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Sîmbătă 9 mai 1964

ale întrecerii socialiste
In Valea Jiului

viteze în adîncuri

■
a Reșița și Oțelul Roșu oa

menii muncesc sub lumina și 
temperatura metalelor topite 
de la care au împrumutat în 
munca lor focul nestins, aici, 
în Valea Jiului minerii se 
află în continuu asalt asu

pra straturilor de cărbune aflate în adîncul 
munților, o muncă a cărei temperatură se 
ridică la aceleași valori.

Uricani și Lonea. Două localități aflate 
la extremitățile carbonifere ale Văii Jiului. 
Două puncte care unesc într-o singură sal
bă nu orașe și exploatări miniere ci un 
efort colectiv pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări.

O primă imagine a acestor eforturi 
nc-a înfățișat-o tovarășul William Suder, 
director general al Combinatului carboni
fer Valea Jiului.

— Am intrat în cea de-a cincea lună a 
anului. Minerii din Valea Jiului au și rea
lizat, mai bine de jumătate din angaja
mentul nostru anual. Nu a trecut zi din 
an în care să nu extragă zeci de tone de 
cărbune energetic și cocsificabil peste pre
vederile planului. Aprovizionarea ritmică 
a fronturilor de lucru cu materiale și va- 
gonetc goale, organizarea mai bună a 
muncii în cadrul fiecărei brigăzi s-au con
cretizat, în cele peste 45 000 tone date 
peste plan în primele patru luni ale anu
lui. Economiile realizate prin reducerea pre
țului de cost se cifrează la peste 4 000 000 
lei. Vorbind despre aceste succese merită 
relevat faptul că în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în toate exploatările, minerii 
au aplicat noi metode de extracție care 
asigură un randament sporit în abataje. 
Iată numai două din acestea. „Două fășii 
pe schimb în abatajele frontale" și „Două 
cîmpuri pe aripă și schimb în abatajele 
cameră". Pentru a ilustra eficacitatea apli
cării lor în abataje voi da un exemplu. La 
Exploatarea minieră Uricani unde condu
cerea a urmărit îndeaproape extinderea a- 
cestor procedee avansate de extracție pro
ductivitatea muncii în abataje a crescut cu 
2,5 tone pe post, viteza de înaintare pe zi 
fiind cu 6,5 m.l. mai mare decît cifra 
planificată. Aceasta și explică de altfel re
zultatele bune obținute de la începutul

anului de colectivul de aici. Minerii de la 
Uricani au extras peste plan în primele 
patru luni ale anului 13 500 tone de căr
bune cocsificabil, randamentul pe exploa
tare fiind de 1,5 tone pe post — cel mai 
mare pe bazin.

Problema care ne preocupă acum și pen
tru care dăm bătălie se referă la mărirea 
vitezelor de avansare, fapt care permite ca 
frontul de lucru să nu stea pe loc ci să 
fugă. Aceasta este deosebit de important 
pentru scopul pe care-1 urmărim de a scoa
te la suprafață cît mai mult cărbune. Re
zultatele bune obținute de multe mine, de 
multe brigăzi obligă însă tot mai mult. 
Conducerea combinatului a indicat orga
nelor tehnice din exploatări să acționeze 
în așa fel îneît să mărească numărul 
grupelor de mineri care avansează rapid.

Minerii sînt tot mai conștienți de faptul 
că patria așteaptă de la noi nu numai mai 
mult cărbune ci și de buna calitate. Situa
ția la acest indicator pe exploatările mi
niere nu se situează însă la nivelul cerin
țelor. Pe întregul combinat conținutul de 
cenușă în cărbune se menține încă ridicat. 
Cauzele principale ale depășirii conținutu
lui de cenușă în producția exploatărilor 
miniere constau în slaba preocupare a con
ducerilor tehnico-administrative pentru 
promovarea cu curaj a pușcării selective și 
a generalizării inițiativei pornite de aici 
din Valea Jiului „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist vizibil".

Recent, făcînd o analiză a acestei situa
ții, a reieșit că procentul cel mai mare de 
cenușă s-a înregistrat la sorturile 10—80 
și la peste 80 milimetri, deci la bulgării la 
care se putea interveni direct pentru îm
bunătățirea calității prin alegerea șistului 
vizibil. Aici este vorba de conștiinciozita
tea cu care muncește fiecare miner în 
abataj.

Consider că în această privință un fac
tor important îl are munca politică, de la 
om la om, menită să contribuie la. dezvol
tarea răspunderii personale. Paralel cu 
măsurile care deja le-am luat un ajutor 
prețios îl așteptăm și din partea organiza
țiilor U.T.M. Noi prețuim aportul pe care 
organizațiile U.T.M. l-au adus la mobili
zarea tinerilor în procesul de producție. 
De bune aprecieri s-au bucurat de pildă, și

lon Drăghin, prim topitor la cuptorul nr. 6, oțelăria II de la Combinatul siderurgic Hune- 
~ ...... --------- ' — echipe de oțelari.doara se numără printre oțelarii evidențiați în întrecerea cu celelalte

acțiunile întreprinse de tinerii de la Ex
ploatările miniere de la Uricani și Petrila 
care prin muncă patriotică au „răpit" lem
nul din galeriile abandonate pentru a fi 
refolosit. Este adevărat că acesta nu mai 
poate fi folosit la armare, însă el își gă- 

* sește o serie de utilizări, la bandaje, de 
pilda, care ne scutește de a întrebuința la 
asemenea operații material lemnos nou.

Calitatea îmbracă însă și un alt aspect. 
Deși el nu are corespondente directe în 
cantitatea de cenușă, este totuși la fel de 
important. Mă refer la calitatea lucrărilor 
miniere ; armarea corespunzătoare, men
ținerea curățeniei la locul de muncă și în 
galerii. Menținerea în bune condiții a 
căilor de acces în galerii îi ajută pe mi
neri la obținerea unor randamente spo
rite, a unei producții de cărbune cît mai 
mari. Și avem astfel de sectoare curate,

bine îngrijite la Aninoasa, Vulcan, Uricani 
și altele, unde datorită acestui fapt și re
zultatele în producție sînt mai bune. Cît 
de mult ne-ar putea ajuta și organizațiile 
U.T.M. în această privință ! Aș sugera 
de pildă ca acestea să inițieze cu tinerii 
asemenea acțiuni care să slujească acestui 
deziderat. Tinerii se pot întrece nu numai 
pentru a realiza producții sporite de 
cărbune ci se pot întrece și pe linia de a 
lace din sectorul lor un sector cît mai fru
mos, cît mai curat.

Rezultatele bune obținute pînă acum 
demonstrează că în exploatările miniere 
d:n Valea Jiului sînt toate condițiile pen
tru ca angajamentele să fie nu numai în
deplinite ci și depășite.

V. DINULESCU
M. CARANFIL

C. PR1ESCU
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Moment din „ora“ de desen 
o clasei a VlI-a a Școlii me
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Ziua independentei 
de stat a Romîniei 

și a victoriei asupra 
fascismului german

Poporul romîn aniversează 
două date istorice memorabile : 
87 ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a Romîniei 
și 19 ani de la marea victorie 
cucerită asupra fascismului de 
coaliția antihitleristă.

Independența a fost o năzu
ință de veacuri, pentru care 
s-au jertfit eroic fiii cei mai 
buni ai poporului romîn. Con
dițiile pentru înlăturarea do
minației Imperiului Otoman 
nu s-au creat însă decît în a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, cînd a fost făurit sta
tul național romîn, în urma 
Unirii Țării Romînești cu Mol
dova. Statul modern romîn 
trebuia să înlăture dominația 
Porții Otomane, căci aceasta 
stăvilea posibilitățile de dez
voltare a țării. Neatîrnarea, 
năzuință a întregului popor, a 
devenit obiectivul central al 
luptei patrioților și dobîndi- 
rea ei a fost în primul rînd 
rodul jertfelor de sînge și a 
sacrificiilor materiale ale ma
selor populare.

La 9 mai 1877, M. Kogălni- 
ceanu — ministru de externe 
și totodată exponent al cercu
rilor politice înaintate care 
militau pentru cîștigarea inde
pendenței naționale a Romîniei 
prin participarea la războiul 
ruso-turc și prin lupta comună 
cu popoarele din Balcani su
puse dominației otomane, a 
proclamat în mod ferm în par
lament drepturile la indepen
dență ale țării. El a anunțat că 
legăturile dintre Romînia și 
Imperiul Otoman erau rupte 
și că romînii constituiau deci 
„o națiune de sine stătătoare". 
Prin manifestațiile lor, masele 
populare, strînse în jurul adu
nării, au demonstrat năzuințe
le fierbinți ale poporului ro
mîn spre independență, dorin
ța sa hotărîtă de a înlătura 
orice obligații de vasalitate 
față de Poarta Otomană. Drept 
urmare, adunarea a proclamat 
„ruperea legăturilor cu Poarta 
și independența absolută a Ro
mîniei". Votul prin care se 
proclama independența a fost 
primit cu o nestăvilită bucurie 
de către popor. Masele popu
lare așteptau ca o dată cu 
independența să le fie îndepli
nite năzuințele juste privind 
pămîntul și dobîndirea de 
drepturi și libertăți democra
tice.

Prin grelele lupte duse la 
sudul Dunării, în strînsă con
lucrare cu oștenii ruși și cu 
luptătorii din rîndurile popoa
relor balcanice care se ridica
seră la lupta de eliberare, os
tașii romîni au consfințit prin 
jertfe eroice independența pa
triei. Luptele de la Plevna, 
gloriosul asalt al redutelor 
Griviței, luptele de la Rahova 
și Smîrdan- au reprezentat tot 
atîtea pagini de eroism. Arma
ta romînă n-a fost însă singu-

ră, căci ea s-a bucurat de pu
ternicul sprijin material al 
poporului, care n-a precupețit 
nici o jertfă pentru a ajuta pe 
ostașii romîni să dobîndească 
prin luptă recunoașterea inter
națională a neatîrnării.

Prin tratatul de la San Ște- 
fano din februarie 1878 și prin 
cel de la Berlin, în vara ace
luiași an, independența Romî
niei a fost recunoscută de pu
terile europene, Romînia in- 
trînd în rîndul statelor deplin 
suverane.

Deși independența a fost cu
cerită în primul rînd prin gre
lele lupte ale poporului, nu 
masele populare au fost cele 
ce au cules roadele dobîndirii 
ei. Coaliția burghezo-moȘie- 
rească a aservit țara taberelor 
marilor puteri imperialiste, iar 
pe tărîm economic a deschis 
cîmp larg de acțiune capitalu
lui străin, ceea ce a dus la fri- 
narea dezvoltării economiei 
naționale. De aceea, timp de 
decenii, poporul a continuat 
lupta pentru deplina sa elibe
rare socială și națională, iar 
steagul luptei pentru adevăra
ta independență națională a 
fost ridicat de clasa muncitoa
re în frunte cu partidul comu
nist. „Noi, comuniștii — arăta 
un manifest ilegal al P.C.R. 
din octombrie 1935 — care iu
bim fierbinte poporul nostru, | 
pentru a cărui pîine, pentru a 
cărui libertate, pentru a cărui 
cultură liptăm fără preget și 
pentru care știm să dăm jert
fele cele/mai grele, știm să în
fruntăm temnița... Noi, comu
niștii, știm să stăm în fruntea 
mișcării pentru apărarea ne
atîrnării poporului nostru”. 
Luptător hotărît pentru elibe
rarea socială și națională, par
tidul comunist s-a ridicat ferm 
contra înfeudării politice și e- 
conomice a țării către puterile 
și monopolurile străine.

în vara anului 1944, victoria 
insurecției armate, organizată 
și condusă de Partidul Comu
nist Romîn, a dus la răsturna
rea dictaturii militare fascis
te. O dată cu aceasta s-au pus 
bazele independenței reale a 
țării și s-au deschis larg , căile 
schimbărilor și evenimentelor 
hotărîtoare care au dus, în 
două decenii, la transformarea 
Romîniei într-o țară înaintată, 
în care poporul înfăptuiește cu 
succes desăvîrșirea construcției 
socialismului.

La 23 August 1944, întreaga 
armată romînă a întors arme
le împotriva armatelor hitle-

DAN BERINDEI 
cercetător științific principal la 

Institutul de Istorie al
Academiei R.P.R.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vedere din centrul lașului

La Tg. Jiu Avansează lucrările pe șantierul 
Combinatului de materiale de construcții

La Tg. Jiu se construiește un 
mare combinat pentru producerea 
de materiale de construcții. Reali
zarea’ lui a început prin construi
rea primei unități — Fabrica de 
ciment — care va avea o capaci
tate de aproape 2 milioane tone 
pe an. Sînt în plină desfășurare 
lucrările de la obiectivele compo
nente ale fabricii,, cele pentru des
chiderea carierelor și pentru con
strucția șoselelor de acces la ca
riere.

In scopul urgentării ritmului lu-

crărilor, constructorii s-au pre
ocupat în primul rînd de buna or
ganizare a șantierului. Astfel, toa
te betoanele se prepară într-o sta
ție centralizată, cu instalații pneu
matice de descărcare și transport. 
Tot în ateliere centralizate se fa
sonează armăturile și cofrajele. 
Sistemele avansate de execuție sînt 
practicate pe scară largă : unele 
hale se construiesc numai din pre
fabricate, la betoanele monolit se 
folosesc cofraje din placaj bache- 
litizat. Metoda glisării este folo-

sită și la ridicarea celor 9 silozuri 
de 66 m înălțime, la turnul as- 
censoarelor etc. O variantă origi
nală a acestei metode a fost apli
cată la turnarea stîlpilor halei de 
materii prime.

Prin aplicarea sistemelor avan
sate de construcție s-a reușit ca la 
multe obiective, printre care cen
trala termică, silozurile de ciment, 
stația de expediție a cimentului și 
altele, graficul de lucrări să fie de
pășit.

[Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășului IOZEF LENART 

Președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace

Praga 
Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Ceho

slovace vă transmitem un cald salut tovărășesc și felicitări 
cordiale.

Poporul romîn se bucură sincer de realizările obținute de po
porul frate cehoslovac sub conducerea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia în opera de construire a societății socialiste dez
voltate.

Avem deplina convingere că relațiile de colaborare frățească 
dintre Republica Populară Romînă și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, se vor dezvolta și în viitor, în interesul ambelor 
noastre țări și al comunității țărilor socialiste în ansamblu.

Prietenia dintre popoarele și partidele noastre reprezintă o 
contribuție de seamă la întărirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste și a mișcării comuniste mondiale — chezășia victoriei 
socialismului și păcii în lume.

In această zi de sărbătoare vă dorim dv., dragi tovarăși, și 
prin dv. întregului popor cehoslovac noi succese în munca pen
tru continua dezvoltare și înflorire a Republicii Socialiste Ceho
slovace prietene.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn, 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Specialitate și cultură generală
Acad. EUGEN MACOVSCHI

■ u mult interes am 
citit părerile unora 
dintre colegii mei 
cu privire la „spe
cialitate și cultura 
generală", publica
te în numerele pre

cedente ale „Scînteii tineretu
lui". Ele cuprind învățăminte 
prețioase pentru tineretul nos
tru studios și scot în evidență 
interdependența dintre cultura 
de specialitate și cea generală.

Cum în articolele precedente 
au lost atinse mai toate aspec
tele privind raporturile dintre 
„specialitate și cultura genera
lă", nu mi-a rămas decît să mă 
opresc asupra unuia dintre a- 
ceste aspecte, în vederea apro
fundării lui. Am ales filozofia, 
ca parte integrantă a culturii 
generale și importanța ei pen
tru lămurirea unor probleme de 
specialitate, din domeniul Bio- 
chimiei și Biologiei și anume a 
problemelor structurii materiei 
vii, respectiv a membranelor 
celulare.

Se știe că toate fenomenele, 
indiferent dacă sînt mecanice, 
fizice, chimice, biologice, psi
hice sau sociale, șe produc

după anumite legi bine definite. 
Cunoașterea acestor legi speci
fice fiecărui fel de fenomene în 
parte este de cea mai mare im
portanță pentru practică, deoa
rece cunoscîndu-le putem pre
vedea cînd și în ce împrejurări 
se pot produce diferite feno
mene, cum se produc ele și la 
ce rezultate duc. în adevăr, 
atîta timp cît oamenii nu cu
noșteau legile fizice ale electri
cității, ei nu știau nici să pro
ducă curentul electric și nici 
să-1 folosească pentru luminat, 
încălzit, telefon, televiziune, 
radar etc. Numai după desco
perirea de către oamenii de 
știință a legilor fenomenelor 
chimice, s-a putut ajunge la 
extraordinara industrie chimi
că de azi, care din petrol face 
cauciuc, mase plastice și fibre 
sintetice, din cărbune de pă- 
mînt — coloranți și medica
mente, iar din anumite mine- 
ruri extrage elemente radioac
tive, iurnizînd astfel materia 
primă necesară obținerii ener
giei atomice. Cunoașterea legi
lor biologice ale eredității per
mite biologilor, agronomilor și 
zootehnicienilor să dirijeze

conștient evoluția plantelor și 
animalelor, pentru crearea u- 
nor noi soiuri de plante și noi 
rase de animale mai bune, mai 
productive și mai folositoare. 
Tot așa, cunoscînd legile socia
le, se pot prevedea cele mai 
diferite fenomene sociale și po
litice, care se produc în viața 
popoarelor, se poate stabili 
evoluția acestor fenomene și I 
consecințele lor.

Dacă analizăm atent cele de j 
mai sus, constatăm că la urma | 
urmei toate fenomenele obiec- 1 
tive, indiferent dacă sînt meca- | 
nice, fizice, chimice, biologice, 
psihice sau sociale, reprezintă, | 
de fapt, manifestări ale materiei \ 
din care este alcătuită lumea, 1 
iar materia aceasta este una și 
aceeași în esența ei, indiferent 
de stările de dezvoltare sub j 
care se prezintă și de însușirile I 
pe care le manifestă.

Filozofia este aceea care ne i 
permite, pe baza generalizări
lor, cunoașterea realității în an- j 
samblul ei și duce la descope- | 
rirea legilor cele mai generale 1 
de dezvoltare a materiei, legi i

(Continuare în pag. a IlI-a)

Prof. univ. VALERIU BOLOGA
Om de știință emerit al R.P.R.

: rin formarea culturii 
J generale înțeleg de- 
i pășirea strictului pro- 
| fesional și străduința 

omului de a-și cîști-
1 ga cunoștințe, esen
țiale bineînțeles, și

din alte domenii ale preocupărilor 
| umanității. Acel tip al Renașterii, 
i Pico Dela Mirandola, care susți- 
I nea că el cunoaște toate lucrările 
I care pot fi înțelese și cîteva altele 

pe deasupra, nu este astăzi pen- 
j tru noi idealul omului de cultură 
' generală. Nici un om nu poate să 
■ aibă același interes pentru toate 
: sectoarele activității și gîndirii o- 
menești. Fiecare om trebuie să aibă 
pasiune pentru anumite aspecte 
din domeniile de activitate din a- 

• fara profesiunii sale. Un fizician 
sau matematician poate fi pasio
nat de artă și se poate adînci în 

1 studiul ei. Un lingvist poate fi 
j profund interesat pentru proble- 
i mele mari ale biologiei și le poate 
I urmări și studia, medicul trebuie 
I să aibă în sf6ra intereselor sale 
j preocupări culturale, cunoașterea 
I numeroaselor domenii ale culturii. 

Sînt complet de acord cu prin

cipiul că cultura nu se însușește 
numai din cărți. Participarea acti- 

■ vă și cu pasiune la viața care clo
cotește în jurul tău este poate cel 
mai bun mijloc de a ajunge la o 
cultură generală. Desigur că lec
tura capodoperelor literaturii, a 
revistelor culturale, a unor reviste 
științifice este un mijloc de con
tact cu știința și cultura. Dar mai 
este nevoie de o trăire activă și 
dincolo de lectură. Fiecare oraș 
mare din patria noastră îți oferă 
posibilitatea să iei parte activă la 
viața artistică. Pînă și în centrele 
culturale mai mici există acum, pe 
lîngă teatre, muzee permanente. 
Obiectele expuse aici îți spun de 
multe ori mai mult decît pagini 
întregi dintr-o carte. Mă întreb : 
cîți studenți de-ai noștri cunosc 
toate muzeele Capitalei, ale Clu
jului sau lașului ? Cîți urmăresc 
piesele lui Shakespeare, cîți merg 
la concerte ? Desigur, dorința noa
stră este ca numărul destul de 
mare al studenților care iau astăzi 
contact cu aceste opere, să fie mîi- 
ne și mai mare. Sînt pentru 
frecventarea teatrelor de estradă. 
De cîte ori am prilejul să merg

în Capitală, particip cel puțin o 
dată la un spectacol al Teatrului 
„Tănase" și mă bucur de destin
derea pe care mi-o oferă. Nici ma
nifestările sportive nu le dispre
țuiesc. Dimpotrivă, îmi fac plăce
re. Toate acestea intră în preocu
pările culturale. Dar trebuie păs
trată o măsură. După un specta
col al Teatrului de estradă, trăi
rea Orestiei lui Eschil a fost o a- 
dîncă bucurie. Iar a asista la un 
concert dirijat de maestrul Geor
gescu înseamnă o astfel de îmbo
gățire a spiritului, îneît nu aș da-o 
pe lectura a cîtorva volume știin
țifice. A păstra echilibru în toate, 
a ști să îmbini recreerea, distrac
ția cu contactul profund cu marile 
opere de artă, înseamnă, într-a- 
devăr, să tinzi spre formarea! unei 
largi culturi generale.

în anii trecuți,. organizam cu 
studenții mei vizitarea muzeelor 
din Cluj. îmi aduc aminte că am 
făcut asemenea vizite cu studenții 
din anul VI. După ce au vizitat 
Muzeul de etnografie sau au re
trăit viața strămoșilor noștri daci

(Continuare în pag. a IlI-a)



Foto: AGERPRESCasa de cultură din Reșița: se repetă un dans popular
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@ Aplauze
pentru dansatori

în sala cinematografului „Arta" din Săvinești spectatorii 
au aplaudat în urmă cu puține zile echipa de dansuri de la 
Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț.

Șendrea Anuța, Bocancea Constantin, Boureanu Constantin 
și alți dansatori au interpretat cu mult talent „Hora de mină", 
„Sîrba", „Leșeasca" și alte dansuri.

Formația de dansuri și-a propus să realizeze un spectacol 
cuprinzînd — în dans — aspecte ale muncii de fiecare zL

IORDACHE MIHAIL 
tehnician

• 900 de artiști
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la București
• Tg. MUREȘ

Ne e proaspăt în memorie 
un fragment al programului 
brigăzii de agitație de la 
G.A.S. Dumitra : „Ureă-n grîu 
lumina / Și-o auzi cum creș
te"... De la Bistrița în jos dru
mul trece printre coline, cîm- 
puri în amfiteatre, în pante 
dulci către soare. Griul verde- 
verde, și în lumina soarelui 
mai verde, tremură crud pe 
întinderi, pînă la marginea 
orașului TÎRGU MUREȘ : -
celași tonic peisaj, străzi drep
te, curate, blocuri înalte, noi 
cu ferestre largi, deschise-n 
zori ca în vitralii. La margi
nea orașului, în cîmp, se văd 
schele, stîlpi de beton și alu
miniu, se aud escavatoarele, 
oamenii pe schele zidesc, su
dează, înalță un uriaș edificiu 
— Combinatul chimic.

a-

Pe scena șantierului

alături de constructori, pe sce
na șantierului. Odată înființa 
te aceste formații, activitatea 
artistică dezvoltîndu-se și tin- 
zînd a fi permanentă în șan
tier, la club avînd loc aproape 
zilnic activități, scena șantie
rului a rămas prea mică, sala 
clubului neîncăpătoare. Cons
tructorii, după ce ieșeau din 
schimb, erau chemați să re
construiască clubul, să-1 lăr
gească. Un tînăr dulgher a fă
cut decorurile scenei, altul a 
pictat pereții ; în colectivul de 
creație a textelor de brigadă 
au fost incluși apoi și alți ti
neri. De pe scenă, programele 
brigăzii sînt transmise și la 
stația de radioamplificare, le 
ascultă toți constructorii. La 
faza raională a celui de al 
VII-lea concurs al formațiilor 
de amatori, brigada șantieru
lui a obținut locul I.

m văzut în raionul 
Marghita 20 de e- 
xemplare ale unui 
original calendar 
scris de mină cu mi
gală și atentie : „ca
lendarul muncilor a- 

gricole". în prima rubrică : zilele 
lunii; în a doua: lucrările ce se 
execută la cîmp, în livadă, vie sau 
la sectorul zootehnic ; în a treia : 
cărțile ce tratează despre aceste lu
crări. Așadar, pentrți toate locurile 
de muncă din gospodăria colectivă 
se prevăzuse concret ce să se facă 
pentru a fi prezentă și cartea 
agrozootehnică.

In luna aprilie, în gospodăriile 
agricole din raion se văruiesc și 
se stropesc pomii, se seamănă po
rumbul, cartoful, fasolea, floarea- 
soarelui, se dă prima prașilă la 
vie, în grajduri se clasează miei 
pentru prăsilă, stațiunile de incu
bație se pregătesc să „clocească" a 
doua serie de ouă. Jar cele 20 de 
biblioteci din raion pun la înde- 
țnîna colectiviștilor regulile agro
zootehnice privitoare la aceste lu
crări. în luna mai, colectiviștii pra- 
șese porumbul, altoiesc pomii, lea
gă vița de vie: Iar bibliotecile, ur- 
mărindu-lc îndeaproape munca, le 
pun în mînă cărțile : „Cultura 
porumbului", „Producții mari de 
floarea-soarelui", „Mana viței de 
vie și combaterea ei“ etc.

Pe un grafic, prima și ultima ci
fră a coloanei ce poartă titlul 
„total animale", este edificatoare : 
1949 (anul creării G.A.C.) 20 ani
male ; 1964 — 6.231 de capete...

Se fac propuneri, se vor lua 
măsuri și bineînțeles vor veni și 
rezultatele. De pe scenă brigada 
artistică laudă munca celor mai 
buni îngrijitori de animale.

Cîteva sugestii grafice, despre 
activitatea bibliotecii, cîteva foto
grafii surprinzînd cititori la „raf
tul liber", angajamente, cu termen 
de realizare 23 August, consem-

cărți au descins pe scenă pentru 
a-l ajuta pe un tînăr colectivist 
să-și aleagă cartea, într-un sat o- 
noarea de a primi ștafeta revine 
celor mai noi purtători ai insig
nei „Prieten al cărții". Peste tot 
tinerii se pregătesc să primească 
cum se cuvine un prieten drag, 
care-i ajută să cunoască lucruri 
noi, praguri spre universul prozei 
și al poeziei, spre ținuturile lumii 
științifice.

★
Un expeditor cunoscut, prezent 

frecvent lă oficiile poștale. Urmă-

„Biblioteca
vă recomandă

★

Aici, în acest cîmp, în de
cembrie 1962, se trasau jaloa
nele unui vast șantier. O des
fășurare a liniilor și unghiu
rilor proiectelor în 1963, a 
conturat, pe verticală, imagi
nea viitorului combinat. încă 
un asalt puternic, în 1964, și la 
marginea orașului Tîrgu * Mu
reș se profilează din ce încă 
mai clar combinatul. Șantie
rul e în plin efort de construc
ție. în acest efort. întregindu-1 
și uneori anticipîndu-1, activi
tatea culturală se distinge spe
cific. Construcția unui club a 
stat alături de primele obiec
tive de atac ale șantierului. De 
asemenea și recrutarea artiști
lor amatori, formarea unui re
pertoriu, pregătirea spectaco
lelor vii, antrenante . care să 
oglindească munca și efortul 
constructorilor. S-a construit 
clubul. Cele mai bune echipe 
artistice din oraș au fost 
invitate pe scenă, să cînte 
pentru constructori. Paralel 
cu aceasta, la club se for
ma o brigadă de agitație. La 
spectacolele artiștilor amatori 
din oraș era și ea prezentă. 
Privea, asculta, învăța concret 
cum să interpreteze trecerea 
de la un tablou la altul, ce as
pecte ale muncii să oglindeas
că în repertoriu. După specta
cole, invitații mai rămîneau 
pe șantier, asistau la repeti
țiile brigăzii. Și așa s-a întîm- 
plat cîtva timp, pînă cînd, o 
dată, invitații au luat loc, 
printre constructori, în sală. 
Pe scenă, evolua în primul 
său program artistic, brigada 
de agitație a șantierului. Zi
darii Gheorghe Ștefan, Ale
xandru Farcaș și Petre Tîrnă- 
veanu ieșeau prima oară pe 
scenă. Comitetul U.T.M. al 
șantierului invitase cu luni în 
urmă la club mulți tineri con
structori, aici au fost invitați 
să urce pe scenă, să cînte și să 
recite fiecare ce știe. Așa au 
fost „descoperiți" atunci artiș
tii amatori ai șantierului. Ei 
au format apoi brigada de agi
tație.

Tot astfel, după aceeași me
todă a înființării brigăzii, s-a 
procedat în continuare și la 
organizarea orchestrei, forma
ției de dansuri și teatru. Re
pertoriul formației de dansuri 
a fost alcătuit cu ajutorul dan
satorilor de la căminul cultu
ral dintr-un sat vecin șantie
rului, Cristeștii de Mureș. Opt 
fete din acest sat dansează

Scurtă trecere 
în revistă și 3 între
bări care așteaptă 

răspuns
Vă amintiți ? Cu cîteva săp

tămîni înainte, o altă brigadă 
a ziarului nostru poposea în 
rîndul muncitorilor Combina
tului chimic din Tg. Mureș 
pentru a surprinde și împăr
tăși experiența bună în între
cerea socialistă, metodele îna
intate de muncă folosite aci. 
Totodată, pe baza lucrurilor 
constatate, brigada făcea, prin 
intermediul ziarului, și cîteva 
propuneri pe care comitetul 
organizației U.T.M., conduce
rea șantierului le-au găsit efi
ciente, trecînd la înfăptuirea 
lor.

Reconstituind itinerariile ac
tivităților cultural-artistice la 
care sînt invitați să participe 
cei peste 700 tineri ai șantie
rului, brigăzii artistice de agi
tație i-ar trebui, firește, adău
gate formația de dansuri, so
liștii vocali, recitatorii (printre 
care Chelaru Gheorghe, Mafia 
Palcu, Bold Petru), orchestra 
de muzică ușoară, echipa de 
teatru (are în repertoriul ac
tual piesa „Colega de la se
ral"; și să notăm că mulți ti
neri de pe șantier sînt elevi 
seraliști). Și ar trebui adău
gate încă alte numeroase ma
nifestări la care tinerilor li se 
oferă posibilitatea petrecerii 
instructive și atractive a tim
pului liber : vizionări de filme 
în colectiv (la club și la cine
matografele din oraș), partici
parea la serile de dans (de la 
Casa de cultură din oraș), au
dierea unor conferințe și, cîte- 
odată, acțiuni mai deosebite, 
mai interesante — întîlniri cu 
actori, scriitori, concursuri cu 
tema „Călătorie pe hartă** etc. 
Ce se poate spune însă despre 
sfera de cuprindere a tinerilor 
la asemenea manifestări ? Că 
ea nu este nici pe departe sa
tisfăcătoare și la nivelul posi
bilităților-. Secretarul Comite
tului U.T.M. pe Combinat, to
varășul Gheorghe Movilă, un 
tînăr de o vioiciune, de o exu
beranță molipsitoare (care s-ar 
cere să fie mai mult prezentă 
și în organizarea acțiunilor 
culturale) spunea, răspunzînd 
sugestiei de a se organiza ac
tivități model, la club sau la 
Casa de cultură a orașului, la 
care să fie invitați și tineri 
din alte întreprinderi. „Deo
camdată sîntem la început!

în comuna Buduslău afișe mari, 
ca de bal, viu colorate îi invitau 
pe' colectiviști la o întîlnire cu 
cartea. La cămin e înghesuială. 
Fețe vesele, atmosferă' intimă, de 
sărbătoare familială. Fără proto
col, consfătuirea cu cititorii în
cepe. Tema „Creșterea animale
lor aduce mari venituri gospodă
riei". Vorbitorii (vreo 10) pornesc 
de la o atentă confruntare a ex
perienței lor directe cu paginile 
cărților. O experiență bogată, așa 
cum o aflăm din panourile și gra
ficele expuse în holul căminului.

nează într-un album primul popas 
al cărții pornite în ștafetă la 22 
martie a.c. de aici, de la Buduslău, 

'spre toate comunele raionului. O 
drumeție care va culege cea mai 
bună experiență de la cele 50 bi
blioteci comunale și sătești, de la 
488 cercuri de citit.

Din albumul-ștafetă am cuno
scut tineri colectiviști din co
muna Salacea ca: Elek Szanto, An
drei Szakacs, Ețisabeta Pasmany, 
Adalbert Soos. Fotografiile lor au 
fost făcute, probabil după ce de
pășiseră emoțiile concursului 
„Cine știe, răspunde". Se vede că 
au știut și... au răspuns. Lapidar, 
albumul ne informează: în primele 
trei luni ale anului, 1024 cititori 
înscriși la bibliotecă, 8.400 cărți 
citite, s-au prezentat 11 recenzii, 
3 seri literare, un montaj de ver
suri.

La Curtuiușeni ștafeta a fost prL 
mită în prezența poeziei. In co
muna Valea lui Mihai eroii din

rim cîteva din ultimele materiale 
expediate „de la centru'... Consi
liul raional agricol a indicat gos
podăriilor colective din comunele 
Valea lui Mihai, Pișcolt, Curtuiu- 
șeni, valorificarea terenurilor cu 
nisipuri zburătoare prin extinderea 
plantării pomilor pitici și a viței 
de vie. In scurt timp sosesc de la 
Oradea cîteva colete cu cărți soli-

citate de biblioteca raională. De 
aici (însoțite de indicații pentru 
organizarea unor consfătuiri) vo
lumele „Pomi pitici" sînt îndrep
tate spre comune.

...Cităm : „Alăturat vă trimitem 
materiale pentru organizarea unui 
simpozion — „Tinerilor despre 
tineret", a montajului „Țara hol
delor bogate" și a serii literare 
„Viață nouă, cîntec nou"...

...A venit primăvara. Din Mar- 
ghita ia drumul bibliotecilor scri
soarea metodică : „Sarcinile bi
bliotecii în vederea sprijinirii cam
paniei agricole de primăvară". La 
centrul metodic, indicații dactilo
grafiate prind viață: lată cum se 
organizează un concurs , „îngrijim 
semănăturile de toamnă"; iată cum 
trebuie să arate raftul tematic 
„Lucrări în grădina de legume"...

...Peste 30 de zile va avea loc 0- 
bișnuitul seminar raional. Pentru 
pregătirea participanților se tri
mit programul și bibliografia se
minarului. Tema „Munca cu cartea 
în sprijinul educației comuniste a 
tineretului".

Pe o hartă, la biblioteca raio
nală, am urmărit cele peste 40 de 
drumuri străbătute de la un sat la 
altul de către Ștefan Silaghi, bi
bliotecar șef, și de către utemista 
Kokocz Hilda, metodistă, pregă
tind, alături de alți activiști, noul 
sezon cultural sau ajutîndu-i pe 
cei mai tineri activiști în munca 
cu cartea.

VIORICA GRIGORESCU

La Școala medie nr. 1 „N. Bălcescu" din Capitală există o 
bogată activitate cultural-artistică. în brigada artistică de 

agitație, cor, orchestră de muzică populară și 
ușoară, echipa de dansuri, cercurile dramatice 
și în grupurile de recitatori, soliști vocali și 

•g 9 de gimnastică artistică sînt cuprinși aproapeB 900 de elevi. Organizarea acestor formații ar-
B tistice s-a făcut pe cicluri, la nivelul claselor,1 ~g ~g ~g sub conducerea cadrelor didactice și a părin-

B B B ților. Există, de asemenea, și formații care re-
g g g prezintă școala la diferite concursuri și com.
S B B petiții, formații care ne-au adus numeroaseB B B premii (teatru, dans, recitări, gimnastică ar-lg B tistică etc.). Deosebit de apreciat de elevi este

cercul dramatic, condus și îndrumat de artis- 
tele Marian Eugenia-Petrescu și Victoria 
Mierlescu. Pînă acum pe scena școlii s-a pre
zentat montajul literar muzical închinat luptei 

pentru pace „Surîsul Hiroșimei" după poemul lui Eugen 
Jebeleanu, piesa de teatru într-un act „Oaspetele din faptul 
serii" de Horia Lovinescu, piesa „Bălcescu" de Ca.mil Pe
trescu. Ultima piesă a reunit pe scenă aproape 100 de elevi. 
Cei mai valoroși artiști amatori dintre elevii școlii noastre 
sînt: Liveanu Lazăr, Dan Ozeranski, Grigorina Spătaru, 
Andrei Rîmniceanu.

în prezent, sub conducerea profesorilor Elena Stăncioiu și 
Ecaterina Soroiu se fac intense repetiții pentru serile literare 
„Eminescu", „Alecsandri" și „Creangă",

ALEXANDRU POPOVICI 
elev

• Din activitatea
studenților

Sfîrșitul fiecărei săptămîni constituie pentru studenții ti
mișoreni un moment de destindere și totodată prilej de ma
nifestare cultural-artistică.

Recent, formațiile studențești de la institutele Politehnic, 
Agronomic și Universitate au dat spectacole in satele din 
împrejurimile orașului.

In cadrul schimburilor de experiență cu studenții din alte 
centre universitare, formațiile casei de cultură au prezentat 
spectacole în localitatea Petroșeni.

De un frumos succes s-a bucurat formația de teatru de la 
Universitate care a prezentat în stațiunea balneară Buziaș — 
fiind la al 15-lea spectacol — piesa „O noapte furtunoasă" 
de I. L. Caragiale.

MEDOIA ION
profesor

„Concertul primăverii"
grup de entu- 
artiști amatori

Un 
ziaști 
din Ministerul Indus
triei Petrolului și Chi
miei au organizat zi
lele trecute un nou 
spectacol în 2 acte și 
20 de tablouri intitulat 
„Concertul primăve-

Cînd o să reușim să ne punem 
la punct cu toate..?* Cînd ? 
Ar fi bine să-și propună comi
tetul U.T.M. și sindical să răs
pundă repede și prin fapte 
concrete la următoarele între
bări de a căror rezolvare de
pinde și antrenarea masei de 
tineri la activități:

1. De ce nu se organizează 
seri de dans la clubul șantie
rului? (Tovarășul Sanițki Bo
leslav, inginerul-șef al șantie
rului, care a dovedit multă în
țelegere și a sprijinit activita
tea culturală concret își expri
ma părerea că serile de dans 
sînt acțiuni care au o eficiență 
educativă deosebită, că și prin 
ele putem mobiliza tineretul 
la muncă, că buna dispoziție, 
satisfacția sufletească pe care 
le poate oferi o seară de dans 
se pot corela direct cu rezul
tatele bune în producție).

2. De ce nu se iau măsuri 
ca și tinerii din organizația 
U.T.M, de Ia „beneficiar** să 
facă parte din formațiile ar
tistice, mai ales că au mai 
mult timp liber prin natura 
programului de lucru? (în a- 
ceastă problemă și Comitetul 
orășenesc U.T.M. Tg. Mureș 
poate să-i ajute pe cei de la 
Combinat).

3. De ce nu se stimulează 
mai mult inițiativa unor ti
neri, de ce nu se valorifică 
aptitudinile lor? (Iuliu Ținta 
ru, secretarul organizației 
U.T.M. de la lotul 3 propunea 
înființarea unor formații sim
ple la nivel de lot. Ideea o 
susținea și Ion Pitaru, secretar 
U.T.M. la lotul 5, arătînd că 
în lot au 15 tineri fruntași în

Bucurîndu-se de o 
competentă conducere 
muzicală din partea 
inginerului Liviu Stoi
ca, artiștii au dat 
viață unui interesant 
spectacol în care s-au 
remarcat în special 
grupul folcloric și e-

chipa de soliști de 
muzică ușoară.

Paralel cu spectaco
lele din București, co
lectivul artistic va în
treprinde o serie de 
turnee în cîteva cen
tre ale industriei chi
mice și petrolifere.

TR. P.

întrecerea socialistă, toți din 
brigada lui Ludovic Binder, 
iar dintre fruntașii în între
cere mulți sînt și fruntași în 
munca culturală: Gheorghe 
Chelaru, Gheorghe Vizitiu — 
recitatori de poezie, — Nicolae 
Borda — dansator. — Tot tova
rășul Pitaru enumera și pe alți 
tineri printre care Mihai Lupu, 
Vasile Nistor, Gh. Corcodel 
ș.a., care ar putea de aseme
nea să facă parte din formații 
artistice, să ajute la organiza
rea unor acțiuni atractive, 
tinerești).

In atenția noastră — 
învățarea de cîntece 

și poezii
„învățarea de cîntece și 

poezii de către toți tinerii este 
una din preocupările ce stau 
în această perioadă în atenția 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Tg. Mureș", ne-a spus tovarășa 
secretară Herta Vulcan. Comi
tetul orășenesc și-a alcătuit, cu 
ajutorul comisiei culturale, pe 
baza consultării tinerilor un 
plan bogat de acțiuni educa
tive în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei. 
Printre acestea la loc de frun
te se află și învățarea de cîn
tece și poezii despre patrie și 
partid, despre viața nouă, des
pre tinerețe. S-a stabilit ca 
fiecare tînăr să învețe în a- 
ceastă perioadă 8 cîntece și tot 
atîtea poezii noi. S-au reco
mandat broșurile recent tipă
rite, cuprinzînd cîntece pentru 
tineret, s-a hotărît multiplica
rea cîntecelor alese pentru a

Mică discuție în fața unei noi lucrări la Școala populară de artă din Ploiești 
Foto: AGERPRES

fi învățate. La I.M.F., la Insti
tutul pedagogic, în școlile me
dii s-a și trecut practic la rea
lizarea acestui obiectiv al 
muncii culturale. Astfel, stu
denții de la I.M.F. anul III 
stomatologie, anul III medicină 
generală, au învățat deja cîn- 
tecele „înainte partidul ne 
conduce", „Să fii partidului 
oștean**. Au fost repartizați 
pentru a sprijini, calificat, ti
nerii din școli și întreprinderi 
în învățarea de cîntece 50 de 
dirijori, studenți în anii I și 
II la Facultatea de muzică, ti
neri de la Filarmonica de stat. 
Vor fi folosiți, bineînțeles, și 
cei mai buni membri ai forma
țiilor corale. învățarea de cîn
tece se va stimula și printr-un 
concurs la nivelul întreprin
derilor care va avea darul să e- 
vidențieze organizația de bază 
cu cele mai bune rezultate. Cri
teriu : în care organizație de 
bază s-au învățat mai multe 
cîntece și au fost antrenați 
mai mulți tineri, în raport cu 
numărul celor cuprinși în or
ganizație. Și în sprijinul învă
țării poeziei s-au luat nume
roase măsuri, pe lîngă expli
carea necesității de a cunoaște 
din creațiile poetice cele mai 
izbutite: serile de dans vor 
prilejui afirmarea unor noi re
citatori talentați, conoursurile 
cu teme abordînd poezia noas
tră contemporană îndeosebi, 
întîlnirile cu scriitori și poeți, 
o mai activă participare în 
viața culturală a membrilor 
cercului literar „Liviu Rebrea- 
nu“ de la Casa de cultură a 
sindicatelor — sînt cîteva din
tre ele. Și, mai trebuie adău
gată, intenția de a amenaja o 
terasă specială în Parcul „23

August", destinată serilor de 
poezie care se vor permanen
tiza și vor deveni o adevărată 
tradiție.

...Dar ajutorul 
specialiștilor ?

se„întrecerile etapei I 
desfășoară din plin. Vremea 
favorabilă cheamă la start în 
fiecare zi sute de concurenți". 
Iată primele informații primi
te de la Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Mureș în legătură 
cu participarea tineretului la 
Spartachiada republicană.

Și am pornit în raidul nos
tru alegînd asociația „Con
structorul" a șantierului Com
binatului chimic. Aici lucrea
ză sute de tineri pasionați de 
sport. în orele libere îi poți 
găsi mai în fiecare după amia
ză la club în jurul meselor de 
șah sau tenis de masă. Acum 
cînd primăvara a intrat în toa
te drepturile sale, tinerii și-ar 
dori mai degrabă o întrecere 
de cros, fotbal sau handbal de- 
cît o partidă de șah. De altfel, 
mulți sportivi constructori ac
tivează în alte asociații ale o- 
rașului. Dar etapa I a Spar- 
tachiadei republicane se găsea 
încă în perioada de... pregătire.

— De ce nu s-au organizat 
pînă acum întrecerile ? La 
întrebare încerca să ne răs
pundă tovarășul Csiki Domi
nic, secretarul asociației.

— în consiliul nostru au 
mai rămas doar 2 membri. 
Clubul sportiv orășenesc „Mu-

„IN EXCURSIE PRIN SECȚIE"

Pe frontispiciul uneia 
din cele mai frumoase 
clădiri din oraș scrie : 
„Clubul fabricii de pos
tav". Aici este sediul 
activităților culturale ale 
textiliștilor din Buhuși. 
Zilnic, dimineața și sea
ra, sălile luminoase și 
încăpătoare ale clubului 
devin locul de întîlnire 
a sute de tineri. Unii 
dintre ei, peste 80, fac 
parte din formația de 
cor. Taraful și soliștii 
își îmbogățesc, de ase
menea, repertoriul cu 
cîntece din folclorul 
nou, iar orchestra de 
muzică ușoară, de cu- 
rînd înființată, repetă 
cele mai frumoase melo
dii îndrăgite de tineri. 
In cadrul clubului, adre- 
sîndu-se celor mai di
verse preferințe, își mai 
desfășoară activitatea 
două formații de teatru,

un cerc de acordeon și 
unul de vioară. „Cartea 
de vizită" a cercului 
plastic este prezentată 
vizitatorului încă de la 
intrare. Holul clubului 
a devenit un adevărat 
șantier de creație al pic
torilor amatori. Aceștia 
execută aici unele lu
crări decorative. Cît des
pre cercul literar, miile 
de muncitori textiliști 
au aflat prin interme
diul ziarului de uzină 
unde tinerii Puiu Pipa, 
Vasile Bursuc, Maria 
Pejgu și alții au publi
cat primele lor încercări 
literare. Tot aici și-a 
prezentat noul spectacol 
și brigada artistică de a- 
gitație a secției apretu- 
ra centrală, sub titlul 
„In excursie prin sec
ție".

C. NANCU

reșul" n-a socotit necesară re
organizarea consiliului, forma
rea și activizarea unor secții 
pe ramură de sport. Comitetul 
U.T.M. al șantierului ne-a pro
mis ajutor, colaborare...

Din aceeași cauză nici un 
tînăr de pe șantier nu se află 
printre aspiranții insignei de 
polisportiv.

A doua zi discutăm despre : 
organizarea și desfășurarea 
spartachiadei la C.S.O. „Mu
reșul". La început ni se înfă
țișează situația din scripte. A- 
proape 10 000 participant la 
prima etapă, din peste 50 de 
asociații sportive. Ești tentat 
să crezi că prezența tinerilor 
din oraș la Spartachiadă tre
buie cotată cu bine : „mii de 
participant', zilnic se desfă
șoară întreceri pasionante, la 
cros, fotbal...

— Cum sînt ajutați începă
torii aflați în întrecerile Spar
tachiadei, asociațiile care n-au 
inaugurat încă concursurile 
Spartachiadei și ale insignei 
de polisportiv ?

Răspunsul întîrzie...
Există o singură cauză : 

participarea la Spartachiadă 
este cunoscută în general, din 
„informările'* trimise de aso
ciații, mai puțin din deplasări 
pe teren. C.S.O. „Mureșul" (ca
re dispune de un număr cores
punzător de activiști, tehnici
eni și antrenori) a preferat de
seori corespondența unei 
munci temeinice de ajutor și 
control. Aceasta pornind pro
babil de la constatarea că a- 
sociația șantierului (ca să fo
losim doar acest exemplu) se 
află în primul an de activita-

te și se simțea nevoia „unui 
ajutor mai eficient".

E drept, în preajma startu
lui Spartachiadei s-au progra
mat judicios bazele sportive, 
au fost repartizați activiști și 
tehnicieni care să ajute orga
nizarea și desfășurarea etapei 
I. însă odată începute în
trecerile antrenorii se arată 
foarte ocupați cu secțiile de 
performanță... Și începătorii 
așteaptă un ajutor calificat, 
absolut necesar în timpul con
cursurilor, în buna pregătire 
pentru a evolua la nivelul 
competiției care, după cum se 
știe, a chemat la start din pri
ma etapă și sportivi clasifi
cați.

Ce argumente mai convin
gătoare s-ar putea prezenta 
decît că în asociațiile sportive 
unde antrenorii și tehnicienii 
sportivi (asociația „Lemnarul" 
sau „Viitorul") dovedesc pre
ocupare față de antrenarea 
tinerilor la Spartachiadă. par
ticipă masa largă a sportivilor 
iar întrecerile se bucură de 
succes.

Timpul rămas etapei I 
reclamă, fără îndoială, urgen
ță : măsurile ce trebuie luate 
nu-și vor găsi ecou, eficiență 
decît printr-un ajutor direct 
acordat asociațiilor, concuren- 
ților, prin deplasarea zilnică a 
tehnicienilor/ antrenorilor, 

sportivilor fruntași la fiecare 
întrecere sportivă.

N. DRAGOȘ
V. RANGA

C. STĂNESCU 
A. I. ZAlNESCU



Salut ziarului „Steagul roșu66 Lucrările primei consfătuiri a comisiilor naționale

Conferințe consacrate 

Zilei de 9 Mai
La clubul Uzinelor „Repu

blica" din Capitală, numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri au participat vineri după- 
amiază la o conferință consa
crată Zilei independenței de 
stat a Romîniei și Zilei Vic
toriei asupra armatei hitleris- 
te. Despre importanța acestei 
sărbători, a vorbit generalul- 
maior Horia Morariu. La clu
bul Uzinelor „Vulcan" a vor
bit contraamiralul Teodor Si- 
mion, la clubul muncitorilor 
sanitari a conferențiat general- 
maior Eugen Mareș, iar la 
clubul Constructorul, general
colonel în rezervă Ilie Cre- 
țulescu. Astfel de conferințe, 
la care au luat cuvîntul ofi
țeri ai armatei noastre, au a- 
vut loc și la clubul Uzinelor

TELEGRAMĂ
Ministrului Apărării al U.R.S.S,

Tovarășului mareșal al Uniunii Sovietice 
RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI

MOSCOVA

Stimate tovarășe ministru, 
în numele militarilor For

țelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne și al meu 
personal, vă transmit dum
neavoastră și tuturor militari
lor glorioasei armate sovietice, 
sincere și cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a 19-a ani
versări a victoriei asupra Ger
maniei hitleriste.

Militarii armatei noastre 
populare acordă o înaltă pre

9 M A I
Ziua independentei
de stat a Romîniei

și a victoriei asupra 
fascismului german

(Urmare din pag. I) 

riște și a luptat apoi eroic în 
rîndurile coaliției antihitleris
te a cărei forță fundamentală 
a fost Uniunea Sovietică. în
toarcerea armelor de către 
Romînia a avut o deosebită 
însemnătate pe plan interna
țional, contribuind la prăbu
șirea sistemului de apărare 
hitlerist în Balcani, grăbind 
zdrobirea definitivă a Germa
niei hitleriste.

După eliberarea țării, arma
ta romînă și-a continuat lupta 
împotriva Germaniei hitleriste, 
acționînd alături de armata so
vietică, lupta comună a osta
șilor romîni și sovietici cimen- 
tînd prietenia frățească între 
poporul romîn și poporul so
vietic. Amintirea celor ce 
și-au jertfit viața în lupta pen
tru eliberare și fericirea pa
triei va fi veșnic cinstită de 
poporul nostru.

Contribuția Romîniei la răz
boiul antihitlerist a fost 
din cele mai însemnate. Din 
august 1944 și pînă la 9 mai 
1945, ostașii romîni au luptat 
eroic împotriva armatelor hit
leriste, contribuind în mod 
substanțial la înfrîngerea lor. 
16 divizii romînești au străbă
tut prin lupte grele, alături de 
armata sovietică, sute de kilo
metri prin Ungaria și Cehoslo
vacia, au cucerit masive mun
toase, au forțat cursuri de ape 
și au eliberat mii de localități. 
Efectivul total al armatei ro
mîne în războiul antihitlerist 
s-a ridicat la peste 360 000 oa
meni, pierderile suferite repre
zentând peste 170 000 de oa
meni. Efortul diviziilor romî
nești, lupta eroică a ostașilor, 
s-au bucurat de sprijinul pu
ternic al întregului popor. 
Chemarea Partidului Comunist 
Romîn „Totul pentru front, to
tul pentru victorie" a avut un 
adînc răsunet în rîndurile ma
selor largi populare.

Prin lupta sa eroică, sub în
țeleaptă conducere a partidu
lui, poporul romîn și-a dobîn- 
dit deplina independență și 
suveranitate națională, s-a eli
berat de lanțurile imperialis
mului și a pășit pe calea fău
ririi vieții noi, socialiste. Unind 
în jurul său masele largi ale 

„Grivița Roșie", clubul invă- 
țămîntului, al Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, Fabricii de țigarete, 
la Casele de cultură ale tine
retului „Nicolae Bălcescu", 
„23 August" și „30 Decembrie" 
din Capitală, la cluburile „So
lidaritatea", „Avîntul" și Trus
tul regional de construcții 
din Oradea, ale Fabricii de 
antibiotice și Atelierelor de 
reparat material rulant „Nico- 
lina" din Iași, Uzinelor „Elec- 
troputere" din Craiova și în 
numeroase alte întreprinderi, 
instituții, școli, case de cultu
ră și cămine culturale din di
ferite localități ale țării.

(Agerpres)

țuire frăției de arme romîno- 
sovietice, care s-a cimentat în 
luptele grele purtate în comun 
împotriva cotropitorilor hitle- 
riști și care se dezvoltă con
tinuu pe bazele trainice ale 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTIN SĂLĂJAN

oamenilor muncii, Partidul 
Muncitoresc Romîn — încercat 
conducător, călăuzește poporul 
nostru spre culmile socialismu
lui și comunismului. A fost 
creată o industrie puternică și 
o agricultură socialistă în pli
nă dezvoltare, s-a schimbat 
din temelie înfățișarea țării. 
Dezvoltarea întregii economii 
socialiste în ansamblu a trans
format Romînia într-o țară în
floritoare. Aplicarea consec
ventă de către partid a indica
țiilor leniniste cu privire la in
dustrializarea socialistă și dez
voltarea cu precădere a indus
triei grele, îndeosebi a indus
triei constructoare de mașini, 
a asigurat economiei naționale 
un ritm înalt de dezvoltare. 
Stăpîn deplin pe soarta sa, 
descătușat de lanțurile exploa
tării și asupririi, poporul ro
mîn, muncind cu elan patrio
tic, înfăptuiește zi de zi sarci
nile istorice ale desăvîrșiri*. 
construcției socialiste.

Romînia independentă și de
plin suverană are un rol activ 
pe plan internațional. Țara 
noastră promovează o politică 
de dezvoltare a legăturilor de 
prietenie și colaborare fră
țească cu toate țările socialis
te, de întărire continuă a uni
tății lagărului socialist, de so
lidaritate și sprijinire hotărîtă 
a mișcării de eliberare a po
poarelor, de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare cu țările 
cu altă orînduire social-poli- 
tică, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Promo- 
vînd cu consecvență politica 
sa de pace, dînd o contribuție 
activă și permanentă în lupta 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru o 
pace trainică, Romînia socia
listă se bucură de un presti
giu internațional în continuă 
creștere.

Strîns unit în jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, po
porul nostru sărbătorește Ziua 
independenței de stat a Romî
niei și a victoriei asupra fas
cismului. consacrîndu-și toate 
forțele și activitatea creatoare 
luptei pentru înflorirea patriei, 
cauzei socialismului și a tri
umfului păcii în lumea în
treagă.

In podgoriile Tohanului din 
regiunea Ploiești, s-au plan
tat în această primăvară noi 
suprafețe cu viță de vie. A- 
cum se execută aici prășitul 
în vederea conservării apei 

în sol

Foto: AGERPRES

Astăzi incepe cea de-a 17-a ediție 
a „(ursei Păcii"

FOTBAL • Campionatul cat. A de fotbal
se reia duminică. In Capitală, pe 

stadionul „23 August" va avea loc în program cuplat meciurile; 
Rapid-Progresul (ora 15,15) și Steaua-Dinamo (ora 17). Iată întîl- 
nirile din țară ; Farul Constanța-C.S.M.S. Iași; Petrolul Ploiești- 
Siderurgistul Galați ; U. T. Arad-Crișul Oradea ; Steagul Roșu 
Brașov-Știința Cluj; Știința Timișoara-Dinamo Pitești. ■

Stațiile noastre de radio vor transmite aspecte din repriza a 2-a 
a întâlnirilor Steaua»Dinamo și Steagul Roșu-Știința Cluj. Transmi
sia se va face pe programul 1.

VOLEI • Continuîndu-și turneul în
■ U.R.S.S., echipele reprezentative

de volei ale R. P. Ungare au jucat la Baku cu selecționatele R.S.S. 
Azerbaidjene. La masculin voleibaliștii maghiari au pierdut cu o—3. 
(13—15, 10—15; 15—17), iar la feminin echipa oaspete a învins cu 
3—2 (10—15, 15—10, 15—7, 10—15, 16—14).

BASCHET • Selecționatele masculine de
baschet ale S.U.A. și R. S. Ceho

slovace s-au întîlnit în joc amical la Brno. Au cîștigat baschetbaliștii 
americani cu 87—81 (43—41).

A T L E T j S M • In diferite orașe europene
s-au desfășurat joi primele con

cursuri internaționale de atletism din actualul sezon. Iată rezultatele 
înregistrate : Mantes (Franța) : 100 m : Piquemal — io’'3/io ; 200 m: 
Piquemal — z^'g/io ; suliță : Macquet — 80,25 m ; ciocan : Housson
— 61,92 m ; 1 500 m : Spinozzi — 3’56'’6/io.

Hamburg : 200 m : Roderfeld 2i’'3/io ; lungime : Boston (S.U.A.) — 
8,07 m ; ciocan : Thun (Austria) — 65,59 m 1 110 m garduri : Boston
— i4,/i/io ; 3 000 m obstacole : Oliveira (Portugalia) — 8’55" ; 400 
m plat : Kinder — 47"8/io.

Lahti (Finlanda) : săritura cu prăjina : Linden (Finlanda) — 4,65 m ; 
ciocan : Connoly (S.U.A.) — 65,29 m ; 100 m : Musku (Finlanda) — 
lo’z8/io.

C I
AVENTURILE UNUI TtNĂR — 

cinemascop rulează la Patria ore
le 9; 12; 15; 18; 21. LITURGHIA 
DE LA MIEZUL NOPȚII rulează la 
Republica orele 10; 12; 15; 17; 
19; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Victoria 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Grivița orele 10; 12; 16; 18,15;
20,15, Carpați orele 10; 12; 14; 16; 19 
SEARA PRIETENILOR FILMULUI 
FRAȚII CORSICANI — cinema
scop rulează Ia București orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Fero
viar orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21. CELE TREI
LUMI ALE LUI GULIVER rulează 
la Central orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Giulești o-
rele 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
O ZI CA LEII rulează la Union o- 
rele 16; 18,15; 20,30. Cosmos orele 
16; 18; 20. INTRE MALURI —
cinemascop rulează la Lumina 
orele 10 — 14 în continuare, 16; 
18,15; 20,30; Miorița orele 10 ;

Acad. 
EUGEN 

MACOVSCHI 
(Urmare din pag. I)

care au aplicabilitatea univer
sală.

Astfel, filozofia materialist- 
dialectică marxistă, prin tezele 
ei, ca: principiul unității și 
luptei contrariilor, principiul 
trecerii de la schimbări calita
tive la schimbări cantitative, 
principiul negării negației, 
principiul unității materiale a 
lumii, principiul unității dintre 
conținut și formă ș.a. ne ajută 
să judecăm dacă diferitele ipo
teze și teorii care stau la baza 
cercetărilor noastre sînt juste, 
să stabilim relațiile corecte în
tre ele și fenomenele naturii, 
să orientăm activitatea noastră 
în așa fel îneît cu minimum de 
efort să ajungem la rezultatele 
cele mai bune și să aplicăm în 
practică cu maximum de 
eficiență, rezultatele investiga
țiilor teoretice. De aceea, dia
lectica marxistă reprezintă o 
armă extrem de eficace în lupta 
pentru cunoașterea naturii și în 
lupta pentru progres.

Pentru a ilustra modul în 
care dialectica marxistă ne aju
tă la lămurirea fondului diferi
telor probleme, putem să ne 
referim îa o teorie formulată 
pe la 1938—1940 de savantul 
elvețian A. Frey-Wyssling,' cu 
privire la structura materiei 
vii. Se știe că din protoplasmă, 
adică din materia vie, se pot 
obține o sumedenie de substan
țe, ca: proteine, diferite zaha-

Ziarul „Steagul roșu" — organ 
al Comitetului regional al P.M.R. 
și al Sfatului popular al regiunii 
București împlinește 15 ani de 
la apariție.

Ziarul își aduce contribuția la 
mobilizarea oamenilor muncii din 
regiunea București, pentru tradu
cerea în viață a politicii partidu
lui, pentru realizarea sarcinilor 
însuflețitoare trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Legîn- 
du-se strîns de mase, răspunzînd 
preocupărilor organizațiilor de 
partid și oamenilor muncii din 
regiunea București, ziarul și-a cîș-

INFORMAȚII
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne a fost conferit Ordi
nul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasa I genera
lului de armată Iacob Teclu, 
pentru activitate în mișcarea 
muncitorească și pentru me
rite deosebite în opera de 
construire a socialismului și 
de întărire a Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Ro
mîne.

Ziaristului și scriitorului 
Tudor Teodorescu-Braniște, 
pentru îndelungată activitate 
și merite în domeniul ziaris
ticii și creației literare, i-a 
fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I,

N E M A T © C
12; 14; 16; 18,15; 20,30. LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop rulează 
Ia înfrățirea între popoare orele 
10; 15,45; 18; 20,15. DRAGOSTE
LUNGĂ DE-O SEARĂ rulează la 
Excelsior orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Tomis orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Aurora orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. UCIGA
ȘUL ȘI FATA rulează Ia Volga o- 
rele 10; 12; 16; 18,15; 20,30. DOM
NIȘOARA... BARBĂ-ALBASTRĂ 
rulează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. ZILE DE FIOR ȘI RÎS — 
rulează la Bucegi orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30, Modern orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21. KALOIAN ru
lează la Festival orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21. Melodia orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Fla
mura orele 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30. RUDE DE SÎNGE ru
lează la Buzești orele 14; 16,15; 
18,45; 20,30, Viitorul orele 16;
18,15; 20,30, Pacea orele 16; 18; 20. 
PĂPUȘILE RID rulează la Crîngași 
orele 16; 18,15; 20,30, Munca orele 
15; 17; 19; 21. CAVALERUL PAR-

SPECIALITATE ȘI CULTURĂ GENERALĂ
ruri, tot felul de substanțe gra
se, fermenți, săruri minerale, 
vitamine, hormoni etc. Natura 
și structura chimică a tuturor 
acestor substanțe e bine cunos
cută și multe dintre ele pot fi 
obținute artificial în laboratoa
re și în fabrici, pe cale sinte
tică. Ținînd seama de faptul 
acesta, A. Frey-Wyssling sus
ține că din moment ce toate 
aceste substanțe se obțin din 
protoplasmă, înseamnă că adu- 
nîndu-le la un loc și stabilind 
anumite legături între ele, se 
poate ajunge la o structură 
care să corespundă structurii 
materiei vii. Situația se pre
zintă ca și cum am desface în- 
tîj un aparat complicat în păr
țile lui componente și l-am re
face apoi adunînd aceste părți 
și legîndu-le în mod corespun
zător. în aparență totul e bine. 
Totuși, concepția lui A. Frey- 
Wyssling este greșită, deoarece 
nu ține seama de legea dialec
tică a trecerii de la schimbările 
cantitative la cele calitative, a- 
dică nu ține seama de faptul că 
materia nevie în evoluția ei a 
făcut un salt calitativ atunci 
cînd a generat materia vie și 
că aceasta din urmă, deși este 
alcătuită din aceleași particule 
materiale ca și din materia ne
vie, se deosebește fundamental 
și calitativ de materia nevie și 
are o structură profund deose
bită de a acesteia.

Rezultă că pentru cunoaște
rea fenomenului vieții în esen
ța lui, este necesar să se lămu
rească particularitățile acestei 
structuri și deosebiriLe calitati
ve care există între structura 
materiei vii și structura mate
riei nevii obișnuite.

Ca un alt exemplu, tot din 

tigat încrederea și prețuirea citi
torilor săi.

Perseverînd în îmbunătățirea 
permanentă a calității sale, în tra
tarea și mai profundă a sarcinilor 
ce stau în fața oamenilor muncii 
din această mare regiune, ziarul 
„Steagul roșu" va contribui și 
mai activ la înfăptuirea politicii 
partidului.

Cu prilejul acestei aniversări 
colectivul redacțional al „Scînteii 
tineretului" adresează colectivului 
redacțional al „Steagului roșu" 
un călduros salut urîndu-i să ob
țină noi succese în activitatea sa.

Cu prilejul aniversării a 19 
ani de la eliberarea Germaniei 
de sub jugul fascist, ambasa
dorul R. D. Germane în R. P. 
Romînă, Anton Ruh, însoțit de 
membri ai ambasadei, a depus 
vineri dimineața coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul Eroi
lor Sovietici.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Mini
sterului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici a fost de față ambasa
dorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, I. K. Jegalin, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cea de-a 17-a edi
ție a marii competiții 
cicliste „Cursa păcii" 
Varșovia — Berlin — 
Fraga începe astăzi în 
capitala R. P. Polone, 
avînd la start 16 e- 
chipe, formate din ci
te șase alergători. 
Pentru prima oară 
participă la tradițio
nala întrecere selec
ționata Cubei și echi
pa continentelor al
cătuită din alergători

T E N I

din Australia, Europa 
și Asia. înaintea star
tului specialiștii acor
dă cele mai mari șan
se selecționatei R. D. 
Germane, care alinia
ză o formație puterni
că în frunte cu Gustav 
Schur, de două ori 
cîștigător al cursei, 
Klaus Ampler, învin
gătorul de anul trecut, 
și Lothar Appier, un

s
Intre 12 și 17 mai se vor 

desfășura pe terenurile clubu
lui Progresul din Capitală în
trecerile întîlnirii internațio
nale de tenis dintre echipele 
de tineret ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. Intîlnirea con
stituie o primă verificare a 
celor două formații înaintea 
„Cupei Galea".

R A IF E
DAILLAN — cinemascop rulează 
la Unirea orele 11; 16; 18,15; 20,30. 
LINGĂ TINE TRĂIESC OAMENI 
rulează Ia Flacăra orele 15,30; 
19, Popular orele 16, 19,30. SECRE
TUL LUI MATHIAS rulează la Vi- 
tan orele 16; 18; 20.

Televiziune
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19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Așa se joacă pe la noi. 
19,40 Montaj literar închinat 
zilei de 9 Mai. 19,50 în fața 
hărții. 20,00 Teatru în Studio : 
„Dragostea cea de toate zile
le", dramatizare după o nu
velă de Ion Băieșu. 20,40 Re
trospectiva Al. Ciucurencu. 
21,00 Hotel Pescărușul. Trans
misiune de la Sofia. în înche
iere : Buletin de știri. Sport. 
Buletin meteorologic.

domeniul biologiei, ne poate 
servi problema membranelor 
celulare. Nu demult s-a discu
tat despre existența sau neexis- 
tența membranelor celulare ca 
formațiuni fizico-chimice care 
condiționează pătrunderea dife
ritelor substanțe nutritive în 
celulele vii și eliminarea sub
stanțelor nefolositoare din a- 
cestea. Adepții teoriei membra
nelor considerau că acest schimb 
de substanțe, atît de important 
pentru viața celulelor, și deci 
pentru viața organismului în
treg, depinde în primul rînd de 
permeabilitatea membranelor 
celulare, ceilalți factori avînd 
doar un rol secundar. Adversa
rii acestei teorii socoteau dim
potrivă, că pătrunderea și eli
minarea substanțelor în și din 
celule depind de însușirea de 
sorbție a protoplasmei, perme
abilitatea neavînd nici un rol, 
deoarece— după ei — membra
nele celulare nici nu există. 
Ambele concepții priveau însă 
fenomenele static și nu țineau 
seama de legile dialecticei mar
xiste, după care totul se găse
ște în continuă mișcare și inter
dependență. De aceea, proble
ma existenței sau neexistenței 
membranelor celulare capătă 
un alt aspect, dacă se iau în 
considerație raporturile func
ționale dintre conținutul celu
lar și mediul înconjurător, pre
cum și raporturile dintre evo
luția structurii suprafeței pro
toplasmei și metabolismul celu
lar. Analiza amănunțită a feno
menelor care se petrec în ce
lule arată că metabolismul, sta
rea fizico-chimică, gradul de 
evoluție și alte stări ale proto
plasmei pot condiționa forma
rea, natura, starea funcțională,

In Capitală au început vi
neri lucrările primei consfă
tuiri a comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O. din țările balca
nice.

La lucrări participă : Mișto 
Treska, președintele Comisiei 
naționale albaneze, și Hamid 
Beqja, membru ; Petar Vutov, 
președintele Comisiei naționa
le bulgare, și Boris Milev, se
cretar general; Lina Tsaldaris, 
vicepreședintă a Comisiei na
ționale elene, și G. Kournoutos, 
secretar general; Milos Zanko, 
președintele Comisiei naționa
le iugoslave, și Drago Govoro- 
sic, secretar general; Bahri 
Savci, vicepreședintele Comi
siei naționale turce, și Zeki 
Karabuda, secretar general. 
Delegația romînă este alcătu
ită din acad. Mihail Ralea, 
președintele Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., conducătorul de
legației, acad. St. Milcu, vice
președinte, și conf, univ Valen_ 
tin Lipatti, directorul secreta
riatului Comisiei.

Din partea U.N.E.S.C.O., la 
consfătuire participă Jean 
Chevalier, director adjunct în 
Biroul relațiilor cu statele 
membre, reprezentantul Direc
torului general al U.N.E.S.C.O.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de acad. Mihail Ralea, 
care a salutat pe participanți, 
arătînd că Comisia națio
nală a R. P. Romîne pentru

excelent sprinter. Prin
tre echipele favorite 
sînt citate, de aseme
nea, Belgia, R. P. Po
lonă, U.R.S.S. și R. P. 
Romînă. Echipa R. P. 
Romîne se prezintă la 
ștart cu G. Moiceanu, 
C. Dumitrescu, L. Za- 
noni, IV. Ziegler, I. 
Stoica și I. Ardeleana.

(Agerpres) 

Una din sălile războaielor de țesut de la Țesător ia de relon 
„Panduri" din Capitală.

Foto: AGERPRES

însușirile, degradarea și dispa
riția membranelor, iar membra
nele, în caz cînd se formează, 
exercită la rîndul lor o influen
ță puternică asupra metabolis
mului și altor fenomene care se 
produc în protoplasmă. Această 
interdependență, bazată pe po
sibilități de transformare reci
procă ale părților superficiale 
ale protoplasmei în membrane 
și invers, subliniază unitatea 
dinamică și funcțională între 
conținutul celular și mediul în
conjurător. în consecință, dis
puta cu privire la existența sau 
inexistența membranelor își 
pierde din însemnătate dacă 
membranele și mediile despăr
țite de ele (conținutul celular 
și mediul înconjurător) sînt 
considerate dialectic ca for- 
mînd o unitate funcțională în 
continuă mișcare dependentă 
de metabolism și dacă relațiile 
de interdependență dintre mem
branele respective și protoplas
mă sînt privite prin prisma uni
tății dintre structură și funcție 
ca reflectare a principiului uni
tății dintre formă și conținut.

Am dat aici numai două e- 
xemple de aplicare a legilor 
dialecticii marxiste la unele 
probleme de biochimie, dar a- 
ceeași importanță ele o prezintă 
pentru întreaga noastră activi
tate în știință, tehnică, litera
tură, artă și politică.

Înainte însă de a încheia 
acest articol, aș dori să subli
niez foarte pe scurt, faptul cu
noscut că nu numai vasta cul
tură generală este necesară 
omului de știință pentru munca 
de .creație în specialitatea lui, 
dar și vasta cultură generală 
științifică este necesară litera
lilor și oamenilor de artă pen

IU.LS.C.O. din țările balcanice
->

U.N.E.S.C.O. a luat inițiativa 
organizării acestei consfătuiri 
în scopul cunoașterii reciproce, 
al promovării înțelegerii inter
naționale și coexistenței paș
nice.

A luat apoi cuvîntul Jean 
Chevalier, care a relevat inte
resul pe care îl reprezintă pen
tru U.N.E.S.C.O. activitatea 
Comisiilor naționale din țările 
balcanice.

In salutul lor, conducătorii 
delegațiilor participante la 
consfătuire au subliniat în
semnătatea acestei manifestări 
și au urat succes lucrărilor.

Conf univ. Valentin Lipatti 
a prezentat apoi ordinea de zi 
a consfătuirii, care a fost adop
tată în unanimitate. Ea pre

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. Cehoslovace

Ambasadorul R. S. Cehoslo
vace în R. P. Romînă, Jaroslav 
Sykora, a oferit vineri la amia
ză o recepție în saloanele am
basadei cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Au participat tovarășii Nico
lae Ceaușescu, Ștefan Voitec, 
Alexandru Bîrlădeanu, Mihai 
Dalea, Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 19-a 

aniversări a eliberării Cehoslo-

~ -------- ★
Cu ocazia celei de a 19-a a- 

niversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, a tri
mis o telegramă de felicitare 
tovarășului Zdenek Fierlinger, 
președintele Adunării Națio
nale a R. S. Cehoslovace.

tru a da omenirii opere de va
loare superioară.

Oare marele nostru poet Mi
hail Eminescu ar fi putut să ne 
dea minunatele imagini ale uni
versului infinit oglindite în 
vestitele lui poezii, ca „Lucea
fărul", „La steaua", „Scrisoarea 
I-a“, sau în proză, ca în „Săr
manul Dionis", dacă nu ar fi 
cunoscut, aprofundat și însușit 
numeroasele cunoștințe de as
tronomie ?

Dar opera marelui Goethe ?
Acum cîțiva ani, cînd am vi

zitat la Weimar casa acestui ce
lebru scriitor, am avut ocazia 
să văd minunata sa colecție de 
minereuri, interesantul ierbar, o 
bogată colecție osteologică și 
vasta sa bibliotecă cu nenumă
rate cărți de știință pline de 
adnotări personale. Se știe că 
Goethe a acordat mult timp 
investigațiilor științifice; doar 
el a fost creatorul teoriei ver
tebrale a craniului și tot el a 
elaborat o ipoteză originală cu 
privire la natura luminii colo
rate. Toate aceste preocupări 
științifice reflectate în mintea 
sa creatoare i-au permis să ri
dice Ia un nivel cu totul supe
rior valoarea operelor sale li
terare.

Multe, foarte multe, s-ar pu
tea spune despre legătura indi
solubilă dintre cultura de spe
cialitate și cultura generală. 
Faptul însă că această proble
mă preocupă pe studenții noș
tri, este foarte îmbucurător. în 
adevăr, numai prin îmbinarea 
armonioasă a studiilor de spe
cialitate cu însușirea celor mai 
variate noțiuni de cultură gene
rală, tinerii noștri studenți se 
pot transforma în „specialiști 
cu o largă pregătire profesio

vede prezentarea unor rapoar
te asupra structurii, metode
lor și activității comisiilor na
ționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din țările balcanice, precum și 
a proiectelor de acțiuni co
mune U.N.E.S.C.O. pentru 
1965—1966.

In cursul după-amiezii, la 
primul punct al ordinei de zi, 
au prezentat rapoarte comisiile 
naționale pentru U.N.E.S.C.O.: 
romînă, bulgară și elenă.

★
Președintele Comisiei națio

nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., acad. Mihail Ra
lea, a oferit vineri un cocteil 
în cinstea participanțîlor la 
consfătuire.

(Agerpres)

vaciei, Jaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, însoțit de mem
brii ambasadei, a depus vineri 
dimineața o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

In dimineața aceleiași zile, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor So
vietici din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministe
rului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost de față I. K. Je
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

★
Vineri seara, cu prilejul ce

lei de-a 19-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace în R. P. Ro
mînă, Jaroslav Sykora, a rostit 
o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★ __
Cu același prilej, tovarășul 

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, a adresat felicitări to
varășului David Vaclav, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace

★
Cu prilejul celei de-a 19-a 

aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist. 
Consiliul Central al Sindica
telor, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii au adresat tele
grame de felicitări Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, Comitetului Ce
hoslovac al Partizanilor Păcii.

(Agerpres)

Sosirea trim' ului 

extraordinar ți ministru 

plenipotențiar al Olandei 

in Republica Populară Romînă

La 7 mai a sosit la Bucu
rești Joost Bernard Haverkorn 
van Rijsewijk, trimis extraor
dinar și ministru plenipoten
țiar al Olandei în Republica 
Populară Romînă.

La sosire Joost Bernard Ha
verkorn van Rijsewijk, a fost 
salutat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul Proto
colului din Ministerul Aface
rilor Externe.

(Agerpres)

nală și cu un bogat orizont de 
cultură generală", capabili să 
atace și să rezolve cu succes 
cele mai grele și complicate 
probleme ale contemporanei
tății.

Prof. univ. 
VALERIU 
BOLOGA 
(Urmare din pag. I) 

și romani în Muzeul de antichități 
mi-au mărturisit că regretă pentru 
că în cinci ani cît au stat la Cluj 
n-au vizitat acest muzeu. Apoi, 
ei și-au antrenat colegii de la isto
rie și filologie și au vizitat bo
gatul muzeu zoologic al Clujului. 
Au plecat și de aici entuziasmați, 
cu făgăduiala de a mai reveni și 
a cunoaște mai în amănunt tot 
ceea ce este expus aici. Iată nu
mai cîteva aspecte cum un stu
dent, în anii marii receptivități 
intelectuale, poate, fără greutate, 
fără a avea nevoie de mult timp 
să-și lărgească viziunea culturală.

în încheiere, aș vrea să spun 
cîteva cuvinte tinerilor care vor 
citi aceste rînduri. Dacă ați reu
șit să vă concepeți în așa fel via
ța în timpul anilor de studiu, în
eît pe lîngă preocupările de strictă 
specialitate să vă cultivați și în 
alte domenii, înseamnă, într-ade- 
văr, că ați reușit să vă faceți da
toria de student. Dar nu înseam
nă că ați ajuns la punctul maxim 
al pregătirii. Omul de știință, spe
cialistul trebuie să fie un veșnic 
student, să învețe toată viața. Pen
tru că numai astfel se poate cizela 
continuu personalitatea de specia
list și de om de cultură.



I

PREZENȚE ROMÎNEȘTI
WASHINGTON. — La sfîr- 

șitul vizitei în capitala S.U.A. 
a delegației de energeticieni 
romîni, condusă de ing. Nico- 
lae Gheorghiu, adjunct al mi
nistrului Industriei Minelor și 
Energiei Electrice, Legația
R. P. Romîne la Washington 
a oferit un cocteil, Ia care au 
participat reprezentanți ai De
partamentului de Stat, Depar
tamentului Interior și Comi
siei Federale- de Energie a
S. U.A.

Au fost prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai diferite
lor instituții și întreprinderi 
energetice vizitate de delega-

Declarațiile 

premierului

britanic
LONDRA 8 (Agerpres).

Primul ministru ai Marii Bri
tanii, Alec Douglas-Home, 
luînd joi cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din Camera Co
munelor, a declarat că Marea 
Britanie speră ca la Conferin
ța de dezarmare de la Geneva 
să fie realizat un acord cu 
privire la împiedicarea răspîn- 
dirii armelor nucleare. Depu
tății laburiști în Camera Co
munelor au cerut ca Marea 
Britanie să manifeste inițiati
vă în favoarea creării unor 
zone denuclearizate în Orien
tul Apropiat. Europa Centrală 
și în Africa.

Rășpunzînd altor interpelări 
ale opoziției laburiste, premie
rul englez a declarat că Ma
rea Britanie dorește să între
țină relații amicale cu țările 
din Orientul Apropiat. Tot
odată, el a adăugat că Anglia 
își va respecta angajamentele 
luate față de aliații săi, lă- 
sînd^ă se înțeleagă prin acea
sta că trupele britanice vor 
continua să staționeze în Fe
derația Arabici de sud.

Vorbind despre relațiile co
merciale dintre Anglia și Cu
ba, primul ministru, Douglas- 
Home, a arătat că, în ciuda 0- 
poziției Washingtonului, gu
vernul britanic este hotărît să 
continue schimburile comer
ciale cu Cuba.

După referendumul
din Malta

Agențiile occidentale de presă 
au anunțat recent că, între 2 și 
4 mai, în Malta s-a desfășurat re
ferendumul cu privire la proiectul 
viitoarei constituții malteze, în 
baza căruia la sfîrșitul acestei 
luni urmează să i se acorde inde
pendența acestei insule, actual
mente colonie a Marii Britanii.

. Aproximativ jumătate din popu
lația insulei (circa 162 000 per
soane) a fost înscrisă în listele e- 
lectorale. Alegătorii au fost che
mați sa se pronunțe printr-un răs
puns („da" sau „nu") la întrebarea 
dacă sînt de acord sau nu cu pro
iectul de constituție elaborat de 
actualul guvern maltez condus de 
dr. Geory Borg Olivier.

In La Valetta, capitala Maltei, 
au fost date publicității rezulta
tele referendumului. Se remarcă 
faptul că peste 20 la sută din ale
gătorii înscriși s-au abținut de la 
vot, cifra devine și mai mare 
dacă adăugăm cele 9016 buletine 
anulate. Din voturile exprimate, 
partidul guvernamental — parti
dul naționalist — a obținut 65 714 
voturi în timp ce principalul par
tid de opoziție — partidul labu
rist — a obținut 54919 voturi.

Proiectul. de constituție supus 
referendumului prevede ca după 
obținerea independenței, Malta să 
fie inclusă,în Commonwealth, pre- 
conizînd totodată ca puterea su
premă să fie deținută de un gu
vernator general numit de regina 
Angliei.

Proiectul .de constituție, inițiat 
de actualul prim ministru, este a- 
proape același cu cel dezbătut în 
parlament, cu excepția cîtorva re
tușuri de mică importanță, proiect 
care a provocat discuții aprinse în
tre partidele politice din Malta. 
Cel mai important partid de opo
ziție îl.constituie partidul laburist 
condus de Dom Mintoff. Ca și 
partidul naționalist, partidul la
burist se pronunță Ia rîndul lui 
în favoarea acordării independen
ței insulei. Insă el a votat împo
triva acestui proiect cerînd mai 
îhtîi desfășurarea unor alegeri li
bere, îngrădirea activității politice 
a bisericii catolice și includerea 
în constituție a unor amendamente 
prin care să se prevadă separarea 
bisericii de stat și limitarea privi
legiilor ei. De asemenea, partidul 
laburist preconizează un stat repu
blican, condus de un președinte 
ales odată la cinci ani.

Lupta politică din Malta rea
duce în actualitate această insulă. 
Populația ei de-a lungul anilor s-a 
ridicat de nenumărate ori la 
luptă pentru acordarea indepen
denței. Lupta a îmbrăcat diferite 
forme începînd cu răscoala de la 
1798 și continuînd cu acțiuni in
tense pînă în zilele noastre. Desi
gur, istoria zbuciumată a insulei 
Malta este legată și de așezarea 

ție în timpul 
prin S.U.A.

călătoriei sale

Corespondentul 
Pastore, trans- 

în Italia al

ROMA 8 — 
Agerpres, G. 
mite : Turneul 
grupului de balerini de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București, continuă cu succes. 
La Milano, artiștii romîni au 
dat o serie de spectacole la 
„Teatro Nuovo“. Ziarele mila
neze subliniază succesul re
purtat de balerinii romîni. „11 
Corriere Lombardo" scrie: 
„Soliștii baletului clasic de Ia 
Opera din București aparțin 
unuia dintre cele mai cotate 
ansambluri de acest gen pe 
plan internațional'. Ziarul „II 
Giorno", după ce face o expu
nere largă despre istoria ba
letului romînesc scrie : „Bale
rinii romîni au obținut nume
roase premii la concursuri in
ternaționale și au dansat pînă 
acum de două ori în Italia ob- 
ținînd de fiecare dată un deo- 

SOFIA. — S 
neri dirunecia

EUGENIU OBREA
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-Orgi egiunea Banska Bystrica-

Tratative privind viitorul
Barotselandului

• Scrisori necunoscute ale lui Garibaldi

IOAN TIMOFTE pentru scriitoarea

încape in cutia 
scris portative, 
două octave și 

timbru cristalin 
creată la Lenin-

se 
în 
lui 

Ras- 
cu-

ale țăra
ni ei au 
âlile prin 
iranceză, 
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>r preturi nu- 
'Ării țărănești s-au

RHODEZ1A DE SUD: O ima
gine din Salisbury. Politia 
reprimă o manifestație a 

populației aiiicane.

• „Homo habilis"

22 ce depu
și a suspen- 

—ap oe zece axi drepturile 
~rg.k ce 34 de 

La Grande ce 
istă de

ei strategică în bazinul meditera
nean.

Insula are o serie de probleme 
economice extrem de complicate, 
în anul 1957 a fost elaborat un 
plan pe termen lung care nu pare 
a obține mari succese. Planul se 
referă la dezvoltarea turismului, 
unele proiecte industriale, contro
lul emigrărilor, refacerea șantiere
lor navale. Deși se pare că șomajul 
a scăzut oarecum, o situație anor
mală se menține în ceea ce pri
vește împărțirea pămîntului. Cei 
peste 300 000 maltezi nu poseda 
mai mult de o treime din supra
fața țării lor, restul aparține bi
sericii catolice $i Coroanei brita
nice. Agricultura este extrem de 
redusă, iar industria filigranului 
în continuă descreștere. Mulți 
maltezi continuă să fie nevoiți să 
caute de lucru la minele din A- 
frica sau Australia sau.pe Ia șan
tierele navale din S.U.A. sau Ita
lia.

După ce au devenit cunoscute 
rezultatele referendumului, primul 
ministru maltez a declarat că pro
blema acordării ’ independenței 
va constitui baza unor noi trata
tive cu Duncan Sandys, ministrul 
englez pentru relațiile cu Com- 
monwealthul și pentru colonii. A- 
genția „Reuter" anunță că, proba
bil, convorbirile-vor începe în cu- 
rînd-la Londra. 
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sebit succes". „II Corriere 
della Sera" scrie: „Baletul 
clasic în Romînia are aproxi
mativ un secol de existență 
dar, a devenit conștient de 
propriile posibilități numai 
după ultimul război. In pre
zent Opera din București, 
scrie ziarul, are un repertoriu 
propriu de balet, și a atins o 
deosebită maturitate artistică".

Presa din Milano arată că 
publicul a primit cu multă 
căldură pe balerinii romîni.

PARIS. — Ambasadorul 
R. P. Romîne la Paris, dr. Vic
tor Dimîtriu, a oferit joi în 
saloanele Ambasadei un coc
teil cu ocazia prezenței Ia 
Paris a Ansamblului „Rapso
dia Romînă".

Au participat numeroși re
prezentanți ai vieții muzicale 
și artistice franceze, ziariști și 
impresari.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

DE TOATE
—I ~rw~ JH

Paleontologul britanic, profe
sorul Louis Leakey a anun
țat descoperirea celui mai 

vechi strămoș al omului aparți- 
nînd unei rase de pigmei care a 
trăit în Africa orientală în urmă 
cu 1 800 000 de ani. Cercetările 
au fost efectuate în nordul Tan- 
ganikăi.

în cursul unei conferințe de 
presă, profesorul Leakey a decla
rat că împreună cu alți oameni de 
știință a hotărît să urmărească a-

• Orgi miniaturale
’TT’urV Grunștain, un tînăr con- 

structor de la uzina de a- 
parate de radio „Popov“ din 

Riga, a creat o orgă originală cu 
puțin mai mare decît un picup 
stereofonic obișnuit.

Constructorul a înlocuit tuburi
le obișnuite ale instrumentului cu 
tuburi electronice* Noua orgă are 
cinci octave și 12 registre.

„Am întinerit-cu 60 de ani" — 
a spus în glumă Isai. Braudo; cu
noscutul organist sovietic în vîrstă 
de 68 de ani cînd a încercat pen
tru prima oară noul instrument

Oamenii de știință care se 
ocupă de cercetarea vie
ții și activității marelui 

revoluționar italian Giuseppe 
Garibaldi au anunțat recent 
că au descoperit două scrisori 
necunoscute pină acum ale a- 
cestuia, adresate scriitoarei 
ruse Alexandra Taliverova 
(1842—1918). Scrisorile au fost

ANGLIA: Succes laburist
în alegerile municipale

LONDRA 8. — Potrivit re
zultatelor preliminare, alege
rile din Anglia pentru consi
liile municipale urbane și ru
rale, precum și alegerile pen
tru consiliile celor 32 de dis
tricte care alcătuiesc Marea 
Londră, s-au încheiat cu vic
toria Partidului laburist.

La aceste alegeri peste 20 de 
milioane de alegători au fost 
chemați să desemneze pe cei 
4 409 consilieri ai municipali
tăților urbane și rurale din 
Anglia.

Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, laburiștii au obținut 
un cîștig net de 254 de locuri 
în comparație cu numărul 
celor deținute după alegerile 
trecute. O victorie și mai ca
tegorică a înregistrat Partidu’. 
laburist în cele 32 de districte 
ale Marii Londre.

Potrivit rezultatelor incom
plete, transmise de agenția 
Reuter, repartizarea locurilor 
este următoarea: Partidul la
burist — 911, Partidul con
servator — 467, Partidul .:oe- 

ceasta nouă spec 
lis*. El și-a erț~ 
omul modem a ev 
habilis*. Profeso" 
dăugat că ,Hoî 
sâ fi măsurat : 
țime, el putea 
regimul său a 
probabil carnea d< 
de aceasta, „Hon 
să confecționeze ur 
putem fi.siguri 
cui.

muzical pentru 
neta-5“.

„Nu am mai cintat nicioi 
pe o orgă de asemenea proporții" 
— a spus Braudo — după ce a 
executat cîteva piese pe noul in
strument. Acesta 
unei mașini de 
„Organeta-5“ are 
jumătate și un 
plăcut. Ea a fost 
grad special pentru micii muzi
canți care învață alfabetul note
lor și interpretează piese muzica
le elementare.

găsite în arhiva personală a 
scriitoarei. Taliverova, care 
și-a consacrat viața luptei 
pentru progres social și pen
tru emanciparea femeii, a fă
cut cunoștință cu Garibaldi in 
cursul unei vizite in Italia. 
Revoluționarul avea un deose
bit respect

Pentru renumi
ta statuie a si
renei de la Co
penhaga, găsită 
zilele trecute 
decapitată, 
pregătește 
atelierul 
Hans L. 
massen — 
noscut turnător 
în bronz — un 
nou cap din 
bronz. In foto
grafie : Ras-
massen potri
vind statuii un 
cap de gips ca 

model- 

ral — 16, independenții — 51, 
comuniștii — 3.

Comentînd rezultatele preli
minare ale alegerilor, agenția 
France Presse subliniază în
deosebi victoriile obținute d’e 
laburiști în consiile municipa
le ale orașelor Portsmouth, 
Ramsgate, Kent și Margate 
-orașe considerate pînă în 
prezent ca fiefuri ale conser
vatorilor-. La rîndul ei, agen
ția Reuter subliniază că 
numai cu cinci luni înainte de 
alegerile generale rezultatele 
ir. alegerile pentru consiliile 
municipale urbane și rurale 
din Anglia, indică o continuă 
orientare a corpului electoral 
spre partidul laburist.

in Comisia pentru
energia atomică

a Congresului S.U.A.
ASHINGTON 8 (Agerpres). — 
starul de stat al S.U.A., Dean 

fost ascultat joi cu ușile 
e Comisia mixtă pentru 
rxr.icâ a Congresului în 
proiectului american de 

a forțelor nucleare multila- 
a declarat că tratative 
problemă sint purtate 
Sutele Unite și gu

ri. R. F. Germane, An- 
Olandei, Greciei și 

c. Secretarul de stat a adău- 
.1 rimă toate probabilitățile, 

dor nucleare multila- 
LA.T.O. nu va figura 
âe zi a Consiliului mi- 
A-T.O- care urmează 

mexscă ia Haga intre 
indicat că 

pa ță- 
O. un

Sitiatia ii Cța I

BERLLNUI 
anunțat ofx 
nului occaât 
face intre 
oficială in S 
călătorii Brac 
întrevederi c 
Lyndon Johns 
lități ale «cm

vele dintre ce.e 
tală bulgară 
Jivkov. pn~-ti 
Partidului 
dintele Cc 
R. P. Ba:g 
namentali 
Ahmed Ben B 
publicii Aigenene 
Populare. se 
Zidului Front 
nală din AJț

In după-ai 
piafa „9 Sej 
avut loc un 
bulgaro-alge, 
tul Todor Ji 
Bella.

PARIS. — în Întreaga FranU a iod 
aniversau Tineri IspUniraa • ÎS 
ani de la victoria asupra Germa
niei fasciste. ManrfestaUrie au în
ceput încă de joi seara cind, po~. 
vit tradiției, la sediul Asociase: 
foștilor combatanți și prizonieri de 
război au fost aduse ștafetele pur
tate de foști combatanți- Vineri, 
cu prilejul ceremoniei aniversări: 
Zilei victoriei, președintele repu
blicii. generalul de Gaulle, a trecut
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Aniversarea eliberării Cehoslovaciei

Intîlnire
cu Banska Bystrica

Munți și dealuri domoale, cu 
umerii acoperiți de țesătura înver
zită a pădurii, desenează un vast 
amfiteatru care împresoară cu 
strășnicie Banska Bystrica. La pri
ma întîlnire acest oraș din inima 
Slovaciei îți sugerează o calmă sta
țiune de odihnă. Aerul proaspăt 
trecut prin filtrele naturii, liniș
tea copleșitoare a străzii, atmos
fera lipsită de trepidație — pri
mele impresii par derutante. O- 
rașul de pe Hron își dezvăluie 
identitatea abia la un examen mai 
atent. Clădiri ce poartă amprenta 
secolului trecut (ganguri boltite, 
porți masive de lemn, ferestre ză
brelite — cetățui de familie), ar
tere cu aer oarecum desuet care 
îți generează senzația unei recon
stituiri din lemn și carton pe un 
platou de filmare. Nu departe, în- 
tr-un contrast urbanistic plin de 
poezie, își profilează liniile seme
țe, cu o mîndrie vizibilă, noile 
blocuri turn ce par a se întrece 
în înălțime cu copacii masați pe 
spinarea muntelui — catarge îm
podobite de superbe coroane ver
zui. Perimetrul central al orașu
lui are trăsături modeste, o bătrî- 
nețe afișată ca un titlu de noble
țe. Orașul acesta liniștit și-a 
scris însă o istorie cu litere de 
lacrimi și sînge. Cercetătorii stră
vechilor documente fixează cu 
multe secole în urmă primele pa
gini ale acestei istorii. Ei afirmă 
chiar că în anul 998 prin aceste 
locuri se practica mineritul. Drept 
certitudine este socotit faptul că 
în 1255 Banska Bystrica avea sta
tut de oraș. Secolele care s-au 
scurs au adus încercaților săi lo
cuitori zbucium, durere, suferin
țe. Se pomenește în cărțile de is
torie de răscoala din 1525. Dar 
dte au precedat-o și, apoi, cîte 
au urmat-o ? Statistica suferințe
lor și luptei este bogată în cifre. 
Capitolul jertfe are dimensiuni 

impresionante. Ani mai apropiați, 
întunecați, tragici, au fost marto
rii unui act de eroism cu adînci 
rezonanțe. De aici a pornit în au
gust 1944 răscoala antifascistă a 
poporului slovac.

în sălile muzeului din Banska 
Bystrica panourile și vitrinele cu 
documente și fotografii au recon
stituit acea toamnă furtunoasă. 
Un film cu explicații lapidare ru
lează în fața ochilor noștri. Sce
nariul l-a scris însăși viața.

Zăbovim lîngă exponatele din 
muzeu. Imagini din viața partiza
nilor cehoslovaci, aspecte din îna
intarea armatelor sovietice și, a-

Note de drum
lături, cîteva fotografii ce poartă 
semnele timpului. O unitate în 
marș, salutată de populație : tru
pele romînești eliberează Rimav- 
sku Sobotu. Oameni pe fața 
cărora zîmbetele au înflorit după 
ani de nemărginită tristețe : lo
cuitorii înconjoară cu dragoste pe 
ostașii romîni. Alte imagini, de 
astă dată lipsite de festiv : soldați 
romîni pe cîmpul înzăpezit avan- 
sînd neînfricați către liniile vrăj
mașe.

Ultimele secvențe ale dramati
cului film au fost rulate. Revenim 
în strada poleită de un soare ge
neros. Istoria a rămas între zidu
rile muzeului. Ne solicită prezen
tul.

O discuție cu activiștii comite
tului regional al C.S.M. ne furni
zează date pe care reporterul le 
socotește utile pentru completarea 
tabloului. Regiunea Banska Bystri
ca are o fizionomie proprie. 45 la 
sută din suprafața ei este acope
rită de păduri, ceea ce explică ro-

Joi a 'osî dat pu-
comunicat 
Naționale

se că.

h AmI brazilian

RA. — Un purtător de cu- 
societății engleze „Leyland 

«ration' a anunțat că 
prima tranșă de 30 de au- 
cele 450 cumpărate de 
agiia. vor fi expediate 
i El a adăugat că so

ar putea sâ înceapă ne
gocieri In vederea unui nou con
tact, prin caro să fie livrate un 
mi: de alte autobuze Cubei. 

3=pă cum transmite agenția U.P.I., 
in Cuba se află, in prezent, o de
legație de oameni de afaceri bri
tanici, printre care și reprezentanți 
ai firmei ..Leyland'. 

lul exploatărilor forestiere. Indus
tria a început să se dezvolte, în 
fapt, abia după 1945. Pe harta 
regiunii pot fi semnalate uzine 
metalurgice și chimice, un sistem 
hidroenergetic (jumătate din pro
ducția de energie electrică a Slo
vaciei) și, continuînd tradițiile, 
întreprinderi extractive. 27 la sută 
din populație lucrează în secto
rul industrial. Tovarășii ne vor
besc cu căldură despre cei 110000 
membri ai organizației regionale 
de tineret. Un coleg de breaslă, 
reporter la ziarul local, răsfoiește 
bloc-notesul. Ne prezintă în cîteva 
fraze fugare — fără pretenția unei 
biografii complete — pe unul 
din cei 110 000 membri ai C.S.M. 
Este o fetișcană, muncitoare la 
întreprinderea textilă „Slovenka“. 
Uzina este tînără prin vîrsta 
muncitorilor ei. Olga O.rnsova nu 
are mulți ani de cînd a pășit în.-, 
hala luminoasă a fabricii. Modes- . 
tă, sîrguincioasă, ea și-a cîștigât. . 
o unanimă prețuire. N-are la ac- . - 
tivul ei nimic senzațional. Dar este 
una din acele muncitoare care se’... 
străduic cu perseverență, cu ardoa
rea tinereții pentru a da produse 
de o înaltă calitate. Olga, fetiș
cana cu ochii neastîmpărați și cu 
un zîmbet mereu prezent în col
țul buzelor, a înțeles că drumul 
spre asemenea produse trece prin 
școala calificării, a necontenitei 
perfecționări.

Orele amiezii. Automobilul cu 
care călătorim gonește pe străzile 
tăcute ale orașului. Blocurile zvel
te, în culori vii, umanizează deco
rul zămislit de natură.

Ultimele clădiri din Banska 
Bystrica au devenit indescifrabile. 
Tabloul urban este înlocuit de 
peisajul natural de o sălbatică fru
musețe. Copacii veghează margi
nea șoselei ca zimții unui timbru.

LONDRA 8 (Agerpres). — Ken
neth Kaunda, primul ministru al 
Rhodesiei de nord și șeful dele
gației Partidului Unit al Indepen
denței la actuala conferință de la 
Londra pentru acordarea indepen
denței acestui teritoriu, a făcut o 
declarație în care dezminte zvonu
rile puse în circulație în capitala 
Angliei, potrivit cărora guvernul 
său intenționează să demisioneze 
dacă regele Barotselandului, Mwa- 
nau-ina Lewanika, va fi invitat la 
conferința pentru acordarea inde
pendenței Rhodesiei de nord.

Ministerul de Externe al Marii 
Britanii a anunțat că Lewanika a 
sosit la Londra la invitația lui 
Duncan Sandys, pentru a duce 
tratative separate cu guvernul en
glez și cu reprezentanții guver
nului nord-rhodesian privind vii
torul Barotselandului inclus în 
prezent în componența. Rhodesiei 
de nord.

<

Barotselandul este un protecto
rat englez situat în sud-vestul 
Rhodesiei de nord, inclus în com
ponența teritoriului acesteia. Are 
o suprafață de 45 000 mile pătra
te și o populație de 350000 lo
cuitori.

Populația acestui protectorat și 
guvernul nord-rhodesian au cerut 
guvernului englez să aprobe uni
ficarea celor două teritorii, iar la. 
24 octombrie, anul acesta, să li sa 
acorde dreptul de a-și proclama 
independența. Aristocrația tribală 
a Barotselandului, cu vederi sepa
ratiste. se pronunță însă pentru 
așa-zisa „independență", față di 
Rhodesia de nord.


