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Caramalis a dat
15 șarje rapide 

într-o luna
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lună, brigada 

de Tudor Cara-
Intr-o 

condusă 
malis din schimbul 2 a 
dat 15 șarje rapide și a 
îndeplinit planul în pro
cent de 111,52%. In fo
tografie : brigada condu
să de Tudor Caramalis 
de la combinatul siderur
gic Hunedoara asistînd 
la turnarea fontei în cup-

Proiectul Statutului modificat
al Uniunii Tineretului Muncitor
Vestea că îi

30 iunie
estea că în zilele de 27- 

se va 
ai H-lea 

a fost 
însufle-

y 30 iunie a.c.
ține cel de

Congres al U.T.M. 
primită cu deosebită 
țire de către membrii organi
zației, de către tinerii din pa
tria noastră. Ei văd pe drept 
cuvînt în convocarea Congre
sului U.T.M. un eveniment de 
o deosebită însemnătate în 
viața organizației, în munca și 
activitatea întregului tineret 
din patria noastră. Făcînd o 
analiză multilaterală a activi
tății U.T.M. Congresul va sta
bili concret sarcinile generale 
și imediate în scopul partici
pării active a întregului tine
ret la lupta pentru înfăptuirea 
hotărîrilor celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. Congresul 
U.T.M. va dezbate și va adop
ta Statutul modificat al orga
nizației, Statut care a fost pus 
in discuția organizațiilor 
U.T.M.

Pe măsură ce țara noastră 
înaintează spre socialism, sar
cinile ce revin organizației 
U.T.M. sînt tot mai mari și de 
mai mare răspundere. Ele de
curg din sarcinile generale ale 
partidului și poporului și sînt 
clar arătate în proiectul Sta
tutului modificat al U.T.M.-ului, 
care va deveni după Congres 
legea de bază a vieții utemiste.

Statutul aprobat la Congre
sul de unificare din anul 1949 
necesită modificări corespun
zătoare marilor transformări 
care s-au petrecut de atunci in 
țara noastră, dezvoltării în a- 
cești ani a Uniunii Tineretului 
Muncitor, a organizațiilor și a 
sarcinilor noi ce ne stau in 
față.

Prevederile proiectului Sta
tutului modificat al U.T.M. 
izvorăsc din însăși caracterul 
organizației noastre. Uniunea 
Tineretului Muncitor — așa 
cum se arăta în capitolul 
introductiv — este organizația 
revoluționară de masă care 
unește în rfndurile sale ma
sele largi ale tinerilor munci
tori, elevi, studenți și intelec
tuali din țara noastră.

Datoria fiecărei organizații 
de bază, a fiecărui utemist de 
a folosi activ dreptul acordat 
de partid de a dezbate larg și 
de a pune în fața organizații
lor de partid respective toate 
problemele munci! întreprin
derilor, stațiunilor de mașini 
și tractoare, gospodăriilor a- 
gricole de stat, gospodăriilor 
agricole colective, instituțiilor 
etc. în vederea lichidării lip
surilor din activitatea aces
tora este expresia prețuirii pe 
care partidul o acordă U.T.M.- 
ului ca ajutor de nădejde al 
său.

Proiectul Statutului modifi
cat al U.T.M. stabilește că 
principiul călăuzitor ce stă la 
baza structurii organizatorice 
a U.T.M. este centralismul de
mocratic potrivit căruia toate 
organele de conducere de jos 
și p’nă sus se aleg și sînt obli
gate să prezinte dări de sea
mă în fața organizațiilor 
U.T.M.; disciplina utemistă 
este obligatorie deopotrivă 
pentru toate organizațiile, 
pentru toți membrii U.T.M., 
iar hotărlrile organelor su
perioare sînt obligatorii necon
diționat pentru toate organele 
inferioare, pentru toți membrii 
U.T.M.

Prevederile proiectului de 
Statut privitoare Ia îndatori
rile și drepturile membrilor 
sînt pătrunse de exigență și 
tind să asigure ca fiecare 
membru să fie luptător activ

pentru aplicarea în viață a po
liticii partidului. Organizația 
noastră va fi și mai puternică 
dacă fiecare membru va res
pecta obligația de a participa 
activ la lupta pentru construi
rea socialismului, de a parti
cipa cu toată capacitatea sa 
la înfăptuirea hotărîrilor parti
dului și guvernului.

Ca tînăr înaintat, utemistul 
trebuie să fie exemplu în mun
că și în învățătură, să lupte 
pentru întărirea disciplinei, 
să-și însușească știința și teh
nica, să-și ridice neîncetat ni
velul profesional. Să fie pă
truns de un înalt simț de răs
pundere față de bunul obștesc, 
să păzească și să întărească 
prin toate mijloacele proprie
tatea socialistă, să fie curajos 
și cinstit, să aplice în viață 
normele moralei comuniste, 
iată obligațiile pe care le im
pune membrilor legea organi
zației noastre — Statutul.

Educarea membrilor în spi
ritul unei înalte exigențe și a 
intransigenței față de lipsuri 
este o îndatorire din cele 
mai 
zațiilor de bază, 
are datoria să ia atitudine îm
potriva metodelor cancelarist- 
birocratice de muncă, împo
triva palavragiilor și a celor 
care se înstrăinează de munca 
practică, care rup legătura cu 
masa tineretului. Dar utemis
tul este dator nu numai să 
folosească, ci să stimuleze în 
fapt critica și autocritica, să 
lupte pentru lichidarea lipsu
rilor iar atunci cînd e cazul să 
se adreseze oricărui organ de 
conducere al U.T.M., inclusiv 
Comitetului Central.

O însemnătate cu totul deo
sebită pentru dezvoltarea cri
ticii de jos are îndatorirea 
utemiștilor de a lupta fără cru
țare împotriva gîtuirii criticii. 
Toate organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria să manifes
te cea mai mare atenție față 
de criticile și sugestiile ve
nite din masa tineretului; să 
ia măsuri practice pentru li
chidarea lipsurilor. Așa cum se 
menționează în proiectul Sta
tutului modificat gituirea cri
ticii , aduce un mare 
muncii de organizație și de 
aceea este inadmisibilă în ac
tivitatea membrilor U.T.M.“. 
Gîtuirea criticii îndepărtează 
masele largi de tineri de or
ganizație, le înăbușe inițiativa, 
duce Ia menținerea și ad nci- 
rea lipsurilor existente.

Pe cît de mari și pline de 
răspundere sînt îndatoririle 
membrilor organizației ,De atît 
de importante sînt și dreptu
rile lor, care decurg din prin
cipiile democrației interne de 
organizație. Pe lingă faptul 
că utemiștii au dreptul să dis
cute toate problemele muncii 
organizației cu scopul de a se 
realiza mai bine hotărlrile par
tidului, proiectul Statutului 
modificat subliniază că în în
treaga muncă a U.T.M.-ului 
critica și autocritica trebuie să 
se desfășoare fără a se ține 
seama de persoane. Să ceară să 
participe personal în toate ca
zurile în care urmează, să se ia 
o hotărîre privind activitatea 
sau purtarea sa, este un drept 
al fiecărui utemist.

Organizația de bază este 
temelia Uniunii Tineretului 
Muncitor. Aici prind viață sar
cinile pe care partidul le pune 
în fața organizației noastre. 
Organizația de bază educă ti
nerii în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, în spiritul 
internaționalismului proletar,

importante a organi- 
Utemistul

rău

al devotamentului fără margini 
față de partid, patrie și po
por. Ea ajută tinerilor în mun
ca de însușire a culturii, știin
ței și tehnicii înaintate pre
cum și în ridicarea 
nită a calificării lor 
nale. Organizarea 
politice, ideologice a 
lui, este o îndatorire 
tenie a organizațiilor U.T.M.

Mobilizarea tineretului pen
tru a contribui cu toate efortu
rile sale la îndeplinirea planu
lui de producție, pentru par
ticiparea activă în întrecerea 
socialistă, desfășurarea unei 
munci intense politice în rîn- 
durile tinerilor țărani munci
tori în vederea atragerii lor 
spre sectorul socialist al agri
culturii — iată sarcinile pri
mordiale ale organizațiilor de 
bază.

Organizația de bază trebuie 
să se îngrijească de o conti
nuă îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de viață ale ti
nerilor, de organizarea în mod 
plăcut și educativ a timpului 
lor liber. Organizația de bază 
este aceea care repartizează 
sarcini concrete fiecărui ute
mist și urmărește îndeplinirea 
lor printr-un permanent con
trol, veghind la respectarea de 
către fiecare membru a preve
derilor Statutului U.T.M.

Plenara a V-a a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor a hotărît dezbaterea 
temeinică a proiectului Statu
tului modificat în organizațiile 
U. T. M. și în presă, asigu- 
rlnd participarea largă a tutu
ror membrilor. Ziarul nostru 
și-a pus coloanele la dispozi
ția activiștilor și tuturor mem
brilor U.T.M. pentru ca prin 
întrebări, articole, observații 
și propuneri să-și aducă con
tribuția la îmbunătățirea pro
iectului de Statut.

Dezbaterile ce vor avea loc 
în organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să ducă la ridicarea 
spiritului de răspundere a în- 
tregii activități a utemiștilor, << 
la îmbunătățirea muncii fiecă- ?? 
rei organizații de bază. $$

Traducerea în fapt a cerin- << 
țelor înalte pe care proiectul 22 
de Statut le ridică înaintea y> 
utemiștilor va duce la pârtiei- << 
parea mai activă a fiecărui 2) 
membru al U.T.M. la îndepli- SS 
nirea sarcinilor încredințate de ?< 
partid organizației noastre. » 

„Scînteia tineretului“ |

AGRONOMUL SATULUI
Tocmai discutam cu președin

tele sfatului popular din Șoimuș 
raionul Ilia, cînd un tînăr de sta
tură potrivită, cu fața pîrlită de 
soare și privirea ageră se opri 
lingă noi, dîndu-ne binețe. „Fa
ceți cunoștință, ne îndemnă 
președintele“.

— Faur loan, agronom — se 
prezentă el simplu, strîngîndu-mi 
mîna, apoi se întoarse spre pre
ședinte și-l întrebă :

— De ce m-ati chemat de la 
cîmp ?

— A sosit o adresă importantă 
de la București — îi spuse acesta 
arătînd cu mîna spre biroul său.

Agronomul începu să cerceteze 
hîrtia. Deodată privirea i se întu-

neconte- 
profesio- 
educatiei 
tineretu- 
de căpe-

întrecerea celor două surori

Ïoi!
11

necă și pe frunte II apăru o cută 
adîncă. Se vedea de la o poștă 
că-i nemulțumit de cele scrise In 
hirtia oficială. Pină la urmă iz
bucni într-un rîs nervos, apoi, în
cepu să-i blagoslovească pe bi
rocrații care nu cunosc situația 
reală de pe teren și dau îndru-* 
mări din birou,

— Tovarășii de la Direcția a- 
gricolă regională ne trimit în 
copie o adresă de la București, 
prin care ne spun că putem în
cepe însămînfarea porumbului pe 
data de 5 mai — răspunse agrono
mul cu ironie în glas. Apoi a 
continuat: Eu mă duc înapoi la 
cîmp, tovarășe președinte. Tova
rășilor am să le răspund eu după 
ce terminăm însămînțările. Pînă 
acum au fost semănate 250 hec
tare de porumb. Mai avem 50 de 
hectare. Intovărășiții termină azi, 
iar mîine satul Șoimuș va termi
na însămînțările. După aceea am 
să le răspund, voi avea timp mai 
mult — încheie agronomul mul
țumit.

Eram uimită de îndrăzneala a- 
cestui tînăr. Pînă la 5 mai mai 
erau 16 zile și el spunea că peste 
o zi termină însămînțarea porum
bului. O fi un lăudăros, m-a 
fulgerat atunci gîndul. Și am 
pornit la cîmp.

Tabloul ce l-am văzut îmi va 
rămîne multă vreme în minte. Era 
un adevărat cîmp de bătălie.

Agronomul supraveghea cimpul 
de luptă al tnsămințărilor ca un 
adevărat comandant. Controla ca
litatea arăturilor sau adîncimea 
la care a fost îngropată sămînța. 
Se oprea lingă vreunul și-i spu
nea o vorbă de duh, apoi urmă
rea cu privirea tractoarele.

Cu agronomul n-am stat prea 
mult de vorbă. Era ocupat. Am 
aflat însă multe despre el de la 
oamenii din sat.

Cu aceeași perseverență și dîr- 
zenie a învățat el pe țăranii mun
citori tainele agrotehnicii. I-a sfă
tuit să-și repare uneltele din timp 
ca să-i găsească primăvara pre
gătiți. S-a bucurat alături de ei

cînd numărau firișoarele plăpînde 
de porumb, orz sau ovăz din 
probele de germinație și vedea că 
sămînța e bună și îi îndruma pe 
loc s-o........................... ....
cazul.

Cînd 
rășirea 
doar 18 familii, deși fusese înfiin
țată cu doi ani jn urmă. Acum 
familia întovărășiților cuprinde 56 
de familii ale țăranilor munci
tori. Cu aceeași perseverență și 
dîrzenie a bătut multe zile la rînd 
drumurile spre casele țăranilor 
muncitori Aron Bexa, Silvian Va- 
siu, Aron loța, Sabin Damian și 
alții, citindu-le statutul întovără
șirii sau pur și simplu stînd de 
vorbă cu ei. Nu s-a lăsat pînă ce 
nu i-a dus în satul vecin, Mintia, 
unde intovărășiții au obținut 2100 
kg. de griu și 4000 kg. de porumb 
la hectar. Cei pomeniți mai sus 
sînt acum și ei membri ai înto
vărășirii.

Utemistul loan Faur nu-i de 
mult agronom în Șoimuș, dar oa
menii îl iubesc și-1 stimează cu 
toții, ca pe un intelectual de nă
dejde care-i ajută practic să-și 
facă traiul mai îmbelșugat.

ANA CARANFIL

schimbe atunci cind era

a venit el în sat, întovă- 
„Drumul belșugului" avea

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru). — Intr-un schimb 
din secția a Il-a, unitatea B. a 
întreprinderii textile „11 Iunie“ 
Pitești lucrează de mai multă 
vreme surorile utemiste Boghin 
Stana și Boghin Maria. Ele se 
numără printre țesătoarele care 
niciodată nu se mulțumesc cu 
realizările obținute în producție. 
A fost o vreme cînd Stana, ca 
soră mai mare, a ajutat-o pe 
Maria să devină o bună țesătoa
re. Dar acum' Maria „îndrăz
nește" să se ia cu ea la între
cere.

încă de la începutul acestei 
luni muncitorii din secție urmă
resc felul cum se desfășoară în
trecerea între cele două surori. 
Rezultatul este greu de stabilit, 
cu toate că Stana a întrecut-o pe

Mar ia cu 7 procente.
S-a petrecut insă și un alt fapt. 

Iată-l. întrecerea intre cele două 
surori i-a determinat pe toți ti
nerii din schimb să se întreacă 
intre ei. U temi stele Bebu Mar ia, 
Curea Maria, Duță Elena, Vergea 
Floarea și multe altele, își depă
șesc în fiecare zi normele între 
20 și 30 la sută. Depășirile lor 
au contribuit ca planul pe schimb 
să fie depășit cu 15 la sută.

De la oricine poți afla că, ti
nerii din alt schimb din cadrul 
aceleiași secții se străduiesc să 
ajungă pe cele două surori. In 
fruntea întrecerii se află ute-. 
mistele Vtlcu Ioana, Lintaru E- 
lena, Manolache Constanța, Ro
man Vistinia și tinerele Ene 
Floarea, Mihalcea Elena și Era- 
vaș Ștefania.

Locuitori“ noi ai

Halele 
au intrat

Sarcinile prevăzute 
vele cu privire la cel 
plan cincinal deschid 
spective’de dezvoltare și pentru 
cetatea oțelului. De pe acum, â- 
ceste sarcini încep să se concreti
zeze în fapte. Peste puțin timp, 
în cadrul combinatului vor intra 
parțial în funcțiune turnătoria 
nouă și curățătoria de piese de 
fontă și oțel. In prezent, lucrările

unor noi construcții 
în funcțiune la Reșița
în Directi- 

de al II-lea
mari per-

de montaj sînt în plină desfășu
rare. Halele acestor noi construc
ții au fost terminate. In interiorul 
lor echipe de muncitori și tehni
cieni fac probele utilajelor.

Noile construcții umplu de mîn- 
drie inimile vrednicilor metalur- 
giști reșițeni care sînt hotărîți să 
lupte cu toate forțele pentru dez
voltarea continuă a combinatului.

Mulți sînt cei ce știu că păs
trăvii trăiesc în rîurile înspu
mate și repezi de munte, sub 
bolovani alunecoși. Alții au vă
zut păstrăvi curcubeu în lacu
rile alpine din munții Făgă
raș, Retezat. Rodnei. la Lacul 
Roșu, Mineciu-Ungureni și ia 
Prejmer. lingă orașul Stalin, 
la crescătoria piscicolă a în
treprinderii ,,30 decembrie". La 
clmpie însă, nimeni nu ar cu
teza să spună că a văzut păs
trăvi, Și cu toate acestea ei pol 
trăi foarte bine și în apele de 
cîmpie.

In Uniunea Sovietică, în 
Europa Centrală și țările nor
dice există o specie de păs
trăvi numiți' coregoni. Crește
rea lor nu necesită multă în
grijire deoarece hrana și-o 
procură singuri. Ei se hrănesc 
cu microorganisme și se dez
voltă pină la 2,500 kg.

Cu sprijinul Comisiei de 
colaborare tehnico-științifică 
.romîno-sovietică a fost solici
tată din U.R.S.S. o cantitate 
de 1.000.000 icre (ouă) em
brionate de coregoni, pentru 
popularea apelor țării noastre.

La data de 26 februarie 
1956, inginerul Gheorghe Ma
nea a plecai la Moscova peti- 

1 tru a recepționa și aduce în

țară această cantitate d’n spe
cia coregonilor de Ciudlsk.

Examinate la microscop în 
cadrul laboratoarelor institutu
lui, boabă cu boabă icrele 
s-au dovedit a fi în stare de 
embrion mobil. Incubarea tre
buia făcută urgent, mai cu 
seamă că era vorba și de a- 
daptarea la mediu — adică 
în apele unde aveau să fie 
populate.

O serie de măsuri ca repar
tizarea, selecționarea și trans
portul au fost realizate chiar 
șl cu prețul unor nopți nedor
mite. Astfel, la stațiile de pis- 
cicultură din Tarcău au fost 
trimise 940.000 icre, la Nucet 
20.000, iar restul au fost reți
nute la Institut pentru popu
larea lacurilor din București.

Știi, cititorule, ce înseamnă să 
numeri 100.000 de ouă (le găină ,
și să îngrijești de fiecare în sportiv, 
parte pentru a nu se sparge ? 
Dar imaginează-fi atunci cît 
timp îți trebuie și cită atenție 
pentru 1.000.000 de icre! Iți 
dai seama cit timp au folosit 
inginerii și specialiștii institu
tului ?

Pe la sfîrșitul lunii martie, 
larvele au început să iasă din

apelor tării 
ouă. Trei zile aveau să se hră
nească din propriul lor „sac" 
vițelin (gălbenuș). Peste acest 
termen însă nu se putea tre
ce. Dacă primăvara ar fi fost 
mai timpurie ar fi găsit sin
guri de mîncare.

La 1 aprilie larvele de co
regoni au fost lansate țn eleș- 
tee unde s-au luat toate mă
surile pentru ingrășarea-Fun
dului solului în scopul pro
ducerii de microorganisme. Și 
acum să lăsăm acești coregoni 
sä crească și sä vorbim despre 
perspectivele de viitor.

Pe măsură ce larvele se vor 
dezvolta, specialiștii institutu
lui le vor utiliza la popularea 
bălților și iazurilor, la popu
larea ca specie suplimentară a 
lacurilor din jurul 
care vor stimula

Capitalei, 
pescuitul

minunafi 
producfie 
conserve, 
lingă a-

<» 
(» 
<' 
(•

Peste ani, acești 
coregoni, vor da o 
de mii de kg. pentru 
pentru piață, iar pe 
ceasta vor contribui și la dis- f 
tracția pescarilor sportivi. Pină 
atunci insă să lăsăm peștișo
rii să crească...

ION TEOHARIDE

I

Cinstind memoria eroilor căzuți in lupta comună

La Monumentul 
Eroilor Sovietici

pentru victoria asupra fascismului!I

Recepția de la Casa
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Republicii Cehoslovace, Ziua 
eliberării, ambasadorul R. Ceho
slovace la București, J. Ședivy, 
a oferit miercuri seară o recepție 
la Casa Centrală a Armatei.

La recepție au luat parte tova
rășii : | 

lescu, L. Răutu, I. Cozma, adad. 
M. Sadoveanu, Alexa Augustin, 
Mihail Florescu, Gr. Preoteasa, 
Ghizela Vass, Petre Costache, 
Ion Dumitru, Filip Geltz, Gh. ...
D. Safer, V. Cristache, M. Ma- atmosferă de caldă prietenie.

cavei, M. Roșianu, acad. M. Ra- 
lea, Al. Voitinovici, general colo
nel lacob Teclu, Stelian Moraru, 
N. Anghel, Aurel Mălnășan, 1. Vi
drașcu, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni ai artei și culturii,

Cu prilejul zilei de 9 mai, Ziua 
Victoriei, miercuri dimineața a 
avut loc la Monumentul Eroilor 
Sovietici din. Piața Victoriei so
lemnitatea depunerii de coroane 
de flori.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: FI. Dănălache, Gh.
Hossu, M. Mujic, ing. Gerasim 
Popa, Gh. Stoica, A. Mălnășan 
O. Livezeanu, St. Moraru, V. 
Trofin, T. Torok, general de ar
mată în rezervă Mihail Lascăr, 
general de armată în rezervă C. 
Vasiliu Rășcanu, generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor Armate 
âle R.P.R., oameni de știință și 
cultură, delegați oamenilor

muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

A fost de față A. A. Epișevț 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai Amba-, 
sadei. A fost aliniată o companie 
de onoare care a dat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P.R. și Uniunii Sovie
tice.

Despre ziua de 9 mai, Ziua 
Victoriei, au vorbit generalul co
lonel lacob Teclu, prim-locțiitor 
al ministrului Forțelor Armate 
ale R.P.R., și colonel .P. P. Voro- 
nin, atașatul militar al Uniunii 
Sovietice la București.

La Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost depuse apoi coroane 
de flori din partea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri, Prezidiului Marii Adunări

,XTZ: general de armată Emil reprezentanți ai presei romîne și 
Bodnăraș, Chivu Stoica, C. Pîrvu- străine, fruntași în producție.

* ” 1 ' Ambasadorul R. Cehoslovace, J.
Ședivy și președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. Chivu 
Stoica, au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o

7 elegramă
Ministrului Apărării al U.R.S.S., Mareșal 

al Uniunii Sovietice G. K. Jukov
Cu prilejul Zilei Victoriei vă transmit, în numele militarilor For

țelor Armate ale Republicii Populare Romîne și al meu personal, 
călduroase felicitări și urări de noi succese în întărirea capacității 
de apărare a Uniunii Sovietice.

îmi exprim convingerea că prietenia, și frăția de arme romîno- 
sovietică, cimentate în lupta comună împotriva fascismului, se vor 
dezvolta și întări și în viitor, spre binele popoarelor noastre, în 
interesul păcii și colaborării între popoare.

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
General Colonel 

LEONT1N SALAJAN
Aspect de la solemnitatea depunerii de coroane la Monumentul 

Eroilor Sovietici.

Naționale, Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, Ministeru
lui Forțelor Armate ale R.P.R., 
Comitetului Orășenesc București 
al P.M.R., Consiliului Central al 
Sindicatelor, C.C. al U.T.M., 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Sfatului Popular al Capitalei.

★
Depuneri de coroane la monu

mentele eroilor sovietici .au mai 
avut Toc la Iași, Cluj','Constanța, 
Crâiova, Galați, Ploești, Orașul 
Stăliri, Bacău și în alte orașe din 
țara. .

Pe locul unde se va 
ridica Monumentul 
Ostașilor Romini

In memoria eroilor căzuți în 
lupta împotriva cotropitorilor fas
ciști, miercuri dimineață, cu pri
lejul Zilei Victoriei, a avut loc 
solemnitatea depunerii de coroa
ne de flori la placa comemora
tivă așezată pe locul unde se va 
ridica Monumentul Ostașilor 
Romini.

La solemnitate au participat 
tovărășii: Avram Bunâciu, Mihail 
Florescu, acad, llie Murgulescu, 
Constantin Scarlat, Vasile Cri- 
stache, ing. Mihai “ 7
Cruceru, general de armată în 
rezervă V. Atanasiu, 
tanți ai instituțiilor 
organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri ai Forțelor noastre Armate, 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții.

Au luat parte I. I. Horoșilov, 
P. A. Pavlov, G. F. Kipsar, con
silieri ai Ambasadei Uniunii 
vietice la București, și 
membri ai Ambasadei.

O companie de onoare a 
zentat onorul

S-a intonat Imnul de stat al 
R.P.R.

A luat cuvîntul generalul maior 
Constantin Zamfirescu.

Au fost apoi depuse coroane de 
flori din partea C.C. al P.M.R.

Marin, Șt.

reprezen- 
centrale și

So- 
alți

pre-

J

ani-

și Consiliului de Miniștri, Prezi-, 
diului Marii Adunări ' Naționale, 
Ambasadei .Uniunii Sovietice la 
București, “ Ministerului Forțelor, 
Armate, Comitetului . Orășenesc 
București al P.M.R., Consiliului 
Central al Sindicațelor, C.C. al 
U. T. M., Consiliului General 
A.R.L.U.S., Sfatului Popular al 
Capitalei.

Cu prilejul aniversarii 
eliberării

Cehoslovaciei
Cu prilejul celei de a 11-a

versări a eliberării Cehoslovaciei, 
în ziua de 9 mai, la ora 13, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. Cehoslovace la 
București, J. Sedivy, însoțit de 
membrii Ambasadei, a depus 6 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Vic
toriei.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii A. Mălnășan, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe, 
general maior Vasile Cutoiu, din 
partea Ministerului Forțelor Ar
mate ale R.P.R., C. Franțescu,’ 
director ad-interim al Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne, colonel Nistor Lungu, șe
ful comenduirii garnizoanei Bucu
rești, reprezentanți ai presei.

Au asistat A. A. Epișev, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Amba
sadei U.R.S.S.

univ. M. Ghelmegeanu, Cristea 
Pantazi, H. Atanasiu, V. Cîrje, 
I. Drînceanu, Steliana Năstă- 
sescu, generali activi și de re
zervă. ofițeri și ostași ai forțelor 
Armate ale R.P.R.

Au fost de față D. F. MacDer- 
mot, trimis extraordinar și minis-, 
tru plenipotențiar al Marii Bri
tanii la București, colonel J. A. 
Marș,, atașat militar, grp. cpt. Io- 
seph S. Kennedy, atașat al aeru
lui și membrii Legației Marii Bri
tanii la București.

De asemenea au luat parte con. 
ducătorii și membrii echipei de 
rugbi „Harlequin“.

A 
tară 
fara 
ale

fost aliniată o gardă mili
eu muzică și drapel. Fan- 
a intonat imnurile de stat 

R.P.R. și Marij Britanii.

Cu prilejul solemnității a luat 
cuvîntul general locotenent în re
zervă ,D. Dămăceanu.

AU fost apoi depuse coroane de 
flori din partea'Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R.. 
Ministerului..Forțelor. Armate, .Co
mitetului Executiv a<l Sfatului 
Popular al Capitalei, Comitetului • 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R., din partea colective
lor de muncă ale uzinelor „Repu
blica“, „Semănătoarea“, .Flacăra 
Roșie“, precum și din partea echi
pei de rugbi „Harlequin“;

Cei prezenți au păstrat uri ’mo- ■ 
ment de reculegere in memoria os. 
tașilor britanici căzuți în lupta 
împotriva hitlerismului.

(Agerpres)

La Cimitirul ostașilor 
britanici

Miercuri dimineața, cu prilejul 
Zilei Victoriei, a avut loc la Ci
mitirul ostașilor britanici căzuți 
în lupta împotriva fascismului, 
solemnitatea depunerii coroanelor 
de flori.

Au asistat tovarășii: Ion Du
mitru, C. Popescu, Gh. Vidrașcu, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, prof.

J • ;$$$

Depunere de coroane Ia placa comemorativă așezată pe locul 
unde se va ridica Monumentul Ostașilor Romini,
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secundă se 
de imagini 
zeci de mii 
deci cîteva

r*
„Televiziunea"

* Cum să învățăm în preajma examenelor
* 1001 aplicații ale titirezului * Ceva

despre televiziune * Radio-papa

P a

o 
p

Cinematograf — 
pe bandă magnetofonică

înregistrarea sonoră pe 
bandă magnetofonică cunoaș
te astăzi o răspîndire extrem 
de mare.

Ultima noutate In domeniul 
înregistrării magnetice o con
stituie însă înregistrarea mag
netică a imaginii, procedeu 
inspirat din tehnica televi
ziunii.

Se știe că în televiziune ima
ginea este descompusă pe cale 
electronică în cîteva zeci de 
mii de puncte de luminozitate 
variabilă, după cum locul res
pectiv al imaginii este mal 
întunecat sau mai luminos.

Pentru fiecare punct se emi
te cîte un semnal electric de 
intensitate mal mare sau mai 
mică, corespunzlnd luminozi
tății punctului. Pe 
transmit cîte 24 
formate din cîteva 
de puncte fiecare,
sute de mii de semnale pe se
cundă.

Aceste semnale pot fi și ele 
înregistrate pe bandă magne
tică. Dificultatea constă însă 
tn faptul că pe cînd pentru în
registrarea semnalelor sonore 
care au o frecvență de numai 
cîteva mii pe secundă banda 
magnetofonului se desfășoară 
cu o viteză de cîteva zeci de 
centimetri pe secundă, pentru 
semnale de televiziune care au 
frecvențe de sute de mii pe 
secundă, banda magnetică tre-

baie să aibă o viteză de zeci 
de metri pe secundă, fapt care 
ridică mari dificultăți tehnice, 
legate de uzura copurilor 
magnetice, de rezistența ben
zii și a piese lor aparatului de 
înregistrare.

Totuși, de rărind, s-a reușit 
înregistrarea nagnetlcă a ima
ginilor cinen. itografice (chiar 
și a celor în miori) cu ajuto
rul unui ape at pe o bandă 
din acetoceluloză cu lățimea 
de 19 mm., groasă 
mm. înregistrarea 
lor cinematografice 
dă magnetică va 
procesele fotografice 
cu care se lucrează
Imaginea de pe pelicula mag
netică poate fi „văzută“ ime
diat după înregistrare, fără să 
mal fie nevoie de developarea 
negativului, copiere și develo
parea pozitivului.

Astfel, înregistrarea imagi
nilor cinematografice va ajun
ge la Indemtna oricui, așa cum 
astăzi mu.'ți amatori și-au con
struit magnetofoane.

de 0.04 
imagini- 
pe ban- 
elimina 

complexe 
astăzi.
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Cititorii tineri (și desigur că nu 
numai ei) vor primi cu interes 
lucrarea „Televiziunea“ de I. An
drei apărută zilele acestea în co
lecția „Știinfa învinge" a Editurii 
tineretului.

Cu toate că subiectul insuși 
constituie o chezășie pentru deș
teptarea interesului oricărui citi
tor putem afirma în același timp 
că lucrarea are multe alte calități. 
Ea conține o expunere sistema
tică și atrăgătoare a fenomene
lor care stau la baza televiziunii, 
însoțită de exemple vii, precum și 
de unele ilustrații pline de fan
tezie.

„Marea familie a undelor“, .Mo
dele vii — urechea și ochiul“, „0 
întîmplare ciudată“, lată cîteva 
titluri de la începutul lucrării.

In lucrare se arată dezvoltarea 
istorică a televiziunii, pină la 
cele mai noi realizări: televiziunea 
în culori, televiziunea pe ecranul 
cinematografelor, transmiterea la 
mare distanță a emisiunilor de 
televiziune.

în încheiere, găsim o trecere în 
revistă poate că puțin cam rapidă 
a aplicațiilor televiziunii, precum 
și a realizărilor din (ara noastră.

Stilul de multe ori atrăgător și 
vioi al cărții, bogăția și buna a- 
legere a exemplelor, iscusita gra
dare a explicațiilor, o vor face 
să slujească drept îndrumător de 
început tuturor acelora pe care îi 
interesează acest pasionant dome
niu al tehnicii modeme.

— Capacitatea : 65—70 per
soane.

— Viteza de regim: 800—830 
km. pe oră.

— Altitudine de zbor: 
10.000 m.

— Cabina de comandă : cu 
cîmp larg de vedere.

— Aparate de bord : pentru

radionavigație, radiolocâție șl 
radiocomunicație.

— In interiorul avionului :
— temperatura : + 20°

— umiditatea constantă, in
diferent de temperatura din 
exterior.

— sistem modern de aerisire 
și condiționare a aerului.

— presiunea constantă și 
egală cu aceea de la 3.000 me
tri altitudine.

— pereți termoizolanți; izo
lație acustică perfeotă.

— Aspectul interiorului.
— pereți elegant căptușiți.

— cameră specială pentru 
poștă.

— trei saloane și un bufet-, 
bar.

— fotolii rabatabile ce pot 
fi așezate în diferite poziții.

— fiecare fotoliu e prevă
zut cu lampă individuală.

— în fata fiecărui fotoliu se 
pot instala măsuțe pentru ser
vit ceaiul, gustări etc.

— o bucătăriei instalație- 
frigider.

— 'locuri special amenajate 
pentru oameni! suferinzi și bă- 
trîni; leagăne speciale pentru 
copii.

— Echipajul
— doi piloți, un ofițer de 

navigație, un radio-telegrafist. 
o însoțitoare de bord, un ingi
ner de bord.

SFATUL OMULUI DE ȘTIINȚĂ

CUM TREBUIE
SĂ MEMORĂM?
Unii tineri se plîng deseori de lipsă de memorie. „Nimic 

nu țin minte — spune cîte unul din ei — de citit citesc 
dar nu rămîne nimic în cap. Desigur m-am născut cu 

o memorie slabă"
Alți tineri ajung în situații și mai dificile. Ei învață repe

de, pricep cu ușurință, sînt convinși că deja și-au însușit anu
mite cunoștințe, dar dacă după un timp sînt întrebați nu pot 
să-și aducă aminte mai nimic. Și ei se necăjesc amarnic „doar 
știam... eram sigur..." caută fiecare din el să explice și bineîn
țeles că pînă la urmă... tot memoria este de vină.

Să fie oare suficiente și juste aceste explicații?
Credem că înainte de a răspunde la această problemă este 

necesară o analiză mai adîncă a problemei memoriei.
Ce este memoria ?
Memoria este un proces psihic care deține o însemnătate 

imensă în viața și activitatea oamenilor. Numai mulțumită me
moriei noi avem posibilitatea să conservăm cunoștințe și expe
riențe dobîndite mai înainte și. să le folosim la nevoie. Dacă 
n-am avea memorie noi nu am putea niciodată recunoaște ceea 
ce am mai văzut și auzit, totul ar părea în mod continuu nou 
și necunoscut și în ................/ ‘
cepe oarecum viața de la început.

Și nu este greu să-ți dai seama cît de săracă și mărginită 
fi în aceste condiții viața omului.
Memoria poate fi definită ca proces al întipăririi, păstră- 

și reproducerii experienței dobîndite. Invățînd un text, noi 
străduim înainte de toate să-l întipărim în minte; îl citim 
mod treptat pentru a-1 păstra cît mai mult și a-1 reproduce 
momentul necesar.

fiecare moment am fi în situația de a în-

ar

rii 
ne 
în 
în
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Pilonul —
panglică

Bucureștenii au admirat autoca
mioanele „Molotov“ cu platformă 
telescopică cu ajutorul cărora se 
montau lămpile de iluminat pe 
bulevardul N. Bălcescu. Pilonul 
telescopic este format din tuburi 
ce intră unul într-altul. Ce ați 
zice însă de un pilon ce se for
mează dintr-o panglică ?

Este vorba de o panglică alcă
tuită din pătrate cu latura de 
40 cm., formate din bare. Pătra
tele așezate cîte trei pe lățime se 
articulează între ele. Șirurile de 
cîte trei patrate se articulează de 
asemenea între ele formînd pan
glica care se înfășoară pe un 
tambur. Cum se obține însă din 
ea pilonul care după cum se 
vede din desen reprezintă o pris
mă triunghiulară rigidă ? El se 
formează prin încheierea ca la 
fermoare a marginilor libere ale 
pătratelor. Cînd nacela se lasă 
în jos, un dispozitiv desface au
tomat încheieturile pătratelor la
terale și ele desprinzîndu-se for
mează din nou panglica care se 
înfășoară pe un tambur cu o vi
teză de 5 m. pe minut.

Pentru un pilon de 24 m. înăl
țime tamburul are un diametru 
de 1,7 m. și este așezat pe un au
tocamion.

Nacela poate cuprinde 6 oame
ni, iar poziția ei poate fi fixată 
cu o precizie de 1 mm. Ea se 
poate comanda fie de pe camion, 
fie chiar din nacelă. în poziție 
verticală pilonul poate suporta o , 
greutate de 1.000 kg.

în timpul deplasării, pilonul 
este înfășurat, iar nacela este 
fixată pe acoperișul autovehicu
lului.

Pilonul înfășurabil poate căpăta 
numeroase 
ințări, cum 
reparații și 
ții făcute 
țime etc.

întrebu- 
ar fi la 
instata
la înăl«

Știți ce este
un giroscop?

De ce nu se răstoarnă bici
cleta ? Dar sfîrleaza ? Ce este 
..pilotul automat“ ? Ce mecanism 
călăuzește torpila spre țintă ? De 
ce nu-și schimbă pămîntul încli
narea axei sale de rotație ?

Toate acestea se datoresc unuia 
și aceluiași fenomen fizic: efec
tul giroscopic. El este o con
secință a principiului inerției: 
„Un corp își păstrează starea de 
mișcare sau de repaus atîta timp 
cît nu intervine vreo forță care 
să i-o modifice“. Prin rotație, o 
serie de corpuri ca: roți, elice, 
proiectile devin giroscoape.

Să facem o încercare cu 
giroscop la îndemîna oricui, 
montăm roata din față a 
biciclete și apucăm axul cu a- 
mîndouă mîinile, de o parte și de 
alta a roții, ținîndu-l nemișcat. 
Rugăm pe cineva să-i dea aces
teia o mișcare de rotație cît mal 
rapidă. încercînd să mișcăm axul 
vom observa acum două lucruri: 
mai întîi, acesta opune mișcării 
pe care vrem să i-o imprimăm o 
rezistență destul de mare, cu atît 
mal mare cu cît roata se învîrteș- 
te mai repede și cu cit încercăm 
să-l deviem mai repede, aceasta 
explicîndu-se prin faptul că da
torită inerției elementele roții tind 
să-și păstreze direcția mișcării 
lor; a doua manifestare este de-a

Procesele memoriei pot fi caracterizate în mod diferit în de
pendență de persoanele respective. Așa. de pildă, noi vorbim 
de rapiditatea sau încetineala cu care cineva memorează, re
ține cunoștințele, despre durata îndelungată a conservării sau 
rapiditatea uitării ș.a.m.d.

Se poate însă susține teza psihologilor burghezi cu privire 
la faptul că particularitățile memoriei ar fi înăscute și imposibil 
de modificat? Au dreptate cei care 
proastă“ înnăscută ?

Desigur că nu.
Observînd dezvoltarea psihică a 

fără putință de tăgadă că memoria 
dezvoltă treptat, în dependență de activitate,

se plîng

copilului 
cu toate

de o „memorie

se poate stabili 
însușirile ei se 

____ . de sarcinile pe 
care le pune viața în fața copilului. I. M. Secenov arăta încă, 
în secolul trecut că în ce privește procesele psihice 999%o de
pind de condițiile dezvoltării individuale, de experiența dobîn- 
dită, influența eredității fiind extrem de redusă.

în dependență de condițiile dezvoltării, pe calea exercițiu
lui sistematic, fiecare om poate să-și formeze o memorie bună. 
Pentru aceasta este însă necesar să cunoaștem legile funda
mentale ale memoriei și procesele fiziologice ale scoarței ce
rebrale, prin care se realizează memoria.

Procesul memorării se bazează pe o anumită însușire a ma
teriei nervoase corticale — plasticitatea. Plasticitatea scoarței 
constă în faptul că procesele nervoase care la un moment dat 
apar sub influența anumitor excitant! externi nu dispar cu totul 
ci lasă o anumită „urmă“. Obiectele, fenomenele, cuvintele pe 
care noi le memorăm nu se prezintă niciodată în mod izolat 
ci sînt în realitate legate între ele. în consecință și „urmele" 
corticale ale acestor excitanți sînt legate între ele prin meca
nismul legăturilor temporare sau al asociațiilor. Așa se explică 
că înviorarea unei amintiri ne ajută să reproducem cu ușurință 
întregul șirag de amintiri cu care aceasta este legată.

Reproducerea unei imagini sau cuvînt decurge cu atît mai 
repede și ușor cu cît asociațiile elaborate în procesul învățării 
sînt mai bine întărite și deci durabile.

Pe ce cale însă se poate realiza întărirea legăturilor tem
porare sau a asociațiilor ?

Noi dispunem de două posibilități.
în primul rind noi putem memora cu ajutorul a nenumă

rate repetiții fără a ne preocupa de înțelesul celor citite. Așa se 
petrec lucrurile cu unii școlari care învață pe de rost, cuvînt 
cu cuvînt, un text, dar nu sînt preocupați de ideile si sensul
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dreptul ciudată: axul tinde să se 
miște într-o direcție perpendicula
ră pe cea în care îl împingem. Du
pă cum vom vedea acest efect este 
utilizat la busolele giroscopice.

Bicicliștii începători nu peda
lează repede, temțndu-se că se 
vor răsturna. Ei nu știu însă că 
atunci cînd roțile se rotesc mai 
repede, apare un efect giroscopic 
mai mare, ce se opune mai pu
ternic răsturnării bicicletei.

Să urcăm acum pe bordul unui 
mare avion de distanță lungă. 
Avionul decolează. După un timp, 
pilotul ia mîinile de pe comenzi, 
își aprinde o țigară și cere de la 
bufetul avionului o cafea neagră. 
Bineînțeles, că în locul său „pi
lotul automat“ conduce avionul.

Partea principală sau mai bine 
zis inima acestui aparat, precum 
și al altor aparate pe care le 
vom aminti este giroscopul. El se 
prezintă sub forma unui disc me
talic greu, al cărui ax e fixat pe 
un cadru mobil ale cărui mișcări 
comandă mecanismul sau apara
tul respectiv. Antrenarea giro
scopului la turații înalte de 15.000- 
20.000 rotații pe minut se face. 
c.u ajutorul unui electromotor.

Giroscopul are tendința să-și 
mențină planul de rotație care e 
perpendicular pe axul său. Pen
tru a realiza un „pilot automat“, 
care să mențină direcția unui a- 
p.ion, a unei torpile sau a unei 
rachete, e necesar să se utilizeze 
două giroscoape așezate cu axele 
perpendiculare unul față de celă
lalt. Cele două plane în care aces
ta se rotește determină prin in
tersecția lor o dreaptă prin care 
e condus aparatul respectiv. în- 
tr-adevăr„ în cazul cind traiecto
ria avionului e deviată, de exem
plu în jos, giroscopul orizontal 
rămîne orizontal, declanșînd ast
fel (prin mișcarea cadrului mobil) 
niște servomotoare care acțio
nează comenzile avionului și îl 
fac să se îndrepte în sus corec- 
tînd astfel deviația față de linia 
orizontală de zbor.

în mod asemănător lucrează ?i 
giroscopul vertical pentru corec
țiile dreapta-stinga.

O altă utilizare, tot aviatică a 
giroscopului, este „orizontul arti
ficial“. In cazul zborului prin cea
ță, nori sau noaptea, e neapărat 
necesar un aparat care să indicé- 
poziția avionului. Pe tabloul de 
bord al tuturor avioanelor există 
„orizontul artificial“, pe al cărui 
cadran se vede o machetă de a- 
vion care este fixată de un giro
scop și indică întotdeauna poziția 
avionului față de orizont.

Vasele moderne de pasageri 
sînt echipate cu giroscoape grele 
de zeci de tone, care împiedică 
balansarea laterală a vasului cau
zată de valuri.

Busolele magnetice au fost în
locuite cu „girocompase“. Cel 
mai simplu model de girocom- 
pas este reprezentat de un 
giroscop cu axul orizontal fixat 
de un cadru ce se poate roti în 
jurul unui ax vertical, fiind sus- ■ 
pendat de un plutitor inelar ce 
plutește intr-o baie inelară cu 
mercur sau ulei. De partea de sus 
a plutitorului este fixat cadranul 
compasului.

Motorul giroscopului se pune 
în mișcare. Observăm cum încet, 
reperul „Nord' de pe cadranul 
girocompasului se îndreaptă spre 
nordul geografic. Fenomenul care 
se petrece în acest caz este a- 
celași cu acela pe care l-am ob
servat tn experiența cu roata de 
bicicletă. în cazul cind axul giro
scopului nu are direcția „Nord- 
Sud" rotația pămîntului (împreu
nă cu care se rotește și giroscopul 
nostru) determină apariția unui 
cuplu de rotație care rotește axul 
giroscopului perpendicular pe di
recția de rotație a pămîntului, 
pină cînd acest ax se orientează 
tn direcția Nord-Sud.

Astfel, giroscopul arată întot
deauna Nordul geografic și nu e 
supus nici unui fel de influențe 
sau perturbări magnetice.

Noutăfi tehnice I „Vedem prin piese
de mașini“?
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lor cuprinse în text. Acest fel de memorie se numește memorie 
mecanică. Experiențele dovedesc că memorarea mecanică presu
pune o cheltuială nerațională, neeconomică de'energie și nu asi
gură însușirea profundă a cunoștințelor.

Cu mult mai productivă și profundă este memorarea cînd 
se realizează pe baza sistematizării cunoștințelor în raport cu 
înțelesul lor Aceasta este memoria logică. Noi ne însușim cu
noștințele din punctul de vedere al conținutului lor și de aceea 
memoria logică se realizează în strînsă legătură cu activita
tea gîndirii.

Pentru ușurarea înțelegerii unui text sau procedeu tehno
logic și prin urmare și pentru memorarea logică este necesar ca 
materialul- de memorat să fie analizat după fragmente sau ele
mente componente stabilindu-se sensul fiecăruia și apoi legă
tura generală dintre ele în felul acesta se alcătuiește un plan 
mintal. Problemele esențiale trebuie să fie detașate de ceea ce 
este neesențial, particular Pentru a asigura înțelegerea mate
rialului este deosebit de important ca să se facă legătura 
tre noile cunoștințe și vechea noastră experiență. Numai 
poate fi vorba de o însușire trainică.

Este însă suficientă această analizare și sintetizare a 
material pentru memorarea lui ? De cele mai multe ori 
Prelucrarea materialului îți dă posibilitatea să recunoști conți
nutul lui, dar nu să-1 și reproduci în acest mod poți cădea în 
situația tinerilor care dacă au înțeles ceva cred că deja „știu“. 
Reținerea unor cunoștințe presupune întotdeauna efort. Este ne
voie totdeauna de repetiții. Numai pe baza acestor repetiții se 
consolidează în creier legăturile temporare.

Știința psihologică ne arată de asemenea că o bună memo
rare nu depinde cu totul de numărul repetițiilor ci și de felul 
cum sînt ele distribuite în timp. Dacă cineva vrea să învețe 
un material dintr-o dată el trebuie să repete de două ori mai 
mult decît altul care învață metodic și repetă de cîteva ori la 
anumite intervale. în plus. în primul caz, memorarea este cu 
mult mai puțin durabilă decît în al doilea. Se știe că repetînd 
intens în preajma examenelor rămîi cu prea puțin după ce exa
menele trec. Procesul uitării începe deodată ce am memorat 
ceva De aceea este necesar ca să revenim în mod sistematic 
cu repetiții pentru a consolida cele însușite Din acest punct 
de vedere apare clară superioritatea învățăturii continue pe 
parcursul anului școlar, față de „asaltul“ din preajma exame
nelor

Pentru a memora în mod trainic este necesar ca să se fo-

din- 
așa

unui 
nu.
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transcris, conspectat etc. în felul acesta se asigură o bază 
largă pentru memorie Dar cel mai important moment în 
vățătură este acel al verificării celor memorate.

Avînd grijă ca să verificăm sistematic însușirea unor 
noștințe prin reproducerea lor liberă, noi, pe de-o parte 
controlăm în ce măsură posedăm materialul, pe de alta ne pre
gătim pentru reproducerile care se vor impune mai tîrziu. Re
producerea nu decurge automat din repetiție. Avînd particula
ritățile sale, reproducerea trebuie pregătită ca atare. Atunci cînd 
materialul se pretează este bine ca să fie reprodus cu ^propriile 
cuvinte Lucrul acesta face memoria mai activă și logica.

O mare importanță în desfășurarea proceselor memoriei o 
are intenția conștientă a celui care învață. Cu același efort poți 
învăța ceva fie pentru un timp scurt, fie pentru multă vreme, 
pentru viață. Depinde de intenția cu care pornești la lucru. 
Memoria- se dezvoltă în strînsă legătură cu interesele și pla
nurile de viață ale omului. Iată un tînăr pasionat de sport ține 
minte toate .performanțele sportive ale unui sezon dar nu reține 
datele cronologice și denumirile necesare în studiul istoriei. Și 
acesta pentru că la el încă nu s-a format interesul pentru ma
teria respectivă.

Educarea memoriei implică și formarea interesului pentru 
anumite domenii ale cunoașterii și activității. Conștiința sem
nificației, a importanței anumitor cunoștințe pentru activita
tea viitoare, pentru viață ridică de asemenea în mod simțitor 
randamentul memoriei.

Uneori emoția tulbură desfășurarea normală a memoriei. Lu
crul acesta se întîmplă multora în timpul examenelor. Se în
tîmplă și invers : emoția ajută memoriei și în fața examinato
rului dintr-odată îți vin toate în minte deși cu cîteva momente 
mai toainte aveai sentimentul că ai uitat totul Și totuși mai 
niciodată emoția nu este hotărîtoare. Emoția nu poate tulbura 
reproducerea unor cunoștințe bine și sistematic memorate. Ea 
reușește să frîneze aducerea aminte numai atunci cînd memo
rarea a fost superficială și nesigură. Desigur că emoția nu 
poate nici ajuta la examen dacă nu există deja cunoștințe bine 
însușite

Și acum o mică concluzie. V-aș propune dragi cititori ca 
în locul discuțiilor despre slăbiciunea memoriei să munciți cu 
pasiune pentru educarea memoriei și pentru folosirea ei 
rațională.

cu
ne

Ce se petrece în interiorul 
unei piese cînd se aplică asu
pra ei forțe din ce în ce mai 
mari ? Avînd la dispoziție instala
ții mari de raze Roentgen și nu
meroase alte aparate, cercetînd 
bineînțeles piese care nu depășesc 
anumite dimensiuni," se poate da 
răspuns și la această întrebare. 
Aceste aparate complicate sînt 
însă foarte scumpe.

Nu s-ar putea folosi oare o me
todă mai simplă pentru a cerceta 
ce se petrece în interiorul unei 
piese cînd aceasta este supusă Ia 
forțe mari ? Desigur că da ; ba 
chiar mai mult, realizări în a- 
ceastă direcție au fost obținute la 
Institutul de mecanică aplicată al 
Academiei R.P.R.

După o piesă oarecare se con
struiește un model care respectă 
întrutotul configurația piesei. Mo
delul se Construiește la o scară 
convenabilă a dimensiunilor. Ma
terialul din care se confecțio
nează modelul poate fi plexigla- 
sul, bachelita transparentă etc. 
Modelul astfel construit este mon
tat pe un cadru de încărcare al 
unui aparat special. Cu acest apa
rat se poate cerceta tot ceea ce 
se întîmplă în interiorul modelu
lui, atunci cînd îl supunem la 
diverse forțe. Aparatul se com
pune dintr-o sursă de lumină, un 
sistem de lentile, cadrul amintit 
mai sus și un ecran. Modelul, 
montat pe cadru este încercat, 
progresiv, cu diverse forțe exte
rioare. urmărind.u-se apariția în 
interiorul piesei a liniilor de for
ță. De exemplu trebuie studiate 
eforturile care apar intr-un pod. 
Se construiește la scară mult 
mai mică un model al podului. 
Modelul este montat în cadrul de 
încărcare și supus apoi la forțe 
din ce în ce mai mari. Lumina 
emisă de sursa luminoasă, stră- 
bătind modelul și un sistem de 
lentile, proiectează pe eeran li
niile de forță, care apar în mo
del. Prin diverse metode se poate 
determina efortul în fiecare punct 
al modelului. Cunoscîndu-se 
scara dimensiunilor și forțele a- 
plicate se pot determina efortu-

rile care apar în piesa din reali
tate.

Această metodă optică de stu
diu are avantajul că necesită un 
aparataj mult mai puțin costisi
tor, este suficient de precisă, 
poate fi aplicată cu destulă ușu
rință în laboratoare de uzină, 
contribuind la o proiectare eco
nomică a pieselor de mașini 
și a elementelor de construcție.

«
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Revendicările rechizitelor...
S-au adunat .la sfat după ce 

clopoțelul a vestit zglobiu pauza 
de prînz, mai precis după ce 
cheia s-a învîrtit de două ori in 
broasca de la cabinetul de desen.

— Eu — răsună vocea barito- 
nală a pnui teu — cred că a venit 
timpul să punem punctul pe i. 
Aju nge: să protestăm, să pro
testăm cu vehemență. De ce adică 
să fim noi mereu desconsiderați ? 
Cind am venit pe lume mi s-a 
urat „mulți ani" și uitați-vă. acum 
la mine, cum am ajuns I

Teul coborî de pe planșă și făcu 
doi pași înainte. Citeva perechi de 
ochi îl țintuiri. Cineva — rămas 
anonim — scăpă un oftat. Zadar
nic încerca vorbitorul să stea 
drept. Se rezema de perete dar 
șira spinării ■ se încăpățîna să-i 
rămînă la fel de curbată.

— Iată, deci cum am ajuns. 
Dacă tovarășii, de la Librăria 
Noastră nr. 36 din București ar fi 
avut milă de mine ca și de multe 
alte articole — nu vreau să vor
besc de respect — și m-ar fi 
păstrat Intr-un loc uscat, atunci 
aș fi putut și eu să stau drept. Mă 
uit și la voi cum arătați. De ce 
să fim ații de năpăstuiți ?

Acestea au fost ultimele sale 
cuvinte. Cu pași rari, cu fruntea 
plecată mereu mai jos din cauza 
cocoașei, vorbitorul își reluă locul 
pe planșă.

In încăperea în care cu citita 
timp înainte răsunaseră vocile 
ucenicilor de la Școala profesio
nală „Grivița Roșie“ din Capitală, 
părea, că se așternuse o liniște 
atotcuprinzătoare și veșnică. N-a 
durat însă decît citeva clipe. Tot 
mai mulți participanți au cerut 
să-și spună păsul.

Bătrinul teu care conducea a- 
cum in mod oficial dezbaterile din 
cabinetul de desen, fără a putea 
fi învinovățit de familiarism dădu 
cu.vM.ul primului înscris — nepo
tul său — un teu bine crescut.

— Sînt tare deprimat. începu 
acesta. Dacă unchiul meu poate 
merge, așa cocoșat cum e, apoi eu 
trebuie să zac mereu. Cind sînt 
dat la 6 parte nu pot reveni sin
gur la locul meu. Trebuie să mă 
aducă cineva. La fabrica unde 
m-am născut nu am găsit destulă 
înțelegere. Ce-i drept, m-au în

cercate. Iată de ce nu pot merge, 
cu toate că băieții de aici mi-au 
pus nenumărate hirtioare pentru 
ca talpa să nu-mi tremure. Uneori 
mă gindesc că mare păcat au fă
cut oamenii că mi-au scris pe 
spate „T ehnalemn"-T imișoara. 
Dacă aș avea picioare bune, aș 
ști ce trebuie făcut. Acum spuneți 
și voi: n-.am dreptate să ajung la 
disperare ?

— Nu te plînge așa frate, se 
auzi vocea domoală a tușului 
„Progres" I.E.S. „Ilie Pintilie".

— Vorbește mai tare, mai tare, 
că pînă la noi nu se aude...

— Nu pooot... abia îmi trag su
fletul...

— Să se facă liniște. Liniște!
Cineva ceru tușului să spună 

de ce i-a scăzut vocea.
— De ce? Tot din pricina celor 

care m-au adus pe lume. Ce-au 
făcut, ce-au dres, că de cind 
mi-au înșurubat capacul am că
pătat o ucigătoare proprietate, 
aceea de a seca. Am ajuns la ju
mătate. Aștept din zi în zi sfirși- 
tul. II doresc cit mai repede, că 
mă usuc văzind cu ochii.

Iși șterse cîteva lacrimi și se 
așeză ceva mai jos decit fusese 
înainte, lăsînd locul compasului 
I.O.R.-București.

Din spusele acestuia a reieșit 
faptul că și el suferă de rahitism 
din pricina instabilității centrării.

A vorbit apoi și trăgătorul. Ro
tofei ș'i strălucitor, se observa de 
la distanță că trăia fără nici o 
grijă. Nici tu uzură, nici tu pată 
măcar. Și-a început expunerea cu 
fraze bombastice, întortochiate.

— Nu vreau decit să stau. Mie 
odihna îmi priește. De altfel se și 
vede — și-și trecu mina peste ab
domenul bombat. Voi nu faceți 
altceva decît să vă bociți ca ba
bele. Dacă ați sta, și voi ați arăta 
ca mine! Nu am nici o reclamațle. 
Dimpotrivă, nu știu cum să mul
țumesc celor de la I.O.R.-Bucu
rești, dragii de ei, că au avut grijă 
de mine. Se vede că m-au simpa
tizat. Nu m-au ascuțit, ca să nu 
pot fi supus la eforturi.

Cu aceste cuvinte iși încheie 
discursul. Nimeni nu-l aplaudă. 
Trăgătorul se sui în cutie și se 
tolăni nepăsător Se făcea că 
n-aude și nu vede nimic. Vorbele

— Piei . dintre noi I — țipa cit 
putea teul bunic.

Foc și sântei, arunca cerneala 
„Progres" albastră.

— Ție-ți convine! Te-ai rotunjit 
de atîta odihnă. Dacă ai fi ca noi, 
ce-ai zice ? Eu în două zile m-am 
transformat în pastă. Cind direc
torul școlii a vrut să scrie, vă- 
zîndu-mă lipicioasă, m-a dat bini
șor la o parte. N-am zis nimic, 
dar numai eu știu cit mă doare 
acest lucru. Ce-ai zice dacă în trei 
zile ai muri, așa cum i s-a Intim- 
plat creionului nr, 2 Școlar, lucrat 
la fabrica „Republica" ? . Cind să 
mai scrie maistrul Ene Fior ea, ia 
creionul de unde nu-i. Ce să facă 
omul ? Și-a luat altul.

A trebuit mult timp să țipe gu
ma „Librăria, noastră", — singura 
care avea motive să fie intr-ade
văr mulțumită, căci școlarii, o 
apreciază bine — pînă să se facă 
auzită.

— Știți c.e ? Să nu mai facem 
gălăgie. Hai mai bine să ne înco
lonăm dai cîte doi în liniște. Pe 
teul nepot să-l ia pe cocoașă teul 
bunic și să pornim la drum. tatii 
vă duc la locul meu natal să vă 
spună părinții mei cum reușesc să 
crească copii frumoși și buni, apoi 
poposim la I.O.R., prin librării, de 
acolo plecăm la I.E.S. „Ilie Pin
tilie" și la urmă luăm trenul că
tre Timișoara. In fiecare loc să 
cerem combaterea neglijenței și 
nepăsării. Să luăm cu noi hirtia 
pe care ne-am scris cererile:

— Să fim cu toții buni, frumoși 
și folositori.

— Să ni se acorde atenția cu
venită.

— Să nu se mai încurajeze 
lenea.

— Școlarii să se bucure de noi.
Să se ia măsuri radicale, nu așa 

de ochii lumii, că atunci pornim 
din nou la drum și facem sfat 
chiar în cabinetele directorilor 
care conduc aceste întreprinderi 
ba chiar și la ministerele de care 
depind.

Așa au spus rechizitele. Eram 
de față.

LIDIA POPESCU

Fapte de utemiști
Faptele de mai jos s-au petre

cut mai de mult. Era la începutul 
primăverii. Zăpada începuse să 
se topească. Apa, provenită din 
topirea zăpezii și din căderea 
unor ploi abundente, începuse să 
băltească pe semănături, pri
mejduind creșterea și dezvolta
rea culturilor. Trebuiau luate mă
suri urgente pentru scurgerea ei. 
Utemiștii din satul Traian, raio
nul Satu Măre, au hotărît să facă 
lucrul acesta. In acest scop, ei 
au format echipe de cîte 2-3 tineri 
și au pornit la treabă. Mai întîi 
au săpat 400 metri de șanț către 
cel de la marginea drumului, care 
avea scurgere bună. De asemenea 
au desfundat 2 poduri care, fiind 
înfundate din pricina nămolului 
și a diferitelor resturi aduse, îm
piedicau scurgerea apelor în bune 
condițiuni.

Lucrul acesta nu l-au făcut nu
mai pe locurile lor. Ei l-au ajutat 
și pe bătrînul Teodor Miclea și pe 
alți țărani muncitori mai virst- 
nici la scurgerea apelor de pe se
mănături.

Muncind cu însuflețire, tinerii 
din satul Traian au evacuat apa 
de pe suprafața de 80 hectare. 
Cel mai mare ajutor l-au dat ute. 
miștii Gheorghe Danciu, Grigore 
Bahici și alții.

Utemiștii din acest sat s-au 
dovedit la fel de harnici și în ce 
privește buna . executare a lu
crărilor în sectorul pomicol. Pe 
cele 60 de hectare cu pomi fruc
tiferi au fost transportate peste 
110 .tone de bălegar bine putrezit, 
care a fost îngropat sub brazdă 
odată cu arătura, de primăvară. 
Totodată ei au dat un ajutor de 
seamă la stropitul pomilor, cu
rățirea lor de crengi uscate, 
mușchi, licheni și omizi. Odată cu 
executarea acestor luorări, tinerii 
țărani muncitori din satul Traian 
au plantat și peste 100 puieți de 
diferite specii — caiși, pruni, 
piersici, vișini și meri. Utemiștii 
Axenta lonce, Vasile Barboș, Eze- 
chij Ciegaș, Livia Zirpan și Ga- 
vril Dancii) au muncit cu multa 
rîvnă pentru reușita acestor ac
țiuni, fiind mereu în fruntea ti
nerilor.

Așa sînt utemiștii din satul 
Traian — totdeauna în frunte la 
orice acțiuni.

Corespondent 
ION ȘOVREA

Tradiția sportivă

Pe tovarășa Szabo Aranka, 
directoarea Școlii pedagogice 
nr. 1 cu limba de predare 

maghiară, am găsit-o cu ușurință 
în cancelaria profesorilor. Discuta. 
Auzind că ne interesăm de pro
blema sportului în școală, surî- 
zînd, exclamă :

— A1 E vorba de tradiție 1 
Bine.

Am rămas nedumeriți. Ce-a 
vrut să spună cu tradiția asta ? 
Despre ce tradiție era vorba ?

Ne-am dumerit nu mult după 
aceea. Cu voce blajină începu 
să vorbească...

— ...In școala noastră există o 
puternică tradiție sportivă.

Elevul îndrăgește sportul pen
tru că cei care-i îndrumă pașii, cu 
alte cuvinte profesorii de educație 
fizică, pregătesc cu migală planul 
lecțiilor, pentru ca fiecare minut 
petrecut în sala de gimnastică 
ori pe terenul de sport să fie plă
cut, atrăgător.

Mărturie a dragostei elevilor 
pentru sport sînt și aceste „acte“.

Mîna i se îndreptă spre un du
lap ticsit cu cupe, plachete, di
plome.

— Nu pot vorbi — a continuat 
tovarășa Szabo — despre activita
tea sportivă fără să amintesc 
despre cei care merită cu adevărat 
să fie felicitați pentru activitatea 
ce o desfășoară. Este vorba despre 
profesorii Reti Carol, Banyai La- 
dislau, care nu-și precupețesc 
nici chiar timpul lor liber pentru 
ca echipele școlii noastre să ne 
reprezinte cu cinste în concursuri. 
De asemenea un ajutor permanent 
l-am avut din partea comitetului 
U.T.M. al școlii.

Stimularea activității celor mai 
buni sportivi — elevi— are un

rol hotărîtor. Pentru a fi' mai a- 
propiați de elevii noștri, pentru 
a-i atrage și mai mult ca ei să 
practice sportul, la competițiile 
interclase și interșcoli asistă și 
profesorii. învingătorii sînt feli
citați. Vă dați seama ce înseamnă 
pentru copii această felicitare ve
nită din partea educatorului 1 

Cu entuziasm, tovarășa Szabo 
continuă să ne vorbească despre 
activitatea sportivă a școlii. Am 
putut afla despre strădania comi
tetului de părinți, care și-a dat 
contribuția la amenajarea unei 
săli de dușuri la sala de gim
nastică.

Apoi ni s-a vorbit despre talen
tele școlii, gimnaștii Kiss Laszlo, 
Anghi Gheorghe, Makai Ernest, 
Szakacs Alexandru și alții, care 
sînt autentice speranțe ale spor
tului clujean.

Tovarășa directoare n-a 
să ne vorbească și despre 
că :

— Activitatea sportivă
rește activitatea școlară. In nici o 
echipă nu se află vreun elev care 
are note slabe t

Cînd am rugat-o să ne spună 
care-i „cheia“ succeselor sportive 
ale școlii, tovarășa Szabo ne-a 
răspuns scurt și clar :

— Seriozitatea, disciplina, per
severența...

O explicație : seriozitatea se re
feră la modul în care profesorii 
privesc problema sportului, disci
plina se referă la modul în care 
înțeleg elevii să se angreneze în 
activitatea sportivă, iar perseve
rența se referă la toți : profesori 
și elevi, părinți și... bineînțeles, 
directoarea.

M. MUNTEANU

CONSTRUCTORI SÎRGUINCIOȘI

uitat 
faptul

întă-

struit frumos băieții, m-au îndrep
tat ca să nu am cocoașe, dar cind 
să-mi lipească talpa, ce să vezi ? 
Cleiul se transformase în două 
cutșoare abia vizibile. Cioc, cioc 
— mi s-au bătut țintele. Trăinicia 
și stabilitatea mea nu au fost in-

sale însă au dat naștere la scan
dal.

— Să-ți fie rușine — zise com
pasul. Nu vreau să te mai știu de 
frate. Am să te gonesc din cutie.. 
Nu vreau să stau cu leneși și lin
gușitori.

Pe urmele sezisărilor

Trimis în fața instanțelor judiciare
Țăranii muncitori din comuna 

Segarcea Vale, raionul Tr. Mă
gurele, au constatat că gestiona
rul'Gheorghe Cioc, de la maga
zinul nr. 4, sectorul 79, este 
necinstit..El vinde unele mărfuri 
cu preț mai mare decît cel real. 
De pildă, a vîndut stambă care 
costa 14,80 lei metrul, cu 17,90 
lei. De curînd un pardesiu, un 
vig de stambă și o pereche de 
bocanci, roase de șoareci au 
apărut în vitrina magazinului. E 
lesne de înțeles de ce-au reapă
rut. Dosite de către gestionar 
pentru a fi speculate ele s-au 
bucurat, în ascunzătoare, de a- 
tenția unor... șoareci. In starea 
în care șe găseau gestionarul nu 
le-a mai putut vinde pe sub 
mînă, și atunci a găsit soluția... 
le-a pus din nou... la vînzare.

Faptele relatate mai sus ne-au 
f.ost sezisate de un corespondent 
voluntar. .

Ziarul nostru a dat curs sezi- 
sării, trimițînd-o spre rezolvare 
U.R.C.C. Tr. Măgurele. Tovarășii 
de-la Uniunea raională a coope
rativelor de consum, cercetînd 
situația, au răspuns redacției, de 
curînd, următoarele: „Semnală
rile făcute de corespondent în 
privința gestionarului Gheorghe 
Cioc sînt reale. In urma contro
lului făcut de noi i s-a găsit și 
lipsă în gestiune. Pentru abate
rile săvîrșite în muncă și pentru 
însușirea unei sume de bani din 
gestiune, Gheorghe Cioc a fost 
destituit și trimis în fața instan
țelor judiciare“.

Explicație la o fotografie
Am arătat unui sceptic această 

fotografie.
— Uite clubul constructorilor 

din Galați, — i-am spus, rîzînd. 
E frumos, ce spui ?

Strlmbind din nas, mi-a răs
puns :

—Nu se vede nimic... O casă 
veche, probabil a unui fost avo
cat burghez sau a unui moșier... 
nici nu-i pusă măcar la punct. 
Bidinele și găleți cu var In față... 
Cred că a fost o dovadă de lipsă 
de gust In alegere a fotoreporte
rului.

Cuvintele au avut efectul unui 
duș rece asupra mea. Pentru mo
ment înflăcărarea mi-a pălit. 
La masa de lucru, răsfoind noti
țele, mi-am revenit însă.

Nu l-am. întrebat pe scepticul 
meu ce nu i-a plăcut. Cumva 
arhitectura ? Da, intr-adevăr, este 
o casă mai veche, dar totuși fru
moasă. Dar eu aș fi vrut altceva 
să remarce și anume.: ce înseam
nă faptul că la Galați s-a sim
țit nevoia unui club numai și nu
mai pentru constructori.

Ca în orice oraș de provincie, 
și aici este un mare bulevard pe 
care sini instituțiile cele mai im
portante, lăcașurile de cultură, 
magazinele frumoase etc. Bu
levardul din Galați se termină 
cu totul original. La ambele 
capete se întind mari șantiere 
de construcții. Spre „parc" se 
înalță grupuri-grupuri de clădiri 
cu etaj, unele în roșu, altele se 
tencuiesc, iar altele, parțial, au 
fost date în folosință celor că
rora le sînt destinate, studenților. 
Aici va fi un adevărat orășel 
studențesc.

In partea cealaltă, bulevardul, 
care altădată dădea într-o vastă 
piață se curmă brusc. Fosta piață 
este îngrădită pe o mare întin
dere. Tovarășul Hurmuzis Fran- 
cisc, activist al comitetului oră
șenesc U.T.M., mi-a spus cu mân
drie că aici este „șantierul tine
retului", aici se construiesc locu
ințe muncitorești. Viitorul cvartal 
ce va fi ridicat, l-am văzut la ex
poziția de arhitectură de la Pala
tul Cultural. Fotoreporterul nostru

ar fi vrut să prindă în obiectiv 
ceva din furnicarul șantierului. 
Dar mai de grabă aici ar avea 
de lucru un operator de cinema. 
Este foarte multă mișcare. Ca
mioanele intră pe porți intr-un 
iureș neîntrerupt. Se ridică ma
gazii, oameni arși de soare des
carcă tntr-una cele mai diferitei 
materiale de construcții: scin
dări, vâr, ipsos, cărămizi, ci
ment etc. Inginerii și tehnicienii 
desfac intr-una rulete măsurlnd 
tot terenul, alții sondează. Este, 
greu, deci șă prinzi intr-o simplă 
fotografie a asemenea activitate 
tumultuoasă.

La Galați se construiesc și o- 
biective industriale din cadrul 
celui de al doilea plan cincinal.

După cum vedeți, constructorii' 
Zidari, timplari, dulgheri, s-au 
instalat cu temei în acest oraș.

De aceea am ales .clădirea a- 
ceasta ca temă pentru a foto
grafie. In momentul cind a fost 
prinsă pe peliculă, se făceaa .re- , 
parațiile capitale ca pentru o 
casă in care ai de glnd să tră
iești și să simți căldura ei. Tre
ceam din cameră in cameră și 
tovarășa Kiriazis, responsabila 
clubului, ne spunea laconic:

— Camera copiilor, cabinetul, 
tehnic, biblioteca și sala de lec
tură, camera de șah, sala de 
spectacole... In curte, teatrul de 
vară și cinema in aer liber, tos. 
la demisol, complexul sportiv...

Seara, brigada artistică de a- 
gitație, intr-o cameră mai aran
jată, repeta programul in vede
rea unui spectacol. Pot fi remar
cați aici mulți tineri talentați: 
șoferul Mihalcea Ion cu vocea sa 
de bas, dactilografa Florica Bru
diu, soprană, zidarul Roman Ion, 
care știe să recite bine etc. Tex
tul brigăzii artistice de agitație, 
era aranjat pe melodii iubite și 
cunoscute ale marilor compozi
tori. Am recunoscut aria torea
dorului din „Carmen" de Bizet. 
valsul „Singe vienez" al lui 
Strauss, „Marșul marinarilor" din 
opereta ..Vînt de libertate" de 
Dunaevski.

De aceea, am socotit clubul „1 
Mai" al constructorilor din 
Galați, demn să fie prezentat ci
titorilor.

DARIA KUHTA

Maria Ciocan 
din comuna Cer- 
teze, raionul 
Ouaș, la război 
înnodînd cu 
grijă.
_ . , Foto: AGERPiRES |

Vizita delegației 
de femei din Siria 

și Liban
In zilele de 6, 7 și 8 mai. dele

gația femeilor din Siria și Liban 
a vizitat gospodăria de stat „Ian- 
cu Jianu“, comuna Podari, mî- 
năstirea Jitianu, gospodăria co
lectivă „Progresul“ din comuna 
Gighera, fabrica „Electroputere“ 
și instituții sociale și culturale 
din Craiova.

In după amiaza zilei de 8 mai, 
în sala de festivități a sfatului 
popular regional, delegația fe
meilor din Liban și Siria s-a în- 
tîlnit cu reprezentante ale femei
lor din orașul Craiova. Cu acest 
prilej, tov. Alexandrina Badea, 
responsabila comisiei orășenești 
de femei, a vorbit despre activi
tatea și viața femeilor din ora
șul și regiunea Craiova.

Apoi Rose Mehanna (Liban) în 
numele delegației femeilor din 
Siria și Liban a mulțumit căldu
ros pentru primirea făcută, spu- 
nînd printre altele:

„In numele organizațiilor de 
femei din Siria și Liban adresăm 
un călduros salut femeilor din 
Romînia, mulțumindu-le pentru 
invitația făcută .de a vizita acea
stă țară. Am vizitat o parte din 
țara dv.. printre care orașul și 
regiunea Craiova și ne-am putut 
da seama de marele rol care îi re
vine lemeii în construirea socie
tății noi. In fabrici și uzine am 
văzut cum muncitoarele lucrează 
cu pricepere și dragoste alături 
de bărbați, reușind să dea pro
duse la fel de bune și multe. Pe 
ogoare am observat de asemenea 
cum tărăncile muncitoare dove
desc o neasemuită dragoste de 
muncă și de viață.“

In încheierea întîlnirii reprezen
tantele .femeilor din orașul Cra 
iova au oferit oaspeților daruri, 
manif-estînd puternic pentru prie
tenia dintre poporul romîn și po 
poarele sirian și libanez.

| JDe cc na îndrăgește sportul fiecare»
• elev ? Răspurfsul este complex. Cercetfrid ț
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„Exemplul“
profesoarei

Dacă orele de educ ,
la Școala medie tehnică 
financiară nu se desfășoară 

așa cum ar trebui, dacă elevii și 
elevele nu respectă profesoara care 
conduce aceste ore, apoi de babă 
seamă că principala vină o poar
tă profesoara Tudoran Lucia.

Deși este absolventă a f.C.F.* 
ului, deși are o pregătire profe
sională corespunzătoare, profe
soara Tudoran dă dovadă de 
multă, chiar foarte multă como
ditate și de mult dezinteres 
față de orele pe care ar trebui 
să le folosească pentru educarea 
calităților fizice ale elevilor.

Cum să îndrăgească sportul 
elevii acestei școli, cînd în orele 
de educație fizică mai mult de 
jumătate de oră șe face încăl
zire, apoi jocuri populare, alteori 
nici chiar atît ?

Un amănunt demn de reținut: 
spre deosebire de alți profesori 
de educație fizică, profesoara Tu
doran a introdus o „inovație“ în 
activitatea sa, care constă în „ne- 
întocmirea“ planurilor lecțiilor. 
(Această „inovație“ este aplicată 
chiar din primele zile de profe-

mult timp la acest lucru. Cum 
să amenajăm noi un teren de 
spori — își spunea el —. Cu cine, 
mai ales ? Dar iată că Nagy Ludo
vic, Viski Attila, Szilagy Alexan
dru, Gedry Magda, Gergely Mita- 
na, Gabor Elisabeta și alți elevi 
fac o propunere atît de frumoa
să și bine venită! Utl teren de 
volei, un teren de baschet, unul 
de handbal. ,CUe competiții s-ar 
putea organiza ! Dar, nu-i timn 
de stat și-au zis băieții noștri. 
S-au apucat de treabă.

Și curtea Școlii elementare mix
te nr. 22 din Cluj s-a transformat 
repede intr-un mic șantier. A apă
rut primul tractor, trimis de mun
citorii fabricii Bela Breiner. Unul 
după altul, copacii au dispărut lă
sînd în urmă un loc viran unde 
trebuia să se muncească încă des
tul de mult. Dar micii sportivi nu 
s-au speriat. In ajutorul lor au ve
nit chiar și părinții- Tovarășii Ze- 
isler, Bakoș, Kacsd, muncitori la 
întreprinderea Ianoș Herbac și 
numeroși alți părinți ai elevilor 
au format împreună cu copiii lor, 

fiecare clasă o zbughiră afară, cu profesorii, un adevărat oolec- 
în curtea școlii zeci de elevi. 
Puștii de o șchioapă, adică cei 
„dintr-a-ntiia", dar și cei mai 
„mari" din clasa a doua, a treia 
chiar, au făcut rost de o minge 
și... să te ții. N-au mai lăsat-o 
decit atunci cind clopoțelul anun
ța insistent, prelung, o nouă oră 
de curs. Zete Zoltan, -Nagy Lu
dovic și Viski Attila discutau cu 
aprindere de clteva minute. S-au 
așezat la umbra unui pom în 
curtea din spatele școlii, departe 
de larma voioasă a celor mai 
mici. Ei sînt elevi în clasa a Vil-a. 
fi preocupă lucruri serioase. Dar, 
ia să ne apropiem, să auzim ce 
discută tinerii noștri.

— Dar tu nu înțelegi, Attila, 
că noi avem nevoie de un teren 
de volei și de baschet ? Poftim, 
îți place?... și Nagy Ludovic ri
dică mina arătind spre puștii 
care bateau cu ardoare mingea 
intr-o adevărată împărăție a 
prafului.

Inițiativa elevilor a fost îmbră
țișată cu căldură de profesorul 
Toth Emeric. Și el se glndise de

Iată.ne în curtea Școlii ele
mentare mixte nr. 22 cu limba 
de predare maghiară din Cluj. 

L-am găsit pe profesorul de edu
cație fizică Toth Emeric în plină 
activitate. Explica 
clasa a IV-a un joc 
mingea.

Mergem curioși înspre 
gard din fundul curții, în dosul 
căruia zărim doi stîlpi de volei.

— Aici este terenul sportiv al 
școlii noastre — ne lămurește 
profesorul Toth, venit din urmă. 
Gheața protocolară s-a spărt re
pede, numai după cîteva schim
buri de... cuvinte.

Avem copii minunați in școa
la noastră — spune el. Sint plini 
de idei, de inițiative. Tot ce ve
deți aci, terenul de volei și hand
bal, cel de baschet, cabana în 
care vom depozita materialele și 
echipamentul sportiv, 
mare măsură și opera 
și școlarilor noștri.

•ir
Sunase de recreație, 

s-au deschis larg, spre soare. Din

elevilor din 
distractiv cu

Utl

sînt în 
pionierilor

Ferestrete

CITITORII
Dar

In lumina Directivelor celui de 
al Il-lea Congres al partidului, 
muncitorii de la întreprinderea 
„Elastic“ din Sibiu au notărît să 
sprijine pe frații lor de pe ogoare 
în lupta pentru sporirea produc
ției agricole la hectar, trimițîn- 
du-le mașini agricole mai multe 
și de mai bună calitate. In acest 
scop, cu cîtva timp în urmă, în 
întreprindere s-a pus problema 
introducerii în fabricație a unui 
nou tip de grapă flexibilă.

Au trecut de atunci trei luni. 
Muncitorii s-au specializat în fa
bricarea grapelor. Lucrează as
tăzi cu repeziciune și multă în- 
demînare Dar nu numai atît. Ei 
au adus chiar unele îmbunătățiri 
utilajelor, reușind astfel să ob- 

în vizită
De curînd elevii clasei a X-a de 

la Școala medie de 10 ani din 
Baia Mare au învățat în cadrul 
orelor de chimie despre obținerea 
fontei Pentru aprofundarea a- 
cestei lecții și a altor lecții de 
chimie și fizică făcute în cursul 
acestui an școlar, tov. profesoară 
de chimie Viorica Pascar în co
laborare cu direcțiunea școlii, a 
hotărît să vizităm Atelierele Cen
trale „Hutira Desideriu“ din lo
calitate.

înainte de a începe să vizităm 
diferite secții ale uzinei tov. in
giner Svai Ofer ne-a dat unele 
indicații cu privire la specificul 
uzinei. Am intrat la început în 
secția de forje. Elevii priveau a- 
tenți în timp ce tov. inginer ne

tiv, unit. Au fost astupate gropile, 
buruienile au dispărut, borduri de 
piatră au demarcat terenul de 
volei și cel de handbal. A început 
să se contureze chiar pista de

d

acă orele de educație fizică sorat, cu toate că mulți profesori ' 
din școală, de la cabinetul peda-' 
gogic al regiunii și alte cadre ve
nite în control au interzis folosi* ■ 
rea ei). ■

Profesoara Tudoran a „uitat“ 
sistematic să popularizeze Șpar* 
tachiada de iarnă a tineretului, . 
competițiile sportive interșcolare. 
Rezultatul ?

Elevii și elevele au participat 
in număr redus la competiții, ia# 
cei care au concurat au fost mo-, ,, 
bilizați de către comitetul

Uneori, și asta se întîmplă în 
Wtima vreme cam des, profesoara 
cu pricina nu se obosește nici mă
car să se prezinte la ore. Dă te-. 7; 
lefon de acasă că-i bolnavă, iar' 
a doua zi nu are nimic, e bine 
dispusă, surizătoare 
ca înainte.

Cînd este întrebată 
tul își găsește prea 
renți printre elevii 
școlii medii financiare, cu o mină 
ironică îți răspunde:

Nu avem condiții...
Școala nu are sală de gimnas

tică, dar peste drum, la distanță* 
de 25 metri, adică la Școala me
die nr. 5 există sală. Profesoara 
Tudoran n-a găsit timp să se de
plaseze pînă acolo, dar tovarășul

și... aceeași

de ce sporv 
puțini ade- 
și elevele

director adjunct a găsit timp și 
a rezolvat problema sălii. Astfel, 
școala are astăzi și sală de gim
nastică. Echipament ? Există și 
chiar stă degeaba (Poate îl mi- 
nîncă și moliile). 60 treninguri.

atletism. Na este aceasta'oare o 
dovadă a dragostei pentru școala, 
pentru sport ? Și munca a conti
nuat. întreprinderea Ianoș Herbac 
(care'patronează școala) a trimis 
un autocamion pentru a aduae rti- 
sip de la Dimbul Rotund. Atelie
rele C.F.R. au dat\ 50 metri cubi noi-nouțe zac în magazie.

Mai trebuie subliniată o proble
mă și anume că o contribuție de 
seamă la neatragerea elevilor spre 
sport trebuie pusă și pe seama 
comportării inadmisibile a profe
soarei față de elevi. Zbierete, epj- 
tete insultătoare, nu apropie elevii 
de problemele sportive, ci chiar s; 
îi îndepărtează. ’

Cu toate că s-a încercat ajuto
rarea profesoarei, nu s-a obținut 
nici-un rezultat

O asemenea profesoară ca Tu
doran Lucia nu poate face educa
ție tinerei gei.erații!

Activitatea sportivă ar avea nu« 
mai de cîștigat ptiu îndepărtarea 
unui element ca această profe
soară din învățămînt.

Deci atenție și măsuri con-, 
crete! ■ •

de' zgtiră. Tot întreprinderea la- 
noș Herbac și Fabrica de tutun <țu 
trimis taoăluge pentru bătători- 
rea terenului...

Acum,. elevii și profesorii șco
lii, iubitori ai jocului de baschet 
așteaptă ea fabrica Unirea să tri
mită stî'lpii susținători pentru co
șurile de baschet, promișiinoă 

' mai de multă vreme. Sperăm că 
vor sosi.

•ir
. face la început â- 
de gimnastică. Duț»ă 
juca volei. Atențiu-

— ... Vom 
teva exerciții 
aceasta vom 
ne, clasă drepți. Un pas înainte, 
atenție la mine...

Toth Emeric își privește cu 
drag elevii. Slnt cei cu care a 
muncit împreună pentru amena
jarea acestei baze sportive. Vdr 
trece anii și foștii elevi ai Șco
lii elementare mixte nr. 22 își vor 
aminti cu bucurie și emoție de 
începuturile lor sportive.

R. CALARAȘANU S. SPIREA

Tinerii care pășesc în viață prin învățarea unei meserii care să-i ajute să devină cons
tructori ai socialismului bine pregătiți, au Ia îndemînă condiții din ce in ce mai bune.

In fotografie: Grupul școlii profesionale metalurgice din Reșița.

NE SCRIU
frățesc

țină o productivitate sporită, să 
depășească cu regularitate nor
mele. Astfel nu e de mirare că 
tinerii Ion Mihuț și Thomas 
Kloss au montat într-o lună 120 
grape peste plan, sau că Zaharia 
Lomănășan și-a depășit planul 
montînd 9000 de colți de grapă 
mai mult. Realizări frumoase au 
obținut și Ion Toții, Ilie Mun- 
teanu și alți tineri muncitori din 
întreprindere.

Numai în primul trimestru 
forjorii fabricii „Elastic" au 
trimis spre ogoare 2000 grape 
flexibile — darul lor pentru ță
ranii muncitori de pe întinsele 
ogoare ale patriei noastre.

Corespondent 
IOAN FU!,EA

la uzină
explica diferite lucruri în legătură 
cu munca din această secție. Mun
citorii ne explicau cu multă plă
cere tot ceea ce îi întrebam noi. 
Aici ne-a atras atenția tăierea me
talelor cu flacăra acetilenei.

Ultima secție pe care am vizi
tat-o a fost secția motoare. Aici 
ne-a impresionat în mod deosebit 
fabricarea tuburilor de filtru elec
tric. Această vizită la Atelierele 
Centrale a însemnat foarte mult 
pentru noi, deoarece văzînd rea
lizarea practică a unor fenomene 
vom înțelege mai bine materia, 
predată în școală.

Corespondent 
IOAN POP

Școala medie de 10 ani 
Baia Maro

Pregătirea mașinilor agricole pentru recoltat
Paralel cu întrecerea pentru ter

minarea în cel mai scurt timp a 
muncilor agricole de primăvară 
mecanizatorii, muncitorii din gos
podăriile de stat, colectiviștii, ță
ranii muncitori întovărășiți și cei 
cu gospodărie individuală au .în
ceput repararea mașinilor agri
cole pentru campania de recol
tare și treieriș. La gospodăria de 
stat Tîmburești s-au reparat 50 
la sută din numărul secerătorilor 
legători și secerătorilor simple,

2 combine și alte mașini agri» ■' 
cole.

Lucrările de reparație a mași« 
nilor agricole sînt avansate și 
la S.M.T. Băilești, unde s-au re
parat aproape 40 la sută din nu
mărul secerătorilor simple și se
cerătorilor legători, precum și un 
mare număr de combine și ba- . 
toze. Pînă la 5 mai, în regiunea 
Craiova au fost reparate 243 de 
secerători simple. 350 de seceră- 
tori legători, 102 batoze.

Au început lucrările de întreținere 
a culturilor

De cîteva zile, în regiunea Cluj 
a început plivitul păioaselor și 
prima prașilă la sfecla de zahăr. 
Colectiviștii din Decea au plivit 
primii în raionul Aiud griul de 
toamnă, iar cei din Mirăslău au

terminat primii prașila întîi la 
sfecla de zahăr.

însemnate suprafețe au fost 
prășite pînă acum și la gospodă
ria agricolă, de stat 'Luduș, la 
gospodăriile colective din Rîciu, 
Urișor și Cisteiu de Mureș.

Comunicare
In cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și R. Cehoslovacă 
ne vizitează țara dr. Frantisek 
Boloczek, șeful secției de folclor 
muzical a Institutului de muzi
cologie de pe lîngă Academia.de 
Științe din Bratislava. Miercuri 
dimineața, dr. Frantisek Boloc
zek a făcut o comunicare la In
stitutul de folclor din Capitală 
despre organizarea, activitatea și 
rezultatele obținute în domeniul 
cercetării folclorului slovac de 
către colectivul Institutului de

despre folclorul slovac
muzicologie de pe lîngă Acade
mia de Științe din Bratislava.

JLa comunicare au asistat Sa
bin Drăgoi, directorul Institutu
lui de folclor 'din Capitală, pre
cum și numeroși cercetători ai 
institutului.

După comunicare s-a prezentat 
un film înfățișind imagini din 
dansuri populare slovace.

„Scînteia tineretului“
10 mai 1956 pag. a 3-a
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Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici!
Tovarăși ofițeri, generali și amiraliI
Astăzi, oamenii muncii din țara noastră și ostașii Forțelor Ar

mate Sovietice sărbătoresc a 11-a aniversare a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste.

Acum 11 ani, poporul sovietic și vitezele sale forțe armate, sub 
conducerea Partidului Comunist, în frăție de arme cu popoarele 
și armatele Franței, Angliei, S.U.A. și a altor țări din coaliția an- 
tihitleristă, au desăvirșit nimicirea forțelor armate fasciste și au 
silit Germania hitleristă să capituleze necondiționat.

Felicit armata, aviația și flota cu prilejul acestei zile a victoriei 
de Însemnătate istorică mondială! Urez noi și mai mari succese în 
pregătirea militară și politică. în însușirea tehnicii militare, în 
creșterea continuă a pregătirii militare generale.

Pentru cinstirea sărbătoririi victoriei, Ordon :
Astăzi, 9 mai, să se tragă 20 salve de artilerie tn semn de salut 

în capitala patriei noastre — Moscova — în capitalele republicilor 
unionale și In orașele-erou : Leningrad, Stalingrad, Sevastopol și 
Odesa.

Slavă veșnică eroilor căzuți tn luptele pentru libertatea și inde
pendența patriei noastre I

Trăiască marele popor sovietic!
Trăiască Forțele Armate Sovietice, acoperite de gloria victoriilor 

Istorice!
Slavă Partidului Comunist al Uniunii 

organizatorul tuturor victoriilor noastre I
Ministrul
Mareșal

Sovietice, inspiratorul ?•

Apărării al U.R.S.S. 
al Uniunii Sovietice
G. JUKOV

Omagiu operei nemuritoare 
a lui George Enescu

PARIS 9 (Agerpres). — Cu 
ocazia împlinirii unui an de la 
moartea lui George Enescu, zia
rul „Le Monde“ din 4 mai, sub 
titlul „Prima comemorare a mor- 
ții lui George Enescu” publică 
extrase dintr-o declarație semna
tă de: maeștrii emeriți ai artei 
Ion Dumitrescu, primsecretar al 
Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 
acad. Mihail Jora, Alfred Men- 
delsohn, secretar al Uniunii Com
pozitorilor din R.P.R., Constantin 
Silvestri și Alfred Alessandrescu, 
membrii delegației de muzicieni 
romîni care au vizitat de curînd 
Franța și Belgia

în declarație se aduce un oma
giu operei nemuritoare a lui 
George Enescu care, îmbinînd 
frumusețea cîntecului popular ro- 
mînesc cu forța expresivă și sub
tilitatea marilor curente contem
porane, a ridicat muzica romî- 
nească pînă la culmile univer
sale și prin aceasta aparține nu 
numai Romîniei, ci întregii lumi.

Muzicienii romîni aduc mul-

țumiri artiștilor francezi și 
gieni care au interpretat cu atîta 
măestrie opera lui George E- 
nescu și l-au înconjurat cu grija 
lor în timpul vieții sale.

bel-

Vizita delegației 
comerciale a R. P. R, 
în atenția ziarelor 

pariziene
PARIS 9 (Agerpres). — Nume, 

roase ziare franceze se ocupă pe 
larg de vizita la Paris a delega
ției comerciale romîne, condusă 
de ministrul comerțului exterior 
al R.P.R., Marcel Popescu.

Ziarul „Le Monde“ relevă im
portanța dezvoltării relațiilor co
merciale intre Franța și Repu
blica Populară Romînă salutînd 
participarea R.P.R. la Tîrgul de 
la Paris drept un prim pas pe a- 
ceastă cale.

Ziarul „Cotidien de la foire de 
Paris“, publicație apărută cu pri
lejul deschiderii Tîrgului, publi
că pe prima pagină un material 
pe patru coloane intitulat: Tre
buie dezvoltate la maximum reia, 
țiile între țările noastre, a decla
rat Marcel Popescu.

Ziarul relatează în amănunt vi
zitarea Tîrgului de la Paris de 
către delegația comercială ro
mînă și reproduce o serie de dis
cuții și convorbiri care au avut 
loc între ministrul comerțului 
exterior al R.P.R., Marcel Po
pescu, și numeroși tehnicieni de 
pe lîngă standurile diferitelor 
țări.

Ziarul relevă atmosfera extrem 
de cordială în care s-a desfășu
rat dejunul din 7 mai și întreve
derile care au avut loc între 
membrii delegației comerciale ro
mîne și reprezentanții vieții eco
nomice franceze.

Convorbirea lui N. S. Hrușciov 
cu delegația reprezentanților 

vieții publice din Franța

Republicilor Sovie- 
dreptul cetățenilor 
materială la bătrî-

au muncitorii și funcțio- 
bărbații după împlinirea 

avînd un

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 mai, N. S. 
Hrușciov a primit delegația repre
zentanților vieții publice din Fran
ța care se pronunță pentru pace și 
dezarmare, care vizitează în pre
zent U.R.S.S.

Delegația este condusă de 
Emmanuel D’Astier de la Vige- 
rie, reprezentant de seamă al vie
ții publice, deputat 
Națională Franceză 
dinte al Consiliului 
Păcii.

La convorbire au
B. N. Ponoma-iov,
C. C. al P.C.U.S.; I. A. Jukov, re-

în Adunarea 
și vicepreșe- 
Mondial al

fost de față 
membru al

dactor șef adjunct al ziarului 
„Pravda“ ; M. I. Kotov, secretar 
responsabil al Comitetului Sovie
tic pentru Apărarea Păcii și V. P. 
Tereșkin, activist al C.C. al 
P.C.U.S.

în cursul convorbirii au fost dis
cutate unele probleme internațio
nale în a căror rezolvare pașnică 
sînt profund interesate popoarele 
Franței și U.R.S.S., precum și 
probleme legate de întărirea rela
țiilor prietenești și a colaborării 
între popoarele francez și sovie
tic. Cu acest prilej s-a constatat 
că în multe probleme discutate 
părerile coincid.

Tratativele franco-iugoslave de la Paris

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității proiectul de 
lege cu privire la pensiile de stat, 
pe care Consiliul de Miniștri îl 
va supune spre aprobare sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
In preambulul legii se spune în
tre altele :

In Uniunea 
tice Socialiste 
la asigurare
nețe, în caz de pierdere a capa
cității de muncă, sau în caz de 
boală, reprezintă una din cu
ceririle Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și este consfințit 
prin Constituția U.R.S.S.

Conform proiectului de lege, 
dreptul la pensii de stat îl au : 
muncitorii și funcționarii, mili
tarii, elevii instituțiilor de învă- 
țămînt superior, școlilor medii 
speciale, școlilor medii, școlilor 
și cursurilor pentru pregătirea 
cadrelor, precum și alți cetățeni, 
dacă au devenit invalizi în înde
plinirea îndatoririlor de stat sau 
sociale; au de asemenea drept 
la pensie membrii de familie ai 
cetățenilor enumerați în caz de 
pierdere a susținătorului familiei.

Pensiile de stat se acordă la 
bătrinețe, în caz de invaliditate 
și în caz de pierdere a susținăto
rului.

Dreptul la pensie pentru bătrî-

nețe îl 
narii : 
vîrstei de 60 de ani, 
stagiu de muncă de cel puțin 25 
de ani; femeile — după împli
nirea vîrstei de 55 de ani, avînd 
un stagiu de muncă de cel puțin 
20 de ani.

Pensia minimă de bătrinețe 
este fixată la 300 de ruble pe 
lună, iar pensia maximă la 1.200 
de ruble. Se fixează adausuri la 
pensia de bătrinețe pentru sta
giu neîntrerupt în muncă timp de 
peste 15 ani și membrilor de 
familie inapți de muncă.

Pensiile de bătrinețe se fixează 
pe viață, independent de capaci
tatea de muncă.

Muncitorii și funcționarii au 
drept la pensie de invaliditate în 
caz de invaliditate, respectiv în 
urma pierderii permanente sau 
pe timp îndelungat a capacității 
de muncă. Pensiile de invalidi
tate în urma unui accident în 
muncă sau a unei boli profesio
nale se fixează independent de 
stagiul în muncă.

In încheiere, proiectul de lege 
prevede că pensiile se calculează 
pornind de la cîștigul mediu lu
nar real din ultimele 12 luni de 
muncă sau, la cererea solicitan
tului, dintr-o perioadă de cinci 
ani succesivi cuprinși în ultimii 
zece ani care au precedat data 
solicitării pensiei.
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Pentru salvarea vieții 
a doi tineri ciprioți

cursul zilei de miercuri 
avut loc la Atena și tn alte
orașe ale Greciei demonstrații 
de mare amploare In semn de 
protest împotriva hotărîrii 
autorităților britanice din Ci
pru de a executa joi pe cei 
doi tineri ciprioți condamnați 
la moarte Milialakis Caraolis 
și Andreas Demetrius.

Demonstranții au dat foc la 
cîteva drapele britanice. In 
cursul serii au avut loc cioc
niri puternice între manifes- 
tanți și jandarmi. Telegramele 
de presă anunțau că 35 de de
monstranți și 30 de polițiști au 
fost serios răniți.

O '■ 
avut 
cum 
„mii 
trat

In 
ajunul executării celor doi pa- 
trioți, situația a devenit ex
trem de încordată. Sute de 
studenți au demonstrat pe stră
zile Nicosiei manifestindu-și 
indignarea împotriva autori-

altă mare manifestație a 
loc la Salonic tinde, după 
relatează Associated Press 
de studenți au demons- 
împotriva Angliei", 
același timp în Cipru în

tăfilor britanice. Guvernatorul 
Harding a trimis unități mili
tare pentru a împrăștia pe de
monstranți.

Situația din Cipru și de
monstrațiile care au avut loc 
în Grecia au alarmat cercuri
le de la Londra și Washing
ton.

Miercuri după amiază în 
Camera Comunelor deputatul 
laburist, Brockway a cerut în
treruperea ședinței pentru a se 
începe dezbateri imediate cu 
privire la hotărîrea ca cei doi 
ciprioți condamnați la moarte 
să fie executați joi. Cererea a 
fost susținută de toți deputății 
laburiști. Președintele Camerei 
Comunelor nu i-a dat curs.

Tineretul indonezian cere 
interzicerea armelor atomice 

Organizația de tineret „Uni
unea tineretului din Republica 
Indonezia" a adresat Organi
zației Națiunilor Unite o tele
gramă în care cere interzice
rea armelor atomice și cu hi
drogen și a celorlalte tipuri de 
arme de exterminare în masă 
precum și experimentarea ar
mei nucleare.
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PARIS 9 (Agerpres). — La 8 
mai au început la Paris tratati
vele franco-iugoslave, la care 
participă din partea Franței — 
Guy Mollet, președintele Consi
liului de Miniștri, și Christian Pi- 
neau, ministrul Afacerilor Exter
ne, iar din partea Republicii 
Populare Federative Iugoslavia 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia și Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru 
Afacerile Externe.

După ședința din 8 mai, care 
a durat peste două ore, Guy Mol
let a declarat reprezentanților 
presei că tratativele s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială și 
vor continua Ia 11 mai.

Șeful guvernului francez a a- 
dăugat că în cursul tratativelor

s-au discutat în primul rînd pro
bleme lega’e de relațiile franco
iugoslave, precum și „actualul as
pect al problemei dezarmării“. 
Guy Moliei a anunțat apoi că l-a 
informat pe președintele Tito des. 
pre politica Franței în Africa de 
nord, în special în Algeria. La 
sfîrșitul ședinței din 8 mai, par- 
ticipanții la tratative au trecut la 
discutarea problemelor generale 
legate de relațiile dintre Est și 
Vest.

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— în cadrul conferinței sale de 
presă de miercuri. președintele 
Eisenhower a declarat că inten
ționează să continuie corespon
dența personală cu președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. A. Bulganin. El a subliniat că

Dulles: Occidentul a pierdut 
din autoritatea sa morală

Paolo Pescetti, corespondentul „Scînteii 
tineretului“ în Italia 
ne transmite din Milano:

Părerea cercurilor 
de afaceri italiene:

Noi perspective pentru 
dezvoltarea comerțului 
cu Romînia

Deobicei, la Milano, tn fiecare 
an, în cursul lunii aprilie, se or
ganizează un tirg cu caracter in
ternațional. Anul acesta Tîrgul de 
la Milano a constituit una dintre 
cele mai mari manifestări comer
ciale europene; la această ultimă 
ediție au participat peste 50 de 
națiuni. Participarea in acest an 
a R.P.R. la tîrgul de la Milano 
a avut o însemnătate deosebită, 
indicînd noi perspective pentru 
dezvoltarea relațiilor comerciale 
între Italia și Republica Populară 
Romînă. Aceste perspective, după 
părerea observatorilor și a cercu
rilor comerciale — nu vor întîr- 
zia să se concretizeze.

In trecut, cercurile economice 
italiene păreau adesea resemnate 
în privința schimburilor comer
ciale cu Romînia. In prezent însă, 
și Tîrgul din Milano a contribuit 
în bună măsură la aceasta, s-a 
constatat că dezvoltarea mereu 
crescîndă a economiei socialiste 
tn R.P.R., departe de a închide 
porțile, deschide noi și maxime 
posibilități de schimburi comer
ciale, pe baza interesului reci
proc. Și numai lanțurile absurdei 
„legi Battle" (embargoul ameri
can, N.R.) fac ca dorințele cercu
rilor comerciale italiene privind 
schimbul italo-romîn să nu poată 
fi încă pe deplin satisfăcute. Exis
tă tnsă posibilități ce pot fi valo
rificate. Firește, nu e lipsit de 
semnificație faptul că expoziția 
romînă a coincis anul acesta cu 
vizita în Italia a ministrului co
merțului exterior al R.P.R., Mar
cel Popescu. Anticiptnd, zia-

Două imagini din Milano: numeroși vizitatori admiră stan
durile pavilionului R.P.R.

„prin continuarea acestei cores
pondențe va rămîne deschisă o 
ușă între Moscova și Washing
ton“.

El a adăugat că această co
respondență nu trebuie să se sub
stituie tratativelor diplomatice.

întrebat despre starea actuală 
a problemei schimburilor de de
legații dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică, Eisenhower a 
declarat că nu a mai avut ocazia 
să studieze personal această pro
blemă de la conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri, care a avut loc în 
noiembrie la Geneva.

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Secretarul Departamentului de 
Stat, John Foster Dulles, a ros
tit marți seara un amplu discurs 
consacrat în cea mai mare parte 
a sa problemelor N.A.T.O., a că
rei sesiune s-a încheiat recent.

„Voi vorbi, a spus el, de pro
blema care ne-a interesat cu deo
sebire la Paris și anume trans
formarea comunității atlantice în 
ceva maj solid decît este acum“. 
Dulles a declarat că „Occidentul 
a pierdut din autoritatea sa mo
rală. In timp ce predică pacea, 
el nu a găsit un mijloc sigur de 
a face din pace o realitate per
manentă în rîndurile membrilor 
săi“. Vorbind despre eforturile

Bandaranaike continuă să ceară 
retragerea bazelor engleze din Ceylon

COLOMBO 9 (Agerpres).COLOMBO 9 (Agerpres). — nală. Această declarație a con- 
Agenția Reuter relatează că pri- stituit răspunsul la afirmația 
mul ministru al Ceylonului, Ban- unui ziar american, potrivit că- 
daranaike, a declarat în cadrul ruia la apropiata conferință de la 
unei conferințe de presă că pre- Londra a primilor . miniștri ai 
zența mai departe a bazelor na
vale și aeriene engleze în Cey
lon „contravine întru totul“ pă
rerii sale în ce privește poziția 
Ceylonului pe arena internațio-

miniștri ai 
Commonwealth-ului britanic ..se 
vor exercita presiuni“ pentru a-1 
convinge pe premierul ceylonez 
să renunțe la poziția sa în pro
blema bazelor engleze de pe te
ritoriul Ceylonului.

depuse în Occident „pentru crea, 
rea unității“, (problema nevralgi
că a alianței atlantice) secretarul 
de stat a afirmat că „efortul cel 
mai cuprinzător în vederea uni
tății este reprezentat de N.A.T.O.”. 
în ceea ce privește însă progresele 
făcute pe calea unității prin in
termediul N.A.T.O.. Dulles s-a 
referit numai la domeniul militar. 
El a vorbit despre „integrarea 
forțelor militare“ ale membrilor 
N.A.T.O. precizînd că „forțele în 
dezvoltare ale Republicii Federale 
Germane vor beneficia de aceas
tă integrare“.

Vorbitorul a spus însă că în 
ceea ce privește celelalte aspec e 
ale unității atlantice „trebuie să 
ne întrebăm dacă ceea ce s-a fă
cut este destul de bun“. Printre 
chestiunile care dezbină alianța 
atlantică, Dulles a citat „proble
ma Ciprului care îngrijorează pro
fund trei parteneri ai N.A.T.O., 
Marea Britanie, Grecia și Tur
cia“. Trecînd cu vederea celelalte 
divergențe, el s-a mărginit să 
declare că „problemele de acest 
fel pot zgudui comunitatea din 
temelii“.

Concluzia discursului secretaru. 
lui de stat este că trebue să se 
urmărească „înlăturarea a ceea ce 
constituie marea slăbiciune a Oc
cidentului și anume lipsa de uni
tate“.

Conferință cu prilejul Zilei Victoriei
Cu prilejul Zilei Victoriei 

miercuri după amiază a avut loc 
la Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice A.R.L.U.S. o manifestare în 
cadrul căreia a conferențiat ge
neralul de armată în rezervă Mi- 
hail Lascăr.

Vorbitorul a scos în relief în
semnătatea istorică mondială a 
marei victorii obținute de Uniu
nea Sovietică și de celelalte for
țe ale alianței antihitleriste asu
pra Germaniei fasciste, victorie

care a salvat popoarele Europei 
de robia fascistă.

Conferențiarul a arătat că la 
9 mai poporul nostru sărbătorește 
și cea de a 79-a aniversare a cu
ceririi independenței de stat a Ro- 
mîniei, ca rezultat al luptei co
mune duse de armatele ruse și 
romîne împotriva cotropitorilor 
otomani.

Conferința a fost ascultată cu 
interes.

Seară literar-artistică

PăciiCursa

MOSCOVA. — La 9 mai 1956, 
N. A. Bulganin, președintele Con. 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
primit pe dl. Ichiro Kono, minis
trul Agriculturii și Silviculturii 
al Japoniei cu care a avut o con
vorbire.

MOSCOVA. — Tovarășii Anto- 
nin Zapotocky, președihtele R. 
Cehoslovace. Viliam Siroky, j>re* 
ședințele guvernului R. Ceho
slovace și Antonin Novotny,,prim 
secretar aii C. C. al P.C. din Ce
hoslovacia au adresat o telegra
mă de salut tovarășilor K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, prim secretar 
al Comitetului Central al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de a 11-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei 
de către Armata Sovietică și a zilei 
victoriei U.R.S.S. și a aliaților ei 
asupra forțelor fascismului.

MOSCOVA. — Otto GrotewohI,

„Scînteia tineretului“
10 mai 1956 Pag. 4-a

primul ministru al R. D. Germa
ne a trimis lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. o telegramă de sa
lut cu prilejul celei de a 11-a a- 
niversări a victoriei asupra fas
cismului hitleirist.

STOCKHOLM. — Delegația 
Sovietului, Suprem al U.R.S.S., 
în frunte cu A. P. Volkov — pre
ședintele Sovietului' Uniunii, câre 
a sosit în Suedia la invitația Riks- 
dagului (parlamentul) a vizitat 
în ziua de 8 mai Riksdagul. In 
numele delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S., A. P. Volkov a 
mulțumit pentru frumoasa primire 
făcută.

ROMA. — Senatul italian a a- 
probat la 8 mai proiectul de lege 
cu privire la alegerile pentru 
Cameră Deputaților (adoptat an
terior de această cameră). Noua 
lege prevede repartizarea propor
țională a mandatelor în Camera 
Deputaților. în raport cu numărul 
de voturi pe care le-a obținut 
fiecare listă. In favoarea aprobă
rii proiectului de lege au votat 
toate grupurile parlamentare, in 
afară de cele de extremă dreap
tă.

direa în cele mai felurite ma
terii prime.

Posibilitățile care se deschid 
creșterii schimburilor nu au 
trecut neobservate; conform 
primelor date statistice alcă
tuite după încheierea Tîrgului, 
rezultă că expoziția romînă a 
fost urmată de numeroase pro
puneri în această direcție. In 
1955, în ciuda tuturor dificul
tăților create de discriminările 
comerciale în vigoare în „ță
rile atlantice", schimburile ita- 
lo-romtne au înregistrat o cre
ștere de 303 la sută față de 
anul 1950. Se știe, de altfel că 
în această perioadă de timp 

- și
diverse alte țări europene, ca 
și schimburile cu țările Orien
tului Mijlociu, cu cele din Asia, 
s-au lărgit și extins încă și 
mai mult. Dacă ne gîndim la 
proporția schimburilor italo-ro- 
mîne dinainte de război, reiese 
că acest comerț poate atinge 
un nivel și mai ridicat încă. 
Ministrul comerțului exterior 
al R.P.R. a declarat că după 
părerea cercurilor economice 
romîne. pînă la sfîrșitul anu
lui schimburile între cele două 
țări vor putea atinge un nivel 
superior perioadei antebelice și 
previziunilor acordului comer
cial existent între Italia și Ro- 
minia.

Această dorință este desigur 
împărtășită de cercurile 
merciale italiene care, cu 
mai mu'tă insistență cer 
schimburile între Ițalia și 
rile lagărului socialist să 
libere de price restricții de 
„maccarthist". Nu încape 
doială că Tîrgul de'la Milano 
a prilejuit cunoașterea concretă 
că, dat fiind dezvoltarea noii 
economii a R.P R„ aceste 
schimburi se pot dezvolta în 
cele mai diferite direcții, ofe
rind. mai ales Italiei, posibili
tatea de a exporta produsele 
industriei sale specializate și 
cu o înaltă calificare, produse 
care în schimb sînt boicotate 
în acele țări, de pildă, Statele 
Unite, care împiedică impor
tul lor prin bariere vamale ri
dicate.

rele Italiene cu caracter eco
nomic au scris că Romînia in
tenționează să dea un puternic 
impuls relațiilor sale cu Italia. 
Ministrul comerțului exterior al 
R.P.R. Marcel Popescu s-a în- 
ttlnit la Milano cu ministrul 
italian al comerțului, d-l Mat- 
tarella, care a vizitat pavilio
nul romîn cu un vizibil interes. 
Cu prilejul inaugurării Tîrgu
lui de la Milano acest pavilion 
a primit de altfel vizita a în
suși președintelui republicii 
dl. Giovănni Gronchi. După 
ce s-au închis porțile tîr
gului,. ministrul Popescu s-a 
deplasat la Torino, centrul in
dustriei mecanice și de auto- schimburile între Romînia 
mobile italiene, și la Roma. 
Este răspîndită părerea că a- 
ceste vizite vor duce la noi 
acte concrete în domeniul re
lațiilor comerciale cu Italia. 
Dar să ne întoarcem la pavi
lionul romîn. Este desigur îm
bucurător pentru cititori să 
afle că el a fost vizitat de sute 
de mii de persoane (anul aces
ta totalul vizitatorilor expozi
ției din Milano s-a ridicat la 
1 milion) care au avut posi
bilitatea să aprecieze noutățile 
prezentate de R. P. Romînă. 
Printre acești vizitatori se 
aflau, fără îndoială și dintre 
acei ce-și mai aminteau felul 
cum arătau pavilioanele romî- 
nești dinainte de război: cîleva 
costume populare, cîteva foto
grafii reprezeritînd puțuri pe
trolifere aparținînd societăților 
germane, engleze sau ameri
cane. Cită deosebire, față de 
tîrgul de acum I Transformarea 
Romîniei dinfr-o (ară emina
mente agricolă, într-o (ară in- 
dustrial-agrară în plină dez
voltare s-a oglindit pe deplin 
tn pavilionul romîn din acest 
an. Agricultura mecanizată 
romînă a oferit comercianților 
italieni bogatele sale produse: 
vite și păsări, ouă, ficat de 
gîscă, lactate. Și alături de 
cele agricole s-au bucurat de 
apreciere și produsele indus
triei prelucrătoare ca și cele de 
artizanat. Bogăția resurselor 
naturale ale R.P.R. la Tîrgul 
de la Milano și-a găsit oglin-

co- 
tot 
ca 

(ă- 
fie 
tip 
în-

In sala din str. Al. Popov nr. 
23 a avut loc marți o seară li
terar-artistică organizată de Casa 
de Cultură „Petöfi Sandor“.

Scriitorii Nagy Istvan, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
Sü'tö Andras, Majtenyi Erik, Haj- 
du Zoltan, Letay Lajos, laureați 
al Premiului de Stat, Bajor An
dor, Szabo Gyula, Szasz Janes 
și Kănyadi Sandor au citit

în 
ale

fost

din operele lor și traduceri 
limba maghiară din lucrări 
scriitorilor romîni.

Prezentarea programului a 
făcută de scriitorul Balla Karoly.

Programul muzical a cuprins 
lucrări ale compozitorilor Liszt, 
Erkel, Bartok, Kodaly, Huszka, 
Korn, Radu Drăgan și alții.

Seara literar-artistică a 
repetată miercuri.

Cronica
Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a Republicii Populare Ro- 
mîne a numit pe tov. Gheorghe 
Hossu în funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, eli- 
;berîndu-l din funcția de ministru 
al Agriculturii

Ministru al Agriculturii a fost 
numit tov. Marin Stancu.

Tov. Alexandru

fost

devicepreședinte al Consiliului 
Miniștri și președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării a fost 
eliberat din funcția de președinte 
al Comitetului de Stat al Planifi
cării.

In funcția de președinte al Co
mitetului de Stat al Planificării a

Bîrlădeanu, fost numit tov. G. Gaston Marin.

INFORMA ȚII
© Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala delegația guvernamen
tală a R. P. Mongole care a par
ticipat la elaborarea și semnarea 
planului de muncă pentru aplica
rea acordului cultural pe anul 
1956 dintre R. P. Romînă și R. 
P. Mongolă.

Din delegație au făcut parte 
Dendevin Teren Derj, președintele 
Biroului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea din R. P. Mon
golă, și Dașin Oidov, secretar al 
Ambasadei R. P. Mongole la Mos
cova.

© Miercuri dimineața a plecat 
°---’ 11 ' pictorulîn Uniunea Sovietică

Marius Bunescu, șeful Galeriei 
naționale a Muzeului de Artă al 
R.P.R., care va participa la festi
vitățile prilejuite de împlinirea a 
100 de ani de la înființarea Gale
riilor de Stat Tretiakov din Mos
cova.

© Marți seara au părăsit Capi
tala plecînd spre Paris, prof. dr. 
Ilie Popovici, director al Institu
tului de patologie și igienă ani
mală, și dr. Gh. Cătrăni, director 
general al Direcției generale a 
creșterii animalelor din Ministe
rul Agriculturii, pentru a parti-

cipa la lucrările celei de a 24-a 
sesiuni anuale a Oficiului Inter
național al Epizootiilor, ce vor 
avea loc în capitala Franței în
tre 14 și 19 mai a.c.

• Marți dimineața a plecat cu 
avionul spre Geneva prof. ing. 
Gh. Cristali, director al Institutu
lui de cercetări pentru mecaniza
rea și electrificarea agriculturii, 
care va participa la cea de a 3-a 
sesiune a grupului de lucrări pen. 
tru mecanizarea agriculturii din 
cadrul Comitetului pentru proble
mele agricole ale Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa.

© Duminică a părăsit Capitala 
delegația de lucrători din învăță, 
mìni din U.R.S.S. care ne-a vizi
tat țara la invitația Ministerului 
Invățămîntului. In cursul vizitei, 
membri delegației, condusă 
A. N. Malîșeva, locțiitor al 
ministrului Invățămîntului 
R.S.F.S.R., au luat cunoștință de 
activitatea din instituțiile de în- 
vățămînt din țara noastră.

• Vineri la ora 18, Academia 
R.P.R. organizează o ședință fes
tivă de sărbătorire a acad. Mihail 
Ralea, cu prilejul împlinirii vîrs
tei de 60 ani.
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din

Rt-DACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA« Bucar*««, Pl*|a „SctotMI*. Tel. 7.80.10. Sec|la »crttort. Tal. Z.ee.ai. TIPARUL« Combloatul Poligrafie Cala Scinteli „1. V. Stalin'

LEIPZIG 9 (Agerpres) — prin 
telefon : Cea de a 7-a etapă a 
„Cursei Păcii“, disputată miercuri 
pe traseul Berlin—Leipzig (206 
km.) nu a adus schimbări impor
tante în clasament deși purtătorul 
tricoului galben, sovieticul Kolum. 
bet, a sosit cu o întîrziere de 
2'25”. Cicliștii romîni s-au afirmat 
în această etapă ’prin inițiativa 
demonstrată în acțiunile cele mai 
importante ale cursei. Echipa 
noastră a ocupat locul trei îti 
clasamentul etapei, trecînd de la 
locul 8 la locul 7 în clasamentul 
general, înaintea Italiei.

Plecarea din Berlin s-a dat în 
prezența unui public numeros 
care a ovaționat călduros pe ci
cliști pînă la ieșirea din oraș. Pe 
primii kilometri se rulează pu
ternic apoi urmează o perioadă de 
acalmie și pînă la Potsdam (km. 
53) plutonul rămîne compact. La 
trecerea prin acest oraș evadează 
polonezul Chwiendacz, Ion Va
sile, Zanoni și suedezul Karlen. 
După 10 km. fugarii au un avans 
de 1’30” dar nu insistă în tenta
tiva lor și sînt ajunși la kilome
trul 70. După puțin timp Verșinin 
(U.R.S.S.) și Șvab (R. Ceho
slovacă), șprintează pe neaștep
tate și se distanțează urmăriți nu
mai de Zanoni 
după 
celor

care îi ajunge 
cîteva sute de metri. Grupul 
trei pedalează de zor și în

curînd dispare din privirile pluto
nului. Verșinin cîștigă șprintul de 
la Witenberg, unde Zanoni renun
ță și este ajuns de pluton.

La kilometrul 105 evadează o- 
landezul Wolfs care va cîștiga și 
etapa, imitat în cur'.nd de C. Du
mitrescu, Krolak, Ostergaard, 
Kolev și Nyman. Cei doi fugari 
sînt prinși la kilometrul 130 și 
plutonul alcătuit din fruntașii 
clasamentului nu va mai putea fi 
ajuns, înainte de Leipzig, Verși
nin are o pană de cauciuc și ră
mîne să repare. Zeci de mii de 
spectatori salută sosirea primilor 
cicliști în Leipzig vestitul oraș al 
tipografilor și tîrgurilor de mos
tre. Dumitrescu atacă de departe 
în sprintul final dar pe ultimele 
sute de metri este întrecut de 
Wolfs, Krolak, Romagnoli și Ravn. 
Primul pluton a fost cronometrat 
cu timpul de 5h.31’18”. La 1’20” 
au sosit alți 7 cicliști printre 
care se aflau Sandru și Moi- 
ceanu. Porercanu a sosit în plu
ton cu Schur și Kolumbet la 
2’25”, iar Zanoni și Ion Vasile 
la 3’17”.

Pe echipe, etapa a fost cîșii- 
gată de Danemarca I6h.33’44” ur
mată de R.P. Polonă — 16h.35’14” 
și R.P.R. 16h.36'34”.

Astăzi se desfășoară etapa 8-a: 
Leipzig-Karl Marx-Stadt (190 
km).

Primul meci al echipei Harlequin
stadionul Dinamo s-a dispu-Pe

tat miercuri întîlnirea internațio
nală amicală de rugbi dintre se
lecționata București B. și echipa 
Harlequin din Londra, una dintre 
cele mai bune formații din Euro
pa. Jocul s-a desfășurat în fața 
a peste 15.000 de spectatori și s-a 
’ncheiat cu scorul de 10—0 (0—0 
în favoarea rugbiștilor englezi.

Arbitrul englez F. Cooper a 
condus cu competență următoare
le formații :

Selecționata București B. : 
Buda, Bărăscu. Nanu, Radu,

Țibuleac, Gabrielescu, Merghi- 
șescu. Barbu. Ștefan, Constan
tin, Florescu, Mehedinți, Blă- 
gescu, Doruțiu, Florea, Căpușan 
Manolache.

Harlequin Londra : Gardneb, 
Woodruff. Simons, Davies. P. An
derson Bartlet, Pontin, Sanders, 
Labuschagne. Whyte, Bleasda'e, 
Grimsdell, Thomas, Mollet, Thom. 
pson.

Sîmbătă, echipa Harlequin va 
juca pe stadionul Republicii cu 
selecționata orașului București.

(Agerpres)

Știința Timișoara—Dinamo-Sofia 1—0 (1—0)
TIMIȘOARA 9 (Agerpres) prin 

telefon :
Pe stadionul „23 August“ în 

fața a peste 12.000 spectatori s-a 
disputat miercuri după amiază 
meciul internațional de fotbal din
tre echipele „Știința“ Timișoara 
și „Dinamo“-Sofia.

Echipa studenților timișoreni a 
făcut un joc foarte bun, reușind 
să obțină o prețioasă victorie cu 
scorul de 1—0 (1—0). Unicul 
punct al partidei a fost înscris în

minutul 12 de Ciosescu. Jocul a 
fost rapid, cu 
interesante la ambele 
dele au dominat mai 
atacat mai periculos 
în timp ce fotbaliștii 
făcut același joc frumos de cîmp 
pe care l-au apreciat duminică 
spectatorii bucureșleni.

S-au remarcat Boroș, Tănase și 
Florescu, de la „Știința“, Derven- 
schi, Abadjiev și Iliev de la „Di- 
namo“-Sofia.

multe acțiuni 
porți. Gaz- 
mult și au 
la poartă, 
bulgari au
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