secință.

N. GHEORGHE - Curtea de 
Argeș. Cele sezisate de dumneata 
redacției ziarului nostru, sînt jus
te. Unele măsuri pentru remedie
rea lipsurilor în ceea ce privește 
cercul politic respectiv, au și fost 
luate. Pînă în prezent în clasa a 
X-a C au fost predate 14 lecții. In 
scurt timp va avea loc seminarul 
recapitulativ. Activitatea propa
gandistei care nu s-a achitat de 
sarcinile ce-i reveneau a fost pusă 
în discuția adunării generale 
U.T.M.

Înainte de spectacol, o mică repetiție nu strică. Elevele Scolii medii nr. 15 „Elena Sîrbu" re
petă acum un dans, pe platoul din fața Casei raionale de cultură a tineretului din raionul „23 August".

Foto: D. F. DUMITRU

TELEGRAMA
Către,

Confederația Generala a Muncii din Franța
PARIS,

Sindicatele și toți oamenii muncii din Republica Populară Ro- 
mînă, transmit un călduros salut frățesc participanților la cel de-al 
32-lea Congres al Confederației Generale a Muncii și prin ei tutu
ror oamenilor muncii din Franța.

Din cauză că guvernul francez nu a acordat viza, delegația 
noastră nu este astăzi în mijlocul vostru- Vă asigurăm însă, dragi 
tovarăși, că ne simțim alături de voi și urmărim cu atenție și in
teres lucrările congresului vostru.

Oamenii muncii din țara noastră sînt animați de cele mai sin-* 
cere sentimente de simpatie și solidaritate față de lupta forțelor 
muncitorești și democratice din Franța, pentru apărarea drepturilor 
economice' și politice ale clasei muncitoare, pentru terminarea 
războiului din Algeria, pentru pace și democrație, pentru onoarea 
și demnitatea Franței.

Cunoaștem rolul de frunte pe care-ț are în această luptă pu
ternica și combativa Confederație Generală a Muncii. Fiecare succes 
obținut de dv. în dezvoltarea unității de acțiune a maselor munci
toare din Franța este salutat cu bucurie de oamenii muncii dia 
R. P. Romînă.

Noi sîntem ferm încredințați că, congresul vostru va constitui un 
nou pas înainte în lupta pentru rezolvarea problemelor arzătoare 
care frământă astăzi în cel mai înalt grad pe toți oamenii muncii 
din Franța.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, succes deplin în lucră
rile congresului dv., în făurirea unității forțelor muncitorești și de
mocratice, în lupta pentru o viață mai bună, pace și progres social.

Trăiască prietenia dintre oamenii muncii din Franța și oamenii 
muncii din R.P.R. 1

Trăiască Confederația Generală a Muncii din Franța 1
Trăiască unitatea și solidaritatea internațională a celor ce mun

cesc pentru pace și progres 1
CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR

DIN REPUBLICA POPULARA ROMINĂ

Neghina a fost smulsă

• Tn ultimul meci al turneului 
pe care l-a întreprins In U.R.S.S., 
echipa masculină de baschet Di
namo București a întîlnit pentru 
a doua oară la Tbilisi selecționata 
R.S.S. Gruzine. Echipa gazdă a 
cîștigat cu scorul de 69^,52 
(18—36).
• La invitația secției de cultură 

fizică și sport a U.C.E.C.O.M., tn 
a doua jumătate a lunii iulie va 
sosi în țara noastră echipa polo
neză de box a clubului Start. Pu- 
giliștii polonezi vor susține două 
întilniri: la 23 iulie la Galați și la 
26 iulie la Ploești, în compania 
unor reprezentative ale cluburilor 
sportive din cooperație.
• In săptăminite ce urmează 

Vor sosi In U.R.S.S. mal multe 
echipe de fotbal din diferite țări. 
La 17 iunie își va începe turneul 
cunoscuta formație franceză Stade 
de Reims. Fotbaliștii francezi vor 

juca la Leningrad, Tbilisi și Mos
cova. Un turneu de 6 meciuri va 
întreprinde echipa selecționată a 
R.P.D. Coreene, care va evolua la 
Novosibirsk, Frunze, Alma Aia, 
Tașkent, Stalinabad și Așhabad. 
La 5 iulie va sosi în U.R.S.S. 
echipa daneză „Aliansen".

O In meci retur pentru semifina
lele „Cupei campionilor europeni" 
la baschet, pe stadionul Daugava 
din Riga, s-a disputat meciul din
tre echipele S.K.V.O. Riga și Lech 
Poznan, campioana R. P. Polone. 
Baschetbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 84—76. Meciul 
a fost arbitrat de Karel Kilm (R. 
Cehoslovacă) și C. Armășescu 
(R.P.R.). In urma acestei victorii, 
S-K..V.O. Riga S-a calificat pentru 
finala competiției în care Va în- 
tîlni pe învingdtoarea meciului 
Academtk Sofia—Sport Klub Bel
grad.

INFORMAȚII
Dirijorul George Georgescu, ar

tist al poporului din R. P. Romină, 
a părăsit sîmbătă la amiază Capi
tala, plecînd la Paris, unde va 
participa la lucrările juriului celui 
de-al VIII-lea concurs muzical in
ternațional „Marguerite Long — 
Jacques Thibaud“,

★
Sîmbătă, în piața portului din 

Galați a avut loc un miting cu 
prilejul comemorării a 43 de ani 
de la marea demonstrație a mun
citorimii gălățene din 13 iunie 
1916, reprimată sălbatic de auto
ritățile burghezo-moșierești.

Luînd cuvîntuil tov. Gh. Bunea, 
președintele Consiliului sindical 
regional, a evocat eroismul munci
torimii gălățene care cu 43 de ani 
în urmă a înscris o pagină glo
rioasă de luptă în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră.

(Urmare din pag. l-a)

unui singur scop: să stoarcă cît 
mai mulți bani de la oamenii care 
veneau .la el să fie îngrijiți. Întreg 
rolul său în comună se reducea 
la negustoria cu știința, la specu
lă.

Cetățenii din comună n-au pu
tut tolera însă o asemenea mîrșă- 
vie. In frunte cu comuniștii, ei 
Lau chemat pe acest individ să 
dea socoteală pentru faptele sale 
în fața adunării populare pe co
mună. O comună întreagă a în
fierat cu indignare comportarea 
nedemnă a acestui individ des
compus moralicește care a pătat 
cu nerușinare titlul de tînăr inte
lectual. Nu așa-1 doriseră oamenii 
din sat; nu așa și-l imaginaseră 
ei. Ei văd în tînărul intelectual pe 
omul de cultură apropiat și cu 
dragoste de oameni și la care pot

veni oricînd să-i ceară un sfat, să 
le clarifice multe din problemele 
ce și le pun ; pe omul care prin 
întreaga sa activitate se socotește 
ca făcînd parte din satul lor, 
bucurîndu-se de fiecare succes pe 
drumul construirii socialismului, 
din toată inima, din tot sufletul, 
ca de propriile sale succese. Dar 
medicul Corcodel se dovedise a fi 
prin activitatea sa murdară tin 
corp străin, o neghină printre in
telectualii noi ai satului. Și de 
un asemenea corp străin, vătămă
tor, n-aveau nevoie cetățenii oin 
Pecineaga. Medicul care-și cobo
râse conștiința pînă la nivelul 
unui speculant, nu putea fi tratat 
decît ca un speculant!

La cererea sutelor de oameni 
veniți la adunare să-i judece fap
tele, Petre Corcodel a fost trimis 
în fața Tribunalului raional Negru- 
Vodă.

Așa s-a încheiat activitatea de 
afacerist pe seama sănătății oa
menilor muncii dusă în comuna 
Pecineaga de individul Corcodel 
care a încercat să se folosească 
de diploma de medic, întocmai ca 
un patron de taraba sa. Oamenii 
noi ai patriei noastre, care sub 
conducerea partidului făuresc so
cialismul nu pot tolera încălcările 
moralei comuniste, nu pot să mai 
admită ca pe spinarea lor să hu’ 
zurească încă trintori și speculanți. 
Atitudinea hotărită a colectiviștilor 
din Pecineaga exprimă tocmai re
lațiile noi de muncă și viață din 
patria noastră și care l-au ridicat 
pe omul muncitor pe postamentul 
adevăratei demnități. Toată sti
ma, dragostea și prețuirea pentru 
intelectualul entuziast care se situ
ează prin activitatea și comporta
rea sa alături de popor — spun 
aceste relații noi. Ciurucurile, le
pădăturile de teapa lui Corcodel, 
care încearcă să-și folosească 
funcția în scopuri murdare, ne
gustorești, sînt excluse din mijlo
cul societății noastre, iar diplo
mele lor nu valorează, în acest 
caz, nici două parale.

Punînd în discuția cititorilor 
faptele medicului Corcodel ziarul 
„Scînteia tineretului" fi invită, 
să discute mai pe larg, la această 
rubrică, despre rolul tînărului inte
lectual de la sate, despre răspun
derea pe care o are el în nobila 
sa misiune ca ostaș al revoluției 
culturale.

70 de ani de la moartea marelui nostru poet

EMINESCU
La 70 de ani de cînd trupul 

măcinat de suferințe și mizerie 
și-a aflat odihna, moștenirea lui 
Eminescu este mai mult decît 
oricînd în miezul unei literaturi 
închinate și destinate celor mulți. 
intr-o epocă în care „orîndueSt 

crudă și nedreaptă" a fost 
obită pentru a face loc unei 

tadii a dreptății sociale opera 
poetului a fost restituită maselor, 
poporului întreg de care o leagă 
substanța însăși.

intr-adevăr, cele mai adinei 
fibre ale sufletului oamenilor 
muncitori, simpli și cinstiți, de 
pe acest pământ, tresar în versu
rile poetului a cărui inimă a 
frămîntat „doruri vii și patimi 
multe". Recitind mereu măiastră 
lui carte, deși „o știm pe dina- 
fară“ — cum spunea Vlăhuță — 
înțelegem că imensul ecou al 
versului eminescian in sinul 
mulțimilor se datorește spiritului 
adine popular al operei, spirit 
popular, pe care n-au izbutit 
să-l altereze nici păcatele filozo
fiei idealiste, nici romantica izo
lare a decepționatului într-o so
cietate ostilă. Cel care, cercetind 
neobosit fiecare dintre izvoarele 
poeziei populare a ajuns, să 
creeze „Călin", „Ce te legeni co
drule", ..Revedere", „Crăiasa din 
povești", „Povestea codrului". 
„Mai am un singur dor", oferă 
un exemplu de un imens presti

giu pentru valențele folclorului 
românesc.

A cunoscut ca nimeni altul din 
epoca sa munca, obiceiurile și 
felul de a gîndi al poporului. 
Suflînd colbul de pe cronici a 
cercetat cu migală traiul strămo
șilor celor contemporani cu el. 
Din toată tinerețea lui Eminescu,

criticii burgheze îi plăcea să 
sublinieze meditațiile poetului 
pe paginile lui Schopenhauer ; 
dar ce ușor a trecut ea peste 
imaginea unui Eminescu călător 
pe căi nesfârșite de a lungul și 
de-a latul țării, căi parcurse pe 
jos ori în căruță în Bucovina și 

în Ardeal, pe malul Dunării sau 
în Banat, pe acolo unde îl în
demna inima și unde-i îngăduiau 
îndeletnicirile de sufler in trupe 
de teatru, de rîndaș la cai ori de 
hamal în port. Traiul celor mulți 
cunoscut nemijlocit, însemnarea 
cântecelor populare direct de la 
sursele vii — ce puternice au 
fost rădăcinile poeziei care de 
atunci și-a început călătoria prin 
veacuri !

insuflețit de cele mai nobile 
idealuri, Eminescu a suferit in 
întreaga sa viață deziluzia reali
tății — deziluzie fatală între li
mitele societății burghezo-moșie
rești pentru un ginditor lipsit de 
perspectiva soluțiilor reale. A ră
mas fără liman frămîntarea gene
roasă, necontenită, a minții sale, 
pentru a găsi o ieșire din Univer
sul sufocant al raporturilor sociale 
din Romînia, deceniilor opt și 
nouă ale secolului al XIX-lea. 
Mîhnirea, disperarea, sila, l-au 
îndreptat către idealizarea trecu
tului feudal, un trecut îndepărtat, 
cu contururi voit estompate, (deși 
dacă dragostea cavalerului din 
scrisoarea IV-a este îndulcită idi
lic, Mircea cel bătrin din scri
soarea Ill-a este o strălucită pa
gină de patriotism, verificată ca 
atare de istorie). Puritatea idea

lului eminescian măsoară înălți
mea operei, fapt de care poetul 
era perfect conștient, căci impu
tarea principială adusă „epigoni
lor" este tocmai că aceștia 
nu credeau în nimic, spre deose
bire de predecesorii pașoptiști 
care credeau în scrisul lor și pe 
care-i elogiază.

Eminescu proclama triumful 
inimilor mari, înfierbântate pînă 
la incandescență de un crez co
respunzător. A fost el însuși un 
ardent. Rî-nd pe rînd s-au 
destrămat pânzele țesute de pă
ianjenii istoriografiei literare 
burgheze în jurul lui Eminescu 
rupt de viață, desprins de cele 
pământești, serafim sumbru și 
misterios. L-am cunoscut pe E- 
minescu, creatorul care, în trei 
variante poetice uimitoare, „(Pro
letarul", „Umbre pe pînza vre
mii", „Împărat și proletar") se 
face ecoul celui mai însemnat 
eveniment al vremii sale, apari
ția pe firmamentul istoriei a 
Comunei din Paris ; Eminescu — 
sufletul asociațiilor studențești 
de la Viena, cărora el le dă o 
orientare patriotică vrednică de 
laudă : Eminescu, — partizanul 
unei școli noi, care să nu mai 
îngenuncheze, copilul, ci să-l pre- 
gătească, demn, pentru viață și 
cultură; Eminescu — militantul 
revoltat de putregaiul cosmopo
litismului burghez pe care-l în
fierează în versuri și în publi
cistică cu toată forța uriașului 
său talent. Și încă... Putem oare 
uita drumul glorios al operei 
sale ? Putem oare uita sutele de 
întruniri muncitorești de la sfâr
șitul secolului trecut, atunci cînd 
versul eminescian se număra 
printre cei mai înzestrați agita
tori f

Zdrobiți orîndueala cea crudă 
și nedreaptă,

Ce lumea o împarte în mizeri 
și bogați !

Atunci cînd după moarte, 
răsplată nu v-așteaptă

Faceți ca-n astă lume să aibă 
parte dreaptă,

Egală fiecare, și să trăim
ca frați !

Titan al cuvîntului artistic, E- 
minescu ne dă nemuritoarea pil
dă a muncitorului obstinat în de
săvârșirea operei sale, operă care 
numără doar citeva zeci de poe
zii pe care le-a dat tiparului, 
între multe, foarte multe mii de 
manuscrise rămase in laboratorul 
de creație. A trudit cu eroism 
pentru « găsi cuvîntul ce expri
mă adevărul, s-a consumat în 
nesfirșite combustii spirituale 
pentru ca rodul să atingă per
fecțiunea. Profunzimea ideilor 
sale ni se face sensibilă printr-o 
imagine a cărei simplitate acuză 
nu numai geniul ci și munca, 
intr-o măsură cel puțin egală. 
Toată opera eminesciană este, 
astfel, o profesiune de credință 
oamenilor care merită și trebuie 
să se bucure de frumos.

Este, aici, o moștenire al cărei 
prestigiu a îngândurat generații 
întregi de poeți, sugerîndu-le 
comparații strivitoare pentru ei. 
însă, in 1934, Mihai Beniuc avea 
dreptate să exclame într-o poezie 
închinată poeților tineri, după 
ce recunoștea vraja inegalabilă a 
luceafărului poeziei : „Dar Emi
nescu nu cuprinse tot / In sti
hurile lui dumnezeiești / ...Poate 
noi avem destinul falnic / De a 
suna din trîmbițele marții / Sfâr
șitul veacului / Și de a vesti 
mulțimilor flămînde / O viață 
nouă !“

Este una dintre profețiile îm
plinite. Prin lupta clasei mun
citoare condusă de partid viața 
nouă s-a deschis pentru mulțimile 
odinioară flămînde. Poeții au 
trebuit să-și încordeze puterile 
pentru ca măiestria lor artistică 
să țină pasul cu această viață 
bogată, clocotitoare. Și, de la 
Tudor Arghezi la Nicolae Labiș 
acest efort a scos la lumină pa
gini care fac cinste timpurilor 
noastre, literaturii noastre. Dar 
înverșunata muncă asupra cuvîn
tului nu cunoaște punct terminus. 
Cititorii așteaptă ca scriitorii 
noștri, luptătorii cu arma scrisu
lui din veacul acesta glorios, să 
dea literaturii echivalentul con
temporan al unor versuri de o 
inefabilă frumusețe și sonoritate, 
ca (alegînd absolut la întâmpla
re ) acestea .-

Peste vîrfuri trece lună, 
Codru-și bate frunza lin. 
Printre ramuri de arin 
Melancolic cornul sună.
...Au trecut 70 de ani de la 

moartea poetului.
După minunatele noastre pro

ducții folclorice, cu opera lui 
Mihail Eminescu, poporul romîn 
și-a afirmat cea de a doua sa 
prezență — masivă — în tezau
rul literaturii universale. De a- 
lunci această prezență s-a îmbo
gățit cu alte noi nume. Fiind așa 
dar mai mult decît o glorie na
țională, luceafărul poeziei româ
nești rămîne însă în primul rînd 
îh conștiința poporului care l-a 
născut. Rămîne nu numai ca un 
prilej de fală — aceasta dealt
fel pe deplin îndreptățită — ci 
ca una dintre oglinzile fidele, o- 
biective, ale virtuților și geniului 
acestui popor în întregul său.

Urmașii îi sînt obligați.
ȘT. IUREȘ

Frunze roșii — Patria, București, 
Grădina 13 Septembrie; Fata din 
Kiev (seria II-a) — Republica, În
frățirea între popoare. Libertății ; 
Umbrela spatului Petru — Maghe- 
ru, 1. C. Frimu, Gh Doja. Gră
dina Dinamo (Cal. Floreasca 20) ; 
Alarmă, la graniță — V. Alecsandri, 
Lumina, N. Bălcescu, T. VLadlmL 
rescti ; Ciclu de filme tn cadrul 
Zilelor culturii și artei R.S.S. Bie
loruse — Central. 23 August; Giu
seppe Verdi — Victoria ; Doi ve
cini — Prima melodie — 13 Sep. 
tembrie. Maxirr Gorki, Volga G. 
Coșbuc ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi; Lumea tăcerii — 
Alex. Popov ; Bravul soldat Svejk 
— Tineretului; O slujbă importau.

TELEVIZIUNE : orele 9.00 - E- 
misiune pentru cei mici — teatru 
de păpuși: „Jupîn Rănică Vulpoiul" 
— după basmul cu același nume 
de Al. Odobescu ; 9,35 — Emisiune 
pentru pionieri și școlari: „Crava
ta Roșie" ; 10,05 — Poșta copiilor ; 
10,30 — Emisiunea pentru sate; 
In jurul ore1' 17,15 — Transmisie 
de la stadionul Republicii a finalei 
Cupei R.P.R. la fotbal dintre echi
pele Dinamo București — C.S.M- 
Baia Mare; 19.00 — Informațiile 
după-amiezii ; 19,05 — Din litera
tura R.S.S. Bieloruse ; 19,50 —
Ciclul Galeria Națională : „Pictorii 
revoluționari din 1848" ; 20,10 —
Artiști amatori tn studio ; 20,25 — 
Ansamblul coregrafic „Beriozka" 

tă — Gri vița. Clubul Boleslaw 
Bierut; Fata din Kiev (seria Ia)
— 8 Martie. Alex. Sahia, 1 Mai; 
Grădinarul spaniol — Vasile Roai
tă ; Cei 44 — Cultural. 8 Mai; 
Trenul prieteniei — Unirea, Flacă
ra ; Visul spulberat — C. David ; 
Favoritul 13 — Arta, Aure] Vlai- 
cu ; Ivan cel Groaznic (seria l-a)
— Munca, Miorița ; Urmașii Iul 
Kao — Donca Simo, Olga Bancic ; 
Capcana lupilor — îl ie Pintilie : 
Oleko Dundici — Popular. Drumul 
Serii ; Ivan cel Groaznic (seria 
Il-a) — M. Eminescu ; Steaguri 
pe turnuri — G. Bacovia ; Artico
lul 420 — 30 Decembrie; Tatăl 
meu actorul — B. Delavrancea; 
De partea cealaltă — 16 Februa
rie ; Dorința — Clubul C.F.R. 
..Grivița Roșie".

★

— program realizat de Studioul 
de Televiziune din Moscova ; 20,55
— Jurnalul televiziunii ; 21,15 — 
Ecran muzical-coregrafic ; 22,15 — 
Ultimele știri și rezultatele spor
tive.

Timpul probabil

Pentru următoarele trei zile in 
țară: vremea se menține nestabilă 
și favorabilă ploilor temporare și 
sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit 
cu intensificări locale. Temperatu
ra tn scădere ușoară : minimele 
vor oscila între 5 și 14 grade, iar 
maximele între 16 și 27 grade,



Conferința de la Geneva
a miniștrilor Afacerilor Externe

GENEVA 13 (Agerpres). — Co
respondență specială : După ședin
ța de vineri s-a dovedit întrutotul 
inconsistența zarvei propagandis
tice occidentale care căuta să pre
zinte în imaginile cele mai sum
bre Conferința de la Geneva, să 
arunce asupra Uniunii Sovietice 
vina pentru o pretinsă „atitudine 
ultimativă". Declarațiile lui A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., în care a reafir
mat faptul că ar fi greșit să se 
considere propunerile sovietice 
drept o amenințare, un ultimatum 
sau un dictat, au subminat defi
nitiv pozițiile acelora care caută 
să denatureze politica Uniunii So
vietice la Conferința miniștrilor de 
Externe de la Geneva. Astfel pînă 
și purtătorul de cuvînt american, 
care în ultimele zile a dovedit un 
zel deosebit în a prezenta într-o 
lumină cu totul falsă poziția dele
gației sovietice, a fost nevoit să 
se ocupe de faptul că șeful delega
ției sovietice a replicat cu tărie la 
■propaganda despre așa-zisul „ulti
matum sovietic".

Atrage de asemenea atenția fap
tul că punctul de vedere al Uni
unii Sovietice, sprijinit de întrea
ga opinie publică internațională, 
potrivit căruia trebuie căutată o 
înțelegere pe o bază realistă este 
împărtășit de unii oameni politici 
cu răspundere din Occident. Ast
fel ministrul de Externe britanic 
Selwyn Lloyd la sosirea să la Lon
dra a declarat în legătură cu pers
pectivele conferinței că în cadrul 
tratativelor „trebuie să se mani
feste răbdare". Agenția France 
Presse releva că oamenii politici 
englezi ar fi favorabili realizării 
unui acord Est-Vest „chiar și ln- 
tr-o formă limitată". Coresponden
tul agenției menționa în continua
re că „eșecul negocierilor de la 
Geneva ar constitui o serioasă lo
vitură pentru Macmillan care a 
dat naștere la puternice speranțe 
în sensul convocării în curind a 
unei conferințe la cel mai înalt 
nivel. Primul ministru cîștigase un 
uriaș prestigiu In țară prin campa
nia sa pentru atitudine mai flexi
bilă...".

Trebuie de asemenea menționată 
declarația făcută la San Francisco

de vicepreședintele Nixon în legă
tură cu problema generală a trata
tivelor între Est și Vest. El a ară
tat că deși la Geneva „situația nu 
este încurajatoare" conferințele 
„sînt cît se poate de folositoare... 
In afară de aceasta, alternativa la 
tratative este inacceptabilă... Nici 
Statele Unite, nici vreo altă țară 
nu-și pot permite să riște rezolva
rea prin forță a neînțelegerilor".

Bineînțeles nu trebuie omis fap
tul că acele cercuri ostile Confe
rinței de la Geneva ca și ideii tra
tativelor în general n-au dezarmat. 
S-a făcut astfel o mare publicitate 
convorbirilor avute de cei trei mi
niștri occidentali cu primarul Ber
linului occidental, Willy Brandt 
care a sosit la Geneva și cu acest 
prilej au fost lansate din nou ape
luri pentru o „poziție rigidă" în ce 
privește, problema Berlinului occi
dental. Totodată în presa america
nă continuă o campanie zgomo
toasă care are drept scop să de
natureze esența noilor propuneri 
sovietice și prin aceasta să ascun- 
dă lipsa de dorință a puterilor oc
cidentale de a rezolva problemele 
urgente în interesele atenuării 
încordării internaționale și a întă
ririi păcii.

Sîmbătă și duminică, în timp ce 
Selwyn Lloyd șl Couve de Mur- 
viile au plecat în capitalele respec
tive pentru consultări, la Geneva 
activitatea diplomatică este apa
rent întreruptă, cu excepția posibi
lității unei întîlniri între A. A. Gro
mîko și Christian Herter. Observa
torii din preajma conferinței cred 
că, ceea ce căpătase încă la sfîr-

șitul săptămînii trecute numele de 
„faza finală a conferinței", cores
punde pe deplin definirii întîlnirilor 
care vor începe luni după-atniază, 
cu o ședință neoficiala a celor 
patru miniștri.

Săptămîna care urmează — cea 
de-a șasea — va dovedi dacă pu
terile occidentale sînt sau nu hotă- 
rîte să ia în considerare situația 
existentă și să Se situeze pe o po
ziție realistă în rezolvarea proble
melor internaționale cele mai 
gente.

O declarație 
a lui Macmillan

ur-

LONDRA 13 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit la Londra la 
13 iunie, la un miting al partidului 
conservator, primul ministru Mac
millan a declarat că el „continuă 
să spere că la Geneva se va ajun
ge la un oarecare progres".

Agenția United Press Interna
tional precizează că după ce a rea
firmat cunoscuta poziție a puteri
lor occidentale privind așa-zisele 
drepturi ale puterilor occidentale 
la Berlin, Macmillan a subliniat 
că în împrejurările actuale, este 
limpede că trebuie luate măsuri 
pentru împiedicarea agravării si
tuației. Cred că trebuie să căutăm 
o soluție prin tratative, a precizat 
Macmillan, dacă va fi necesar în
tre șefii guvernelor. De aceea ac
tualele tratative de la Geneva con
stituie prima etapă în această di
recție.

Propunerile sovietice înlesnesc 
realizarea unei înțelegeri

— Un interviu acordat de H. Rau, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. G. —

BERLIN 13 (Agerpres). — H. 
Rau, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, a 
declarat într-un interviu publicat 
la 13 iunie 
Deutschland" 
zentate de A.

de 
că 
A.

ziarul „Neues 
propunerile pre- 
Gromîko la Ge-

Ecoul internațional al Declarației
guvernului R. P. Romine

HELSINKI 13 (Agerpres). — 
Ziarele finlandeze au publicat Știri 
și materiale referitoare la Decla
rația guvernului romîn cu privire 
la amplasarea în Grecia a rampe
lor de lansare a rachetelor tele
ghidate și problema păcii și secu
rității în Balcani. Ziarul „Hufvud- 
stadsbladet" arată că în de
clarația sa guvernul romîn 
afirmă că Romînia nu poate ne
glija faptul că Grecia se pregă
tește să încheie un tratat privind 
instalarea de baze americane pe 
teritoriul ei și menționează că în 
acest scop guvernul romîn a pro
pus să se organizeze o conferință 
balcanică 
colaborări 
balcanice.

Ziarul
titlul „Pacea in Balcani* sublinia
ză propunerea guvernului romîn 
de a se organiza o conferință la 
nivel înalt a țărilor balcanice pen
tru realizarea unei colaborări co
lective în vederea menținerii păcii 
în Balcani,

Ziarul „Helsingin Sanomat* a 
publicat o informație asemănătoa
re. La 12 iunie ziarul „Maakansa* 
a publicat, sub titlul ,,Romînia

pentru realizarea unei 
colective între statele

„Kansan Uutiset" sub

propune Greciei un pact balcanic', 
extrase din Declarație subliniind 
pasajele principale și arătînd că o 
întrunire comună a șefilor statelor 
balcanice trebuie să examineze po
sibilitățile de încheiere a unui 
tratat de securitate. Ziarul adaugă 
că țările balcanice trebuie să se 
angajeze să rezolve toate pro
blemele lor litigioase prin mijloa
ce pașnice șj să interzică stațio
narea forțelor militare ale statelor 
nebalcanice în această zonă, pre
cum și instalare^ de rampe pen
tru rachete teleghidate.

Stația de radiodifuziune finlan
deză a transmis în rezumat De
clarația guvernului romîn, subli
niind că guvernul R. P. Romîne 
a propus încheierea unui tratat 
de înțelegere și securitate colectivă 
în Balcani.

★

(Agerpres). — Zia- 
„Neue Zurcher Zei- 
Tat" și „Tagesan- 

i, „Basler Nach-

BERNA 13
rele elvețiene 
tung", „Die 
zeiger" din Ziirich, 
richten" și „II Quotidane* au pu
blicat știri privind Declarația gu
vernului romîn.

neva înlesnesc realizarea unei în
țelegeri cu privire la normalizarea 
situației din Berlinul occidental. In 
același timp, a spus H. Rau, pro
punerile guvernului sovietic reco
mandă guvernelor celor două state 
germane să ajungă la un acord în 
problema încheierii Tratatului de 
pace și a reunificării Germaniei.

H. Rau a subliniat că cei ce se 
pronunță pentru un Tratat de pace 
cu Germania și pentru reunificare 
nu vor putea decit să salute elabo
rarea de către o comisie a celor 
două state germane a unor propu
neri pozitive în problema încheie
rii Tratatului de pace și a reunifi
cării Germaniei în cel mai scurt 
timp. Propunerea de a se fixa ter
menul de un an, a subliniat H. 
Rau, nu constituie cîtuși de puțin 
un ultimatum. Termenul de un an 
pentru realizarea 
unei înțelegeri 
între cele două 
state germane a- 
supra probleme
lor de importan
ță vitală pentru 
poporul german 
este necesar pen
tru că guvernul 
vestgerman a 
fixat termenul 
de doi ani și ju
mătate pentru 
înfăptuirea înar
mării atomice a 
Germaniei occi
dentale. Dacă 
guvernul vest
german va re
nunța la Înar
marea atomică, 
ia militarism și 
la spiritul revan
șard și va acțio
na în consecință 
atunci motivul 
principal al ter
menului de un 
an propus de 
U.R.S.S. și R. D. 
Germană va dis
pare.

O poziție contrară intereselor 
consolidării păcii în Balcani

Conferinta Federației 
Tineretului Democrat 

din Irak
BAGDAD 13 (Agerpres). — 

La Bagdad continuă lucrările 
conferinței Federației Tinere
tului Democrat din Irak. Iji 
lucrările conferinței participă 
delegați din întreaga țară. La 
conferință participă de aseme
nea delegați ai organizațiilor 
de tineret din 11 țări. Confe
rința examinează probleme or
ganizatorice și programul Fe
derației.

Cu prilejul conferinței, la 12 
iunie a avut loc la Bagdad o 
mare demonstrație o tineretu
lui, care a durat toată ziua. 
Participanții la demonstrație au 
fost salutați de primul ministru 
Kassem Pe pancartele de
monstranților se puteau vedea 
porumbelul alb — simbolul pă
cii și emblemele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. Demonstranții au scandat 
lozincile : „Trăiască unitatea 
tineretului împotriva imperia
lismului și reacțiunii l", „Tră
iască pacea în lumea întrea
gă !", „Trăiască tineretul din 
țările socialiste prietene I", 
Jos războiul I" etc.

După demonstrație au avut 
loc în oraș serbări ale tinere
tului.

La Moscova 
se va organiza 
„Sărbătoarea 

prieteniei"
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

TASS transmite: Un grup nu
meros de participanți la cel 
de-al VII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților va 
veni la începutul lunii august 
în Uniunea Sovietică, la invi
tația comitetului organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S.

La Moscova urmează să fie 
organizată „Sărbătoarea prie
teniei* la care finer'i locuitori 
ai Moscovei se vor întîlni cu 
tineretul de aceeași vîrstă din 
țările Europei, Asiei, Africii și 
Americiî Latine.

Vizita delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.D. Germane in U.R.S.S.

KIEV 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 13 iunie, cu prilejul 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane, pe 
stadionul „Nikita Hrușciov" din 
Kiev a avut loc un mare miting 
consacrat prieteniei sovieto-ger- 
mane.

La miting au luat cuvîntul 
Walter Ulbricht, Frol Kozlov, Ni
kolai Podgornîi și alții.

★
KIEV 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : Membrii delegației de 
partid ți guvernamentale a Repu
blicii Democrate Germane în frun
te cu Walter Ulbricht ți Otto Gro- 
tewohl au făcut la 11 iunie o vizi
tă primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Ucraina, Nikolai Podgornîi, preșe
dintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al RJS.S, Ucrainiene, Demian 
Korotcenko și președintelui Consi-
liului de Miniștri al R.S.S. Ucrai- 
niene, Nikifor Kalcenko.

Oaspeții din R. D. Germani au 
avut o convorbire prietenească cu 
conducătorii R.S.S. Ucrainiene.

Apoi, membrii delegației, împăr- 
țindu-se în două grupuri, au în
ceput să viziteze orașul. Primul 
grup, în frunte eu Walter Ulbricht, 
a vizitat, împreună cu N. Podgor
nîi, o școală medie din Kiev, din 
raionul Pecersk. Aici oaspeții s;au 
interesat de problemele învățămîn- 
tului politehnic al elevilor.

Cel de-al doilea grup, în frun
te cu Otto GrotewohI, a vizitat In
stitutul politehnic din Kiev.

KIEV 13 (Agerpres). - TASS 
transmite: La 13 iunie, Walter 
Ulbricht, și alți membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane, 
împreună cu Frol Kozlov, și Ni
kolai Podgornîi s-au întîlnit cu oa
meni de știință ucraineni. Oaspeții 
au făcut o vizită la Institutul de 
fizică al Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainiene. Ei au vizitat 
laboratoarele, au luat cunoștință 
de cercetările științifice în dome
niul fizicii nucleare, electronicii, 
al semiconductorilor și fizicii soli
delor.

A. Bevan se pronunța pentru convocarea 
Conferinței șefilor de guverne

LONDRA 13 (Agerpres). — 
După cum a declarat la 13 Iunie 
la Cardiff cunoscutul frantaș la
burist A. Bevan, în cazul torpilă
rii Conferinței de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe, răs
punderea va reveni puterilor occi
dentale care se străduiesc „să evi
te o conferință la cel mai înalt ni
vel". Luînd cuvîntul în fața a 
50.000 de mineri și de membri ai 
familiilor lor, Bevan s-a pronunțat 
pentru convocarea uneii conferințe 
a șefilor de guverne. Nu există te-

meiuri, a spus el, ca o asemenea 
conferință să nu se țină. Este de 
datoria noastră, a spus Bevan în 
continuare, să punem capăit răz
boiului rece și să stabilim contac
te strînse cu Uniunea Sovietică. 
Bevan a relevat de asemenea si
tuația anormală care s-a creat în 
urma faptului că Republica Popu
lară Chineză nu este reprezentată 
în Organizația Națiunilor Unite.

Bevan și-a consacrat o parte 
considerabilă a discursului său 
problemelor economice interne ale 
Angliei.

Partidul Socialist Italian 
se opune instalării rampelor 

pentru rachete atomice

Cu aceste cîrjeAdenauer: 
simt în puterile mele...

Desen de N. OPRAN

ROMA 13. (Agerpres). — La 
12 iunie s-a desfășurat la Roma 
ședința conducerii Partidului So
cialist Italian sub președinția lui 
P. Nenni, în cursul căreia s-a dis
cutat și aprobat o rezoluție asu
pra problemelor de politică inter
națională. In rezoluția adoptată 
se subliniază că situația interna
țională a devenit în ultimele zile 

----- o------ 

ști sovietici 
ovaționați în Canada

TORONTO 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Toronto a 
avut loc primul spectacol al ansam
blului de balet a Teatrului Mare 
al U.R.S.S., care și-a început tur
neul în Canada cu baletul „Gise
lle". Biletele pentru toate specta
colele teatrului au fost vîndute încă 
acum trei săptămîni. Cereri pen
tru bilete au fost făcute nu numai 
de locuitorii din Toronto, dar ji 
din numeroase alte orașe din Ca
nada, precum și de americanii care 
nu au avut posibilitatea să vadă 
baletul sovietic în timpul turneu
lui său în S.U.A.

După terminarea reprezentației, 
care a înregistrat un mare succes, 
spectatorii au ovaționat furtunos 
pe artiști. Canadienii au calificat 
acest spectacol drept „admirabil, 
excepțional, strălucit". „Turneul 
baletului de la Teatrul Mare al 
U.R.S.S. în Canada este un eveni
ment istoric în viața culturală a 
țării", a scris într-un articol re
dacțional ziarul „Globe and Mail".,

„neliniștitoare, ca urmare a difi
cultăților pe care le întîmpină 
Conferința de la Geneva, în ce 
privește realizarea unui acord în 
problema Berlinului, acord care 
ar deschide calea unei conferințe 
la cel mai înalt nivel".

In rezoluție se confirmă că 
Partidul Socialist Italian se opu
ne instalării rampelor de lansare 
a rachetelor atomice pe teritoriul 
Italiei. Rezoluția subliniază că 
„atît timp cît instalarea de ram
pe pentru lansarea de rachete ato
mice nu a ajuns la o fază îna
intată. este de cea mai mare im
portanță să se oprească înarmă
rile în stadiul actual și să se ne
gocieze pe această bază renunța
rea reciprocă și controlată la 
înarmarea atomică, renunțare care 
ar prezenta o mare importanță, 
chiar dacă ar fi limitată pe sec
toare regionale".

In încheiere rezoluția arată că 
Partidul Socialist Italian își re
afirmă adeziunea sa la proiectele 
de dezangajare a forțelor militare 
și a armamentelor, propuse în Eu
ropa,

în America Latină 
lacheii S. U. A. 

nu se simt in siguranță
In America Latină au apărut 

semne prevestitoare de furtuni. 
Presa occidentală transmite 
zilnic în telegramele și comen
tariile corespondenților speciali 
trimiși „la fața locului" că situa
ția în Nicaragua, Paraguay și 
Ecuador este critică, tulbure, 
în necontenită înrăutățire, cu 
consecințe alarmante și asupra 
altor țări sud-americane. Presa 
capitalistă manifestă, după cum 
se vede, o profundă îngrijorare 
față de soarta acestor țări, de
oarece barometrul furtunilor in-

dică că ultimii împilatori, care 
se mențin încă la putere în u- 
nele țări din centrul șl sudul 
Americiî cu sprijinul direct al 
S.U.A., sînt pe cale de a fi mă
turați.

Puternicele mișcări politice 
ale maselor populare din țările 
amintite se încadrează în uriașa 
bătălie pe care o dau popoarele 
din țările capitaliste și coloni
ale pentru independență, progres 
social și o viață mai bună.

„Poporul din Nicaragua este 
sătul de asuprire, torturi, închi
sori și foameite“ arată Augustin 
Torrez, primul secretar al am
basadei nicaragueze din Wa
shington, în scrisoarea în care-și 
anunță demisia și trecerea de 
partea forțelor insurecționale 
din Nicaragua.

Nicaragua se află de mai bine 
de două decenii sub regimul 
dinastiei sîngeroase a familiei 
Somoza. în anul 1956, colonelul 
Luis Somoza a reușit să devină 
președinte ei republicii printr-o 
lovitură de stat asemănătoare 
cu cea inițiată și de tatăl său, 
Anastasio Somoza. Somoza-fiul 
a continuat cu și mai multă fu
rie politica de asuprire a lui So- 
moza-tatăl. Pentru ca poporul să 
simtă mai puternic politica sa de 
asuprire, l-a numit pe fratele său 
Anastasio Somoza, comandantul 
armatei guvernamentale, care 
este înarmată pînă în dinți cu 
largul ajutor al S.y.A. Pentru 
a-șt asigura pozițiile în această 
țară aflată în regiunea Mării 
Caraibe'.or și socotită la Wa
shington de o imensă importan
ță militară, S.U.A. au întărit 
forțele armate din Nicaragua cu 
piloți americani și japonezi.

în Nicaragua se dau acum 
lupte violente între răsculați 
și trupele guvernamentale. Din 
comunicatele oficiale reiese că 
trupele terestre și aeriene ale lui 
Somoza, în ciuda superiorității 
armamentului cu care sînt înzes
trate, suferă înfrîngeri după in
fringed. Trupele insurecționale 
se apropie cu repeziciune de ca
pitala țării, Managua. După cum 
relatează agenția France Presse 
la 9 iunie „au avut loc lupte 
înverșunate între unitățile revo
luționare și forțele guverna
mentale în regiunea Los Mol- 
lejones la 80 km. nord de Ma-

100.000 marinari italieni în greva
ROMA 13 (Agerpres). — De 

peste patru zile continuă greva a 
100.000 de marinari ai flotei co
merciale și de călători italiene. 
Greva s-a extins atît asupra nave
lor liniilor maritimei internaționale, 
cît și ale liniilor naționale. In mo
mentul de față numai în porturile 
italiene slnt imobilizate peste 50

de nave. Alte 20 de nave sînt imo
bilizate în porturile străine.

După cum reiese din relatările 
apărute în presă, greva marinarilor 
cunoaște o amploare din ce în ce 
mai mare. Au declarat de aseme
nea grevă echipajele navelor ita
liene care ancorează la New York, 
Caraci și în alte porturi străine.

nagua. “ în rîndurile armatei 
lui Somoza „s-au înregistrat 
pierderi mari".

împilatorul Somoza a intrat în 
panică. Aceasta reiese și din 
nemaipomenita teroare instau- j 
rată de autorități în țară. Re
prezentanții celor mai diferite ] 
pături sociale sint aruncați în 
închisorile deja pline pipă la 
refuz. Cu excepția ziarelor gu
vernamentale, în Nicaragua nu 
mai apare nici o publicație, iar 
toate posturile de radio ale so
cietăților particulare au fost in
terzise. In ciuda acestor măsuri 
populația țării își exprimă ne
contenit solidaritatea cu răscu- 
lații.

După cum am mal spus nu 
numai în Nicaragua este a<X**^ă 
situație. In Paraguay, n. .â- 
rea de masă împotriva impilațo-i 
rului Stroessner crește și se lăr-j 
gește necontenit.

tn Ecuador — aceeași situa
ție politică. Și aici au loc lupte..

In fața acestor puternice tul
burări, guvernele marionetă din 
America Latină sînt cuprinse 
de o adevărată panică. Mi-i 
niștrii de interne din Guatema
la, Salvador, Honduras, Nicara
gua, Costa-Rlca și Panama s-au 
întrunit în mare grabă în capi
tala Guatemalei pentru a elabora 
un plan comun de măsuri de 
reprimare a acțiunilor de elibe
rare. Pe de altă parte, S.U.A. — 
direct interesate — sînt foarte 
îngrijorate de mersul evenimen
telor din America Latină, deoa
rece mișcările populare din a- 
ceastă regiune sînt îndreptate șL 
împotriva politicii imperialista 
a S.U.A. In consecință, imperi
aliștii americani au pus inMfkatj 
în mișcare Organizația St >r 
Americane (O.S.A.) pe care o 
patronează. Recent a avut loc și 
o conferință la San Salvador 
a ambasadorilor S.U.A. din ță
rile Americii Latine unde po
trivit ziarului „New-York-Times" 
s-a preconizat folosirea de către 
S.U.A. a O.S.A. in vederea unor 
intervenții brutale în afacerile 
interne ale țărilor latino-ameri-! 
cane. S.U.A. vor cu orice preț 
să-l mențină pe Somoza la pu
tere, întrucît armatele lui sînt ■ 
considerate la Washington cele 
mai apte pentru a fi eventual fo
losite împotriva revoluției din 
Cuba. Washingtonul însă a dat 
greș și de astă-dată în calculele 
sale. Armata „cea mai bine prc-F 
gătită" nu mai poate face față 
nici răsculaților din Nicaragua. 
De aceea, sîngerosul Somoza a 
făcut apel la O.S.A. pentru a-i|. 
acorda un grabnic ajutor militar 
împotriva mișcării de eliberare 
din Nicaragua. Sub presiunea^ 
Thomas Whellan, ambasadorul 
S.U.A. în Nicaragua, a avut loo 
o ședință a O.S.A. unde s-a ho- 
tărît constituirea unui comitet 
format din S.U.A., Brazilia, 
Uruguay și Mexic cu sarcina' 
de a „studia" cererea lui' 
Somoza. Agenția UPI anun
ță că acest comitet va în
treprinde o „amănuțită cercetare 
în Nicaragua și probabil în în
treaga regiune din Marea Ca- 
raibelor". Este limpede ce fel 
de activitate va duce acest co
mitet : o activitate provocatoare,: 
care să justifice Intervenția ar
mată a Statelor Unite în acea
stă regiune. Acestea sînt mane
vrele de ultimă oră ale S.U.A.. 
de a împiedica lupta dreaptă a 
forțelor populare din țările A- 
mericii Latine împotriva împila
torilor lachei ai imperialiștilor 
americani.

Nimeni insă nu va putea să 
salveze regimurile de împilare, 
aservite S.U.A., ale lui Somoza, 
Stroessner, Ponce și nici să-i fe
rească pe aceștia de justiția po
porului. Pe ei îi așteaptă, fără 
îndoială, soarta binecunoscuților 
Batista, Perez Jimenez și ai al
tor asupritori din America de

ATENA 13 (Agerpres). — După 
cum se știe, guvernul Republicii 
Populare Romine a dat recent 
publicității o Declarație cu pri
vire la amplasarea în Grecia a 
rampelor de lansare a rachetelor 
teleghidate și problema păcii și 
securității în Balcani.

Intr-o notă remisă ambasado
rului R. P. R. la Atena, Ion 
Drinceanu, guvernul grec respin
ge propunerea guvernului R. P. 
Romîne cu privire la convocarea 
unei conferințe a țărilor balcani
ce pentru soluționarea probleme
lor litigioase și pentru crearea 
unei zone denuclearizate în Bal
cani.

Cercurile cele mai largi ale o- 
piniei publice din Grecia și-au 
exprimat îngrijorare legitimă în 
legătură cu această acțiune a 
guvernului grec care este criti
cată de presa de cele mai diferi
te orientări.

Respingînd propunerile pașni
ce ale guvernului romîn, scrie 
ziarul „Avghi", guvernul Greciei 
s-a situat pe o poziție rigidă 
care „duce la agravarea situației 
din Balcani, iar răspunderea pen
tru acest fapt revine numai gu
vernului grec". La rindul său, 
ziarul „Eleftheria" este de părere 
că respingerea de către guver
nul grec a propunerii prezentate 
ele guvernul R. P. Romîne cons
tituie „cea mai mare greșeală".

După cum reiese din presa 
greacă, respingerea de către gu
vernul grec a propunerii guver
nului romîn este o consecință a 
presiunilor exercitate de S.U.A. 
asupra Greciei. Ziarul „Avghi" 
arată astfel că după ce s-a pri
mit propunerea guvernului ro
mîn, ambasadorul Greciei în 
S.U.A. a fost convocat de ur
gență la Departamentul de Stat, 
iar în urma convorbirii cu per
sonalități oficiale americane, s-a

pronunțat 
propunerii 
„Textul răspunsului guvernului 
Karamanlis prin care respinge 
propunerea romină, scrie ziarul 
„Avghi" din 12 iunie, nu oferă 
nici un element nou. Este pur și 
simplu un răspuns american scris 
în limba greacă". Ziarul „Estia” 
își exprimă fățiș nemulțumirea că 
Grecia a ajuns să trăiască ziua 
în care așteaptă „ordinele unui 
șef oarecare de la Departamentul 
de Stat al S.U.A. pentru a pu
tea să răspundă lui Chivu Stoi
ca". Și ziarul „Eleftheria" ara
tă că, răspunsul negativ al gu
vernului grec „a fost determinat 
de declarația ambasadorului Gre
ciei la Washington”.

Intr-o declarație dată publici
tății, Comitetul administrativ al 
Uniunii democrate de stingă 
(E.D.A.), cel mai mare partid 
de opoziție din Grecia, după ce 
arată că atitudinea negativă a 
guvernului grec „servește numai 
intereselor americane în dauna 
intereselor naționale ale Greciei", 
se pronunță în favoarea propu
nerii guvernului romîn. Această 
propunere, se arată în declarația 
E.D.A. „permite soluționarea unei 
sarcini istorice — transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
eliminarea pericolului atomic care 
planează asupra popoarelor bal
canice".

In același timp se subliniază că 
propunerea guvernului romîn „dă 
Greciei posibilitatea rară de a-și 
consolida securitatea, independen
ța și integritatea teritorială".

Anunțînd hotărîrea guvernului 
american de a prezenta spre rati
ficarea Congresului S.U.A. acor
dul greco-american privitor la li
vrarea de arme atomice Greciei, 
la instruirea forțelor armate gre
cești pentru folosirea acestei arme

pentru respingerea 
guvernului romîn.

și la transmiterea parțială a infor
mațiilor atomice secrete, numeroa
se organe de presă subliniază ca
racterul deosebit de periculos al 
acestei politici care țintește în ulti
mă instanță spre amplasarea de 
baze americane în Grecia.

Ziarul „Anexartitos Typos" 
scrie că „instruirea forțelor gre
cești pentru folosirea armei ato
mice tactice nu reprezintă decit o 
pregătire în vederea amplasării de 
baze 
rază 
levă 
ținut 
lună 
acesta, deși se referă la o proble
mă importantă de politică externă 
a Greciei, să fie prezentat nu par
lamentului grec, ci Congresului 
S.U.A. Ziarul „Ethnos" scrie de 
asemenea că acordul greco-ameri
can este legat de „amplasarea în 
Grecia de baze înzestrate cu arma 
atomică tactică". Ziarul „Estia" 
își exprimă indignarea față de în
cheierea acordului greco-american 
în spatele poporului grec și arată 
că prevederile acordului lasă 
„arma atomică din țară inclusiv 
bazele morții în tniinile america
nilor pentru ca la un moment dat 
Grecia, fără măcar să-și dea sea
ma cum s-a întîmplat aceasta, să 
se trezească în stare de război, 
să fie supusă unei contralovituri 
și să fie prefăcută in cenușă".

De asemenea revista „Nea Eko- 
nornia" publică sub semnătura lui 
S. Someritis, om politic din Gre
cia, un articol în care se arată 
că „transformarea Greciei într-o 
bază americană de atac cu rache
te... sub pretextul apărării intere
selor naționale, contravine păcii, 
creează o primejdie uriașă pentru 
Grecia. Poporul grec respinge a- 
ceastă cale, calea sacrificării Gre
ciei în fața intereselor străine".

atomice pentru rachete cu 
medie de acțiune". Ziarul re- 
faptul că guvernul grec a 
secret acordul timp de o 

și jumătate, preferind ca
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MOSCOVA. — La 13 iunie N. S. 
Hrușciov s-a înapoiat pe calea ae
rului la Moscova venind din Riga 
unde a însoțit delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane.

Vineri, N. S. Hrușciov a parti
cipat la consfătuirea activiștilor de 
partid cu munci de conducere din 
Letonia și a vizitat de asemenea 
stațiunile balneare de pe litoral.

ULAN BATOR. — Președintele 
prezidiului Adunării Populare Su
preme a R. P. D. Coreene, Țoi En 
Ghen, a sosit la Ulan Bator pe 
calea aerului la 13 iunie.

PEKIN. — La 13 iunie, misiu
nea militară chineză de prietenie, 
condusă de mareșalul Pin De-huai, 
s-a reîntors la Pekin, venind de 
la Ulan-Bator cu un tren special.

BUDAPESTA. — Sub titlul „Ma
rele succes al unui renumit poet 
romîn" ziarul „Nepszabadsag" pu
blică sub semnătura lui Istvan 
Merly o cronică a piesei „în Valea 
Cucului" de Mihai Beniuc, prezen
tată la Teatrul Național din Bucu
rești.

ROMA. — Ziarul „II Parse" pu
blică un amplu articol semnat de 
criticul de arid Carlo Lamberti 
despre „Teatrul în Romînia", Au
torul articolului relevă că în re
gimul democrat-popular teatrul a 
devenit un mijloc serios de difu
zare a artei și culturii. A fast în
făptuită o reorganizare a teatru
lui, s-au construit noi clădiri pen
tru teatre, au luat ființă teatre cu 
caracter stabil tn multe orașe de 
provincie. A fost reorganizat In
stitutul de artă teatrală, care 
poairtă astăzi numele marelui dra
maturg I. L. Câragiale. Arătînd 
că pînă în 1944 existau numai cî
teva teatre naționale, autorul arti
colului menționează că tn prezent. 
In întreaga țară, activează 35 de 
teatre.

WASHINGTON. — După cum a- despotismul lui Adenauer și de 
nuntă agențiile de presă america- lipsa de curaj a deputaților din 
ne, la 11 iunie, la poligonul Cape acest partid".

Canaveral s-a procedat la lansa
rea unei rachete de tip Polaris. 
Scurt timp de la lansare, arată 
agențiile de presă, prima parte a 
rachetei s-a separat de corpul cen
tral prăbușindu-se, iar cu corpul 
central s-au întrerupt legăturile.

MOSCOVA. - In U.R.S.S. a 
fost realizai un reactor care va fi 
instalat la prima centrală a-tomo- 
elecirică din Cehoslovacia cu o 
putere de 150.000 k\V. înălțimea 
reactorului este de 19 metri, iar 
diametrul de 5 metri. Proiectul 
centralei electrice a fost elaborat 
împreună de specialiști cehoslovaci 
și sovietici. Pentru prima oară o 
mare cent'ală atomoelectrică va 
funcționa pe bază de uraniu natu
ral neîmbogățit. Ca agent termic, 
in loc de apă, In reactor se utili
zează bioxidul de carbon.

BUDAPESTA. — La 12 iunie 
șantierele navale „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de la Budapesta au lan
sat l.a apă un nou cargo fluvial- 
maritim de 1.100 tone. Această 
navă este al 104-lea cargo fluvial- 
maritim construit la Budapesta în- 
cepînd din anul 1945 și pînă as
tăzi.

LONDRA. — La Londra a sosit 
generalul Norstadt, comandantul 
suprem 0I forțelor armate ale 
N.A.T.O. tn Europa. După cum 
relatează ziarul „News Chronicle", 
Norstadt va duce tratative cu re
prezentanți ai guvernului englez 
în problema staționării pe terito
riul Angliei a 240 de bombardiere 
americane care se află în prezent 
în Franța.

BONN. — Otto Pren din Bremen, 
unul din cei mai vechi membri ai 
U.C.D., a părăsit acest partid în 
semn de protest împotriva hotărî- 
rii lui Adenauer de a rămîne can
celarul R. F. Germane. „Anunț 
demisia mea din U.C.D., a decla
rat Pren. deoarece sînt revoltat de

Scoria Iragsca 
șomerilor «laiieni

Lîngă șoseaua ce duce spre pitorescul oraș italian 
Genova, sint aruncate vraiște o sumedenie de țevi 
uriașe pentru conducte de apă. La prima vedere ele 
nu-ți spun nimic. De fapt însă...,

Giacomo Gualco muncea înainte la un patron 
oarecare, cu o leafă de mizerie, care abia ii ajun
gea să se întrețină. De cîteva luni, el a îngroșat 
rîndurile „armatei de rezervă", a celor 2.300.000 de 
șomeri italieni. A străbătut in lung și în lat țara 
in căutare de lucru și adăpost. Totul a fost zadar- 

.nic. Guvernanții țării nu pot avea grija lui, ei au 
alte preocupări, ca — de pildă — instalarea rache- 
todroamelor americane.

întors in orașul natal, Genova, Giacomo sătul 
de nopțile petrecute pe sub poduri și-a înjghebat 
locuința intr-una din țevile uriașe. Aci și-a adus tot 
calabaicul: o saltea și un cățel credincios.

In curind aci au apărut noi locatari. Zeci de ti
neri italieni flăminzi, care veneau la Genova in 
căutare de lucru, își găseau adă
post in conducte. Deobicei, tinerii 
stăteau o lună, două și apoi își 
căutau in altă parte posibilitatea 
unei existențe. Locul lor era insă 
luat mereu de alții și de alții. Gia
como Gualco nu putea pleca, era 
vlăguit, sleit, lipsit de orice pu
tere.

Intr-un ziar burghez italian a 
apărut de curind o scurtă știre în 
care descria astfel situația lui 
Giacomo: „Un nou Diogene tră
iește la Genova. El nici nu cere 
mai mult de la viață, decit să fie 
lăsat în pace...". Probabil că, ca
pitaliștii italieni, citind-o, s-au 
amuzat copios.

lată soarta omului in „lumea 
liberă" I
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