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Proletari din toate țările, uniți-vă ! în cinstea celui de al II-lea Congres al U. T. M

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Pentru ordine, curățenie 
și atitudine disciplinată 

în producție
O prefioasă inijiativă a tinerilor de la uzinele „Tudor Vladimirescu"
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Forajul cu turbobur 
se extinde

Sămînța de porumb hibridă 
sosită la secția de centru a 
gospodăriei de stat Cilibia, ra
ionul Pogoanele, a fost cerce
tată, dacă se poate spune așa 
„pe toate părțile“. A fost spar
tă in dinți și cîntărită în pal
mă, i s-a încercat puterea de 
incolțire, s-au emis păreri de
osebite, unele chiar contradic
torii asupra formei, mărimii, 
culorii, și așa mai departe.

Unul dintre cei mai intere
sați oameni a fost, fără îndo
ială, maistrul de cultură Con
stantin Băncilă, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din 
secția Cilibia. Cele două func
ții pe care le deține — una în
credințată de gospodărie, cea
laltă — de utemiști, îl face să 
simtă o dublă răspundere pen
tru orice sarcină care-i stă în 
față. Sarcina de a obține din 
sămînța de porumb hibridă o 
recoltă cît mai bună, el o pri
vește și ca pe o sarcină profe
sională, dar și ca pe una de 
U.T.M. Organizația îi

Organizația de bază
IJ.TM. din .secția de cen
tru a G.A.S.-Cilibia, raio
nul Pogoanele, a luat In
patronaj 34 hectare culti

vate cu porumb
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U.T.M. Organizația îi cere 
să-și îndeplinească în mod 
exemplar îndatoririle de pro
ducție, cu atît mai mult cu cît 
este secretar de organizație de 
bază.

Prima parte a sarcinii — în- 
sămînțarea — a fost dusă la 
bun sfîrșit. Sub îndrumarea lui 
Constantin Băncilă, semănatul 
porumbului în cuiburi așezate 
în pătrat cu mașina S.K.G -6, 
s-a terminat la timp și în con
diții bune. Imediat după acea
sta, Constantin Băncilă a adu
nat biroul organizației de bază 
pentru o scurtă ședință, la care 
a participat și Ion Prundaru, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe gospodărie. Vroiau să se 
sfătuiască mai temeinic asupra 
aportului pe care-1 pot aduce 
utemiștii și tinerii la obținerea 
unei recolte bogate de porumb, 
asupra metodelor pe care tre
buie să le folosească pentru 
antrenarea lor la o muncă con
știentă, creatoare.

Toți au fost de acord că pri
ma condiție pentru atingerea 
acestui scop este ca tinerii să 
simtă direct atît răspunderea, 
cît și prețuirea muncii lor, să 
Ii se acorde încredere și ei vor 
ști s-o îndreptățească.

Astfel, s-a născut ideea ca în 
cinstea Congresului U.T.M., 
organizația de bază U.T.M. din 
secția Cilibia să ia în răspun
derea sa o anumită tarla din 
suprafața cultivată cu porumb. 
Discutînd cu șeful secției, s-a 
ajuns la înțelegerea că, potri
vit cu posibilitățile tinerilor, 
această tarla să aibă o supra
față de 34 hectare.

34 hectare e o suprafață în-
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semnată. De pe ea se pot 
colta 100.000 kg. porumb 
chiar mai mult, dar pentru
coltă trebuie muncă chibzuită, 
îngrijiri bune date culturii. 
Asta o știu utemiștii de la Ci
libia, cel mai bine o știe, ca 
tehnician, însuși secretarul or
ganizației de bază U.T.M., 
Constantin Băncilă. Ca să asi
gure succesul acestei frumoase 
inițiative, biroul organizației 
de bază U.T.M. a stabilit, în 
colaborare cu conducerea sec
ției, o serie de măsuri agro
tehnice și organizatorice.

Este de la sine înțeles 
cele 34 hectare nu vor fi 
erate, pur și simplu, numai 
către membrii organizației
bază U.T.M. Ei vor munci, de
sigur, la cultura porumbului, 
dar n-au posibilitatea să ducă 
singuri această muncă pînă Ia 
capăt. Sarcina lor, prin urma
re, este de a convinge pe toți 
tinerii muncitori — dar nu nu
mai pe tineri — să lucreze cu 
însuflețire, să respecte indicii 
calitativi, astfel îneît să se 
asigure o recoltă superioară.

Primele două prașile vor fi 
executate mecanic. A treia și 
— dacă va fi nevoie — a pa
tra, manuale, vor cere un vo
lum mare de muncă, care va 
fi asigurat de zilieri — țărani 
muncitori din apropierea gos
podăriei ori, în unele cazuri 
chiar mai de departe. Este un 
prilej, au observat utemiștii. de 
a lămuri pe țăranii muncitori 
,.pe viu“ asupra foloaselor 
duse de metodele înaintate, 
au trecut și acest obiectiv 
plan.

Dar printre măsurile agro
tehnice prevăzute, mai s'nt și 
altele care cer un volum mare

a-
Și 
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todă agrotehnică înaintată, în 
cuiburi așezate în pătrat da
torită faptului că pe el se vor 
aplica unele măsuri agrotehni
ce științifice — îngrășarea su
plimentară, polenizarea artifi
cială suplimentară — el va că
păta o mare valoare educativă, 
va fi un bun exemplu pentru 
țăranii muncitori din împreju
rimi. Sezisînd acest lucru, u- 
temiștii din secția Cilibia și-au 
propus să ajute pe tinerii 
răni muncitori colectiviști, 
tovărășiți și cu gospodării 
dividuale din comunele 
vecinate, să organizeze 
număr de șase vizite la 
tul de porumb al tineretu
lui. Cu ocazia acestor vizite, 
tinerii țărani muncitori vor în
văța la fața locului cum se a- 
plică metodele înaintate la 
cultura porumbului și ce avan
taje aduc ele, iar organizația 
de bază U.T.M. va contribui la 
întărirea rolului gospodăriei de 
stat, de ajutor și exemplu pen
tru țărănimea muncitoare.

Planul acțiunii a fost stabi
lit în amănunt. De acum îna
inte utemiștii n-au altceva de 
făcut decît să pornească cu 
elan munca pentru îndepli
nirea măsurilor hotărîte de 
ei înșiși, pentru o recoltă bo
gată pe lotul de porumb al ti
neretului. Este lucru sigur 
că atît conducerea gospodăriei 
de stat și a secției Cilibia, cît 
și comitetul raional U.T.M. vor 
înțelege și vor sprijini cum se 
cuvine această valoroasă ini
țiativă.

Organizația de bază U.T.M. 
de la secția Cilibia a găsit o 
cale potrivită pentru mobiliza
rea tineretului la munca în 
producție. Din experiența ei 
pot învăța organizațiile de ba
ză U.T.M. din toate celelalte 
gospodării de stat, ca și din 
gospodăriile colective. Ele pot 
avea inițiative asemănătoare 
care, bine organizate, vor 
ajuta la ridicarea nivelului ac
tivității din organizațiile res
pective.

„Scinteia tineretului“
de muncă : îngrășarea supli- 
mcntară, polenizarea artificială ___
suplimentară și, în sfirșit, re-1
coltatul. pentru complectarea 
necesarului de brațe de muncă, 
organizația de bază U.T.M. a 
hotărit ca utemiștii și tinerii 
din secție să execute un nu
măr de cel puțin 400 ore mun
că voluntară.

Datorită faptului că lotul de
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porumb luat de organizația de p 
bază U.T.M. în răspunderea sa p
a fost insămînfat după o me-

De la Ministerul Agriculturii
Ploile căzute în ultimul timp 

aproape în toată țara au umezit 
destul de puternic solul și în 
plantațiile de vii. In această pe
rioadă temperatura a crescut sim
țitor creînd în felul acesta posibili
tatea contaminării cu mană a vii
lor. Pentru preîntîrnpinarea dez
voltării și extinderii bolii, Mi
nisterul Agriculturii recomandă a- 
plicarea imediată a primului stro
pit cu zeamă bordeleză. Neapli- 
carea la timp a acestui stropit 
poate duce în continuare la in-

fecții puternice și deci însemnate 
pagube în vii.

Concentrația zemei bordeleze 
folosită la primul stropit trebuie 
să fie de 500 gr. piatră vînătă, 
250 gr. var nestins și.,80—100 gr. 
alaun la 100 litri apă. Soluția tre
buie să fie proaspăt pregătită și 
cît mai fin, iar la stropit ea tre
buie răspîndită uniform pe orga
nele verzi ale viței de vie, în spe
cial pe dosul frunzelor.

Cantitățile necesare’ de piatră 
vînătă sînt asigurate pentru toate 
podgoriile prin Centrocoop.

leattul de Stat din Timișoara
(secția germană)

„Iarbă rea“ de Aurel Baranga,
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Metoda sovietică de fo
rare rapidă cu ajutorul tur- 
boburului se aplică cu suc
ces, la multe sonde ale tres- 
tului de foraj Pitești. Ve
chile viteze comerciale de 
foraj sînt cu mult depășite 
la sondele la care se fo
rează cu turbobur.

In fotografie un aspect 
din timpul muncii 
dă în foraj cu 
Sondorii Oh. Ducu 
ciug, deșurubînd 
trată.

In ziua de 18 mai, 
pe poarta uzinelor „Tu
dor Vladimirescu“ din 
București au pășit oda
tă cu muncitorii schim
bului de dimineață și 
numeroși oaspeți. Prin
tre aceștia erau repre
zentanți ai Comitetului 
Central al Sindicatelor 
muncitorilor din in
dustria metalurgică, ai 
comitetelor raionale 
U.T.M. din Capitală, 
secretari ai comitetelor 
U.T.M. din mai multe 
întreprinderi bucurește
ne și alții. Ei au venit 
să ia cunoștință și să 
discute inițiativa tineri
lor din secția I-a meca
nică a uzinelor „Tudor 
Vladimirescu“ în legă
tură cu buna organiza
re a locului de muncă, 
curățenia 
atitudinea 
producție 
și planul 
privind aplicarea ini
țiativei.

La adunare a par
ticipat de asemenea 
secretarul comitetului 
de partid — tovarășul 
Grigorovici și alții.

Cei prezenți la adu
nare au participat cu 
însuflețire la discuții, 
au adus noi sugestii, 
au făcut propuneri, au 
subliniat importanța i-

nițlativei și necesitatea 
însușirii și aplicării ei 
de către' tineri.

Convinși de impor- 
acestei inițiativetant a

j....

T

generală și 
civilizată în 
a tineretului 

de măsuri
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:
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:

. mai mulți reprezentanți 
ai organizațiilor U.T.M.

* din' întreprinderile ca
pitalei,. printre .care cei 
de la uzinele „Republi-

lată unele dn măsurile pe care și f 
le propun tinerii uzinelor 

„Tudor Vladimirescu“
Pentru organizarea rațională a1.

lui de muncă sînt prevăzute sarcini

• 1

locu-
_____ ,___ _ cu 

privire la aranjarea și stivuirea materia
lelor de prelucrat în ordinea succesivă a 
operațiilor, folosirea întregii capacități de 
lucru a mașinilor, pregătirea și asigura
rea sculelor, prelungirea duratei lor de 
utilizare, folosirea intensivă a tuturor dis
pozitivelor ajutătoare, curățirea săptămâ
nală generală a mașinilor și altele.

2. Pentru organizarea permanentă a acțiu
nii de curățenie generală în incinta între
prinderii se prevede: tinerii vor ajuta la 
sfirșitul fiecărei săptămîni la curățenia 
generală și înfrumusețarea secțiilor, strin- 
gerea și depozitarea materialelor feroase 
nefolositoare, predarea lor la I.C.M., strin- 
gerea și sortarea materialelor de construc
ții din curtea uzinei, participarea tinerilor 
la amenajarea platoului pentru produse 
finite, amenajarea spațiilor verzi din 
curtea uzinei și altele. Se prevede de a- 
semenea îngrijirea echipamentului de lu
cru, curățenia dulapurilor de haine și a 
instalațiilor de higienă din cadrul gru
pului social ele.

In vederea realizării acestor obiective pla
nul de măsuri subliniază necesitatea întări
rii disciplinei tinerilor în producție, ridica
rea calificării lor profesionale, dezvoltarea 
atitudinii socialiste în producție, a respectu
lui față de muncitorii vîrstnici.

ca“, de la Industria 
Bumbacului și alții, au 
făgăduit că vor aduce 
la cunoștința tinerilor 
din întreprinderile lor 

această prețioasă ini
țiativă pe care o vor a- 
plica și ei. 
organizației U.T.M. a 
Complexului ~ ~
„Grivița Roșie“ a spus: 
„Tinerii din complexul 
nostru vor răspunde 
neîntîrziat la această 
inițiativă și cu siguran
ță că vor fi „cOncu- 
renți“ de frunte ai în
trecerii pentru aplica
rea ei.

Directorul uzinei a 
vorbit despre sprijinul 
permanent pe care-1 va 
da conducerea între
prinderii aplicării aces
tei inițiative.

Din cele ce s-au 
cutat la adunare 
desprins faptul că 
țiativa pornită de tine
rii uzinelor „Tudor Vla
dimirescu“ va contri
bui la sporirea produc
tivității muncii, la re
ducerea continuă a pre
țului de cost, la ridica
rea nivelului profesio
nal și cultural al tine
rilor muncitori.

Această prețioasă ini
țiativă va găsi desigur 
răsunet în rîndurile a 
numeroși tineri munci
tori din industrie.

Secretarul

C. F. R.

dis- 
s-a 
ini-

Se pregâlesc 
pentru Congres

Tineretul din raionul Hunedoa
ra se află în preajma conferinței 
raionale U.T.M., important mo
ment în acțiunea de pregătire a 
Congresului U.T.M. Căutînd să 
întîimpine această dată memora
bilă în activitatea organizației 
noastre, tinerii muncitori de la 
Combinatul Siderurgic Hunedoa- 
ra obțin noi realizări în produc
ție. Astfel, brigăzile de tineret de 
la oțelăria Siemens Martin, in 
prima jumătate a lunii mai au 
realizat peste plan cea mai mare 
cantitate de oțel : brigada condu
să de tînărul Lăbuneț Vaier: 151 
tone, cea a lui Costache Vasile: 
117 tone, cea a lui Opriș Avram: 
53 tone, cea a lui Stanciu Aurel: 
69 de tone etc.

De curînd, tineretul Combina
tului a luat în primire un nou 
furnal astfel că, în prezent, 2 
furnale din Hunedoara sînt în 
grija tineretului. In ultimele 3 
zile, la aceste furnale, brigada to
varășului Covaliuc a realizat o 
depășire de 7.58 la su'ă, iar bri
gada tovarășului Hîjdețeanu o de
pășire de 7,81 la sută.

Comitetul U.T.M. și comitetul 
sindical al Combinatului ar tre
bui să acorde o grijă mai mare 
tuturor brigăzilor de tineret, pen
tru că unele brigăzi — cum sînt 
cele ale lui Ispas Iulian și Stra- 
tulat Dumitru de la oțelărie, bri
găzile lui Mitcă și Bistrian de 
la furnale se află încă sub plan.

Realizări remarcabile obțin și 
tinerii mineri de la Teliuc. In ul
timele zile brigăzile de la mina 
tineretului de aici au dat peste 
plan însemnate cantități de mi
nereu. Astfel, brigada condusă 
de Tamaș Dumitru a dat în prima 
decadă a lunii mai 12 tone mi
nereu peste plan.

i

Angajamente de onoare
la o son- 
turbobur. 
și I. Bel- 
tija pa-

$ Cititi în pag. III-a

^sovieto-franceze

Declarația
cu privire la 

tratativele

Cele 34 brigăzi de tineret de la 
uzinele „Ernst Thalmann“ s-au 
angajat să obțină în cinstea celui 
de al Il-leă Congres al U.T.M. 
depășiri de plan echivalente cu 
manopera pentru 20 de tractoare

U.T.O.S.-2, să realizeze economii 
egale cu prețul de cost a două 
tractoare și să construiască din 
piese recondiționate două trac
toare pentru transportul intern.

Consfătuirea instructorilor de pionieri 
din casele de copii

Sîmbătă dimineață a început la 
Palatul pionierilor consfătuirea 
organizată de C.C. al U.T.M. cu 
privire la munca unităților de 
pionieri din casele de copii.

Instructorii de pionieri pârtiei- 
panți la consfătuire au ascultat 
cu interes referate privind parti
cularitățile muncii educative în 
casele de copii, rolul organizați

ilor de pionieri din aceste case în

Decada dramaturgiei originale
ri De cîteva zile afișe multi- 
Z colore au împînzit panourile 
ri de publicitate din Capitală, 
ri Teatrele din țară — 23 la nu- 
A măr, dintre care patru ma
ri ghiare și unul german — și-au 
ri trimis încă din timp acești e- 
ri misari, să vestească sosirea 
p lor în București cu spectacole 
ri în cadrul Decadei dramatur- 
ri giei originale.
C Și iată că azi — poate fără 
() solemnități deosebite, dar în- 
v tr-o veritabilă atmosferă fes- 
$ tivă — se prezintă pe majo- 
v ritatea scenelor bucureștene 
v primele spectacole din decadă. 
0 Colectivele artistice au depus 
0 eforturi intense, pe măsura 
0 importanței acestui eveniment, 
V juriul — alcătuit din artiști ai 
v poporului, dramaturgi, oameni 
v de teatru ș. a. — va cîntări 
0 roadele acestei strădanii, de- 

cernind premiul „Matei Millo", 
* iar — in ultimă instanță — 

publicul va hotărî prin pre
zența la spectacole și prin a- 
plauzele sale.

Cum e și firesc, rîndurile 
acestea nu pot anticipa asu
pra desfășurării și rezultatelor 
decadei. Vom sublinia însă cî-

teva aspecte ale acestui eveni
ment cultural fără precedent 
in trecutul țării noastre, dar 
pe deplin caracteristic avîntu- 
lui cultural din anii puterii 
populare.

înainte de toate, decada va 
oferi prilejul unui edificator 
bilanț privind dezvoltarea dra
maturgiei noastre contempo
rane. Chiar dacă mai există 
destule goluri tematice, chiar 
dacă ferfa artistică a unor pie
se măi lasă de dorit, chiar 
dacă in aceste zile nu se vor 
juca toate lucrările de teatru 
reprezentative ale scriitorilor 
noștri — esențial rămîne fap
tul că în decadă se va desfă
șura o largă și impresionantă 
trecere in revistă a dramatur
giei romînești, asupra căreia 
vom căuta să-i (inem la curent 
pe cititorii noștri.

Și cum piesele de teatru se 
scriu pentru a fi jucate, o a 
doua latură de seamă a de
cadei o constituie neîndoielnic 
ocazia de a vedea reunite la 
București zeci de colective ar
tistice care vor prezenta piese 
romînești, ca și alte spectacole 
din repertoriul lor. Fiecare cu

particularitățile sale distincte, 
cu meritele și carențele sale, 
teatrele care vor apare acum 
pe scenele bucureștene, mili
tează la unison pentru ridi
carea artei scenice din (ara 
noastră. Iar în toate aceste co
lective — alături de maeștri 
ai scenei, de regizori și actori 
cu mare experiență — își a- 
duc un entuziast aport zeci 
și zeci de tineri talentați, for
mați în condițiile regimului 
democrat-popular. Cu deose
bire despre aceștia — tinerii 
regizori, actori, pictori sceno
grafi, — vom căuta să vă vor
bim în paginile ziarului nos
tru in timpul decadei.

In sfîrșit. Capitala țării va 
găzdui, un multilateral schimb 
de experiență artistică, care 
va da desigur un nou impuls 
mișcării teatrale din toate re
giunile țării.

Acum, la deschiderea Deca
dei dramaturgiei originale, le 
dorim succes tuturor partici- 
panților, urîndu-le să perseve
reze și mai departe pentru 
promovarea dramaturgiei ro
mînești, pentru înflorirea artei 
teatrale din (ara noastră.

Bacău

Lutton Town vă salută

educarea dragostei pentru munca 
productivă.
Urmărind dezbaterea aprofun

dată a tuturor problemelor com
plicate ridicate de munca în ca
sele de copii și efectuarea unui 
larg schimb de experiență, lucră
rile consfătuirii continuă și în zi
lele de 20, 21, 22 și 23 mai.

Programul zilelor următoare 
cuprinde vizite, spectacole, învă
țarea de jocuri și cîntece pionie
rești, audierea unor lecții ținute 
de specialiști pedagogi și acti
viști. In afară de toate acestea, 
instructorii vor participa la o vie 
dezbatere privind oglindirea în 
coloanele revistei „Instructorul 
de pionieri“ a celor mai importan
te probleme ale activității lor.

Azi pe stadionul 
„23 August“

Astăzi după amiază pe stadio
nul „23 August“ amatorii de 
sport vor avea prilejul să asiste 
la unul din cele maj interesante 
cuplaje fotbalistice desfășurate 
în ultimul timp în Capitala țării 
noastre.

Meciul va începe Ia ora 17,15 
și va fi precedat la ora 15,30 de 
derbiul campionatului categoriei 
A: întîlnirea dintre echipele 
C.C.A. și Flamura Roșie Arad, 
singurele neînvinse pînă în pre
zent.

Incepînd din jurul orei 17,15 
pe programul 1 se va retransmite 
pe posturile de radio repriza a 
doua a meciului dintre echipele 
C.C.A. și Flamura Roșie Arad. In 
jurul ore 18,10 pe același program 
se va transmite repriza a doua 
a întilnirii internaționale dintre 
echipele Dinamo și Lutton Town 
(Anglia). M

Ieri dimineață jucătorii echi
pei profesioniste Lutton Town 
au făcut un ușor antrenament pe 
stadionul Dinamo. După aceasta 
lotul fotbaliștilor englezi împreu
nă cu antrenorii și conducătorii 
lotului au făcut o vizită la Sta
dionul 23 August unde va avea 
loc întîlnirea de astăzi. Cu aceas
tă ocazie un redactor al ziarului 
nostru a avut o scurtă convor
bire cu W. Shanks — unul din 
cej 17 fotbaliști englezi care au 
făcut deplasarea la București.

Discuția, firește — despre fot
bal.

WALLY SHANKS are Ia acti
vul său multe meciuri interna
ționale. Ei a evoluat în numeroase 
țări din Europa, Africa și A- 
sia iar acum, în Romînia, este 
impresionat de primirea cordia
lă făcută oaspeților britanici și 
firește, de stadionul 23 August 
pe care îl califică „minunat“.

La sfirșitul convorbirii W. 
Shanks a ținut să transmită în 
numele echipei LUTTON TOWN 
un salut adresat tinerilor bucu- 
reșteni. lată-1:

„Din partea Echipei Lutton Town trimit salutări și urări de 
bine tineretului din București". WALLY SHANKS

de Stat din BrăilaTeatrul de Stat din 7 eatrul

de Petru Durui triu și Sonia Filip. Inima noastră“ de Valeriu Luca.

:
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Dezbaterea proiectului
Statutului modificat al Uniunii 

Tineretului Muncitor
ÎMPOTRIVA METODELOR VECHI 

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITIC
Citind proiectul Statutului mo

dificat al U.T.M. m-am bucurat 
mult cînd am văzut cîtă impor
tanță se dă problemei însușirii 
marxism-leninismului, a științei, 
culturii, tehnicii.

Sînt propagandistă și în această 
calitate aș vrea să vorbesc în spe
cial despre problema însușirii în
vățăturii marxist-leniniste și mai 
ales despre felul cum este înde
plinită această sarcină în cercul 
nostru. Nu spun nici o noutate 
afirmînd că nu te poți numi om 
Cult fără șă ai cunoștințele de 
bază ale științei marxist-leniniste.

Poate că ar fi bine ca în Sta
tut, în cîteva fraze să se vorbeas
că și depre necesitatea studierii 
marxism-leninismului. Intr-adevăr 
Statutul nu trebuie să facă o pre
lucrare a fiecărei sarcini în parte, 
cred însă că ar fi mult mai fo
lositor dacă tînărul și-ar da sea
ma citind Statutul de necesitatea 
obiectivă a obligațiilor prevăzute.

Tn discuția noastră pe marginea 
Statutului ar trebui să dăm o 
atenție deosebită nu numai felului 
în care este formulată o anumită 
prevedere și măsuri în care cores
punde necesităților vieții ci și 
modului cum această prevedere 
este sau poate fi tradusă în viață. 
Spun acest lucru pentru că proiec
tul Statutului modificat lărgește 
în mod considerabil problematica 
activității U.T.M., pentru că for
mele în care noi traducem în viață 
anumite sarcini generale cunos
cute, cum este de exemplu sarci
na studierii marxism-leninismului, 
mijloacele prin care se realizează 
aceasta, nu sînt întotdeauna cele

dintre ele ne , nostru ? Problemele noi, 
pe care le-am descoperit în docu
mentele celor două congrese. Ele 
au stîrnit la început poate numai 
curiozitatea, treptat însă au fă-

debroșura indicată acestei forme 
învățămînt politic, am studiat, pe 
baza indicațiilor cabinetului de
partid, Documentele celui de al 
II-lea Congres al partidului
nostru, iar acum am trecut Ia stu
dierea Documentelor Congresului 
XX al P.C.U.S.

Poate că dacă nu ar fi fost 
această varietate de probleme pe 
care le-am studiat și le studiem 
nu aș fi sezisat atît de ușor pro
blema pe care vreau să o ridic în 
acest articol. Oarecum mă obișnu
isem cu atmosfera aceea dg loc 
tinerească din timpul lecțiilor 
obișnuite aces’ei forme de învă- 
țămînt politic. Tinerii veneau pen
tru a-și îndeplini o sarcină de 
organizație. Tn seminarii răspun
deau, mai mult sau mai puțin co
rect, pentru că erau întrebați. Aș
teptau nerăbdători să se termine 
și îmi atrăgeau atenția să nu 
uit să le trec prezența.

S-a întîmplat însă ceva. Un 
lucru care m-a prins și pe mine 
și de care mi-am dat seama trep
tat. Tn seminariile noastre au 
început contrazicerile, argumen
tările înflăcărate, intervențiile 
„nedisciplinate“ în timpul discu
țiilor. Seminariile noastre au în
ceput să clocotească, discuțiile să 
se prelungească prin secții, în 
drumul spre casă. Pierise blaza
rea. Am spus că această atmos
feră nouă m-a prins și pe mine 
iar cînd mi-am dat seama de ea 
mi-a apărut în minte acel „de 
ce ?“ care-1 întovărășește 
deâuna pe om în fața 
schimbări.

Ce .a dus la înviorarea

întot-
oricărei

mai fericite, unele 
mai corespunzînd 
vieții.

Eu conduc un 
U.T.M. Am terminat

Cunoștințe după puterea 
de înțelegere a elevului

In serele gospodăriei agricole de stat din Bădeni (Turda), care 
se întind pe o suprafață de 740 m. p. sînt pregătite răsaduri pen
tru o mare recoltă de legume și zarzavaturi.

vedere economic: cereale, legu
me, plante industriale, pomi fruc
tiferi și altele, iar la urmă vor 
face o sumară cunoaștere a lumii 
vegetale pe grupe mari.

La clasa a VUI-a, elevii, avînd 
un cerc mai larg de cunoștințe, 
care au fost îmbogățite și anu
me cu elemente de chimie, vor 
putea aborda probleme mai com
plicate. Aici, lecțiile de botanică 
încep cu studiul amănunțit al 
celulei și țesuturilor vegetale și 
trec apoi la analizarea funcțiilor 
de nutriție și de reproducere, 
creîndu-se în felul acesta premi- 
zele necesare pentru înțelegerea 
ecologiei plantelor. Aici, pe baza 
materialului studiat, se scoate în 
evidență principiul unității dintre 
organism și condițiile de viață, 
se studiază solul ca factor im
portant al creșterii și dezvoltării 
plantelor.

Reluarea botanicii la o vîrstă 
mai avansată a elevilor permite 
un studiu mai aprofundat al sis
tematicii vegetale, care este atît 
de necesar pentru o pregătire te
meinică a lor în vederea înscrierii 
la universitate.

Aplicarea sistemului ciclic per
mite de asemenea reluarea zoolo
giei sub o formă dezvoltată în cl. 
a IX-a. De aici rezultă marele a- 
vantaj pentru elevi de a putea se- 
zisa mai bine legea evoluției or
ganismelor animale pe baza unui 
material de studiu mai aprofundat 
al structurii interne a animale
lor, lucru care nu era posibil în 
școala de 10 ani, unde zoologic se 
predă într-o formă elementară 
numai la ciclul 2 elementar.

Prin aplicarea sistemului ciclic 
în predarea științelor naturale se 
mai vădește încă o greșeală a sis
temului linear. Este vorba de re
considerarea anatomiei și fiziolo
giei omului, care în școala de 10 
ani nu se predă decît în ciclul 
mediu 
această cauză elevii, a căror șco
larizare se oprea la absolvirea șco
lii de 7 ani, plecau în viață numai 
cu ceea ce învățau în clasa a 
IlI-a elementară, despre corpul 
omenesc.

Lată cum prin Introducerea sis
temului ciclic în noul plan de în
vățămînt se înlătură o serie de 
lipsuri ale școlii de 10 ani și se 
asigură o considerabilă ridicare a 
nivelului învățămîntului de cul
tură generală din țara noastră.

M. IACOB
lector la I.P.C.D.-BucureștI

înțeles că un absolvent de liceu 
nu putea fi bine pregătit la mate
matici, dacă pregătirea lui se li
mita numai la elementele de 
geometrie plană și în spațiu, pe 
care le asigură sistemul linear al 
planului de 10 ani, prin predarea 
acestui obiect la clasa a VI — a 
VH-a.

învățămîntul de 11 ani face 
posibilă reluarea geometriei sub 
o formă dezvoltată în clasa a 
VlII-a.

De asemenea, geografia fizică 
generală, care se predă după sis
temul linear numai în cl. a V-a, 
nu poate asigura o temeinică pre. 
gătire a unui absolvent de școală 
medie în vederea continuării stu
diilor. Noul lan de învățămînt, 
prin aplicarea sistemului ciclic, 
prevede predarea geografiei fizice 
sub o formă mai dezvoltată în 
clasa a VlII-a.

Sistemul ciclic se aplică cu 
același efect salutar la limba ro- 
mînă, la fizică și alte obiecte, 
fiind binevenit îndeosebi în pre
darea științelor naturale.

Intr-adevăr, cum se rezolva 
predarea botanicii în școală după 
sistemul linear al planului de în
vățămînt de 10 ani ? Intr-un mod 
cu totul nesatisfăcător. Elevii cla
sei a V-a, la o vîrstă destul de 
fragedă încă, trebuiau să învețe 
o botanică greu accesibilă minții 
lor.

Noul plan de învățămînt face 
posibilă reluarea studiului bota
nicii în ciclul mediu la un nivel 
mai ridicat. Astfel, se va preda în 
clasa a V-a o botanică elementa
ră, care satisface principiul acce
sibilității și a particularităților 
de vîrstă, iar în clasa a VlII-a 
o botanică dezvoltată, care asi
gură o mai temeinică orientare în 
lumea plantelor atît cu privire Ia 
procesele fiziologice — care se 
petrec în corpul vegetal — cît și 
în ce privește marea varietate a 
formelor, în funcție de condițiile 
biologice.

Elevii clasei a V-a încep stu
diul botanicii conform principiului 
trecerii de la simplu la complex, 
cu studierea amănunțită a unei 
plante superioare, mai răspîndite. 
Ei vor studia morfologia și fizio
logia fiecărui organ, începînd deila 
rădăcină pînă la floare și vor avea 
în felul acesta imaginea complec
tă a corpului vegetal oa punct de 
plecare pentru cunoașterea în li
nii mari a lumii vegetale. Apoi 
vor studia plantele din punct de

Noul plan de învățămînt care 
prevede extinderea duratei de șco
larizare de la 10 ani la 11 ani 
răspunde unor nevoi adînc resim. 
țite nu numai de către cadrele 
didactice și părinți, ci mai ales 
de masa mare a elevilor.

Experiența ultimilor ani ne-a 
arătat că pregătirea absolvenților 
de școli elementare și medii pre
zintă multe și serioase lipsuri. Lu. 
crul acesta a fost constatat de 
toate comisiile de examinare in
stituite pentru trierea candidați- 
lor și îndrumarea celor admiși 
către învățămîntul superior.

Noul plan de învățămînt va 
contribui în largă măsură la ri
dicarea învățămîntului de cultură 
generală. Intîi, printr-o justă re
partizare a obiectelor de studiu, 
evitîndu-se o supraîncărcare a 
programelor, care în planul 
învățămînt de 10 ani era de 
înlăturat.

O simțitoare îmbunătățire 
fi adusă învățămîntului de cul
tură generală prin bifurcarea 
cursului mediu, începînd cu clasa 
a X-a pe 2 seoții, reală și umanis
tică. Această bifurcare, face să 
predomine în secția reală studiul 
matematicii, iar în secția umanis
tică se va da o extindere mai 
mare literaturii (inclusiv studiul 
limbii latine) și filozofiei.

O foarte importantă îmbunătă
țire a noului plan de învățămînt 
o constitue aplicarea sistemului 
ciclic în predarea diferitelor 
obiecte de învățămînt. E ușor de

cut să crească interesul cursanțl- 
lor de a ști, de a-și însuși noul 
pe care-1 au în față. Șj-au dat 
seama că au în fața lor dezlega
rea adîncă, minuțioasă a multor 
probleme generale pe care noi 
le-am servit tinerilor în multe din 
obișnuitele noastre lecții, cu Ini
ma și conștiința împăcată. Iar eu, 
ca propagandistă, nu întotdeauna 
m-am priceput, iar de multe ori 
nici nu m-am străduit ca aceste 
lozinci inteligent explicate în 
unele din broșurile U.T.M. să le 
prezint într-o formă mai atrăgă
toare tineretului.

Trecerea superficială peste lu
cruri care adîncite ar suscita inte
resul, în afară de faptul că are o 
influență nu tocmai bună asupra 
formării caracterului tînărului, în 
afară de faptul că-1 obișnuiește 
să vorbească numai în lozinci cînd 
e vorba de muncă de U.T.M. și 
de producție nu aduce ni
mic bun, nu-1 ajută aproape cu 
nimic, Nu se poate oare renunța 
la astfel de lecții ? Eu cred că da. 
Cum? Acest lucru poate constitui 
obiectul unei discuții dacă vreți 
chiar publice.. In orice caz cred 
că ar fi oportun dacă „Scînteia 
tineretului“ i-ar întreba pe ute
miști care sînt considerațiile lor 
în problemele învățămîntului po
litic și cum văd ei rezolvarea 
unor deficiențe existente (poate 
că în afară de cele sezisate de 
mine mai sînt și altele) în așa 
fel îneît acestea să fie mai strîns 
legate de viață, de principalele 
probleme actuale politice și eco
nomice și în general pentru a fi 
mai apropiat de nivelul actual al 
utemiștilor.

JENI HELLER 
propagandistă utemistă la uzinele 

textile „Proletarul“-Bacău

Ne scriu corespondenții
Tot om sînteți... ■54

de 
ne-
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— Scrisoare deschisă către ing. Victor Cîndea, 
de la Combinatul Siderurgic din Hunedoara —

V-am văzut cînd v-a(i luat 
rămas bun de la secretarul or
ganizației de partid din sec
torul unde ați lucrat pînă a- 
cum. Păreați foarte stingherit. 
Ceva mai. mult, în ciuda celor 
20 și ceva de primăveri ce le 
aveți, păreați un om înfrtnt, 
covîrșit de greutăți și privirea, 
ce câta undeva departe, ab
sentă de la tot ce o înconjura, 
părea mthnită tare, plină de 
durere.

Da, e greu, foarte greu — 
și pentru noi, dar mai ales 
pentru dumneavoastră — că 
sînteți un om „neînțeles^ de 
semenii înconjurători. De acest 
lucru v-ați convins și tn alte 
nenumărate ședințe, cînd tre
buia să suportați cu stoicism 
toate „acuzațiile" — așa nu
miți dumneavoastră critica to
vărășească — despre proasta 
organizare și funcționare a 
procesului de producție la ba
teria de cocs (de la Combina
tul Siderurgic din Hunedoara). 
Și, cînd stai să te gîndești, la 
urma urmei, n-a(i fost decît 
șeful bateriei. Nimic altceva. 
O „bagatelă" față de aspira
țiile dumneavoastră. însă o 

„bagatelă" care v-a' cauzat 
atîtea complicații și necazuri 
că ați fi dat orice numai să 
scăpațl de cocserie.

în sfîrșit, se pare că ați re
ușit. însă, prlvindu-vă în cli
pa aceea, ctnd stringeați mina 
ce v-a întins-o omul acela pe 
care, tn decurs de atlta vreme, 
l-ați obligat — prin faptele 
dumneavoastră — să vă cheme 
uneori și de două ori pe zi la 
biroul organizației de partid, 
pentru a vă ajuta să vă deba
rasați de atitudinea dumnea
voastră scandaloasă față de 
oameni, păreați mihnit, trist, 
dezolat. Se părea că regretați 
parcă, și desele „izbucniri" — 
cum numeați dumneavoastră 
desele certuri cu tovarășul Tu- 
dor Chiroiu, lipsa de discipli
nă de care ați dat dovadă une
ori— nerespectind sarcinile și 
indicațiile date de conducere. 
Se părea atunci că ați înțeles 
că nu v-ați purtat tovărășește 
cu muncitorii; se vedea că vă 
pare tare rău că l-ați bătut pe 
Gheorghe Petrișor și pe alți 
muncitori. Drept să vă spu
nem, în postura în care v-ați 
aflat, aceste manifestări v-au 
scăzut mult prestigiul și auto
ritatea în fața tovarășilor dum
neavoastră de muncă — mun
citorii. Se părea că ați făcut 
o constatare amară atunci, dar 
singur vă faceți vinovat de a-

ceasta. Ce să-i faci ? Princi
palul este că „ați scăpat“ de 
acest sector. Și totuși nu pă
reați de loc bucuros în clipa 
despărțirii: Sau poate... Este 
ceva greu de crezut. Dumnea
voastră ați sfidat întotdeauna, 
„atotștiutor", oamenii care 
v-au înconjurat cu căldură.

Am văzut de mult că, între 
dumneavoastră și colectivitate 
este o prăpastie greu de trecut. 
Veneați cam rar printre noi și, 
atunci ctnd veneați, vă țineați 
departe de muncitori. De ce 
oare ? — ne întrebăm. Că, la 
drept vorbind, doar din munca 
acestei mari colectivități vi 
s-au creat cele mai optime con
diții pentru ca să deveniți un 
om capabil, un conducător, un 
inginer, un artist în industrie I 
Și tocmai pe acești, oameni, 
care au făcut totul pentru dum
neavoastră, îi acopereați cu 
înjurăturile dumneavoastră, 
lipsite de orice demnitate ome
nească. Dar, in sfîrșit, după 
sfaturi, ați primit o lecție, al 
cărui rezultat final, în tainița 
sufletului, l-ați dorit poate: 
sînteți transferat de la coc- 
serle.

Nu-i rău nici în noul loc de 
muncă. Și acolo veți găsi oa
meni care — ca și noi — vă 
vor ajuta, vor fi alături de 
dumneavoastră la bucurii și la 
necazuri. Nu uitați însă: pur- 
tați-vă omenește cu ei. Res- 
pectați-i — așa cum nu ne-a(i 
respectat pe noi. Și încă ceva. 
Numai ajutorul lor nu vă va fi 
îndeajuns. Ajutorul lor va tre
bui să găsească înțelegere la 
dumneavoastră, bunăvoință. 
Atunci veți fi prieteni buni, în 
adevăratul înțeles al cuvtntu- 
lui, veți fi și dumneavoastră 
ca toți ceilalți.

Poate că în noul loc de mun
că vă veți schimba cu totul. 
Dorim lucrul acesta din tot su
fletul. Vrem să deveniți un om 
cu totul altfel decît cel de pînă 
acum, apropiat de noi, prie
ten și îndrumător. Dorim din 
inimă să auzim numai lucruri 
frumoase despre dumneavoas
tră. Și nu ne îndoim că, gîn- 
dind la clocotul viu al muncii 
de la cocserie sau din alte ate
liere ale uzinei, la tot ansam
blul creației, veți dori cîndva 
să veniți în mijlocul nostru. 
Vă vom primi cu brațele des
chise, cu dragă inimă.

Salutări de la fostul 
dvs. colectiv de muncă, 

pt. conf. ANDREI SUCIU

se predă decît în ciclul 
în clasa a IX-a. Din

RUXANDRA de-a lungul Nu se poate să fie așa toți oa
menii...“

Reîntors de curînd din ar
mată printre tovarășii lui de 
muncă de la întreprinderea 
Metalurgică Dunăreană Bră
ila, utemistul Stănilă Zamfir 
a hotărît să învețe o nouă 
meserie. Astfel, ajutat îndea
proape de tînărul Pleșa Va- 
sile (dreapta), unul dintre 
cei mai buni strungari ai 
uzinei, a reușit ca numai la 
3 luni de practică sîrguin- 
cioasă la strung să se cali
fice. Azi, numele utemistului 
Stănilă Zamfir este trecut pe 
panoul de onoare alături de 
fruntașii secției șuruburi a 
întreprinderii. El s-a eviden
țiat prin depășirea zilnică a 
normei cu 150 
la sută și prin 
faptul că pînă 
în prezent nu 
a avut nici un 
rebut.

cercului 
variate,

realităților

curs seral 
lecțiile din

UTEMIȘTI! LUPTĂ PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Proiectul Statutului modificat 
al Uniunii Tineretului Muncitor, 
pe care l-am citit cu mult interes, 
prevede că una din principalele 
sarcini ale organizațiilor de bază 
U.T.M. este mobilizarea utemiș
tilor și a tinerilor la lupta pen
tru îndeplinirea planului de pro
ducție, pentru participarea lor ac
tivă în întrecerea socialistă și în
tărirea disciplinei în muncă. Pro
iectul cere utemiștilor să fie frun. 
tași în muncă, să-și ridice neîn
cetat calificarea profesională, 
să-și însușească tehnica înaintată.

Organizația noastră de bază a 
căutat să antreneze tineretul din 
uzină în acțiunea pentru Îndepli
nirea uneia din principalele sar
cini trasate de oel de al 2-lea 
Congres al P.M.R.: sporirea pro
ductivității muncii.

Se știe că în această privință 
buna folosire și întreținere a 
mașinilor, repararea lor Ia timp 
și în bune condițiuni, are un rol 
deosebit de important. De aceea, 
comitetul nostru U.T.M. s-a ocu
pat în ultima vreme de această 
problemă, mult mai atent. In a- 
dunările generale pe secții, în 
conferința pe uzină pentru ale
gerea noului organ U.T.M., s-a 
discutat cu seriozitate asupra 
grijii utemiștilor față de mașini 
și utilaj. Ca un rezultat firesc al 
acestui fapt, în Uzină se vede o 
mai mare preocupare din partea 
multor utemiști față de mașini, 
față de folosirea din plin a tim
pului de lucru. I>n cadrul, secției 
920 în care exista pînă nu de 
mult o situație mai proastă în 
această privință, astăzi! lucrurile 
s-au schimbat. Utemiști! de aici 
au sprijinit Inițiativa conducerii 
secției de a recondiționa o serie 
de piese cu ajutorul cărora s-a re
ușit să se prelungească viața unor 
mașini, să le facă să funcționeze 
mult mai bine. Pentru combate
rea unor lipsuri legate de grija 
față de mașini șl utilaj, noi am 
îndrumat birourile U.T.M. de sec
ții să folosească gazetele de pe
rete și cele ale posturilor utemis- 
te de control.

Tn iureșul muncii avîntate pen
tru creșterea productivității mun
cii au ieșit la iveală o serie de 
noi tineri inovatori și raționali- 
zatori. Utemistul Valentin Ma-' 
rian, după un studiu amănunțit, 
a propus conducerii secției tur
nătorie să încerce 
piese în cochile. 
inițiativă se aplică la turnarea a 
18 repere. Datorită acestui fapt 
productivitatea muncii secției a 
crescut cu peste 300 la sută, ob- 
ținîndu-se în același timp impor
tante economii. Tn secția sculărie 
e bine cunoscută inițiativa lui 
Toma Nițescu, membru în comite
tul U.T.M., care a fost extinsă și 
la alți tovarăși din secție. Preo
cupat de a crește productivitatea 
muncii Toma Nițescu a confecțio
nat un dispozitiv de freză pe care 
l-a fixat în axul strungului. Cu a- 
jutorul lui: s-a redus timpul de 
pornire și de oprire a mașinii, iar 
în cele 40 de secunde necesare 
strunjirii unei singure piese, se 
taie acum 3 piese. La fel ca Toma 
Nițescu și alți utemiști care lu
crează după această metodă reu
șesc să mărească cu mult produc- 
tlvltatea muncii. La fel s-ar pu
tea vorbi și despre prețioasele 
inovații și raționalizări ale ute- 
miștilor Aurel Andrei, Cecilia Ene, 
Alexandru Topor, Gh. Rais și alții, 
care, odată aplicate, au dus la o 
considerabilă sporire a produc
tivității muncii. Acum, î.n cinstea 
Congresului U.T.M., comitetul 
U.T.M. se preocupă de aplicarea 
în uzină a inițiativei brigăzii lui 
Năstase Mibroi de la uzinele „Ma- 
tyas Rakosi" din Capitală.

Cred că-i bine ca vorbind des
pre contribuția tinerilor din uzina 
noastră la creșterea productivi
tății muncii să arăt cîte ceva — 
pe scurt bineînțeles — în legă
tură cu preocuparea utemiștilor 
față de întărirea disciplinei în 
muncă, mai ales că în acest do
meniu mai avem serioase rămî- 
neri în urmă. La noi mai sînt 
utemiști ca Aurel Bîrsan, Iuliu 
Vizi, Dumitru Bundalici și Mlhai 
Rot, cunoscuți în uzină ca ade- 
vărați „campioni“ ai lipsurilor ne
motivate de la lucru. Mai avem 
utemiști ca Ion Cristea, care lu-

turnarea unor 
Acum această

crînd neatent a stricat mașina, 
sau ca Alexandru Portărescu, care 
nu se preocupă de calitatea lucru
lui. Tn adunările generale U.T.M. 
care au avut loc în fiecare secție, 
ei au fost criticați pentru lipsu
rile lor. Noi așteptăm ca autocri
tica făcută să fie urmată de 
fapte.

Acum, în întîmpinarea celui de 
al II-lea Congres al U.T.M., sîn- 
tem hotărîți să nu ne precupețim 
eforturile, pentru a îndeplini an
gajamentul de a confecționa 5 
autocamioane din rezerve inter
ne, și de a colecta 150.000 kg. fier 
vechi.

Citind atent proiectul Statu
tului modificat al U.T.M. în com
parație cu actualul Statut, îți 
dai seama de legătura mult mai 
strînsă, mai organică care se face 
între munca politică și problemele 
economice concrete ale fiecărui 
loc de muncă în parte. De aceea 
cred că fiecare organizație de 
bază ar trebui să-și ridice întrea
ga sa activitate la nivelul actua
lelor cerinți ale proiectului Stătu, 
tului modificat care mi se par 
deosebit de bune.

PETRE COJOCARII 
secretarul comitetului organizației 

de bază U.T.M. — uzinele 
„Steagul Roșu“ Orașul Stalin

Postul nostru utemist de control

O pictură poate sugera prin 
mișcarea personajelor, prin jocul 
de umbre și lumini, prin nuanța
rea fină a culorii — atmosfera 
unei societăți, chiar dacă în ca
drul tabloului este surprinsă, să 
spunem numai o scenă de familie. 
Piesa Luciei Demetrius „Trei ge
nerații1“ este într-un anumit sens 
o suită de tablouri de familie în 
care pe prim plan au fost relie
fate caractere diferite de femei 
ale căror visuri și năzuințe au 
fost înăbușite sau au prins aripi 
să zboare spre înălțimi, în func
ție de societatea în care au trăit.

Primul tablou înfățișat specta
torilor este trist, dureros, așa cum 
era și viața hărăzită femeilor în 
acea vreme. Familia unui jude
cător. Tatăl, cartofor, își joacă 
la cărți pînă și casa în care lo
cuiește ; Sultana, soția lui, nu are 
nici măcar dreptul să fie îngrijo
rată de soarta copiilor ei, iar pe

Membrii postului utemist de 
control de la atelierul aparataj 
de pornire al fabricii „Electropu- 
tere“ din Craiova au cău
tat să folosească, în activitatea 
lor, metodele cele mai eficace. Un 
tînăr, de pildă, a greșit legătura 
între două conexiuni. Postul ute
mist de control a sezisat această 
greșeală. El nu s-a mulțumit însă 
să publice numai o știre în care 
să critice greșeala săvîrșită, ci 
alăturat publică un material care 
explică pe larg felul cum ar fi 
trebuit să lucreze tînărul respec
tiv pentru a nu greși. In 
acest fel tînărul muncitor vede și 
mai bine greșeala sa și învață 
cum s-0 evite în viitor. Din a- 
semenea materiale explicative to
varășul Marin Staicu a învățat 
să dea lucru de bună calitate.

Pe de altă, parte, postul ute
mist de control organizează pe-

„Scînteia tineretului“
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riodic — de două ori pe lună — 
raiduri anchete. Tn aceste raiduri 
nu se urmărește numai descope
rirea unor lipsuri ce mai persis
tă în desfășurarea procesului de 
producție, ci și dacă lipsurile 
semnalate mai înainte au fost, 
sau nu, lichidate. Rezultatele rai
durilor se văd, mai întîi la... ga
zetă, iar apoi... în îmbunătățirea 
muncii.

Dacă nici în urma acestor rai
duri cei vizați la gazeta : „Vor
bește postul utemist de control“ 
nu se îndreaptă, atunci sînt puși 
în discuția grupei U.T.M. Așa 
s-a întîmplat cu tînărul Ioan 
Scrieciu, care avea atitudine ne- 
justă față de fete, subapreciin- 
du-le. In urma unei asemenea 
discuții însă, Scrieciu s-a schim
bat cu totul. Acum se poartă cu
viincios cu ele, le prețuiește și 
le respectă munca.

Rezultatele muncii acestui post 
utemist de control, după cum se 
vede, sînt bune. Nu degeaba a 
căpătat titlul de post utemist de 
control fruntaș pe regiune.

Corespondent 
D. CIRSTEA O scenă din spectacolul Teatr ului Municipal.

[ Piese romînești 
( pe scenele noastre : 
f Lucia Demefrlus— 
f „Trei generalii" 1

acest fond întunecos, apare tînă
ră și strălucitoare — Ruxandra, 
ca o stea pe timp de furtu
nă. Itl funcție de acest per
sonaj -— a cărui cinste și puritate 
sufletească rămîn neștirbite de-a 
lungul anilor, purtătorul mesaju
lui de cinste și dreptate — vom 
privi în articolul de față piesa 
„Trei generații“. Trebuie spus din 
capul locului că Tanți Cocea des- 
văluie în rolul greu de compoziție 
al Ruxandrei atîta farmec și gin
gășie, atîta nobleță și poezie în
eît cu greu o poți recunoaște în 

această piesă pe 
actrița care a 
interpretat-o pe 
mîndra și am
bițioasa Vidra.

Ruxandra își 
așteaptă în tai
nă iubitul sosit 
de curînd de la 
Paris. Ai casei 
nu cunosc sen
timentul puter. 
nic care-i stă- 
pînește sufletul 
și, dacă ar ști, 
la ce bun? Ta
tălui ei nu-i 
poate fi pe plac 
un muzician să
rac, iar 
sa mamă, 
dacă l-ar 
drăgi pe
ban nu-i poate 
ajuta cil nimic. 

Intîlnirea din
tre Ruxandra și 
Șerban prileju
iește interpretei

biata 
chiar

în-
Șer-

a trei generații
relevarea simplității și în același 
timp a bogăției sufletești a Ru
xandrei. Iat-o pe Ruxandra po- 
vestindu-i lui Șerban, cu o sfii
ciune feciorelnică, visul ei. Fața 
i se îmbujorează, privirile-i parcă 
văd aevea visul cînd amîndoi 
sărbătoreau la Paris primul lor 
succes. Se vor căsători și vor 
pleca împreună. Pe Ruxandra n-o 
sperie gîndul că viața alături de 
Șerban va fi grea, că de multe 
ori le vor lipsi poate 
ban va fi muzician și 
dra va fi alături de el 
rie și la necaz. Poate 
ment — de o mare 
în desfășurarea piesei, ar fi căpă
tat mai mult farmec, mai multă 
Vigoare, dacă Gh. Ghițulescu 
(Șerban) s-ar fi preocupat mai 
atent de fondul adînc uman al 
personajului, aducîndu-1 pe sce
nă nu numai ca pe un sfios, vi
sător muzician.

Fericirea Ruxandrei de a fi 
alături de omul iubit este însă 
de scurtă durată. Un nor va a- 
coperi micuța și strălucitoarea 
stea. Tatăl ei hotărăște s-o mă
rite cu un bătrîn și bogat moșier, 
sperînd să-și răscumpere astfel 
casa pierdută la cărți. Cu multă 
vigoare ni se dezvăluie astfel 
morala orinduirii burghezo-mo- 
șierești •— morala banului, unde 
cele mai gingașe, cele mai pro
funde sentimente sînt pîngărite.

Tn fața acestei situații, Ruxan
dra dovedește noi valențe sufle
tești. Fata sfioasă, visătoare 
se împotrivește acum cu înver
șunare, cu pasiune. Presimțind 
parcă din atitudinea grosolană a 
tatălui ei, că dragostea. îi este 
amenințată, Ruxandra încearcă 
să fugă cu omul iubit. N-a fost 
în intenția autoarei de a o pre
zenta pe Ruxandra drept 0 revo
luționară, sau o luptătoare pen-

banii. Șer- 
ea, Ruxan- 
și la bucu- 
acest mo- 

importanță

tru emanciparea femeii. Ruxandra 
este o fată cinstită, dreaptă, cu
rată, totuși insuficient de puter
nică, prea 
a-și putea 
dreptul la 
de aceea, 
duit al 
odată cu
ei, nefericirea generațiilor de 
femei care au spus ca și 
ea „N-am să mă deprind, nu 
Vreau, nu pot. Nu-i drept 1“ — 
și totuși n-au putut, n-au știut 
cum să se împotrivească, vieții 
de sclavie care le era hărăzită.

♦
Așezată într-un fotoliu, Ruxan- 

dra coase. O oboseală gravă 
i s-a întipărit pe fața-i încă fru
moasă. Lucrîna, Ruxandra poate 
rămine singură cu ea, poate să 
se gîndească, să cugete. Au tre
cut aproape 30 de ani. Ruxandra 
a aflat în acești ani și despre a- 
facerile. dubioase ale soțului ei, 
și despre învîrtelile oneroase ale 
fratelui său. înțelegem din 

•închistarea Ruxandrei, din pri
virile obosite, absente, cît de mult 
o nemulțumește această viață. 
Protestează ades, deși firav. Din 
întreaga comportare a Ruxandrei 
din tăcerea ei, înțelegem că ea 
este tot atît de cinstită, tot a’.ît 
de dreaptă ca mai înainte, că 
mediul în care a trăit n-a reușit 
să-i murdărească gîndurile și 
sufletul curat. Energia Ruxandrei, 
căldura și gingășia sufletului ei 
sînt cheltuite insă din belșug 
pentru fiica ei —* Eliza. Pentru 
ea Ruxandra ar fi capabilă să 
facă orice sacrificiu. Măcar Eliza 
să-și găsească fericirea, să în
vețe, să fie liberă. Dragostea pen
tru fiică, gîndul că undeva de
parte trăiește Șerban, frumos, 
demn, dăruindu-se oamenilor — o

puțin pregătită pentru 
apăra pînă la capăt 
fericire. Tocmai, poate 

strigătul deSnădăj- 
Ruxandrei cuprinde 
durerea și suferința

★
Au trecut anii... lucrurile, viața, 

s-au schimbat mult, hotărîtor în 
jurul Ruxandrei. Numai familia 
ei a rămas aceeași : hrăpăreață, 
lacomă, rea. Tanți Cocea ne dez
văluie însă inima mereu tînără 
a Ruxandrei care înflorește acum 
pentru nepoata ei Veronica. Cu 
toate că este bătrînă, abia se 
mișcă, întrevezi dincolo de fața 
sbîrcită, palidă, frumoșii ochi ai 
Ruxandrei care-i luminează sufle
tul. Ruxandra este singura care 
muncește, care face ceva pentru 
a o ajuta pe Veronica în acea 
casă de tnntori. Și cu toate că 
au trecut zeci și zeci de ani din 
momentul ultimei întîlniri cu Șer- 
ban. înțelegi din durerea adîncă 
care se citește pe fața Ruxandrei 
atunci cînd se anunță la radio 
moartea muzicianului că n-a tre
cut nici măcar o. zi din viața Ru
xandrei în care aceasta să nu fi 
gîndit la el.

In numele dragostei, zdrobite 
de condițiile vitrege ale societă
ții trecute, în numele vieții chi
nuite pe care a dus-o, ea. Ruxan
dra își va sfătui nepoata să ple
ce. să-și părăsească familia și să 
trăiască alături de Pavel, tînărul 
muncitor pe care-1 iubește, în 
noua societate în care dragostea 
nu mai e înăbușită cu cruzime. 
Puritatea morală, dragostea de 
dreptate și adevăr, gingășia 
Ruxandrei se pot valorifica pen
tru prima oară în fericirea du
rată. în zilele noastre. Vero- 
nicăi.

fac să nu-și piardă încrederea în 
oameni, în viitor.

Dar din nou, mediul în care 
trăiește îi spulberă grosolan spe
ranța că fiica ei nu va trăi drama 
pe care ea însăși a suferit-o în 
tinerețe. Soțul ei, pentru a-și sal
va moșia ruinată, hotărăște să-și 
mărite fiica cu un avocat bogat. 
Indîrjire și teamă, voință și calm, 
o paletă întreagă de sentimente 
citești pe fața Ruxandrei în mo
mentul în care află netrebnica ho- 
tărîre. Cu un gest simplu, firesc, 
fără reticențe, Ruxandra își scoa
te șiragul de perie de pe gît, 
să-l vindă. Cu aceste perle speră 
să-și salveze fata... Dar așa cum 
întreaga ei viață a fost clădită pe 
o temelie falsă, pe neadevăr, nici 
perlele de logodnă primite de la 
„bogatul și îndrăgostitul“ ei soț 
nu puteau fi veritabile. Ruxandra 
însă continuă să lupte.

Acest al doilea tablou zugrăve
ște aceeași lume a capita.ismu- 
lui hrăpăreț ce nesocotește vi
surile și dorințele oamenilor; e- 
fortul Ruxandrei de a-și salva 
fata este zadarnic. Cu o îndrăz
neală uluitoare, Ruxandra — la 
capătul puterilor — propune iu
bitului fetei să fugă cu ea... Za
darnic ! Doctorul (Radu — iubitul 
Elize!) este departe de frumuse
țea morală a lui Șerban. Aflînd 
că moșia e ipotecată și deci Eliza 
nu-i mai poate oferi zestre, Radu 
dă înapoi. Astfel, fiica ei se va 
mărita cu un om pe care-1 dis
prețuiește. Și totuși Ruxandra 
continuă să spere, să creadă în 
frumusețea omului. Pe acordurile ’ noastre, 
muzicii ultimei întîlniri dintre une! V°fr,' frumoase, 
Ruxandra și Șerban. cortina cade £1' liberi de^exploaUre'și'll 
pe replica „Nu se poate să fie morală putredă, 
așa pretutindeni 1 Nu se poate 1

★
Picturile cu care am 

piesa Luciei Demetrius 
viață pe scenă și au 
spectatorilor nu numai ___ ___
loare și joc de lumini, ci prin 
replica concisă spirituală, idealu
rile înăbușite și idealurile care 
își găsesc realizare în timpurile 

dovedind că asemenea 
----------- , dragostea

poate înflori doar într-o societate

asemănat 
au prins 
înfățișat 
prin cu-

ADA SiMIONESCU



ASTAZ1 finalele la box
Astă seară de la ora 20,15 pe 

stadionul Republicii se vor desfă
șura finalele campionatelor re
publicane de box.

Programul complect al finalelor 
este următorul. Cat. muscă : L. 
Ambruș (Voința)—Puiu Nicolae 
(Dinamo) ; cat. cocoș: V. Șhio- 

ou (C.C.A.)—Toma Constantin 
C.C.A.) ; cat. pană : E. Cișmaș 

— Șt. Văcaru (Dinamo) ; cat. 
semiușoară: L. Romano (Fla
mura Roșie)—Gh. Fiat (C.C.A.);

Echipa de ciclism a R.P.R. a sosit în Capitală
Sîmbătă s-a reîntors în țară 

echipa cicliștilor romîni care a 
participat la cea de a IX-a ediție 
a „Cursei Păcii“, Varșovia—Ber
lin—Praga.

La ediția din acest an a aces
tei importante manifestări sporti
ve cicliștii romîni au obținut re-

cat. ușoară : C. Dumitrescu (Ști
ința)—Fr. Ambruș (C.C.A.); cat. 
semimijlocie; Șerbu Neacșu 
(C.C.A.)—M. Stoian (Știința) ; 
cat. mijlocie mică: V. Tiță 
(C.C.A.) — Gh. Simton (Meta
lul); cat. mijlocie; D. Gheorghiu 
(Dinamo) — Al. Blank (Progre
sul) ; cat. semi-grea : T. Nicule- 
scu (Progresul) — Gh, Negrea 
(C.C.A.) ; cat. grea : D. Ciobota- 
ru (Dinamo) — V. Mariuțan (Di- 
namo).

zultate meritorii în întrecerea cu 
cei mai buni cicliști amatori din 
lume. Constantin Dumitrescu a 
ocupat locul doi în clasamentul 
general individual, iar pe țări, 
echipa noastră s-a clasat pe lo
cul 6 dintr-un lot de 24 de for
mații participante.

Sportivi romîni peste hotare
Sîmbătă Ia amiază a părăsit 

Capitala plecînd spre Istambul, de
legația sportivilor romîni care va 
lua parte la întrecerile pentru 
„Cupa Mondială“ de lupte.

Luptătorii noștri vor evolua în 
cadrul competiției de lupte clasice

• In ziua de 17 mai a.c. a avut 
loc la Institutul Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea 
o ședință cu ocazia preluării func. 
ției de președinte al Institutului 
de către tov. acad. prof. Mihail 
Ralea.

Tov. Mihail Roșianu, care a pri
mit alte însărcinări, a mulțumit 
colaboratorilor Institutului pentru 
sprijinul primit în decursul acti
vității sale.

• Sîmbătă a părăsit Capitala 
Bojidar Petrovici, redactor la 
postul de radio Belgrad, care a 
fost timp de două săptămîni 
oaspete al Uniunii Ziariștilor din 
R.P.R.

La plecare, în Gara de Nord.

Declarația cu privire
la tratativele sovîeto-franceze

la următoarele categorii : muscă, 
cocoș, pană, ușoară, semimijlocie 
și mijlocie. Lotul luptătorilor ro
mîni este alcătuit dîn D. Pîrvu- 
lescu, M. Solț, V. Bularca, 
Horvath, Gh. Dumitru 
Belușica.

F. 
și M.

I ii form ații
ziaristul iugoslav a fost salutat 
de reprezentanți ai Uniunii Zia
riștilor din R.P.R. și ai Institu
tului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea.

• Sîmbătă a sosit în Capitală 
dirijorul britanic Muir Mathieson 
care va dirija o serie de concerte 
în țara noastră.

In Gara de Nord oaspetele a 
fost întîmpinat de reprezentanți 
ai Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea.

o La 19 mai a sosit în Capi
tală, la invitația Direcției Presei 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ziaristul elvețian Jean Heer, re
dactor la ziarul „Gazette de Lau- 
sanne“.

TEATRE: Teatrul de Operă și 
Balet: Lakme (orele 11 dim) ; 
Traviata (orele 19,30) ; Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia): 
Doamna nevăzută (orele 10 
dim.), Gaițele (orele 15). Matei 
Millo (orele 19,30) ; sala Stu
dio) : Cupa răsturnată (orele 
10 dimineața) Teatrul de 
Operetă : Vînzătorul de păsări 
(orele 10,30), Ana Lugojana (o- 
rele 19,30) ; Municipal; Răzvan 
și Vidra (orele 10 dim), Un ca
priciu și Să nu spui vorbă 
mare (orele 15), Arcul de triumf 
(orele 19,30); Armatei (13 sept.): 
Fîntîna Blanduziei (orele 10 
dim.); Avarul (orele 19,30) : An
samblul de Estradă (Victoriei 
174) : Cioara vopsită (orele 16), 
Cu dragostea nu-i de glumit (o- 
rele 20) ; Teatrul de Estradă 
(Grădina Boema) : Cer cuvîntul 
(orele 20) ; Circul de Stat: Arena 
primăverii (matineu orele 17 și 
seara orele 20,30) ; Teatrul Țăn
dărică (sala Orfeu) : Artiștii pă
durii (orele 11 dim.), 2-0 pentru 
noi (orele- 20) ; Teatrul Țăndă
rică (sala Academiei) : Băiatul 
și vîntul (matineu orele 11 dim.), 
Căluțul cocoșat (orele 17).

CINEMATOGRAFE: Patria, 8 
Martie, Elena Pavel, 1 Mai : Um
bre în port; Republica, București, 
Grădina Progresul, înfrățirea. Al. 
Sahia, Volga, Libertății: Pe răs
punderea mea ; Magheru, I.C. Fri- 
mu ; Al. Popov; Semne particu
lare ; Filimon Sîrbu, Lumina: 
Vagabondul (seria I) ; V. Alexan
dri, Victoria: Vagabondul (seria 
II), Complectare : La noi la To- 
direști; Maxim Gorki: In Afga
nistanul prieten și Pe pămîntul 
primitor al Birmaniei; Timpuri 
noi. Miorița : Recunoaștere pe 
fluviul Ian Tzi; Central, Carpați, 
8 Mai; Cavalerul fără lege ; Tine
retului : Tăunul; Grivița, Arta : 
Carola Lamberti; Vasile Roaită ; 
Infidelele; Cultural: Drum peri
culos ; Unirea: Fetele din piața 
Spaniei; C. David : Povestea vi
teazului Baiaia ; Flacăra; Trei 
starturi; T. Vladimirescu : Nufă
rul roșu ; Munca : Cercul diabo
lic; Moșilor, Aurel Vlaicu: Se
renada străzii; 23 August, N.
Bălcescu: A 12-a noapte; Don- 
ca Simo : Saltanat ; Gh. Coșbuc : 
Bel Ami; Ilie Pintilie : Ciocîrlia 
și Ilie în luna de miere; Popular, 
M. Eminescu: Sarea pămîntului; 
Olga Banele: Bancnota 
1.000.000 lire sterline.

de

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
guvernului U.R.S.S. între 15 și 
19 mai 1956, au făcut o vizită 
la Moscova dl. Guy Mollet, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Franceze, dl. Chris- 
tian Fineau, ministrul Aface
rilor Externe, și persoanele care-i 
însoțesc.

In timpul vizitei la Moscova 
ei au dus tratative cu N. A. Bul- 
ganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
V. M. Molotov, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministru al Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., pre
cum și cu alți conducători sovie
tici.

La tratative au participat con
silieri și experți atit din partea 
sovietică cit și din partea fran
ceză.

In cursul tratativelor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de prietenie, de sinceritate cor
dială și în spiritul înțelegerii re
ciproce, a avut loc un schimb 
util de .păreri atit asupra proble
mei relațiilor franco-sovietice și a 
căilor de îmbunătățire a acestor 
relații, cît și asupra ansamblu
lui problemelor internaționale. A- 
cest lucru a permis discuții 
utile care au arătat că într-o se
rie de probleme cele două guver
ne au puncte de vedere comune; 
în ceea ce privește problemele a- 
supra cărora nu s-a realizat o 
micșorare a divergențelor, trata
tivele au dus cel puțin la o mai 
bună înțelegere a pozițiilor ce
lor două părți.

Reprezentanții celor două gu
verne au constatat în unanimi
tate că unele relații dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Fran
ceză, unite prin legături tradițio
nale de prietenie, se dezvoltă pe 
baza Înțelegerii și 
reciproc.

Cele două guverne, 
dorința de a acționa 
slăbirii încordării internaționale, 
au recunoscut că dezvoltarea și 
îmbunătățirea relațiilor franco- 
sovietice în toate domeniile, co
respund totodată intereselor ce
lor două popoare și constituie un 
aport substanțial la întărirea 
păcii și securității generale.

Ele au constatat cu satisfac
ție îmbunătățirea obținută în ul
tima vreme în situația interna
țională. Considerînd însă că în 
prezent nu există încă încrede
rea necesară între state, repre
zentanții Uniunii Sovietice și 
Franței au subliniat hotărîrea 
lor fermă de a lua măsuri a că
ror înfăptuire ar contribui la în
tărirea încrederii reciproce și la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
state, independent de deosebirile 
care există în sistemele lor po
litice, economice și sociale, tn 
legătură cu aceasta, recunoscînd 
importanța contactelor persona
le, conducătorii Uniunii Sovietice 
și Franței și-au exprimat speran
ța că în viitor astfel de contacte 
între oamenii de stat din dife
rite țări se vor dezvolta.

Reprezentanții Uniunii Sovie
tice și Republicii Franceze își 
reafirmă atașamentul față de 
principiile Cartei Națiunilor U- 
nite, a căror aplicare efectivă 
este menită să contribuie la re
glementarea consecventă a pro
blemelor nerezolvate.

Ei confirmă dorința guverne
lor lor de a se călăuzi după pre
vederile Cartei, care recomandă

respectului

animate de 
în vederea

Guy Mollet: Tratativele 
cu conducătorii

sovietici m-au convins de dorința de pace.
a popoarelor sovietice

Ì însemnări de la o j

{ conferință de presă j Femei din trei continente
despre copiii patriei noastre
Ne aflam într-una din sălile 

Casei Ziariștilor la o con
ferință de presă cu dele

gațiile de femei canadiene, liba
neze șl elvețiene care timp de 
două săptămîni ne-au vizitat țara. 
Ascultindu-le vorbind despre cele 
ce au văzut în timpul vizitei, mai 
ales în legătură cu ocrotirea ma
mei și copilului, ne glndeam că 
nu este zi în care în vreun colț 
al planetei noastre să nu vină pe 
lume o nouă ființă omenească. 
Și oricare ar fi locul nașterii, cu
loarea pielei sau a ochilor micu
țului, el este primit cu aceeași bu
curie în brațele iubitoare ale ma
mei și învăluit în privirea plină 
de dragoste a tatălui. Venirea pe 
lume a unui copil este totdeauna 
prilej de bucurie. Dar dincolo de 
bucuria primului moment încep 
grijile care în fiecare țară sînt 
de altă natură. Altfel va gîndi 
despre viitorul fiului său o ne
gresă din plantații și altfel o țe
sătoare din țara noastră, de pildă. 
Sînt deosebiri ce provin din con
dițiile de viață fundamental dife
rite. Or tocmai despre aceasta au 
vorbit oaspetele 
trei continente.

noastre venite din

Vorbește o femeie în vîrstă, 
cu părul alb. tăiat scurt. 
Este Annie Pashka, con

ducătoarea delegației femeilor din 
Canada Răsfoiește paginile unui 
carnețel și privește de-a lungul 
mesei la care sînt așezați ziari
știi. Cu glas domol își deapănă 
impresiile despre cele văzute în 
țara noastră.

„Ceea ce mi-a plăcut este felul 
în care sînt crescuți și educați 
copiii în țara dvs. Ei au la 
dispoziție creșe, cămine de zi pe 
lingă întreprinderi și cartiere 
Copiii par mult mai dezvoltați de
cît la noi în țară și acest lucru 
este valabil chiar și pentru copiii 
cei mai mici. Ei sînt veseli și în
drăzneți".

Vorbitoarea povestește despre 
impresiile culese la Timișoara 
unde a vizitat casa pionierilor. A- 
colo a văzut copii ocupîndu-se de 
aeromodelism, desen, radiofonie 
și altele. De mici, copiii se obiș
nuiesc cu diferitele meserii, cu 
tehnica, cu arta. Și oaspeta noa
stră relatează că a impresionat-o 
spiritul colectiv al copiilor, afec
țiunea lor reciprocă.

„Rina acum eu am citit despre 
socialism. Acum, l-am văzut cu 
ochii mei...“.

Creșele, căminele de copii, dis
pensarele și maternitățile pe care 
le-a văzut în R.P.R. au produs o 
puternică impresie asupra învăță
toarei Leila Ashker din delegația 
libaneză, puțin obișnuită în țara 
ei să vadă copii înconjurați de 
atita grijă.

„Am constatat că în țara voa
stră — ne-a spus Leila Ashker 
— chiar și la sate există creșe, 
cămine, grădinițe, dispensare și 
case de naștere. Ceea ce insă m-a 
emoționat profund a fost vizita 
pe care am făcut-o la școala pen
tru copii surdo-muți de la Cra- 
iova și la maternitatea din Plo- 
ești unde se dă o atenție deose
bită, în special, copiilor născuți 
prematur. In timpul acestor vizite 
m-am convins că în țara voastră 
toți copiii chiar și cei infirmi sau 
născuți înainte de vreme, sînt în
conjurați cu aceeași dragoste pă
rintească, cu 
margini.“

Răspunzînd 
referitoare la 
mat-o despre , 
Alice Kronenbltter, membră a de
legației elvețiene, a arătat că a 
impresionat-o în mod plăcut fap
tul că tînăra generație din țara 
noastră este educată în spiritul 
dragostei față de muncă. In El
veția, din păcate, lucrurile se pe
trec altfel. ,,La noi — a spus 
Alice Kronenbltter, cind vrei să

aceeași grijă fără

întrebării noastre 
părerea ce și-a for- 
copiii din R.P.R.,

pedepsești un copil în școală ti 
dai să facă o muncă. Un profesor 
a dat ca pedeapsă unor copii să 
dea ajutor într-o bibliotecă. Prin 
aceasta se cultivă la copii senti
mentul că munca nu este o 
onoare ci o rușine, o pedeapsă". 
Delegata elvețiană ne-a relatat 
în continuare că in Romtnia a 
văzut grija cu care este format 
tineretul. Ea a mărturisit că a- 
tunci cînd a făcut prima vizită 
la Palatul Pionierilor din Bucu
rești a plîns. Se gîndea la faptul 
că în țara ei pionierii — puțini 
la număr — sînt calomniați, deși 
sînt printre copiii cei mai harnici 
și mai inteligenți, Numai elemen
tele înaintate ale populației le a- 
rată dragoste și respect.

La sfîrșitul conferinței de presă 
ne-atn adresat doamnei Sylvia 
Markman, membră a delegației 
canadiene, care într-o declarație 
pe care ne-a făcut-o și-a exprimat 
mulțumirea de a fi cunoscut ti
neretul romin, viața sa înflori
toare.

Am rugat-o deasemenea pe învă
țătoarea Leila Ashker să adreseze 
cîteva cuvinte tineretului din țara 
noastră. Ea a transmis următorul 
salut. „Am avut deosebita cin
ste să vizitez țara voastră și să 
cunosc tineretul romin, căruia ii 
transmit cu acest prilej un căl
duros salut prietenesc, 
viitorul va face 
tineretul romin 
fie mai strînse. 
romîn !“.

Femei din 
Și la

reglementarea oricăror neînțele
geri prin mijloace pașnice și in
terzic amenințarea cu forța sau 
folosirea forței, cu excepția ca
zurilor de autoapărare.

Reprezentanții Uniunii Sovie
tice și Republicii Franceze își ex
primă convingerea că principala 
bază pentru coexistența pașnică 
și colaborarea prietenească între 
state o constituie respectarea re
ciprocă a integrității teritoriale 
și a suveranității, neagresiunea și 
neamestecul in treburile interne 
ale altora.

Schimbul de păreri care a avut 
loc în problemele securității în 
Europa a relevat că punctele de 
vedere ale celor două guverne cu și care merită un studiu aprofun- 
privire Ia faptul că pacea și se
curitatea în Europa au o impor
tanță hotărîtoare pentru menține
rea păcii generale, coincid. Nu 
s-a ajuns însă la un acord asu
pra mijloacelor de reglementare 
a problemelor europene.

Cele două guverne vor conti
nua colaborarea în interesul în
tăririi păcii generale, în scopul 
rezolvării problemelor impor
tante neregiementate. Ele sînt 
convinse că datorită eforturilor 
lor, precum și eforturilor altor 
guverne, însuflețite de aceeași 
voință de pace, încrederea inter
națională va fi stabilită, se va 
pune definitiv capăt războiului 
rece, cursa înarmărilor va înceta 
și astfel popoarele vor fi elibe
rate de primejdia unui nou răz
boi.

țărilor beneficiare să înainteze 
cît mai rapid cu ajutorul mijloa
celor pe care ele singure Ie vor 
alege în mod liber, pe calea pro
gresului economic și social, lată 
dece cele două guverne consi
deră că Națiunile Unite pot avea 
în acest domeniu un rol mai u- 
til ca oricînd. Conducătorii so
vietici au fost informați în pri
vința proiectelor guvernului fran. 
cez cu privire la această proble
mă. Ei au intimpinat cu simpa
tie ideile care stau la baza aces
tor proiecte menținindu-și însă 
punctul lor de vedere în ceea ce 
privește mijloacele de realizare a 
planului care le-a fost prezentat

PROBLEMA DEZARMĂRII

In cadrul tratativelor reprezen
tanții U.R.S.S. și Franței au dis
cutat pe larg problema dezar
mării și sînt de acord că în ac
tualele condiții ea reprezintă o 
sarcină internațională urgentă. 
Ei sînt convinși că rezolvarea a- 
cestei probleme va avea un rol 
deosebit de important tn micșo
rarea încordării internaționale, 
întărirea încrederii și ușurarea 
poverii cheltuielilor militare.

Guvernul U.R.S.S. și guvernul 
Franței vor continua eforturile în 
vederea realizării unui acord cu 
privire la dezarmare in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite. Ele 
subliniază marea importanță a de
zarmării nucleare și necesitatea 
folosirii energiei atomice exclusiv 
în scopuri pașnice. Acesta con
tinuă să fie scopul lor comun și 
ele vor continua să depună efor
turi pentru realizarea lui.

Cele două guverne vor continua 
eforturile în vederea realizării 
unui acord pentru luarea de mă
suri urgente în scopul unei redu- 
deri substanțiale, în condițiile 
unui control internațional, a for
țelor armate ale statelor, paralel 
cu reducerea corespunzătoare a 
armamentelor, și în primul rînd 
în scopul reducerii forțelor arma
te și a armamentelor celor cinci 
mari puteri.

Guvernul Franței recunoaște 
importanța hotărîrii guvernului 
sovietic cu privire la reducerea 
unilaterală a forțelor armate și ar
mamentelor sale, el este de părere 
că această hotărîre poate înlesni 
tratativele în curs cu privire 
dezarmare.

dat. Guvernul francez va exami
na* în același spirit de înțelegere 
propunerea sovietică cu privire la 
acordul general european de 
laborare economică.

ORIENTUL APROPIAT 
ȘI MIJLOCIU

In cadrul schimbului de 
deri reprezentanții U.R.S.S. și ai 
Franței au examinat situația 
care s-a creiat in Orientul Apro
piat și Mijlociu. S-a recunoscut 
că această situație necesită o a- 
tenție serioasă din partea tutu
ror guvernelor interesate în des
tinderea continuă a încordării in
ternaționale și în întărirea păcii 
generale.

Reprezentanții Franței au de
clarat că au luat cunoștință cu 

i interes de concluziile cuprinse în 
declarația din 17 aprilie 1956 a 
Ministerului Afacerilor Externe 
a! U.R.S.S. cu privire la situația 
din Orientul Apropiat.

Cele două guverne au convenit 
să acorde sprijinul necesar Or
ganizației Națiunilor Unite în 
eforturile acesteia de a consolida 
pacea în regiunea Palestinei și 
în îndeplinirea hotărîrilor cores
punzătoare ale Consiliului de Se
curitate.

Ele vor sprijini inițiativa Or
ganizației Națiunilor Unite de a 
asigura reglementarea pașnică a 
problemelor litigioase între sta
tele arabe și Israel pe o bază 
acceptabilă părților interesate.

Ele vor sprijini Națiunile Uni
te în eforturile acestora de a 
bunătăți soarta refugiaților.

ASIA DE SUD-EST

co-

ve-

îm-

la

AJUTORUL ECONOMIC 
Șl TEHNIC ACORDAT 

TARILOR SLAB DEZVOLTATE

Au fost examinate de asemenea 
problemele ajutorului economic și 
tehnic acordat țărilor slab dezvol
tate.

Guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Franței se declară întru
totul de acord că sînt necesare 
eforturi comune pentru acordarea 
de ajutor economic și tehnic țări
lor slab dezvoltate, ceea ce va 
permite stabilirea unei colaborări 
mai strînse între țări și va con
stitui o contribuție Ia cauza slă
birii încordării internaționale.

Scopul principal al ajutorului 
trebuie să fie acela de a permite

Reprezentanții celor două 
verne au analizat rezultatele 
tativelor care au avut loc la Lon
dra între președinții conferinței 
de la Geneva. Ei salută aportul 
adus la cauza aplicării acordu
rilor din 1954, la cauza întăririi 
păcii în Asia de sud-est.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
COMERCIALE 

SOVIETO-FRANCEZE
Reprezentanții Uniunii Sovie

tice și Franței au avut un schimb 
de păreri și în problema dezvol
tării comerțului dintre cele două 
țări. Ei au căzut de acord să În
curajeze prin toate mijloacele 
dezvoltarea schimbului de măr
furi franco-sovietic, recunoscînd 
că acest lucru corespunde inte
reselor economice reciproce și că 
va constitui un factor important 
de apropiere și înțelegere între 
popoare.

In vederea sporirii schimbului 
de mărfuri și a stabilității aces
tuia, reprezentanții celor două 
țări au convenit să încheie un a- 
cord pe termen lung asupra li
vrărilor reciproce de mărfuri, a- 
cest acord prevăzînd sporirea 
considerabilă an de an a livrări
lor Franței către U.R.S.S. de ma
șini și utilaje pentru diferite ra
muri, de materii prime șl pro
duse industriale și respectiv a 
livrărilor din Uniunea Sovietică 
de mărfuri care prezintă interes 
pentru Franța. Totodată acordul 
va prevedea livrări nu numai de 
mărfuri și materiale tradiționale 
în comerțul dintre cele două țări,

Președintele
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

gu- 
tra-

ci și de alte mărfuri și materiale, 
pe baza unei înțelegeri reciproce 
între părți.

Reprezentanții celor două gu
verne au căzut de asemenea de 
acord să studieze în continuare 
problema schimbului de mărfuri 
de consum și a înlesnirii contac
telor dintre cumpărători și vînză- 
tori.

S-a convenit ca tratativele pen
tru încheierea acordului susmen
ționat pe termen de trei ani să 
înceapă la Paris în septembrie 
1956, pentru ca acordul să poată 
intra în vigoare la 1 ianuarie 
Î957.

Reprezentanții sovietici au de
clarat că dacă se vor înlătura în
grădirile și discriminarea în co
merț, Uniunea Sovietică va putea 
spori considerabil în perioada 
menționată, achizițiile de mărfuri 
franceze și respectiv vinzarea de 
mărfuri sovietice în Franța, astfel 
ca la sfîrșitul perioadei de trei 
ani schimbul de mărfuri între 
U.R.S.S. și Franța să crească de 
aproximativ 3-4 ori în comparație 
cu schimbul de 
1955.

Reprezentanții 
verne au primit 
cordul realizat cu privire la sta
bilirea unei linii de navigație în
tre porturile franceze și porturile 
sovietice de la Marea Baltică.

RELAȚIILE CULTURALE 
DINTRE U.R.S.S. ȘI FRANȚA
Reprezentanții celor două țări 

au acordat o deosebită atenție 
problemelor schimbului cultural, 
științific și tehnic între Franța și 
U.R.S.S. Ei au fost fericiți să con
state că sînt întrutotul de acord 
că trebuie să se încurajeze prin 
toate mijloacele dezvoltarea aces
tor schimburi.

Guvernul francez a comunicat 
guvernului sovietic că dorește 
să-și aducă contribuția la lărgirea 
contactelor dintre cele două țări 
pe plan științific și artistic ; el de
clară că este gata să invite un 
grup de ingineri și oameni de 
știință sovietici să viziteze cen
trele înaltului comisariat francez 
pentru energia atomică și să or
ganizeze la Paris spectacole ale 
colectivului de balet al Teatrului 
Mare din Moscova

La rîndul său guvernul sovietic 
și-a exprimat dorința de a întări 
continuu legăturile culturale cu 
Franța și, în special, de a lărgi 
schimbul de literatură și de pu
blicații periodice.

Cele două guverne au aprobat 
textul declarației comune, anexa
tă la prezentul comunicat, decla
rație care stabilește principiile și 
formele colaborării culturale fran- 
co-sovietice.

MOSCOVA 19 (Agerpreș). — 
TASS transmite: La 19 mai Guy 
Mollet, președintele Consiliului 
de Miniștri al Franței și Chris- 
tian Pineau, ministrul Afacerilor 
Externe al Franței au ținut o 
conferință de presă la Casa Cen
trală a ziariștilor din Moscova.

Guy Mollet a reamintit în pri
mul rînd că Franța face parte 
din anumite comunități, are a- 
numite obligații, le este credin
cioasă și intenționează să le ră- 
mînă credincioasă și pe viitor.

De altfel, a adăugat el, nimenj 
nici nu a intenționat să ne ceară 
să renunțăm la aceste obligații.

Fidelitatea față de alianțele 
noastre, a continuat Guy Mol
let, nu ne-a împiedicat însă cî- 
tuși de puțin să depunem toate 
eforturile pentru a contribui la 
slăbirea continuă a încordării in
ternaționale și la înlăturarea ne
încrederii. Cu această intenție 
noi am sosit la Moscova. Chiar 
de la început am declarat acest 
lucru interlocutorilor noștri Și 
credem că am fost înțeleși.

Dacă au existat oameni care aș

teptau ceva mai mult de la acea
stă întîlnire acest lucru se ex
plică prin faptul că au fost prost 
informați. In realitate de la a- 
ceastă întîjnire noi am așteptat 
o mai bună înțelegere reciprocă 
Și dacă formulăm scopul în felul 
acesta, el a fost realizat. In 
unele probleme punctele noastre 
de vedere s-au apropiat. In pro
blemele asupra cărora au conti
nuat să mai existe divergențe 
am obținut prin convorbiri sin
cere o mai mare claritate.

Guy Mollet și Christian Pineau 
au răspuns apoi la întrebările zia
riștilor

Referindu-se între-altele la pro
blema germană, Guy Mollet a a- 
rătat că ambele părți consideră 
în principiu necesară unificarea 
Germaniei, dar că există diver
gențe în ce privește metodele de 
realizare a acestui scop.

Christian Pineau a anunțat că 
conducătorii francezi i-au invitat 
pe conducătorii Uniunii Sovietice 
să viziteze Franța și că problema 
acestei vizite va continua să fie 
discutată pe căi diplomatice.

mărfuri din anul

celor două gu- 
cu satisfacție a-

Cuvîntarea lui 6uy Mollet 
la posturile de radio și televiziune i 

din Moscova
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ALTE PROBLEME
Reprezentanții Franței 

U.R.S.S. și-au expus consideren
tele cu privire la crearea de 
uniuni europene, inclusiv în do- 
domenitil folosirii energiei atomi
ce în scopuri pașnice.

Cele două guverne au căzut de 
acord că este necesar să se dez
volte colaborarea intre țări în do
meniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice și, în special, 
să se sprijine colaborarea în acest 
domeniu în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.

Reprezentanții francezi au fă
cut un schimb de păreri cu cole
gii lor sovietici asupra probleme
lor în legătură cu Algeria și asu
pra politicii duse în Algeria de gu
vernul francez.

Reprezentanții sovietici și-au 
exprimat speranța că guvernul 
francez acționînd în spirit liberal 
va putea găsi soluția corespunză
toare, în spiritul vremii și în inte
resul popoarelor, acestei proble
me atît de importantă.

Reprezentanții celor două gu
verne și-au exprimat satisfacția 
în ceea ce privește rezultatele tra
tativelor lor și au căzut de acord 
asupra utilității reluării unor ast
fel de contacte.

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Franceze,GUY MOLLET

ȘÎ

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Tn seara zilei 
de 19 mai, la studioul de tele
viziune din Moscova au sosit dl. 
Guy Mollet, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Franceze și dl. Christian Pineau, 
ministrul Afacerilor Externe ai 
Franței, împreună cu ei au venit 
Maurice Dejean, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Franceze în U.R.S.S.,, 
S. A. Vinogradov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Franța și ofițeri su
periori din regimentul Normandie- 
Niemen

Șeful guvernului francez a ros
tit următoarea cuvîntare:.

Cînd am părăsit Parisul șl 
m-am îndreptat spre U.R.S.S. 
eram deja convins de dorința de 
pace a popoarelor sovietice. Tra
tativele pe care le-am dus cu con
ducătorii dv. nu au făcut decît 
să-mi confirme părerea. Plec cu 
convingerea că de acum încolo se 
poate pune capăt dezbinării tragi
ce a națiunilor și să se organi
zeze pacea.

Izolarea nu a putut să nu dea 
naștere la neîncredere, pentru că 
singure și izolate, popoarele nu 
pot scăpa de teamă. Teama este 
aceea care a generat războiul 
rece. Astăzi barierele care ne des
părțeau încep să dispară. In loc 
să ne amintim de trecut și să 
căutăm vinovatul trebuie să ne 
îndreptăm privirile spre viitor și 
să folosim posibilitățile ivite.

Viitorul reprezintă năzuința 
unanimă spre pace a întregii 
lumi. Nu există primejdie, nu 
există amenințare de agresiune. 
Aș dori să împărtășiți convinge
rea mea că toată lumea este îm 
credințată în egală măsură că 
războiul ar fi funest pentru toți.

Uneori există acțiuni dictate de 
teamă. Dar dorința arzătoare de 
a cunoaște și de a înțelege însu

flețește pe toți oamenii. Poporul 
francez dorește să cunoască în 
mod leal și prietenesc viața voa
stră. El este obosit de denatură
rile propagandei. El caută adevă
rul. Deși vizita mea la Moscova 
a fost foarte scurtă, sînt convins 
că aceeași dorință vă însuflețește 
și pe dvs.

Desigur există deosebiri între 
regimuri, instituții, ideologii. Dar 
înțelegerea și prietenia nu tre-, 
buie să sufere din această cauză. 
Mai mult, înțelegerea și priete
nia se pot întări datorită confrun
tării cinstite a punctelor de ve
dere. Tocmai la această confrun; 
tare prietenească trebuie să ducă 
eforturile pe care guvernele fran
cez și sovietic le vor întreprinde 
în scopul lărgirii diferitelor legă
turi între cele două țări.

Poporul francez dorește din tot 
sufletul ca între el și dvs. să se 
stabilească contactele cele mai li
bere, cele mai directe, cele mai 
sincere, cele mai cordiale. Vă pot 
asigura că el va contribui la a- 
ceasta în spiritul celei mai largi 
înțelegeri și prietenii. El cunoaște 
luptele grele pe care a trebuit să 
le duceți pentru a creia statul pu
ternic de azi. El admiră succesele 
dvs. și înțelege mîndria dvs. le
gitimă.

înainte de a mă înapoia la Pa
ris vreau să mulțumesc din toată 
inima gazdelor noastre sovietice 
pentru primirea atît de călduroa
să pe care ne-au făcut-o. Puteți 
fi convinși că înapoin-du-ne în 
Franța nu vom uita, această pri
mire la care s-a alăturat popu
lația Moscovei, cu o căldură caro 
ne-a mișcat profund și care^ va 
fi deosebit de apreciată de către 
poporul francez. .

In încheiere vreau să vă spun 
că sînt convins, profund convins, 
că această vizită va contribui lă 
întărirea prieteniei și păcii în lu
mea întreagă.

Conform hotărîrii guvernului sovietic

Un grup de ostași sovietici 
a plecat din R. D. Germana

BERLIN 19 (Agerpres). - 
ADN transmite : Tn conformitate 
cu hotărîrea guvernului sovietic 
de reducere a efectivului forțe
lor armate ale Uniunii Sovietice 
și de retragere a unor unități ale 
Armatei sovietice de pe teritoriul 
R. D. Germane, la 18 mai un prim 
grup de soldați și ofițeri ai Ar-

mateî sovietice a părăsit terito* 
ritul R. D. Germane.

La gara Falkenberg militarii' 
sovietic?, au fost salutați de către’ 
locuitorii Berlinului, delegații 
muncitorești, de tineret și de pio< 
nieri. Cu acest prilej a avut lotf 
și un miting care s-a transformat 
într-o demonstrație a prieteniei: 
germano-sovietice.

Sper că 
ca relațiile dintre 
și cel libanez să 
Trăiască tineretul

trei continente.. 
j"1 Și la sute și mii de kilo

metri depărtare de țările 
lor ele au văzut lucruri ce le-au 
impresionat adînc. Iar cuvintele 
pe care le-au rostit nu exprimă 
decît frînturi din puternicile sen
timente ce le stăpinesc

R. ȘERBAN
M. RAMURA

ANEXA

Declarația comuna cu privire la legaturile culturale 
dintre U.R.S.S. și Franța

In cursul tratativelor de la 
Moscova între delegațiile guver
namentale ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Franceze a avut loc 
un schimb de păreri asupra legă
turilor culturale dintre U R.S.S. 
și Franța.

1. —Cele două guverne au căzut 
de acord să asigure în cea mal 
largă măsură, pe bază de recipro
citate, colaborarea în domeniul li
teraturii, artei, științei, tehnicii, 
ocrotirii sănătății, învățămîntului 
etc., pe calea schimbului de dele
gații și de diferite persoane.

Pe aceeași bază părțile vor face 
de asemenea schimb de studenți, 
intenționînd să lărgească acest 
schimb.

2. — Cele două guverne își ex
primă Intenția de a contribui pe 
bază de reciprocitate, la un schimb 
de realizări în domeniile indicate 
mai sus, prin punerea la dispozi
ție de către fiecare țară a mate
rialului informativ corespunzător, 
prin organizarea de diferite expo
ziții, schimb de manuale și ma 
tcrial didactic, literatură tehnico- 
științifică și publicații periodice, 
precum și la organizarea de tur-

jnee ale teatrelor colectivelor ar
tistice și la organizarea de con
certe.

In urma invitației guvernului 
francez, părțile au căzut de acord 
cu privire la organizarea de tur 
nee în Franța ale colectivului de 
balet al Teatrului Mare al 
U R.S S.

3. — In urma schimbului de pă 
reri care a și avut loc intre de

partamentele competente, cele 
două guverne și-au exprimat do
rința să stabilească o colaborare 
mai strînsă în domeniul radio
ului și televiziunii, în special 
prin organizarea transmiterii de 
concerte, prin retransmiterea unor 
programe de radio și televiziune, 
pe bază de reciprocitate.

4. — In problema schimbului de 
filme, cele două guverne au hotărît 
să stabilească un proiect de a- 
cord care ar putea fi semnat în 
viitorul cel mai apropiat.

Ele și-au exprimat dorința ca 
fiecare din cele două țări să aibă 
posibilitatea prezentării necomer
ciale de filme documentare șl 
științifice.

5. — Cele două guverne vor 
contribui la dezvoltarea legături
lor sportive, atît individuale cît 
și colective, și vor face schimb 
de experiență în 
ril fizice.

6. — Cele două 
zut de acord să 
proc la dezvoltarea turismului 
sub diferite forme, individual sau 
colectiv, urmînd să creeze condi
ții materiale și economice mai fa
vorabile.

7. — Cele două guverne vor de 
pune eforturi in scopul de a con
tribui prin toate mijloacele posi
bile la stabilirea și dezvoltarea 
contactelor între organizațiile și 
instituțiile cele mai reprezentati
ve și calificate din cele două 
țări care se ocupă <u legăturile 
culturale.

de 
de 
în

domeniul cultu-

guverne au că- 
contribuie reci-

8. — Cele două guverne au că
zut de acord să contribuie la un 
schimb mai larg și mai liber de 
informații între cele două țări în 
scopul lărgirii cunoașterii de că
tre fiecare popor a culturii, mo
dului de viață și orînduirii socia
le a celuilalt popor.

Ele au căzut de acord să tipă
rească în U.R.S.S., pe bază de 
reciprocitate, o revistă franceză în 
limba rusă, editată de către orga
ne franceze competente.

Cele două guverne au căzut 
acord să studieze posibilitățile 
creare pe bază de reciprocitate
U.R.S.S. a unei săli de lectură so
vietice care să cuprindă literatură 
beletristică, științifică, tehnică și 
periodică franceză, precum și în
registrări de muzică franceză; 
în Franța — a unei săli de lec
tură franceză care să cuprindă 
literatură beletristică științifică, 
tehnică și periodică sovietică, 
precum și înregistrări de muzică 
sovietică.

9. — Cele două guverne de 
clară că sînt de acord să caute 
și să studieze noi forme de or 
ganizații și instituții care să con 
tribuie la îmbunătățirea continuă 
a legăturilor culturale dintre 
Franța și U R.S.S.

10. — Cele două guverne sini 
de acord că este de dorit să fie 
pregătite și semnate pe viitor o 
convenție de colaborare cultu
rală și tn acest scop’ vor însăr 
cina departamentele de resort 
să elaboreze textul convenției.

i PREGĂTIRI RĂZBOINICE

• Intr-un articol publicat în 
: organul serviciului de presă

din Hamburg al liceelor de bă- 
: ieți, Blank ministrul de război
• în guvernul de la Bonn, a a-
? nunțat că se fac pregătiri pen- 
: tru ca toți tinerii care termină 
? școala medie în vara anului 
; 1957 să poată începe serviciul
• militar în luna aprilie a anului 
ț următor.
î Blank a cerut ca toți tinerii
• care au terminat școala medie
• să presteze serviciul militar 
‘ timp de 18 luni înainte de a-și 
j continua studiile.

LONDRA. — Din surse bine 
informate se confirmă că guver
nul britanic și-a modificat poli
tica comercială față de China. 
De acum înainte se vor acorda 
autorizații de export cu destina 
ția China pentru un mare număr 
de produse care nu figurează pe 
listele strategice aplicate în co
merțul cu U.R.S.S. și țările co
muniste.

MONTEVIDEO, — La invita 
ția Sovietului Suprem al U.R S.S. 
Camera deputațflor din Uruguay 
a hotărît să trimită în Uniunea
Sovietică o delegație parlamen
tară

CAIRO. — După cum anunță
posturile de radio, președintele

O DEMONSTRAȚIE ?
DE PROTEST A ELEVILOR J 

ȘI STUDENȚILOR 
DIN TOKIO •*

La 17 mai studenții de la F 
peste 20 de institute de învă- F 
țămînt superior din Tokio, pre- F 
cum șl reprezentanți al studen- F 
ților din diferite orașe din Ja- F 
ponia, au organizat la Tokio o F 
demonstrație de protest împo- : 
trlva faptului că în Camera in- 
ferioară a parlamentului a : 
•ost aprobat proiectul de : 
lege pentru crearea de cir- :, 
cumscripții electorale mici. : 
Studenții au protestat de :■ 
asemenea împotriva reformei : 
învățămîntului. «“

Pakistanului. Iskander Mirza, a 
declarat că în curînd Pakistanul.’ 
va recunoaște guvernul R.P. Chi-.’ 
neze. S.U.A., a spus el, trebuie ’ 
să țină seama de un fapt împli
nit șl de asemenea să recunoască • 
China populară.

DAMASC. — Comitetul poli-. 
tic al Ligii arabe întrunit la Da-; 
mase, capitala Siriei a luat înț, 
discuție problema Algeriei. Laț 
discutarea problemei algeriene, 
au fost prezenți și reprezentanți:, 
ai mișcării de eliberâre din A1-. 
geria. Potrivit agenției France 
Presse. Ccmitetul Politic al Li-- 
gii arabe a hotărît să ridice pro-- 
blema Algeriei în fața Consiliu-; 
lui de securitate al O.N.U. și să; 
intervină pe lingă guvernul fran-; 
cez pentru încetarea măsurilor; 
militare și represive pe teritoriul; 
algerian.



------- . Tiberiu Utan

ÎNTÎMPLARE 
LA PRISACĂ

(Fabulă fără morală)

Moș Martin dăduse într-o vreme știre
Cum că ospătează, fără osebire. 
Cu faguri de miere, de la mic la mare 
Pe oricine trece-o simplă încercare.

La prlsacă-n codru i-au venit pe dată 
Lupi și veverițe, vulpea cea șireată, 
Buba, pițigoiul, și din neam mistreț 
Dintr-o turmă -ntreagă porcul mai isteț

— „încercarea — spuse Moș Martin 
sfătos — 

Nu-i să-nghiți nici săbii nici să-nghiți 
vr-un os. 

Fagurîi-or să-i ieie—acei ce, ca și mine, 
Vor ținea sub limbă una din albine*.

El alese una, și-o lipi sub limbă
Și apoi prin gură — uite-așa mi-o 

plimbă.
Lacom sare porcul, se repede iute —
Și împuns guifă citeva minute

Lupul, nu se-avîntă; veveri{a — ba! 
Și să mai Încerce nimenea nu vrea. 
Numai vulpea — care știți că 

e-ndrăzneață — 
înconjoară stupul, rîde sub mustață,

Și apoi înhață o albină-npripă, 
Mestecă și... arsă, ca zărghită țipă. 
Ca la șezătoare, toată obștea ride. 
Chiar și buha-și saltă rochiile hîde.

„Moș Martin, ne spune, haide, cum 
făcuși ?"

„Las să-i treacă vulpii, că vă spun 
acuș.

V ed eri de pe ce

de al 6-lea continent

Vedere generală
asupra sta {lunii „Mimîi“ de pe Antarctida.

Pe stînca „Ogoniok“ pinguinii și-au instalat 
un post de observație.

Faima de pasionat bibliofil pe 
care și-o făurise contele Samuel 
Teleki în lumea anilor imediat 
următori lui 1800 este subliniată 
și de următorul caz :

In perioada reformei, în Spa
nia a apărut o carte a re
formatorului Servetus intitulată 
„De restitutione christianisme“. 
Urmărit de inchiziția feudală spa
niolă autorul a fost nevoit să se

I Umor englez j
ș Tatăl se așeză în fața că- * 
: minului. Fiicele îl înconjurară • 
: și începură să-i povestească pe : 
: rînd ce lucru bun a făcut fie- *
• care în ziua de azi.
• — Eu am spălat vasele, — T 
: spuse cea mai .mare.• •
; — Iar eu le-am șters, —;
; spuse cea de a doua. j
• — Iar eu le-am pus pe poli- •
• ță — a spus a treia. i
• Cea mai mică se plînse: •
• — Iar eu am strîns numai î
• cioburile. i
! ★

— Eu nu am o părere prea : 
‘ ’ ! * 

o muscă alteia.
— Dar de ce ?
— Ei, chiar și pentru faptul î 

că el nu știu să umble pe ta- ?
_ van.

• ■ M « Ulii Vz L'A4-! ~ H

î bună despre elefanți, — spuse
---- w -n *

:
t

refugieze la Ge
neva, căutînd prie
tenia unui alt re
formator, Jean 
Calvin. Aci, ideile 
celor doi au venit 
în contrazicere, 
fapt pentru care 
Servetus, împreună 
cu cărțile lui a 
fost ars pe rug. 
Unul din cele 3 
sau 4 exemplare 
scăpate din pîrjol 
se găsea în biblio
teca lui Teleki.

Astăzi, la mai 
bine de o sută de 
anj de la moartea 
pasionatului colec
ționar de cărți, bi 
blioteca ce-i poar
tă numele, 
lată într-o 
construită în stilul 
arhitectonic al ba
rocului maghiar pe 

o stradă liniștită din 
Tg. Mureș, primeș. 
te cîteva ore pe 

zi vizitatorii din cele 
categorii sociale, din mai toate 
țările pămîntului. In cele cîteva 
săli spațioase, neluminate și ne
încălzite, — conform dorinței Ies. 
tamentare a lui Teleki — se află 
puse la dispoziția tuturor celor 
dornici operele marilor gînditori 
și creatori ai timpurilor antice și 
feudale. Ediții complecte din dra
maturgii greci și poeții latini, 
operele datînd din perioada pre- 
revoluției franceze de la 1789, lu
crări de artă și știință, toate își 
au locul lor în rafturile acestei 
biblioteci. Colecționar pasionat, 
Teleki a adunat Și lăsat urmași
lor cele 21 de volume cuprin- 
zînd descrierea Egiptului, lucra
re alcătuită de o comisie de sa- 
vanți francezi care au însoțit 
trupele lui Napoleon în campa
nia din nord-estul Africii, colec
ția de gravuri a italianului

■

insta- 
casă

Lumea toată știe că albina-nțeapă.
Eu, mîncai un trîntor și-ăsta-i 

de-altă teapă : 
Trîntorii — n-au țeapă !

Cristo for
Colum b

mai diferite cele 167 
Enciclope- 
de Dide- 
75 de vo- 
din Paris, 
revoluției

Gianbattista Piranesi, 
de volume ale Marii 
dii Franceze alcătuite 
rot și d’Alambert, cele 
lume ale Monitorului 
cuprinzînd cronica ------- ...
franceze din anii 1789, 1790,
1791, 1792, 1793 și 1795.

Biblioteca Teleki cuprinde o- 
pere unice în lume. Printre ace
stea se numără colecția de poe
zii a lui Balassi Bâlint, poet 
maghiar din secolul XVI, Atla
sul geografic.al lui Iansonius, ti
părit în 11 volume la Amsterdam 
între anii 1566-1661, primul at
las întocmit în mod științific, în 
spiritul descoperirilor din peri
oada aceea, și altele.

Ca încheiere, un amănunt 
amuzant, pe care-1 evidențiază 
și fotografia de mai sus : propor
țiile maxime șl minime ale căr
ților aflate în această bibliotecă.

Pop Claudiu Decebal
<•
<•

<• <>

Să nu vă sperie titlul acesta 
comemorativ, cititori care mai 
invățați încă istoria țării. Pop 
Claudiu Decebal nu e un nou 
domnitor al Țărilor Romîne, ul
terior descoperit. Nici istoric sau 
scriitor celebru. Nici măcar 
rudă cu vreunul din aceștia. Așa 
că de numele lui n-o să vă în
curcați in nici un manual di
dactic. Puteți răsufla ușurați.

Pop Claudiu Decebal este de- 
abia student. Numele lui inspiră 
insă respect, se impune majes- 
tos de la prima rostire: Pop 
Claudiu Decebal. Spuneți numai 
rar și cu accent grav de mat 
multe ori; Pop Claudiu Decebal, 
și vă veți înfiora de emoție și 
respect de parcă ați rosti Na
poleon Bonaparte.

De altfel. Pop Claudiu Dece
bal este și el o personalitate 
distinctă și cunoscută in cercu
rile cele mat largi ale haimana
lelor din urbea în care își exer
cită de mat mulți ani cinstita 
profesiune de student. Pop Clau
diu Decebal se află acum pe mă
reața redută a anului III I.M.F. 
Cluj. Cum a aiuns pînă aici ? 
Dacă spunem greu, e foarte pu
țin. tar dacă spunem imens de 
greu, e puțin. Credem că cel 
mai potrivit ar fi să spunem că 
Pop Claudiu Decebal a parcurs 
sinuosul drum de la anul / pină 
la anul III, tot atit de compli
cat și de dificil cum au făcut 
înconjurul lumii navigatorii a- 
ceia îndrăzneți.

Inedită

MARCEL ASCHENAZI
București

Mat tn două mutări

Din helicopter a fost coborît un pasager neobișnuit, un porc.

Alb: Rc7, Df8, Nfl, Cb4, Cd6 
Pa5, b5, c3, Negru : Rc5, De2, 
Th5, Cgl, Pb7, e4, f7.

în anii următori Columb mai 
conduce două expediții descope
rind noi meleaguri ale Americii. 
Mai tîrziu, deoarece tezaurul re
gal primea venituri prea mici din 
noua colonie, Columb este demis 
și arestat. Este adus în lanțuri în 
Spania dar nu peste mult timp 
este eliberat. Sărac și uitat Co
lumb moare la 20 mai 1506, fără 
să știe că pămînturile descoperi
te de el nu aparțin Asiei — cum 
credea el — ci constituie un nou 
continent.

Condițiile în care Columb și 
alți mari navigatori și-au reali
zat descoperirile provoacă admi
rația și respectul. Cu mijloace cît 
se poate de rudimentare, călăuziți 
numai de caracterul lor ferm, de 
cultura lor și de încrederea în 
concluziile raționamentelor lor, ei 
au pornit la descoperirea întinde
rilor necunoscute.

Ei rămîn pentru noi pilde de 
îndrăzneți deschizători de dru
muri.

cere echipajele cîteva săptămîni 
după părăsirea uscatului.

Dacă mai adăugăm la acestea 
acalmiile în timpul cărora coră
biile așteptau pe ocean zile și 
săptămîni întregi pornirea vîntu- 
lui, ne vom da seama că naviga
ția era o îndeletnicire deosebit 
de aspră și grea.

Dintre aceștia, Columb a fost 
unul din cei mai mari. El s-a 
născut în 1451 la Genova, ca fiu 
al unui meseriaș sărac, care a 
murit lăsînd drept moștenire o 
grămadă de datorii. Tinerețea și-a

tul său de atingere a Indiilor pe 
calea oceanului, navigînd spre a- 
pus. Acest proiect avea ca bază 
ideia că pămîntul este sferic și 
că deci un punct poate fi atins 
călătorind fie în direcția sa, fie 
în direcție contrară. Calculînd 
distanța care despărțea la apus 
Europa de Indii, un cosmograf 
italian, florentinul Paolo Tosca- 
nelli a ajuns ia concluzia că a- 
ceastă distanță trebuie să fie de 
vreo 10.000 km. care ar fi putut 
fi străbătută în cîteva săptămîni 
cu ajutorul vînturilor alizee. A- 
ceastă uriașă greșeală de calcul 
l-a determinat pe Columb să 
proiecteze călătoria sa. El a pro
pus proiectul său mai întfi gu
vernului portughez, care îl res
pinge, considerindu-1 fantezist.

Dezamăgit, Columb pleacă in 
Spania, la curtea regilor Casti
liei. După ani de zile de tergi
versări, în care timp Columb 
face propuneri și Angliei, Ferdi- 
nand și Isabela de Castilia ÎI nu
mesc pe „Cristobal Colon“ ami
ral pe viață.

Cu concursul bancherilor și ne
gustorilor din Sevila, Columb își 
echipează 3 corăbii, așa numitele 
„caravele“ ; „Santa Maria“, „Pin- 
ta“ și „Nina“. Cea de a treia a- 
vea numai 40 de tone. Echipajul 
de 90 de marinari se compunea in 
parte din oameni recrutați cu for
ța, iar restul delicvenți de drept 
comun.

La 3 august 1492, tn zorii zilei, 
mica flotă a lui Columb a ieșit 
din portul Paloș, îndreptîndu-se 
spre insulele Canare, unde o 
spărtură a „Pintei“ o oprește 
pînă la 6 septembrie. Vinturile 
favorabile duc apoî flota spre 
vest 33 de zile pînă la 13 octom
brie, la ora două dimineața, cînd 
unul din marinarii de pe „Pinta“ 
a anunțat că se vede pămîntul.

Dimineața, spaniolii au debar
cat, pe o insulă, inălțînd pe ea 
steagul castilian, și numind-o 
San Salvador. Această insulă 
face parte din arhipelagul Ba- 
hama și poartă azi numele de 
Wathing.

America fusese astfel descope
rită. Columb și oamenii săi cre
deau însă că debarcaseră pe me
leagurile „Indiilor“, în Asia.

Problema de astăzi reprezintă 
o «idee nouă și foarte interesantă. 
Se știe că in problemele moderne, 
pentru a se masca cît mai mult 
soluția, există anumite mutări de 
„încercare“ (curse) prin care al
bul amenință un mai. Față de a- 
menințarea albului, negrul are 
multiple posibilități de apărare, 
dar la una din ele albul nu mai 
poate da mat.

Caracteristic la ideea lui Asche- 
nazi este că adevărata cheie este 
chiar amenințarea din încercare 
și ea are drept amenințare, mu
tarea cursă; deci cheia și cursa 
se schimbă în mod reflex.

Pot oare tinerii noștri șahiști 
să găsească atît cursa cît și solu
ția reală ?

La 20 mai se împlinesc 450 de 
ani de la moartea lui Cristofor 
Columb, marele navigator, desco
peritorul „lumii noi“.

Viața și. opera lui se încadrea
ză într-o epocă deosebit de inte
resantă, aceea a decăderii feu
dalismului și a începutului ridi
cării burgheziei.

Marile descoperiri geografice 
au devenit posibile odată cu pro
gresele înfăptuite în construcția 
corăbiilor, care deveniseră mai 
capabile de a rezista unor călăto
rii îndelungate, pe mări și ocea
ne furtunoase. Perfecționările pri
veau în primul rînd forma coră- 

• blilor care nu mai puteau fi răs
turnate ușor de valuri, iar apoi 

■ cîrma și pinzele, care in noua lor 
formă făceau posibilă navigația 
in orice direcție, cu condiția "" 
existe vînt. Acestea precum și 
perfecționările aduse busolei și 
științei navigației, bazate pe cal
cule astronomice, care în sfîrșit 
permiteau corăbierului stabilirea 
poziției vasului cu o precizie ac
ceptabilă, au fost condițiile teh
nice strict necesare realizării ma
rilor descoperiri. Este drept că 
ele reprezentau totuși foarte pu
țin. Dimensiunile reduse ale co
răbiilor („Santa Maria“, vasul a- 
miral din prima expediție a lui 
Columb avea 100 de tone, lungi
mea de 20 m. și lățimea de 6 
m.) nu permiteau acestora să tn- 

J frunte marile furtuni. Conserva- 
. rea alimentelor și a apei de băut 

se făcea în condiții foarte proas
te.- Hrana lipsită de vitamine 
formată eproape exclusiv din 
pesmeți și carne sărată în bu
toaie, făcea ca scorbutul să se

sa
Cuvinte 

încrucișate

Muzică
tnchinat-o studiului astronomiei, 
geografici și navigației. în 1476, 
Colunib pleacă în Portugalia ca 
agent al unei case de comerț ge- 
noveze. Căsătorindu-se cu fiica 
guvernatorului insulei Portu-San- 
to, el intră în cercul navigatori
lor portughezi, unde studiază cu 
pasiune în arhivele portugheze 
probleme de navigație, precum și 
documentele care priveau expedi
țiile făcute de portughezi pe o- 
ceanul Atlantic. El participă apoi 
la cîteva expediții portugheze, 
ajungînd pină în Guineea.

In acea vreme ia ființă proiec-

de

zura in fiecare oră tn chip de
monstrativ citeva broaște, subli
niază intr-un fel caracterul pro
fund umanitarist și sensibil al 
lui Decebal, precum și realele 
sale calități de viitor om de 
știință.

Se mai știe de asemenea că 
Pop Claudiu Decebal flutura 
prin fața decanatului, ori de cite 
ori era cazul, certificate medi-

încă de la începutul carierțl 
sale în fața lui Pop Cladîu 
cebal au stat piedici dintre 
mai dificile. In anul / a 
exmatriculat deoarece a 
suprins în neplăcuta poziție 
cînd mina sa șterpelea niște 
bani dintr-un buzunar . care, , . ___
după cite s-a constatat, nu e'ra cale care atestau fără putință de 
al lui. Indignat de această sa- tăgadă cum că în zilele cind 
mavolnicie strigătoare la cer, el se plimba pe bulevard cu alte 
Pop Claudiu Decebal s-a prezen. 
laț tn fața unui funcționar al 
Ministerului Tnvățămîntului, ca
re. după ce a primit din 
partea acestuia o mustrare 
severă, și-a cerut scuze și 
t-a laminat O dispoziție de rein- 
matriculare, promițîndu-i și pe 
viitor sprijin și ajutor dezinte
resat.

Reabilitat astfel de către mă- 
rinimpsul [umționar al Ministe
rului Tnvățămîntului, Pop Clau
diu Decebal și-a reluat stu
diile, dedieîndu-se în exclu
sivitate bulevardelor și be
țiilor. Restul perioadei pină la 
anul III, cu toate Cercetările 
amănunțite și investigațiile fă
cute, rămlne pierdut în umbra 
unor mistere de nedezlegat. Tot 
ce se știe este faptul că Dece
bal venea uneori și la cursuri, 
și mai ales la orele de fiziolo
gie la care se amuza maltra- 
tind cu plăcere șl gingășie de 
satrap .animalele de experiență. 
Acest amănunt precum și, acela 
că din dorința aprinsă de a de
veni un chirurg priceput spin-

De
ce le 
fost 
fost

haimanale, era de fapt teribil 
de bolnav, ceea ce îl împiedica 
firește să vină la cursuri și se- 
minarii.

Făcind un serios efort de me
morie colegii săi își amintesc 
cum că Decebal mai venea ci-, 

deodată și la seminarii, fapt 
care nu-t stînjenea insă preocu
pările sale cotidiene. După ce 
se așeza comod in fundul sălii 
(de preferință cu picioarele pe 
bancă), întreținea citeva ore, ca 
antidot ‘împotriva plictiselii, o 
șuetă cu vreo amică de-a- sa. 
Atunci cînd, din întîmplare, dă
dea ochi cu vreun profesor, lec
tor sau examinator, Decebal de 
obicei politicos ca un veritabil 
gentlemen devenea recalcitrant 
și-i insulta fără jenă, socotind 
că firesc ar fi ca ei să-i poarte 
respect și nu invers.

Sosirea examenelor punea tn 
fața 'lui Pop Claudiu Decebal 
unele dficultăți. La examene 
există din partea profesorilor 
pretenția absurdă cum că tre
buie să răspunzi la toate între
bările din materia predată. De
cebal le făcea și această con
cesie. Răspundea. Și de cele mai

multe ori lua examenele. Cum 
se explică acest mister ? E sim
plu. Decebal avea fițuici. In 
confecționarea unor asemenea 
obiecte de uz practic era mae
stru neîntrecut. Fițuica, așezată 
strategic pe genunchi și pusă 
permanent sub supravegherea 
ochiului său dibaci, răspundea 
fără greș la orice întrebare. O 
singură dată s-a intimplat să 
aibă ghinion : la un examen 
histologie. Din imprudență și 
neatenție, Decebal a omis 
facă pe fițuici și desenele res
pective care se cereau, ceea ce 
a dus la pierderea examenului. 
Decebal și-a făcut imputări gra
ve cu această ocazie și a luat 
măsuri ca la examenul din 
toamnă fițuica să fie prevăzută 
și cu desene.

Profesiunea de credință a ilu
strului Pop Claudiu Decebal 
este aceasta : „In viață trebuie 
să știi să te invirtești“. Decebal 
știe să se invirtească. Tn sfera 
preocupărilor sale „personale" in. 
tră după cum se știe acte dintre 
cele mai imorale, furturi și tra
fic clandestin de medicamente. 
Decebal scoate bani și din pia
tră seacă și mai ales de la fe
meile care intră în murdara sa 
tovărășie. N-are scrupule, nu 
știe și nici nu vrea să știe ce-i 
asta. Idealul său de aur e să 
fie toată viața student, indife
rent la ce facultate.

In momentul de față Decebal

să

are însă din nou piedici serioa
se : a fost iarăși exmatriculat. 
Colegii Și decanatul au răsuflat 
ușurați. Cu această ocazie vrem 
să anunțăm Ministerul Invăță- 
mlntului atrăgindu-i .atenția că 
va primi fără îndoială cit de cu- 
rină vizita exstudentului Pop 
Claudiu Decebal. Sperăm că de 
data aceasta Ministerul va fi 
tot atit de binevoitor cu dinsul 
și va ruga pe unul din portari 
să-i arate ușa pe care să iasă, 
după ce in prealabil i se va 
înapoia cererea de reinmatricu- 
lare spre a o păstra in arhiva 
familiei sale, in forma tn care 
a fost adusă.

Pop Claudiu Decebal face insă 
parte dintr-o specie de dăună
tori foarte rezistentă care nu 
va dispare ușor. Nu e exclus 
ca la toamnă el să apară ca o 
ciupercă otrăvitoare după ploaie 
la o altă facultate și să-și rein- 
ceapă acolo strălucita sa carie
ră de student. Se recomandă 
deci studențimii clujene să fie 
cu ochii in patru, să folosească 
drept analcid pentru strivirea 
unor asemenea paraziți, izolarea 
totală de restul tinerilor, forța 
ucigătoare a ridiculizării și a 
disprețului. Fiți atenți, tovarăși 
studenți: Pop Claudiu Decebal 
și alții de teapa lui mai sint 
încă printre voi!

I. BAIEȘU 
ST. HALMOȘ

ORIZONTAL
1. Instrument de percuție. 5. Se

miton aflat între două note cu 
aceeași denumire, una din ele 
fiind alterată. 7. Plural. 8, Inter
val compus dintr-o octavă, ș,i o 
secundă. 9. Mai puțin decît un 
semiton! 11. Un pian mai... comod! 
13. Felu] de a fi al unei game, 
adică majoră sau minoră. 15 
Strămoșul pianului. 16. Fără ton. 
18. Popor migrator. 19. Antime- 
ridian. 21. Papagal american. 22. 
Instrument muzical cu coarde. 24. 
Invers ar fi notă muzicală. 26. 
Comunicație între două fiorduri, 
în Norvegia. 28. Se dau copiii în 
leagăn. 29. Mi bemol în denumi
rea alfabetică. 30. Efectul obținut 
prin succesiunea regulată a tim
pilor tari și slabi. 32. Voce cu su
nete grave (pl.) 34. Așa cum mai 
pot fi secundele, cvartale și cvin- 
tele, în afară de mari, mici, mic
șorate și perfecte. 36. Altă notă 
întoarsă. 37. A solfegia. 38. Radu 
Zaharescu, 39. Capabil. 41. Notă 
din gama orientală. 42. Instru
ment de suflat cu o întindere de Semn ce reprezintă sunetul muzi- 
aproape 3 game. 44. Alfa și ome- cal. 11. II găsiți pe Bistrița. 12.

ga. 45. Acompaniament în expre
sie populară. 47, Dominanta ga
mei fa major. 48, Bine 1 49 Instru
ment de muzică, cu coarde. între
buințat în antichitate. 51. Lamă 
dintr-un lemn anumit care scoa
te sunetele oboiului (pl.) 56. Terța 
compusă dintr-un ton și uu semi
ton. 57. Gamele situate la o terță 
mică inferioară față de cele ma
jore sau la o terță mică superioa
ră față de cele minore. 59. Pictu
ra, muzica, coregrafia etc.

VERTICAL
1. Prima notă a unei game. în 

denumirea funcțională. 2. Game 
care au aceeași denumire, dar di
feră ca mod (m. sing) 3 Arbore 
originar din India. 4. Fir. 5. Alt 
strămoș al pianului (pl). 6. A 
noua parte dintr-un ton. 7. Instru- 
ment muzical, modificat în 1711 
de italianul Bartolomeo Cristofori. 
numindu-1 pianoforte sau fortepia- 
no (pl.) în loc de clavecin. 10.

Neon. 14. Metodă de pian pentru 
începători. 15. Instrument de 
acompaniament, cu coarde. 17. 
Instrument muzical numit și mus. 
cal, cunoscut încă de pe timpul 
romanilor, care îl numeau fistula. 
20. La notele muzicale, precizea
ză durata sunetului (pl.) 22. In
strument muzical de suflat, din 
alamă. 23. La bemol. 25 Semito
nuri aflate între două note eu de
numiri diferite, una din ele fiind 
alterată. 27. Semn de alterație 
care așezat înaintea unei note, 
urcă intonația cu un semiton. 31. 
Grupare de oameni în comuna pri
mitivă. 33. A da viață notelor. 
35 Un pian, o violină și un vio
loncel. 37. Do diez. 40 Zeul păs
torilor și țarinelor, ce cînta din
tr-un flaut numit syrinx. 41. Re 
diez 43. Poem destinat ă fi cîn. 
tat, la cei antici. 46. Măslin. 50. 
Notă de tambură. 52. Nota... re
dacției I 53. întrebare. 54. Cuvînt 
din refrenul cîntecelor populare. 
55. încă odată. 56. Nume de fată. 
58. Consoană dublă.

Cuvinte mai puțin cunoscu- 
te=EID
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