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CU AVIONUL

Din primele zile Deschiderea expoziției

în drum spre U.R.S.S., preșe
dintele Republicii Populare Fede
rative Iugoslavia, tovarășul losip 
Broz-Tito, împreună cu soția și 
persoanele care-1 însoțesc, Edvard 
Kardelj — vicepreședinte al Ve
ce! Executive Federale, Kocea 
Popovici — secretar de Stat pen
tru Afacerile Externe, Mialko 
Tedorovici — membru în Vecea 
Executivă Federală, Iakov Bla- 
zevici — președinte al Vecei Exe
cutive a R.P. Croația și alții, au 
trecut la 31 mai prin Republica 
Populară Romînă. Ei sînt înso
țiți de N. P. Firiubin, ambasa
dorul U.R.S.S. la Belgrad.

La gara de frontieră Jimbolia, 
președintele R.P.F. Iugoslavia, 
tovarășul I. Broz-Tito și persona
litățile iugoslave au fost salutați 
din partea C.C. al P.M.R., Prezi
diului Marii Adunări Naționale și 
guvernului Republicii Populare 
Romîne de tovarășii Miron Con
stantinescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte a! Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu, membru 
al C.C. al P.M.R., secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Cleja, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe.

Au fost de asemenea de față 
tovarășii V. Patilineț, primul se
cretar al Comitetului regional 
P.M.R. Timișoara, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Regiunii Timișoara, V. 
Beldeanu, V. Obradov, membru 
în Comitetul Regional P.M.R.- 
Timișoara, general locotenent 
Floca Arhip, comandantul Regiu
nii militare, precum și numeroși 
oameni ai muncii.

In întîmpinarea președintelui 
R.P.F. Iugoslavia, tovarășul I. 
Broz-Tito, a fost de asemenea am. 
basadorul R.P.F. Iugoslavia 
București N. Vujanovici și alți 
membri ai ambasadei.

La Timișoara, Lugoj,
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Nu se știe precis nici pînă 

în ziua de azi, cine a adus 
vestea că în comuna Spanțov 
se face gospodărie colectivă. 
Mecanizatorii de la S.M.T. Ul- 
meni-Oltenița s-au 
însă din toată inima, 
să nu te bucuri cînd 
ochii tăi că sămînța 
semănată 
a crescut 
roade 1

Trebuie 
simbolică 
fost semănată practic la Span
țov de către mecanizatorii de 
la S.M.T. Ulmeni. fată cum 
s-au petrecut lucrurile.

In urmă cu trei ani, cîțiva 
țărani muncitori din Spanțov 
și-au arat pămintul cu trac
toarele. Mănosul pămînt al 
Bărăganului a dat rod sporit 
pe ogoarele arate cu tractorul. 
Acesta a fost de fapt argu
mentul ce-1 mai puternic care 
i-a hotărît pe mai mulți ță
rani muncitori să-și unească 
o parte din păminturi in înto
vărășirea agricolă. Cum era 
și de așteptat, ogoarele 
erate în comun au dat 
și mai îmbelșugate.

In primăvara acestui 
întovărășiții au dat cu 
cereri pentru gospodăria 
lectivă. Alături de ei au 
venit și alți țărani muncitori 
din sat. Și la începutul lunii 
martie, deși în calendar nu 
era însemnată nici o sărbătoa
re oficială, la Spanțov a fost 
sărbătoare. Au participat bi
neînțeles și mecanizatorii. Au 
fost ciocnite pahare cu vin 
rubiniu și mecanizatorii au u- 
rat noilor colectiviști mult 
spor pe drumul belșugului pe 
care și l-au ales.

— Vom avea noi spor dacă 
o să puneți umărul și voi — 
le-a spus Mircea Maglașu, tî- 
nărul președinte al noii gos
podării, zîmbindu-le cu înțeles.

Stanciu Marin, directorul 
S.M.T.-ului din Ulmeni, stă
tea cu fruntea rezemată în 
palmă. De înglndurat ce era 
nici n-a observat cind Dumi
tru Pop, inginerul agronom al 
S.M.T.-ului, a deschis ușa și 
a intrat înăuntru.

— Ce ginduri te frămîntă 
tovarășe director ? îl întrebă 
inginerul agronom. Directorul 
a tresărit, apoi i-a făcut semn 
să-și ia un scaun și să se a- 
șeze mai aproape.

— Mă gîndesc la vorbele 
lui Maglașu, președintele gos
podăriei colective de la Span
țov — și-a mărturisit el gîn
durile.

— Oamenii au intrat cu în
credere în gospodărie, 
să-și facă traiul mai bun 
trebuie să-i ajutăm cum 
pricepem mai bine.

— Trebuie să-i ajutăm 
la început cît mai bine, 
n-au experiență. De felul 
iși organizează munca

bucurat 
Și cum 
vezi cu 
noului, 

migală,

la început, cum se vor obiș
nui oamenii, va depinde bu
nul mers al colectivei — și-a 
precizat gîndurile directorul 
S.M.T.-ului.

A doua zl, inginerul agro
nom a plecat la Spanțov. Pe 
Mircea Maglașu l-a găsit pe 
cîmp, împreună cu tinărul a- 
gronom Vasile Tatalici. După

:

Romînă

pe drumul construirii socialismului“
cu trudă și
și a început să dea ce le-a strîns mîna prietene

ște, inginerul s-a interesat dacă 
au făcut planul de muncă al 
gospodăriei pentru campania 
agricolă de primăvară.

— Singuri ne este greu să-1 
facem. Așteptăm pe cineva de 
la raion — i-a mărturisit Ma
glașu.

— Să-l facem împreună, 
spus Dumitru Pop. 

Și planul de muncă

să știți că această 
„sămînță“ nouă a

lu- 
roade

an, 
toții 
co

ma!

Vor 
și 

ne

de 
Ei 

cum 
acum

a

Și planul de muncă al 
gospodăriei a fost Întocmit 
cu grijă și migală, ținînd sea
ma de clima comunei, brațele 
de muncă etc. Apoi au venit 
tractoriștii și planul a devenit 
lege.

Gospodăria colectivă „Vasile 
Roaită“ din Spanțov a termi
nat printre primele din raion 
însămințările și acum colecti
viștii muncesc cu însuflețire 
la întreținerea culturilor. Așa 
prevede planul de muncă din 
campania agricolă de primă
vară. Sfecla de zahăr a fost 
prășită. Acum a venit la rînd 
prașila porumbului și plivitul 
păioaselor. Nu se știe cum se 
întîmplă, dar întotdeauna cînd 
se ivește o greutate în mun
ca tinerei familii de colecti
viști, cineva de la S.M.T. e pe 
aproape. Colectiviștii s-au obiș
nuit și ei să ceară ajutorul și 
sfatul mecanizatorilor. Numai 
ce-1 vezi pe Maglașu încăle- 
cînd un cal și nu se oprește 
decît la S.M.T. Așa s-a întîm- 
plat și la sfîrșltul lui aprilie. 
Bumbacul era planificat să 
fie semănat mai tîrziu, dar 
pămlntul se încălzise și după 
socoteala colectiviștilor putea 
fi însămînțat. Președintele s-a 
gindit să ceară totuși sfatul 
priceputului inginer agronom.

Și aflați că președintele a 
întîlnit pe inginerul agronom 
în drum spre gospodărie. Au 
plecat împreună la cimp, au 
admirat tarlaua netedă și or
zul răsărit și des ca peria, 
apoi au ajuns la tarlaua desti
nată bumbacului. Au cercetat 
pămintul îndelung și ingine
rul agronom i-a măsurat căl
dura.

— într-adevăr, se poate 
începe insămînțarea bumbacu
lui. Pămîntul s-a încălzit — 
i-a spus inginerul bucuros.

Prietenia și ajutorul tovă
rășesc dintre S.M.T.-Ulmeni și 
gospodăria colectivă „Vasile 
Roaită“ s-a arătat de la 
ceput a fi plină de roade.

ANA CARANF1L 
corespondenta „Scînteii tine' 

retului“ pentru regiunea 
București
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In contai anului 1961
mina Petrila brigada condusă de 
Socialiste și-a îndeplinit sarcinile

în luna octombrie 1955 la 
Haidu Iuliu, Erou al Muncii 
de plan stabilite pentru anul 1959. Anul acesta membrii brigăzii 
au continuat să muncească cu avînt sporit depășindu-și cu regu
laritate norma de lucru cu 60-100 la sută. In acest fel ei au 
realizat lună de lună înaintări de peste 50 m.l. In ziua de 29 
mai, brigada a sărbătorit o nouă victorie în muncă.- îndeplini
rea sarcinilor de plan pentru anul 1960. Incepînd de la această 
dată minerii din brigada lui Haidu luliu lucrează in contul anu
lui 1961.

Succesul obținut se datorește unei mai bune organizări a lo
cului de muncă, aplicării metodelor de lucru înaintate, folosirii 
din plin a capacității mașinii de încărcat precum și a îmbunătă
țirii simțitoare a aprovizionării frontului de lucru cu vagonete 
goale ți cu material lemnos. (Agerpres)

Joi la amiază a avut loc în sala 
din b-dul Magheru nr. 21, deschi
derea expoziției „Republica Popu
lară Romînă pe drumul construirii 
socialismului“, organizată de So
cietatea pentru răspîndirea știin
ței și culturii.

La deschiderea expoziției au 
luat parte tovarășii: Gh. Apostol, 
I. Chișinevschi, Chivu Stoica, Gh. 
Gheorghiu-Dej, C. Pîrvulescu, L. 
Răutu, L. Sălăjan, membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului, conducători ai organizații
lor de masă, ai instituțiilor cen
trale, reprezentanți ai presei ro
mîne și străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de tov. Al. Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Această expoziție — a spus 
vorbitorul — redă prin mostre șl 
imagini unele realizări mărețe 
ale oamenilor muncii din țara 
noastră în cursul ultimilor opt 
ani.

In această perioadă istorică 
scurtă, de cînd principalele mij
loace de producție au intrat în 
stăpînirea celor ce muncesc ca 
bunuri ale întregului popor — 
țara noastră și-a schimbat radi
cal înfățișarea, transformîndu-se 
dintr-o țară agrară din cele mai 
înapoiate, într-o țară industrial- 

;agrară înaintată.
Exponatele prezentate aici 

oglindesc realizări, în special în 
ramurile economice nou create. 
Fiecare dintre acestea repre
zintă o victorie a oamenilor mun
cii. Ele sînt o izbîndă a clasei 
muncitoare pe calea realizării 
sarcinilor planurilor noastre eco
nomice și în primul rînd a dez
voltării industriei.

Expoziția oglindește de aseme
nea înfăptuiri din sectorul socia
list al agriculturii și sprijinul dai 
producției individuale a țărănimii 
muncitoare.

Asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii a creat pre- 
mizele înaintării într-un ritm mai 
rapid pe calea transformării so
cialiste a agriculturii.

Ca urmare a succeselor obținute 
în toate ramurile economiei națio
nale, a crescut nivelul de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

In perioada 1948-1955 s-au 
cheltuit peste 32 miliarde lei pen-

tru învățămînt, asistență medi
cală, pentru dezvoltarea artei șl 
culturii.

Expoziția înfățișează de aseme
nea multiplele legături ale R.P.R. 
cu țările din întreaga lume pe 
tărîm politic, economic, cultural 
și sportiv.

In încheiere, tov. Al. Bîrlădea- 
nu a spus: Fie ca miile de oa
meni ai muncii care vor vizita a- 
ceastă expoziție și o vor părăsi 
cu un justificat sentiment de mîn- 
dfie față de realizările lor pro
prii, ale tovarășilor lor de mun
că cunoscuți și necunoscuți de pe 
întinsul țării să găsească în acea- 
stră trecere în revistă a succeselor 
de pînă azi, un nou imbold pentru 
realizarea sarcinilor ce le avem 
de îndeplinit în cel de al doilea 
plan cincinal, așa cum au fost ele 
indicate în Hotărîrea Congresu
lui al Il-lea ai P.M.R. și un iz
vor de noi puteri în lupta noa
stră pentru pace și bună stare.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Primele săli sînt consacrate 
realizărilor din domeniul indus
triei. Panouri cu fotografii și gra
fice înfățișează creșterea produc
ției, dezvoltarea și utilarea mo
dernă a unora din marile între
prinderi ale industriei noastre 
grele. Sînt expuse machete ale în
treprinderilor și ale unor produse 
ale industriei grele. O hartă a 
R.P.R. înfățișează prin puncte lu
minoase centrele industriale din 
țara noastră.

O sală a expoziției prezintă rea
lizările industriei producătoare de 
utilaj minier și petrolifer, indus
triei chimice, construcțiilor de ma
șini, de utilaj electric și electro
tehnic.

Sălile de la parterul expoziției 
sînt consacrate agriculturii. Pot 
fi văzute tipuri de tractoare fa
bricate de uzinele „Ernst Thäl
mann".

In continuare, standurile pre
zintă realizări ale industriilor 
ușoară și alimentară. Sînt expuse 
produse ale întreprinderilor elec
trotehnice, de textile, confecții, 
încălțăminte, sticlărie etc.

Două săli ilustrează atenția 
care se acordă construirii de noi 
locuințe pentru oamenii muncii.

In sălile următoare se prezintă 
realizările dobîndite în ultimii 
ani în domeniul învățămîntului, 
artei și științei.

Ultima sală înfățișează multi
plele legături ale R.P.R. pe tărîm 
politic, economic, cultural și spor, 
tiv cu alte țăriț

In expoziție sînt prezentate ct- 
teva produse ale unor mari în
treprinderi constructoare de ma
șini.

(Agerpres)

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej întîmpină în gara București-Băneasa pe tovarășul losip Broz-Tito 
ransebeș, Turnu Severin, Craio
va și în alte stații, oamenii mun
cii au salutat cu căldură pe pre
ședintele I. B. Tito și pe ceilalți 
tovarăși din conducerea guver
nului iugoslav și a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Stațiile 
de pe traseu au fost pavoazate 
cu drapelele de stat ale R.P. Ro
mîne și R.P.F. Iugoslavia.

La ora 19,30, trenul special a 
sosit în gara București-Băneasa.

Președintele Tito și persoanele 
care-1 însoțesc au fost întîmpinați 
de tovarășii : Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Mihail 
Sadoveanu, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Iosif Chiși
nevschi, Alexandru Drăghici, A- 
lexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Leontin Sălăjan, Ale
xandru Bîrlădeanu, Simion Bu- 
ghici, Gheorghe Hosu, Grigore 
Preoteasa, Constanța Crăciun, 
Marcel Popescu, Gherasim Popa, 
Ilie Murguiescu, P. Constanti- 
nescu-Iași, Constantin Doncea, 
Mihai Florescu, Gaston Marin, 
Safer Gh., Diaconescu L, Manea 
Mănescu, P. Costache, Ralea Mi
hai, N. Sălăgeanu, Liuba Chiși
nevschi, T. Iordăchescu, Ghizela 
Vass, Alexa Augustin, Florian 
Dănălache, Gluvakov I., Petre 
Lupu, Sorin Toma, Anton Vlă- 
doiu, V. Cristache, Cornel Ful
ger, Pavel Ștefan, Aneta Mari
nescu, Melita Apostol, Manole 
Bodnăraș, V. Dumitrescu, Gene
ral colonel Teclu lacob, General 
Locotenent Tutoveanu Ion și alți 
generali, oameni de știință, cul
tură, reprezentanți ai organiza-

țiilor de masă, ziariști romîni și 
străini, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost de asemenea de față 
ambasadorul U.R.S.S. A. Epișev 
precum și membri ai Ambasadei 
Iugoslave la București.

Asistența a făcut oaspeților o 
călduroasă primire prietenească.

După intonarea Imnurilor celor 
două state, președintele R.P.F. 
Iugoslavia, însoțit de președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., au trecut în revistă com
pania de onoare. Un grup de pio-

nieri au oferit oaspeților buchete 
de flori.

Președintele Tito și persoanele 
care-1 însoțesc s-au oprit timp de 
2 ore la București întrețin’ndu-se 
cu conducătorii partidului și ai 
guvernului într-o atmosferă de 
caldă și cordială prietenie.

Tovarășii Miron Constantinescu, 
Avram Bunaciu, Ștefan Cleja și 
șeful protocolului M.A.E., Calus 
Franțescu, au însoțit pe președin
tele 1, B. Tito și celelalte perso
nalități iugoslave pînă la fron
tiera U.R.S.S.

OHAMATUnCIEI OniGINALEgl

Recepția de la Ambasada 
Marii Britanii

Joi seara, dl. Dermot Francis 
Mac Dermot, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Marii 
Britanii, a oferit o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a Marii 
Britanii, ziua nașterii Majestății 
Sale Regina Elisabeta a Il-a.

La recepție au participat tova
rășii : Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș, Al. Moghioroș, L. Sălăjan, 
Gr. Preoteasa, M. Florescu, M. 
Ralea, T. Rudenko, acad. Victor 
Eftimiu, ofițeri superiori ai For
țelor Armate ale R.P.R., funcțio
nari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe și ai M.C.E.

Festivitatea decernării premiilor
In sala Teatrului Tineretului a 

avut loc joi seara festivitatea 
decernării premiilor participan- 
ților la Decada dramaturgiei ori
ginale organizată de Ministerul 
Culturii între 20-30 mai 1956 in 
Capitală.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, numeroși 
actori și alți oameni de teatru, 
fruntași ai vieții culturale și ar
tistice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Paul Cornca, direc
tor general adjunct în Ministerul 
Culturii.

Artista poporului Lucia Sturza 
Bulandra, a dat citire listei tea
trelor, actorilor, regizorilor și 
pictorilor scenografi premiați.

Premiul I a fost acordat colec
tivului Teatrului de Stat din Ga
lați pentru spectacolul „Prelu
diu“ de Ana Novac și colectivu
lui Teatrului de Stat din Oradea, 
secția maghiară, pentru piesa 
„Citadela sfărîmată“ de Horia 
Lovinescu.

Premiul 2 a fost obținut de co- 
.................. jional din

„Horia“
lectivul Teatrului Nați 
Iași pentru spectacolul 
de Mihail Davidoglu.

Premiul 3 au primit colectivul 
Teatrului de Stat din Oradea 
secția romînă, pentru spectacolul 
„Inima noastră“ de Valeriu 
Luca, colectivul Teatrului de 
Stat din Baia Mare, secția ma
ghiară, pentru spectacolul „Zile 
obișnuite“ de Foldes Maria și co
lectivul Teatrului de Stat din

Baia Mare secția romînă pentru 
piesa „Ultima oră“ de Mihail 
Sebastian.

In afară de aceste premii au 
mai fost acordate un premiu ono
rific Teatrului Secuesc de Stat 
din Tg. Mureș și o mențiune ono
rifică colectivului Teatruluj 
Stat din Turda.

Premiul 1 individual pentru 
gie a fost acordat regizorilor 
Grof. Laszlo de la Teatrul

de

re- 
dr. 
de 

Stat din Oradea secția maghiară 
și Crin Teodorescu de la Teatrul 
de Stat din Galați. Premiul 2 a 
obținut regizorul Harag Gyorgy 
de la Teatrul de Stat din Baia 
Mare secția maghiară, iar Pre
miul 3 regizorii Mihai Dimiu de 
la Teatrul de Stat Baia Mare sec
ția romînă și Corneliu Zdrehuș 
de la Teatrul de Stat din Oradea 
secția romînă.

Pentru scenografie a primit 
Premiul 2 Al Olian de la Tea
trul de Stat din Pitești, iar Pre
miul 3 Elena Forțu de la Teatrul 
Național din Iași.

Premiul 1 pentru intepretare a 
fost acordat artiștilor Cristina 
Tacoi de la Teatrul de Stat din 
Oradea secția romînă și Dukasz 
Anna de la Teatrul de Stat din 
Oradea, secția maghiară. Pre
miul 2 au primit actorii Coca 
Andronescu, Gh. Leahu și Ion 
Lascăr, iar Premiul 3 Eugenia 
Petrescu, Orosz Lujza, Gh. Popo
vici, Maud Mary, Toma Caragiu 
și alții.

(Agerpres)

VIZITA PRIN TARA A DELEGAȚIEI
PARLAMENTARILOR SOVIETICI

IAȘI (prin telefon, de ia cores
pondentul nostru).

Cu mult înainte de sosirea a- 
vioanelor ce aduceau în bătrîna 
cetate a lașului pe membrii de
legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., aeroportul și străzile pe 
întregul parcurs pînă la piața Re
publicii, erau pline cu oameni ai 
muncii, elevi, studenți și profe
sori. Atmosfera sărbătorească 
domnea în întregul oraș. La ora 
10 din avioane coboară mem
brii delegației. Ei sînt întîmpinați 
de către tovarășul Gheorghiu Du
mitru, primul secretar al comite-

tului regional de partid, tovarășul 
Nistor Constantin președintele 
sfatului popular regional, Cracea 
Vasile, prim secretar al comite
tului orășenesc de partid, Iliescu 
Octav președintele sfatului popu
lar al orașului, deputați ai Marii 
Adunări Naționale și reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
oraș.

Pe străzile orașului delegația 
este primită cu .ovații. In cinstea 
sosirii delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în piața Unirii 
a avut loc un mare miting.

La tribună delegații sovietici au

cu căldură de profesori și stu
denți. Solii poporului sovietic au 
aflat , că această Universitate a 
fost creeată în anul 1860 și că 
funcționează cu 6 facultăți, în
zestrate cu tot ceea ce le este 
necesar studenților pentru însuși
rea unor bogate cunoștințe.

După vizitarea unor monumen
te istorice și de artă din orașul 
’ ‘ ’ 1 „Trei

ajuns cu brațele încărcate cu flori 
și purtînd cravatele roșii dăruite 
cu drag de pionieri. In cadrul 
mitingului a luat cuvîntul tova
rășul Iliescu Octav, președintele 
sfatului popular al orașului. A ur
mat apoi cuvîntul tovarășei Vera 
Rincinovna Boianova, membru în. 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și tovarășului Ateksandr _ _____  ________  __ ___
Filipovici Diordița, vice preșe- jași printre* care "Biserica "„Trei 
dinte al Consiliului.de Miniștri al Ierarhi“, Palatul Culturii și alte- 
R.S.S. Moldovenești. ]e, delegația parlamentară sovie-

" ' ' ’ ' *_ < — ticăia vizitat fabrica de antibio
tice.’Primirea entuziastă, atenția 
cu care fiecare muncitor, tehnici
an și inginer au dat lămuririle 
necesare, ordinea și disciplina ce 
domnește aici, au produs o deo
sebită impresie oaspeților. Oas
peții au aflat cu bucurie că în 
noaptea de 31 mai, fabrica a reu
șit să elaboreze cea de a 111-a 
șarjă de penicilină din care vor 
fi fabricate atît flacoane de peni
cilină cristalizată, cît și deriva
tele ei.

Prin cuvîntul tovarășului Ion 
Rotaru, directorul fabricii, mun
citorii fabricii au mulțumit oame
nilor sovietici, pentru ajutorul 
multilateral acordat țării noastre. 
Printre altele s-a arătat că chiar 
acum cîteva zile s-a primit din 
Uniunea Sovietică documentația 
cu privire la creearea unei noi 
secții în care să. fie fabricate 
streptomicina, auromiclna și vi
tamina B. 12.

Vizitarea monumentelor eroilor 
romîni și sovietici căzuți în luptă 
comună pentru eliberarea lașului 
de sub fascism — unde au fost 
depuse coroane de flori — pre
cum și a altor locuri din oraș â 
durat pînă către seară, cînd Fi
larmonica de Stat „Moldova“, a 
prezentat în cinstea delegației 
sovietice un concert dirijat de 
Achim Stoia, laureat al Premiului 
de Stat și George Pascu.

R.S.S. Moldovenești.
Coloana de mașini s-a îndrep

tat apoi spre universitatea „A. I. 
Cuza“. Oaspeții sînt întîmpinați

Vizita delegației sovietice la fabrica de mobilă „Simo Gheza“ din Tîrgul Mureș.

Consiliului.de
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CORESPONDENȚII NE SCRIU

Ei 
unei 
cla- 
laș, 
face

cu care le execută se 
Cluj cît și în împreju- 
cules aplauzele specta- 
au făcut un turneu de

al generației învingătorilor ') I

cu 
iar 
ai 
In
u-

De anii copilăriei îți amintești 
întotdeauna cu drag, te emoțio
nezi de fiecare dată cînd îți revin 
în memorie prietenii și jocurile 
copilăriei și adolescenței. S nt 
însă oameni pentru care aminti
rea copilăriei și a tinereții aduce 
și alte bucurii: bucuria devota
mentului pentru lupta în slujba 
poporului, a tovarășilor de nădej
de întemeiate în anii furtunoși ai 
adolt-oenței. Reîntîlnind unul 
din prietenii acesteia, îl regăsești 
în trăsăturile mari, așa cum era 
în copilărie, te regăsești parcă și 
pe tine însuți.

Amintirea unei copilării și ti
nereți zbuciumate, plină de lip
suri și greutăți, dar bogată în 
fapte mari, și prin aceasta, deose
bit de frumoasă, ne-o evocă scrii
torul sovietic Vladimir Beleaev în 
trilogia sa „Cetate veche“ (Ce
tate veche, Casa cu fantome și 
Oraș la mare).

Autorul își începe povestirea în 
lumea frămîntată a unui mic oră
șel de graniță din Ucraina, cu 
ulicioarele strimte și strîmbe, 
unde, nu departe de casele lu
xoase ale bogătașilor, se înecau 
în noroi cocioabele sărăcimii. 
Sîntem în primii ani de după Re
voluția din Octombrie, în anii 
grei ai războiului civil, cînd ar
matele roșii erau nevoite să pără
sească vremelnic unele teritorii. 
In oraș își făceau de cap bandele 
lui Petliura, poporul era jefuit, 
burghezii și moșierii semănau 
îndîrjire otrava șovinismului, 
cei bănuiți a fi simpatizanți 
bolșevicilor erau împușcați. 
ciuda terorii, oamenii simpli,
craineni, ruși sau polonezi aștep
tau însă cu nerăbdare întoarcerea 
Puterii Sovietice.

în această atmosferă încordată, 
neliniștită, în toiul luptei pe viață 
și pe moarte între lumea veche și 
cea nouă, și-au trăit copilăria 
Vasili Mandjura, Iuzik Staro- 
domski, Petea Maremuha, Sașa 
și Galea — eroii principali ai căr
ții. Asupra dezvoltării caracteru
lui și concepțiilor lor, evenimen
tele epocii respective își pun am
prenta cu tărie Pentru Vasili, 
Iuzik, Petea. naivitățile copilăriei 
dispar mai repede decît la alții-t 
ei se maturizează fiind martori la 
lupta împotriva gardiștilor albi, 
învățînd să-i urască pe aceștia și 
să-i iubească pe bolșevici — apă
rătorii poporului. La o vîrstă 
fragedă, cînd alți băieți mai bat 
mingea pe maidan, ei se întrebau 
ce au de făcut pentru a fi de par
tea bolșevicilor și socoteau că a- 
ceasta înseamnă neapărat să lo
vești în petliuriști, să sabotezi 
organizația cercetașilor petliu
riști și chiar să dai foc caselor 
bogătașilor sau să tragi o sfîntă 
de bătaie odraslelor acestora. Va
sili, Iuzik, Șura și toți prietenii 
lor — copii crescuți în cartierul 
Zarecie, cartierul mizeriei și sără
ciei — cunoscuseră nedreptatea, 
inegalitatea socială chiar de la 
primii lor pași în viață. Prigoni
rea unor oameni care le erau 
dragi năștea la „cei din Zarecie“ 
— „mămăligarii“, cum erau pore
cliți — o ură instinctivă față de 
bogătași, față de petliuriști. Co
piii au o foarte bună ținere de 
minte; ei nu-i vor uita niciodată 
pe cei care l-au ucis pe bolșe
vicul Sergușin, pe cei care l-au 
prigonit pe cel mai drag profesor 
al lor, 
zarev.

Valerian Dimitrievici La-

★
cel grei ai războiului 
trecut și odată cu ei

d- 
au 
de

Anii 
vil au 
trecut și anii copilăriei. Copiii 
Ieri au devenit adolescenți entu
ziaști, plini de dragoste pentru 
viața cea nouă, însetați de fapte 
mari. Tînăra putere sovietică tre
cea atunci prin greutățile perioa-

*) Vladimir Beleaev : „Cetate 
veche* — trilogie — Editura Ti
neretului, 1955.

dei de refacere și de trecere la 
construcția socialismului. Țara 
avea nevoie de tot mai mulți mun
citori calificați pentru a-și făuri 
o puternică industrie socialistă, 
In noua orînduire munca devenise 
o chestiune de onoare, de cinste ; 
a fi muncitor însemna a face 
parte din clasa cea mai înaintată, 
cea mai revoluționară Sfătuiți de 
comunistul Polevoi — una din fi
gurile importante ale cărții care 
schimbase și el mantaua militară 
cu salopeta, Vasili, Sașa, Petrusi, 
Galea și încă mulți alți tineri 
prieteni de-ai lor se înscriu la o 
școală de meserii.

Urmărind în carte drumul vieții 
acestor tineri, te emoționează 
profund sinceritatea și curățenia 
lor morală, încrederea lor în cau
za căreia s-au dedicat. Pentru a- 
ceastă cauză nici un sacrificiu nu 
li se părea prea mare. Ei nu nu
mai că munceau bine, dar depu
neau tot sufletul în producție ca 
și în aotivitatea comsomolistă, 
dînd dovadă de inițiativă și spi
rit de răspundere, care pot izvorî 
numai din deplina identificare cu 
lupta comună pentru socialism.

Aceasta a chezășuit succesul 
luptei lor nu numai pentru dez
voltarea industriei, nu numai îm
potriva dușmanului de clasă, dar
— ceea ce era deosebit de greu — 
al luptei împotriva ideologiei 
burgheze, pentru smulgerea tine
retului de sub influența concep
țiilor și moravurilor înapoiate. 
Impresionează, de pildă, felul 
cum au atacat și au biruit ei nea
junsurile și manifestările dăună
toare într-un domeniu care ar 
părea pentru unii minor; petrece
rea de către tineret a timpului li
ber, distracția tinerilor. Tocmai în 
acest domeniu ideologia burgheză
— sub diferitele forme pe care le 
lua — exercita o presiune puter
nică, scontînd tocmai pe preju
diciile pe care le putea aduce lup
tei pentru formarea omului nou, 
luptei pentru culturalizarea lui.

Intuind importanța pe care o 
are această problemă pentru tînă
ra generație, Vladimir Be
leaev a insistat în mod special 
asupra episodului în care, evocînd 
amintiri din viața comsomoliști- 
lor din cel de al treilea deceniu 
al secolului nostru, arată cum 
erau combătute maimuțăreala 
după moda decadentă și apucătu
rile moralei burgheze, cu arma 
atît de eficace a satirei ascuțite.

In dorința de a pune bețe în 
roate construcției socialismului, 
elementele în descompunere, vîn- 
dute burgheziei, se agățau de cele 
mai perfide mijloace. Și forma 
cea mai „nevinovată“ cu „acte în 
regulă“, o folosea, de pildă, fosta 
contesă Rogal-Piontkovskaia prin 
școala de dans pe care o înfiin
țase. Această „înaltă clasă“ de 
răspîndire în „mase“ a „maniere
lor elegante“, a ultimelor .nou
tăți“ în materie de modă și dans 
din Apus, era folosită de duș
manii Puterii Sovietice cu un 
scop precis. Schimonoselile deca
dente nu făceau decît să mutileze 
curățenia sufletească a tinerilor, 
rupîndu-i de preocupările pentru 
o înaltă calificare, pentru însuși
rea unei culturi bogate.

Vasili, Petea, Sașa, Golovațki, 
își dau seama că sub firma ino
fensivă a școlii de dans se în
tinde o cursă tinerilor cinstiți. Și 
comsomotiștii încep lupta împo
triva acestei „școli“. Cu pricepe
re, cu înțelegerea specifică celui 
ce cunoaște bine și îndeaproape 
tineretul, autorul descrie mijloa
cele pe care le foloseau comsomo- 
liștii, arzînd cu fierul roșu al sa
tirei maimuțărelile și destrăbă
larea. Paginile închinate acestei 
acțiuni constituie o adevărată 
călăuză vîe pentru fiecare activist 
utemist în țesătura complicată a 
muncii de educare comunistă a 
tinerilor, de smulgere a lor de 
sub influența moralei burgheze.

Dar din galeria de eroi pe care 
ne-o prezintă Beleaev în cartea 
sa fac parte și Kotka Grigorenko 
și Angelica Adrîhevici. Amîndoi 
au crescut în familii bogate, au 
cunoscut de mici luxul, huzurul, 
satisfacerea oricăror capricii, 
au fost educați în spiritul 
dușmănii profunde împotriva 
sei muncitoare. Kotka este 
meschin, șiret. Și aceasta va 
ca el să devină un dușman înrăit 
al Puterii Sovietice. Deși crescută 
într-un mediu familiar nesănătos, 
Angelica are o mare puritate su
fletească ; ea se străduiește sin
cer să nțeleagă ce se petrece în 
jurul ei. Școala, unii prieteni, o 
ajută să înțeleagă lucrurile în a- 
devărata lor lumină. Ea face efor
turi vădite să-l înțeleagă pe Va- 
sili și pe ceilalți comsomoliști și 
să le pătrundă concepțiile despre 
viață. In Angelica există resurse 
sufletești care-i dau posibilitatea 
să vadă lucrurile într-un chip 
nou, îi dau tăria să se despartă 
de familie și să caute, muncind 
prin forțele proprii, să devină un 
om întreg. Pentru tăria ei de ca-

racter, pentru frumusețea chipului 
moral al acestei talentate fete (ea 
devine mai tîrziu o cunoscută și 
apreciată pianistă) cititorul o în
drăgește pe bună dreptate, în 
timp ce Kotka, devenit un spion 
și un sabotor ticălos, te face să-l 
urăști din toate puterile.

★
Revenind după mulți ani în ve

chiul orășel din Ucraina, Vasili 
își amintește de anii copilăriei 
petrecuți în orașul natal. „De 
cîte ori după revărsarea apelor nu 
hoinăream noi pe malurile mi
loase ale rîului, visînd să găsim, 
dacă nu chiar o comoară pier
dută de cine știe ce vizir turc, cel 
puțin vreo doi bănuți de aur. 
N-am dat noi peste aur, dar în 
schimb am aflat marea fericire. 
Aveam o țară, o patrie, cum ar 
dori să aibă toți muncitorii cins
tiți din lumea întreagă“.

Iată marea fericire pe care a- 
ceasta generație a început să și-o 
făurească încă din copilărie, !ncă 
din „Cetatea veche“, care a de
venit azi- de nerecunoscut.

S. LUPU

Ce-i un milimetru ? A mia 
te dintr-un metru, vei zice, 
încolo de milimetru. Nu merită 
nici o aten(ie. Hml Un milimetrul 
— ar zice profanii.

Dar de la un milimetru, de la 
afurisita asta de miime, pleacă 
povestea noastră. Adică nu a 
noastră, de fapt, ci a unui com
presor de aer comprimat de 45 
m.c.lminut. Compresorul acesta a 
sosit la Petrila țanțoș și mult aș
teptat. Metalurgiștii din Reșifa 
îi dăduseră formă și viață. Dar 
nu o viață de compresor sau de 
om. Ti dăduseră o viață de gîză, 
de omidă care se întinde primă
vara pe pomi și moare odată cu 
ploile tomnatice.

Compresorul acesta are 3 ci
lindri. Adică atîția trebuia să 
aibă, că în prezent are numai 
doi. Ghinionistă mina Petrila 1 
Parcă ar juca la Pronosport I 
Unul din cilindri s-a spart. Cau
za? O veți vedea imediat. Gro
simea cilindrului n-a fost unifor
mă pe întreaga cursă a pistonu
lui Intr-un loc a fost mai sub
țire cu un milimetru doar, bată-l 
să-l bată de milimetru, că de la 
el se trage tot necazul. Și tocmai 
acolo unde n-a existat milimetrul 
ăsta în grosimea cilindrului, toc
mai acolo s-a spart cilindrul. Șl 
știți poate cum se procedează în 
asemenea cazuri: telegrame, a- 
drese, unele după altele, ca muș
tele vara,

— Alo, Combinatul metalurgic? 
Spart cilindrul.

— Bravo I
— Ce bravo, 

voastră 1

CLUJ (de la corespondentul nostru).
Activitatea cultural-artistică ocupă un loc de seamă în viața 

studenților universității clujene „Victor Babeș". Ea se manifestă 
sub diverse forme, de la vizionări de filme, audiții muzicale, 
întîlniri cu artiști și scriitori și pînă la organizarea și pregă
tirea de spectacole cuprinzind cîntece și dansuri în deosebi în 
cadrul ansamblului artistic.

Corul de pildă precum și echipele de dansuri, datorită bogă
ției repertorii lor și măiestriei artistice 
bucură de o largă popularitate atît în 
rimi. Recent, membrii ansamblului au 
torilor din Sibiu și Orașul Stalin unde 
cîteva zile.

Acest ansamblu participă și la concursul echipelor sindicale 
de amatori, calificîndu-se 
pentru faza regională.

In fotografie vedem corul 
Universității, dirijat de Tra- 
ian Felea și o echipă de 
dansuri.

in
de 

trei 
tor- 
tor-

Milimetrul
buclucaș

spe-

că-i

Alot Reșița? Trimiteți 
cialiști I

— De ce?
— Spart compresorul I
— Specialiștii să constate 

spart ?
— Nu, să-l repare, că avem ne

voie urgentă de el t
...Cilindrul era montat de cîte- 

va luni de zile — și se spărsese 
doar de-o lună. Cînd iată că în 
ziua de 12 septembrie 1955 ve
niră tovarășii de la Reșița: Otto 
Scher și Francisc Schreiber Au 
constatat, au încheiat procese 
verbale și au plecat. N-au uitat 
să ia cilindrul cu ei.

— Vă salutăm, dragi mineri. 
Vi-l trimitem imediat. Luna a- 
ceasta.

— Putem spera ? au întrebat 
petrilenii

— Cum ? Mai încape vorbă ? 
Ce nu facem noi pentru mineri? I

Și pune-te pe așteptat. Compre
sorul trebuia să-și înceapă activi
tatea. Mina Petrila av ia nevoie 
absolută de el.

— Ne plîngem — spuneau to
varășii de la Petrila, — ne plîn
gem pe' bază de... plan. Nouă ni 
se cere cărbune șl printre soliei- 
fanți sînt și reșițenii, Combina
tul... Noi le dăm cărbune. Noi le 
cerem de astă dată cilindrul. De 
ce nu ni-l trimit ?

...Și dacă au văzut minerii pe- 
trileni că vorbele lui Otto Scher 
și Francisc Schreiber nu se mai 
adeveresc, au demontat de la 
compresorul 25 de același calibru 
cilindrul necesar și l-au pus la 
compresorul 21. A mers ce-a mers,

cauza
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dar pe la 13 noiembrie „s-a. 
tîmplat altă dandana“. Axul 
torsiune era defect. Cele 
părți ale axului in loc să fie 
sionate la 120 grade, erau
sionate doar la 90 grade. Avaria 
era o consecință a livrării mașinii 
fără ca manivelele axului să fi 
fost împănate. Și axul „s-a cotit“ 
pînă s-a defectat. Repede a 
demontat axul și tot repede, 
baza unor rapide schimburi 
telegrame, s-a convenit a-l 
mite urgent la Reșița. Era 
noiembrie anul trecut. Uzina . 
nizoare a primit axul cu specifi
cația: „Rugăm, reparați-l urgent, 
Ne trebuie ultra urgent.“

★
...Și iarăși timpul a trecut. Ur

gentări, adrese, rugăminți, apeluri 
la conștiință, la adresa directoru
lui general al Combinatului, 
dar toate acestea au fost zadar
nice.

Iată, a trecut de atunci multă 
vreme și nici axul, nici cilindrul 
n-au mai venit reparate. Și mai au 
compresoarele astea o boală: au 
un consum exagerat de ulei. Me
canicii de la mina Petrila, înciu
dați de namila asta de oțel și 
fier, care „papă“ atîta ulei, s-au 
hotărît să-i vie de hac. Un grup 
de tehnicieni, printre care și Ca- 
rol Kraghel, Victor Borody și lo- 
sif Piro, au făcut un dispozitiv 
pentru reducerea consumului de u- 
lei. Se așteaptă însă piesele repa
rate de la Reșița. întrebarea este: 
pînă cînd durează aceste „repa
rații" ? Dar ele sînt mai lungi în 
durată decît fabricația a zeci de 
compresoare ? Nu de alta, dar 
compresorul V3-de 45 m.c. în mo
mentul de față e extraordinar de 
cerut pentru procesul muncii în 
mină. Cu ajutorul lui se va face 
rambleul pneumatic al abatajelor.

Problema a devenit publică. 
Dacă conducerea Combinatului 
reșițean nu (ine seama nici de 
acest lucru, sperăm că metalurgiș- 
tii reșițeni nu vor suferi ca din 
cauza birocrației conducerii a- 
ceastă vină să apese continuu a- 
supra lor.

fost 
pe 
de 

tri- 
prin 
fur-
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Drumul este iarăși bun
Sînt multe treburi care te în

deamnă să mergi din sat în cen
trul de comună. Totuși, țăranii 
muncitori din satul Orvișele (ra
ionul Marghita) se încumetau cu 
greu să pornească spre Brusturi, 
centrul de comună. Chiar cînd 
treburi urgente îi îndemnau, ezi
tau să străbată acest drum. Era 
tot numai gropi, iar cînd ploua, 
era o adevărată nenorocire...

Cu situația aceasta tinerii din 
sat nu s-au mai putut împăca. 
Și, la îndemnul comuniștilor, u- 
temiștii și tinerii țărani muncitori 
au pornit să repare drumul. Prin 
muncă voluntară ei au astupat

gropile, au nivelat drumul. Iar 
pentru ca apa, provenită din ploi, 
să nu mai formeze bălți, au săpat 
și șanțuri pe marginile drumului, 
pe o distanță de 1.200 m.

La această acțiune de intere» 
obștesc au participat mulți ute
miști și tineri. Cei mai harnici 
însă s-au dovedit a fi Pavai 
Tirpea, Florian Roman, Mina 
Platon, Florea Tăutu, Ioan Fonai, 
Teodor Rasu și alții.

Corespondent I 
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In secție sînt trei drapele
Muncitorii fabricii de bunuri directorul fabricii a citit scrisoa- 

de larg consum din Tg. Jiu au rea de mulțumire adresată tine- 
șărbătorit, de curînd, pe tinerii rilor din secție de către minister, 

înmînîndu-le, totodată și suma 
de 2000 lei, oferiți ca premiu 
pentru buna realizare a noului 
acordeon „Pionier“. Printre cei 
premiați au fost tovarășii Martin 
Hay, Eugen Sișmăneanu, Mișu 
Răducanu, Dumitru Ostașu și 
alții. De asemenea, din fondul 
directorial, au mai fost premiați 
peste 200 de muncitori fruntași 
în producție.

Mulți dintre ei și-au luat an
gajamentul și sînt hotărîți ca, 
pe viitor să obțină în muncă re
zultate și mai frumoase.

Corespondent 
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din secția acordeoane — secția 
tineretului — pentru succesele 
însemnate obținute în întrecerea 
socialistă.

Cu acest prilej secția tineretu
lui a primit două drapele: unul 
de secție fruntașă pe raion, iar 
celălalt — de fruntașă pe regiune

Drapelul regiunii era cunoscut 
de tineri, pentru că îl mai avu
seseră odată în cursul anului. 
Acum revenise oîn nou la ei. A- 
cesta era acum al treilea dra
pel primit — deoarece dețin, de 
trei luni, pe cel de secție frun
tașă pe fabrică.

După decernarea drapelelor,

Cantitate... dar și calitate
La Industria Bumbacului B 

Capitală, vrednicele țesătoare 
scriu pe graficele de producție 
noi realizări în muncă.

Ca întotdeauna, tinerele se află 
și ele printre fruntașe în această 
luptă. A devenit bine cunoscută, 
în întreprindere, tînăra Sofica 
Păun. Ea lucrează în secția de 
tăiat pînzeturi. Angajamentul său 
și-l depășește zilnic cu oîte 12.000 
m. pînzeturi și totodată obține o 
calitate ridicată a produselor.

Succese de seamă obține în 
muncă și țesătoarea Maria Stan
ca. Ea lucrează la 4 războaie și-și 
depășește regulat sarcinile de 
plan cu 15 la sută asigurînd, de 
asemenea, o bună calitate a pro
duselor. în secția preparație, co
munista Irina Domnaru, bobina
toare, întrece zilnic norma cu 3 
kg. și dă canete de calitate supe
rioară. Paralel cu aceasta, apli-

din 
în-

oînd metoda sovietică Bașchirov 
ea ajută lucrătoarele mai slabe 
să-și ridice calificarea profesio
nală.

Se înfrumusețează satul
Locul acesta viran, năpădit da 

buruieni, strică tot aspectul. în* 
chipuiți-vă numai: într-o parte, 
două clădiri înalte și frumoase — 
a căminului cultural și a școlii 
elementare de 7 ani — iar în 
fața lor un loc lăsat în paragină, 
în care buruienile cresc în voie. 
Terenul 
cotelile țăranilor muncitori din 
comuna Gepiu (raionul S-alonta) 
și, mai cu seamă, a învățătorilor, 
care treceau zilnic pe acolo ca să 
ajungă la școală. „Ce bine ar ff 
— gîndeau ei — dacă în locul 
ăsta ar fi un parc...“ Și ideea a« 
ceasta, încolțită în mintea cîtorva 
doar, a început să fie îmbrățișată 
de tot mai mulți oameni. Iar 
într-o zi, sub imboldul comuniști
lor, învățătorii de la școala ele
mentară împreună cu utemiștii 
și pionierii au pornit la lucru. Bu
ruienile au fost smulse, terenul — 
săpat și nivelat. S-au făcut apoi 
ronduri de flori și s-au plantat 
chiar 76 pomi. De asemenea par* 
cui a fost împrejmuit, pe o dis
tanță de 180 metri, cu gard viu.

In fruntea acestei acțiuni de 
înfrumusețare a comunei au fost 
comuniștj și utemiști ca, de pildă. 
Aurelia 
Traian 
alții.

buruienile cresc în voie, 
acesta încurca toate so«

Costa, Nicolae Vilușniac, 
Boloș, Ana Corîzdan și
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Hărnicia
Nimic nu este mai plăcut decît 

să-ți petreci timpul liber într-o 
grădiniță, cu multă verdeață, cu 
umbră... Dorința aceasta o aveau 
și cetățenii orașului Hîrșova (ra
ionul Hîrșova). Grădinița din 
mijlocul orașului nu-i atrăgea 
însă. Nu era de loc îngrijită.

Nu peste mult timp, lucrurile 
s-au schimbat. Grădinița căpăta
se un aspect frumos, atrăgător 
și începuse să primească vizita
tori. Ce se întîmplase ? Nimic 
deosebit. Elevii de la Școala me
die mixtă din Hîrșova, care do
reau ca și orașul lor să aibă un 
aspect cît mai frumos, au luat 
sub patronaj această grădiniță 
și, prin muncă voluntară, au a-

elevilor
menajat-o. Mai întîi au plivit-o 
de buruieni, au semănat apoi ga
zon pe marginea rondurilor de 
flori, au sădit tufe noi de tran
dafiri și alte flori — acolo unde 
lipseau. Totodată ei au reparat 
băncile existente cît și gărdulețul 
ce înconjoară grădinița.

Acum numeroși oameni ai mun
cii din oraș își petrec timpul li
ber în frumoasa grădiniță. Ei 
sînt recunoscători celor peste 100 
elevi, școlari și pionieri de la 
școala medie mixtă care, prin 
munca lor, le-au asigurat acest 
loc atrăgător și plăcut.

Corespondent
CORNEL STAVRUCunoștințe necesare unui om cult

Readucerea la viață
Soldatul Vasilii Cerepanov, 

mort la 3 iulie 1943 din cau
za unei răniri la gleznă în 
urma unei explozii, trăiește și 
astăzi. Vi se pare straniu. 
Nu-i așa ?

Aici însă nu este vorba de 
vreo eroare în registrele de 
evidență ale unității sale, du
pă cum ar fi îndemnați unii 
cititori să creadă. Soldatul Ce
repanov „a murit" într-adevăr 
din cauza puternicei hemora
gii produsă de explozie. Dar 
el trăiește și astăzi. Și ceea ce 
este mai interesant, e faptul că 
el nu este singurul ostaș „în
viat". Asemenea lui se mai gă
sesc și alți numeroși tovarăși 
de arme, pe care medicina mo
dernă i-a readus la viață.

Readucerea la viață sau „re
animarea", cum i se spune în 
limbaj științific, a devenit o 
metodă obișnuită care, aplica
tă la timp și în condițiile 
cerute, poate salva 
unui om.

In ce constă această 
dă?

In primul rînd trebuie 
noaștem care moarte poate fi 
învinsă. Știința medicală deo
sebește două feluri de „morți“. 
Una, este „moartea clinică“. 
Ea începe din clipa în care ini
ma „nu mai bate“. Această 
moarte durează 5—10 minute. 
După acest scurt timp, urmea
ză adevărata moarte — „moar
tea fiziologică". Atunci începe 
alterarea compușilor chimici 
care alcătuiesc celulele și deci 
țesuturile și organele corpului. 
Numai din prima moarte, din 
cea clinică, dacă nu trec mai 
mult de 6—7 minute, omul 
poate fi readus la viață.

viața

meto-

să cu-

| COLTUL

L

ȘTIINȚEI

TEHNICII
Cu ajutorul unui aparat spe

cial de transfuzie și al , unui 
sistem de pompă pentru res
pirație artificială, viața acci
dentatului poate fi salvată. Bi
neînțeles, organismele tinere 
au mai multe șanse de supra
viețuire decît organismele im- 
bătrînite.

Sîngele transfuzat trebuie 
să fie încălzit la temperatura 
corpului, să conțină adrenalină 
pentru stimulat activitatea ini
mii și să fie oxigenat pentru 
a favoriza respirația la nivelul 
țesuturilor irigate.

Ca urmare a experienței me
dicilor sovietici, astăzi metoda 
readucerii la viață este larg 
răspîndită și în spitalele din 
țara noastră, mai ales in ca
drul serviciilor chirurgicale.

In felul acesta, cu ajutorul 
științei, viața a făcut Încă un 
pas asupra morții, împingin- 
du-i hotarul mai departe.

Dr. M. ȘERBAN

Cariera de marmoră 
de la Ruschița

V-ați gîndit vreodată ce re
prezintă marmora, cum s-a 
format șl ce calități are ?

Calcarele, roci comune, foar
te răspîndite în natură, în anu-

mite condiții de temperatură 
și presiune se modifică, se 
transformă în roci de calitate 
superioară care sînt folosite 
de noi pentru construcții, or
namente arhitectonice, sculp
turi etc.

Dintre marmorele cele mai 
apreciate în țara noastră este 
și aceea care se exploatează la 
Ruschița încă din 1883, căpă- 
fînd denumirea de „marmoră 
de Ruschița".

Cariera este situată într-o 
regiune foarte accidentată, aco
perită de păduri seculare. Ea 
ocupă o suprafață de circa 16 
ha. și prezintă o adîncime de 
peste 100 m.

Pereții netezi, înalți ai exca- 
vației par lustruiți de o arma
tă de uriași.

Instalațiile moderne de ex
ploatare, cele 2 macarale de 
15 și 12 tone, scripeți, instala
țiile de abataj și de modulare 
sînt mecanizate. Datorită lor 
se extrag blocuri mari care 
ajung p.nă la 25 tone.

Marmora de la Ruschița, albă 
și roză, cu o mare rezistență 
la intemperii, îndeplinește con
dițiile necesare pentru a fi fo
losită la construcțiile de su
prafață, edificii și monumente 
arhitectonice, mozaicuri pentru 
șosele moderne etc. Ea repre
zintă proprietăți tehnice ase
mănătoare marmorelor grecești 
și italiene de la Păros, Carra- 
ra și Pantelikon, care au ser
vit incă din antichitate ia crea
rea unor opere arhitectonice 
ce-au rămas pină-n zilele noas
tre.

Puritatea marmorei de Ru
schița permite utilizarea ei la 
fabricarea varului, sticlei, ce
ramicei superioare etc.

Ing. G. DOFESCU

Nu de mult la oficiul de 
valorificare a peștelui din o- 
rașul Galați a luat ființă o 
secție de conservare și pre
parare a peștelui. Chiar din 
prima lună de la înființare, 
colectivul de muncă al aces
tei secții și-a realizat planul 
de producție în proporție de 
112%. Utilizarea în mod ra
țional a utilajului și califica
rea muncitorilor ce deservesc 
mașina de închis automat 
cutiile, au dus la folosirea 
întregii capacități de lucru a 
utilajului și la reducerea re
buturilor din cauza bombaje- 
lor cu 0,63 față de planifica
rea făcută. Toate acestea au 
contribuit la scăderea prețu
lui de cost a produsului finit 
cu 0,63 lei pe unitate de pro
dus. In foto: împachetatul 
peștelui în cutii este una din 
operațiile care cere multă în- 
demînare. In fața cîntarului 
muncitoarele Elena Bujorea- 
nu și Dumitra lacomkiu.

De la O. N,
Carpați

T.

Joi au început la agențiile 
O.N.T. Carpați din București, 
Arad, lași, Timișoara, Oradea, 
Orașul Stalin și Constanța înscri
erile pentru călătoriile turistice 
ce vor avea loc in lunile iulie, 
august și septembrie în U.R.S.S., 
R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și 
R. D. Germană.

Pentru București înscrierile se 
fac la agenția O.N.T. Carpați din 
str. Aristide Briand nr. 1 între 
orele 10-18. La înscriere se vor 
complecta două formulare tip și 
se vor depune patru fotografii 
3—4‘/2 precum și o sumă de bani 
echivalentă cu 50 la sută din cos
tul călătoriei.

Ecoul pe care l-au sttrnit dis
cuțiile purtate în jurul propune
rilor Ministerului Tnvățămîntului 
cu privire la dezvoltarea și ridica
rea nivelului tnvățămîntului de 
cultură generală, este încă viu, 
puternic. El este întreținut de dez
baterile care încă mai au loc în
tre profesori, între părinți, între 
elevi. Faptul că schimburile de 
păreri la care asistăm acum nu au 
un caracter oficial și organizat 
nu trebuie să ne împiedice să des
prindem cîteva lucruri 
sebită semnificație.

Este de remarcat, 
rînd, faptul că natura 
lor, importanța viitoarelor 
suri cuprinse în ele te obligă 
să-ți exteriorizezi mulțumirea, aș 
spune chiar entuziasmul. Nu poți 
închide în tine bucuria pe care 
ți-o produce ivirea unui lucru bun, 
deosebit de necesar, așteptat.

La aceasta se adaugă încă un 
fapt a cărei subliniere încă con
tinuă. Este pentru prima dată în 
istoria învățământului nostru cînd 
Ministerul învățământului publică 
„propuneri" și nu dintr-o dată 
„măsuri“. Nu se poate să nu vezi 
în această inițiativă, care, desi
gur este piatra fundamentală a 
unei tradiții, o manifestare a în 
crederii pe care Ministerul Tnvă
țămîntului o arată, maselor largi 
ale cadrelor didactice din (ara 
noastră.

Este, fără îndoială, o expresie 
a convingerii Ministerului nostru 
că rolul cadrelor didactice, al a- 
celora care lucrează nemijlocit pe 
șantierul în care se pun bazele o- 
mului de tip nou, nu se reduce la 
aceea de a aplica măsuri, ci con
stă și în obligația de a contribui 
la elaborarea lor. Sigur că mă 
suri concepute în acest fel cu
prind în ele o forță mobilizatoare 
deosebit de valoroasă.

Fiecare din propunerile Ministe
rului ar merita un comentariu 
amplu, pentru a pune în evidență 
valoarea lor. într-adevăr absol
venții școlii noastre de 10 ani nu 
au un orizont suficient de larg

de o deo

in primul 
propuneri- 

mă-

de cunoștințe caracteristice omu
lui cult.

Nu voi exemplifica această afir
mație prin indicarea unor variate 
domenii din cultura universală, 
care, fiindcă nu-și găseau loc în 
planul de învățămînt al celor 
zece ani de studii din școala 
noastră, constituie tot atîtea lip
suri în cultura generală a acestor 
absolvenți. Este suficient să nu 
uităm că un număr de absolvenți 
nu folosesc o limbă aleasă pentru 
comunicarea ideilor lor, că nti fo 
losesc totdeauna termenii cei mai 
proprii, că nu dispun totdeauna de 
o bogată asociație de idei, că ar
gumentarea unor poziții în pro
bleme ale culturii e unilaterală și 
cîteodată șubredă, lată numai ci 
teva indicii care vorbesc de certa 
inexistență a unei informații bo 
gate și sistematizate, cum 
cea pe care trebuie să o dea 
la de cultură generală.

Este neîndoielnic că prin 
carea măsurilor preconizate, 
gătirea elevilor noștri va căpăta o 
cu totul altă înfățișare, lată nu
mai cîteva premize: mărirea du 
ratei școlarizării de la 10 ani la 
11, introducerea limbii latine a 
celei de a doua limbi moderne din 
clasa a V-a ,a muzicii in învăță- 
mîntul mediu, a bazelor învăță 
mintului politehnic. Creșterea cali
tativă a rezultatelor muncii in- 
structiv-educative este substanțial 
asigurată prin predarea concentri
că a unui număr de obiecte și prin 
organizarea cursului mediu pe 
secții.

Este de remarcat în mod deose
bit ideea fericită de a da un fun
dament solid pregătirii elevilor 
încă din primele clase, prin asi
gurarea unei temeinice calificări 
a viitorilor învățători în cadrul 
Institutelor pedagogice de doi ani.

Fără a mai aminti încă alte 
foarte multe lucruri valoroase din 
sistemul de măsuri preconizate de 
minister, vreau să mă opresc nu
mai la contribuția pe care preda
rea disciplinelor filozofice o va 
aduce la pregătirea multilaterală 
a elevilor noștri,

este 
școa

aplt- 
pre-

însuși faptul că filozofia este 
unul din obiectele a cărui situa
ție în noul plan de învățămînt 
este izbitor alta decît în cel ac
tual, faptul că unul din elementele 
care subliniază transformările pe 
care le aduce noul plan de învă- 
țămint, îl constituie introducerea 
unor noi ramuri ale acestui obiect, 
dovedesc în același timp două 
lucruri: inconsistența vechiului 
plan de învățămînt în ce privește 
locul acordat filozofiei și impor
tanța ce i se recunoaște filozofiei 
în noul plan de pregătire a unui 
om cult.

Această măsură, care consta 
în principal, în introducerea lo
gicii și a bazelor marxism leni
nismului era de mult necesară.

Studiind aceste obiecte elevii 
noștri vor avea posibilitatea să-și 
însușească cunoștințe prețioase 
în domeniul legilor gîndirii șt al 
dezvoltării societății. Dacă la a- 
ceasta se adaugă cunoștințele pri
vitoare la bogata și nuanțata viață 
psihică a omului pe care le dă 
psihologia (obiect care există și 
în actualul plan de învățămînt), 
ne putem lesne da seama că pen
tru elevii noștri se deschid minu
nate porți spre cunoașterea ști- 
ințtf.ică.,a complexității pe care o 
prezintă omul — parte componen 
tă a maselor care făuresc istoria 
— spre cunoașterea legilor obiec 
tive existente in dezvoltarea so
cietății, cunoaștere care condiția 
nează succesul in opera de cons
truire a societății noi.

Studierea acestor obiecte nu 
este deci deosebit de importantă 
numai pentru plusul de cunoștințe 
pe care ele le aduc dar și pentru 
consecințele de ordin educativ pe 
care acest plus le implică pentru 
dezvoltarea elevilor noștri.

Dobroliubov spunea că instruc 
(ia adevărată este aceea care te 
obligă să iei atitudine față de 
realitatea înconjurătoare. Este 
evident că pentru fiecare dintre 
noi și deci și pentru elevii noștri 
nu e lipsit de importanță faptul 
că raportul între noi și societa-

te poate fi realizat în mod just 
și aceasta pe o bază conștientă.

<4ș mai adăuga un lucru menit 
să arate de ce trebuie să fie mul
țumiți elevii noștri pentru gria 
care li se arată prin acordarea 
unei atenții mai mari studiului fi
lozofiei.

Toate disciplinele filozofice pre
văzute în noul plan de învăță- 
mlnt implică, în cadrul studierii 
lor, incursiuni în domenii va
riate de cultură generală. Cursul 
de psihologie în afară de faptul că 
face apel continuu la cunoștințe 
de biologie, este mereu exempli
ficat cu felul în care sînt rezolva
te problemele în opere literare, 
muzicale și în general artistice 
Aspecte din viața de fiecare zi 
sînt discutate și analizate cu pri
lejul caracterului social al dife
ritelor procese psihică.

Studiul logicii este strîns îmbi
nat cu punerea în evidență a ge
neralizării tuturor științelor, cu 
prilejul exemplificărilor care tre
buie să întărească la elevi convin
gerea că gîndirea e un instrument 
care contribuie într-o deosebită 
măsură la cunoașterea realității 
obiective.

Cîte din aspectele luptei revo
luționare a oamenilor muncii, 
peste care trecem fără să le ve
dem în toată semnificația [or, nu 
capătă înțelesul adevărat cu pri
lejul studierii bazelor marxism- 
leninismului ? lată de ce afirmam 
că valoarea educativă a studierii 
acestor obiecte e deosebit de 
mare.

Nu pot încheia aceste rînduri 
fără să subliniez încă o data că 
elevii trebuie să vadă in toată fră- 
mlntarea creată de transformarea 
școlii noastre o expresie a grijii, 
a dragostei care li se poartă.

Lor le stă la dispoziție un sin
gur mijloc de a-și arăta recunoș
tința : acela, ca învățînd temeinic 
să devină acei oameni culți, nece
sari construirii societății noas
tre noi.

O. ȘAFRAN 
directorul Șcilil medii de băieți 
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Ziua internaționala

o paradă a
I

de seninul 
de liniștea 

creatoare.

1 Iunie

desfășurării

4 concurenți 
cursă. Prin- 

cei doi favo- 
i Fleișer și

trotinete“ — 
anunțat organiza

și pe cale particu

nvitație Un interviu 999

cam vreo 4-500 
tați, mame, frați,

1 Iunie. Pretutindeni, 
lume, se sărbătorește Ziua 
internațională a copilului. 
Nu este vorba de o simplă 
tradiție, ci de ceva mai mult 
ce aparține domeniului sen
timentelor omenești, visuri
lor și dorințelor. Totdeauna 
cînd se vorbește despre copii 
se face asemuirea cu florile- 
Florile ca să crească au ne 
voie de timp frumos. Copi
lăria, pentru ca să fie feri
cită are nevoie 
zilelor de pace, 
anilor de muncă

Desigur, viața copiilor nu 
e la fel peste tot. Sînt țări 
în care copilăria este lipsită 
de bucuriile ei firești- Se știe 
care sînt aceste țări și se 
cunosc cauzele ce întunecă 
copilăria. Dar sînt și alte 
țări în care copilăria este 
luminată de bucurii, ce fac 

rimii ani din viață de neui-

Țara noastră este dintr-a- 
celea în care copiii simt din 
plin grija ce Ii se arată- Gri
ja aceasta se manifestă pu
ternic și multilateral. Nu 
este necesar să facem o în
șiruire a tuturor realizărilor 
partidului și guvernului în 
acest domeniu. Le cunosc și

părinții și copiii, le cunoaș
tem cu toții. Au apus pentru 
totdeauna anii cînd copilăria 
era un cortegiu nesfîrșit de 
amărăciuni. Vizitezi creșele 
sau căminele, petreci cîteva 
ore într-o sală de școală, te 
plimbi printr-un parc — pe 
scurt încerci să fii alături de 
copii și imediat constați vio
iciunea lor, bucuria vieții- 
Străinii care vizitează

țara remarcă aceasta ime
diat. Condițiile de viață cre
ate copiilor sînt o adevărată 
carte de vizită — spun ei. 
Iar tot ei adaugă: o carte 
de vizită minunată.

Pagina aceasta înfățișea
ză frînturi din viața copiilor 
patriei noastre. Este vorba 
de o zi oarecare în care la 
ore diferite copiii simt din 
plin fericirea de a trăi.

Cîte nu se întîmplă într-o zi 
tn viața copiilor. Fiecare zi este 
plină cu evenimente mai mari 
sau mai mici care trezesc în su
fletul lor un ecou puternic. A- 
ceastă bogăție de evenimente în
frumusețează viața copiilor, îi dă
ruiește strălucirea de neuitat.

La ore diferite din zi — o zi 
oarecare — copiilor li se oferă
prilejul de a petrece timpul util. ; 
Dacă la . ora 8 pe mulți mașinile :

s

Duminică dimineața a avut loc 
pe trotuarul din jurul parcului 
din centrul orașului Brăila un 
„mare concurs de 
după cum au 
torii pe afișe 
Iară.

Spectatori: 
printre care: 
surori, educatoare, copii și ctți-

Un spectacol... Fără cortină și 
fără scenă și totuși un spectacol. 
Soliștii nu par emoționați. Țintnd 
seama de virsta lor s-ar zice că-s 
la prima ieșire tn public. Pare-se 
că chiar așa și este.

Dar cine-s copiii de pe scău
nele? Și ei sînt artiști. Dar or- 
chestranți...

Desigur, toate-s bune, dar citi
torii se vor întreba: unde se pe
trece repetiția? Acest amănunt 
l-am omis: la căminul de copii 
al Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii".

"" i modei 
Dar cum va fi ? 

Surpriză ! Spectatorii, mai ales 
cei mici sînt nerăbdători. Cind 
a apărut orchestra, zumzetul din 

s-a potolit puțin cite pu-

scenă au urcat doi băieți, 
cîntau un cîntec: „Ce să 
Din cîntecul lor se înțelegea

Veniseră la 
pentru copii.

îi duc la cămin, dimineața alții 
se pregătesc pentru plecarea în 
colonie sau dau interviuri unor 
gazetari cicălitori. Ba, programul 
poate fi și mai încărcat: o repe
tiție în vederea unui festival ar
tistic sau un concurs sportiv nu-ș 
excluse. Prînzul îi găsește pe toți 
în jurul mesei, iar orele urmă
toare sînt destinate somnului. 
După-amiază, programul poate fi 
de asemenea variat: o paradă a 
modei pentru copii, un film sau 
o plimbare în grădină... După 
gust 1

Pînă una-alta, vă Invităm să 
petreceți o zi din viața copiilor 
patriei noastre prin intermediul 
celor relatate de reporterii noștri.

:

:

„Atențiune copii!
La poartă «-* oprit o „skodlță“ 

gri. Precis această mașină nu 
așteaptă nici pe un director de 
întreprindere, nici pe un om de 
știință sau un funcționar superior 
din vreun minister. Inscripția sim
patică : „Atențiune copii“, de pe 
capotă, dezvăluie apartenența ma- 
șinei.

Claxonul a răsunat de cîteva 
ori. Apoi ușa casei a zburat în 
lături.

Ca din praștie au ieșit doi băieți 
și o fetiță. Cei trei Petrovici — 
Juniori s-au repezit spre mașină. 
Mezina, Mihaela s-a oprit în bra
țele educatoarei căminului de co
pii al Ministerului Cărbunelui ; in 
aceeași direcție aleargă acuma și 
Alexandru, iar Adrian a poposit 
lîngă șofer pentru a claxona ca 
de obicei, numai un pic...

Seara, aceeași mașină îi va re
aduce pe cei trei frați în cuibu- 
șorul lor. unde vor povesti pă
rinților noutățile din cămin. Astă
zi, la loc de cinste 
vor fi desigur poe
ziile și cìntecele în
vățate în cinstea 
zilei de 1 Iunie.

: 
: 
î• 
;
:

Zilele trecute am solicitat un 
interviu unei tinere în vîrstă 
de... 7 ani, tunsă „ă la gar- 
șon“ — ultima modă — o leu
că știrbă și încolo nimic deo
sebit la prima vedere.

Trebuie să recunosc deschis 
și cu toată seriozitatea, că a- 
cesta a fost unul dintre cele 
mal dificile interviuri ce mi-au 
fost acordate în decursul acti
vității mele reportericești. Dar 
să revenim la subiect. Ce m-a 
făcut totuși ca din zecile de 
băieți și fetițe de la căminul 
de copii al întreprinderii F. C. 
„Oh. Gheorghiu-Dej" să mă 
opresc tocmai asupra lui Nuți 
Grănescu? L-am rugat pe di
rectorul căminului — tovarășa 
Elena Roman — să-mi reco
mande 1—2 locatari mai lim
buți car» să ușureze sarcina 
gazetarului venit să cunoască 
tn cîteva ore viața și preocu
pările copiilor muncitorilor fa
bricii.

Soliclttndu-i lui Nuți Oră- 
nescu un interviu, am asigura
t-o că nu-l voi răpi prea mult 
timp, lucru car» a făcut-o pe 
fetiță să se consulte cîteva cli
pe cu profesoara sa de dans, 
după car» ne-a declarai că ne 
stă la dispoziție. înainte însă 
de a-i pune obișnuitele între
bări: tnttmpină ziua de
1 Iunie, ce economii de jucării 
a realizai șl cum o ajută co
lectivul să fi» disciplinată",

penaș, 
gherea 
buzna 
„Nene,

educatoare, a dat 
noi gungurind: 

auzit la radio ?... 
cînd vine să ne

Nuți, cuprinsă de o subită 
prudență, m-a interogat scurt: 
— Cine ești ? Ce faci tu ?

Un ține cu o față ca un pe- 
scăpat de sub suprave- 
unei 
peste 
m-ai

Dar filmul 
facă ?“.

Nuți cerea însă răspuns. 
Explicațiile mele cu privire la 
profesia pe care o exersez se 
pare că au dezamăgit-o. M-am 
consolat însă cu glndul că 
sînt și oameni mal mari, care 
în ciuda anilor mulți pe care-i 
au, manifestă aceeași bizară 
atitudine față de presă și umi
lii ei slujitori. A urmai apoi 
un schimb de întrebări și răs
punsuri pe care ti reproduc 
identic mai jos:

— Cum vă simțiți aici?
— Bine; este frumos, ne ju

căm cu păpușile și ursuleții.
— Vă este dor de casă ?
— Da, dar nu pltngem^.
— Pe cine iubiți mai mult 

din cămin ?
Dat fiind complexitatea a- 

cestei probleme am fost rugat 
să fiu discret, așa că...

— Ce mincare vă place cel 
mal mult la cămin ?

Formultnd această întrebare 
am fost îndată privit ca un 
naiv, dar, Nuți, care știe ad
mirabil să-și stăpînească ieși-

rlle, mi-a răspuns zîmbind 
amabil:

— Ei, ...prăjiturile I
— Și cîte puteți mînca deo

dată?
— Două.
— Numai atît ? De ce nu 

puteți mînca 3 prăjituri?
— O să mă doară burta...
Apoi ne-a întrerupt foto-re- 

porterul ziarului, care a ru
gat-o pe Nuți să-i pozeze. Con
comitent el a mai făcut cîteva 
portrete Tanței Călina, priete
na lui Nuți. Deodată Nuțica 
s-a îmbufnat și ne-a întors 
spatele, l-am cerut lămuriri. 
Păcat că de față nu au fost și 
scepticii care afirmă că în că
mine, copii pierd orice perso
nalitate. Răspunsul fetiței l-ar 
fl dezumflat. înțelegeți ? Nuți 
s-a simțit atinsă tn amorul 
propriu: „De ce pe Tanța a 
fotografiat-o de 6 ori și pe 
mine numai de 5 ori ?".

Interviul a continuat apoi...
— Vreți să ne furnizați cî- 

teva propuneri pentru „îmbu
nătățirea muncii tn cămin

— Dai Să avem păpuși mai 
frumoase ți să nu le cadă pă
rul din cap cu piele cu tot (» 
într-adevăr neplăcut să vezi că 
deodată tn locul codițelor 
laie se cască o gaură cit 
pahar — N.R.).

— Planuri de viitor?
— Peste cîteva zile plecăm 

tn eolonie.
Apoi Nufl a dat de înțeles 

că timpul acordat interviului 
'j s-a terminai. în curte apăruse 
ț nerăbdătoare profesoara de 
* balet a căminului. Iar eu, după 

ce am mulțumit lui Nuți pen
tru răspunsurile primit», mi-am 
amintit că am uitat totuși... să 
o întreb cum a tntîmpinat ziua 
de 1 Iunie. Dar era prea ttr- 
ziu„.

bă- 
un
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va milițieni însărcinați cu men
ținerea ordinei.

Timpul : excepțional de fru
mos.

Concurenți: 30-40 copii cu vîr- 
sta intre 3 și 6 ani.

In prima probă s-au întrecut 
in mai multe serii concurența a- 
vînd virsta de 3 ani. lată cîteva 
aspecte din timpul 
acestei probe:

La start se află • 
gata de pornire în 
tre ei distingem pe i 
riți ai cursei: Nelu 
Radu Neguț. Aceștia își verifică 
incăodată cu atenție „mașinile“ 
și primesc ultimele sfaturi de la 
suporteri și antrenori.

— Nelule, vezi să nu 
mamă, să-ți rupi cumva 
picior...

— Lasă că nu cad...
— Răduț, mai vrei o bomboa

nă ? Stai să-ți șterg nasul. Un- 
de-i batista ta ?

Răduț își întinde nasul 
maică-sa și — ghinion 1 — toc
mai atunci starterul a. lăsat stea
gul în jos.

— Lasă-mă! strigă Răduț dis
perat, văzînd că ceilalți concu- 
renți au plecat și au deja ctțiva 
metri avans. Mama nu se lasă 
insă pînă nu curăță așa cum tre
buie nasul rotund și roșu de e- 
moție al sportivului, și abia după 
aceia ii dă vlnt de la spate ușor 
și-i strigă:

— Fugi /
Răducu își face viteză și îm

pinge serios cu piciorul sting tro
tineta care scîrțîie ca un car de 
țară (ah, iar a uitat tata s-o 
ungă!)

Imediat îl ajunge însă pe Nelu 
Fleișer, 
Răducu 
pășească, 
tim efort, 
un avans

Toți concurența — indiferent 
de locul pe care s-au clasat — 
au primit drept premiu din par
tea comisiei cîte o pungă cu 
bomboane. După ce a gustat pu
țin din premiu, Radu Neguț a 
făcut următoarea declarație unui 
reprezentant al presei: ,J)acă

cazi, 
vreun

spre

conducătorul cursei, 
încearcă să-l de- 

dar acesta, cu un ul- 
trece linia de sosire cu 
de o roată.

nu-mi ștergea mama nasul, îl 
luam pe Nelu“.

La concurs au fost și nume
roase surprize. Astfel, Cornel 
Vintilă, un băiat dolofan și so
lid, care in timpul cursei de tro
tinete (copii 3 ani) avea cele mai 
serioase șanse de cîștig. a fost 
împins de către unul din adver
sari pierztnd astfel primul loc. 
Necăjit, Cornel Vintilă a început 
să plîngă și era gata-gata să 
aibă o atitudine nesportivă în
dreptată împotriva răufăcătorului 
său, dacă n-ar fi intervenit ener
gic educatoarea de la grădiniță. 
De asemenea, o altă surpriză este 
descalificarea frotinetistului Nicu 
Ghenulescu, pe motiv că ar fi 
fost împins de la spate pe o dis
tanță de 10 m. de către fratele 
său mai mare. La intervenția ar
bitrilor de traseu i-a fost retrasă 
diploma, rămînlndu-i doar pun
ga cu bomboane pe care n-a mai 
putut s-o restituie întrucît fu
sese imediat consumată.

Un succes frumos și salutar a 
obținut și Bindea Cornel care 
s-a prezentat singur la comisie 
cerînd să fie trecut în concurs. 
Comisia l-a întrebat:

— De la ce grădiniță ești ?
— Eu nu sînt la grădiniță. 

Stau cu bunica acasă.
— Aha, a zis un tovarăș cu 

ochelari din comisie. Atunci scriu 
aici la rubrică „particular“.

Și astfel „particularul“ Bindea 
Cornel a obținut locul întli cu di
plomă și cu bomboane.

Concursul s-a încheiat în mod 
festiv : împărțire de diplome, fe
licitări și defilare cu flori și ste- 
gulețe pe trotinete și triciclete.

Spectacolul a plăcut mult pu
blicului care i-a aplaudat căldu
ros pe micii trotinetiști.

cea

șor-

ști cum să se îmbrace și în ex
cursie și pe plajă. Nu ca Mari- 
nică... Pentru o excursie de două 
ore în... Cișmigiu, își luase două 
plăpumi, cinci perechi de bocanci, 
un reșou de aragaz cu butelie cu 
tot și alte asemenea lucruri. Nu 
credeți ? Atunci întrebați pe mi
cuții care au făcut mult haz de 
nepriceperea lui Marinică.

Copiii ișl petrec o mare parte 
din timpul lor acasă. Ori, acasă 
nu poți umbla nici in pantaloni 
de munte, nici în costum de baie. 
Iți trebuie o îmbrăcăminte co
respunzătoare, în primul rînd co
modă. Modelele de rochițe și 
pantalonași, bluzițe Și șorțulețe 
confecționate din maieriale Jru- 
mos imprimate, în culori 
toare, lucrate cu gust, au 
mărite cu atenție.

Parada modei pentru 
luat sfîrșit. Spectatorii

atrăgă- 
fost ur-

j

?
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mină

lucrurile, am 
paharul ,, de
ne -am iu cat

Primul sosit l-a luat de 
pe celălalt băiețaș.

— Ascultă, măi Ionele,

Nu, n-am să vă mint. S-ar 
putea, recunosc, ca tot ce am vă
zut să fie plăsmuire de vis. Dar 
n-am să vă mint. Tot ce am să 
vă povestesc le-am văzut cu ochii 
mei și — deși la mijloc este vor
ba de o poveste cu ochelari —- 
vă asigur că văd încă destul de 
bine.

Cînd am ajuns în fața „cetă
ții“, soarele era la amiază. Ca în 
toate basmele adevărate ușa s-a 
deschis și am pătruns într-un hol 
micuț unde la un ghișeu moțăia 
un portar mustăcios și fioros la 
înfățișare. Nu i-am dat impor
tanță, că prea semăna a portar 
bucureștean, și am urcat ferme
cat scările La catul al doilea m-a 
tntîmpinat un tinerel zîmbitor și 
tare de treabă care, nerăbdător, 
mi-a făcut un semn și mi-a șop
tit:

— Vino mai repede să asiști la 
adunarea anuală a „marilor pi
tici“...

A făcut o mișcare și un întune
ric de nepătruns a învăluit totul. 
Dar iată că o ferestruică se lumi
nează și prin ea văd plin de mi
rare o sală de proporții liliputane 
tmpodobită cu un fast împărătesc, 
în jețurile înalte stau pitici băr
boși, încruntați și preocupați. îm
păratul, ce prezida adunarea de la 
înălțimea tronului aurit, întrebă :

— Pe cine trimitem în acest an 
pe pămînt pentru a încerca copiii?

împăratul răsfoiește grav un re-

unîn grădiniță a dat buzna 
puști ciufulit. A cercetat d'ntr-o 
privire panorama și s-a oprit 
Ungă banca pe. care poposisem. 
Ca din pămînt au mai răsărit 
lingă el o fetiță și un băiat mat 
mic. Am fost apoi martorul ur
mătoarei scene:

ești 
gata ? Mie mămica mi-a făcut 
bagajul. Dar să vezi că după ce 
a plecat să ducă 
găsit în buzunar 
montabil“ cu care 
de dimineață...

Celălalt se înalță pe vtrful de
getelor și de emoție ts> mănîncă 
unghiile.

— Sănducule Sănducule, mie 
nii-a cumpărat mama și papucei 
de casă și șase săpunele mici, 
mici de tot. Hai să le vezi...

Băieții dau să fugă, fetița îi 
oprește însă:

— Nu, mai stații mămica face

TREIZECI DE COPII
Zece ouă aveam și iată, 
Mi-au ieșit doar șapte pui...

Satul Gorneni din raionul Dom
nești e așezat în cîmpie și-i în
conjurat de livezi în care acum 
ard cu flăcări roșii cireșile. E 
aproape ora prînzului.

In liniștea care domnește peste

acum bagajul lui Ionel. O să 
mergem mai tîrziu.

Băieții încep să șoșotească, pu- 
nind „țara la cale". Deapănă a- 
mintiei din tabăra de anul trecut 
de la Predeal Acum se vede că 
tot intr acolo

Fetița pare 
starea ei în 
că nu pleacă 
ei în colonie, 
ceastă. ipoteză. Mariana e un co
pil prietenos. 
Săndel Jianu 
Ionel sînt la 
minele salariaților 
teii". Fetița discută 
cu ( 
tn parte tn privința presupuneri- riți joaoa,

lor mele. într-adevăr, ea regretă 
că nu pleacă cu fratele el, dar 
nu rămine acasă. La 12 iulie va 
pleca la mare intr-o colonie or
ganizată de C.C.S. O întreb de 
ce nu merge la munte; e mai fru
mos acolo după părerea mea. 
Mariana tmi spune că are reco
mandare de la medic; are ne
voie de soare.

Mariana și-a luat rămas bun 
și a plecat. A început să se tn 
tunece. în părculețul de pe stra
da Căpitan Preoțescu s-au aprins 
felinarele. Parfumul puternic al 

'. salctmilor învăluie pe micii ce- 
viață.'" Aflulă m-ăin "înșelat tă(eni continuă nestlnghe-

merg.
mai rezervată. Pun 
legătură cu faptul 
împreună cu fratele 
încerc să verific a-

căÎmi spune 
și fratele ei 
unul din

„Casei Sein- 
deschis și

că-

sat, iată că deodată răsună gla
suri subțiri, rîsete și strigate. 
Sînt copiii de la grădinița sezo
nieră care au ieșit să se joace în 
vreme ce tovarășa Ecaterina' 
Dragnea, educatoarea, le pregă
tește masa. Sînt vreo treizeci la 
număr și nu se mai satură să se 
joace prin fîneața din jur. Maria 
și Lenuța Drăgan fug amîndouă 
după un ied ieșit din' curtea de 
alături ca să-1 prindă și să-1 ducă 
tatălui lor, mulgător la gospodă
rie. Sandu Nedelea, un băiat de 
șase ani, le taie calea supărat.

— Lăsați-1 în pace, zice el, c-o 
să nădușească și pe urmă se îm
bolnăvește.

Maria și Lenuța însă nu'se dau
bătute: ele sînt încredințate că ___ _____„ .... .. . .. .
iedul a scăpat de sub suprave- prînz copiilor li se servește supă 

de carne, piure de cartofi și orez 
cu lapte. După masă copiii vor 
trece la culcare. Apoi vor asculta 
povești, se vor juca și seara vor 
pleca acasă cu mamele lor care 
se întorc de la cîmp.

Sînt treizeci de copii la această 
grădiniță sezonieră. Părinții lor, 
colectiviști cu toții, se îngrijesc 
ca să primească o educație aleasă 
șl «ă crească sănătoși și voinici.

Fiindcă n-a umblat la școală 
Și se află în impas,
Hai să-i facem socoteala.
Cîte ouă i-au mai rămas ?...“

ăiat de

gherea tatălui lor.
Georgeta Neagu, o fată de 

cinci ani, blondă, cu ochii uimi
tor de albaștri, s-a așezat la um
bră cu Gabriela Bădulescu — mai 
mică cu doi ani decît ea — 
care ține neapărat s-o învețe 
socotească :

„Cloșca zice supărată : 
— D« mirar«, cum făcui?

pe 
să

Gabriela rîde și bate din pal
me. Georgeta însă îi cere hotărît:

— Hai, spune cîte ouă i-au mai 
rămas ?

— Nu știu.
— Trei Auzi, trei.
După asta amîndouă fetițele se 

prind de mî.nă și pornesc spre 
masă. Tovarășa Ecaterina Drag- 
nea, ca o mamă grijulie, îi pune 
să se spele pe mîini, apoi îi a- 
șează la locurile lor. Astăzi la

care 
iau“, 
că mergînd cu părinții la maga
zinul „Cei trei ursuleți“, din mul
țimea de haine atît de frumoase, 
nu știau ce să-și aleagă. Pînă la 
urmă nu știm ce și-or fi ales, 
căcj atenția ne-a fost răpită de 
primele modele. Parada modei în
cepuse. Rochițe, costumașe, șor- 
țuiețe de tot felul. Cei mici le-au 
primit cu exclamații:

— Mie-mi place rochița 
roșie 1

— Vreau și eu mămico un 
țuleț cum are băiețelul ăla 1

Manechinele, care erau niște 
copii de toată frumusețea, s-au 
plimbat de cîteva ori prin fața 
spectatorilor și au dispărut după 
aceea în dosul cortinei.

Parada modelelor a prezentat 
numeroase rochițe și costumașe 
dintre cele mai atrăgătoare pen
tru vacanță. Costume marinar al
be și bleumarjn pentru fetițe și 
băieți, costumașe de plajă, rochi
țe tiroleze, pantaloni pentru 
munte, costumașe și rochițe de 
catifea pentru plimbare — care 
de care mai cochete. Acum vor

Galați. frumoasă___ x_.   de 
sfîrșit de mai. Grădina publică 
Mihail Eminescu este un loc plă
cut de odihnă și recreație pentru 
locuitorii orașului. Printre vizita
torii grădinii se află astăzi și tî- 
nara Maria Vasiliu. A venit îm
preună cu fiul ei, Eugen, sa se 
bucure de aerul curat al parcu
lui. Nu fusese de multă vreme 
pe aci. Muncea în altă localitate 
iar acum, venind în concediu în 
orașul natal, dorul a minat-o 
să vadă locurile dragi ale copi
lăriei. Grădina e aceeași. Arborii 
străvechi o străjuiesc și astăzi, 
semeți ca altădată. Cu toate că 1 
se pare neschimbată bătrîna gră
dină, ea are azi aspect sărbăto
resc. Rînd pe rînd, ea cercetează 
fiecare colț, privindu-1 cu ne
saț.

Se opri în fața unui panou cu

gistru de evidență. Deodată, privi 
rile-i cad pe un nume: Piticilă.

Piticilă pornește în lume în a- 
jun de an nou să ispitească copiii. 
Se oprește la casa bătrînului re
parator de instrumente muzicale 
și prefăcîndu-se într-un muzicant 
tînăr, bate Ia ușa meșterului ce
rînd să-i repare vioara stricată. 
Bătrînul se angajează să i-o 
dreagă pînă la miezul nopții. 
Dar Piticilă, schimbat din nou, 
urcă în spatele meșterului și-i 
împinge ochelarii care alunecă 
de pe nas și se sparg de dușu
mea. „Ce-i de făcut acum ? — 
se plînge necăjit bătrînul. Doar 
am făgăduit tînărului că-j voi 
repara vioara. Și orașul e atît 
de departe“...

— Mă duc eu să-ți aduc alții 
— se repede nepoțelul meșteru
lui, un flăcăiandru de-o șchioapă 
dar inimos și curajos ca un voi
nic din poveste.

Viscolul și gerul stau în ca
lea viteazului băiețel. Dar nimic 
nu-1 oprește. Schiurile lui alune
că ca vîntul pe covorul de nea.

Lumina 
și odată 
cată a lui Piticilă — s-a terminat 
și tinărul binevoitor îmi explică 
o serie de lucruri tehnice din 
care aflu în sfîrșit că tot ce am 
văzut nu este altceva decît un 
nou film de desene animate ce 
se lucrează acum pentru copiii 
noștri : „Ochelarii bunicului“.

învățat acum cu basmele, ca 
ursul cu 
povestea 
lețul cel 
lume să 
pentru somn. Povestea 
că va face pe mulți dintre som
noroșii care nu se împacă cu 
„deșteptătorul“ să roșească.

Am părăsit cetatea minunată 
a basmelor puțin dezamăgit: ce
tatea era doar un studio cinema
tografic, poveștile erau niște de
sene colorate, iar portarul intr- 
adevăr un portar obișnuit. Dar 
am dus în minte ca un prețios 
dar, imaginile dragi ale eroilor 
din basmele ce se țes aici din 
creion, tuș și culori pentru a face 
mai frumoasă, mai veselă, copi
lăria micuților noștri(

s-a aprins. Visul — 
cu el povestea ferme-

mierea, am ascultat și 
lui „Tolănici“ 
leneș, care a 
caute' un loc

— ursu- 
pornit în 
mai bun 
lui cred

copii a 
au fost 

încunoștințați că modelele acelea 
minunate pot fi cumpărate în ori
ce zi la magazinul pentru copii 
„Cei trei ursuleți“, și că el« sînt 
confecționate la fabrica ,.Gh. 
Gheorghiu-Dej“. (Asta-î bine! 
Dar tare bine ar fi ca ele să poa
tă fi totdeauna găsite în comerț 
și nu numai la ocazii festive!). 

Copiii au plecat după două ore 
plăcute de r's și voie bună cu 
multe dorinți. O rochiță de cati
fea, o salopetă, un șorțuleț vapo- 
ros — fiecăruia dintre ei i-a ră
mas ceva la inimă.

în aceeași

fotografii; erau ale pionierilor 
de la școlile nr. 16 fete și 17 bă
ieți. Se apropie și începu să ci
tească. De după geam o priveau 
ochii senini și zîmbitori ai co
piilor. Privea chipul, apoi citea 
numele. Multe nume a citit. Era 
imposibil să le rețină pe toate. 
Copiii erau și mai mici, și mai 
mari: de la clasa Ill-a, pînă la 
clasa Vlî-a, fruntași la învăță
tură și disciplină. Solomon Cor
neliu din clasa VII-a B de la școa. 
la 17 băieți, Rozenthal Rodica de 
la școala 16 fete, Petrescu Spe
ranța din clasa Vl-a. Iată și pa 
mica școlăriță Luca Mariana, 
care-și pregătește cu multă se
riozitate lecțiile și constituie un 
exemplu de disciplină pentru co
legele ei. Porniră din nou. Maria 
se gîndea la viața copiilor din 
zilele noastre, la viitorul micu
țului ei Eugen. Se spune că oa
menii care au suferit în viață știu 
să prețuiască și să apere ferici
rea. Maria era convinsă că acesta 
este un mare adevăr. în minte 
i-a venit o întîmplare petrecută 
cu ani în urmă, în timpul răz
boiului ; pe atunci avea 12 ani.

Era în timpul cînd trupele fas
ciste erau încolțite de către arma
tele sovietice. Maria se afla ca 
și acum, în grădina publică, îm
preună cu mulți copii. Se jucau. 
Deodată, pe neașteptate, jocul lor 
nevinovat fu întrerupt de rafa
lele unei mitraliere. S-a făcut 
panică printre copii. S-au ascuns 
pe unde au putut. Alții însă, au 
căzut victime... Prieteni dragi pe 
care nu-i va uita. Au stat as
cunși pînă spre seară. A trecut 
pericolul, apoi au început să se 
arate unul cîte unul, din dosul 
zidurilor dărîmate de hitleriști. 
Mare durere i-a încercat atunci, 
căci din cîți fuseseră nu mai ră
măseseră decît cinci. Trupurile 
celor căzuți zăceau în grădină 
fără viață. Au fost anunțați pă
rinții... Apoi au plecat și ei spre 
casele lor cu inimile grele de du
rere. Aceasta a fost cu ani în 
urmă...

De ce Și-a amintit tocmai a- 
cum Maria despre toate aceste 
lucruri ce aparțin trecutului a- 
pus ? Poate pentru că panourile 
din grădină i-au dat prilej să 
facă această comparație între 
trecut și prezent.

Firul gîndurilor se întrerupe... 
Tși amintește că trebuie să trea
că pe la Comitetul orășenesc 
U.T.M. pentru a lua invitație la 
carnaval. Va merge împreună cu 
Eugen. El se va bucura foarte 
mult și-i va rămîne o amintire 
plăcută.»

Pagină realizată de I. 
BAIEȘU, F. NEAGU, T. PA- 
TRUȚ, GH. PIETRARII, M. 
RAMURA, R. ȘERBAN, M. 
ZONIS.

Ilustrații: A. CALISTRAT, 
D. F. DUMITRU, 0. PRE
PELIȚA.
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Nota Guvernului Sovietic 
adresată Guvernului SUA

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea notă 
adresată de Guvernul Sovietic 
Guvernului S.U.A.

La 29 mai a.c. Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a re
mis Ambasadei Statelor Unite la 
Moscova o Notă a Guvernului 
Sovietic cu următorul conținut :

„Ministerul Afacerilor Externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste asigură de respectul 
său Ambasada Statelor Unite, 
ale Americii la Moscova și din 
însărcinarea Guvernului Sovietic, 
are onoarea să declare următoa
rele :

După cum este informat gu
vernul S.U.A., la 22 aprilie a.c. 
transmisioniști ai grupului de 
trupe sovietice din Germania au 
descoperit pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane, în regiunea 
Alt-Gliericke, care se află în ime
diata vecinătate a sectorului a- 
merican al Berlinului, un tunel 
săpat de către serviciul american 
spre liniile de telecomunicații ale 
trupelor sovietice, precum și spre 
liniile de telecomunicații ale Re
publicii Democrate Germane. 
După cum a arătat ancheta efec
tuată de către organele sovietice, 
împreună cu organele R. D. Ger
mane, serviciul american a săpat 
un tunel în lungime de aproxi
mativ 600 de metri, înzestrindu-1 
cu aparate și dispozitive pentru 
înregistrarea și interceptarea 
permanentă a convorbirilor tele
fonice transmise prin cablurile 
care deservesc trupele sovietice 
și prin alte cabluri ale Republicii 
Democrate Germane.

Toate aceste fapte au fost con
firmate și în știrile coresponden
ților din diferite țări, inclusiv

americani, cărora II s-au dat posi
bilitatea să viziteze susmenționa
ta instalație subterană. Autori
tăților americane din Berlinul 
Occidental li s-au făcut de ase
menea propunerea de a vizita a- 
ceastă instalație.

Deși a trecut o lună de la des
coperirea tunelului, autoritățile 
militare americane din Europa 
nu au luat pînă în prezent mă
surile necesare pentru ancheta
rea acțiunilor inadmisibile ale or
ganelor americane din Berlinul 
occidental și pedepsirea celor vi- 
novați. Generalul-maior Uncles, 
șeful statului major al trupelor 
americane din Europa, în scri
soarea sa adresată statului ma
jor al trupelor sovietice din Ger
mania s-a eschivat să dea un răs
puns asupra fondului chestiunii, 
invocînd faptul că ,,a raportat 
asupra acestei chestiuni la Wàs
hington“.

Guvernul sovietic atrage aten
ția guvernului S.U.A. asupra a- 
cestor fapte și așteaptă ca guver
nul S.U.A. la rîndul său, să ia 
măsurile necesare pentru lămuri
rea tuturor împrejurărilor legate 
de săparea de către serviciul a- 
merican din Berlinul occidental 
a unui tunel spre liniile de tele
comunicații ale trupelor sovietice 
din Germania și spre liniile de 
telecomunicații ale R.D. Germa
ne, spre a trage la răspundere 
pe cei vinovați și a împiedica pe 
viitor repetarea unor asemenea 
acțiuni.

Ministerul Afacerilor Externe 
va fi recunoscător ambasadei 
S.U.A. dacă îl va informa despre 
măsurile luate de guvernul 
S.U.A. în legătură cu prezenta 
notă a Guvernului sovietic.

GrațieL.
[ „Nimic nu mai cade. Jocu- 
( rile sînt făcute, ladies and 
f gentelmens“. Această formulă 
f folosită la jocurile de ruletă 
( ar fi putut să constituie pînă 
] de curînd deviza principelui 
} de Monaco, care se întreține 
( de pe urma cazinoului de la 
î Monte Carlo.
[• Zic — ar fi putut — căci 
f acum trebuie schimbată.
( S-a închis cazinoul ? Nul 
} Doar o zi — 19 aprilie — a 
( fost relâche.

De ce ?
Sărbătoare tn Monaco. Prîn-l

spune că pentru acordarea 1 
unui dar nu e nevoie să se j 
facă o propunere, dar de data ) 
aceasta se pune o condiție, o I 
mică condiție. Rainier al III-] 
lea să-și părăsească titlul de j 
prinț, să modifice Constituția J 
principatului Monaco și să ( 
devină rege. In felul acesta se j 
va asigura o largă reclamă. J 
Pentru ce ? Pentru cazinoul j 
pe care „dezinteresații“ dona- j 
tori americani vor să-l insta-) 
leze pe insula din apropierea j 
coastelor americane, pentru a j 
face din ea ,,un nou paradis)

S-au tipărit chiar și timbre speciale cu ocazia căsătoriei 
pentru a face reclama cît mai zgomotoasă. Doar cazinoul de la 
'lonte-Carlo are nevoie de noi

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Italia

Declarația tov. Palmiro Togliatti 
despre vizita în Iugoslavia

ROMA 31 (Agerpres). — TASS 
transmite: In seara zilei de 30 
mai Ministerul Afacerilor Interne 
al Italiei a comunicat următoa
rele date definitive cu privire la 
rezultatele alegerilor pentru con
siliile provinciale care au avut 
loc în toate regiunile Italiei (cu 
excepția Siciliei și provinciei 
Trentino-Alto-Adigge unde au 
fost alese numai consiliile muni
cipale) :

Partidele comunist și socialist 
(după cum se știe aceste parti
de au prezentat liste comune de 
candidați pentru consiliile pro
vinciale, din care cauză este im
posibil să se precizeze cîte vo
turi a întrunit fiecare în parte) 
au întrunit 8.395.341 voturi sau 
35,1 la sută, (în alegerile 1951- 
1952 aceste partide au întrunit 
33,5 la sută din voturi); partidul 
social-democrat — 1.787.863 vo
turi sau 7,47 la sută (7,7 la sută 
în 1951-1952) ; partidul Republi
can 265.714 voturi sau 1.11 la 
sută (2,5 la sută în 1951- 
1952); partidul democrat-creștin 
9 296.428 voturi sau 38.86 la sută 
(36,2 la sută în 1951-1952) ; par
tidul liberal — 1.013.695 voturi 
sau 4.24 la sută (3,9 la sută in 
1951-1952).

Partidele coaliției 
tale au 
12.363.700 
sută.

Partidul 
20.793 
(participă pentru prima dată în 
alegeri).

Grupările mixte împreună cu o 
serie de alte grupări politice de 
însemnătate locală au întrunit 
548.954 voturi sau 2,34 Ia sută. •

ROMA. 31 (Agerpres). — Pal- 
miro Togliatti, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ita
lian, care la 30 mai s-a întors la 
Roma venind din Iugoslavia, a 
făcut următoarea declarație a- 
genției Ciampino Press: „Ceea 
ce ași putea spune despre trata
tivele de la Belgrad sînt expuse 
în comunicatul apărut în presă. 
Pot doar să adaug că tratativele 
au fost încununate de succes de
plin și au pus bazele unei pe. 
rioade noi în relațiile și în cola
borarea dintre cele două partide 
(Partidul Comunist Italian și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia — n.r.).

După aceste tratative o dele
gație a conducerii și a Comite
tului Central al partidului nos
tru, va face o vizită în Iugo
slavia, în vederea lărgirii contac
telor și unei maj bune cunoașteri 
a situației din Iugoslavia și care 
va raporta apoi despre rezulta
tele acestei vizite partidului și 
muncitorilor italieni. Sint con
vins că stabilirea între partidul 
nostru (ținînd seama de impor
tanta lui în Italia) și comuniștii 
iugoslavi a unei legături și cola
borări mai directe va contribui 
fără îndoială la îmbunătățirea 
relațiilor intre cele două țări, 
lucru spre care tindem“.

Reducerea efectivelor forțelor 
armate ale R.P.D. Coreene

întrunit 
de voturi

radical 
voturi sau

guvernamen- 
așa 

sau
dar

51,68 la

a
0,08

întrunit 
la sută 

în

PHENIAN 31 (Agerpres). — 
La 31 mai guvernul R.P.D. Co
reene a publicat declarația cu 
privire la reducerea efectivelor 
forțelor armate ale Armatei Popu
lare Coreene. In declarație se 
spune printre altele :

Dorind să aducă o nouă con
tribuție la cauza menținerii păcii 
în Coreea și să creeze în mod 
practic condiții mai favorabile 
pentru unificarea pașnică a țării, 
guvernul R.P.D. Coreene declară 
în mod solemn că, la fel ca și 
în trecut, nu va folosi primul 
forțele sale armate împotriva au
torităților sud-coreene ; va efec
tua pînă la 31 august 1956 redu
cerea cu 80.000 de oameni a efec
tivului forțelor armate ale R.P.D. 
Coreene; în conformitate cu re
ducerea mai sus amintită a for
țelor armate își va reduce arma-

iarmentele și tehnica de luptă, 
alocările militare corespunză
toare le va folosi pentru con
strucția pașnică și pentru ridi
carea nivelului de trai al popu
lației , va asigura de lucru mili
tarilor demobilizați în conformi
tate cu dorința și capacitățile 
lor.

Guvernul R.P.D. Coreene, se 
spune în continuare în declara
ție, ține seama de faptul că 
populația din Coreea de sud și 
de nord năzuiește spre reunifi- 
carea pașnică a patriei prin îm
bunătățirea relațiilor și stabilirea 
de contacte strînse între Coreea 
de sud și de nord. Dacă autori
tățile sudcoreene respectă în mod 
sincer dorința poporului coreean, 
ele nu pot să nu ia măsuri 
eficace asemănătoare, care cores
pund voinței poporului.

f 
f

f cipele Monacului, Rainier III 
} s-a căsătorit cu Grace Kelly, 
( așa că în acea zi bila ruletei 
I nu a mai provocat emoții ju- 
I cătorilor.
( Trebuie menționat că nu ti- 
j tlul de prințesă a lansat-o pe 
f Grace Kelly, ci Hollywoodul 
( care a prezentat-o în diferite 
[ filme tn cele mai diferite toa- 
( lele.
] Alteța sa princiară Rainier 
(III nu s-ar fi declarat însă 
( mulțumit numai cu farmecele 
f domnișoarei Kelly pentru a se 
(căsători. A intervenit însă... 
i.falimentul băncii Monaco tn 
} urma unei afaceri nereușite a 
f prințului.
[ Și atunci Grace a revenii în 
f actualitate. Căci ea întrunește 
( nu numai asemenea calități 
[ ca, grație — calitate pe care r 
fo anunță și numele (Grace ] 
I înseamnă în engleză grație)) 
[ — ci și una mai prețioasă; J 
[ Grace este fiica unui bine- ] 
( cunoscut milionar american.] 
! Deci, milionar, milioane, do-1 
| lari și însfîrșit redresarea j 
(băncii Monaco. Și atunci pas-' 
l torul prințului, americanul 
f Tucker, și-a oferit serviciile de 
(intermediar, binecuvtntind de- 
(sigur căsătoria între o sumă 
| de dolari (respectiv Grace) și 
( cîteva rulete și o casă de bani 
'] 

( 
i 

f 
( 
( 
( 
(

( frumoasa sa soție. ]
f Căci iată că după o nevastă ] 
( originară din America, după ) 
î dolarii americani, prințului) 
! i-a sosit o nouă ofertă tot din j 
f America . I se propune lui j 

Rainier al lll-lea să primească j 
I un cadou. Și nu unul oarecare, J 
f ci o insulă situată în apropie- j 
[ rea coastelor americane. Veți ]

[ goală (respectiv alteța sa 
j princiară Rainier al treilea).

Dar nu am mai fi reamintit 
toate acestea care s-au tntlm- 
plat cu citeva săptămîni in 
urmă și care unora dintre ci
titori le sînt, probabil, cunos
cute. dacă nu ar fi intervenit 
un fapt mai recent, menit să 
tulbure oarecum croaziera pe 

[ care o întreprinde prințul și

clienți...
al jocurilor de noroc“, după. 
cum spunea un ziar francez, j 
Și tratativele sînt în curs,) 
s-au trimis chiar și doi emi- J 
sari, dintre care unul Guido ] 
Orlando, este specializat în j 
reclamă pentru regi tn exil — > 
servindu-l în mod special pe j 
fostul suveran al Egiptului,) 
Faruk. J

Așa că prințul a cîștlgat nu j 
numai o soție și dolarii res- j 
pectivi, dar poate și titlul de) 
rege. Tocmai de aceea ini 
principatul Monaco decretele j 
regale ar trebui să înceapă nu ) 
cu binecunoscuta formulă •! 
„prin grația lui dumnezeu și j 
voința națională" ci cu cuvin-) 
tele: „PRIN GRAȚIA GRA-l 
ȚIEI ȘI VOINȚA RULETE-] 
LOR". J

S. BRAND

MOSCOVA. — ta 31 mai 
N. A. Bulganin și N. S. Fîrușciov 
au primit la Kremlin delegația 
Floketingului danez, care se află 
în Uniunea Sovietică la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Cu acesț prilej a avut loc o con
vorbire prietenească care a du
rat aproximativ două ore.

MOSCOVA. — La 31 mai, 
William Hayter, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii. în U.R.S.S. a ofe
rit o recepție cu prilejul zilei de 
naștere a Reginei Eîisabeta a 
II-a. La recepție au participat to
varășii N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, G. M. Malenkov, V. M. 
Molotov, A. N. Kosîghin și alte 
personalități.

SPLIT. — La 31 mai a sosit 
în portul iugoslav Split, într-o 
vizită de prietenie, o escadră de 
nave militare sovietice sub co
manda amiralului V. A. Kasato
nov, comandantul flotei din Ma
rea Neagră.

PARIS. — Joi după amiază au 
început în Adunarea Națională 
Franceză dezbaterile în jurul po
liticii generale a guvernului Guy 
Mollet în cadrul cărora urmează 
să se discute mai ales problemele 
Africii de Nord. La aceste dez
bateri, care vor dura trei zile și 
la care se vor discuta 15 interpe
lări la adresa politicii guvernu
lui în Africa de Nord, s-au în
scris pînă acum Ia cuvînt 23 de 
oratori.

WASHINGTON. — Ministrul 
Forțelor Aeriene al S.U.A., Do
nald Quarles, a dat miercuri pu
blicității un comunicat cu urmă
torul conținut: „Cu autorizația 
președintelui Eisenhower, gene
ralul Nathan Twining, șeful sta
tului major al Forțelor aeriene 
americane, a acceptat invitația 
guvernului sovietic de a partici
pa la demonstrația care va avea 
loc în Uniunea Sovietică la 24 
iunie (cu prilejul Zilei Aviației 
—N. R.). Secretarul Departa
mentului de Stat și ministrul A- 
părării au aprobat această vizită. 
Generalul Twining va fi însoțit 
de cîțiva ofițeri de aviație“,

PRAGA. — Ministerul Afaceri
lor Interne al Republicii Ceho
slovace a dat publicității 
municat în care se arată
26 mai unitățile de pază de la 
frontieră l-au arestat pe Jaros
lav Touzimsky, agent al servi
ciului de spionaj american.

un co
că la

Conferința studenților 
din țările Asiei și Africii

Cursa ciclistă Sofia — București

Prima etapa a fost dominata
de cicliștii bulgari

SOFIA (de la trimisul nos
tru). — Numai cu 5-6 km. îna
inte de Plovdiv, capătul primei 
etape Sofia—București, se părea 
că cicliștii bulgari vor obține un 
mare succes, pentru că în fruntea 
plutonului se afla un grup de 12 
cicliști. Dintre aceștia 11 bulgari 
și numai un singur romîn — 
Moiceanu. Aceștia se rup de gro
sul plutonului încă de la urcușul 
dealului Vacarel în vîrful căruia 
primul trece Stoian Gheorghiev.

Treptat, treptat, animați de 
Koțev, Iliev, Lalev, Ivan și Sto
ian Gheorghiev, grupul își mă
rește distanta ajungînd ca la Ba- 
zargic să aibă un avans de a- 
proape 3 minute.

— Avansul acesta, a spus după 
cursă antrenorul Marin Nicu- 
lescu, putea fi hotărîtor pentru 
întreaga cursă. Acest lucru l-au 
înțeles însă și cicliștii noștri care 
se aflau în plutonul 
Șandru, Maxim, Ioniță, 
Vasilescu și ceilalți.

— Băieți, Moiceanu 
gur în plutonul fruntaș, 
gat din mașină antrenorul N. Si- 
mionescu. Nu rămîneți în urmă 1

Și urmărirea a început.
— Mai iute 1 Să-i ajungem.
La îndemnul lui Șandru și Ma

xim, a răspuns fiecare ciclist 
romîn. Viteza a început să creas
că tot mai mult. Nenumărați ki
lometri, cicliștii porniți în urmă
rirea fugarilor au alergat cu pes
te 40 km. pe oră.

In această îndrăzneață acțiu-

următor : 
Calcișcă,

este sin- 
le-a stri-

ne, Șandru și Maxim prin exem- 
piui personal care l-au dat, î-atr 
încurajat pe toți cicliștii noștri. 
In același timp în față, Moiceanu 
rezista și anihila toate încercă
rile cicliștilor bulgari Kotev. 
Gheorghiev, Iliev, de a se des
prinde.

Distanța dintre cele două plu
toane scădea parcă văzînd cu 
ochii. Intre ele nu mai este de
cît 1 km., 800 metri. 500, 200, 50 
metri. Sîntem la 6 km înainte de 
sosire și iată că cele două gru
puri de cicliști fac joncțiune.

Pentru efortul deosebit pe care 
cicliștii noștri și în 
xim și Șandru l-au 
ajungă pe 
laudele.

Grupul 
pact pînă 
Plovdiv în 
sosirea. Cu cîteva sute de metri 
înainte de start, Moiceanu spar
ge. Profitînd de acest prilej, ci
cliștii bulgari atacă și cîștigă 
etapa.

Linia de sosire este trecu
tă de Boian Kotev care a par
curs 156 de km. în 4 ore 21 de 
minute și 59 de secunde. In or
dine au trecut linia de sosire La
lev, Ivan Gheorghiev, K. Iliev, C. 
Șandru și alți 19 cicliști romîni 
și bulgari. Moiceanu a sosit la 1 
minut și 14 secunde.

Azi se dispută etapa a doua, 
Plovdiv—Gabrovo — 155 km.

AL. PINTEA

fugari ei

special Ma- 
făcut, ca să 
merită toate

acum com-pedalează
la intrarea în orașul 
centrul căruia are loc

■ ,» < < < < »

Nu există o bucurie mai mare 
pentru o mamă, decît să-și vadă 
copilul crescînd în fericire și dra
goste. Din primele clipe ale naș
terii ea îl înconjoară cu grijă, îl 
crește cu atenție. După aceea e 
rîndul școlii să rezolve sarcina 
grea și de răspundere, dar în a- 
celași timp frumoasă, de a for
ma din copii, tineri cu cunoștințe 
multilaterale, bine pregătiți pen
tru a deveni schimbul generației 
vîrstnice.

Soarta copiilor interesează pe 
toți acei care iubesc surîsul gin
gaș și mîngîierile. Părinții doresc 
ca copiii lor să fie fericiți, să aibă 
asigurat un viitor. Copiii din 
Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară se bucură că, 
alături de părinți și educatori, de 
soarta lor se ocupă permanent și 
cu cea mai mare atenție un pă
rinte unic — statul. în țările ro
bite capitalului însă, copiii sînt 
lipsiți de orice bucurie, trăiesc în 
mizerie și întuneric.

De I Iunie, Ziua Internațională 
a Copilului să vedem cum trăiesc 
copiii — florile vieții — în Uniu
nea Sovietică și țările de demo
crație populară. Să cunoaștem de 
asemenea aspecte ale vieții co
piilor din țările capitaliste.

Magazinul pionierilor 
și al tineretului

Copiii sînt foarte iubiți tn R. P. 
Ungară. Ca mărturie în acest 
sens sint nenumăratele amenajări 
și locuri de distracție făcute pen
tru copii în capitala maghiară. 
Să vizităm una din aceste ame
najări: Magazinul pionierilor și 
al tineretului.

La intrare, pe vizitatori ti tn- 
tîmpină cu bun venit Okos Misi 
(un om robot) care răspunde 
printr-un megafon special la toate 
întrebările copiilor și dă informa
ții celor curioși. Adesea el îi a- 
muză pe copii cu povești foarte 
interesante.

La etajul patru al magazinului, 
copiii au o frizerie a lor. Frizerii 
spun povești iar pe pereți se află
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diferite panouri colorate care-l 
distrează pe cei mici. In atelierul 
fotografic copii au de asemenea la 
dispozifie nenumărate jucării, 
distracții.

* Statul Sovietic a prelun
git concediile de sarcină de la 
77 la 112 zile calendaristice.

* In cele mai pitorești lo
curi ale Uniunii Sovietice 
funcționează sanatorii și tabe
re de pionieri în care în fiecare 
an 5.500.000 de copii și ado
lescenți se odihnesc, își forti
fică sănătatea.

* Mortalitatea copiilor a 
scăzut de peste trei ori în anii 
puterii populare în Albania.

„Scînteia tineretului“
pag. 4-a 1 iunie 1956
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In interiorul magazinului se 
află o sală de cinematograf, unde 
de dimineața pînă seara se pro
iectează filme de desene animate.

Punctul de atracție este Insă

* Pionierii și copiii din 
R. D. Germană au primit din 
partea statului 84 case pentru 
pionieri, 97 sta(iuni pentru ti
nerii tehnicieni.

* Peste 1000 de școli lumi
noase și bine utilate s-au con
struit în R. P. Bulgaria în anii 
puterii populare.

* Pentru copiii din R. P. 
Chineză s-a înființat o editură 
specială: Editura de litera
tură pentru copii care edi
tează anual milioane de cărți.

Orașul jucăriilor. Cu toate că a- 
cesta atrage cel mai mult pe co
pii, aici se aud și cele mai multe 
pltnsete. Copiii nu vor în nici un 
chip să se despartă de păpușile, 
ursulefii, iepurașii care le stau la 
dispozifie.

La acest magazin nu numai 
cumpărătorii sînt tineri dar și 
vînzătorii. E un lucru obișnuit ca 
micufii să fie deserviți de vînză- 
tori de 15 ani și de responsabili 
de raion de 16 ani.

Magazinul e foarte popular. Un 
singur fapt ne dovedește acest 
lucru. în cei cinci ani de la în
ființarea sa numărul cumpărăto
rilor a trecut de 13,5 milioane, 
ceea ce întrece cu mult numărul 
populației R. P. Ungare.

BANDUNG 31 (Agerpres). — 
China Nouă transmite : La 30 mai 
s-a deschis la Bandung conferința 
studenților din țările Africii și 
Asiei. In cuvîntarea sa, primul 
ministru al Indoneziei, Aii Sas
troamidjojo, a declarat delegaților 
că ceea ce i-a determinat să se 
adune ia această conferință este 
încrederea în destinul lor, în dez
voltarea și forța lor, precum și 
convingerea că adevăratul pro
gres nu poate fi realizat decît 
prin colaborare și înțelegere re
ciprocă. El a cerut ca pe ordinea 
de zi a conferinței să figureze 
problema căilor și mijloacelor 
pentru înfăptuirea idealurilor co
mune și rezolvarea problemelor 
comune. Premierul indonezian a 
menționat dificultățile pe care le-a 
avut de întimpinat conferința îna
inte de a se fi întrunit și a che
mat pe cei de fată să înțeleagă 
marea răspundere care le revine 
pentru menținerea „spiritului Ban- 
dungului“.

Sastroamidjojo s-a referit la 
noua perioadă de tranziție prin 
care trece Asia și Africa și a 
spus: „Noi am dobîndit indepen
dența politică, iar acum făurim 
unitatea cu popoarele iubitoare de 
pace și progres din întreaga lu-

me, pentru a lichida ultimile ves
tigii ale colonialismului care stîn- 
jenesc progresul nostru“. Ocupîn- 
du-se de realizările tehnicii ac
tuale, premierul indonezian a 
spus: „Să nu uităm că tehnica 
este un mijloc iar nu un țel și că 
tehnica nu este singurul scop pen
tru care noi trebuie să luptăm. 
Dorim îndeosebi să păstrăm moș
tenirea noastră culturală, să fău
rim un mijloc de viață propriu și 
să dăm libertății și independentei 
noastre conținutul pe care-l cre
dem de cuviință. Pentru a înfăp
tui acest lucru ne vom bizui nu 
numai pe propria noastră for{ă și 
pe unitatea noastră ci și pe cola
borarea strînsă cu celelalte po
poare”.

Premierul 
tras atenția 
cercuri ar fi 
tre delegații 
rintă s-ar ivi animozități, dar el 
și-a exprimat convingerea că 
spiritul Bandungului va triumfa. 
Sastroamidjojo a cerut delegați- 
lor să întărească „noua identitate 
de idealuri“ dintre Asia și Afri
ca, creată de conducătorii țărilor 
acestor două continente la con
ferința de anul trecut.

Sastroamidjojo a a- 
delegaților că unele 
satisfăcute dacă în. 

la prezenta confe-

★
BANDUNG 31 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: Cu prile
jul deschiderii conferinței studen. 
ților din Asia și Africa, la Ban
dung a fost organizată o mare 
demonstrație în cursul căreia pes
te 10.000 de studen(i și tineri au 
parcurs principalele străzi ale 
orașului. Mulțimea se adunase 
pe străzi pentru a saluta pe de
monstranții care purtau pancarte 
și scandau lozincile: „Jos colo-

★

nialismul“, „Să se acorde inde
pendentă deplină tarilor asiatice 
și africane“, „Nu vrem experiențe 
cu bomba atomică și cu hidro
gen“, „Vrem colaborare pașnică 
intre popoare“, „Irianul de vest să 
fie eliberat de sub dominația 
olandeză“. De dimineața pînă 
seară studenți și elevi, îmbrăcați 
în costume pitorești, s-au adunat 
in fa(a hotelurilor tn care locu
iesc delegații la Congres pentru a 
strînge autografe.

Mînerul Petroșani - C.C.A.: CM (0-1)
șutînd peste bară. In minutul 85 
la un.atac prin surprindere al 
echipei C.C.A., Alexandrescu și 
apoi imediat Constantin au tri
mis mingea în bară. Cu cîteva 
minute înainte de fluerul final 
Munteanu (Minerul) a tras ful
gerător, dar în ultima instanță 
Voinescu a apărat excepțional.

In urma acestei victorii echipa 
C.C.A. totalizează 16 puncte din 
10 partide disputate continuînd să 
ocupe primul loc în clasament. Pe 
locurile următoare se află Dinamo- 
București cu 12 puncte și Mine
rul-Petroșani cu 11 puncte din 9 
meciuri susținute fiecare.

lntîlnirea de fotbal dintre echi
pele C.C.A. și Minerul-Petroșani, 
contînd pentru campionatul cate
goriei A, a atras joi în tribunele 
stadionului din localitate aproape 
10.000 de spectatori. Jocul a fost 
viu disputat și s-a încheiat eu 
scorul de 1—0 (1—0) în favoarea 
echipei C.C.A. Unicul punct a fosț 
realizat în minutul 40 de Con
stantin, care a profitat de o gre
șeală a lui Farcaș II, trimițînd 
precis balonul în plasă. Ultimele 
10 minute ale meciului s-au ca
racterizat printr-o intensă luptă 
sportivă. In minutul 81 Gabor a 
ratat o mare ocazie de a egala

Succesele luptătorilor romîni în Turcia
ISTAMBUL 31 (Agerpres). — deosebită și s-a dovedit superior 

Competiția internațională de atît în lupta de la parter cît și cea 
lupte clasice din cadrul „Cupei • •
Mondiale“ a continuat miercuri 
seara. Luptătorii romîni s-au com
portat remarcabil obținînd fru
moase victorii în fața unor spor
tivi de valoare recunoscută. Dîn- 
tre reprezentanții noștri rezulta
te deosebite au realizat D. Pîr
vulescu, Fr. Horvath și V. Bu
larca, care au reușit să se cali
fice în turneul final. Un succes
Ir—. - .... __
fice în turneul final. ..._____
deosebit a obținut la cat. 52 kg. 
D. Pîrvulescu care l-a învins prin 
tuș în minutul 13 pe luptătorul 
sovietic Soloviev, V. Bularca l-a 
întrecut prin tuș în minutul 9 pe 
elvețianul Bruckmann. Luptăto
rul romîn a demonstrat o forță

din picioare, avînd șanse aprecia
bile de a se clasa pe primul loc 
al categoriei 73 kg. Iată alte re
zultate tehnice înregistrate; cat. 
57 kg. B. Gurevici (U.R.S.S.) în
vinge la puncte pe I. Hodoș 
(R.P. Ungară); cat. 62 kg. V. 
Staskevici (U.R.S.S.) dispune Ia 
puncte de Rogov (R.P. Bulgaria); 
cat. 67 kg. Gh. Dumitru (R.P.R.) 
întrece la puncte pe Schmittner 
(Germania occidentală); cat. 79 
kg. M. Belușica (R.P.R.) pierde 
prin tuș în fața lui H. Horst 
(Germania occidentală).

întrecerile finale ale celor 8 
categorii vor avea loc joi seara 
cînd urmează să fie desemnați 
cîștigătorii competiției.

Ora de lucru manual în clasa a II-a a Școlii medii nr. 133 din 
orașul Gorki. învățătoarea Anna Alexandrovna Ernestova cerce
tează lucrările copiilor.

Grijă părintească a statului

Pentru a face un copil fericit, 
pentru a-i crea o bucurie e ne
voie uneori de eforturi mari, tre
buiesc învinse gr.eutăfi uriașe. 
Mulfi copii se nasc cu infirmități 
fizice, senzoriale, psihice. Cu a- 
ceștia trebuie muncit mult, e ne
voie de răbdare; o rază a succe
sului echivalează cu victorii 
mari.

Dar atunci cînd principala gri
jă e omul, eforturile și greutăfile 
nu sînt niciodată mari. Iată un 
astfel de exemplu în R. Cehos
lovacă.

Pentru copiii suferinzi de boli 
senzoriale (surdo-muți, orbi) au 
fost lnfiinfaie școli și institute 
speciale. Există în total 575 școli 
cu 2085 clase pentru copii care 
necesită o îngrijire specială în a- 
cest sens.

Copiii cu vedere slabă au la tn- 
demlnă 9 școli în care ei au po
sibilitatea de a învăța arta mode- 
latului. Peste 533 de elevi frec
ventează aceste școli. în 337 de 
școli speciale sînt educafi și in- 
struifi 15.814 copii înapoiafi în 
ceea ce privește dezvoltarea psi
hică.

In spatele tuturor acestor cifre 
putem citi grija părintească a 
statului democrat-pbpular care se 
îngrijește de fiecare om, ti crea- 
ză condiții optime de viață și 
muncă.

Copilărie
• Recent, ziarul chilian „El Si- 

glo“ a anunțat că 30 la sută, adi
că 500.000 de copii de vîrstă șco
lară din Chile nu frecventează șco. 
Iile datorită lipsei de localuri și 
învățători. Din cauza situației 
materiale grele, 70 la sută din co
piii care se înscriu la cursurile 
școlare părăsesc școala după 3—4 
ani de învățătură. Numai 3 la su
tă din copiii care se înscriu în 
clasa I-a absolvă școala medie 
complectă.

• Eleen Fletcher, fostă activis
tă pe tărîm social, relatează în 
săptămînalul englez „Tribune“ 
că în închisorile de femei din 
Kenya a văzut fetițe de 11—12 
ani care erau condamnate la 
„sentințe inumane“, sub pretextul 
că au participat la lupta de eli
berare națională a negrilor.

• In Japonia există aproxima
tiv 1.000.000 de muncitori adoles
cenți. Munca este atît de grea în-, 
cît ei plîng adesea în timp ce lu
crează.

• In Algeria 2.000.000 de co
pii nu pot frecventa școlile.

• La sud de Teheran, la fabri
ca de chibrituri, se pot vedea co
pilași de 4—5 ani palizi, cu mîi- 
nile rănite, îmbrăcați în zdrențe, 
care muncesc de la 5 dimineață 
pînă la 8 seara pentru un sala
riu care nu le permite decît să-și 
cumpere o bucată de pîine.

Congresul matematicienilor romîni
După o pauză de o zi consa

crată unor excursii la Snagov și 
pe litoralul Mării Negre, Congre
sul matematicienilor romîni își 
reia vineri lucrările.

Numeroasele comunicări pre
zentate pînă acum în secții ca și 
conferințele ținute în adunările 
plenare, au scos în evidență im
portanța științifică deosebită a 
acestui Congres. Comunicările și 
conferințele moderne, de la al
gebra abstractă și teoria numere
lor, la diversele capitole ale me
canicei aplicate, de la topologia 
și analiza funcțională la statisti
ca matematică și la metodele de 
aproximare și la calcul nume
ric. Contribuția oamenilor de ști
ință romîni Ia dezvoltarea cerce-

de
la

desute 
savanții 
activ la

fost ur"

tărilor matematice e apreciată 
savanții străini participanți 
Congres ca foarte valoroasă.

Alături de cei cîteva 
matematicieni romîni, 
străini participă în mod 
lucrări.

Cu deosebit interes au
mărite, de pildă, conferințele și 
comunicările unor savanți de re
nume mondial ca : A. Denjoy, I. 
Vekua, B. Segre, A. H. Stone, 
R. Kochendorfer și W. Rinow, 
Chen Kien Kwong, Bourghin și 
ale numeroșilor savanți din țările 
de democrație populară. Alți sa
vanți străini sînt programați pen
tru conferințe și comunicări pen
tru zilele următoare ale Con
gresului.

lntîlnirea unui scriitor cu copiii
Cu prilejul Zilei internaționale 

a copilului, Comitetul Orășenesc 
U.T.M. București, Casa priete
niei romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
și Editura tineretului organizea
ză vineri,, la ora 18, în sala 
Casei prieteniei romîno-sovietice

A.R.L.U.S., o întîlnire a copiilor 
din Capitală cu scriitorul Octav 
Pancu-Iași. Vor urma momente 
coregrafice prezentate de copii, 
filme documentare și filmul artis
tic „Noul Guliver“,

(Agerpres)

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria, V. 

Alecsandri, Elena Pavel, Flacăra : 
Ganga; Magheru, București, 8 
Martie, 23 August, 1 Mai, N. Băl- 
cescu: Mîine va fi prea tîrziu; 
Republica, Filimon Sîrbu, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoare, 
Al. Popov, Libertății: Melodii ne
muritoare; Lumina, Miorița: Pe 
răspunderea mea (complectare : 
Bîlciul jucăriilor); Central: Ca
ravana; Victoria: La marginea 
orașului; Tineretului: Mînăstirea 
din Parma; Maxim Gorki: Mîini 
harnice, Prin Siria, Vizita- mari
narilor englezi la Leningrad, Stu
dentul de pe bulevard; Timpuri

Pentru o coajă de pîine acest 
copil din localitatea Ducea, ca 
mulți alți copii din Italia trudește 
din greu de dimineața pînă seara 
tîrziu.

Noi: 6 filme romînești de desen 
animat; Grivița: Maclovia; Cul
tural: Sarea pămîntului; Vasile 
Roaită, Olga Bande: A 12-a noap
te; Unirea: Nufărul roșu; Const. 
David: Pe baricadă; Al. Sahia: 
Giuseppe Verdi; Tudor Vladimi- 
rçscu: Vagabondul (seria I-a); 
Carpați .■ Recunoaștere pe fluviul 
Yan-Tzi; Arta: Ciocîrlia și Ilie în 
luna de miere; Munca, Popular: 
Saltanat; Donca Simo: Cei doi; 
Ilie Pintilie, Aurel Vlaicu: Cercul 
diabolic; M. Eminescu: Infidelele; 
Volga: Accidentul; 8 Mai: Ur
mărirea; Gh. Coșbuc: Bancnota 
de 1.000.000 lire sterline.
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