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secretarul oțelarilor nu se mai po
menește. Aseară doar a mers cu 
Stoian pe stradă, au discutat cîte 
toate, l-a Întrebat cum se simte

A fost de fată Zeqi Agolli, în
sărcinat cu afaceri' ad-lnterirn ăl 
R. P. Albania la București,'’

» tM I • 
(Agerpres)

„ScTnteia tineretului“

• MARIE MORVAN r In- 
tilnirea tinerelor fete din 
Europa.

Continuă vizitarea altor sec
ții. La un moment dat cîți- 
va tovarăși sovietici se o- 

presc fn fața unej table negre pe 
care cineva scrisese cu creta anun
țul unei adunări generale a orga
nizației U.T.M. Tovarășul Putini- 
că, directorul general al uzinelor, 
ii spune tovarășului Kozlov

— îmi pare rău că nu-s 
mist...

Frol Romanovici rîde și-i 
punse:

— Sinț de acord. Dar cu

munca 
orașe- 
Po pu
și mi-

Buletin msdical 
cu privire la starea sănătății 

proșsdintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

dr. Petru 6roza

Totul s-a petrecut firesc, ca o 
întilnire între prieteni. Stringeri 
de mină, prezentări, cîteva foto
grafii în grup și pe nesimțite 
s-a stabilit o legătură, aș spune, 
intimă între oaspeți și gazde. Nu 
era nimic protocolar. Părea o vi
zită în casa unor cunoscuți ce-ți 
sînt dragi. E drept, casa era cam 
spr.țioasă, iar locatarii ei cam 
npulțj, dar aceasta nu altera cu 
nimic simțămintele de prietenie, 
căldura întîlnirii.

Primul popas a fost făcut în 
cabinetul directorului gene
ral. Acolo deputății sovie

tici au aflat istoricul fabricii, dru
mul lung șl spinos de la modes
tele ateliere de reparații din 1924 
pînă la modernele uzine din zi
lele noastre.

Dar vizita a Început de fapt în 
secția forjă grea. O lozincă în 
limba rusă i-a intimpinat pe oas
peți, însă poate mai grăitoare de- 
cît cuvintele scrise pe panou erau 
gesturile prietenești ale muncito
rilor, bucuria cu care au salutat 
pe solii poporului sovietic. Mași
nile uriașe produceau un zgomot 
infernal. Interpreții cu greu reu
șeau să mențină firul discuțiilor. 
Dar intr-un colț, simplu, fără ca 
măcar o singură vorbă să fie 
schimbată, are loc o întilnire prie
tenească pe care fotografii s-au 
grăbit s-o înregistreze pe peli
culă; Vera Rincinovna Boianova, 
ministrul Sănătății al R.A.S.S. 
Buriat-Mongole s-a apropiat de 
electriciana Dorina Riglevit, i-a 
strîns mîna și a îmbrățișat-o. Un 
alt deputat sovietic i-a dat mun
citoarei buchetul de garoafe roșii 
pe care ti primise la intrarea în 
uzină.

oră realizările 
organiza munca 

fel incit in a-

Uzlnele ,,23 August“. O dimi
neață de mai în care soa
rele și ploaia fac casă bună. 

In curtea uzinelor un grup nu
meros așteaptă. Minutele se scurg 
mai greu ca de obicei, lnsfîrșit, 
se ivește un convoi de automo
bile. Au sosit oaspeții sovietici — 
membrii delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. care ne vizitea-
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turilor, grăpatul, plivitul și 
prășitul lor.

Fruntași ai recoltelor bogate 
nu sînt insă numai printre co
lectiviști. Sint mulți și prin
tre tinerii mecanizatori. Aceș
tia, antrenați campanie de 
campanie in lupta pentru spo
rirea continuă a producției a- 
gricole, au căpătat cu timpul 
o bogată experiență. Oare 
această experiență nu cons
tituie o comoară ? Ei știu că 
folosind cu pricepere metoda 
graficului orar la lucrările 
din cîmp, iși pot controla 
în fiecare 
și-și pot 
in așa 
ceeași unitate de timp să exe
cute un volum de lucrări me
reu sporit. Știu de asemenea 
că organizarea muncii In ca
drul brigăzii și folosirea ra
țională a puterii de tracțiune 
a tractorului sint factori care 
contribuie în mare măsură 
atît Ia depășirea normelor de 
producție cît și la însemnate 
economii. Că metodele acestea 
sint bune, s-au convins mulți 
și de aceea în primăvara a- 
ceasta pe terenurile gospodă
riilor de stat sau pe ogoarele 
gospodăriilor colective pot fi 
văzute multe tractoare care 
trag pe brazdă nu numai o 
mașină agricolă, ci un agregat 
format din mai multe mașini. 
Sporește astfel productivitatea 
muncii, se reduce timpul de 
efectuare a lucrărilor. Iar pre
țul de cost se reduce simțitor.

Metodele înaintate constituie 
o cheie a succeselor in orice 
ramură de producție. Din a- 
ceastă cauză ele trebuie să fie 
popularizate pe scară largă și 
tot mai mulți trebuie să fie 
aceia care le folosesc '

Multe inițiative prețioase se 
nasc ia locurile de muncă ale 
mecanizatorilor, in S.M.T.-uri, 
brigăzi, așă cum s-au născut 
și inițiativa utemiștilor din 
S.M.T. Chirnogeni — aceea 
ca' ntcl un tînăr mecanizator 
să nu rămînă sub plan. Dato
ria organizațiilor U.T.M., a ac
tiviștilor utemiști este de a 
sprijini asemenea inițiative, de 
a ajuta pe tineri ca în cinstea 
celui de al doilea congres al 
U.T.M. să obțină noi succese 
in producție. Pămintul nostru 
ascunde neprețuite comori. 
Trebuie să știi însă cum poți 
să i le smulgi. Nu se lasă fu
rat și de aceea este nevoie de 
muncă neobosită pentru ca 
sa-ți dea ceea ce-i ceri. Cum 
să muncești poți învăța de la 
căutătorii de comori, de la 
fruntașii recoltelor bogate, 
care au str’ns în timpul mun
cii lor un tezaur de învăță
minte.

Și învățămintele pe care le 
capătă să le aplice de îndată 
în practică, pentru ca să smul
gă și ei din comorile pămin- 
tului.

Aspecte din timpul vizitei delegației parlamenfare sovietice tn uzinele „23 August' 
prietenească intre o deputată sovietică și o muncitoare romlncă și o parte din 

mitingul din ' sectorul mecanică.
Oaspeții sînt întrebați în ce sec

ție doresc să meargă. Și cum sec
ția motoare se pare că-i interesa, 
popasul următor al vizitei a avut 
loc acolo.

în fața strungului lui Sotir Bă- 
dulescu se opresc cîțiva deputați 
sovietici. Strungarul tocmai ter
minase o piesă. Conducătorul de
legației sovietice, tovarășul F. R. 
Kozlov, o ia în mină și o exami
nează.

Întreabă :
— Cît cîntărește ?
Ii răspunde strungarul Bădu- 

lescu .
Urmează o nouă întrebare:
— Cit cîntărea piesa semifa- 

bricată ?
Tovarășul Kozlov nu pare mul

țumit de noul răspuns.
— Se consumă prea mult șpan. 

Ar trebui să se schimbe metoda 
de muncă.

Urmează apoi o discuție oare
cum tehnică. Tovarășul Kozlov 
povestește ceva din experiența so
vietică iar cei din jur îl ascultă 
atenți. Desigur, un sfat folosi
tor...

o întilnire 
participanfii la

Cu prilejul vizitării Com
binatului Poligrafic „Casa 
Scînteii“ doresc să transmit 
tinerilor cititori ai ziarului 
„Sclnteia tineretului“ și în
tregului tineret romîn salu
tul meu fierbinte' și cele mai 
bune urări la învățătură ce
lor din școli și institute, și 
spor la muncă t'nerilor din 
fabrici, uzine și de la sate.

Sînt fericit că am prile/ul 
să cunosc viafa și 
oamenilor muncii din 
le și satele Republicii 
lare Romîne, precum 
nunatul tineret romîn.
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700—800 ; aceasta este cifra 
medie a studenților care frec
ventează în aceste zile premer
gătoare examenelor biblioteca 
mare a Institutului de petrol 
și gaze din București (fotogra
fia nr. 1). Cei care o deservesc 
sint asaltați in flecare moment 
mereu de alți studenți care au 
nevoie de cursuri, manuale de 
specialitate, cărți tehnice etc. 
Biblioteca este de fapt locul 
preferat al studenților pentru 
studiu. Aici e liniște, lumină, 
spațiu și In plus ai un coleg 
fn dreapta sau tn stingă ta care 
Iți poate veni tn ajutor atunci 
clnd ai nevoie de o lămurire. 
De aceea, chiar dacă studentul 
n-are nevoie de un curs de la 
bibliotecă, vine să revadă no
tițele, să facă un conspect, o 
lucrare, prețuind fiecare clipă 
din timpul pe care-i mai are 
pină la apropiatele examene.

Studiul nu se desfășoară insă 
numai In bibliotecă. Sint lu
crări care necesită o sală, mai 
mică, mese speciale pentru 
planșe, aparate — mal ales 
pentru ultimul an care lucrea
ză acum la proiectul pentru e- 
xamenul de stat. Firește, Insti
tutul s-a îngrijit și de acești 
studenți și le-a pus la dispozi
ție săli special amenajate. 
Pină la predarea proiectului

în noua locuință, au adus vorba 
și despre Congres, dar despre a- 
cest angajament Stoian n-a suflat 
o vorbă. Și a avut dreptate. Pen
tru că așa cum avea să afle și 
Culeasă mai tîrziu, Stoian nu s-a 
pronunțat asupra angajamentului 
pe care secția avea să și-l ia în 
cinstea Congresului, pînă nu a- 
vea să cunoască părerea fiecărui 
tînăr. ’ * • <

Acum, Culeasă știe că setția 
cazangerie, al cărei secretar este 
se bucură de multă popularitate 
în uzină. Și poftim oțelarii, par
tenerul lor cel mai puternic în în
trecere, de multe ori le-a luat-o 
ca și acum, înainte. „Cu siguran
ță că vor să-și ia înapoi drape
lul“ — și-a zis Culeasă. Și-l vor 
chiar înainte de Congres l Zău, 
n-au idee rea. Dar nu he cunosc 
pesemne“. Deodată îi mai veni în 
minte cele două vagoane de fier 
vechi pe care oțelarii se angaja
seră să le colecteze în cinstea 
Congresului, cele 150 ore de 
muncă voluntară pe care aveau 
să le presteze pentru înfrumuse
țarea curții și se pomeni zicînd :

„Frumos angajament 1“
Apoi își aminti că încă de alal

tăieri discutase cu tinerii din sec
ție asupra angajamentului ce avea 
să-l ia secția în cinstea Congre
sului. Și socotind că tinerii au 
avut destul răgaz să se gîndească 
li convocă la o consfătuire în 
pauza de prînz. Se aprinse iarăși: 
„Oțelarii vor drapelul, de sigur. 
Să vedem numai dacă vor cazan
giii să-1 dea“.

Precum se vede 
să deții drapelul 
tașă.

în consfătuire 
bine de jumătate 
rerea unanimă a 
de cazangerie a

P.C. al Ucrainei, 
a exprimat priete

nia poporului sovietic față de cel 
romîn, interesul cu care oamenii 
sovietici urmăresc succesele noas
tre în construcția socialismului. 
Cu aceeași căldură, este primit și 
tovarășul Ionas lonovici Vildju- 
nas, președintele Comitetului exe
cutiv al Sovietului orășenesc din 
Vilnius (R.S.S. Lituaniană).

...Mitingul a luat sfîrșit. Aplau
ze îndelungate însoțesc salutul 
tovarășului Vildjunas în cinstea 
prieteniei romînc-sovietice.

Oaspeții sovietici părăsesc u- 
zina. Desigur, ei vor păstra 
amintirea primirii priete

nești, plină de dragoste, pe care 
colectivul uzinelor „23 August" 
le-a făcut-o.

UN bătr'n, odată, simțin- 
du-și sfîrșitul aproape, 
și-a chemat feciorii și 

le-a spus:
— In țarina pe care v-o las 

moștenire este ascunsă o co
moară. Eu nu-i cunosc locul ; 
voi căutați-o pretutindeni.

îndată după moartea tată
lui, copiii au pornit nerăbdă
tori la cîmp. Au săpat, au des
fundat, n-a rămas nid o pal
mă de pămînt nerăscolit. Co
moara însă n-au găsit-o.

Abia mai tîrziu și-au dat 
seama unde se află comoara 
pe care le-a dăruit-o bătrînul. 

răsco- 
bel- 
co- 

rod-

însămînțînd pămintul 
lit, au obținut la recoltat 
șug de roade. Aici era 
moara : în munca lor și-n 
nicia țarinei.

Șl-n țara noastră sînt 
numărați căutători de comori, 
dar nu ca cei din poveste. Ei 
cunosc bine și locul șl taine
le și modul în care pot scoa
te la lumină bogățiile pămîn- 
tului. Aceștia sînt fruntașii re
coltelor bogate. îi găsim răs- 
pîndiți In toate colțurile țării.

în stepa dobrogeană, în co
muna Cuza Vodă, există o 
gospodărie colectivă a cărei 
faimă a depășit de multă vre
me hotarele comunei. Pină 
deunăzi colectiva a avut ca 
vecină, tot :n Cuza Vodă, o 
întovărășire agricolă. Țăranii 
muncitori întovărășiți au ob
ținut in fiecare an producții 
sporite. Munceau oamenii cu 
sîrg și roadele muncii lor 
creșteau. Dar în țarinile co
lectiviștilor, străjuite de per
delele de protecție, parcă erau 
ascunse comori nesecate. 
Dacă am fi fost tn toamna 
trecută,acolo. în zilele clnd se 
cîntăreau* boabele culese de 
pe cîmpurl, am fi văzut că nu
mai la grîu colectiviștii au 
obținut cu 200 kg. mai mult 
la fiecare hectar, iar la po
rumb cu 400 kg. Plusul aces
ta, înmulțit cu sutele de hec
tare care au fost însăm'nțate 
cu grîu și porumb, totalizează 
multe zeci de mii de kilograme 
— o comoară. Care-i taina ei ? 
Munca făcută in colectiv după 
învățămintele agrotehnice. Nu 
spun numai cărțile, o spun 
oamenii care le-au citit și au

„foarte bine“ trei calificativul 
„bine“ și unui singur „sufi
cient“. (In fotografia nr. 3 tov. 
profesor Sanielevici verifică 
cum a lucrat studenta Adriana 
Laslo la subiectul pe care l-a 
primit).

Care dintre studenții medici- 
niști nu știe cit de greu este 
un examen ia clinica medicală ? 
Examenul acesta este subîm- 
părțit in alte patru examene — 
un examen practic — medicină 
internă, endocrinologie și bal
neologie. Și totuși, cind cu
noști toată materia poți să faci 
față chiar și acestui examen 
greu, deși mulți studenți din 
anul IV al Facultății de medi
cină generală din București, 
care'au obținut la examene re
zultate nesatisfăcătoare învinu
iesc comisia de severitate exa
gerată. A fost oare mai puțin 
severă comisia cînd a exami
nat-o pe studenta Elena Văsii, 
care a obținut rezultate bune 
la toate aceste examene ? Nu, 
desigur. Alta este cauza, Elena: 
Văsîi a învățat bine materia 
și a răspuns cu multă siguran
ță. (In fotografia 4-a studenta 
Elena Văsîi în timpul exame
nului practic consultind bolna
va In prezența tov. doctor asis
tent Bantea Corneliu pentru a 
întocmi fișa de observație.

acces de insuficiență coronariană 
acută însoțit de pericardită. Sta
rea generală satisfăcătoare, pul
sul 100 pe minut cu 
gularilăți, temperatura 38 cu 2, 
tensiunea arterială și respirația 
se mențin satisfăcător.

tineretul uzinei noastre se anga
jează să realizeze economii In 
lei echivalente cu fabricarea a 
douăzeci tone țeavă de un țol și 
jumătate; să colecteze trei va
goane de fier vechi; să presteze 
3000 ore de muncă voluntară la 
baza sportivă a uzinei. Una din 
primele zile ale lunii iunie tinerii 
au declarat-o ziua curățeniei uzi- 
neî .

Urmează discuții. Tinerii își 
iau angajamente individuale și pe 
brigăzi. De pildă, Ioan Manole, 
în numele brigăzii de la secția f>- 
letaj, al cărei responsabil este, 
s-a angajat ca în cinstea Congre
sului U.T.M. să realizeze planul 
lunar pînă la 27 iunie. îlie Marin 
prinde curaj. Iătă-1 acum la tri
bună.

„Tovarăși — spune el — briga
da noastră de la secția electrică 
se angajează ca tn cinstea Con
gresului U.T.M. să rebobineze pe
ste plan 12 electromotoare și să 
dea motoare rebobinate de cea 
mai bună calitate. Și se mai an
gajează să presteze 30 ore muncă 
voluntară la baza sportivă a uzi-

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala plecînd spre Tirana to
varășul Ion Cozma, secretar al 
C.C. al P.M.R. care va participa 
la lucrările celui de al Ilî-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Albania.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, tovarășul Ion Cozma a 
fost condus de tovarășii: Leonte 
Râutu, J. Fazekaș, Petre Lupu. 
Gbizela Vass, V. Cristache, Pa- 
vel Țugui, precum și de activiști 
ai C.C. al P.M.R.

angajamente
Lucrurile s-au petrecut cît șe 

poate de simplu. Oțelarii (prin 
oțelari la Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“ se înțelege brigada 
condusă de Nicolae Nicolau), s-au 
angajat ca în cinstea Congresu
lui U.T.M. să elaboreze trei șarje 
peste plan. Trei șarje, oricum nu 
e o glumă. Dar tinerii, in raport 
cu forțele lor, au cîntărit bine a- 
cest angajament și-au ajuns la 
concluzia că dacă vor munci mal 
organizat decît pînă acum îl vor 
putea îndeplini.

Vestea aceasta 1-a surprins însă 
pe Aurel Culeasă, secretarul or
ganizației U.T.M. de la secția ca
zangerie. Oțelarii, trei șarje I a 
cumpănit el. Și cum sta așa gîn- 
ditor a socotit pentru o clipă că 
om mai retras ca Ion Stoian

Tinerii din regiunea Iași în
scriu zilnic noi realizări în cin
stea celui de al II-lea Congres 
al U.T.M.

Numărul brigăzilor de produc
ție ale tineretului din întreprin
deri s-a ridicat în prezent la 178, 
iar cele de calitate și economii 
la 83. Cele 23 cursuri de minim 
tehnic, organizate în fabncile și 
uzinele regiunii, sînt trecventaîe 
de peste 2.000 de tineri. In ul
timele două luni, peste 160 de 
tineri ieșeni, printre care Dumi
tru Țiplea, ing. Kiss Andrei, Oli
viu Răhăianu și alții de la fa
brica de rulmenți din Birlad, au 
prezentat interesante propuneri 
de inovații și raționalizări.

In ultimele trei luni, tinerii 
muncitori din regiunea Iași au 
colectat 134.500 kg. de fier vechi, 
fruntași fiind tinerii de la ate
lierele C.F.R. „llie Pintilie“ din 
Iași și cei de la Atelierele C.F.R 
Pașcani. 6.000 de tineri din ora
șele Iași, Bîrlad, Vaslui, Huși, 
și Pașcani au prestat în ultima 
vreme 45.000 ore de muncă vo
luntară la plantări de pomi, a- 
meilajări de spații verzi etc.

Contribuția tinerilor din regiu
nea Iași se face mult simțită și 
în acțiunea de cooperativizare a 
agriculturii. In cele 231 gospo
dării agricole colective și înto
vărășiri agricole, constituite de 
la începutul anului pînă acum, 
au intrat aproape 2.500 de tineri. 
Aproape 100 de tineri au desfă
șurat o rodnîcă muncă politică 
în vederea constituirii acestor u- 
nități agricole socialiste. Intre 
altele, ei au contribuit la orga
nizarea a 24 de vizite ale țăra
nilor muncitori cu gospodărie in
dividuală în gospodăriile colecti-

mai au doar patru zile și fie
care student lucrează intens 
pentru a-1 termina. Profesorii, 
conferențiarii și asistenții vin 
foarte des printre ei, le dau 
consultații, li ajută să se des
curce. Fotografia nr. 2 surprin
de tocmai un asemenea aspect. 
Tovarășul conferențiar doctor 
Beca Constantin dă lămuriri 
studentei Elena Lazăr, din anul 
V al Facultății de geologie, 
pentru proiectul de geologie de 
șantier petrolifer.

In unele facultăți însă, stu
denții au și început examenele, 
iar rezultatele sînt firește, co
respunzătoare pregătirii fiecă
ruia. Cei care au invățat nu se 
pot plînge de exigența profeso
rilor — pentru că știu, că cel 
care examinează nu sînt sgîr- 
ciți la notă atunci cînd studen
tul cunoaște bine materia. Așa 
s-au întimplat lucrurile și ia 
examenul de radioactivitate 
susținut de anul IV 4I Facul
tății de fizico-matemâtici — 
.secția fizică atomică. Tovarășul 
profesor Alexandru Sanielevici, 
membru corespondent al Acade. 
miei R.P.R., la examen a fost 
exigent cu studenții. Cu toate 
acestea, din cei II studenți pe 
care-i ascultase din grupă 831, 
șapte au primit calificativul
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dramaturgiei

Tovarășul dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, a prezentat 
in ziua de 22 mai 1956 un nou

In curtea uzinelor „Republica“ 
din Capitală s-a improvizat in nu' 
mai; cîteva minute o tribună. $1 
asemenea unui roi de albine, tine
rii roiesc în jurul ei. Ei au fost 
anunțați că imediat după schimb 
are loc un miting în vederea în
tâmpinării cu noi succese în pro
ducție a Congresului U.T.M.

E multă animație. Tinerii au 
analizat din timp posibilitățile lor 
și-au stabilit angajamentele pe 
care au să și le ia în cinstea Con
gresului. Urmează acum doar să 
le aducă la cunoștința colectivu
lui.

Zău, dar asta nu-i o treabă u- 
șoară. E atîta tineret adunat aici. 
Poate cine știe, te intimidezi... Ilie 
Marin, de la secția electrică, nu 
e de loc lin orator bun. Dar e în 
schimb un foarte bun responsabil 
de brigadă. Poate greșește, dar 
el îl roagă pe Bîrsan, uii membru 
al brigăzii, să vorbească în locul 
lui.

Iată, la tribună urcă mai mulți 
tineri. Sînt membri ai comitetului 
U.T.M. Tînărul inginer Constan
tin Stănescu deschide mitingul. 
Tinerii îl iubesc cu toții penfru 
prețioasele sale sfaturi. El dă ci
tire angajamentului centralizat pe 
baza angajamentelor a numeroși 
tineri ai brigăzii.

„In cinste3 Congresului U.T.M.

următorul angajament care me
rită să fie popularizat. Tinerii 
din secția cazangerie se angajea
ză ca în cinstea Congresului 
U.T.M. să . realizeze peste pian

aplicaț apoi cele învățate, o 
dovedesc producțiile obținute. 
De faptul acesta s-au convins 
și întovărășiți! și nu de mult 
au intrat cu toții în gospodă
ria colectivă.

Una din metodele pe care 
fruntașii recoltelor bogate o 
aplică cu strictețe este efec
tuarea la timp a lucrărilor de 
Întreținere a culturilor. Lupta 
împotriva buruienilor, care în 
acest an au condiții bune de 
dezvoltare, nu e ușoară — a- 
ceașta este un lucru știut de 
fruntașii recoltelor bogate, iar 
cei ce nu vor ca buruienile ,,să 
mănînce din strachină cu ei" 
încep de îndată îngrijirea cul-

Un miting 
însuflețit reparații capitale la patru cazane 

de locomotive; să execute 2.000 
dă antretoaze peste plan; să co
lecteze două vagoane de fier 
vechi; să presteze 200 ore mun
că voluntară pentru înfrumuseța
rea curții. In această perioadă să 
nu existe nici o întîrziere și nici 
o absență nemotivită.

toții 
trebuie să fim utemiști, chiar dacă 
avem barbă...

Deputaților sovietici li se arată 
secția de vagoane, apoi cuptoa
rele Martin după care delegația 
se îndreaptă către secția mecani
că. Aci, două mii de muncitori 
așteptau pe oaspeții sovietici. 
Aplauze nesfirșite răsună la in
trarea lor în hală. La o tribună 
improvizată, președintele comite
tului sindical, tov. Gheorghe Șer- 
bănescu transmite delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. sa
lutul fierbinte și frățesc al mun
citorilor uzinei.

Urmează un alt vorbitor — 
Constantin Duță, maistru în sec
torul construcții mecanice care 
arată dragostea muncitorilor din 
sectorul său și din întreaga uzină, 
față de poporul frate sovietic. 
Primit cu puternice aplauze ia cu- 
vîntul Mihail Safranovici Sinița, 
prim-secretar al comitetului oră-
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Aparat de semnalizare S.O.S. automat ♦
Girocompasul și

tfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk 

g La expoziția 
ficele sale*Echograful D Germane

VxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiJ-
te pe romanticul matroz aruncă
tor de sondă al vechilor corăbii 
care, în zonele periculoase cu 
bancuri de nisip, stînci, adincimi 
mici, arunca cu dibăcie plumbul 
sondei legat de „linie“ și anunța 
cu glas cîntat diversele adincimi 

de no-

expo-Vizitatorul care intră în 
ziț.a de mecanică fină — medi- 
cina-electrotehnică — a R.D.G. din 
parcul „1. V. Stalin“ este impre
sionat de marea varietate 
ponatelor, de domeniile 
diferite de care acestea 
țin.

In mijlocul standului cu 
lății de semnalizare pentru 
ferată și navigație se află cîteva 
aparate vopsite în cenușiu, care 
nu ne „spun" nimic la prima ve
dere.

Navigația modernă nu poate fi 
însă concepută fără ajutorul lor. 
Ele formează o „sfîntă treime“ 
nelipsită de pe bordul nici unui 
vas : aparatul de radioemisie și 
recepție, girocompasul și 
ultrasonoră. Aparatul de radio
emisie și recepție expus, 
lucra atît pe unde medii cît și pe 
unde scurte, în telegrafie cît și 
în telefonie. Puterea sa este de 
109 wați. Agregatele sale, in nu
măr de 10, sînt montate în niște 
sertare (rack-uri) ce se pot de
monta separat pentru întreținere 
și control. Partea cea mai intere
santă și mai puțin cunoscută o 
constituie insă instalația de auto- 
alarmă. Pentru 
semnalul „SOS" 
pe mare este re
zervată lungi
mea de undă de 
600 m. Conven
țiile maritime 

internaționale o- 
bligă fiecare na
vă să aibă la 
bord o instalație 
de 

să 
serviciu perma
nent de asculta
re pe frecvența 
de pericol.

Instalația 
auto-alarmă 
compune 

două părți: pri
ma este instala
ția de emitere 
automată a sem
nalului de alar
mă. Pentru a- 
ceasta este nece
sar să se regleze 
butoanele indi- 
cînd poziția va
sului (grade și

radioemisie 
recepție și 
asigure un

a ex- 
foarte 
apar-

insta- 
calea

sonda

poate

minute de longitudine și latitudi
ne) și să se apese pe butonul ro
șu din stinga ce poartă înscrip- 
pția „S.O.S.". Aparatul începe să 
emită automat de cîte trei ori 
semnalul „S.O.S.“, indicativul 
(numele) vasului și poziția vasu
lui. Ne dăm seama de utilitatea 
acestei instalații cînd ne gîndim 
că au existat zeci de radiotele- 
grafiști eroi cere s-au scufundat 
sau au ars în cabina lor transmi- 
țînd fără încetcre semnalul de 
pericol.

Partea a doua a instalației de 
auto-alarmă (în dreapta primei) 
realizează ascultarea automată 
pe frecvența de pericol. în cazul 
cînd recepționează 
pericol, instala
ția declanșează 
automat cîteva 
semnale optice 
și acustice (si
rene, claxoane) 
așezate în mai 
multe locuri pe 
navă (pe panoul 
standului este 
expusă o aseme
nea sirenă).

Busola giros
copică se corn* 
pune din mai 
multe agregate. 
Cel mai impor
tant este 
compasul 
priu zis, 
conține 2 
coape cu 
orizontale, 
nu pot fi in
fluențate de nici 
o forță pertur
batoare de natură 
indicația girocompasufui nu de
pinde de variațiile magnetismu
lui terestru, indicind riguros nor. 
dui 
punct al globuiui se află nava 
Prin 
motoare

Compas reproducător 
pentru timonerie

o
1. Puteți așeza 9 monezi astfel 

ca să se formeze 8 rînduri de cîte 
3 monezi ? Vj se parte curios? În
cercați căci e posibil. Iată ceva și 
mai simplu. Așezați In așa fel 12 
monezi ca să se formeze 7 rin- 
duri de cîte 4 monezi.

2. Ați putea obține din cifrele 
1 ;l;l;l;l;l; suma 12 ?

3. Descompuneți cifra 2 în frac
ții pe care să le adăugați în pă
trățele (pe lîngă cifrele de acolo)

deNe aflam odată în cercul 
aerd și navomodele de la Pala
tul Pionierilor din București. Am 
avut prilejul să constatăm pasiu
nea cu care pionierii mînuiau seu 
lele, dornici de a da viață mode
lului desenat pe tabla din sala 
cercului Pe una din mesele de 
lucru am zărit o carte — D. Ma- 
nolescu: „Jucării plutitoare și 
navomodele“. La întrebarea noa
stră ni s-a răspuns că „după a- 
ceastă carte unii pionieri încear
că să construiască cîteva navo
modele“. Am înțeles atunci oda
tă mai mult, cît de bine venite 
sînt pentru îndrumarea activității 
practice a pionierilor și școlari
lor, a tinerilor, lucrările cu acest 
caracter care apar în Editura 
Tineretului.

Au apărut în această editură 
pînă acum, o serie de lucrări 
dintre care cităm: A. Haralam- 
bie — „Construcții radiotehnice 
pentru amatori“, Mariana Filip 
— „Pentru meșterii epruvetelor“, 
D. Manolescu — „Construiți cea
sornice"; N. Verziliu — „Cum să 
îngrijim plantele de cameră", L. 
Petrescu — „Chimistul casei" 
Trebuie să remarcăm că. în ge
neral. Editura Tineretului a reu 
șit să răspundă unor cerințe pri-

„Scînteia tineretului“
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un semnal de

giro- 
p re
care 

giros- 
axele 

Ele

Revista sovietică „Radio" a pu-

cu glas cîntat diversele 
măsurate după numărul 
duri ale sforii.

Sondele ultrasonico, 
punct în ultimele zeci 
se compun dintr-un emițător și 
un receptor de ultrasunete fixate 
pe fundul vasului. Emițătorul (de 
tip cu magnetostricțiune) trimite 
spre fundul mării impulsuri ul
trasonore ce durează numai o 
miime de secundă la intervale

puse la 
de ani,

? j-j.icu'.a „<vau,„ o pu-
■' blicat nu de mult o notită despre 
'receptoare de radlo-brStară care 

uWr»W 
1 ce. „Vechile" aparate radio-brătară 

11 erau alimentate de o baterie pro- 
' prie minusculă, care ocupa totuși 
' jumătate sau chiar mai mult din 
' volumul aparatului. Elimintnd ba

teria noul »parat cfștigă șl mat 
mult spațiu. In ce fel obține «pa
ratul energia electrică ---------- “
pentru a funcționa ?

?l mat 

necesară 
în afară de antena principală 

acest aparat mai are o antenă au
xiliară care duce la un contur soe 
cial energia oscilațiilor de înalta 
frecventă ale unei stafii puternice 
de radioemisie din apropiere. Acest 
contur se acordează la această sta
ție. iar curentii de înaltă frecven
tă primiți, după ce trec prlntr-c 
diodă cu cristal și printr-un con
densator, alimentează lămpile cu 
semiconductori.

Antena de la alt contur folosește 
pentru recepționarea posturilor 
dorite.

magnetică, iar

Urr-ni» ■ ir
In Angli» se fabrică un aparat 

telefonic care răspunde singur la 
apel atunci cind persoana chemată 
nu este acasă, iar dacă este nece
sar. tnregistrează comunicarea pe 
care o face persoana de la celălalt 
capăt al firului.

După 10 secunde de la primiți 
apel, un releu special pune tn 
funcțiune aparatul vorbitor șl tn 
receptorul persoanei care cheamă 
se aude răspunsul că aparatul este 
gata de înregistrare (ea se face 
pe bandă de magnetofon). Cțitd 
se termină înregistrarea., aparatul 
mai „ascultă“, pentru orice even 
tualitate, 6 secunde, anof se de

geografic, indiferent in ce

intermediul unor servo- 
: electrice foarte sen
sibile, așa numitele mo
toare Ferraris, girocompa
sul acționează de la un ta
blou central 12 busole 
care reproduc indicațiile 
sale. Putem vedea in stand 
4 asemenea tipuri de re- 
petitoare destinate diver
selor posturi de pe vas, 
cum ar fi timoneria, pun
tea de comandă, cabina 
hărților cabina căpitanu
lui. Cel destinat ultimelor 
două posturi are dimen
siuni mici, este lipsit de 
cadran, însă dă indicațiile 
cele mai precise. Prin lu
pa de pe capacul său se 
poate citi cursul (direcția 
navei) cu o precizie de 6 
minute.

însfîrșît, instalația mai 
conține și un aparat de 
înregistrare automată a 
direcției navei. Inregistra- 
ea se face cu ajutorul u- 

nui ac de safir pe o ban
dă de hîrtie parafinată.

Al treilea aparat este 
echograful, care înlocuieș-

în așa fel îneît sumele cifrelor 
după toate direcțiile (orizontal, 
vertical și diagonal) să fie 9. Ce 

Șlfel de fracții vor fi acestea 
unde Ie veți așeza ?

( 
f

2 2 4
5 3 4
4 4 3

fc

A

Echograf

regulate de o șeptime pînă la 
secunde. Timpul necesar pentru 
ca ecoul impulsului ultrasonor 
care se reflectă de fundul mării 
să se întoarcă la receptor ne va 
da adîncimea mării sub vas. Apa
ratul expus permite ca această a- 
dîncime să fie atît înregistrată, 
cît și citită direct în metri pe 
scala din dreapta, unde este indi
cată de un punct luminos.

Sonda ultrasonică, in afară de 
asigurarea securității navigației 
mai permite și reperarea și urmă
rirea bancurilor de pești, deve
nind astfei și un ajutor de nepre
țuit al flotelor de pescuit,

conectează și eliberează linia de 
telefon. ..Convorbirea“ se întrerupe 
imediat numai atunci ctnd centrala 
telefonică emite un semnal care ti 
indică închiderea telefonului în 
cealaltă parte a firului.

•HNICAi
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Intr-o zi ploioasă a lunii no
iembrie 1918, un grup puțin nu- publicații, tși cheltuia cea 
meros, conducea pe ultimul său mare parte din banii ctștigați 
drum pe Victor Anestin', unul

* a * l •. <. '<■ "î ri fț 1 i 1 i*t'1 - ' tT ’ I ■ X?
ca reporter șl redactor la diferite mii astrale, dădea adesea tn căr- 

mai

pentru a-și cumpăra cărți și a
dintre cei mai valoroși scriitori sprijini diferite acțiuni culturale, 
populărizâtrfH din (ăra noastră. Biblioteca sa de astronomie a de-

nentă principală este o masă plastică de clorvinil. Din poli-

Omul care scrisese și tradusese venit în cîțiva ani cep mai bogată 
aproape o sută de lucrări de din (ară, iar cronicile sale știin- 
popularizare, ihtemeiase reviste și (ifice erau urmărite cu mult in- 
asociații pentru răspindirea cu- teres.
noștințelpr .științifica și efectuase Activitatea de cercetător a lui 
o serie de cercetări originale, a.’ Anestin a început să se facă re
mărit tn cea-Nnai neagră mizerie, marcată tn primul 
la 43 de ani, cind mai era încă 
tn plină putere de creație. Pen
tru înmormântarea lui a trebuit să 
fie organizată o colectă printre 
muncitori, elevi și prieteni.

Victor Anestin a fost 
pe nedrept dat uitării. O- 
pera acestui apostol al 
științei — cum l-a numit 
intr-o scriere a sa acad. 
C. 1. Parhon — cu- 
prinde lucrări care nu și-au pier
dut nici astăzi interesul, iar 
acela care va încerca să scrie bio
grafia sa, va avea prilejul să 
dezvăluie viața unui om de o 
înaltă ținută morală și intelect 
tuală, a unui pasionat al Cunoaș
terii științifice și al culturalizării 
maselor, lată de ce schițarea cl- 
torva date sumare despre Anestin 
tn această pagină,, care răspunde 
setei de cunoștințe a tineretului, 
ni se pare dosebit de oportună.

Unii tnvățați contemporani cu 
el au încercat să-l conteste 
timpul vieții calitatea de om de 
știință, bazîndu-se pe faptul că 
nu avea nici o diplomă universi
tară. E adevărat că Victor Anes
tin a fost un autodidact. Fiu al 
unui actor talentat și lipsit de 
mijloace Anestin n-a putut pă
trunde în făCultatea\de științe. 
Venit la București Ctt absolvent al 
liceului din Crqiova, el ^. întgput 
să-și ciștige traiul lucrtnd tn ca
litate de corector pe la diferite 
ziare, tn condiții dintre cele mai 
grele.

Dar, ttnărul îndrăgostit de ști
ință nu s-a. descurajat. Or, de 
cîte ori avea timp liber, citea prin 
biblioteci, audia cursuri universi
tare, învăța limbi străine (a în
vățat franceza, rusa, spaniola, 
engleza, germana, italiana și sue
deza). Cînd mai tlrziu cunoștin
țele lui l-au impus tn ochii celor 
din jur și a început să lucreze

teres.

deceniu al 
veacului XX. Rezultatele observa
țiilor sale asupra planetei Venus 
și altor corpuri cerești, rod al 
unei munci creatoare încordate, 
au fost prezentate în comunicări 
la Academie, iar numeroase publi-

țile lui indicații practice pentru 
observarea diferitelor fenomene 
cerești, recunoașterea constela
țiilor pe bolta cerească, construi
rea de instrumente astronomice.

Lui ii datorăm apariția primei 
reviste astronomice din (ara noas
tră („Orion"), în care au fost pu
blicate articolele unor Invățați re- 
numiți și tot el a fost animatorul 
unor reviste de popularizare a 
științei.ca „Ziarul Științelor Popu
lare“, care s-au 
largă apreciere din partea citito
rilor. 
J La 
rostite

Victor Anestin

în

cații științifice străine le-au re
produs („The Nature'1, „L’Astro
nomie“ etc.). O muncă migăloasă 
i-a permis să analizeze pentru 
prima dată in țara noastră, tntr-o 
serie de studii, felul cum sint pre
zentate tn cronici, letopiseți. 
basme etc. diferite fenomene ce
rești și să tragă o serie de con
cluzii semnificative. Astronomi re
na miți ai vremii, ca Lowell și 
Flamarion, se interesau de cerce
tările lui și tntrețineau cu el o co
respondență științifică susținută.

Orictt de însemnată este tnsă 
această activitate științifică, care 
dovedește pe deplin că Victor A- 
nestin a fost un cercetător valoros, 
marile sale merite stnt datorate 
mai ales vastei lui munci de pro
pagandist al științei. Om cu preo
cupări multilaterale, el a scris 
minunate povestiri din domeniul 
fizicii, geografiei șl tehnicii, tn 
care imaginea artistică 
cu profunzimea ideilor 
suflu cald de omenie. 
Flamarion — pe care
adesea maestrul său — astrono
mia l-a pasionat cel mal mult. A 
tradus dtn autori străini și a 
scris nenumărate lucrări pline de 
farmec privitoare la structura U- 
niversului. comete, meteoriți, Soa
re, planete, risipind cu argumen
tele omului de știință întunericul 
superstițiilor. Dornic să atragă cit 
mai malți tineri spre studiul lu-

se îmbină 
și cu un 
Ca și pe 
ti numea

bucurat de o

lul Anestin, 
o căi-

conferințele 
întotdeauna cu 
dură care mergea la su
fletul auditorilor, sălile 
erau arhipline. Plnă și tn 
ultimii ani ai vieții, cind 
boala survenită în urma 
excesului de muncă și lip- 

mijloace îl Imobiliza săp- 
de zile tn pat, Anestin a

șei de 
tămîni 
continuat să conferențieze tn Sala 
Sindicatelor și tn alte săli din 
București, iar cu două săptămtni 
înaintea morfii sale, el a fondat 
o nouă revistă de popularizare.

Ar fi o nedreptate pentru tnvă- 
(ații din vremea lui Anestin, dacă 
am prezenta ca generală atitudi
nea de desconsiderare total nejus
tificată, pe care unii au avi^t-o 
față de el. G. Țifeica a fost alături 
de Anestin atunci cind acesta a 
întemeiat societatea „Prietenii 
Științei“ și dr. C. Istrati l-a aju
tat la organizarea unei Univer
sități populare.

Tinerilor de astăzi, cărora dru
mul spre știință le e larg deschis, 
greutățile de care s-a lovit A- 
nestin pot să le pară greu de în
țeles. Dar pe vremea burgheziei 
ele nu erau nicidecum o excep
ție. Cu attt mai mare este meritul 
aceluia care a știut să le învingă. 
Cu ajutorul editurilor noastre — 
și tn primul rtnd al Editurii Ti
neretului, care trebuie să se gîn- 
dească serios la reeditarea lu
crărilor rămase de la Anestin — 
'tineretul nostru va putea cunoaște 
mai bine pe scriitorul populariza
tor, care ppate fi pe drept cuvtnt 
considerat ca unul dintre creatorii 
titeraturii noastre științifico-artis- 
(ice.
» .............................. . ....... ... .. .......... .....
I

GÎNDIȚI-VĂ 
PUȚIN

Numeroși cititori s-au adresat ziarului nostru, exprimîndu-și 
dorința de a li se explica diferiți termeni științifici și tehnici. 
Indeplinindu-le dorința, redacția a introdus această rubrică 
care, în pagina de față, explică cîțiva termeni. Rubrica va 
apare periodic în pagina „Știință și tehnică pentru toți“.

POL1CLORVINIL: o rășină sintetică a cărei parte compo
nentă principală este o masă plastică de clorvinil. Din poli- 
clorvinil se fac materiale eleclro-izplatoare, imitație de piele 
etc. Ca materie primă pentru obținerea , sa se folosește un 
gaz. etilena, care poate fi obținut la prelucrarea (ițeuM, sau 
acetilena, gaz mai cunoscut, folosit la sudura autogenă. 
Din aceste gaze se obține gazul clorvinil. Moleculele de clor- 
venii se leagă ușor una cu alta și formează molecule com
plexe lungi, adică se polimerlzează. Policlorvinilul arată ca 
un praf alb. Denumirea de „policlorvinil" arată că molecula 
acestei substanțe s-a format — așa cum un lanț se formează 
din verigi — din combinarea a numeroase molecule de clor
vinil (in limba greacă ,,poli‘‘ înseamnă mult). După prelucra
rea la valțuri sau presare cu substanțe plastificatoare poli
clorvinilul devine flexibil și plastic. El poate căpăta orice cu
loare prin adăugarea coloranților respectivi.

TERM1STOR: semiconductor (corp cu o conductibilitate 
electrică mat mică decit a conductorilor și mai mare decit 
a izolatorilor) a cărui rezistență electrică variază foarte mult 
cu temperatura. Această proprietate a lor este folosită în ter
mometre de mare sensibilitate.

TERMOSTAT: aparat sau dispozitiv care menține o tem
peratură constantă într-un volum dat. Dacă temperatura men
ținută constant este o temperatură joasă, dispozitivul se nu
mește criostat. (krios = rece, frig).

z . s - ar er a Ietc. Ca materie primă pentru obținerea sa se folosește .... . ut.......

O colecție interesantă 
pentru constructorii amatori 
vind îndrumarea activității prac
tice a școlarilor în cîteva specia
lități : electrotehnică, radiotehni- 
că, chimie, botanică, mecanică. 
Rolul principal al lucrărilor de 
îndrumare practică trebuie să fie 
acela de a complecta cunoștințe
le pe care le capătă elevii la 
școală, ajutînd la organizarea 
activității cercurilor pe materii, 
activitate care face parte din 
preocupările extrașcolare ale ele
vilor. Cu toate că lucrările a- 
părute sînt căutate, studiate și, 
pe drept cuvînt, apreciate de ti
neri, pe marginea lor se ridică 
o serie de probleme.

O primă problemă privește or
ganizarea conținutului fiecărei 
lucrări. Aproape toate lucrările 
citate mai sus încep prin des
crierea fie a laboratorului, fie 
a atelierului de lucru al tînăru- 
lui constructor, urmează descrie
rea uneltelor și apoi se dau cîteva 
îndrumări practice. Aceeași temă 
o tratează în introducerea lucră
rilor lor atît L. Petrescu îp. „Chi
mistul casei“, cît și M. Filip tn 
„Pentru meșterii epruvetelor", fie
care autor păstrînd totuși persona
litatea sa în prezentare. Deși au
torii s-au străduit să nu se repete 
unul pe celălalt din păcate, 
aceasta nu le-a reușit îți între- 
fțime. Lucrările din această co- 
ecție nu trebuie să repete noțiu

nile cunoscute și învățate de e- 
levi la școală.' ci, bazîndu-se pe

aceste noțiuni, să se ridice la o 
treaptă superioară de tratare a 
acestora. Așa, bunăoară, M. Fi- 
lip tn lucrarea sa prezintă o 
serie de aparate pe care elevii 
le cunosc din laboratorul de chi
mie ca de pildă staterul pentru 
epruvete, tripiedul, sita metalică 
cu asbest, clește etc., dînd apoi 
un întreg tabel cu utilaj pentru 
laboratorul de chimie, Ar fi fost 
mai birie ca în locul acestui ta 
bel, în locul acestor noțiuni in
troductive cu care școlarii fac 
cunoștință în orele de chimie, 
autoarea să fi dat mult mai multe 
experiențe, la fel de interesante ca 
acelea prezentate în lucrare.

O a doua problemă se referă 
la realizarea unor desene și schi
te pe cît posibil clare și care să 
nu dea naștere la diferite inter
pretări. Pe de altă parte, în une
le schițe de construcție se dau 
cote și dimensiuni inutile Poate 
că lipsa de claritate a unor schi 
țe se datorește desenatorului, poa
te autorului , în orice caz trebuie 
să se dea o mare atenție acestei 
probleme. De asemenea, este ne- 
cesar să se verifice înainte de pu construcțiile care vor fi date în 
blicare toate construcțiile, toate 
experiențele propuse de autor; ele 
ar trebui să fie date spre rezol
vare cercurilor de specialitate din 
școli, sau caselor de pionieri spre 
a se constata dacă pot fi reali- calitate și mai butlă care să răs- 
zate în practică și pentru a primi pundă cerințelor tineretului.

eventuale sugestii de îmbunătă
țire.

A treia problemă constă tn sti
lul de redactare a lucrărilor. O 
lucrare care merită să fie citată 
ca exemplu pozitiv în această 
privință este aceea a luj A. Ha- 
ralambie — „Coiistrucții radioteh. 
nice pentru amatori“. De la pri
mul pînă la ultimul capitol, lu
crarea este scrisă într-un stil în
grijit, clar și atrăgător. Din pa
ginile cărții afli lucruri noi, ceea 
ce dovedește că autorul a acor
dat o mare atenție îmbogățirii 
conținutului cu noțiuni neîntîlni- 
te în manualele de școală. De 
asemenea, lucrarea lui N. Ver
ziliu : „Cum să îngrijim plantele 
de cameră“ 2 este scrisă într-un 
stil plăcut, clar, respectîndu-se 
adevărul științific.

Va trebui ca Editura Tine
retului să-și îmbogățească tema
tica publicînd mai multe lu
crări practice din domeniul a- 
griculturii. utilajului agricol, din 
domeniul electrotehnicii. radio- 
tehnicii etc. Să se aibă în vedere 
ca modelele, machetele. toate

viitoarele lucrări ce vor apare în 
cadrul Editurii Tineretului, să 
poată fi executate de un număr 
cît mai mare de elevi, de tineri. 
Credem că Editura Tineretului 
va reuși să publice lucrări de

Rînduri despre 
o știință tînără: 

reologia

Trei tineri jucau șah. Fie
care juca cu cîte doi parte
neri. Cite partide s-au jucat 
in total?

de greutate 
pe capetele

Se poate primi astăzi < 
telegramă expediată mîlne?

au loc 
plină ?

eclipsele de 
numai cînd e

O

o

Doi gimnaști 
egală, *e urcă 
unei frînghif care trece pe 
un strfpete fix. Unul dintre 
gimnaști se urcă de două 
ori mai repede dectt celă
lalt Care va ajunge mai 
repede la seripete ?

Acum aproape 25 de veacuri, 
filozoful 
cel pe tu 
spunea r 
curge.

Este adevărat că bătrînul filo
zof vroia să spună doar că nimic 
nu-1 neschimbător 
me. Dar știința a 
toate substanțele 
vărat.

Nu pate oare

g'rec Jderaclit din Efes, 
iedrepf pțireclit obscurul, 
„Pantă rei“, adică totul

în această lu- 
demonstrat că 
curg cu ade-

o glumă să 
vorbești despre curgereg sticlei 
solide, a oțelului netopit, sau a 
stîncilor Încremenite ? Și totuși 
acesta-i adevărul. Natura se do
vedește a fj un experimentator 
îndrăzneț. Ea presează ghețarii 
în albiile lor, li foarfecă sub ac
țiunea presiunii malurilor și a 
gravitației, și-i obligă să curgă 
ia vale. Este adevărat că curge
rea ghețarilor se face cu o viteză 
de un milimetru pe oră.

Sub acțiunea uriașelor forțe de 
forfecare, se deformează continuu, 
curg, în decurs de sute de mili
oane de ani, și lavele aparent în
cremenite. Și tot curgere este des
tinderea stîncilor care alcătuiesc 
pămînturile nordice ale peninsulei 
scandinave, care se înalță în fie
care an cu cîte un centimetru 
după ce au scăpat de sarcina 
crustei de ghiață, din perioada 
glaciară. ■ nr. ’ ■

Dar și ceea ce ni se pare foar
te fluid, poate să devină, în anu
mite condiții, rigid, La presiuni 
de cîteva zeci de mii de atmosfe
re, apa devine ghiață chiar la 
peste 200 grade Celșius,

Despre un corp care curge mai 
greu, se zice că este mai vîscos. 
Gazele sînt foarte puțin vîscoase, 
eterul este un lichid foarte fluid 
foarte puțin vîscos, iar apa, ma| 
vîscoasă decît gazele, decît ete
rul, alcoolul, benzenul, are o vîs-

cozitate foarte mică în raport cu 
uleiurile, glicerina, siropul de Co
fetărie, sticla etc Dacă atribuim 
vîscozității apei valoarea 1, atunci 
vîscozitatea gazelor și a vapori
lor este de cca. 0,01—0,02; vîs
cozitatea glicerinii . 1400, a glu
cozei 10.000.000; vîscozitatea 
ghețarilor naturali este repre
zentată prin numărul 10 urmat 
de 14 zerouri, iar stîncile au o 
vîscozitate reprezentată prin nu
mărul 10 urmat de 24 zerouri.

Deși încă în anul 1687 Newton 
a pus bazele studiului curgerii 
fluidelor, abia acum 25 de ani 
s-a constituit ca o disciplină ști
ințifică de sine stătătoare reolo- 
gia, știința curgerii, care și-a îm
prumutat numele de la cuvîntul 
folosit de Heraclit din Efes importantă 
reos — curgere.

Ca toate problemele științei, 
problemele reologiej sînt pasio
nante ca niște aventuri.

Este cunoscut fenomenul nisi
purilor mișcătoare de pe țărmu
rile Normandiei, lîngă muntele 
Saint-Michel. Ele par uscate și 
tari. Poți să-ți așezi și rucsacul 
pe ele și nu se întîmplă nimic. 
Dar călătorul care se încumetă să 
facă cîțiva pași peste locurile 
unde domnesc aceste înșelătoare 
terenuri, se cufundă ca într-o 
baltă de îndată ce sub greutatea 
corpului său, nisipul își pierde 
vîscozitatea aparent mare, și de
vine fluid. Această transformare 
a unor corpuri aparent solide în 
lichide și invers, este un feno
men — cine ar fi putut crede ? 
— foarte general, des înttlnlt la 
numeroase soluții cu 
de-a face chimistul.

Dar au toate acestea 
portanță practică? Nu 
oare sterile căutări ale

Farsele 
televiziunii 

în relief

care

vreo 
stnt 

unor

are

Int
el? 
oa-

Intîrziatul
fmisiunea s-A 
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theni puși CU 
tot dinadinsul 
pe descoperirea 
de curiozități ?

Pentru a răs
punde, să facem 
o mică plimba
re imaginară. 
Iată, am ajuns 
la marile cup
toare care scui
pă foc și oțel 
topit. Ca reologi 
ce avem oare să 
căutăm aici ? Ei 
bine, avem o 
treabă foarte 

de
făcut. Zgura ca
re plutește la 
suprafața unde
lor fierbinți ale 
metalului topit 
ne poate spune
foarte multe despre viitoarele ca
lități ale oțelului. Să vedem cum 
se comportă zgura la curgere. 
să-i facem o determinare reome- 
trică. Cu un aparat special pentru 
aceste condiții, aflăm multe des
pre comportarea la curgere a zgu
rii și de aci tragem concluzii pre- 
ioase cu privire la conducerea 
irocesului de fabricare a oțelu- 
ui.

Să mergem mai departe. Iată 
cuptoarele de metale ușoare, unde 
se fabrică aliaje neferoase. Aici 
ne-ar putea fi de vreun folos reo
logia ? Chiar compoziția aliaju
lui poate fi determinată cu aju
torul unei simple determinări a 

' vîscozității materialului topit la 
o anumită temperatură.

Ne îndreptăm apoi spre labora
toarele uzinelor care produc ma
teriale de construcție. Vîscozita
tea, consistența mortarului de be
ton ne spune dacă materialul pre
fabricat de beton va face priză 
bună și dacă va rezista la in
temperii. Asfaltul, chiturile și 
toate materialele plastice și vîs- 
coase folosite în această indus
trie, spun mult despre compor
tarea for viitoare în construcția 
șoselij sau clădirii, dacă le faci 
determinările reometrice în labo
rator, dacă faci reologia lor.

In industria vopselelor și lacu
rilor am avea de zăbovit foarte 
mult pentru că de comportarea 
la curgere a vopselelor și lacu
rilor, determinate cu tot felul de 
aparate cum sînt viscozimetrul 
cu bilă, cvasi-viscozimetrul, reo-

reologică a lichidelor obișnuite și a pastelor.

viscozimetrul, depinde modul tn 
care se vor comporta ele sub 
pensula zugravului sau în mașina 
de stropit.

Să poposim acum la laboratoa
rele industriei chimice și ale in
stitutelor de cercetări chimice. Ca 
reologi putem să dăm o mină de 
ajutor cercetătorilor prețioșilor 
polimeri. Reologia le oferă posi
bilitatea să rezolve problema grea 
a determinării greutății molecu
lare a polimerilor. Tn industria 
maselor plastice, a fibrelor sinte
tice, ca și în industria alimentară, 
reologia este acasă la ea Ea ur
mărește consistența soluțiilor și 
pastelor, a aluaturilor, sucurilor, 
marmeladelpr și . ciocolatei, dă 
ajutor lâ calcularea paletelor pen
tru agitatoare, determină rapid 
procentul de substanță solidă în
tr-o soluție.

Sîngele povestește și el, supus 
la determinări reometrice, despre 
conținutul în albumine al serului, 
despre numărul de globule ce le 
are.

Știință tînără. reologia a de
venit un ajutor neprețuit al pro
ducției întemeiate pe tehnica și 
știința înaintată. Povestea ei. de 
puțină vreme începută, mai are 
multe surprize.

Pagină realizată dej
A. CALISTRAT. A. LÏSEA- 

NU, F. NEGRU, A. OPRES- 
CU, M. SOLOMON șț J. 
WAGNER.
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Praf Și Tar praf. Hurducături de L-o durea și pe eL <dar ce eu Anton Marin, secretarul organiza^ 
căruță ce-țf zdruncină creierii,'iar l-am spus parcă cu răutate... ției de partid, ceilalți, tovarășul

■ - ■ ■ ' - Petna Gheorghe, directorul Și.
* Cooîi. Mergea cu ei și nu știa

...Au trecut oîțeva luni ^e rând nici unde și nici pentru ce. Sea-

boseală'și mintea sleltTde căldâ- , teaecă pentru a ddua. zi diminea*
ră, ghemuit într-0 căruță, a intrat ță a înțrebat, dar mu a vrut, mef
într-un nor de praf.pe poarta gos- unul sa-i spună precis ce și turn, 
podăriei de stat Panciu. — Ai să vezi singur mîine di-

...Urca dealul. încet, fără grabă, . mineață. Este în orice caz ceva 
iar mina îi mîngîia în neștire bu. foarte important.
tucii de viță. Ajuns sus se opri și Ajunși sus șe 'opriră șa se odih- 
sorbi cu ochii mari deschiși ver-. nească pînă cînd se ridică soardie 
dele vînăt, verdele pătat al viței pe cer cam- de două picioare,' Șt 
ce se întindea pînă dincolo de niciodată, via nu.era luminata a- 
marginile vederii lui. Și deodată,, țît de limpede și curat ca Jn cea- 
ca un gospodar veritabil, Cocii se sul acela de dimineața. Și pe in- 
apucă să socotească: atîtea. hec- tinderea vînătă a viei apărură' 
tare, atîtea zile pentru cules, a-, "i —

. tît în medie pe zi, deci ne trebuie 
cam atîția oamenj. De unde, de 
unde să-i luăm ?

In seara aceea, într-una din în
căperile gospodăriei un grup, de 
tineri discutau cu aprindere.

— Nu, nu trebuie să mai trimi
tem pe orișicine să aducă mun
citori zilieri. Trebuie trimiși băieți 
pricepuți. Anul trecut am pățiț-o. 
Am trimis niște... care au promis 
marea cu sarea și după două zile 
au plecat oamenii nemulțumiți.

— Ganea are dreptate, spuse 
Raicu. Dar eu zic altceva tova
rășe. Ce, asta-i treaba U.T.M.- 
ului ? De asta se ocupă conduce
rea. Te trimite directorul, te duci.. 
Nu, să se' descurce. El răspunde.

Ion se încruntă. II pișcă pe 
limbă o sudalmă. Dar nu, lașă-i 
să spună. Lasă-i să vorbească. Să 
spună tot. Hîm, ' nri'-i treaba 
(J.T.M.-ului. Dat care-i mă rog a- 
tunei treaba U.T.M.-ului ? Se foi 
pe scaun iar Raicu se opri și-l ‘ 
privi.

—• Păi nu-i așa tovarășe Cocii?
— Spune, spune mai departe.
— Păi atît. Și se așeză.
— Eu zic la fel să ne vedem de 

treabă. Ne-o trimite directorul, 
om merge, nu, pace bună. .

In timp ce vorbise, Enache se 
uita pe fereastră nepăsător. Cînd 
termină îl privi, pe Cocîi în față. ,

— Chiar așa zic, s-o lăsăm
baltă, că ne pierdem timpul. - . ...

■ - Ce baltă mă? Ce baltă? - runte, fapte devenite astăzi c0ti- 
sări Ganea. Răspunde directoruk.. *** *.....................-

pul... Du-te după fete dacă vrei 
și lasă-ne pe noi în pace-

„E greu, e greu, gîndi Gocîi. să 
muncești și altfel decît te-ai obiș
nuit, mai ales rând după tine s-au 
învățat așa și ceilalți“.

Sfatul băieților continuă pînă 
tîrziu și hotărîră ca utemiștii să 
aducă partea cea mai mare de zi
lieri.

— iMai e ceva, spuse la sfîrșit 
Cocîi. Băieți, cei care merg pA re
cruteze să nu promită oamenilor 
marea cu sarea. Lasă-i să gă
sească mpi bine derât s-au aștep
tat și atunci lucrurile-vor fi* -în 
ordine. E bine?— se adresă el rî- 
zînd lui Enache. Facem treabă ?

— Păi dacă așa se pune pro
blema, ce, nu- putem ? Vin eu cu 
tot satul după mine. îmi iau o 
ploscă de vin și plec în pețit pen
tru gospodărie. Vin ei cu lăutari 
cu tot.

Deci încă.un pas, își spuse în 
sine Cocîi. In zilele culesului s-a 
văzut că angajamentul utemiști- 
lor a fost realizat. Majoritatea zi- 
lierilor erau aduși de utemiști.

★

Intr-una din dimineți, cam pe 
la răsăritul soarelui, trei bărbați 
cam de aceeași statură urcau gră
biți poalele unui deal. Tăceau, iar 
din cauza mersului’ grăbit răsu- 
flau greoi. Unul era tovarășul

' Prpf^i.îir praf. Hurducături de
< “ , . . . , 
de sus, că o placă de -metal incan
descent apasă- soarele in creștet . mvw ------ ---- r------------- ± - -ul r-' u

— Mînă, mină frăție mai re-, „Au trecut oîțeva juni de rând nici unde și nici pentru ce. S.ea- 
pede că mă topesc. Ai să duci la uh flăcău cu truipul amorțit de o- ra cînd l-au anunțat să se prega- 
gospodărie numai un boț de seu 
topit. Ion Cocii se uită mînios la 
omul care nici măc.ar nu catadicsi 
să-i răspundă și treptat încetă să 
mai vrea, să -mai gindească, să 
mai doreașcă ceva. Se rezemă de 
oblonul căruții și picoti amorțit. 
O frază i se înecă la jumătate 
r„4>us pe drumuri,.“

Se trezi scuturat de umăr.
—• Am ajuns I
Ion își scarpină, fața pe care 

praful amestecat cu sudoare se 
uscase, sări din căruță și întrebă 
de fîntînă.

Curtea gospodăriei era pus
tie. Nu Se vedea nici țipenie de 
om. Cred și eu. Pe arșița asta! 
Se dezbrăcă pînă la brîu și-și 
turnă o găleată de apă rece pe 
cap. Se scutură înviorat. Și a- 
cum ce dracu' să fac? Ce le-a 
venit să mă trimeată aici ? Și se 
gîndi cu puțină tristețe la ră
coarea din sridiul comitetului ra
ional U.TM. Cu râteva ore mai 
înainte stătea liniștit într-un bi
rou Și diSCuta. De-abia venise de 
pe teren. Altă zăpușeală, alt praf. 
Și numai ce-1 văd pe ăla că vine 
și mă strigă :

— Ioane, fugi la prim...
Și eu bucuros, mă duc fuga. 

Auzisem eu că mă duc secretar 
undeva și la drept vorbind mă 
și bucuram. Mă vede, rîde :

— Ce mâi faci? Ce-ai învățat,
al?

N-am putut să-mi mușc limba 
atunci? Să fiu eu mai breaz. 
Omul poate glumise. Dar eu nu. 
Ii dau cu gura :

— Păi,-de, ce-am învățat... Că 
d-aia merge prost. Ce-am învățat 
acurp cind ani. Că altceva.,, ce. 
parcă asta-i treabă? Cotizația, ta
bele, situații, statistici...

— Cum tovarășe, numai d-astea
știi...

Pleci imediat la G.A.S. Panciu 
și iei munca de secretar acolo. E 
hotărârea biroului, 
faci dumneata și 
ce-ai învățat.
— Am să fac. Și
așa ? Ce i-am zis ?

$i acolo să 
altceva decit

AZI
ce s-a supărat

Miercuri dimineața, membrii de- putați în Marea Adunare Națio- 
legației- Spyletului Suprem . al nală, Anton Vlădoiu, .președintele 
U.R.S.S. care sînt oaspeții țării Comitetului Executiv. al Sfatului 
noastre au făcut o vizită la Pa- Popular, ad Capitalei și Steliana 
latul Marii Adunări -Naționale a Năstăsescu, Vicepreședinte al Co; 
R.P.R. mitețuiuî. Executiv al Sfatului

Oaspeții au fost întimpinați de- Popular al Capitalei.
tovarășii;’ C. Pîrvulescu, pre- A fost'de față A. A.'Epișev, am- 
ședintele Marii Adunări Naționa-; basșdoru| Uniunii' Sovietice la 
le, Tiță Florea și P. Niculescu, București.
vicepreședinți ai. .Marii . Adunări. Deputății Sovietului-Suprem al 
Naționațe, Cili.. Vidrașcu, .membru U.R.Ș.S. s-au întreținut prietene: 
-în PretidiurMariTAduhari'Nâțio- ște cu deputății Mării Adunări 
nâ-le, FI. Dănălache, T. lordăche- Naționale a R-P.R- Oaspeții; au vF 
seu, S.t. Nițulescu, Al. Rogojinschi, zitat apoi Palatul Marii Adunări 
M. Socor, dr. Elena Vîlcoci de- Naționale.
Ăt iii

clar și dureros zdrențe prin 
se vedeau ' pete de pămînt, 
galbene I rușinate parcă de 
ciunea lor.

— Vezi ? La ora asta se 
cel mai clar. Cit pămînt irosit za; 
darnic ! Și golurile astea parcă-ți 
reproșează, parcă te învinuiesc d. 
ceva.

Tovarășul Anton se uită 
Cocii. " j,

— Pentru asta te-am luat 
■noi spuse mai apoi Petre. Cu pă- 
mîntul ăsta gol se pierd mii de 
kilograme de struguri.

...Și de aici porhi Codi o nouă 
acțiune deU.T.M.

Chemă cei doi ingineri utemiști 
și se sfătui cu ei. Apoi discută .cu 
toți tinerii din gospodărie. Și în
tr-un timp relativ scurt, făcură, 
peste 1 fOOO de marcote în verde 
și uscat de la care .se va puiea 
strînge aproape 40.(100 kg. stru
guri. . ,

Să fie acesta un al doilea nas?
Stă seara cu un caiet în față și 

se gîndește'. Cotizații, situații, 
toate astea și acum se fac fiindcă 
trebuiesc făcute, dar nu se re
zumă totul la ele.

Se gindi și începu să zîm- 
bească. O dragoste neîmpărtășită, 
o alta înțeleasă greșit, o încurcă
tură la salarii,'o retribuție, mai 
mică decît se cuvenea, o carte ce 
nu .se găsește decît într-un singur 
exemplar în bibliotecă și pe care 
se ceartă mai mulți, fapte mă-

care 
pete 
goli-

văd

de

la

cu

__  Tj toate, toate rezolvate
Dw tu’nu'răspunzi? Pierzi tim- Prin organizațiaj U..T M.' Preten- 
mit Du-te dună fete dacă vrei fio«. îndrăzneț, dar Pj^p^

La „Casa Scînteii“
delegația So-'' râteva clipe lucrul Ia .reparația 

_____  __r___ U.R.S.S. ă unei mașini și a discutat priete- 
făcut o vizită, la Combinatul Po- ■ nește cu oaspeții.
ligrafic Casa Srânteii. La'legătorie delegații au pri-

Oaspeții a'u fost ini'împinați la vit cu • admirație pe muncitorii 
intrare de către tovarășul Sorin care legau cu măiestrie cărțile 
Tomă, redactor șef al ziarului traduse din limba rusă.. Privind 
„Scinteia“, " *“"*■ * **'*
trescu, directorul general al com- i spus muncitorilor: 
binarului, Paraschiv Becaî prim — f" ‘ 
Secretar și Ion Magheru, secretar Fedin și sint bucuros să văd ca 
al Comitetului raional I. V. Stalin e tradus și la d-voastră; 
al P.M.R.,-și de către muncitori 
și funcționari ai Casei Scîrifeii.
-.-înainte de a începe ^Vizita, to«.: ___ , ..^
N. Dumitrescu îe-a tăcut un scurt fața gazetei de perete,,a.postului 
istoric al construcției combinații-; jj.T.M. de control, irttefesîndtf-se 
lui. -ir

După aceasta oaspeții au înce; 
put* vizitarea combinatului. Mai 
întîi au intrat în sala de linotlpe. 
Oaspeții au privit cu atenție W18'-1 
șipile- și au stydiat cu viu inte-*; 
res procesul de muncă din acea
stă .'secție. De. aici . oaspeții au 
pornit rti'ai departe’ pe lungile 
coridoare pe care erau îhșirtiiți 
numeroși . muncitori ,ș.i funcțio
nari'.care îi. salutau cu bucurie și ■ 
Simpatie. Oaspeții au intrat apoi 
în. hala mare în care sint insta
late uriașele, rotative care sept 
cele ,2.000.000 de ziare pe care ci
titorii le -primesc în fiecare zLț 
Aici oaspeții au stat de vorbă cu 
numeroși muncitori. interesîndu-, 
se despre felul în care muncesc, 
punîndu-le . întrebări în legătură 
cu viața lor personală. Pe tînăra 
Cotea Maria oaspeții au între
bat-o de pildă ,de cît timp mun
cește în combinat și dacă îi ple
ce această meserie. Maistrul me-' bare cu vaporașul pe lacul He- 
canic Ciocan' Iosif și-a întrerupt răstrău.

Ieri la amiază, 
vietului Suprem al U.K.’

intrare de către tovarășul Sorin care legau ou

„Scinteia“, tovarășul "N.. Duttii-' o carte a lui K. Fedin un oaspete
■ . . . muncitorilor: . ,

— Mie îmi place foarte mult - - . ... «...i-----O.» .-.«J
. ______ L— $i
mai ales în asemenea condiții 
grafice minunate. <-' * ,;

Cîțiva oaspeți s-au'opțjțfși 'îîV

de conținutul articolelor și cari: 
caturilor. 'H*,,Ă;.

înainte de. plecarepb’fepeții au 
mulțumit pen.tfri ospitalitatea cu 
care1 au fost ..primiți de către, 
muncitorii țjCombfiiatului Poligra
fic Casă ' Seînțeiî ?și au scris în 
cartea de’ onoare combinat
minunat. Urăm stîiSjeș bunilor 
noștri prieteni. , Delegația So
vietului Sujărem ăl U.R.S.S.“,

S. 1ONESCU
. *

în cursul după amiezii, mem
brii delegației parlamentare so- 
yietice au asistat la întllnirea 
de fotbal dintre echipele C.C.A. 
și Luton Tow-n, disputată pe 
stadionul „23 August“ din Ca
pitală.

Seara oaspeții au făcut o plim-

de limba rusă
Intre 15 și 3,1 mai în întreaga- 

. tară au loc șeminariile de sfîrșit 
de an.ale cursurilor populare ,d.e 
limba rusă. La aceste seminaril 
iau parte peste 64.000 de cursanți, 
din 5.445 cursuri populare din ci
clul 1,2,3 și avansați.

în Capitală a-u avut loc pînă 
acum -seminarii de sfîrșit de ari 
în peste 50 de Întreprinderi și 
instituții, printre care, uzinele 
„Republica", „21 Decembrie", 
moara „Constantin David", Școa. 
la de pilotaj Popești-Leordeni. 
Mașinimport, sfatul popular al 
raionului Lenin, Institutul de se
ruri și vaccinuri „Dr. I. Cantacu- 
zirio“, Institutul de endocrinolo
gie „C. I. Parhon", spitalul Wi- 
tting, O.C.L. Alimentara etc.

Șeminariile de sfîrșit de an 
marchează un mare progres față 
de anii trecuți. Foarte bine de pil
dă s-a-u prezentat cursanții de la 
cercul de avansați aii uzinelor 
„21 Decembrie", între care ingi
nerul șef Șerban Traian, maistra 
Maria Ciooînea și alții, care de 
acum pot vorbi cu ușurință limba 
rusă.

Cei mai mulți dintre cursanții 
care au participat marți 22 mai 
la seminarul de încheiere, ciclul 
2, de la uzinele „Republica", au 
obținut calificativul „foarte bine".

Incinerarea scriitorului 
ffipțlon Călugăru 7 

Numeroși’ scriitori și -alți oa
meni de artă și cultură, studenți, 
oameni ai muncii, au condus 
miercuri pe ultimul său drum pe 
Ion Călugăru, unul dintre cei mai 
de valoare scriitori ai țării noas
tre ziarist militant și publicist.

Corpul neînsuflețit a fost depus 
în sala Casei Scriitorilor „Mihâi’l 
Sadoveanu“ unde în cursul dimi
neții-au. venit să-i aducă un ultim 
omagiu numeroși scriitori, zia*- 
riști reprezentanți ai Ministerului 
Culturii, ai instituțiilor de artă și 
cultură, precum și numeroși iubi
tori ai literaturii.

In jurul catafalcului au făcut 
de gardă scriitori și ziariști, mem
bri ai conducerii Uniunii Sciii- 
torilpr din R.P.R., Uniunii zia
riștilor din R.P.R., reprezentanți 
ai instituțiilor de artă si cultură.

La ora 14 a avut loc adunarea 
de doliu. Eusebiu Camilar și Ni
colae-Morarii, în numele Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. Și Nestor 
Ignat, redactor șef adjunct ăl

.(•■ir, •UUg 
ziaruiui ,',’Srânteia“, ari' evocat^ 
personalitatea lui Ion Călugăru. 
care și-a închinat întreaga viață 
și activitate cauzei partidului și, 
poporului muncitor. Ion Călugării 
este exemplul scriitorului 'comu? 
ni-st pentru oare literatura în ioa--.,^ 
tă măreția și frumusețea ți este ,; 
imaginea luptei pentru o viață 
mai bună. Cunoscutul scriitor a 
fost și un militant de frunte al .. 
presei progresiste și de * partid, ; ț 
care și-a închinat talentul luptei r 
pentru promovarea unei culturi 
înaintate, legată de popor.

In acordurile solemne ale mar- ; 
șului funebru scriitori și ziariști . 
au ridicat pe brațe sicriul cu cor-- • 
pul neînsuflețit. ;,.i\

Incinerarea a avut loc la ere- '*■ 
matorul „Cenușa 
literar Ov. S. 
adus un ultim 
tului.

“ unde criticul 
Crohmălniceanu a'.-\. 
omagiu dispăru-

(Agerpres) ',3

In preajma Conferinței internaționale 
muncitoare

ÎN BUCUREȘTI
CINEMATOGRAFE : Patria, V. 

Alecsandri, înfrățirea între po
poare, Elena Pavel (sală și gră- 
dină>,- Libertății -(sală și grădină): 
Ganga' Magheru, Popular: Carola 
Lamberti; -Republicai București, 
Vasile Roaită, Aiex. Sahia, Aurel 
Vlaicu: Pe răspunderea mea; Fi- 
limon Sîrbus(sală:și grădină). Lu
mina:- Vagabondul (seria I-a); I. 
C. Fțlmu, 1 Mai* (sală și grădină), 
Olga.- Bande (sală și * grădină) : 
Semne particulare; Central: Cara-' 
vana; Victoria: Vagabondul (seria 
a Il-a); Tineretului: Aii Baba și 
cei 40 de hoți; . Maxim Gorki, 
Timpuri Noi? In Afganistanul prie
ten, Pe pă-mîni.ul primitor al Bir- 
maniei; Alexandru Popov, Cultu
ra!,. Muncă: Cavalerul fără lege; 
Grivița: -Muzică și dragoste; 
8 Martie, T. Vladimirescu: Drum 
însîngerat, Unirea (sală și gră
dină) : Trei starturi; Constantin 
David : Giuseppe Verdi.; Flacăra: 
Cercul diabolici;

Radio
Selecțiuni din programul 

de vineri 25 mai 
PROGRAMUL I

5.10 Muzică ușoară romî- 
nească; 6.45. Eriiisiunea „Bună 
dimineața, copii“; 8-10. Valsuri 
instrumentale; 9.00. Muzică u- 
șoară ; 12.35. Melodii populare 
din R.S.S. Moldovenească ; 13.05. 
Cintă Puica Alexandrescu; 13.28. 
Lucrări concertante în interpreta
rea violonistului Jascha Heifetz; 
14.45. Cîntece și jocuri din țări 
de democrație populară; 14.48. 
Concert de estrada ; 15.35. Dan
suri simfonice romînești de Pan- 
cio Vladigherov — orchestra Fi
larmonică din Sofia, dirijor Sașa 
Popov; 16.15. Emisiunea pentru 
tinerii ascultători „Să ne cunoaș
tem patria“: „Pădurea Letea", 
reportaj literar de Traian Coșo- 
vei; 17.00. Muzică ușoară romi- 
nească; 18.40. Muzică ușoară so
vietică;. 19.30. Gazeta Radio; 
21.15. Teatru la microfon: „Nă
pasta" de I. L. Caragiale; 23.15- 
23.55. Concert Beethoven, Pro
gramul cuprinde : uvertura „Eg- 
mont“, — orchestra simfonică a 
Filarmonicii' de Stat „George E- 
nescu", dirijor George Georges- 
cu; Siirifonia a IV-a in Si bemol 
major, orchestra simfonică N.B.C. 
dirijor Arțuro Țoscanini — nouă 
înregistrare.

PROGRAMUL II
14.05. Cîntă Ansamblul de cîn

tece din R.S.S. Bielorusă, dirijat 
de Sirma ; 14.45. Rapsodia a Il-a 
în Re major de George Enescu, 
orchestra Filarmonică de Stat 
„George Enescu“, dirijor George 
Georgescu ;• • 15.00. Buletin , de* 
știri; 16.00. Radiojurnal și bule
tin meteorologic; 17.00; Cîntec 
despre oastea lui Igor (prezen
tare în montaj literar-muzical) ; 
17.30: Muzică ușoară de Ștefan 
Kardoș ; 18.00. „Oanjeni de artă 
despre viața și creația compozi
torilor“ : Bernard Shaw despre 
Richard Wagner; 19.00. Actuali
tatea în țările socialiste; 19.30- 
Pagini alese din muzica popu
lară rominească ; 20.00.. Jurnalul 
satelor. 20.15. Inregisltrări pri
mite din partea Radiodifwîumi 
austriace Al treilea concert sim
fonic din.Săp.tămina festivă. „Mo- 
zart-Saîzburg , 1956“. 22,00. Ra
diojurnal ‘ și buletin sportiv. 
83.00—2^00. Concert de noapte.

LUMEA?
Oaspeții sovietici vizitează secțialegătorie de ,1a Combinatul Poligrafic Casa Scintell

Pregătiri pentru recoltare
1. ■ ■ Ă.... ' ' ' •:

Paralel cu muncile de întreți
nere a culturilor,.. mecanizatorii, 
colectiviștii și ^.țăranii muncitori 
cu gospodării individuale din, re
giunea București fac-pregătiri în 
vederea lucrărilor de recoltare.

I p , Ș .MIT. -uri.au f o.sf'; rev 1 z u i te 
*și repâtote oină'acum 333 de* 

. tractoare, 293 de" secțrătotKl.egă- 
tori. 550 *dfe dezmiriștitoare, mai 
mult- de jumătate din numărul 
nîofoaretor .pon.ru electrificarea 
.anilor și un mare număr de 
combine. Numeroase S.M.T.-uri 
printre care Grădiște. Ciorogîrla, 
Ciulnița, Odobeasca, Urrâceni, 
Vînătorii Mici și Ulnteț, unități 
fruntașe în muncile de primăva
ră, au . terminat reparațiile la 
secerători-legători și sînt mult 
avansate cu lucrările de revizuire 
și reparații a celorlalte mașini 
agricole și a tractoarelor.

Lucrările de pregătire a unel
telor și mașinilor agricole pentru 
campania de recoltare sînt avan
sate și în gospodăriile colective, 
întovărășirile agricole și în gos
podăriile individuale din regiune, 
în aceste unități s-au reparat 
peste 1600 de secerători simple, 
150 de secerători legători. peste 
150 de batoze și locomobile etc.

Peste râteva zile în regiunea 
București vor începe lucrările de 
amenajare la noile arii care vor 
fi electrificate anul acesta.

Mecanizatori fruntași
Mecanizatorii din S.M.T.-urile 

regiunii Hunedoara au îndeplinit 
planul lucrărilor agricole de pri
măvară. Cele mai frumoase rea- 

I lizări au fost obținute de cei de 
la S.M.T. Orăștie care au depă
șit planul cu 11 la sută și cei de 
la S.M.T. Alba Iulia cu 7 la 
sută.

In stațiuni s-a început revizui
rea și repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole care vor fi fo
losite la lucrările de recoltare 
și treieriș. Pînă la 21 mai, în 
S.M.T.-urile din regiune au fost 
reparate 75 de batoze din cele 
101 și 44 de secerători-legători 
din 47. Au fost reparate de ase
menea toate cele 28 desmiriști- 
toare, precum și 57 motoare e- 
lectrice din 66, pentru ariile de 
treier.

DOUĂ MONTĂRI

a femeilor
Miercuri a avut loc la Consi- 

liiil, Central al Sindicatelor din 
R.P.R, ședința Comitetului na
țional- de pregătire a Conferin
ței internaționale a femeilor 
muncitoare ce va avea loc -în 
iunie a'.c. la Budapesta. La șe
dință au participat tov. Mihai 
Mujic, secretar al Consiliului 
Central ,țtl Sindicatelor, membri 
ai Comitetului național de pregă
tire a Conferinței internaționale 
a femeilor muncitoare, activiști 
sindicali.

Tov. Ileana Banu, membru al . 
C.C.S., a informat Comitetul na-'C 
țional asupra lucrărilor ședinței ’" . 
Comitetului de pregătire a Con-. ' 
ferinței internaționale i femeilor 
muncitoare, care a avut loc de " 
curind la Praga. ' S-a analizat țț 
apoi modul în care femeile mun- ?' 
citoare din țara noastră se pre- 
gătesc să întîmpine conferință 
internațională de la Budapesta . 
și s-au luat hotăriri privind pre
gătirea și desfășurarea manifes
tărilor care vor avea loc cu pri-.'.' 
lejul acestui eveniment.

(Agerpres)

Participînd 
la concursul echipelor

Cel de-al IV-lea concurs al e- 
chipelor artistice amatoare prile
juiește o caldă manifestare a În
frățirii naționalităților conlocui
toare.

în sala căminului cultural din 
comuna Ictar, la faza raională 
a concursului, echipa artistică din 
gospodăria agricolă de stat din 
Petrovaseio a prezentat un frumos 
dans popular sîrbesc, iar căminul 
cultural din aceeași comună — 
cinci numere noj ale orchestrei de 
fanfară. Echipa de dans și corul 
țiganilor au prezentat frumoase 
dansuri și cîntece la căminul cul
tural din Șuștra.

Corul, brigada artistică de agi
tație și echipa de dansuri a gos
podăriei agricole de stat din Bu- 
ziaș, prin programele lor de un 
înalt nivel artistic, au participat 
cu un răsunător succes ia faza 
raională a celui de al IV-lea 
concurs al echipelor artistice a- 
matoare.

Corul, compus din 60 de per
soane, a pregătit și prezentat cu 
acest prilej cintecul „OGORUL“, 
— compoziția profesorului Du-

• Lingviștii romîni Gheorghe 
Bolocan și Emanuel Vasiliu, au 
plecat marți în R. P. Bulgaria 
pentru a face schimb de expe
riență cu Institutul de lingvis
tică și Facultatea de filologie din 
Sofia.

• Marți a sosit la București 
scriitorul indian I. Yasphal. In 
timpul vizitei sale, oaspetele va 
lua contact cu diferite persona-

artistice
mitru Stan, directorul Școlii., 
populare de artă din Lugoj. Tema, 
cîntecului este inspirată din via-.. 
ța și munca gospodăriei agricole . 
de stat din Buziaș.

In cadrul concursului, brigada 
artistică de agitație a combătut— ,, 
cu multă vervă satirică — lip-~, 
șurile cantinei și neglijențele se-,„ 
metiștilor, ceea ce a avut ca prim , 
rezultat înlăturarea deficiențelor ., 
existente. Totodată, din progra
mul brigăzii artistice de agitație 
nu a fost omisă nici populariza- , 
rea unor fruntași în producție,,., 
ca Sabin Chira, Gheorghe Cotn- 
dă. Alexandru Jurescu, Valentin 
Murăraș, și alții.

Dintre membrii echipei de 
dans, care au participat la con
curs, s-au evidențiat Iulian Dri-, 
novan și Ion Miu. __

Pe lingă succesul binemeritat, 
înregistrat la concurs, echipa cui- 
turală a gospodăriei agricole de '■ 
stat — îndeosebi brigada artisti
că de agitație — sprijină activ 
campania muncilor agricole.

îndeosebi brigada artiști-.

muncilor agricole.
Corespondent 

L. V. DUNAREANU

Informații
lități culturale, va vizita institu- -A- 
ții de cultură și diferite locali- » 
tăți spre a cunoaște viața Cultu- . 
rală din țara noastră. '

La sosire, scriitorul indian a-■ 
fost întîmpinat de reprezentanți * 
ai Institutului romîn penttu re
lațiile ■ culturale cu străinătatea ■ 
și ai Uniunii Scriitorilor din • 
R.P.R

(Agerpres) ;
1- ■

lui Bachus. .Găsești- totuși : ceva rament scenic, dar insuficient de 
proaspăt și personal mai în fie- prezentabilă pentru genul estra- 
care cuplet sari scenă — și a- dei (Lucia Ili.escu), un actor cu 
ceasta te. cîștigă. Autorii șe re- umor sec pregnant, dar care riscă 
feră critic Ia problemele locale, să«cadă în manierism (C. Con- 
accehtuîrid elemente valabile și '• stantinescu)-,, .țm-, *âltu}' . . Florin 
pentru* alte locuri. (Ne-a mirat Gheuca (unul din coautorii tex- 
deci prostul gust cu care au- tului) comic, lipșif îhcă. de,0 c°-: 
torii s-au folosit de numele loratură proprie și mulți alții, 
sau replicile lui Hamlet, mer- pe care nu-.i. .prea reții, după ce 
gînd pe linia .de denigrare și ' i-ai văzut. Să precizăm : ei nu 
bagatelizare a marelui eroii sha-, „dărirnă“ .spectacolul dar nici ,nu-1 
kespearian cu care eram serviți ridică. îl mențin la linia de.plu- 
in revistele de altă dată). Trebuie tire ceea ce este .dezolant, pentru 
sa le mai recunoaștem autorilor textul care, ar fi putut genera un 
textului" încercarea — în parte spectacol mult mai bun. $1, pen- 
izbutită —de a construi ingenios tru estradă aceasta ,e destul 
eșafodajul (de obicei, debil) al 'ije grav. Regia nu.se poate so- 
spectacolului, de a riu repeta cu **1! 
comoditate formule „din capi
tală“,-epatante poate în ochii 
unui nebucureștean'; ei .au so u- 
ționat cu destulă fantezie proble
ma prezentatorului, aducînd ca 
un leit motiv fit scenă un cuplu 
comic și un trio' vocal 'feminin, au 
găsit — pentru construcția păr
ții a doua a spectacolului — o ' 
idee viabilă scenic (cadrul de 
carte din „Editura Teatrului de cu actorii ar fi fost, fără îndo- 
Estradă“. din filele căreia des- ială, fructuoasă.
prindem imagini critice, Brice, co- Un sjn _ jînăr s.a distanțat 

nu- regrafice...) într-un cuvint: pre- net de ceilalții impunindu-se cu 
“ ' violența talentului autentic -C,

„j și-a spus cupletul 
„Mașina“ cu o mimică și.-o ges-

Ne-arn întrebat și noi. Titlul 
spectacolului, de estradă al tea
trului din Bacău — „Să rîdă lu
mea“ — era îmbietor și plin de 
făgăduințe.; Mai puțin — în ce ne 
privește — prin satisfacția de.or- 
din umoristic pe care o promitea. 
Dar nu era de loc lipsit de inte^ 
res să vezi un spectacol de es
tradă —. singurul din. .decadă •— 
realizat, cum se spune, efectiv 
din resurse locale: autorii textu
lui, localnici, ba chiar și membri 
ai colectivului; compozitorii și 
ei băcăoani, un colectiv de ac. 
tori dramatici, aflați la primul 
spectacol de estradă... . ..

Ei, și a râs lumea ? Răspunsul 
nu poate fi categoric pentru că 
într-un fel, e o chestie dé tem; 
perament : o sală cu spectatori, 
își. are configurația ei psihică 
specifică, temperamentul ei pro
priu. în funcție de care — și ac
torii o știu prea bine — un cuplet 
întrerupt o. dată cu aplauze la 
scenă deschisă, e primit altă dată 
cu indiferență rece. Sală specta
colului de duminică' a fost, șă zi
cem, judicioasă în aprecieri, ne- 
entuziasmîndu-se facil dar nici
sgîrcindu-se atunci cînd însușirile 
literare sau actoricești ale r"
mărului erau evidente.
. Ce a plăcut? In primul rînd,

— și. aceasta , o socotim nu prin 
criteriul cronologic al creării 
spectacolului, ci prin cel al ca
lității sale — textul. Autorii — 
Radu Mircea Rățescu și Florin 
Gheuca — sînt - spirituali* și au 

spumos — destul de rar gratuit
— umoristic și adesea cu bune
intenții'; Satirice — presărat cri 
„poante“ bune. Sint jenați de 
șablon și caută să-l ocolească, 
deși acesta izbutește să se irisi- 
nuieze cu perfidie: îi revedem pe 
birocratul ; cu mînecuțe și ochelari 
pe virful nasului, și pe. ședințo- 
x—* jm«?. . .. alia ?irtüa.4 li a 11 l
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indolent, și pe frizerul bacșișpman mere prezentate și,. făcînd bilan- tea ar >> formala și zimbetițl 
(autorii au, : se . vedej frizerofobie. "țul realizărilor actoricești, ce a- formal nu-l oferr prietenilor. Ire- 
a’t'ît de.. vehèrijerit■ și râiiiWstent e flăm,? Np .prêa multe, din păca- torăn) sa le spunem actorilor din 
répétai atacul i împotriva acesto-. te : o cîntăreață cu voce agrea- Bacău, deschis; în fața : „Puteați 
ra). îi recunoaștem pe buîevar- ibilă, dar destul dé stîrtgace încă, tace' un luCrri mult mai bun. Tre- 
diști cu creastă și tălpi hitnalaiee mai ales în duetele lirice (Lory huie sa vă-gindiți la asta. Mai 
din caricaturile lui Rik și nu ne.Cambos), o actriță frumoasă dar ales dacă vreți, ça „lumea să 
e străină nici imaginea noctur- complect lipsită de vervă; (Ana r*da . .
nilor’înveseliți de suculyr.ăjit al Crisți), o alta, plină ; de. tempe-, SANDA FAUR

. L ;'f< “'ț'L''. •

care cuplet sail scenă — și a-

prindem imagini critice, lirice, co-

coti nevinovată de . „corectitudi
nea" fadă a .interpretării: o mai 
serioasă și mai adincită muncă

IT D

miza spectacolului era valabilă; v UJClr a 
Regia — Radu Mircea Rățescu Rjduîescu
— a secondat-o: dinamică (foar.- uu.. „

..Lre£lz?sceneta „Cumpa- (jcg de 0 expresivitate rară.- dem-' 
.ratorn*), avînd simțul plasticii' nă de a .Ji cheltuită în mari, crea-, 
scenice, cu destula eleganța une‘ tij dramatice. A fost, cum se 
ori, a încercat să servească tex- gpune. revelația spectacolului. Să 

, tul. Dar nu poți 'vorbi despre te- nu u;tgm n;cj prezența scenică' 
.... rrii”1' plăcută, degajată a lui Ion Mi-

— o spunem j:u autentic ,regret hăllescu. Credem că -putea fi fo-

tisfacții. Cunosc actori;, băcăoani 
și am văzut spectacole dramatice 
frumoase la ei, făcute cu inteli
gență și nerv artistic. Dar ei «iu. -T.*
sînt — sau poate nu sînt încă, sînt de obicei amabile: ...... r
— actori buții și pentru estradă, da lipsurilor, spectacolul doved0-

___ ____ ... T. ... . Trăgînd o imaginară linie la ca- te...“ Ntf Vrem să fim amabili,
mânui demagog; p'e dspătarul pătul celor aproape 30 de nu- pentru dă. in acesy caz amabilita-

verVăv Mîriuiesd ușor' rin ' .vers- Kie în afara actorilor. Și actorii
■ ■

- nu ne-au adus prea multe sa- - Io>w mdj. ■"*''
Muzica lui.',Aurel. Iancovici și 

Didi Steinboc, acceptabilă. Ațît,
Finalurile ’ unor, asemenea note 

..................„fii ciu-

ale piesei „Impărătița lui
a Măriei care pare să cuprindă ]a modul colțuros, ci cu multă 
toată scena în .primul șl ultimul , ■
ațt, constituie numai un reflex al 
dramei tinerilor eroi, Ce înseam
nă, la urma urmei, sfîșierea lăun
trică a Măriei Olteanu din actul 
I, -dacă nu un comentariu ampli
ficat'al dramei familiare a Iții Ni.

Exiștă un generos avînt tine- 
resc-iîn piesa „Impărătița,, Jjii Ma- ■ 
chidon“' de Tiberiuî-Vornic și-Joa-1 
na PostelnicV: Deși, galpria per
sonajelor este' :dprpi.nată de figu
rile vîrstnice ale lui Machidon și 
Maria Olteanu, conflictul drama
tic se iscă și se dezvoltă în* aria 
generației tinere : dragostea tițfi-, culae și Florica ? Cui se datore- 
ripată între Lisaveta și Petrișor, ște intrarea în întovărășire a fa- 
căsnicia — otrăvită un timp de miliej Olteanu, dacă nu victoriei 
zvonuri— a lui Niculae și a Fio- obținute de Lisaveta asupra ini- 
ricăi, gelozia criminală a -lui 11a- mei închistate a mame;, sale ? Mă
rie, — iată liniilț de forță a-le pie- 
sei. Dacă șovăielile lui Machidon 
încetează, faptul se dâtorește ati
tudinii integre a lUj Petrișor, după

căsnicia — otrăvită un timp de miliej Olteanu, dacă nu victoriei
ipra ini
ile ? Ma

ria nu poartă nici o clipă acțiunea 
piesei, ci numai o răsfrlnge, 
îi dă rezonanța dramatică.

O asemenea viziune asupra pie-

AD t
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fjnețe și sensibilitate printr-o lup
ta lăuntrică împotriva bîrfelilor 
care tindeau să păteze cinstea so
ției sale. Debutantă, Viorica Ră
chita, ne-a oferit, în Frusina, o 
prezență cu totul integrată at
mosferei rurale ardelenești, iar 
Angela Albani, în Florica un pro
fil moral gingaș dar rezistent în 
stare să biruie dușmăniile celor 
din jurul ei. Petrișor în interpre
tarea- Iu; Ion Bessoiu, s-a făcut 
remarcat printr-o simplitate îneîn- 
tătoare, răsfrângere a unui suflet 
deschis, curat. In fine, Mircea 
Hindoreanu, tn Ilarie, a constituit 
o prezență scenică interesantă, 
deși violența sa a atins pe alocu
ri corzi prea elementare, prea a- 
propiate de instinct. Menținerea în 
același plan de realizare artistică, 
a majorității interpreților tineri 
(dintre care am amintit doar cîți
va) a făcut ca tabloul final săr
bătoresc să aibă o prospețime și 
o vioiciune cu totul firească, lip
sit de falsa spontaneitate a sce- 

tule lucrări din noua noastră dra-

cum „schimbarea la față“ a Ma- sei oferă prilejul unei considerări
riei e determinată de hotărârea comparative a celor două montări _____ __  „ _________
curajoasă a Lisavetei ,de. a părăsi prezentate pînă acum în cadrul neloTidilice întîlnite încă în des- 
casa părintească. Se. simte de-a „Decade; dramaturgiei originale" t„;„ 1 di.. ..
lungul piesei 'ceva asemănător de către colectivele teatrale din mâturgi'eT 
unui șuvoi de forță lijnpede și Sibiu și Timișoara. f....................
proaspătă care, răstUrntnd. în cale Cu „m.pmaum .□> x-.auumun
stavilele, scoate la liman citeya Teatrul de Stat din Sibiu a oferit (Radu Stanca), 
personaje lțimuioase. Tocmai aa?r ...................................
torită acestui' fapt,, tabloul ultim

Fără îndoială meritul principal 
Impărătița lui Machidon“ al acestei realizări aparține regiei 

1_ ~'_U_ 2“ _'l Subliniind mo-
•i-' ■■ i- -i .«* 1 iv-., „• r ’ un spectacol de autentică atmos- mentele umane, realizînd întreaga

.orită acestui fapt, tabloul ultim ferg țărănească, realizai cu aju- pondere a personajelor, dar lu-
nu este întru totul artificios săr- toryj unui coleciiv omogen, sudat., crind tot timpul cu finețe, regi-

Această unitate a montării și in- zorul a izbutit să dea un specta-
terpretării a pus în valoare toc- col de mare autenticitate. Nu atît 
mai elementele tinere : personaje, culoarea locală în decor și în lim- 
regizor, interpreți. Spre deosebire baj (mai ușor ,de realizat de către 
de spectacolul cu aceeași piesă la sibieni, deoarece aparțin, regiunii 
Teatrul Armatei din Capitală, în în care.se desfășoară, acțiunea), 
care interpreții lui Machidon- șl cît mai ales contopirea tuturor 
Maria au covîrșit restul distribu- ' 1 '
ției, — în spectacolul, sibian (dacă 
lăsăm la o parte creația excelentă 
realizată de.Maud Mary în Maria 
și interpretarea oarecum simplistă

bătoreșc, ci constituie o încunu- . 
nare firească, o victorie biné me
ritata a urior, tineri, plini de ener
gie. Dar același motiv face ca. ac
tul II șă.aibă ceva distonant.', 
alături de linia de evoluție dra
matică a celor două perechi, Nicu- 
lae-Flôrica ' și , Petrișor-Lisaveta,. 
drama chiaburului Eftimie, spar
ge construcția piesei, abătțpd in
teresul spectatorului de la conflic
tul principal. , ' ’. .• ... ; ,• j ■ ; y* j-»i wai cg wai tvum oiiiipzrpLa

Fărăjnplpială, piesa lui T. .Vor-' a lui Tony Dimitrescu în Efti
mie)-, întregul colectiv s-a ;rhbn-< 
ținut la un nivel artistic egal. In 
felul, acesta factori) conflictului — 
care; ■ după cum am spus, îi for
mează* personajele, tinere — s-au- 
impus.cu deosebire. Liviu Mărfi--, 
nuș în Niculae a dovedit reale- po- artistică, 
sibilități dramatice, realizate* nu Mult mai puține lucrurj -se pot

. * :**'' *'< .1» * • '-r < - '■.

‘nic și I. .Postelnicu, este □. oglin
dă a , noilor realități sociale ale 
sațului romîneșc. Dâr problema 
întovărășirii se topește.organic în 
frătnîntărea, dramatică • prin care 
trec cete două vlăstare aie fami
liei Olteanu,. Ori, râț -âț, parea .,de 
ciudat, credem..că figura centrată

cit mai ales contopirea tuturor 
elementelor spectacolului într-un 
tot armonic constituie adevărata 
pecete artistică a acestei montări. 
De la rezolvarea, originală și 
prielnică intrigii, a decorurilor — 
rezultat , al colaborării regie; cu 
scenografia, (N. Lebas) — pînă la 
atmosfera țărănească ce scaldă, 
ca o undă de sunete și culdri 
diurne, scena întreagă, — totul 
vădește fantezie și inteligență

Machidon“
spune despre spectacolul , timișo- ’ 
rean. Dintre tinerii interpreți ai *; 
colectivului, singurul care s-a e-' 
vidențiat prin prezență scenică și ~ 
o anume vîrtoșenie brutală, în ro- 
Iul lui Ilarie, a fost Gh. Patru. 
Deși situați pe linia firească a 
personajelor ce aveau de interpre
tat, atîț Gh. Boiangiu (Petrișor) 
rât și Ioan Borst (Niculae) n-au 
avut suficientă greutate : primul a 
purtat o seninătate fără farmec, iar* 
al doilea o frămîntare lipsită de”, 
dramatism. Personajele tinere ale : 
piesei au fost, în felul acesta, um-J 
brite, îneît accentul a căzut; pe.; 
drama lui Machidon, Maria și Ef
timie. Desigur nu acestui fapt se 
datoresc rezervele noastre asupra i 
spectacolului timișorean. Cele trei 
personaje își au greutatea lor spe- " 
cifică și, în măsura în care spet'" 
tacolul ar fi realizat-o în planul- 
autentic al artei, soluția ar fi fost. v 
tot atît de valabilă ca oricare ' 
alta. Dar regia artistică (Con- V 
stantin Coman) nu a reușit să dea 
omogenitate interpretării, după • 
cum nu a izbutit să creeze atmos
fera unui adevărat sat ardelenesc 
poate și datorită decorului. Actul 
ultim a dezvăluit mai clar sără
cia viziunii regizorale, făcînd din ‘ 
el, o scenă de operetă, subliniată ■; 
prin uniformitatea costumelor ță-‘l? 
rănilor (Felicia Avram) ca și prin • 
mișcarea sprințară a Lisavetei' ■ 
J. Ardeleanu) și vorbăria muca-’' 
lită a Valeriei (Eugenia Melinte). 1

In deosebi, în montarea Teaf ; 
trului de stat din Sibiu, piesa ’ 
„Impărătița lui Machidon“ â ofe- ’ * 
rit publicului din Capitală viziu* -E 
nea colorată și proaspătă a satu- ” 
lui romîneșc, într-o îmbinare de' 
maturitate artistică și avînt tine-. - 
resc, care îndreptățește cele mai.7, 
bune' speranțe -în viitorul scenelor ■■ 
noastre din diverse colțuri ale 1 
țării. L
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4 Astăzi, mal mult ca orietnd tn 
cadrul bogatei activități a tinere
tului lumii in lupta pentru pace, 
atrage atenția contribuția tinere
lor fete. Să ne amintim numai de 
faptul că în luna august a anu
lui trecut aproape zece mii de ti
nere fete au luat parte la Festi
valul de la Varșovia. în capitala 
Poloniei populare, tineretul femi
nin și-a trimis reprezentante 
chiar și din țările unde femeia 
și tinăra fată stnt încă ingenun- 
chiate, unde ele stnt aproape com
plect lipsite de drepturi. Pentru 
prima oară, de pildă, tinere fete 
din Africa neagră au venit de-a 
dreptul din țările lor. O tlnără 
fbtă din India a sosit la această 
Sărbătoare a tineretului pentru 
pace, cu cele 10.000 de semnături 
pe care le colectase împotriva fo. 
losirii bombei atomice. Pe lista 
rezultatelor Festivalului se remar
că succesul inițiativelor și întilni- 
rjlor care au fost rezervate tinere, 
lor fete.

La cererea tinerilor din diferite 
țări. Federația Mondială a Tine
retului Democrat a creat la sediul 
său „biroul corespondenței inter
naționale". Cuvintele pace, priete
nie, se1 întilnesc pe toate scrisorile, 
atit pe cele ce pleacă, cit și pe 
cele ce vin din toate colțurile lu
mii. Zilnic, ziarul nostru, „Filles 
de France", primește numeroase 
scrisori de la tinerele fete france
ze cerlnd să corespondeze cu tine
re fete din străinătate. Este neîn
doielnic că tinerele fete, în ciuda 
miilor de kilometri care despart 
adeseori țările lor, vor să se cu
noască. în numărul său din 2 
aprilie, ziarul „Elle" ne informea
ză că la întrebarea: „Ce vă în
grijorează mai mult în viitor ?“, 
tinerele fete din țările unde s-a 
desfășurat o astfel de anchetă au 
răspuns: RĂZBOIUL. Războiul 
este un izvor de îngrozitoare ne
norociri. Cîte vise și cîte fericiri 
n-a distrus războiul ? Cile milioa
ne de copii n-au fost lipsiți pentru 
totdeauna de dragostea tatălui 
lor? Tinerele fete nu mai vor să 
retrăiască aceste clipe. Ele nu var 
să crească mici orfani, ele nu vor 
ca bombele atomice să ardă și să 
le nimicească (ara. Pregătirile de 
război agravează situația econo
mică a tinerelor fete: sume enor
me de bani se risipesc și aceste 
sume stnt suportate de popu
lație. Cîte școli, centre de pregă
tire a ucenicilor, locuințe pentru 
tineret n-ar putea fi construite cu 
banii și munca ce slnt folosite 
pentru pregătirea războiului I

PREGĂTIREA 
INTILNIRII: 

în lume...
Tinerele fete căpătînd tot

mult conștiința forței lor, a rolu
lui pe care îl au de jucat tn lupta 
pentru pace, pentru o viață mai 
bună, au primit cu entuziasm 
ideea unei intîlniri a tinerelor fete 
din Europa. Această minunată ini
țiativă privind tinerele fete o da
torăm Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat.

Federația a lansat, anul trecut, 
în luna noiembrie, un apel către 
toate organizațiile naționale și in
ternaționale de tineret pentru or
ganizarea in comun a unei tntîl- 
riiri a tinerelor fete din Europa 
pentru fericire și pace — tntilnire 
care va avea loc în această vară 
la Paris intre 4 și 8 iulie.

Această intîlnire creează condi
ții prielnice pentru dezvoltarea tn 
fiecare țară a unei munci susți
nute tn rindul tinerelor fete, fi
nind cont de problemele lor spe
cifice. Acolo unde nu există or
ganizații ale tinerelor fete au fost 
create comitete care au drept scop 
să însuflețească pregătirile.

Să pomenim aici pe scurt unele 
din inițiativele luate. în Finlanda 
va fi ținut un concurs intitulat: 
„Cea mai frumoasă fotografie a 
patriei mele". într-una din pro- ' 
vincii, tinerele fete vor discuta în 
„parlamentul primăverii" despre 
problemele lor. în cadrul unei re
uniuni se va trece tn revistă folc
lorul Finlandei, se va organiza

mai

apoi un concurs de mode șl altele, 
în Ungaria, 1600 tinere fete au 
luat parte la tntilnirea tinerelor 
fete din Budapesta, iar in cadrul 
tntîlnirii naționale a tinerelor vor ■ 
fi alese delegatele ce vor repre
zenta Ungaria la Paris. în Aus
tria, au fost deschise cursuri de 
croitorie pentru șomerele din Ti-, 
rol; ziarul femeilor a inaugurat o 
mare dezbatere pe tema — „Viito
rul fiicei mele", iar ziarul Tinere
tului Liber Austriac o altă dez
batere pe tema: „Proiectele mele 
de viitor". în Marea Britanie, la 
Comitetul festivalului scoțian, un 
grup de tinere fete muncitoare 
pregătesc participarea lor la Inttl-' 
nire. în Republica Federală Ger
mană, a fost inaugurată o 
dezbatere tn cursul căreia tine
rele fete denunță numeroasele 
greutăți pe care le tntîmpină în 
muncă, în protecția sănătății etc, 
în Albania, luna aprilie a fost

menea . un loc 
însemnat tn ac
tivitatea tinere
lor fete din di
ferite țărirt' 

Tinerele fete 
au deti ' o Serie 
întreagă de fră-

mlntărl . comune legate de via
ța și viitorul lor. Și ele stnt 
fericite că li se oferă posibi
litatea de a se tnttlnl pentru 
a discuta împreună, pentru a-și 
îmbogăți experiențele și cunoștin. 
(ele, pentru a întări legăturile de 
prietenie deja existente și pentru 
a face altele noi.

...și în Franța
Faptul că tntîlnirea tinerelor 

fete pentru fericire și pace are 
loc în țara noastră constituie o 
mare cinste pentru tineretul fran
cez și tn primul rtnd pentru or
ganizația noastră — Uniunea Ti
nerelor Fete din Franța, care și-a 
asumat răspunderea de a asigura 
organizarea ei. Dar aceasta im
plică de asemenea mari obligafii 
și Uniunea Tinerelor Fete din 
Franfa tși dă silința de a duce la 
bun sfîrșit aceste sarcini.

cea și. începerea de negocieri tn 
Algeria.

Pentru ca tinerele muncitoare, 
țărance, școlărițe, tinere fete din 
orașe și sate să-și poată exprima 
afecțiunea față de surorile lor din 
celelalte țări ale Europei, Uniu
nea Tinerelor Fete din Franța a 
editat „carnetele prieteniei“. în a- 
cest fel chiar și acea tlnără fată 
care nu va avea bucuria de a 
veni la tnttlnire va putea remite 
mesajul unei delegate, împreună 
cu sutele de mici daruri pe care 
tinerele fete, cu degetele lor 
harnice se pregătesc să le confec
ționeze tn toată Franța. Noi do
rim ca toate participantele la tn
tilnirea de la Paris, prin mijloci
rea delegației franceze, să simtă 
tn jurul lor marea prietenie, feri
cirea pe care o avem de a le ve
dea adunate In capitala noastră, 
ca fiecare să plece zictndu-și: „ti
nerele fete franceze stnt luptătoa
re hotărtte pentru pace, ele slnt 
prietenele noastre".

în această htnă am pregătit tn- 
tllnirile muncitoarelor, Ele vor de
lega pe cele mai bune reprezen
tante ale tinerelor fete muncitoa
re din țara noastră, care vor face 
parte — împreună cu tovarășele 
lor alese In adunări, la sărbăto-

N.A. Bulganin șl N. S. Hrușclav, 
invitați să viziteze Suedia, Danemarca 

rm ion șj Norvegia
MOSCOVA.— 23 (Agerprea). 

— TASS transmite:
La 22 mai. R. Sohlman, amba

sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Suediei in U.R.S.S., A. 
Moerch, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Dane
marcei și E. Brodiand, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Norvegiei, l-au vizitat pe 
V. M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., $| in

numele guvernelor lor au trans
mis lui N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., invitația de a 
vizita Suedia. Danemarca și Nor
vegia tn prima Jumătate a anu
lui 1957. V. M. Molotov a mul
țumit pentru invitație și a de
clarat că o va aduce la cunoș
tința lui N. A. Bulganin șl N. S.
Hruțciov,

Acord soviet o-iugoslav 
în probleme de cetățenie

Considerații pe marginea partidei 
dintre echipele Luton Town și C.C.A.

,*3 (AkerPr\s)- — tr-0 atmosferă de prietenie șl 
ic-c . „ , x . țe|egere reciprocă și s-au înche

iat la 22 mai prin semnarea unei 
convenții cu privire la reglemen
tarea problemei cetățeniei persoa. 
nelor cu dublă cetățenie.

Prin prezenta convenție persoa
nelor care au cetățenia sovietică 
și cea iugoslavă li se acordă 
dreptul să aleagă în mod liber 
cetățenia pe care vor s-o păstre
ze. Persoanele cu dublă cetățenie 
care locuiesc pe teritoriul unuia 
din state pot, in decurs de un 
an de la ziua Intrării in vigoare 
a prezentei convenții, să înainte
ze cereri în acest sens reprezen
tanței diplomatice a statului a 
cărui cetățenie vor s-o păstreze.

TASS transmite comunicatul a- 
supra semnării convenției între 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Populară 
Federativă Iugoslavia cu privire 
lâ reglementarea problemei ce
tățeniei persoanelor cu dublă ce
tățenie :

Intre 17 și 22 mai ac., la 
Moscova au avut loc tratative 
între delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia 
în problema încheierii unei con
venții cu privire la cetățenie, con. 
venție prevăzută de declarația 
sovieto-iugoslavă din 2 iunie 
1955.

Tratativele s-au desfășurat în-

in-

I

acordat de C. Pineau 
radiodifuziunii franceze

sărbătorită ca „luna tinerelor fe
te". Printre numeroasele inițiali, 
ve luate tn această (ară stnt de 
relevat „săptămtna florilor", a- 
ceea a „prieteniei internaționale", 
tn cursul căreia s-au dezvoltat 
schimburile de corespondență; au 
mai avut loc apoi conferințe des
pre viața tinerelor fete din alte 
țări și o mare serată la Tirana. în 
Republica Democrată Germană, au 
fost organizate conferințe pe te
ma: „tinerele fete de astăzi, fe
mei și mame de mîine"; presa 
rezervă un spațiu mare tntilnirii 
și se fac pregătiri pentru o con
ferință națională, la care vor lua 
parte trei sute de tinere fete. în 
întlmpinarea tntilnirii de la Pa
ris, tinerele fete din Cehoslovacia 
au invitat o delegație de treizeci 
de tinere din diferite țări euro
pene, iar cele din Polonia au invi
tat opt tinere franceze. Din ini
țiativa tinerelor din Luxemburg, 
la frontieră va avea loc o tntîl- 
nire la care vor lua parte tinere 
din Luxemburg, Franța, Germa
nia, Belgia Și Olanda cu care pri
lej participantele vor discuta des
pre tntilnirea de la Paris și par
ticiparea lor la aceasta.

Nici cînd ca acum în tnttmpl- 
narea tnttlnirii de la Paris, tine
rele fete n-au luat hotărtrea de a 
lupta împotriva discriminărilor 
care mai există încă, indeosebi'în 
domeniul salariilor; este interesant 
de observat că marea revendicare 
— la muncă egală, salariul egal— 
devine o cerință din ce tn ce mai 
acută a tinerei generații feminine. 
Pregătirile pentru tntilnire oferă 
posibilitatea, de a fi denunțate 
proastele condiții de muncă, de a 
se pune cu hotărîre 'chestiunea ca
lificării tn muncă, aceea ă orien
tării profesionale, a accesului ti
nerelor fete la toate profesiunile. 
Problema culturii, a sportului, a 
presei și a literaturii sănătoase 
pentru tinerele fete, ocupă de ase.

Uniunea Tinerelor Fete din 
Franța educă tinerele fete în spi
ritul prieteniei cu tinerele fete din 
lumea întreagă. Organizația noa
stră desfășoară o bogată activita
te tn acest sens atrăgînd cete mat 
largi mase ale tinerelor fete tn 
pregătirea tntilnirii. Problema 
războiului dus împotriva poporu
lui algerian nu poate fi ruptă de 
preocupările cele mai urgente ale 
tinerelor noastre fete. Laolaltă cu 
(o(i patriații francezi noi ne ma
nifestăm solidaritatea cu lupta 
poporului algerian pentru pace și 
libertate. La inițiativa organiza
țiilor Uniunii Tinerelor Fete din 
Franța, mii de semnături au și 
fost strînse pe petiții cerînd pa-
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PENTRU UNITATEA 
TINERETULUI, PENTRU 

VIITOR MAI BUN“
UN

La 21 mai și-a încheiat 
crările la Oslo cel de al 27-1 
Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist din Norvegia 
(U.T.C.N.).

Ziarul „Friheten" subliniază 
că pentru prima dată de la în
temeierea Uniunii Tineretului 
Comunist Norvegian la congre
sul său au luat parte reprezen
tanții altor organizații de tine
ret din Norvegia și în deosebi 
ai Consiliului de stat al tine
retului norvegian, ai Consiliu
lui de stat pentru problemele 
tineretului, ai Comitetului de 
stat pentru problemele sportu
lui și ai Ligii norvegiene a ti
neretului. La Congres au luat 
parte de asemenea reprezen-

lu
lea

rile de primăvară, tn cartiere și 
la sate — din delegația celor 100 
de tinere fete franceze, care va 
participa la inltlnire.

Acordind o deosebită însemnă
tate faptului ca aceste delegate 
să reprezinte diferitele straturi, 
diferitele credințe și opinii poli
tice ale tineretului feminin, Uniu
nea Tinerelor Fete din Franța, va 
aduce contribuția sa la unirea tu
turor tinerelor fete cu întregul 
neret atașat cauzei păcii 
ideilor de progres social.

Măria Morvan 
secretara națională a Uniunii 

tinerelor fete din Franța

" * * ‘ 
fanți a] U.T.C.L., al organiza
țiilor de tineret din Polonia, 
R.D. Germană, Finlanda și 
Danemarca, precum și ai Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat.

Congresul, pare s-a desfășu
rat sub lozinca „Pentru unita
tea tineretului, pentru un vii
tor mai bun**', a ascultat darea 
de seamă a conducerii centrale 
cu privire la activitatea orga
nizatorică a Uniunii Tineretu- 
lui din Norvegia. Președinte 
al U.T.C.N. a fost reales Arne 
Jorgensen, vicepreședinte a 
fost ales Peer Svendsen.

ti- 
fi

„MA1 MULTI BANI PENTRU
CULTURA'

După cum anunță presa, la 
Heidelberg (Germania occi
dentală) a avut loc o demon-

VARȘOVIA. - La invitația 
Ministerului de Finanțe al R. P- 
Polone a sosit la Varșovia A. 
G. Zverpv, ministrul Finanțelor 
aj U.R.S.S.

DAMASC. — Răspunzînd In
vitației președintelui și guvernu
lui Siriei, a sosit la Damasc ve
nind de la Cairo o delegație cul
turală a R. P. Chineze.

CAIRO. — La 22 mai în pre
zența unui mare număr de per
soane a avut loc pe aerodromul 
Al Maza festivitatea predării a- 
vionului sovietic „IL—14“, oferit 
în dar de guvernul sovietic, pri
mului ministru al Egiptului, Ga- 
mal Abder Nasser.

WASHINGTON. - După cum 
anunța agenția France Presse, 
președintele Eisenhower a avut 
luni o întrevedere la Casa Aibă 
cu Charles Wilson. ministrul de 
război și amiralul Radford, pre
ședintele comitetului mixt al șe
filor de stat major, în problema 
divergențelor de păreri ce exis
tă între conducătorii celor trei 
ramuri ale armatei americane : 
armata terestră, marina și avia
ția.

ROMA. — După cum anunță 
agenția Ansa, președintele Repu
blicii italiene, Gronchi, a invitat 
pe A. Sukarno, președintele Indo
neziei. să facă o vizită în Ita
lia. Președintele Sukarno a ac 
ceptat invitația. El va sosi la 
Roma la 10 iunie.'

la

,, Scîn te i a t i n eretului“ 
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LONDRA. — Opera regală 
„Covent-Garden“ a anunțat că 
între 3 și 27 octombrie la Londra 
va avea loc turneul artiștilor, de 
balet ai Țeptrului Mare Acade
mic de Stat al U R.S.S. La rîn- 
dul său, trupa engleză de balet 
„Saddlers Wells“ va da specta
cole pe scena Teatrului Mare In
tre 14 noiembrie și 8 decembrie,

ROMA. — Societatea turistică 
din Milano „Grandi Viaggi“ care, 
pe baza recentului acord de 
schimb de turișți între Italia și 
U.R.S.S., a organizat două ex
cursii în U.R.S.S., a trimis pre
ședintelui Italiei, Gronchi și pri
mului ministru. Segni, o scrisoa
re în care protestează împotriva 
faptului că' pînă acum guvernul 
nu a acordat autorizațiile cuve
nite pentru aceste excursii. A- 
cest lucru, se arată în scrisoare, 
a făcut să se rehunțe la prima 
excursie, iar a doua este pericli
tată.

NEW YORK. - După cum 
transmite corespondentul din 
Washington al agenției United 
Press, s-a anunțat oficial, că Co
misia pentru, afacerile externe a 
Camerei Reprezentanților a ho- 
tărît să reducă cu un miliard 
dolari alocațiile pentru scopuri 
militare, cerute de guvern pen
tru efectuarea operațiunilor S.U.A 
in străinătate pe baza așă-numi- 
tului program „de asigurare a 
securității mutuale", Hotărîrea co
misiei nu ,este definitivă, deoa
rece proiectul de lege eu privire 
la alocații trebuie să mai fie e- 
xamînat în Camera Reprezentan
ților, în Comisia pentriî afaceri 
externe a senatului și în senat.

Demisia lui 
Mendes-Franca

PARIS 23 (Agerpres). — A- 
genția France Presse informează 
că „Rierfe Mendes France, . m|j 
nistru fără portofoliu, a demisio
nat, din guvern-în ședința de 
miercuri idupă amiază a Consiliu
lui de Miniștri“. France Presse 
precizează că această știre a 
fost comu-nicață presei la sfîrși- 
tul ședinței, de secretarul de stat 
pentru problemele ipformațiilorl 
Jaquet, care a adăugat că „îh 
ceea ce privește teilalți miniștri 
radicali ei au anunțat că rămîn 
in guvern“, ’v /

Intr-o scrisoare adreăâtă preșe
dintelui Consiliului de miniștri 
Guy Mollet, Mendes France a 
motivat această hotărîre prin 
faptul că nu este de acord cu 
politica guvernului în problema 
algeriană. Observatorii politici 
din capitala Franței declară că 
dezacordul lui Mendes France cu 
politica guvernului nu se referă 
propriu zis la fondul problemei 
algeriene așa cum este abordată 
de guvern ci în special la moda
litățile de reglementare a ei. Apro- 
bînd măsurile militare sau mai 
exact afirmînd chiar că ele sînt 
insuficiente și că ar mai trebui 
trimise noi trupe in Algeria, Men- 
des-France se declară în același 
timp în favoarea unor măsuri po
litice spectaculoase care. după 
părerea lui, ar face posibil cîș- 
tigarea sprijinului populației mu
sulmane din Algeria. în esență 
Mendes-France consideră că tre
buie să se pornească de la o si
tuație de forță mai favorabilă 
pentru a se depăși obstacolele 
care stau în calea unei re
glementări ulterioare pașnice. 
„Mendes-France. precizează Fran
ce Presse, - consideră că Parisul 
acordă prea multă importanță 
punctului de vedere al populației 
europette din Algeria și insufi
cientă atenție opiniei musulmane".

Corespondentul postului de ra
dio francez. Păyronne, a adresat 
ministrului Afacerilor Externe al 
Franței, ChrîsFlan Pineau, care 
face tn prezent o călătorie prin 
Uniunea Sovietică, o serie de în
trebări cu privire la rezultatele 
tratativelor sovieto-franceze.

La întrebarea corespondentului 
ce impresii a cules ministrul Afa
cerilor Externe tn cursul vizitei, 
mai ales tn legătură cu declara
ția pe care a făcut-o înainte de 
a veni In U.R.S.S., că U.R.S.S. a 
pășit tn mod ferm pe calea slă
birii încordării internafionale, 
Christian Pineau a răspuns:

„Scurta mea vizită la Lenin
grad și la Kiev mi-au confirmat 
In întregime această părere. Eu 
cred că poporul sovietic depune 
mari eforturi pentru a obține îm
bunătățirea condițiilor existenței 
sale și în această privință, destin
derea internațională, ca și multe 
altele, constituie unul din elemen
tele necesare pentru ridicarea 
velului de trai al maselor“.

La întrebarea dacă există 
prezent posibilitatea de a se 
tisface marele interes care 
manifestă tn Franfa față de rea- 
I tatea sovietică și dacă oamenii 
de rînd sovietici manifestă același 
interes fa(ă de ceea ce se petrece

ni-

tn 
sa
se

strație a studenților în semn 
de protest împotriva situației 
grele care domnește în univer
sitate la care au participat 5000 
de studenti. Studenții purtau 
pancarte cu lozinci în care se

:
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protesta împotriva condițiilor ? 
cu totul necorespunzătoare în * 
care s nt instalate università- • 
țile, împotriva mîncării proas- * le» ! r-» z* A M 4- < a <e î n 1 î rs r? «î rl r» *'te din cantine și a lipsei de 
cadre didactice, în fata uni
versității a avut loc apoi un

i

..........._____.„4
miting sub lozinca: „mai mulți * 
bani pentru cultură“ la care au * 
participat rectorul și numeroși ? 
profesori ai universității din ! 
Heidelberg.

S-au primit numeroase tele- ' 
grame de solidaritate din par- ?

1 tea celorlalte universități vast- ’ 
germane. Rectorul universității 
prof. Schaffer ai ' . ” _
natul universității sprijină ce
rerile studenților.

tn Franța, Pineau a dat următo
rul răspuns

„Dacă judecăm după cele clteva 
cuvinte pe care am avut posibili
tatea să le schimb pe stradă, la 
teatru șl in alte locuri cu trecători 
sau spectatori, am căpătat impre
sia că toți acești oameni vor să 
afle multe despre Franța. Po
sibil că dificultățile de ordin po
litic și tehnic vor continua să îm
piedice schimbul reciproc in pro
porțiile dorite. Dar stnt convins 
că această primire făcută de po
porul sovietic reprezentanților 
Franței va avea consecințe bune".

La întrebarea dacă este adevă
rat că textele rus și francez ale 
declarației interpretează tn chin 
d.ferit problema algeriană. Pi- 

i neau a răspuns: ,Am avut mulți 
traducători care cu' toții au con
firmat că textele rus și francez 
stnt identice. în afară de aceasta, 
conducătorii sovietici au semnai 
cu mîna lor textul francez. Eu 
consider zadarnice aceste dispute 
care au fost născocite probabil 
pentru a provoca suspiciuni. în 
ceea ce mă privește, eu nu acord 
acestui fapt nici o importanță",

Tn încheiere corespondentul a 
pus ministrului o întrebare despre 
care singur a spus că are Un ca
racter personal:

„La banchetele la care ați par
ticipat vi s-a spus cu multă voie 
bună „tovarășe Pineau". Nu vă 
pune aceasta intr-o situație 
neplăcută ?"

Christian Pineau a răspuns •
„Cituși de puțin. Acest lucru 

nu mă jenează cu atlt mai mult 
cu cit tn timpul activității mele 
in cadrul C.G.M., comuniștii, so
cialiștii și toți ceilalți ne spu
neam unii altora „tovarășe" pen
tru că făceau parte cu toții din 
mișcarea muncitorească. Putem 
să fim sau nu de acord unii cu 
alții, dar cuvtntul „tovarășe" este 
un cuvînt care este simbolul co
laborării și prieteniei și nu are o 
însemnătate politică".

In încheierea transmisiunii sale 
de pe stadionul „23 August" din 
Capitală,, crainicul sportiv al Ra
diodifuziunii romîne spunea : „Ju
cătorii Casei Centrale a Armatei 
merită felicitări pentru jocul 
prestat“.

Din fericire trebuie să ne ra- 
liem acestei opinii, care aparține 
nu atit crainicului, cît celor peste 
100.000 de spectatori care au a- 
sistat la palpitantul meci dintre 
apreciata echipă engleză de 
fotbal Luton Town și formația 
C.C.A.

încăodată s-a dovedit că un- 
sprezecele militarilor este cea mai 
în formă echipă romînească care 
și-a însușit în sistemul său de 
joc caracteristicile fotbalului mo
dern : viteză în execuție, pase ra
pide, pătrunderi eficace. Oare ce 
au fost altceva cursele lui Con
stantin, Tătaru, Zavoda, combi
națiile întregii înaintări, decît 
concretizarea sistemului de joc 
modern pe care și l-a însușit 
C.C.A. ?

Spectatorul obiectiv, indiferent 
că este sau nu suporter al echipei 
C.C.A. a apreciat din suflet jocul 
excelent al fotbaliștilor militari, 
a răsplătit cu îndelungi, foarte 
îndelungi aplauze demonstrația 
fotbalistică de pe stadionul „23 
August".

Ar fi greșit dacă s-ar crede că 
echipa engleză a prestat un joc 
inferior celui practicat în compa
nia formației dinainoviste. Luton 
Town a luptat din toate puterile 
pentru un rezultat mai bun. Echi
pa engleză a dovedit însă din 
nou calitățile ei caracteristice 
pentru întreaga școală engleză 
de fotbal. Spectatorii noștri și-au 
amintit cu prilejul acestui meci 
de jocul din urmă cu ani pe care-l 
prestau formații de club din țara 
noastră : un joc mai puțin dina
mic, cu izbutite execuții tehnice 
în care mingea gonește iar jucă
torii realizează un ansamblu. Din 
fericire, fotbalul nostru actual a 
renunțat in bună parte la acest 
sistem de joc și l-a înlocuit după 
cum s-a văzut chiar si în partida 
de pe stadionul „23 August“, cu 
un joc bazat pe viteză, cu pătrun
deri periculoase, cu deschideri în 
adîncime.

In compania unui adversar cu 
un bogat palmares internațional 
(cu numai o săptămînă în urmă 
echipa Luton Town a întrecut pu
ternica selecționată a Bratislavei 
cu 2—1) fotbaliștii romîni au în
vins echipa engleză cu un scor 
categoric : 5—1 (3—1). In primul 
rînd, jocul purtat într-o viteză de
rutantă, apoi sudura perfectă și 
metoda de joc aplicată, au fost 
armele principale ale formației 
romlne. Echipa engleză, deși po
sedă jucători cu o tehnică per
fectă, a foșt depășită de ritmul 
debordant impus de echipa C.C.A.

Victoria echipei C.C.A. vine să 
confirme încă odată că fotbalul 
nostru a pornit pe calea cea bună 
în ceea ce privește orientarea lui.

Cîteva cuvinte despre filmul 
meciului:

In primele minute ale partidei 
echipa engleză atacă hotărîtă să

preia inițiativa. Scorul este des
chis în minutul H.

La o lovitură de colț, centrul 
atacant Pearce trimite balonul lui 
Davies, care centrează splendid și 
mingea este expediată fulgerător 
în plasă printr-o lovitură de cap 
a extremului stînga Aclam. Ega« 
larea survine în minuttil 15. Tă
taru intră în posesia mingii, de
marează pe tușe, centrează ba
lonul care este reluat direct în 
poartă de către Alexandrescu 
printr-o magistrală lovitură de 
cap. După două minute C.C.A. 
ridică scorul prin Constantin care 
înscrie spectaculos trimițînd min
gea peste portarul Streten ieșit în 
întîmpinarea lui pentru a-i mic
șora unghiul. In minutul 38 e- 
chipa C.C.A. ridică școrul la 3—1. 
La o centrare a lui Tătaru, fun
dașul stînga al echipei engleze 
ezită să intervină și balonul intră 
în plasă sărind peste portarul 
Streten prins pe picior greșit.

_ La reluare echipa C.C.A. con
tinuă să joace în același ritm 
rapid. Echipa engleză nu mai 
poate face față cadenței susți
nute a echipei bucureștene și ce
dează pasul. Tot mai numeroase 
devin fazele de gol în fața porții 
echipei Luton Town. In minutul 
57 Bone trimite balonul lui Cons
tantin care lansat reușește să În
scrie în ciuda intervenției porta
rului englez. Fotbaliștii romini 
iac o adevărată demonstrație de 
joc colectiv.

Echipa engleză atacă sporadic 
dar apărarea echipei C.C.A. are o 
sarcină ușoară, resping nd cu., 
succes orice acțiune. Scorul me
ciului este pecetluit în minutul 
75. Interul stînga al echipei 
C.C.A., Zavoda I, primește balonul 
de la Tătaru și trage fulgerător 
de la 20 m. în colțul de sus . al 
porții, făcînd inutil plonjonul lui 
Streten.

In decursul meciului s-au remar
cat de la echipa C.C.A., Tătaru, 
Zavoda 1, Cacoveanu, Rădulescu 
(pentru prima dată într-un meci 
internațional) iar din echina en
gleză Pearce, Adam și Shânks.

Echipele au aliniat următoarele 
formații : C.C.A.: Toma — Za
voda II, Rădulescu, V. Dumitres- 
cu — Onisie, Bone, Cacoveanu, 
Constantin, (Bukossi), Alexan
drescu, Zavoda I, Tătaru.

Luton Town: Streten — Dunne, 
Kelly, Aherne — Jones. Shanks 
— Davies, Turner, Pearce, Groveș, 
Adam.

Tn încheiere trebuie să arătăm 
că acest 5—1 obținut de echipa 
C.C.A. o situează în fruntea echi
pelor noastre. C.C.A. și-a creat 
ocazii de a marca, a practicat un 
joc clar și ceea ce este la fel de 
important a știut să marcheze. 
Cît despre echipa engleză, ne 
menținem aceeași impresie bună 
formată și cu prilejul primului 
meci.

★
Tn deschidere, echipa Dinamo 

București a mvins cu 1—0 (0—0) 
pe Locomotiva Timișoara, într-un 
joc contînd pentru campionatul 
categoriei A.
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Eisenhower și Dulles despre reducerea 
; ‘ Âectiirelor armatei sovietice

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— La 23 mai a avut loc. o con
ferință de presă ’a președintelui 
Eisenhoiyer. Răspunzând la În
trebările corespondenților în le
gătură cu declarația guvernului 
U.R.S.S. în problema dezarmării, 
Eisenhower a spus că Statele Li
pite „vor saluta călduros“ planul 
sovietic de reducere a forțelor 
armate dacă „el va duce într-a- 
devăr la o reducere a forțelor 
armate“- '• '■ .L-

Președintele a adăugat că acest 
plan trebuie studiat în mod a- 
mănunțit și că aplicarea lui tre
buie urmărită cu atenție pentru 
„a ne convinge la ce se rezumă 
acest plan“ Eisenhower nu a spus 
dacă Statele Unite intenționează 
să răspundă la declarația guver
nului U.R.S.S. printr-o reducere a 
forțelor lor armate.

Eisenhower a arătat că recu
noașterea Chinei de- către Egipt 
„a fost o greșeală“ dar că un 
singur gest nu poate distruge 
prietenia Statelor Unite.

Referindu-se- la recenta explo
zie a bombei cu hidrogen provo
cată de Statele Unite, Eisenho
wer a spus că această bombă a 
fost mult mai puțin puternică de- 
crt cea anterioară, experimentată 
în 1954.

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
TASS transmite:

La -22 mai a avut Ibe o con
ferință de presă a Secretarului de 
stat al S U.A., Dulles.

La începutul conferinței cores
pondenții i-au cerut lui Dtllles 
să-și spună părerea asupra di
vergențelor în interpretarea dată 
de el, de ministrul Apărării. 
Wilson, și de Stassen, împuter
nicitul special pentru problemele 
dezarmării, a declarației guver
nului U.R.S.S. în problema de
zarmării. In răspunsul său Dul
les a arătat că în ce privește mo-

tivele care stau la baza acestei 
măsuri a Uniunii Sovietice, se 
pot face „presupuneri aproape 
nesfirșite". Dar, după cum a a- 
firmat Dulles, el „nu vede moti
vele“ pentru a considera că hotă
rîrea guvernului sovietic va duce 
la micșorarea „forței Armate So
vietice", și pentru a considera că 
această hotărîre nu ar urmări 
scopuri „de propagandă“ etc.

Privitor Ia alte probleme, Dul
les a declarat că Statele Unite 
regretă faptul că Egiptul a re
cunoscut China Populară și că 
Statele Unite nu găsesc că este 
indicat să contribuie, la construi
rea barajului de la Assuan dacă 
Vor constata că Egiptul primește 
ajutor din partea Uniunii So
vietice.

In privința intenției Angliei 
de a extinde comerțul cu China, 
Dulles a declarat că el a discu
tat această problemă cu S. Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, dar Statele Unite încă 
nu știu care vor fi rezultatele 
practice ale' intențiilor englezilor 
de a utiliza mai liber așa-numita 
procedură „excepțională“.

In curînd dezbateri 
în Bundestagul de la Bonn 

asupra relațiilor 
inter-germane

BERLIN 23 (Agerpres). — Re
vista vest-germană „Der Spiegel" 
anunță că în viitorul apropiat va 
avea loc în Bundestagul de la 
Bonn o largă dezbatere asupra 
....posibilităților de a se stabili 
legături mai strînse între cele 
două părți ale Germaniei“. A- 
ceastă dezbatere a -fost fixată în 
urma unei interpelări prezentate 
de toate fracțiunile parlamentare

Reiatînd această știre „Der 
Spiegel“ subliniază că pentru Re
publica Federală se conturează 
din ce în ce mai clar necesita
tea de a stabili relații cu Repu
blica Democrată Germană.

„RUȘII AU IMPRESIONAT, 
AU ZGUDUIT ȘI AU CAPTIVAT 

PE SPECTATORI“
La primul spectacol dat de ar- 

tiștii de circ sovietici la Londra 
au participat peste 25.000 de per
soane.

Ziarul „Daily Telegraph and 
Mor ning Post" scrie că spectato
rii din Londra „slnt tnctntați de 
programul excepțional de variat 
și bogat“. Ziarul dă o apreciere 
deosebit de înaltă măeStriel arti
stului Oleg Popov. 'Criticul Palii 
Sardgent scrie tn ziarul „Daily 
Mail": „Rusia a cucerit Londra 
cu o uimitoare premieră a circului 
de stat din Moscova... Rușii 
impresionat, au zguduit, și 
captivat pe spectatori“...

ou 
au

...și o părere despre felul cum Dulles 
informează poporul american

afirmat că noua politică sovietică 
este un semn de slăbiciune; de 
asemenea el nu a fost sincer cînd 
a declarat că recunoașterea Ger
maniei Occidentale de către gu
vernul sovietic constituie un 
triumf pențru Germania".

Afirmtnd că tn timpul guvernă
rii republicane poporul american 
„a fost mai degrabă înșelat dectt 
informat“, Stevenson a subliniat 
necesitatea unei „reveniri la res
pectarea adevărului“.

' WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— într-un discurs ținut, in statul 
Florida, Adlai Stevenson, care as
piră să candideze tn viitoarele ă- 
legeri din partea partidului demo
crat, a acuzat din nou guvernul 
republican și în special pe secre
tarul departamentului de stat. 
John Foster Dulles. că nu spune 
adevărul poporului american tn 
problemele de politică externă.

„Secretarul de stat — a spus 
Stevenson nu a fost sincer cu 
poporul amerlcqn atunci cînd a
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Pe stadionul Dinamo din Mos
cova, în fața a peste 80.000 de 
spectatori, s-a disputat la 23 mai 
întîlnirea internațională de fotbal

dintre echipele reprezentative ale 
Uniunii Sovietice și Danemarcei. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
sovietici cu scorul de 5—1 (2—0).

Aeromodeliștii romîni la Budapesta
Fruntașii aeromodelismului din 

țara noastră părăsesc astăzi Ca
pitala pentru a participa la un 
mare concurs internațional ce va 
avea loc la Budapesta între 25 
mai și 5 iunie. Zilele trecute 
le-am făcut o vizită Reprezen
tanții „aviației mici" tocmai ter
minaseră antrenamentul și se în
dreptau către sala de lucru unde 
mai aveau de pus la punct unele 
amănunte la modelele cu care 
vom concura. Pe Ungă Alexandru 
Bedo, Andrei Budai, Ștefan Puri
ce, George Craioveanu și Ariton 
Cassian, care vor concura, se mai 
aflau acolo și trei tovarăși din 
conducerea lotului care ne va re
prezenta tn R. P. Ungară: cam
pionul de planorism Mircea Fine- 
scu, conducătorul echipei, Anania 
Moldoveanu, antrenorul și Ion 
Dumitrescu responsabilul tehnic al 
echipei. L-am rugat pe antrenor 
să ne dea unele amănunte tn le
gătură cu concursul.

La Budapesta — ne-a declarat 
Anania Moldoveanu — ne vom 
întrece cu aeromodeliști din U- 
niunea Sovietică și din țări de de
mocrație populară. Noi am mai 
avut ocazie să ne tntllnim cu prie

tenii noștri de peste hotare tn 
mai multe rînduri. Anul trecut 
la Vchrlabi, tn Republica Ceho
slovacă, s-a dat o luptă serioasă 
pentru primul loc. Aeromodeliștii 
sovietic, ne-au lăsat atunci o im
presie profundă. Stntem siguri că 
și tn acest an vom avea In ei un 
adversar serios dar și un prieten 
de la care poți învăța multe.

în discuția noastră s-a angajat 
și aeromodelistul George Craio
veanu.

Nu trebuie să-i uităm — a spus 
el — nici pe aeromodeliștii iu
goslavi. Anul trecut, prin partici
parea lor la concursul de la Vchr- 
labi, s-a mărit numărul concuren- 
(ilor pentru primul loc. Ei dispun 
de cîțiva sportivi de valoare. Dir 
ceea ce este mai important este 
faptul că la concursul de la Bu
dapesta, spre deosebire de cele
lalte. s-a introdus tn întrecere, 
conform regulamentului F.A.I.. o 
nouă categorie — categoria de ae- 
romodele acrobatice — tn detri
mentul categoriei „reactoare", 
care nu figurează pe lista con
cursului.

Ne-am des păr (it de aeromodeli
știi care vor pleca tn R. P. Un
gară, urlndu-le succes pentru cu
cerirea unui loc cit mat bun în 
clasamentul concursului.


