
Cu toate forțele în campania
de recoltare și treieriș!

Raioane
Raioanele Galați, Macin șl 

Brăila au terminat miercuri recol
tarea păioaselor. Acest rezultat se 
datorește dezvoltării sectorului so
cialist al agriculturii și efectuării 
lucrărilor agricole pe 
către țăranii muncitori 
darie individuală.

In raionul Macin,
unde în acest an au luat ființă 13 
gospodării colective și întovără-

tarlale de 
cu gospo-

bunăoară,

fruntașe
șiri agricole, cit și datorită mun
cii pe tarlale, recoltarea s-a ter
minat cu 8 zile mai devreme decît 
anul trecut. Printre primele din 
raion care au terminat recoltarea 
sînt comunele 
Ostrov.

In raionul 
păioaselor a
numai 11 zile, cu 4 zile mai puțin 
decît în anul trecut.

Cerna, Carcaliu șl

Galati, recoltarea 
fost terminată în

Odată cu recoltatul griului, J 
la gospodăria agricolă de stat V 
Rătești din regiunea Pitești z 
se execută și treierișul. Mun- 
cltorii șl tehnicienii gospodă- A 
riei folosesc din plin zilele Q 
frumoase, pentru a recolta și ? 
treiera în bune condițiuni cele x 
489 de hectare cu grîu.

In fotografie : una din ariile 0 
gospodăriei agricole de stat x 
Rătești în plină activitate. >
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Cînd vor lucra batozele?
— Păi, nici acum nu e gata ?
— Nici!
— Ce facem noi ?
— Treceți pe la cumătrul Ba

log. Poate a gătat el. Ecaterina 
Plaga, care a dat acest răspuns, 
nu-și reparase nici ea batoza.

— Bine omule ! Ce ai de gînd? 
De ce nu-ți repari batoza? Nu te 
gîndești că e timpul să se treiere? 
Uite, eu ca inginer — vorbi Va
sile Cemortan — nu sînt de acord 
cu dumneata. Și nici mecanicul 
Alexandru Balogh care e cu mine. 
Facem parte amîndoi din comisia 
de verificare și recepționare a 
garniturilor de treier și poftim: 
verifică și recepționează, dacă 
ai ce.

— Dacă o repară cumătră pe a 
el, ce nevoie mai e de a mea? 
Verificați-o pe aceea, dădu o so
luție alt proprietar de batoză, Ion 
Balog.

— Verificați-o ! Verificați-o ! Ce 
dracu să verificăm dacă nici ea 
n-a reparat-o?

— Păi, de 1 Nici mie nu-mi 
convine s-o repar primul. S-o re
pare mai întîi ea...

Iar tovarășul inginer om „bun“

V:

la suflet s-a sucit, s-a învîrtit și 
a găsit o soluție salvatoare și 
pentru comisie și pentru cei doi. 
A întocmit un proccs-verbal în 
care a pus o rezoluție simplă : 
„Din cauză că nu sint reparate, 
cele două batoze ale cumetrilor 
nu pot fi "ecepționate“. Cei doi 
proprietari de batoze i-au strîns 
mina călduros și i-au adus mii de 
mulțumiri.

Siau steagurile la arie, iar tre e- 
rișul nu poate începe. Mulți țărani 
muncitori vin la tovarășul ingi
ner și îl întreabă ce a făcut cu 
batozele Dacă l-ar fi întrebat ce 
a făcut cu proprietarii batozelor 
poate că era mai simplu. Atunci 
le-ar fi răspuns: „Le-am făcu! 
un proces-verbal •** Dar vezi, as!a-j 
nenorocirea. Oamenii vor să știe 
nu de liîrtii, ci de batoze. Mem
brii comitetului executiv al sfa
tului popular comunal Hodog din 
raionul Cehul Silvaniei dau și ei 
din umeri. Iși amintesc că pro
prietarii batozelor trebuiau să res
pecte intr-adevăr un termen pen
tru a termina cu reparațiile. Iși 
amintesc, dar măsuri concrete de 
ce să mai ia ? Și treierișul, iată, 
nu poate începe...

ION TEOHARIDE
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Din prima 999

Din nou pe șantier
Așezat la biroul său, tovarășul 

Gheorghe Vătafu, activist la Co
mitetul raional U.T.M. Lunca 
Vașcăului, răsfoiește corespon
dența abia sosită.

Desface cu încetineală plicurile 
i, tot mîngîindu-și bruma 
'usiață, moimăie plictisit:
— Mda, asta' la evidență.
- Mda, dumneata la pionieri.
\apoarte peste rapoarte — ve- 

/flde prin comune, sezisări, note 
7Ocmative, toate își iau supuse 

la așteptînd să fie îndrumate 
/K.ețiile respective.

pe z^rlle activistului se opriră 
era A^culeț, îr? dosul căruia nu 

adresa expeditorului. 
c?r>" u ă în mîini, îl cîntări și în- 

ru să-l desfacă.
— Hm! Tu de unde mai vii? 
înăuntru, o coală bătută la ma

șină pe care regiunea scrisese 
mai întîi, „copie**, apoi : „Către 
tinerii din raion**.

De cum începu s-o citească, 
fața i se aprinse așa de tare îneît 
uită de tot ce-1 înconjura.

Scrisoarea care-1 tulburase a 
tît de mult era trimisă de la Bi- 
caz. El, Vătafu, fost brigadier a- 
colo, uitase că trebuie să rezolve 
mai departe corespondența și sta 
așa, retrăind clipele de altădată.

Infierbîntate, gîndurile în
cepură să închege dialoguri doje
nitoare, între Vătafu, brigadierul, 
și Vătafu, activistul.

„Măi tovarășe, măi! Spuneai 
că n-o să uiți în viața ta Bica- 
zul. Erai un copil cînd ai îmbră
cat prima oară salopeta de bri
gadier. Acolo ai învățat să în
vingi greutățile, să știi ce în
seamnă bucuria faptelor împlini
te... acolo ai crescut, Vătafule. Ai 
uitat pe tovarășii care te-au fă
cut om, care te-au învățat mese
ria de electrician. Stai acum între 
dosare, ți toată ziua ședințe...“

de

- >
Se uită pe fereastra ce oglin

dea un colțișor al cerului senin, 
apoi începu să desfacă din nou 
plicurile cu corespondență. Se 
ridică în picioare și cu o mișcare 
bruscă le mătură din fața lui.

— Duceți-vă încolo de hîrțoage.
— Cum hîrțoage, măi Gheor- 

ghiță — îl luă la rost secretarul 
care tocmai trecea pe acolo — așa 
numești tu documentele organi
zației ?

— Asta... documente, am vrut 
să zic — îngăimă el. Tovarășe 
secretar, plec pe șantier. Nu mai 
pot sta aici. Nu-i de mine mun
ca asta. i

— Ce vorbești, tovarășe 
tafu ? Cum de ți-a venit în 
ideea asta ?

Fostul brigadier aruncă o 
vire spre scrisoare, apoi continuă 
hotărît :

— Nu mai pot sta ! Mîine plec 
Acolo pot fi mai de folos țării 
(Vătafu știa că trebuie să dis
trugă și „teoretic** argumentele 
secretarului).

— Bine, dar este nevoie de d-ta 
și aici.

— Plec acolo unde pot face 
treabă mai multă, deci unde pot 
fi și mai de folos.

N-au putut să-l „convingă**. 
Dimineața, Gheorghe Vătafu s-a 
prezentat cu ..hîrtii** în regulă la 
biroul regional

— Plec pe șantier.
— Cum, și d-ta ?
— Și eu.
— Bine. Uite-i și pe ceilalți 

Mai stai de vorbă cu ei. Ești mai 
„ridicat".

In sala de festivități, 24 de ti
neri — printre care și două fete 
— așteptau nerăbdători ora ple
cării. Gheorghe Vătafu, se așeză 
între ei și, intrînd pe nesimțite

(Continuare în pag. 3-a)
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Organizare, curățenie, atitudine civilizată

în producție

Ședințe, vreo
Zilele trecute pașii m-au pur

tat prin citeva din secțiile 
și sectoarele complexului 

ceferist grivifean din Capitală. La 
sediul comitetului U.T.M. se ți
neau ședințe, instructaje, se întoc
meau situații statistice, se vărsau 
la C.E.C. banii proveniți din co
tizații și bine înțeles instructorul 
raional dădea unele „sarcini ur
gente", trasate chiar de primul 
secretar raional, in secțiile com
plexului, freamătul obișnuit al 
unei zile de muncă. La cazange
rie, de pildă, a trebuit să fac un 
adevărat tur de forță ca să mă 
strecor printre conductele de aer 
comprimat, printre cazanele de 
locomotivă care se demontau sau 
erau montate; să mă feresc de 
niturile — multe, înroșite in foc 
— aruncate la voia întîmplării. 
Pe Aurel Culeasă — secretarul 
organizației de secție U.T.M. — 
l-am găsit la locul său de muncă. 
Cu o ținută îngrijită, cu nelip- 
sita-i șapcă, se îndeletnicea 
cu trasatul găurilor pe una din 
plăcile tubulare a cine știe cărei 
locomotive. Locul său de muncă 
ordonat te făcea să te simți extrem 
de bine in preajma acestui tinăr. 
Totul rînduit cu grijă —- aș spu
ne cu meticulozitate — îți dădea 
impresia — judecind numai după 
ordine și curățenie — că aci nu 
lucrează nimeni. Dar nu ăsta era 
adevărul. In curînd pe urmele 
punctate de tînărul trasator, una 
din cele 3 rabome existente in 
secție va executa locașul conduc
telor de fum șl apă.

De aici, de la locul lui de mun
că, privirea cuprinde întreaga 
hală. Alături de cazanele de lo
comotivă gătite ca de sărbătoare, 
gata să ia drumul sectorului de 
montaj, alături de cele care de-a-

cîteva

Lăsind o clipă viiele să pască singure, Nicu
liță o luă pe uliță n sus și rămase cu pri
virea pironită asupra unei clădiri care de 

fapt nu se deosebea prea mult de celelalte case 
din sat; era școala către care visa tot timpul, 
de care i se părea că e legată întreaga sa fericire, 
dar către care nu se putea îndrepta totuși. Nu era 
înscris la școală; trăistuța sa nu cuprindea decît 
un boț de mămăligă: îi lipseau cărțile din care se 
pot afla atitea minunății; ș-apoi...

Un strigăt aspru îl făcu pe copil să tresară 
Stăpînul îl certa că nu-și vede de treabă. Niculiță 
goni vitele către marginea satului, dar imaginea 
școlii îi stărui mai departe în suflet...

Așa începe viața conștientă a lui Nicolae Găitan. 
Acasă mizerie, sărăcie, părinții nu pridideau să 
astupe gurile flăminde ale copiilor. Rezolvarea ? 
Fiecare dintre ei trebuia să-și cîștige într-un fel 
mîncarea. La 6 ani, Nicolae Găitan era slugă.

☆

,..1949. O primăvară luminoasă, bogată in spe
ranțe. Pentru o clipă, In școală se potolește zum
zetul glasurilor de copii, ca apoi jocurile să con
tinue, mai vii, mai zgomotoase, fn impestrițealo 
îmbrăcăminții puștanilor se zăresc zbătîndu-se in 
vint cîteva cravate roșii de pionieri. Cei care le 
poartă nu se deosebesc de ceilalți școlwi; au la 
fel picioarele goale zgîriate de atîta alergătură, 
ochii, ageri și mințile pline de idei care de care mai 
năstrușnice. Dar...

Nicolae Găitan, Ana Tohoneanu șl alți pionieri 
stau de vorbă cu instructorul lor, Victor Lunev, 
despre treburile pionierești:

— Să ajutăm pe baba Anica să și țină curată 
curtea. Ea e bătrînă și...

— Să mergem în pădure și să vedem dacă cu
noaștem fiecare copac. Apoi culegem flori și plante 
pentru ierbar...

— Nu numai noi să învățăm bine, ci să-i ajutăm 
și pe ceilalți copii...

— Să discutăm odată despre curățenie. Unii 
copii nici nu știu ce-i aia să te speli pe dinți...

E aproape imposibil să vorbești despre tot ce 
făceau o mînă de copii, organizați în primul deta
șament pe școală.

Vegheau să fie păstrată curățenia și ajutau bă- 
trînii din sat la treburile gospodărești. Organizau 
jocuri care le puneau la încercare agerimea și pu
terea fizică și-și însușeau cu pasiune lecțiile. Iși 
ajutau cu atenție colegii de școală și organizau 
campionate sportive cu copiii din comuna vecină. 
Dar cite nu făceau! Nu, niciodată nu se vor șterge 
din inima lui Nicolae Găitan amintirile din peri
oada pionieratului. In detașamentul de pionieri a 
învățat el alfabetul vieții, în anii aceștia și-a recă
pătat copilăria cu toate bucuriile care o însoțesc. 
Niciodată nu-și va uita instructorul de pionieri, 
care cu toată deosebirea de vîrstă era atît de in
ventiv, știa atit de multe și niciodată nu pregeta 
să le împărtășească din cunoștințele sale. Cum or 
putea fi uitată căldura din lecțiile și sfaturile pro
fesoarei utemiste Mariana Bodeș ? Dar tactul și 
priceperea cu care directorul școlii, comunistul Ha
giu Alexandru, folosea detașamentul de pionieri 
pentru influențarea întregului colectiv de școlari ?

Așa e. Adevărata viață a lui Nicolae Găitan în
cepe in detașamentul de pionieri.

ir
Cu ochii scăldați în lacrimi, același Niculiță, dar 

de astă dată mai năltuț și fără cravată la gît, o 
zbughi pe poarta școlii și porni către sediul organi
zației U.T.M. Pe parcurs de 3 km. (distanța dintre 
școală și comuna de care aparținea satul), lacri
mile lui Niculiță s-au scurs în voie.

— Va să zică tovarășul director se împotrivește... 
Nu sînt bun...

Necazul lui era atit de mare incit nici nu ob
servase seara liniștită de vară, grupurile de băieți 
și fete care se îndreptau spre sediu și cu care îi 
plăcea întotdeauna să discute, să cînte, să glu
mească. Ce se intimplase ?

Cu puțin timp înainte surprinsese o discuție între 
directorul școlii și instructorul comitetului raional 
U.T.M. Acesta din urmă ii cerea sfatul directoru
lui cu privire la propunerea pe care voia s-o facă 
în adunarea generală U.T.M. care urma să se țină 
peste cîteva ore: Nicolae Găitan să facă parte din 
viitorul comitet al organizației de bază. Comunistul 
Hagiu Alexandru se împotrivise:

— Băiatul are și așa destule griji pe cap, E 
instructor de pionieri, se pregătește pentru exame
nul de admitere la școala medie. Trebuie lăsat să 
învețe. El nu va renunța la activitatea în rîndurile 
pionierilor și toate nu le va putea face...

Directorul școlii avea dreptate. Un singur lucru 
nu bănuia : că dragostea lui Nicolae Găitan pentru 
învățătură nu putea fi stăvilită de nici o alta 
preocupare... Și acest lucru se adeveri. Cu pasiune 
și îndîrjire el a biruit greutățile la învățătură luîn- 
du-și examenul de admitere. Se ocupa în comitetul 
U.T.M. de problemele organizatorice și acestea n-au 
avut de suferit, iar detașamentului de pionieri în
credințat i-a dăruit o bună parte a sufletului său.

A plecat din 
sat, dar la școa
lă n-a mers în
că. Acasă mai 
erau greutăți și 
el a hotărît 
să-și mai amine 
cîțiva ani ter
minarea studi
ilor.-A intrat a- 
lături de un fra
te mai mare să 
învețe meseria 
de frezor. Și a 
învățat-o cu a- 
ceeași perseve
rență cu care 
nu de mult des
cifra abecedarul.

Muncitor de 
nădejde în uzi
nă, utemist cu 
inițiativă și ac
tivitate frumoa
să Nicolae Găi-

(Continuare 
în pag. 3-a)

La

alte sarcini și...
a fost ales să conducă treburile 
organizației de secție — nu ma- 
niiesiâ inițiativă in îndrumarea 
celorlalți tineri ? Sau așteaptă, 
poate, instrucțiuni de „sus“ ?

Privirea mi-a fost atrasă apoi 
de o imensă grămadă de piese 
vechi care după afirmațiile noii 
mele cunoștințe pot fi recondițio
nate în proporție de 90 la sută. 
Se aflau aci plăci portale de dife
rite dimensiuni, placi tubulare. 
cantități însemnate de tablă su
pradimensionată și cîte altele. 
Toate, cu inițiativa comitetului 
U.T.M., cît și cu mai mult inte
res din partea maiștrilor și teh
nicienilor de la cazangerie, și-ar 
fi putut găsi locul de păstrare 
potrivit sau întrebuințarea nece
sară. In secția de cazangerie a 
Complexului C.F.R.—„Grivița Ro
șie** din Capitală, privirea mi-a 
fost atrasă și de faptul că aci 
mașinile și utilajele nu sînt în
grijite. Starea celor 3 rabome din 
secția cazangerie vorbește despre 
„simțul gospodăresc** și despre 
„inițiativa** activiștilor ulemiști 
din această importantă secție. 
Șpan, rugină, praf, și cine mai 
știe ce compoziție — urmare fi
rească a nepăsării — poți desco
peri fără pretenții de a fi cerce
tător, pe aceste mașini care totuși 
ajută pe cazangiii de la „Grivița 
Roșie** să-și îndeplinească planul 
de producție. Regretam sincer că 
alături de mine în acel moment 
nu se găsea și vreunul din mem
brii comitetului U.T.M., de pildă, 
tov. Vlase, care conduce acum 
munca organizației de bază.

De la cazangerie, pașii m-au

bia acum intră în reparație, gră
mezi de piese și materiale cu și 
fără trebuință.

— S-ar schimba fața sectoru
lui nostru dacă ar exista puțină 
preocupare și pentru curățenie — 
găsi el de cuviință să mi se adre
seze.

Intr-un loc mai ferit de zgomo
tul ciocanelor pneumatice, mai 
precis lingă depozitul de mate
riale al sectorului, am stat cîtva 
timp de vorbă cu acest tînăr. 
Nemulțumirea lui față de multe 
lucruri care se întimplă în sec
tor, dar în mod deosebit față de 
îngrămădeala de piese și utilaje 
ce le întilnești aproape la fiecare 
pas, am dedus-o din afirmația :

— La noi nu se știe mai nimic 
de inițiativa celor de la „Tudor 
Vladimirescu**. Ne ocupăm de 
multe lucruri din viața organiza
ției noastre, dar de cele ale pro
ducției prea puțin 1

Și ca să întărească cele afir
mate, îmi arătă o grămadă de ca
dre metalice pentru cazanul ver
tical al locomotivei.

— Ce zici — mi se adresă — 
este bine ca aceste piese să stea 
claie peste grămada ? Poftim, îmi 
trebuie un cadru pentru o loco
motivă din seria 40.000. Trebuie 
sau nu să le dau mai întîi la o 
parte pe cele de la locomotivele 
din seriile 231.000, 140.000.
50.000 și nurnai după aceea să iau 
piesa care îmi trebuie ?

Cît de mult contrasta ordinea 
și curățenia de la locul de mun
că al tînărului Culeasă cu gră
mezile de piese pe care mi le 
arăta. Dar de ce oare, el — care

doar atit
purtat pe la turnătoria de fontă. 
Și aci am întilnit piese aruncate 
la voia întîmplării și tineri cu o 
ținută neîngrijită. Cine știe dacă 
nu chiar faptul că de multe ori 
Nicolaie Pandeloiu, Vasile Pleșa, 
Ion Bănică și alți cițiva tineri 
fiindcă nu-și orînduiesc sculele și 
materialele fac ca rebuturile pe 
care ei le dau să atîrne greu în 
balanța neîndepli nirii sarcinilor 
de plan.

Membrii comitetului U.T.M. 
știu că la turnătoria de fontă per
sistă de multă vreme lipsuri în 
munca tinerilor, lipsuri care frî- 
nează îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan ; cu toate acestea, 
nu întreprind prea multe lucruri 
menite să ducă tineretul la înde
plinirea cu cinste a sarcinilor în
credințate. Este lăudabil faptul că 
membrii comitetului U.T.M. de la 
„Grivița Roșie** mobilizează tine
retul pentru a participa la dife
rite acțiuni de folos obștesc însă 
condamnabilă este pasivitatea față 
de problemele producției.

Mergeam pe una din aleile ce 
duc spre ieșirea principală a 
complexului. Ce bine ar fi—mi-am 
zis — dacă și în secții, la locurile 
de muncă ale tineretului, ar să
lășlui aceeași ordine și curățenie 
ca pe alei. Este în putința tova
rășilor de aci să facă acest lucru; 
trebuie însă o preocupare serioasă 
față de tot ceea ce este nou în 
munca multor organizații de ba
ză U.T.M. Exemplul îl constituie 
inițiativa tinerilor de Ia uzinele 
„Tudor Vladimirescu**. Ești de 
aceeași părere, tovarășe Vlase ?

1LIE OLTEANU

In clădirea gării maritime din 
portul Constanța, deasupra baru
lui marinarilor străini, se găsește 
salonul, expoziția și biroul clubu
lui internațional al marinarilor.

Aci, în biroul responsabilului 
Carol Lucian, unde se împletesc 
în fumul țigărilor și acordurile 
muzicii multe din graiuriie pă- 
mîntului, au intrat într-o dimi
neață doi marinari germani: Erau 
căpitanul Zinn și secundul său, 
de pe vasul ,,Wismar", sub pa
vilionul R. D. Germane. Faptul 
nu a trezit surprindere printre cei 
prezenți, deoarece în fiecare zi, 
zeci și zeci de marinari străini 
calcă pragul clubului.

Răspunzînd la invitație, cei doi 
marinari germani s-au așezat și, 
într-o englezească destul de co
rectă au făcut cunoscută o do
rință a marinarilor de pe vasul 
lor: „Vrem să jucăm fotbal cu 
o echipă romînească**.

— All right 1 exclamă vesel un 
marinar robust ce părea ocupat să 
formeze numărul de telefon al 
unui nou prieten romîn. We want 
to play with you... (Dorim să ju
căm cu voi...)

Tînărul jovial și robust se reco
mandase Wishinovski Mircsovoi, 
asistent de punte pe „Marian Buc- 
zek“, un vas de mărfuri polonez, 
unul dintre cele mai mari va
poare pe care le găzduia Constan
ța în zilele acelea.

Căpitanul Zinn a încuviințat 
bucuros. Și, cu entuziasmul cu 
care marinarii leagă prietenii în 
orice port al lumii, și-au strîns 
mîinile și s-au retras într-un colț 
pentru a constitui o formație ger- 
mano-poloneză de fotbal pe care 
s-o opună tinerilor romîni din 
port...

...Nu de mult, la Constanța și-a

Proletari cKrt toate fSrHe, I

In cealaltă fotografie, frus. 
moașa vilă Cema din stațiu
nea balneo-climaterică Hercu- 
lane.

Colectiviștii primesc 
avansuri bănești

Gospodăria agricolă colectivă 
„Viața nouă** din comuna Poiana 
Mare, și-a dezvoltat simțitor ra
murile anexe și în special ferma 
zootehnică. Anul acesta, de la 
ferma zootehnică, colectiviștii au 
obținut un venit de 180.000 lei 
prin valorificarea a 50 de purcei, 
800 kg. de brînză, 200 kg. de lină 
merinos, și numeroși miei. 
Gospodăria colectivă a primit de 
asemenea avans în bani în urma 
încheierii de contracte pentru 
creșterea și îngrășarea a 19 perei 
în greutate de 120—150 kg. fie
care. Datorită acestor rezultate, 
pe baza hotărîrii adunării gene
rale, colectiviștii au trecut la îm
părțirea celui de al doilea avans 
în bani. Fiecărui colectivist i-a 
revenit pentru ziua-muncă cite 4 
lei. Pentru cele 252 zile-muncă 
făcute împreună cu familia sa, 
colectivistul Ion Albișoru a pri
mit la împărțirea avansului în 
bani suma de 1.008 lei, iar Ion 
Gheorghișan care, cu cei 3 mem
bri ai familiei sale a făcut 295 
zile-muncă, a primit 1.180 lei. în
semnate sume de bani cu prilejul 
împărțirii celui de al doilea avans, 
au primit și alți colectiviști prin
tre care Ștefan Cioc șir, Nicolae 
Ștefan, Gh. Bistriceanu șl alții.

La primul avans, fiecărui co
lectivist i-a revenit la zi-muncă 
cite 3 lei.

în întîmpinarea 
„Zilei Minerului
In întîmpinarea „Zilei Mine

rului" la Ghelar se muncește cu 
avînt sporit pentru ca furnalele 
Hunedoarei să primească tot mai 
mari cantități de minereu de fier 
de bună calitate.

In perioada 1—22 iulie, planul 
de producție pe întreaga întreprin
dere minieră a fost îndeplinit în 
proporție de 101,82 la sută. Frun
tași sînt muncitorii de la mina 
de Vest, care, aplicînd pe scară 
largă metoda de extracție a mi
nereului prin surpare, au întrecut 
planul cu 4,62 la sută. Brigada 
condusă de comunistul Aron 
Toma a extras peste plan de la 
începutul lunii și pînă acum 165 
tone de minereu, iar brigada con
dusă de Aron Munteanu 119 tone 
de minereu.

■

aruncat ancora un vas englezesc. 
Spre seară, cînd lucrările de 
descărcare au încetat pe vas, că
pitanul și-a adunat echipajul :

■— Băieți, tinerii din Constanța 
ne invită la o serată în port. 
Peste o oră să fim gata.

Marinarii englezi s-au bărbierit, 
s-au ferchezuit și iată-i pornind 
spre „Casino**, conduși de tova
rășii de la clubul internațional.

Marinarii nu sînt oameni timizi, 
dar în primele clipe oaspeții en
glezi erau puțin sfioși. Apoi, însă, 
s-au împrietenit cu băieții și fe
tele noastre. Au dansat „perinița**, 
au povestit întîmplări de pe mare 
și au arătat fotografiile iubitelor 
de acasă; atmosfera a devenit 
caldă, degajată.

A fost o seară plăcută, tine
rească. Marinarii englezi s-au 
simțit ca acasă.

A doua zi, căpitanul vasului a 
trimis la clubul internațional o 
scrisoare de mulțumire pentru 
seara frumoasă ce le-a fost ofe
rită.

Intr-una din serile următoare, 
marinarii englezi au invitat un 
gru-p de tineri constănțeni 
bordul vasului lor.

Știință

pentru

Zile de vara. Ză
pușeală. Zeci de 
trenuri poartă mii 
de oameni spre sta
țiunile balneo-cli- 
materice, fie spre 
țărmul însorit al 
mării, fie spre mun. 
ții împăduriți, acolo 
unde — după cum 
spune Alecsandri 
într-un pastel: „Ae
rul e viu și proas
păt !... El trezește 
și învie**...

La Călimănești, 
la Băile-Herculane, 
apele minerale, ter
male, împreună cu 
soarele și aerul o- 
zonat refac sănăta
tea oamenilor mun
cii. Prieteniile în 
concediu se închea
gă repede. Și iată 
în prima fotografie, 
un grup plecat din 
Călimănești la plim
bare, admirînd mi
nunata priveliște a 
Văii Oltului la Că- 
ciulata.

De astădată, tinerii noștri au 
fost oaspeții, iar marinarii englezi 
s-au dovedit a fi gazde ospita
liere. S-a dansat și s-a petrecut 
cu multă voie bună.

★
marinarilor străini tune- 
în portul Constanța 
august anul trecut, ln-

Clubul 
ționează 
doar din 
ființarea unui asemenea club este 
o inițiativă lăudabilă. In portul 
Constanța intră zilnic numeroase 
vase, venind din mări îndepărtare. 
Clubul contribuie la stringerea 
legăturilor de prietenie dintre ma
rinarii străini și tinerii noștri.

Prin intermediul clubului se fac 
vizite în oraș, se vizionează spec
tacole, se organizează întîlniri 
sportive, serate, întîlniri tinerești, 
plecări la plaja de la Mamaia etc.

Adesea, din porturi îndepărtate 
sosesc scrisori de la marinarii 
turci, polonezi, indieni, englezi, 
francezi, italieni, chinezi, care țin 
să mulțumească clubului interna
țional al marinarilor pentru fru
moasele clipe petrecute în Con
stanța.

Cîteva noutăți...
* Joi la ora 20 Raman Kelan 

Velayudhan, deputat în parla
mentul indian va vorbi la Casa 
Ziariștilor despre „Relațiile de 
prietenie dintre India și R.P.R.".

După conferință va rula un 
film indian.

* Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii anunță că joi 
la ora 19 va avea loc in sala 
S.R.S.C. din str. Biserica Amzeî 
5—7, conferința: „Ce este Chiber- 
netica?", pe care o va ține conf. 
univ. Katz Ely. După conferință 
va rula un film artistic.

* In sala „Pușkin" din Con
stanța s-a deschis de curînd ex
poziția regională a creatorilor 
populari de artă plastică și artă 
decorativă.

* La cel de al 23-lea Congres 
al urbaniștilor care are loc la 
Viena participă și o delegație de 
urbaniști din țara noastră.

Din delegație fac parte arhi- 
tecții Ion Silvan, director al In
stitutului de proiectare a construc
țiilor și tipizărilor și Traian Chi- 
țulescu, șef de sector la Comite
tul de Stat pentru Arhitectură Și 
Construcții.

bandaj de tambur.

Foto: AGERPRES

S. IONESCU
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8 Strungarul Gheorghe Bă-g 

$ dărău din secția mecanică a 
8 grea a uzinelor „Progresul"
8 din Brăila lucrează la un 
| strung „Carusel**. El depă-
8 șește lunar planul de produc
ție cu 50%. In fotografie:
| strungarul Gheorghe Bădăran
8 măsurînd locașul axului de la
8 un
8
8
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PE DRUMUL LUI COPERNIC
Cele meii mid aparata fotografica
Nmtâți din laboratoarele atomice
CiND NEWTON ERA DISTRAT
Aparat Rontgen de... 1,3 kg.
ANTENA URIAȘĂ

BATERIE
ATOMICA

r\roblema obținerii energiei electrice 
pe cale directă, plecînd de la ener
gia atomică, nu a primit încă pînă 
astăzi soluții satisfăcătoare.

In centralele atomoelectrice sursa de 
căldură este un reactor atomic, care 
transformă un fluid, în cea mai mare 
parte a cazurilor apă în vapori care pun 
în mișcare turbinele ce acționează gene
ratorii electrici.

Acest drum ocolit de obținere a ener
giei electrice presupune un utilai destul 
de complex, cu o manevrare și o întreți
nere delicată. De asemenea. randamentul 
energetic nu e dintre cele mai bune, exis- 
tind multe pierderi.

La aceasta se mai adaugă dificultățile 
legate de pericolul de infectare radioac
tivă, care cere o puternică ecranate a in
stalației și, procedee speciale, complicate 
și scumpe, de mînuire a sursei de căldură 
care e reactorul atomic conținînd uraniu 
— 235 sau plutoniu — 239.

Știința a început să facă de curlnd pri
mii pași pe calea obținerii energiei elec
trice din energia atomică pe căi mai 
directe.

In bateria atomică arătată în figură se 
utilizează ca sursă radioactivă izotopul 
stronțiu — 90. obfinut prin dezintegrarea 
uraniului — 235 sau a plutoniului — 239.

Stronțiul — 90 are față de uraniu sau 
plutoniu avantajul că nu emite radiații 
gama, foarte penetrante și necesitînd 
pereți groși pentru protecția sănătății per
sonalului, ci numai radiații beta (care nu 
sînt altceva decît electroni), puțin pene
trante și care nu necesită măsuri de pro
tecție speciale. „Viața" stronțiului radio
activ e destul de lungă. Radiațiile beta.

fiind formate din electroni, re
prezintă ele însăși un curent 
electric. El este insă slăb. In 
bateria atomică se utilizează 
un element semiconductor, sili
ciul, care amplifică puternic 
acest curent.

Iată cum e construită și cum 
funcționează bateria atomică. 
Stronțiul radioactiv (2) em'te 
un electron (săgeata groasă), 
care, treclnd prin stratul (1) de 
silițiu semiconductor, antrenea
ză fiecare cile 200.000 elec
troni secundari (săgețile sub
țiri). Acest curent.. amplificat 
deci de circa 200 000 de ori, 
ajunge la semiconductorul re
dresor (4), care lasă electronii 
să treacă numai într-o singură 
direcție prin suprafața sa de 
contact cu siliciul.

Astfel s-a creat polul nega
tiv al elementului. Polul pozitiv 
se leagă la stratul de siliciu.

Deocamdată, puterea unui 
asemenea element nu depășește 
1 microwatt (lț1.000.000 din- 
tr-un watt). Legînd însă mai 
multe asemenea elemente în 
paralel, se poate alimenta un 
aparat electronic de putere 
mică cu semiconductor'!, care 
necesită foarte puțină energie.

Cea

dintre noile întrebuințăriUna ________ - --------- . .
ale izotopilor radioactivi permite 
înlocuirea greoaielor instalații de 
raze Rontgen prinir.o aparatură 
nebănuit de simplă și de ușoară.

Dispozitivul pe care tl descriem 
și care poaie fi socotit cea mai 
mică instalație Rontgen cunos
cută este format dintr-un cilin
dru de plumb (care ecranează 
radiațiile) în care este adăpos
tită. sursa de radiații.

Cilindrul de plumb are diame. 
trul de 50 mm. și lungimea de 
115 mm. In interiorul său se a- 
flă un canal cu un diametru de 
3,5 mm. care adăpostește un car
tuș de aluminiu'care conține sur
sa de radiații gama. Cartușul de 
aluminiu are o lungime de 10 mm. 
și un diametru de 3,5 mm. iar 
înăuntrul său se găsește o pastilă 
dintr-un izotop radioactiv ai taliu- 
lui — taliu 170. Grosimea paști; 
lei nu depășește 0,25 mm. Atunci

Ta

cînd aparatul nu este întrebuințat, 
cartușul radioactiv este retras în 
canalul șerpuit astfel îneît radia
țiile sînt absorbite în întregime 
de cilindrul de plumb. (Deoarece 
radiațiile se propagă în linie 
dreaptă, canalul șerpuit le o- 
prește).

Pentru a executa o radiograme 
este deajuns să punem obiectul 
respectiv peste clișeul radiogra
fie și să ținem deasupra apara
tul nostru. Apăsînd pe un de
clanșator flexibil, asemănător 
acelora de la aparatele f 
grafice, cartușul radioactiv 
împins pînă la ieșirea din 
nai, lăsînd astfel fascicolul 
raze gama să-și exercite 
țiunea.

Perioada de înjumătățire a 
dioactivității taliuluî 170 este de 
129 zile, iar radiația sa este e- 
chivalentă cu a unei instalații

Aparate fotografice 
miniatură

fotoscnsibilă cu granulase cît se 
poate de fină, pentru a se putea 
înregistra pe un clișeu de 9 mm. 
cît mai multe detalii, tot atîtea 
cîte ar apărea pe o fotografie de 
dimensiuni obișnuite. Din păcate 
însă, cu cît o emulsie are granu- 
lația mai fină, cu atît sensibilita
tea ei este mai redusă, fiind deci 
necesar un timp de expunere mai 
mare. Acest timp de expunere nu 
poate fi însă mărit prea mult, de
oarece un instantaneu făcut ținînd 
aparatul în mînă, nu poate fi rea-

Citind povestirea „Taina poli
gonului" unii cititori au ri
dicat neîncrezători din u- 

meri, alții au căzut pe gînduri 
și au început să întrebe și să cer
ceteze dacă pot exista în reali
tate asemenea aparate fotografice 
minuscule.

Trebuie să spunem de la început 
că răspunsul la această întrebare 
este afirmativ. Astăzi se fabrică 
în toată lumea aparate fotografice 
miniatură, care sînt întrebuințate 
în scopuri foarte variate. In me
dicină ele se utilizează pentru fo
tografierea interiorului unor or
gane cum ar fi stomacul, în 
scopul diagnosticării și al cercetă
rii diverselor boli. Reporlerii foto
grafici le utilizează pentru a „lua" 
neobservați instantanee. In cu- 
rînd le vor întrebuința și amato
rii. Realizarea practică a acestor 
aparate miniatură este însă legată 
de cîteva dificultăți tehnice destul 
de însemnate. Prima este legată 
de o însușire caracteristică a e- 
mulsiei fotosensibile de pe film 
și anume de legătura ce există în
tre granulație și sensibilitate. O 
fotografie este formată din zeci și 
sute de mii de grăunțe microsco
pice de argint depuse în părțile 
înnegrite. Cu cît aceste granule 
sînt mai mici, cu atît finețea foto
grafiei este mai mare, cu atît mai
mici și mai multe sînt detaliile care Jn uzinele specializate în fabrica
se pot înregistra. Un aparat foto
grafic miniatură lucrează cu clișee 
foarte mici de circa 9 mm. diame
tru, care trebuie mărite foarte 
mult pentru a putea fi întrebuin
țate. Este nevoie deci de o emulsie

lizat cu un timp de expunere mai 
mare de 1/50 sec. Din acest mo
tiv este nevoie și de un obiectiv 
fotografic de foarte bună calita
te, care să lase să treacă cît mai 
multă lumină Acest obiectiv tre
buie să dea și o imagine extrem 
de clară și de amănunțită.

Dimensiunile mici ale lentilelor 
componente fac ca acest obiectiv 
să fie greu de executat. Lentilele 
de precizie de dimensiuni mici 
costă extrem de scump. în sfîișit, 
piesele mecanismului se execută

ția de piese foarte fine, ca cele 
de ceasornicărie.

Să trecem la descrierea a două 
astfel de tipuri de aparate fabri
cate în Germania. Primul, de for
ma și de dimensiunile unui ceas

Pipa newtoniană Modestie
Descoperitorul legii gravității, 

marele fizician Isaac Newton, ci
tea într-o zi unei tinere fete, din- 
tr-una din ultimele sale lucrări. 
La un moment dat el închise 
cartea ca să-și umple pipa. Trase 
cîteva fumuri și se îndreptă 
burat spre tinăra fată, îi 
mina și o apropie de inima 
Fata, emoționată, nu se 
potrivi de loc. Clipa solemnă, în 
care Newton urma s-o ceară de 
soție, se apropia.

Fizicianul strîngea mina el 
plăpîndă continuînd să privească 
norii de fum ce ieșeau din lulea,

Celebrul matematician francez, 
Charles Sturm, era tot atît de 
modest pe cit era de renumit-

arătătorul fetei și-l

numeroase lucrări,Printre alte ________ _____
Sturm este autorul unei teoreme, 
care-i poartă numele.

Intr.o zi, sosind momentul s-o 
demonstreze studenților săi și 
neștiind cum să facă spre a vorbi 
cît mai puțin despre el însuși, 
șopti roșind cu modestie: „Și 
acum vom trece la teorema al 
cărei nume am onoarea 
port".

de 
ac-

ra-

deRontgen lucrînd la o tensiune 
100.000 de volti-

Aparatul cîntărește numai 
kg. și poate li utilizat și în sco
puri industriale, radiațiile sale 
puțind străbate o placă de 25 mm. 
de oțel sau de 100 mm. de alumi
niu.

1.3

apoi luă
troduse de cîteva ori in pipă, 
desind cu el tutunul aprins. Fata 
scoase un țipăt de durere și fugi.

Se, pare insă că-l iertă destul 
de repede pe celebrul și distratul 
ei prieten, de vreme ce deveni 
curlnd soția lui.

in- 
în-

Răspunsul lui Faraday
într-o convorbire cu Faraday, 

un important personaj politic în
trebă pe celebrul fizician:

— Ce credeți, se va putea avea 
cîndva vreun folos de la electrici
tate ?

— Desigur — răspunse Faraday 
— în cîțiva ani veți introduce un 
impozit asupra electricității.

Să stăm de vorbă I Despre structura
și alcătuirea Universului

Intr-un trecut articol, ne-am 
ocupat de cîteva probleme legate 
de originea și evoluția corpurilor 
cerești, arătînd că acestea pot fi 
pe deplin explicate pe baza știin
ței moderne.

O importanță tot atît de mare 
o au problemele legate de struc
tura și alcătuirea Universului. Is
toria astronomiei este și în a- 
ceastă privință istoria luptei neîn
trerupte dintre concepțiile mate
rialiste asupra lumii și cele idea- 
listo-religioase.

In ce constă, în esență, concep
ția idealisto-religioasă asupra al
cătuirii și structurii lumii ?

Ea pornește de la ideea că Pă- 
mintul ocupă un loc excepțional 
în Univers, aflindu-se în centrul 
acestuia, că este singurul corp 
ceresc locuit și că mișcarea tutu
ror celorlalte astre în jurul său 
se datorește acțiunii unei forțe 
divine. Totodată, după această 
concepție, substanța din care este 
alcătuit Pămîntul este „imperfec
tă" și „pieritoare", în timp ce 
substanța din care sint alcătuite 
astrele bolții — așa-zisa împără
ție a cerurilor—este „desăvîrșită" 
și „veșnică". (Contradicția este 
ușor de observat). Idealiștii și 
partizanii diferitelor culte mai so
cotesc că Universul are anumite 
limite, că este mărginit.

Aceste idei greșite și-au găsit 
expresia In numeroase învățături 
religioase și intr-o serie de teorii 
elaborate de învățați. Astfel se 
știe că vechii egipteni considerau 
Pămîntul ca fiind plan și mărgi
nit din toate părțile de munți, 
bolta cerească solidă sprijinin- 
du-se pe acești munți.

In lucrarea intitulată „Topogra
fia creștină a Universului, în
temeiată pe mărturia sfintei 
scripturi, de care creștinii nu au 
voie să se îndoiască" — scrisă în 
secolul al VI-lea al erei noastre 
de călugărul Cosma Indicopleustes 
— se înfățișează o imagine a 
lumii și mai ciudată. Universul 
este asemuit cu o ladă uriașă.

de I. M. Ștefan

al cărei fund este Pămîntul și al 
cărei capac e cerul. îngerii mișcă 
Soarele, Luna și planetele pe 
bolta solidă. Deasupra cerului este 
lăcașul iui dumnezeu și al sfin
ților. „Toți aștrii — scria Cosma 
— au fost creați pentru a conduce 
zilele și nopțile, lunile și anii și 
ei nu se mișcă din cauza mișcării 
cerului, ci sub influența forțelor 
divine și a purtătorului de lu
mină".

Cînd asemenea bazaconii nu au 
mai putut fi susținute, clericii 
s-au cramponat de învățătura 
geocentrică a lui Claudiu Ptolo- 
meu, care recunoștea că Pămîn
tul este un corp ceresc ce plutește 
în spațiu, dar îl socotea nemiș
cat în centrul Universului. In 
epoca Renașterii, cînd transfor
mările economice și mai ales lun
gile călătorii pe mare cereau o 
știință tot mai exactă, învățătura 
lui Ptolomeu a fost răsturnată. 
Marele savant polonez Nicolai 
Copernic a dovedit că în centrul 
sistemului nostru planetar nu stă 
nicidecum Pămîntul, ci Soarele 
arătînd prin aceasta că globul te
restru este o planetă obișnuită, nu 
un privilegiat al Universului.

Furia bisericii împotriva idei
lor lui Copernic și a marilor săi 
continuatori a fost nemaipomenită: 
catolicii ca și reformatorii catoli- 
cismalui s-au întrecut în a-i de
făima și persecuta în numele ob
scurantismului religios. Papa a 
afurisit cartea în care,. Copernic 
își expunea sistemul heliocentric, 
(sistem cu Soarele în centru), în 
timp ce reformatorul religios 
Luther scria despre marele învă
țat polonez că nu este decît un 
„prost", care „are de gînd să în
toarcă pe dos astronomia". Gior
dano Bruno a pierit pe rug apă- 
rînd învățătura lui Copernic, iar 
Galileo Galilei a suferit ani grei 
de temniță.

Adevărurile 
rite de acești 
învins însă; ... _ ._
ficat pe deplin. S-a dovedit chiar 
că viziunea lor — care în anii 
cînd își elaboraseră concepția pă
rea nemaiauzit de îndrăzneață — 
trebuia împinsă cu mult mai de
parte. Copernic socotea, de pildă, 
că în centrul Universului e Soa
rele, căruia el îi acorda astfel un 
loc excepțional față de celelalte 
corpuri cerești. Dar curind s-a a- 
rătat că Universul nu are niciun 
centru, că stelele sînt sori înde
părtați în jurul cărora se învîr
tesc uneori planete asemănătoare 
planetelor noastre, că stelele for
mează la rîndul lor imense gru
pări stelare. Tot mai mulți au 
fost savanții care au susținut că 
Pămîntul nostru nu e singurul 
corp ceresc pe care se dezvoltă 
viața.

Descoperirea unor legi funda
mentale, ca legea atracției univer-

științifice descope- 
mari învățați au 
practica le-a veri-

sale, a permis să se explice miș
carea corpurilor cerești fără să se 
recurgă la presupunerea absurdă 
a unui „motor divin" așa cum o 
făceau călugării medievali.

Astăzi oamenii de știință au a- 
juns departe în cunoașterea struc
turii Universului și fiecare an 
aduce noi progrese importante.

Știm că în jurul Soarelui nostru 
se învîrtesc nouă planete 
(Mercur, Venus, Pămîntul, Mar
te, Jupiter, Saturn, Uranus, Nep
tun și Pluton), dintre cțre unele 
înconjurate de sateliți, precum și 
cîteva zeci de mii de planete mici 
(asteroizi). Tot din familia Soa
relui mai fac parte cometele și 
roiurile de corpuri meteorice.

Soarele nostru, împreună cu 
multe miliarde de alți sori, îm
preună cu imenșii nori de pulbere 
și gaze ai nebuloaselor, alcătuiesc 
o uriașă familie stelară, numită 
Galaxia. Dar galaxia noastră nu 
este singura în Univers. Cu aju
torul instrumentelor și telescoape- 
lor moderne pot fi observate multe 
milioane de galaxii, adică siste-

mari

Familia rotitoare a Soarelui nostru

brățară, este cel mai mic. Obiec
tivul său dă imagini foarte lumi
noase avînd deschiderea (raportul 
dintre diametrul obiectivului și 
distanța focală) de 1/2,5 pentru o 
distanță focală (distanța de la o- 
biectiv la film) de numai 12,5 mm. 
El realizează imagini circulare cu 
diametrul de 9 mm., care pot fi 
mărite de 20—30 de ori, obținîn- 
du-se deci imagini de 18-27 cm. 
diametru, datorită granulației ex
trem de fine.

Filmul utilizat este plan, de for
mă circulară și este închis într-o 
casetă de dimensiunile unei mo
nezi de 50 de bani. De la o ima
gine la alta se trece prin rotirea 
filmului și nu prin desfășurare ca 
la rolfilmele utilizate obișnuit. Cu 
o casetă se pot face 8 fotografii.

Din cauza distanței focale mici, 
nu mai este nevoie de un sistem 
de punere la punct al distanței, 
deoarece toate obiectele fotogra
fiate apar clar, indiferent de dis
tantă, pornind de la circa 30 cm.

Aparatul lucrează cu un singur 
timp de expunere de 1/150 sec 
iar reglajul luminozității imaginii 
se face cu o diafragmă cu două 
poziții L și D.

Vizarea se poate face fie prin- 
tr-un vizor reflex care se observă 
la partea de sus a aparatului, fie 
printr-un vizor direct prin mijlo
cul aparatului, în care caz însă a- 
paratul trebuie desfăcut de la 
mînă.

Apăsînd pe buton, mecanismul 
se declanșează. Cînd lăsăm liber 
butonul, caseta se rotește cu o 
imagine mai departe, fiind gata 
pentru expunerea următoare. Cînd 
se termină cele 8 clișee, în orificiul 
vizibil în dreapta apare un reper 
roșu. Deoarece cea mai mică zgî-

fotografii mai preten- 
fabricat un alt aparat, 
mare, însă 
variate: ,

ă cu posibiii- 
„Minox" care

rietură sau fir de praf pot com
promite clișeul din cauza dimen
siunilor sale mici în raport cu mă
rimea defectului, developarea se 
face în casete speciale, fără a mai 
fi nevoie să se atingă filmul.

Pentru 
țioși s-a 
ceva mai 
tați mai
are dimensiunile unei brichete: 
16x28x82 mm. și cîntărește 75 
grame. Imaginile au formatul 
8x11 mm. și se fac de data aceas
ta pe film de mm. lățime care 
se încarcă în aparat în casete 
pentru 50 imagini.

Obiectivul aparatului, de foarte 
bună 
cinci 
1/3,5 
mm.

calitate, este compus din 
lentile și are deschiderea 

cu o distanță focală de 15 
Timpii de expunere pot fi 

reglați de la 1/2 secundă pînă la
1/100 secundă, permițînd fotogra
fierea celor mai diferite subiecte: 
de la documente pînă la întreceri 
sportive.

In aparat sînt montate 4 filtre: 
roșu, galben, portocaliu, verde, 
care permit executarea unor foto
grafii de bună calitate în condiții 
foarte diverse: ceață, zăpadă, su
prafețe de apă strălucitoare, nori 
etc. Ele pot fi întrebuințate la a 
legere. Obiectivul și vizorul sînt 
protejate cu geamuri speciale. Dis
tanțele pot fi reglate începînd de 
la 20 cm. și se pot măsura precis 
cu ajutorul lănțișorului legat de 
aparat. După cum se vede, în 
ciuda dimensiunilor sale, aparatul 
nu „renunță" la aproape nici unul 
din avantajele aparatelor de di
mensiuni obișnuite.

Aceste realizări ne întăresc con
vingerea că pentru tehnică nu 
există nimic imposibil.

(ȘTIAȚI CĂ...
• ...în partea superioară a atmos- < 
: ferei, adică în stratosferă, spre deo- ( 
ț sebire de ceea ce se întîmplă în
• partea inferioară a atmosferei noas- 1 
4 ire, adică în troposferă, temperatura < 
: cea mai scăzută, adică gerul cel ,
• mai năpraznic, domnește deasupra
• ecuatorului, iar deasupra polilor gă- ' 
J sim temperaturile cele mai ridi- i 
: cate ? Aceasta din cauză că fluxul ,
• de particule încărcate emis de soa-
• re este despărțit în două de uriașul ' 
4 magnet natural care este pămîntul ' 
î și este deviat înspre poli. Ciocnirea ,
• acestor particule încărcate cu mo-
• lecule de aer din atmosfera rare- '
• fiată duce la încălzirea ei. 1
• ...fulgerele se datoresc unor di- , 
: ferente de potential care ating
• uneori 1 miliard de volti sau chiar •
• mai mult și că intensitatea cujentu- •
• lui acestor descărcări e de 20.000 4 
î amperi ? Cti toate acestea, energia * 
î lor electrică e foarte mică fiindcă
• durata unui fulger nu depășește cî- 
4 teva fracțiuni dintr-o secundă.

...unele pietre prețioase ca rubinul 
și safirul nu sînt nimic altceva de
cît cristale de oxid de aluminiu co
lorat de urmele altor acizi metalici ? 

...zincul poate fi recunoscut prin 
aceea că pîrîie cînd e îndoit ? 
Aceste zgomote sînt produse de că
tre cristalele mici din structura me
talului care se freacă între ele.

i
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562 m. înălțime
Marele dezavan

taj al televiziunii il 
constituie faptul că 
undele ultrascurte 
pe care se fac emi
siunile se propagă 
numai în linie 
dreaptă și deci, din 
cauza curburii glo
bului pămtntesc, 

bătaia posturilor 
emițătoare este li
mitată de înălți
mea antenelor de 
emisie. Acest fapt 
a constituit un im
bold pentru con
struirea unor ante
ne de emisie din 
ce In ce mai înalte.

In momentul de
față, recordul este deținut de an
tena din Montgomery — Alabama 
(S.U A.), al cărei sttlp are înăl
țimea de 562 m. și este construit 
din 3 tuburi cu diametrul de 26.25 
cm. la bază și 10 cm. la virf, 1» 
gate între ele cu bare profilat' 
Construcția cîntărește 650 tor 
Fundația de beton are diamet 
de 5,7 m. și adîncimea de 2,25 
Pentru asigurarea împotriva 1 
turnării, stîlpul este ancorat 
cabluri.

0 PROBLEMA CU OUA 
DE GĂINA.

găini vor 16 ouă în

f.

me stelare, grupate la rîndul lor 
în supragalaxii și mai gigantice.

Toată această multitudine de 
corpuri cerești și de sisteme de 
corpuri cerești se află într-o neîn
treruptă mișcare, proprie materiei 
din orice colț al lumii, mișcare 
care se desfășoară după legi 
foarte precise.

Să ne închipuim un om care se 
odihnește într-o poiană, întins pe 
iarbă. Cît de convins este că stă 
nemișcat I Și totuși el participă la 
nenumărate mișcări cosmice.

împreună cu Pămîntul omul se 
rotește în jurul axei acestui corp 
ceresc cu o viteză de nu mai pu
țin de 1/2 kilometru pe secundă. 
Parcurge totodată, împreună cu 
globul terestru calea de învîrtire 
în jurul Soarelui cu 30 de kilo
metri pe secundă (de zeci de ori 
mai repede decît un glonte). îm
preună cu Soarele și cu întregul 
nostru sistem planetar, omul 
nostru — care se credea nemișcat 
— săvîrșește înconjurul centrului 
Galaxiei cu o viteză de 245 kilo
metri pe secundă, iar iuțeala care 
îl animă în calea pe care o stră
bate împreună cu Galaxia e și mai 
uriașă : 600 kilometri pe secundă.

Noroc că toate aceste viteze nu 
se simt. Ele au putut fi stabilite 
prin calcule complicate.

Cercetarea Universului ne do
vedește în mod indiscutabil că 
materie fără mișcare nu există și 
nu poate exista nicăieri, că „to
tul curge" — așa cum spunea 
un vestit filozof al Greciei aniice, 
Heraclit.

Ați auzit desigur vorbindu-se 
despre „distanțe astronomice", 
adică distanțe neînchipuit de 
mari. Confirmă oare știința astro
nomică justețea acestei expresii ? 
Nu numai că o confirmă dar îi 
dă un înțeles pe care cea mai fer- 

‘ “ pututtilă imaginație nu l-ar fi 
închipui.

Corpurile cerești sînt ca 
fire de praf microscopice 
plutesc în spațiul cosmic. ,___
ne-am închipui Soarele micșorat 
pînă Ia dimensiunile unei sfere 
avînd un diametru de 1 metru, 
Mercur, cea mai mică și mai apro
piată planetă, ar deveni o bilă de 
3 milimetri diametru, așezată la 
vreo 40 metri de Soare. Pămîntul 
ar avea un diametru de 1 centi
metru și ar fi așezat la 100 metri 
de Soare. Cît despre Pluton, cea 
mai îndepărtată planetă cunoscu-

niște 
care 

Dacă

O găină și jumătate ouă un 
ou și jumătate intr-o zi și ju
mătate. Puteți să spunefi cîte 

" 3

Introduceți cifrele de la 0—15 
în cerculețele d'-n figură, astfel 
ca adunînd cifrele din lungul 
fiecărei drepte și din vîrf urile 
fiecărui patrulater să obțineți 
suma 30. Pentru încurajare vă 
destăinuim că există 288 de

DINTR-UN ROMB - 
UN HEXAGON Șl 6 

TRIUNGHIURI

Cu 8 bețe de chibrituri am fi 
construit rombul din figura A 

alăturată pe care, cu alte 4 0
bețe, l-am împărțit, după cum v 

vedeți, în 4 romburi mai mici ? 
și egale intre ele. Am folosit A 

■ deci ]2 chibrituri in total. ()
Acum vă rugăm pe dumnea- v 

voastră ca muțind numai 4 din \ 
aceste 12 chibrituri, să realizați A 

un hexagon regulat și 6 triun- () 
ghiuri echilaterale. v

tă, s-ar găsi la nu mai puțin de 
4 kilometri de astrul zilei I

Iată dar ce imense sînt distan
țele dintre corpurile cerești, față 
de volumul lor.

Intre Pămînt și Soare distanța 
este de ceva mai puțin de 150 mi
lioane de kilometri (diametru! 
globului terestru atinge 12.757 
km.). Călătorind cu un tren ra
pid, am ajunge acolo în vreo... 
160 de ani. Vreți să știți cît am 
face pînă la Pluton, care se află 
Ia 5,9 miliarde kilometri de Soa
re ? Vreo 6.000 de ani.

_ Și încă distanțele din lăuntrul 
sistemului nostru planetar sînt 
mici, față de cele care ne des
part de stele. Steaua cea mai a- 
propiată de noi este Proxima, din 
Constelația Centaurului: ea se 
află la 40.000 miliarde de kilo
metri, de vreo 7.000 de ori mai 
mult decît distanța Soare—Plu
ton. Un avion modern ar ajunge 
acolo după vreo 5 milioane de ani.

Avînd de a face cu astfel de 
depărtări imense, astronomii și-au 
făurit o nouă unitate de măsură: 
anul-lumină (adică distanța stră
bătută intr-un an de o rază 
de lumină — lumina avînd viteza 
de 300.000 kilometri pe secundă). 
Un an-lumină = 9.460.800.000.000 
km.

Pînă la Proxima din Constela
ția Centaurului sînt 4,25 ani-lu- 
mină.

Dar între corpurile cerești dis
tanțele de cîțiva ani-lumină sînt 
socotite de obicei mici. Pe drept 
cuvînt scria Eminescu:
„La steaua care-a răsărit 
E-o cule-attt de lungă. 
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă“.

Iată cîteva dimensiuni cosmice.
Lungimea Galaxiei noastre: 

100.000 ani-lumină.
Distanța pînă la Galaxia An

dromeda : 1,5 milioane ani-lu
mină.

Distanța pînă la cele mai înde
părtate galaxii observate : apro
ximativ 1 miliard ani-lumină.

Aceasta înseamnă că unele 
imagini pe care le vedem prin 
telescop reprezintă înfățișarea pe 
care o aveau corpurile cerești sau 
grupările de corpuri cerești res
pective cu milenii sau milioane 
de ani în urmă.

Pînă unde se întinde Univer
sul ? Nu numai religia, dar și

Așa arată Galaxiile: imense nebuloase spirale, rotunde sau ovale
unii savanți au căutat să-i stabi
lească limite. Dar astfel de limite 
nu există. Așa după cum e veșnic 
în timp, Universul este infinit în 
spațiu. De cum am încerca să-i 
fixăm o graniță, s-ar ivi întreba
rea : dar dincolo de ea, ce se gă
sește ?

Desigur că nu-i ușor să te 
obișnuiești cu ideea nemărginirii 
cosmice. Insă ea dă singurul răs
puns just la întrebarea despre în
tinderea lumii.

★

E oare adevărat că tot ce e 
„ceresc" se deosebește radical de 
ceea ce e „pămintesc" ?

Pe la începutul veacului trecut, 
un filozof francez, Comle, nu prea 
încrezător în puterile științei, s-a 
încumetat să spună că nicicînd 
nu va putea afla omul compozi
ția chimică a corpurilor cerești, 
atît de îndepărtate de el și că a- 
ceastă problemă va rămine pe 
vecie un mister de nepătruns.

Dar chiar în timpul vieții lui, 
spusele i-au fost de două ori dez
mințite.

In primul rînd au fost analizați 
din punct de vedere chimic me
teoriții, pietre căzute din spațiul 
cosmic și s-a constatat că ei con
țin fier, siliciu, carbon și alte 
elemente cunoscute de pe Pămînt.

Pe lîngă aceasta, s-a aplicat 
analiza spectrală în astronomie. 
Cu ajutorul ei s-a putut stabili un 
adevărat „alfabet", care permite 
determinarea compoziției chimice 
a unui astru, după matura spec
trului pe care îl produce lumina

pe care o emite. Și ca rezultat 
s-a văzut că stelele, ba chiar și 
Galaxiile, sînt compuse printre 
altele, din elementele chimice care 
formează planeta noastră.

Astfel s-a dovedit în mod expe. 
rimental o importantă teză a fi
lozofiei materialiste — aceea a 
unității materiei în Univers 
dîndu-se totodată o grea lovitură 
pălăvrăgelii despre esența divină 
a astrelor.

Cînd vorbim însă despre unita
tea materiei in Univers, nu tre
buie să uităm că este vorba des
pre o unitate în varietate, mate
ria în mișcare îmbrăclnd forme de 
o extraordinară diversitate.

Există stele atît de mari, îneît 
aproape tot sistemul nostru pla
netar ar încăpea în ele, în timp 
ce altele sint chiar mal midi decit 
Pămîntul. Materia unor stele e 
mai rară decit aerul rămas î-ntr-un 
bec electric după extragerea lui 
cu dispozitivele pentru produs vi
dul. în timp ce altele sint atît de 
dense, îneît la suprafața lor un 
om ar cîntări mii de tone, fiind' 
literalmente strivit sub propria lui 
greutate. Există stele smple și 
sisteme de mai multe stele, stele 
stabile și stele care „pulsează" 
sau chiar explodează.

Infinită este diversitatea sub 
care ni se înfățișează stelele, co
metele, asteroizii, nebuloasele în
tunecate și luminoase, galaxiile. 
Dar forma, mișcarea, evoluția lor 
— oricît de variate — ascultă de 
aceleași legi obiective ale naturii, 
pe care omul ajunge să le cunoas
că din ce în ce mai bine.



in to:ui recoltării | Ce ține munca
în loc intr-iin raion fruntaș

Undeva, în răsăritul cîmpiei Bă
răganului, prin părțile Galaților, 
se. întind plaiurile raionului Căl- 
mățui, mănoase, cu oameni har
nici și gospodari.

Pe aceste plaiuri să poposim a- 
cum, prieteni, în aceste zile de 
luptă clocotitoare pentru recoltat.

*
Lanuri cu spice de aur, care 

parcă nu se mai sfîrșesc, ne ațin 
calea. Sînt lanurile gospodăriei 
agricole de stat „Jusiin Geor
gescu". Douăzeci de combine 
autopropulsate și una tractată, 
împreună cu 16 secerători-legători 
ne atrag cu concertul lor.

„Cît mai multe tone de grîu pe 
zi“ — este deviza fiecărui com
biner. Tudor Mirescu a realizat 
înlr-o zi aproape 20 tone de grîu. 
Ajutorul său — utemistul Vasile 
Staicu — a reușit să lucreze atît 
de bine, îneît îl poate înlocui fără 
grijă. Acesta este rezultatul stră
daniei lui Vasile, dar și a lui 
Tudor. La fel se poate spune și 
despre fratele lui Tudor — ute
mistul Victor Mirescu — și despre 
utemistul Negoiță Tache care re
coltează zilnic 15—17 tone boabe. 
Despre combinerii Ștefan Camen- 
țu și Nicolae Zgîrbaci, brigadierul 
de cîmp Dobre Brezuică nu are 
de spus decît cuvinte de laudă.

Dar nici mecanizatorii care lu
crează cu secerătorile-legători nu 
se lasă mai prejos. Unul dintre 
aceștia este utemistul Ștefan 
Mantea din brigada a V-a (con
dusă de Dăpuț Ștefan) care își 
depășește zilnic norma. De la el 
ar trebui să ia exemplu tracto
ristul Dumitru Bălescu — obișnuit 
să lucreze mereu sub normă.

Constatăm însă că, în compara
ție cu recoltatul, treierișul merge 
țnult mai încet. Una din batoze 
— cea de pe aria brigadierului 
Dobre Brezuică — n-a treierat în 
două zile nici măcar jumătate 
din norma pe o singură zi. Cînd 
se strică batoza, cînd tractorul. 
Și în acest timp, șiruri de care 
încărcate 'cu snopi așteaptă, pierd 
din timpul atît de prețios. Ingine
rul mecanic, utemistul Gheorghe 
Negroiu se interesează prea puțin 
de aceste greutăți pe care le în- 
tîmpină mecanizatorii, nu le dă 
ajutor practic pe teren.

Se spunea că la cele patru arii 
ale gospodăriei există gazete de 
arie, în care se publică zilnic cîte 
un articol care analizează mersul 

ierului din ziua precedentă. Cum 
< face însă că la aria la care ne 
am — aria din sectorul lui 

^zulcă — nu există așa ceva ? 
arășul Dorgu Spiru — organi- 
2ric U.T.M. — ne motivează că 

nf/eâstă arie s-a amenajat numai 
două zile și totuși... „s-a făcut, 

e pe terminate, mîine o să se in
staleze la arie". Nu prea înțele
gem. Poate vrea să spună că nu-i 
neapărată nevoie ca aceste gazete 
să apară și să-și ducă activitatea

încă din prima zi cînd se începe 
lucrul la arie ?

★
In drumul nostru facem un 

scurt popas în comuna Golașei. 
Aici aflăm că pe ogoarele colecti
viștilor și întovărășirilor secerișul 
s-a terminat, iar pe unele arii a 
și început treierișul. Aflăm însă 
și altceva : oamenii sînt supărați 
că cei de la S.M.T. Viziru mai 
mult îi încurcă, decît îi ajută. Ast
fel. ei au trimis țăranilor munci
tori din întovărășirea „1 Mai“ 
două secerători-legători stricate, 
cu care nu s-a putut recolta nici 
un metru pătrat. Atunci, întovără
șiți! au fost nevoiți să pună mîi- 
nîle pe coase. Acum ar vrea să 
treiere, dar n-au cu ce. S.M.T. Vi
ziru întîrzie să le trimită bateza.

De altfel S.M.T.-u! trebuie să le 
mai trimită două batoze, nu una. 
Amîndouă sînt încă în „reparație" 
dar li se vor trimite „în curînd". 
Așteaptă oamenii; așteaptă și sînt 
tare necăjiți. Dar timpul nu 
așteaptă. Aceasta ar fi bine s-o 
știe și mecanizatorii de la S.M.T. 
Viziru !

★
S.M.T. Viziru ! Am sosit aici în 

fugă. Abia ne ținem răsuflarea. 
Dar, degeaba I In stațiune, peste 
tot domnește liniștea și împăca
rea. Cîțiva tineri mecanizatori se 
plimbă alene de ici-colo, cu pași 
melancolici. Sînt supărați, nevoie 
mare! Li s-a făcut o nedreptate: 
au fost schimbați în mod disci
plinar de pe tractoare K.D. 35 pe 
tractoare I.A.R. Și aceasta pentru 
un fleac* de nimic: pentru că au 
refuzat să lucreze acolo unde li 
s-a cerut și unde era necesar ! De 
aceea Aurel Gurău, Nae Șuțeanu, 
Constantin Ieșan și Ștefan Că
priță acum, în plină campanie, 
preferă să se plimbe, decît să lu
creze...

Aceasta nu înseamnă că în sta
țiune nu se găsesc și mecaniza
tori care lucrează bine, care sînt 
exemplu de disciplină. Dar ce 
folos 1 Conducerea S.M.T. (direc
tor : tovarășul Gheorghe Șelaru) 
nu ia măsuri la timp pentru înlă
turarea defecțiunilor existente, iar 
comitetul U.T.M. (secretar: tovară
șul Constantin Nisipeanu) nu se 
preocupă să popularizeze exemple
le bune, duce o foarte slabă mun
că politică printre mecanizatori 
și poartă o mare parte din vină 
pentru manifestările de indisci
plină și lipsă de educație ale ute- 
miștilor.

: cat, decît au recoltat. Și aici sînt 
cîțiva tineri tractoriști care fug 
de la lucru. Așa a făcut Ștefan 
Șuner, care văzînd că nu-i mai 
merge secerătoarea, a plecat acasă 
de unde s-a întors abia peste pa
tru zile. Alții rțu-și îngrijesc ma
șinile. din care cauză au multe 
defecțiuni și nu reușesc să-și în
deplinească normele. Printre ei se 
află și utemiștii Dumitru Lazăr 
și Ion Bordei.

Toate acestea au dus la faptul 
că planul de producție la recoltat 
nu s-a îndeplinit pînă la data de 
17 iulie decît în proporție de 15 
la sută. Secretarul comitetului 
U.T.M., tovarășul Ion Comănescu, 
se vaită că e prea „ocupat" și nu 
are timp să pună umărul la înlă
turarea imediată a lipsurilor exis
tente. Se minunează de rezulta
tele frumoase pe care le obțin me
canizatorii de la S.M.T. Cioara- 
Doicești, din același raion, dar 
nu caută să le urmeze exemplul. 
Și tovarășii de la S.M.T. Niculești 
Jianu cunoșc aceste rezultate; 
știu că acolo reparațiile au fost 
de bună calitate și că în campa
nie mecanizatorii sînt exemplu de 
disciplină în muncă. Mai știu că 
alături de ei se află gospodăria 
agricolă de stat „Pavel Tcacenco", 
unde de asemenea putem spune 
că treburile merg bine. Știu toa
te acestea, dar nu se grăbesc să-i 
ajungă din urmă.

★
Soarele scapătă către asfințit, 

după un brîu de nori negricioși. 
O să înceapă ploaia 1 Să ne gră
bim că s-ar putea să ne ajungă 
din urmă. Și odată cu noi să se 
grăbească și tovarășii mecaniza
tori de la S.M.T. Viziru si cei de 
la Niculești Jianu. Exemplul celor 
care prin munca lor au făcut ca 
raionul Călmățui să se situeze 
pînă în prezent printre raioanele 
fruntașe pe regiune la recoltat, să 
le stea mereu în față. Activiștii 
comitetului raional . U.T.M. în 
frunte cu tovarășul prim secretar 
Gheorghe Stanciu (care răspunde 
de S.M.T. Viziru) să nu uite că 
slăbiciunile unor organizații 
U.T.M. în campanie sînt și slă
biciunile lor și să ia măsuri ur
gente de îndreptare. Atunci, pe 
plaiurile Călmățuiului, munca la 
recoltări va căpăta mai multă pu
tere, va fi mai rodnică.

DUMITRU TURTA

Spre bucuria amatorilor de discuri

Din prima generație

pentru o vară
Introducerea 

uniformelor în școli

apară și să-și ducă activitatea

★
Mergem mai departe, încolo 

peste cîmpuri și sate, pînă cînd 
în fată ne apare Ș.M.T. Niculești 
Jianu. Spre mîhnirea noastră și 
aci aflăm o situație identftă cu 
cea de la S.M.T. Viziru. Și aici 
reparațiile n-au fost bine făcute, 
iar secerătorile-legători trimise 
colectiviștilor de la gospodăria a- 
gricolă colectivă ^Progresul" din 
comuna Roșiori, mai mult au str>-

Din nou pe șantier

„ROȘU ȘI NEGRU" - film franco-italian, 
rulează la cinematografele: Patria, București; 
Gh. Deja și Al. Sahia.

„SOFIA-BUCUREȘTI“ - Teatrul de va
rietăți.

„IARTA-MA" — film italian, rulează la 
cinematografele: Magheru, V. Alecsr.ndri. 
Înfrățirea intre popoare, Elena Pavel, Doina, 
Arta și Gh. Ccțbuc.

Consiliul de Miniștri a a,pro
bat -prin Hotărîrea nr. 1128 in
troducerea treptată cu începere 
din anul școlar 1956/1957 a 
portului uniformei de către 
elevii din învățămîntul de cul
tură generală, pedagogică și 
tehnic special.

Pentru aducerea la îndepli
nire a prevederilor acestei ho- 
tăriri, Ministerul Invătămintu- 
5ui, împreună cu Ministerul In
dustriei Ușoare și Ministerul 
Comerțului Interior, a stabilit 
modelele uniformelor, precum și 
modul de desfacere a acestora.

In curînd uniformele vor fi 
puse în vtnzare prin unitățile 
comerciale de stat și coope
ratiste.

Amurgul serii învăluia par
cul. Mii de utemiști, tineri 

și pionieri din raionul „Ni
colae Bălcescu" din București ve
niseră pentru a participa la festi
vitatea deschiderii „Verii cînte- 
cului, dansului și a sportului** 
care a avut loc la Arenele Liber
tății. Freamătul s-a potolit deabia 
atunci cînd tovarășa Maria Mi- 
hăescu, prim-secreiar al Comite
tului raional U.T.M. „Nicolae 
Bălcescu** a declarat deschis 
„Festivalul tineretului**.

în numele tineretului din uzina 
„Tudor Vladimirescu** a luat cu - 
vîntul Popa Teofil, responsabil 
de brigadă. El a spus că t'nerii 
din uzină ver sprijini desfășura
rea festivalului.

„ȘCOALA FEMEILOR" de Moliere, Teatrul 
de Stat din Pitești (regia artistică Const. 
Dinischiotu).

„PAHARUL CU APA" de E. Scribe, Tea
trul de Stat din Pitești (regia artistică Const. 
Dinischiotu).

(Urmare din pag. I-a)

tari și-a păstrat în continuare 
dragostea pentru copii; orele li
bere le-a consacrat activității 
pionierești dintr-o școală din a- 
propter ea uzinei. Nu putea să 
lase nefructificată experiența pri
melor detașamente de pionieri din 
țara noastră. Simțea că nu se 
poate despărți de copii; preocu
pările lor îi erau apropiate, dragi-, 
ș-apoi e atît de interesant să-i 
vezi cum cresc sub ochii tăi!

Tot ce a urmat mi se pare 
foarte firesc. Și diploma dată de 
comitetul regional U.T.M. pen
tru meritele sale in muncă, și 
faptul că a urmat școala de pre
gătire a cadrelor care muncesc cu 
pionierii, de pe lingă C. C. al

U.T.M. De asemenea mi se pare 
firesc că este șeful secției școli 
medii și pionieri a comitetului ra
ional U.T.M. Făgăraș, că lnvafă, 
că e îndrăgostit, că inițiază ac
țiuni deosebit de interesante pen
tru pionierii din școlile raionu
lui.

☆

Am In față multe însemnări 
din viața acestui tînăr. Ani grei 
de muncă încordată, bucurii și 
năzuințe, frînturi de ginduri des
pre viitor. Viața obișnuită a unui 
tînăr obișnuit al zilelor noastre.

Ceea ce m-a îndemnat să scriu 
a fost faptul că Nicolae Găitan 
face parte din prima generație 
de pionieri care au devenit can
didați și membri de partid.

MARI ETA VIDRAȘCU

Pentru tinerii noștri, „Elec- 
trecord" pregătește o nouă 
serie de discuri din ce’e 

mai diverse genuri cum ar fi; 
„Pe Argeș în sus" de T. Grigo- 
riu, Cvartetul de coarde de Ravel 
și selecțiuni din opera „Rîgo- 
letto" de Verdi.

In ultimul timp s-au înregis
trat discuri cu ultimele lucrări ale 
lui George Enescu : Simfonia de 
cameră și Dixtuor, interpretate de 
formații simîonice conduse de C. 
Silvestri avînd concursul lui Va
lentin Gheorghiu, Radu Aldules- 
cu, Ștefan Gheorghiu și alții.

Pentru amatorii de muzică u- 
șoară anunțăm înregistrarea a 
două serii de discuri microrile : 
muzică ușoară romînească (Fru
mos ești București, La balul de 
sîmbătă seară, In amurg, Tropa- 
tropa și altele) — un ciclu dc 8 
piese de muzică ușoară dintre 
cele mai populare și un alt ciclu 
de 8 piese de muzică ușoară stră
ină (Bella Dona, A Paris, Bunica, 
Cintec pentru prietenii din Bucu
rești, etc.). Toate interpretate de 
orchestra de muzică ușoară diri
jată de Teodor Cosma cu concursul 
celor mai cunoscuți soliști. De a- 
semenea s-au înregistrat pe discuri 
microrile două serii de

Pentru tinerii noștri, 
trecord" pregătește

populară, interpretată de orches
tra dirijată de Ionel Budișteanu.

„Pcrinița" — cunoscutul dans 
popular romînesc devenit interna
țional a fost înregistrat pe discuri 
de o specială factură. La cereri
le numeroase din străinătate, a- 
ceste discuri se exportă masiv 
într-un ambalaj ce cuprinde: o 
mapă ilustrată sugestiv, „docu
mentare" grafică a mișcărilor 
dansului, discul propriu zis și o 
minunată batistă cu motive na
ționale, un obiect de nelipsit 
pentru crearea atmosferei nece
sare Periniței.

Dar „Electrecordul" are în grijă 
și pe micuții ascultători cărora le 
pregătește în taină plăcute sur
prize. fin numărul de mîine le 
vom dezvălui cititorilor noștri.

Manifestarea de inaugurare a 
festivalului s-a încheiat cu un 
program la care și-au dat con
cursul echipele de artiști anwtort 
de la Monetdrle-Timbre, Indus
tria Bumbacului A, întreprinde
rea poligrafică nr. 4 și Teatrul de 
Estradă al regiunii București

Festivalul tineretului din raio
nul „Nicolae Bălcescu" are loc 
intre 24 iulie șl 30 septembrie a.c. 
In acest timp tinerii ver putea 
participa la serate, simpozioane 
literare, seri muzicale, serbări 
cimpenești, carnavaluri, inttlniri 
ale tinerilor din diferite ramuri 
de produefie, competiții sportive 
și concursuri artistice. In cadrul 
festivalului vor fi organizate ac
țiuni de muncă voluntară pentru 
înfrumusețarea raionului, a între
prinderilor șl școlilor. Se va con
strui o bază sportivă.

Am răsfoit programul „Festi- 
va’u'ui" din care vă dezvăluim 
clteva „secrete".

In „ziua artei șl culturii" vor 
avea loc Inttlniri cu artiști și 
scriitori. O zi va fi închinată ino
vatorilor tn praduejie. In ziua 
„florilor șl plantelor", utemiștii 
vor pleca să ajute o gospodărie 
agricolă de stat la lucrări _ in 
grădină. In ziua „tinărului turist" 
vor fi excursii la Snagov și alte 
locuri pitorești. Sute de tineri vor 
merge pe șantierul de la Jilava.

După cum vedeți, numai din 
aceste sumare șl neorganizate 
spicuiri din program, In vara a- 
ceasta, tineretul din raionul Ni- 
colae Bălcescu va avea posibili
tatea să-și petreacă plăcut și in
structiv timpul liber. împreună cu 
tinerii, așteptăm realizarea fru
moaselor planuri...

KUHTA DARIA

Apă potabilă pentru stațiunile 
balneo-climaterice

muzică

De curînd a fost dată în func
țiune conducta de aducțiune 
ce alimentează cu apă nota

bilă stațiunile Eforie și Vasile 
Roaită. Noua conductă de aduc
țiune în lungime de 21,8 km.

Dar pionierii 
unde sînt?

a-

duce apa din sursa Caragea-Der- 
men pînă în cele două stațiuni, 
iar la Eforie se leagă de conducta 
de aducțiune care are sursa 
apă la Techirghiol asigurînd 
fel apei un debit sporit.

Tot în cadrul acțiunii de 
montare cu apă a stațiunilor 
neo-c'imaterice, anul acesta

de 
ast-

(Urmare din pag. I-a)
vorbă, începu să le povesteas- 
despie viața dusă de el la Bi

caz, pe vremea cînd a fost briga
dier. Tinerii îl ascultau atenți, 
trăind odată cu povestitorul în- 
tîmplările hazlii, sau trecînd par
că peste greutățile ce se iveau în 
cale.

— Viața pe șantier, măi băieți, 
e o adevărată luptă, dar, atunci 
cînd învingi, fericirea pe care o 
trăiești n-o poți plăsmui în vor
be. Scoase apoi scrisoarea tri
misă tineretului ofădean de către 
Ardelean Dumitru, brigadier la 
Bicaz, și o citi tare. După ce o 
sfîrși se adresă celorlalți:

— Ce ziceți, băieți, o să adu
cem noi acolo cinste regiunii ?

Ținind parcă să nu-i scape gîn- 
dul, tînărul Tuper Mihai răspunse:

— De rîs nu ne-om face noi, 
dar știi că nu plecăm la Bicaz ?

— Dar unde?
— Pe Valea Jiului, la Uricani 1 
Un fel de tristețe se strecură 

în inima lui Vătafu.
Fusese anunțat că merge la Bi

caz și aici...
...dar nu trebuie să se mai 

gîndească la asta. Băieții aceștia 
trebuie să meargă cu același en
tuziasm oriunde. E drept, pe el 
II legau amintirile dincolo, dar...

„Ei, Vătafule, Vătafule, — în
cepu iar să se dojenească —^ai 
început să te sperii de greutăți, 
băiatule!“

Seara, au sosit la Uricani. Te
meliile viitorului orășel munci
toresc se nășteau printre mulți
mea schelelor, dintre moloz, oa
meni și mașini. Amurgul mai po
tolise oarecum larma zilei, 
schimb aprinsese o mare de

tn 
că

mini. Noii brigadieri, îmbrăcat: 
în salopete (ce mult semănau 
unii cu alții și ce apropiați se 
simțeau acum I), priveau prin fe
restrele deschise — șantierul.

S-au culcat tîrziu de tot, fie
care gîndindu-se — așa cum se 
spune printre brigadieri — cîte 
cinci minute acasă.

Dimineața și-a revărsat lumina 
prin toate geamurile, chemînd la 
muncă brigadierii.

începea pentru orădeni prima 
zi, prima zi dintr-o viață pe care 
24 din ei n-o mai cunoscuseră.

★
Așezat la una din mesele clu

bului, brigadierul Vătafu Gheor
ghe își întocmește corespondenta 
Oricum, gîndește el, e mai bine 
să scrii decît să tot citești.

Au trecut numai două zile dar 
e mulțumit. în ambele zile toți 
orădenii au făcut cîte două nor
me, ba unii ca Petroviță Ionel, 
Tuper Mihai și Bodea Florian cîte 
două norme și jumătate.

își mîngîie încet bruma 
mustață și mormăie mulțumit.

— Mda, asta la Oradea...
— Mda, dumneaei la • Lunca 

Vașcăului. Privi la plicul alb ce-și 
luase locul sub peniță. Un zim- 
bet larg îi lumină fata.

— Aha 1 Da... acum păzea, bă
iatule I Și se apucă să scrie la 
Bicaz. Pe măsură ce se înșiru
iau slovele reveneau și amin
tirile...

Se uită cu părere de rău la coa
la care se terminase și tot mai 
găsi loc să scrie : „Ai noroc Ar- 
deleanule. Dar dacă nu vă vom 
întrece noi, aici la Uricani, nu 
mă mai întorc la Oradea". Apoi 
lipi plicul.

de

VASILE TINCU

Construirea viorii este o muncă delicată. Meșterii de viori de 
la secția de instrumente muzicale de la I.F.LL. Reghin 
sînt buni cunoscători ai tainelor meșteșugului.

Din m‘na lor a ieșit un nou iot de viori, pe care tovarășa 
Pecsi lulia le aranjează cu atenție în magazie pînă ce vor 
fi trimise conservatoarelor, orchestrelor, în școlile de muzică, 
căminelor culturale.

In sala 
de cretat 
Ghimbav, 
Nicolae

• ■ s tr*-.

100 de ani
Ca în cazul tuturor personali

tăților artistice complexe 
și originale, e greu să-l 

definești pe George Bernard Shaw 
prin prisma uneia sau numai a 
cîtorva din fațetele sale de crea
tor și de om. Un critic francez 
(A. Hamon) l-a denumit „Mo
liere al secolului al XX-lea“, ceea 
ce e autorizat nu numai de opera 
dramatică, ci chiar de măitgrisi- 
rile lui Shaw : „Metoda mea este 
aceea a farselor din evul mediu 
și a lui Molidre". Totuși, această 
comparație, oricît de plastică, e 
departe să epuizeze semnificațiile 
și să explice structura persona
lității shawiene. S-a spus și s-a 
repetat că Shaw a fost prin exce
lență un non-conformist, un pro
testatar. E perfect adevărat, dar 
■nu trebuie să uităm că procla- 
mînd, de pildă, egalitatea femeii 
față de bărbat, Shaw afirma — 
printr-unul din paradoxurile care 
fac deliciul scrierilor sala — ega
litatea bărbatului îa(ă de femeie. 
El rîde de infailibilitatea bisericii, 
dar și de prezumtioasa atotștiin- 
tă a savanelor îngimfați; tună 
și fulgeră împotriva lanțurilor 
căsniciei burgheze, dar respinge 
în aceeași măsură amorul liber. 
Din 1884 e membru al lui Fabian 
Society — o societate care milita 
pentru desființarea latifundiilor, 
lăsînd intact capitalul industrial 
— și lumea s-a simțit datoare să-1 
considere socialist; dar abia în 
1931, în urma vizitei făcute în 
Uniunea Sovietică, pentru care a 
nutrit mereu simpatie și admira
ție, i se conturează limpede con
ținutul real al noțiunii de socia
lism.

Shaw e în toate acestea și toa
te acestea la un loc, la care se 
adaugă ireductibila sa originali
tate.

Biografia ilustrului om și scrii
tor nu conține elemente de excep
ție și nici nu poate explica, prin 
ea însăși, valoarea operei sha
wiene. In schimb, epoca și socie
tatea in care a trăit, precum și 
formafia culturală dobîndită ca 
autodidact sînt determinante. 
George Bernard Shaw s-a năs
cut în Dublin la 26 iulie 1856. 
dintr-o modestă familie mic-bur-

©9
mașinilor 
hîrtie din 
tovarășii 
Ciuceanu 

Dra- 
probă 
unui

și Gheorghe 
gomir fac o 
de cretare a 
sul de htrtle.

In fotografie : 
aspect din timpul 
lucrului.

l oto: AGERPRES

a capătul dinspre lacul Tei 
al liniei de tramvai 17, o 
tăbliță atrage atenția ori

cărui trecător: Trenul pionieri
lor**, „O surpriză plăcută veți 
spune. Hai să-i vedem la lucru pe 
micii feroviari**.

Intr-adevăr, conducerea unui 
trenuleț în miniatură e o treabă 
care poate pasiona nu numai pe 
membrii cercului tinerilor fero
viari de la Palatul Pionierilor, ci 
pe mai toți copiii Capitalei. Mai 
ales că atît trenul cit și gara și 
peronul au un aspect cum nu se 
poate mai îmbietor.

Dar... surpriză! La ghișeul de 
bilete se vede șapca unui obișnuit 
taxator de tramvai, pe locomotivă 
tronează un cetățean voinic și 
preocupat, iar în vagoane își 
exercită funcțiunea un controlor 
l.T.B. nu mai puțin matur. în 
tren sau pe lingă el, nici picior 
de pionier. Oamenii maturi și co
piii care vor să străbată foarte 
repede distanța de la capătul 
tramvaiului pînă la intrarea în 
ștrand plătesc 0,25 lei și devin

pasagerii trenulețului. Trenulețul, 
intr-o viteză impresionantă, oco
lește lacul, trece peste un pod și 
fluieră final amintind zgomotul 
marilor gări, in fața porții ștran
dului,. Oamenii 
copiii rid...

Toate acestea sînt bune și fru
moase, desigur. Numai că trenu
lețul a fost făcut ca să fie condus 
de pionieri, nu numai pentru ca 
ei să se amuze, ci în primul rînd 
să se apropie de tainele acestei 
frumoase meserii, s-o îndrăgească. 
Faptul că l.T.B.-ul a transformat 
trenulețul în tramvai de dragul 
unei noi surse de venituri li îm
piedică de la aceasta.

Este greu de 
găsesc pionieri 
cu tragere de 
treabă, dacă ea 
în adevărata ei 
cazul ca sfatul popular al Capita
lei să le redea acest mijloc plăcut 
și instructiv de petrecere a timpu
lui liber, care, de drept, le apar-

aii- 
bal- 

se 
vor începe lucrările de instalare 
a conductei care va alimenta cu 
apă potabilă stațiunea balneară 0- 
lănești. De asemenea în stațiunea 
Sinaia 
tățire 
tabilă.

se fac lucrări de îmbună- 
a alimentării cu apă po-

mari se amuză,

crezut că nu se 
care să se ocupe 
inimă de această 
le este prezentată 
lumină. Este însă

0 nouă emisiune 
radiofonică

de la nașterea lui
George Bernard Shaw

gheză. Școala la care e dat îl 
plictisește repede și o abandonea
ză. La vîrsta de 20 de ani se sta
bilește la Londra, unde își cîștigă 
existența din periferice întrebuin
țări administrative la diferite tea
tre și mai ales din gazetărie mă
runtă. In jurul lui 1874 începe 
să scrie romane (adunate mai tîr
ziu sub titlul „Scrieri din nevîrst- 
nicia mea"), care rămîn fără suc
ces și fără cititori. Intre 1885 și 
1900 e colaborator artistic, critic 
muzical și dramatic — între timp 
Shaw citise mult și intens și-și 
făurise o vastă cultură — la pu
blicațiile londoneze Pall Mall Ga
zette. World, Star și Saturday 
Review. De altfel cronicile drama
tice îi vor apare mai tîrziu (1906) 
în cele două volume de „Opinii 
dramatice".

In aceeași perioadă i se tipă
resc și cele două esseuri critice 
— importante pentru înțelegerea 
formației lui Shaw — unul de
dicat studierii lui Ibsen și intitu
lat „Chintezența ibsenismului" 
(1891) și celălalt gîndirii muzi
cale a lui Wagner (The perfect 
Wagnerite — 1898).

E epoca în care Shaw trece de 
la uneltele romanului și ale cri
ticii artistice la cele ale dramei, 
mai exact ale comediei. Peniru 
Shaw, această trecere — încunu
nată de succes — a reprezentat 
enorm de mult ; întrebat, mult 
timp după aceea, de ce nu mai 
scrie romane, Shaw a răspuns cu 
siguranța omului care și-a găsit 
vocația : „De ce să mai scriu ro
mane, acum cînd am izbutit să 
găsesc calea spre suprema lormă 
de expresie care e teatrul ?“.

In 1892, respectiv 1894, îi apar 
primele două comedii : „Casele 
văduvului" și „Omul și armele", 
apoi — pînă la cel de-al doilea 
război mondial — toate piesele de 
teatru, 
„Profesiunea doamnei 
„Candida", „Omul 
„Sf. Ioana", „Cezar 
tra", „Pygmalion", 
mere" etc.

Originea irlandeză 
hrănește consistent predispoziția 
spre neconformism, spre răzvrătire 
și polemică față de statul englez

peste 40, printre care: 
Warren", 

destinului", 
și Cleopa- 

„Caruța cu

opresor; la acest traditional spi
rit de revoltă — care a avut un 
pasionat aderent și în Shelley — 
se adaugă scepticismul față de 
orînduirea constituită și valorile 
ei, cum și caracleristicul umor, 
amestec de ironie și paradox.

Venind la Londra cu asemenea 
înclinații și daruri organice gre
fate pe condiția lui de proletar in
telectual, Shaw s-a simțit purtat 
în mod 
tică a 
Aidoma 
modelul 
rează o 
rente și realitate, între înfățișarea 
exterioară a moravurilor, a rela
țiilor sociale dintre oameni, și 
lăuntrica lor șubrezenie, funda
mentala lor ipocrizie Optica lui 
Ibsen e evidentă în lucrările de 
început ale dramaturgului irlan
dez : în „Casele văduvului", tînă- 
rul Sartorius constată că bunu
rile și onorabilitatea tatălui său 
au fost cîștigate pe spinarea ne- 
fericitilor locatari exploatați de 
acesta ; de asemenea în „Profesiu
nea doamnei Warren" — doamna 
își crește fiica in „puritate" și 
„decență" cu banii provenifi din 
patronarea unor case de toleranță.

Fără să se automatizeze în 
scheme stereotipe, ci pătrunzînd 
în nesflrșitele probleme ridicate 
de realitatea socială și morală a 
vreițiiî, — Shaw își va manifesta 
spiritul său demascator mai mult 
sau mai puțin explicit în toate 
piesele, fie iii cele istorice, fie in 
celelalte <— majoritatea — de am
biantă burgheză. Mai mult chiar, 
fiecare piesă cuprinde un perso
naj din care autorul face purtă
torul propriei sale atitudini și 
tendințe (Candida — în piesa 
cu același nume, pictorul Bube- 
dat în „Medicul în dilemă", An
drew Undershaft în „Major Bar
bara" ș.a.m.d.).

S-a spus — și Shaw însuși a 
mărturisit, prelmnd o replică din 
Hamlet — că menirea lui a tost 
aceea de „a face orînduială in 
stările de fapt ale timpului său". 
Nu outem crede că acest scop ar 
fi fost atins de marele ironist (de 
fapt depășea puterile unui scri
itor), în schimb el a realizat din

firesc spre o acerbă cri- 
societății contemporane, 
lui Ibsen, care i-a fost 
literar initial, Shaw ope- 
netă distincție între apa-

plin o primă etapă din procesul 
propus. Prin opera lui, Shaw a 
darîmat o sumedenie de prejude
căți morale, politice și, am zice, 
istorice, a smuls piedestalurile 
multor falși idoli și eroi semă- 
nînd deruta în lumea burgheziei, 
ceea ce e foarte important. Shaw 
a făcut o continuă și consecventă 
operă de minare a tuturor false
lor valori constituite în societatea 
capitalistă, râsturnîndu-le și redu- 
cîndu-le la adevăratele lor dimen
siuni. El detesta profund orîndu
irea capitalistă și-i preconizase 
de mult sfîrșitul; și ca să-l gră
bească și-a angajat întreg sar
casmul. toată ironia, a întors pre
judecățile și falsa morală a so
cietății engleze pe o parte și pe 
alta, descoperindu-le inconsisten
ța și fățărnicia.

Important de reținut e că Shaw 
n-a fost un sceptic și un para
doxal „în sine"; dimpotrivă, el 
credea profutid în viitorul ome
nirii, pe care-1 întrezărea în socie
tatea socialistă. Ne-o confirmă 
multiplele sale mărturii de sim
patie și de admirație față de 
Uniunea Sovietică și față de so
cialism în care vedea o treaptă 
superioară de evoluție a societă
ții umane. Ajunge să cităm, în 
acest sens, răspunsul dat unui co
respondent al lui „Reynold’s 
News" cu puțin înainte de a 
muri: „Sînteț; comunist, domnule 
Shaw?" — „Firește că sînt! A 
duce război împotriva comunis
mului este o absurditate stupidă. 
Viitorul aparține țărilor care vor 
realiza comunismul cît mai iute 
și mai desavîrșit".

DaCă tot ce s-a spus explică 
orientarea gîndirii lui Shaw și 
baza filozofică a excelentelor sale 
„comedii de idei", trebuie să 
adăugam că succesul și trăinicia 
lor se datorcsc și înaiiei măies
trii, artei desăvirșiîe a scriitoru
lui. Prin strălucirea observațiilor 
și notațiilor asupra realității, prin 
prospețimea soiuțiilor de con
strucție dramatUrgică, prin preg
nanța și causticitatea elocvenței 
— comediile lui Shaw rămîn ope
re greu de egalat. Dialogul sha
wian e atît de dens, atît de spon
tan și atît de savuros totodată,

de

incit rezistă oricînd la o compa
rație cu marii clasici ai lneraiu- 
rii dramatice.

Și dacă, datorită întorsăturilor 
paradoxale și deseori revelatoare 
ale replicii, Shaw e greu de ana
lizat ca autor care sa expiime 
plastic propria viziune a lealită
ții, creatorul „Sfintei Ioana" și al 
„Căruței cu mere" ramme un 
scriitor esențiatmente teatral, cu 
un deosebi: dar al dialogului, 
opera lui constiiuind de pe acum 
o piatră de hotar in istoria uni
versală a dramaturgiei.

La noi Shaw s-a bucurat
multă popularitate și cu toate că 
pieselor lui li se estompa la 
maximum mesajul social, cei care 
au avut urechi să audă au auzit 
și au înțeles. Astăzi, mai mult 
ca oricînd. teatrul nostru e des
chis repertoriului shawian iiindca 
avem posibilitatea — prin Însăși 
orientarea noastră realist-so- 
cialista — să-i descoperim ș. sa-i 
subliniem toate semnificaține. In
trat în paniheonul clasicilor, 
Shaw ne înlesnește — alatun de 
iluștrii săi colegi — cunoașterea 
unei lumi pe cate am depașit-o, 
ne face să ne dam mai bine sea
ma de prețul efor.uriloi noastre 
de a clădi o lume nouă, fără 
Sartoriuși și fără Doamne Warren.

Iată de ce, la o sUtă de ani de 
la naștere, și la șase ani de la 
moarte, memoria lui George Ber
nard Shaw se cuvine a fi cinstită 
ca a unui mare prieten al nos
tru, al orînduirij noastre drepte |

FLORIAN POTRA

Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai...
După versuri ați recunoscut 

desigur că este vorba de „Mio
rița" care ne emoționează ori de 
cî:e cri o recitim.

„Miorița" se in'itu’ează și noua 
emisiune a posturilor noastre de 
radio pe care o veți putea ascuTa 
duminică 29 iulie pe programul 
II, în pauza concertului.

Noua emisiune literară va dărui 
ascultătorilor din comorile folclo
rului nostru: balade, doine, cin- 
iece de leagăn, strigături.

Emisiunea literară „Miorița" 
merită să fie primită cu multă 
bucurie și de tinerii cititori ai 
ziarului. S-o ascultăm..

SPECTACOLE
Teatrul de Stat de Operetă: 

Vînzătcrul de păsări; Ansamblul 
de Estradă (Grădina Boema-Str. 
C. A. Rosetti 4) : Călătorie pe 
note ; Teatrul de Estradă (Arene
le Libertății) : Cîntecul Bărăga
nului ; Teatru! Evrcesc de Slat 
(grădina de vară — Str. Mircea 
Vodă nr. 5) : Hai să rîdem ; Tea
trul de Varietăți (Bd. N. Bălces
cu 2): Sofia-București; Teatrul 
de Stat Pitești (Sala Teatrului 
Tineretului) : Paharul cu apă ; 
Teatrul Țăndărică (Grădina de 
vară — str. Doamnei nr. 27) : 
2—0 pentru noi.

CINEMATOGRAFE: Patria,
București, Grădina Progresul (sa
lă și grădină) : Roșu și negru ; 
Magheru, V, Alecsandri, înfrățirea 
între popoare, Elena Pavel (sală 
și grădină), Doina, Arta (sală și 
grădină), Coșbuc (sală și grădi
nă) : Iartă.mă ; Republica, Fili- 
mon Sîrbu (sală și grădină), I. C. 
Frimu (sală și grădină), 8 
Martie (sală și grădină), T. 
Vladimirescu (sală și grădină), 
Donca Simo, Libertății (sală 
și grădină) : Contele de Mon
te Cristo (seria II) ; Lumina, 
V. Roaită (sală și grădină). Uni
rea (sală și grădină) : Contele de 
Monte Cristo (seria I) ; Central, 
1 Mai (sală și grădină) : Dragos
te pierdută; Victoria, Popular, 
8 Mai: Amanțli din Toledo; Ti
neretului : Bel Ami; Maxim Gor
ki : Peripețiile bravului soldat 
Sweik; Timpuri Noi : Sărbătoa
rea poporului leton, Expoziția in. 
dustriei meșteșugărești indiene, 
După faptă și răsplată. Dans ți
gănesc și Artiștii pădurii ; Alex. 
Popov : Jan Huss ; Grivița : O să
rutare furată ; Cultural : Un pa
har cu bere ; Const. David : Mîi- 
ne va fi prea tîrziu; Carpați: O a- 
ventură la castel; Munca: Sere
nada străzii; Miorița ; Aii Baba 
și cei 40 de hoți; Moșilor: Chi
tarele dragostei: 23 August : Ac
cidentul ; Ilie Pintilie: Maxim 
minciună ; M. Eminescu : Vaga
bondul (seria II); Volga: Poe
mul pedagogic ; N. Bălcescu (sa
lă și grădină) : Sarea pămîntului; 
Oiga Bancic (sală și grădină): 
Pe răspunderea mea; Aurel Vlaf. 
cu: Melodii, nemuritoare; Gh. 
Doja, Al, Sahia : Roșu și negru.

„Scînleia tineretului"
Pag. 3-a 26 iulie 1956



lucrărilor
consfătuirii lucrătorilor din agricultura Siberiei

Vizita delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice în R. P. Polonă

NOVOSIBIRSK 25 (Agerpres). 
TASS transmite: La Novosibirsk 
și-a încheiat lucrările consfătui
rea lucrătorilor din agricultura Si
beriei. La discuțiile care au avut 
loc la 24 iulie pe marginea ra
portului prezentat de M. A. las- 
nov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., oamenii

muncii de la sate și-au proclamat 
hotărîrea de a face totul pentru 
a crea în anii viitori în țară o 
abundență de produse agricole, 
au subliniat existența multor 
lipsuri serioase, au făcut propu
neri de mare însemnătate practică 
pentru organizarea strîngerii unei 
recolte bogate în termen scurt și

fără pierderi, pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planurilor co
lectărilor de cereale.

N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit la 
sfîrșitul consfătuirii o amplă 
vîntare care a fost ascultată 
deosebit interes și subliniată 
dese rînduri prin aplauze.

cu- 
cu 
ir-

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov

Gui servește campania calomnioasă 
dusa Împotriva colaboratorilor 

reprezentanței U.R.S.S. de pe lingă O.N.U.

CRACOVIA 25 (Agerp-es). - 
P.A.P. transmite : La 24 iu.ie de
legația guvernamentală a Uniu
nii Sovietice alcătuită din N. A. 
Bulganin, G. K. Jukov, D. S. 
Korotcenko, A. I. Snecikus, .P. 
K. Ponomarenko, care a partici
pat la sărbătorirea celei de-a 12-a 
aniversări a renașterii Poloniei, 
a sosit la Cracovia. Delegația 
es e însoțită de P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Con di iu ui de 
Miniștri al R.P. Polone, și S. 
Skrzeszewski. secretar al Consi
liului de Stat.

In numeie oamenilor muncii din 
Cracovia, deiega'ia guvernamen- 
ta ă a Uniunii Sovietice a fost 
salutată dc C. Studnicki. Răspun
zând la salut, N. A. Bulganin a 
transmis locuitorilor Cracoviei

calde felicitări din partea poporu
lui frate sovietic și a rostit cuvin
te de salut în cinstea prieteniei 
polono-sovietice de nezdruncinat. 
Ca răspuns au răsunat cuvintele: 
„Să se întărească prietenia veș
nică între popoarele polonez și 
sovietic !“.

Delegația guvernamentală so
vietică a plecat apoi spre com
binatul metalurgic „V. I. Lenin“ 
din Nowa Hula —' mindria Po
loniei populare. Numeroși locui.ori 
au ieșit pe străzile orașului pen
tru a saluta pe oaspeții sovietici.

La intrarea pe teritoriul com
binatului, delegația guvernamen
tală sovietică a fost întîmpmatâ 
de un mare grup de metalur
gist! și constructori. A. Ezecho- 
wich, directorul general al com-

binatului „V. I. Lenin**, a invi
tat pe oaspeții sovietici să vizi
teze combinatul.

După vizitarea combinatului 
delegația s-a îndreptat la mitin
gul organizat cu prilejul sosirii 
ei la combinat.

Mitingul a fost deschis de S. 
Brodzinski, prim-secretar al Co
mitetului Voievodal Cracovia al 
P.M.U.P. El a salutat pe oaspe
ții sovietici în numele oamnilor 
muncii din Cracovia și din ora
șul socialist Nowa-Huta.

A luat apoi cuvîntul N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., con
ducătorul delegației sovietice, care 
a fost salutat cu ovații prelungi
te de întreaga asistență.

Cuvîntarea tovirășului N. A. Bulganin 
la Nowa-Huta

Sîntem foarte bucuroși, a spus 
N. A. Bulganin, de această inJI- 
ni;e caldă, deosebit de cordial?, cu 
dv., reprezen'.anti ai poporu'ui po
lonez. întîlnire^ noastră con.ir- 
m5 marea prietenie d’.n're Uniu
nea Sovietică și Polonia demo- 
crat-popu ară, frăția dintre po
poarele polonez și sovietic. Bu
nele voastre sentimente exprimate 
le considerăm ca fiind adresate 
în întregime poporului nostru și 
vă mulțumim profund pentru pi i- 
mirea prietenească. Veniti și dv. 
la noi ca oaspeți în Uniunea So
vietică. noi vă vom primi cordial, 
ca pe frați.

In cuvintarea sa, N. A. Bulga
nin a caracterizat situația inter
na, ională acluală. El a a\ltai că 
s-a realizat o oarecare desJndere 
a încordării in urma efor..urilor 
perseverente ale Uniunii Sovieti
ce, ale tuturor țârilor soc a iste 
și forțelor iubitoare de pace din 
întreaga lume.

O mare parte a cuvîntării sale, 
N. A. Bulganin a consacrat-o în
semnătății prieteniei și colaboră
rii strînse pe bază de egalitate 
în drepturi a popoarelor libere, ci- 
men.aie prin comunitatea intere
selor și năzuințelor socialiste.

Vorbind despre succesele po-

porului polonez în construirea 
vieții noi, N. A. Bulganin a sub
liniat că ele au fost obținu.e sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

Pentru comuniști, pentru par
tidele noastre, care pășesc sub 
steagul atotbiruitor al marxism- 
leninismului, a spus N. A. Bulga
nin, țelul principal este slujirea 
omului simplu. Noi, comuniștii, 
nu avem alte interese afară de 
interesele poporului nostru, 
afară de grija pentru îmbunătăți
rea permanentă a vieții c asei 
miincitoa"e, a țărănimii muncitoa
re și a intelectualității populare.

Voi a'.i creat Nowa-Huta. Ea 
este o mare victorie a voastră, o 
victorie a întregului popor polo
nez. Ne bucurăm de succesele 
voastre. Nowa-Huta es'.e fața Po 
loniei socialiste, contemporane, 
libere și puternice. Ea este o mi 
nune a tehnicii modei ne, a mun
cii omenești și a prieteniei fră
țești sovieto-poloneze. Cu toate 
succesele mari și evidente, in 
viața voastră mai sînt greutăți 
și lipsuri. Cauzele lor sînt dife
rite. Dar aveți toate posibilitățile 
și toate condițiile pentru a lichi
da repede greutățile și

sub

lipsurile.

în 
de 
Și 

ri-

El a rostit cuvinte de salut 
cinstea prieteniei veșnice și 
nezdruncinat dintre Polonia 
Uniunea Sovietică. Toți s-au 
dicat în picioare, în sală au ră
sunat ovații furtunoase prelungi
te, precum și cuvintele de salut: 
„Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice !“, „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez !“, „Vă rugăm să transmiteți 
caldă recunoștință poporului so
vietic pentru ajutorul acordat la 
construirea orașului Nowa-Hu- 
ta !**.

★

Tn a doua jumătate 
legația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice a vizitat castelul Wa- 
wel. Pe teritoriul caste.u'ui mem 
brii delegației au fost salutați de 
numeroși reprezentanți ai uzine
lor și fabricilor din Cracovia, ai 
Universității lagelone și ai dife
ritelor întreprinderi și instituții 
din oraș.

Seara. C. Studnicki, vicepre
ședinte al Prezidiului Consiliului 
Popular al Voievodatului Craco
via, a oferit un dineu în cinstea 
delegației guvernamentale a Uni
unii Sovietice.

a zilei de-

★

STALfNOGRUD 25 (Agerpres). 
TASS transmite: Delegația gu
vernamentală a Uniunii Sovie
tice, care a participat la festivi
tățile cu prilejul celei de a 12-a 
an.veisa’i a renașterii Poloniei, 
continuă să viziteze tara.

In dimineața zilei de 25 iulie 
locuitorii străvechiului oraș Cra
covia au condus pe solii poporu
lui sovietic. In piața Castelului 
Wawel s-au adunat numeroase 
delegații ale uzinelor și fabricilor 
din Cracovia, studenți, reprezen
tanți ai culturii, științei și ai 
neretu'.ui.

Cei 
ovații 
N. A. 
D. S. 
P. K. 
oamenilor muncii din oraș si din 
voevodat, C. S udnicki, vcepre- 
ședințe ai Prezidiului Consiliului 
popuisr voevodal Cracovia, a mul
țumit călduros reprezentanților 
niîirii Țări a Sovietelor pentru vi
zita făcută tn orașul Cracovia. 
El a da. cuvintui tovarășului 
N. A. Bulganin.

Dragi prieteni I a spus N. A. 
Bulganin. Noi, reprezentanții 
poporului sovietic, vă sintem 
foarte recunoscători pentru pri
mirea frățească. Plecăm de la voi. 
din Cracovia, cu cele mai frumoa
se sentimente — sentimentul prie
teniei, al frăției, al unității po
poarelor noas.re. Vom transmite 
oamenilor sovietici dorința voa
stră de a întări prietenia dintre 
popoarele noastre. In ceea ce pri
vește Uniunea Sovietică, puteți fi 
încredințați că sînlem cei mai 
credincioși prieteni ai voștri. Vă 
mu'lumim. tovarăși, și la reve
dere.

In încheiere N. A. Bulganin a 
rostit cuvinte de salut în cinstea 
poporului polonez, a guvernului și 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, în cinstea prieteniei polono- 
sovietice, care au fost întîmpinate 
de mulțimea adunat! în piață cu 
aplauze prelungite și aclamații.

Trăiască pacea în întreaga 
me t exclamă in limba rusă o 
meie în vîrstă.

Ai dreptate! a răspuns N. 
Bulganin. Trăiască pacea în 
treaga lume!

In piață au răsunat din nou 
aplauze furtunoase.

Oaspeții sovietici au părăsit a- 
poi piața Castelului trecind prin 
mulțimea așezată ne două rînduri 
care le-a aruncat flori. Ei au luat 
loc în automobile și au părăsii 
Cracovia, indreptindu-se spre Si
lezia Superioară — inima indu
striei Republicii Populare Polone. 
Delegația a fost însoțită de 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, și S. Skrzeszewski, se
cretar al Consiliului de Stat. La 
Chrzanow, Jaworzno, Myslowice 
și în alte orașe și așezări munci
torești, pe străzi s-au adunat 
mari grupuri de oameni, cu pan
carte și drapele, pentru a-i saluta 
pe oaspeții din Uniunea Sovietică.

★

Orchestrele au intonat 
de salut. Pe străzi și 
țe se puteau vedea mari ] 
care aveau scrise pe ele 
exprimînd sentimentele și gi 
rile poporului polonez : „Ti

ti-

întîmpinat 
prelungi .e 
G. K. Jukov.

prezenți au
furtunoase,

Bulganin,
Koro'.cenko, A. I. Snecikus, 
Ponomarenko. In numele

cu 
pe

Iu- 
fe-

A. 
in-
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marșuri 
în pie- 

pancarte 
! cuvinte 

;îndu- 
. r ____  r. . _ ., 'rans-
mitem salutul nostru cordial po
porului sovietic — constructorul 
comunismului 1“ „Minerii și meta- 
lurgiștii din Silezia salută dele
gația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice 1“

l.a frontiera voivodatului Sta- 
linogrud, delegația U.R-S.S. a fost 
întâmpinată de mii de oameni, 
care i-au salutat pe oaspeți cu 
cuvintele : „Bine ați venit pe pă- 
mimul Sileziei La S.alinogrud 
oaspeții sovietici au fost întim- 
pinați de asemenea de o mare 
mulțime de oameni. Parcurg nd 
străzile în automobi’e deschide. 
N. A. Bulganin și G. K Jukov 
au răspuns la salutul și ac'ama- 
țiile oamenilor muncii din Sile
zia.

Membrii delegației au avu* o 
convorbire cu conducătorii orga
nizațiilor de partid și de masă 
din voevoda‘ui Staknogrud. Aceș
tia au vorbit oaspeților despre 
dezvoltarea Sileziei Superioare, 
care în prezent furnizează țării 
cea mai mare par.e a huilei, oțe
lului. laminatelor, produselor chi
mice. N. A. Bulganin, G. K. Jukov 
și D. S. Korotcenko s-au intere
sat de economia Sileziei. în deo
sebi de dezvoltarea industriei car
bonifere. Răspunzînd la întrebări, 
ministrul F. Waniolka a arătat 
greutățile întîmpinate în industria 
cărbunelui.

Delegația guvernamentală so
vietică a vizitat apoi districtul 
industrial al Sileziei Superioa-e. 
Pretutindeni ei au fost salutați 
de o mare mulțime — mineri, me. 
talurgiști, 
care 
calde

și-a 
de

chimiști, textiliști — 
exprimat sentimen ele 
prietenie și lră( e țață

★

de poporul sovietic, față de pri
ma (ară a socialismului.

La Chorzow delega ia a vizi
tat uzina de construcții de otel, 
una din ce'e mai mari întrepr.n- 
deri ale tării. In fața porților uzi
nei, muncitorii au întîmpinat cu 
ovații pe N. A. Bulganin. G. K. 
Jukov și pe ceilalți oaspeți so
vietici.

însoțiți de directorul uzinei, 
membrii delegaței au vizitat ate
lierul de vagoane, atelierul meca
nic, atelierul pentru fabricarea 
mașinilor de transport elec'rice 
pentru mine. N. A. Bulganin s-a 
oprit în fiecare sector, a stat de 
vorbă cu tînărul sudor P Faris, 
cu bătrinul muncitor G. Lech și 
cu alții. El s-a interesat de con
dițiile de muncă, de viață, de ni
velul de trai. Muncitorii au po
vestit cu multă plăcere despre 
munca și viața lor.

— Vă mulțum m călduros pen
tru vizita făcută în Silezia — a 
spus la despărțire I. Mcrawik, 
șeful secției de vagoane, adresîn- 
du-se oaspeților sovietici. Ne vom 
aminti întotdeauna de vizita dv. 
la noi.

Delegația a străbătut încet stră
zile orașelor industriale din Sile
zia — Bytom, Zabrze, Rudy 
Szleuska, Nowi Bytom, fiind sa
lutată pretutindeni de mii și mii 
de oameni. Oaspeții au continuat 
să viziteze timp de cîteva o-e 
orașele și centrele industriale ale 
Sileziei Superioare. lnapoindu-se 
apoi la Chorzow au vizitat 
parcul de cultură și odihnă și cel 
mai nou și mai mare stadion din 
țară inaugurat în ziua celei de a 
12-a aniversări a renașterii Po 
loniei.

In același parc. R Neszporek, 
președintele Consiliului popular 
voevodal, a oferit un dejun în 
cinstea delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice.

Ne-am adunat astăzi, a spus el 
printre altele, pentru a discuta 
împreună sarcinile care stau în 
fața colhozurilor, sovhozurilor și 
stațiunilor de mașini și tractoare, 
în fața tuturor lucrătorilor din 
agricultura regiunilor siberiene. 
De aceea în cuvîntarea mea vreau 
să acord acestei probleme princi
pala atenție. Este plăcut să-ți 
dai seama că agricultura noas
tră progresează. Mulți tova
răși au 
semnate 
reale. Și 
baza agriculturii. Valorificarea 
pămînturilor noi a deschis posi
bilități reale pentru o creștere 
considerabilă a producției de ce
reale. Tovarășii din Altai au de
clarat că ținutul lor va da anul 
acesta statului 300 de milioane 
de puduri de cereale. Gîndiți-vă 
tovarăși ce cifră remarcabilă este 
aceasta ! Abia cu 3—4 < ani în 
urmă Altaiul nu a dat nfai mult 
de 60—70 milioane de puduri de 
cereale. Colhoznicii șl lucrătorii 
din sovhozurile Siberiei și-au pro
pus să predea statului 1 mihard 
de puduri de cereale. Ei au che
mat la întrecere R.S.S. Cazahă și 
au chemat lucrătorii din agricul
tura Cazahstanului să predea și 
ei statului cel puțin un miliard de 
puduri de cereale.

Regiunile și ținuturile din 
R.S.F.S.R. și-au luat angajamen
tul să predea anul acesta statului 
2.200.000.000 de puduri de cereale, 
adică tot atîtea cereale cîte s-au 
colectat nu demult în întreaga 
Uniune Sovie.ică. Aceasta a deve
nit posibil datorită valorificării 
pămînturilor îr.țelenite și virgine. 
Iată ca”e este puterea pămînlu- 
rilor înțelenite! Milenii în
tregi aceste terenuri au rămas 
părăginite și nu au adus nici un 
folos omului. In prezent ele sînt 
puse în slujba poporului nostru. 
După cum au subliniat pe bună 
dreptate tovarășii care au luat 
cuvîntul. Comitetul Central al 
Partidului a trasat just linia sa 
în domeniul dezvoltării agricul
turii, avîntului economiei țării și 
bunăstării poporului. Și această 
linie justă este rezultatul legă
turii strînse și indisolubile a Par
tidului cu poporul.

Anul acesta s-a obținut o re
coltă bună, a continuat tov. Hruș
ciov. Dar în prezent, tovarăși, ea 
trebuie să fie bine strînsă.

Dună aceea tov. Hrușciov a 
analizat problemele dezvoltării

Mulți
citat aici 
cu privire 

cerealele

tova- 
date in- 

la ce- 
constituie

sporirii
Siberia,

creșterii animalelor și 
producției animaliere în _____ .
precum și problema cartofilor și 
a legumelor.

Tov. Hrușciov a criticat Mini
sterul Agriculturii al U.R.S.S. 
și Ministerul Sovhozurilor al 
U.R.S.S. pentru atitudinea lor in
diferentă față de aprecierea siste
mului de lucrare a pămîntului 
propus de T. S. Malțev.

O parte însemnată a cuvîntării 
sale tov. Hrușciov a consacrat-o 
necesității de a se crea un sistem 
de mașini în agricultură.

In prezent, a continuat tov. 
Hrușciov, sute de mii de oameni 
din orașe pleacă la recoltarea ce
realelor. Toți vor să participe la 
această muncă importantă și de 
cinste.

Aceasta dovedește înaltul ni
vel de conștiință a poporului nos. 
tru. Dar nu se poate, tovarăși, să 
trimitem în fiecare an oameni ai 
muncii din orașe la strîngerea re- 
collei. Trebuie să ne gîndim ce 
mașini și în ce cantități sînt ne
cesare agriculturii, să punem la 
punct producția lor pentru a face 
față strtngerii recoltei cu un nu
măr minim de brațe de muncă.

Tov. Hrușciov a atras atenția 
participanților la consfătuire asu
pra necesității măririi producției 
de păstăioase pentru boabe. Este 
foarte important ca colhozurile și 
sovhozurile să predea statului mai 
multă mazăre, borceag și alte 
păstăioase pentru boabe. Poate 
merită să fie elaborate stimulente 
materiale care să contribuie la 
sporirea producției acestor cul
turi.

Trebuie extinse suprafețele cul
tivate cu sfeclă de zahăr. In Altai 
și in alte regiuni colhozurile frun
tașe obțin cîte 20.000—25.000 kg. 
de sfeclă la hectar. Există prin 
urmare posibilitatea de a crea în 
Siberia o bază pentru producția 
de zahăr. Dar paralel cu extinde
rea suprafețelor cultivate cu 
sfeclă, este necesar să se lupte 
pentru o largă mecanizare a cul
tivării ei. să se introducă semă
natul acestei culturi cu semințe 
cu o singură rădăcină pivotantă, 
aplicind metoda cuiburilor așezate 
în pătrat. Aceasta va reduce chel
tuielile de muncă la primul rărit 
al sfeclei.

In cuvîntarea sa tov. Hrușciov 
a vorbit despre necesitatea de a 
se continua lucrările pentru pu
nerea în valoare de noi terenuri; 
în special trebuie trecut la valo-

rilicarea pămînturilor în ținutu
rile Habarovsk și Primorie, .peniru 
a dezvolta acolo cultura cereale
lor și îndeosebi cea a cartofilor și 
a legumelor, pentru a asigura 
prin produse proprii nevoile oa
menilor muncii în Orientul înde
părtat.

Tov. Hrușciov a acordat în cu
vîntarea sa o mare atenție proble
melor organizării vieții muncito
rilor în noile sovhozuri. El a spus 
că în multe sovhozuri se simte 
lipsa de locuințe, nu sînt cluburi 
și alte instituții soc:al-cu!turale. 
Tineretul nu a-e unde să și pe
treacă timpul liber

Cunoașterea noilor sovhozuri 
arată că comsomo'ul nostru nu 
lucrează în suficientă măsură cu 
tineretul, nu manifestă grija ne
cesară pentru educarea tinerilor 
muncitori, pentru organizarea în 
mod plăcut a timpului lor liber.

In încheierea cuvîntării sale, 
tov. Hrușciov a spus:

In prezent trebuie să mărim 
exigența față de noi înșine, să cu
noaștem mai concret și mai adînc 
munca noastră. Trebuie să acor
dăm mai multă atenție muncii 
politice în mase, să dezvoltăm 
inițiativa conducătorilor de ra
ioane. colhozuri, sovhozuri, a col
hoznicilor, lucrătorilor din S.M.T.- 
uri și sovhozuri, pentru ca viața 
să pulseze într-un ritm maf viu. 
Trebuie să dezvoltăm critica și 
autocritica, să luptăm împotriva 
îngîmfării care împiedică mersul 
nostru înainte. Sînt convins că 
după această consfătuire, etnd 
veți fi din nou acasă, veți cîntări 
posibilitățile voastre și veți des
coperi lipsurile pentru a le lichida 
și a merge înainte cu mai mult 
succes.

★
La 24 iulie, pe stadionul pa

voazat festiv din Novosibirsk, a 
avut loc un miting la care au 
participat 150.000 de oameni ai 
muncii ai orașului, miting con
sacrat terminării lucrărilor con
sfătuirii lucrătorilor din agricul
tura Siberiei. Cei prezenți au sa
lutat apariția la tribună a lui 
N. S. Hrușciov. prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., N. I. Beliaev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
M. A. Iasnov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R.

Participanții au ascultat cu deo
sebită atenție cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov, cuvîntare pe 
care au subliniat-o în repetate 
rînduri prin aplauze.

Ho Și Min:
Poporul vietnamez e hotărît 
să lupte pentru îndeplinirea 
acordurilor de la Geneva

Plenara C. C. 
al P. M. U. P. 

și-a reluat lucrările

Directivele cu privire 
cel de-al ll-lea plan cincinal 

de dezvoltare a economiei 
naționale a Ungariei

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
MT.I. transmite: La 25 iulie zia
rele au publicat Directivele cu 
privire la cel de-al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a Ungariei, apro
bate de Comitetul Central al Par
tidului celor ce muncesc din Un
garia la plenara care a avut loc 
între

In 
mul 
lis'e 
cu 47—50 la sută în comparaț’e 
cu anul 1955. Producția mijloa
celor de producție (grupa A) va 
crește cu 58 
obiectelor de 
cu 38-40 la

Directivele 
nitului național cu 40 la sută. In 
decurs de cinci ani. din fondurile 
statului se alocă 76—78 m liarde 
de forinți (cu 10—12 miliarde

la

18 și 21

Directive 
producției 
va crește

iulie.
se arată că volu-
industriei socia-

pînă în anul 1960

60 la sută, iar a 
consum (grupa B), 
sută.

prevăd sporirea ve-

mai mult decît în primul cinci
nal). peniru investiții printre 
care investițiile în industrie se 
vor cifra la 32 dx. --
forinți și în 
miliarde. In 
lea cincinal, 
producție cu 
decît în primul cincinal. Produc
ția cerealelor al'mentare se va 
ridica în anul I960 la 29—30 mi
lioane chintale în comparație cu 
27 milioane chintale în anul 1955.

Cel de-al doilea plan cincinal 
prevede sporirea salariului real 
al muncitorilor și funcț'onarilor, 
precum și a veniturilor țărănimii 
muncitoare în medie cu 25 la su
tă In anii celui de-al doilea cin
cinal se va începe, și în cursul 
celuî de-al treilea cincinal se va 
termina, trecerea la ziua de lucru 
de șapte ore în industrie. I

32 -34 miliarde de 
agricultură — la 13 
anii celui de-al doi- 
agricultura va da o 
27 la sută mai mare

HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenjia vietna
meză de informații la 25 iulie, In 
cadrul următorului interviu acor
dat corespondentului din Hanoi al 
agenției France Presse, Jean A. 
Georges, președintele Ho Și Min 
a reafirmat hotărîrea poporului 
vietnamez de a lupta pentru de
plina înfăptuire a acordurilor de 
ia Geneva.

întrebare (1) : S a împlinit ter
menul fixat prin acordurile de la 
Geneva pentru ținerea de alegeri 
libere în întregul Vietnam și to
tuși alegerile nu pot avea loc. 
Cine credeți că poartă răspunde
rea pentru această situație ?

Răspuns : Este limpede că răs
punderea pentru această situație o 
poartă în special cercurile inter
ventionists americane și autori
tățile proamericane din Vietna
mul de sud.

Franța, care a semnat aceste a- 
corduri, poartă și ea răspunderea.

întrebare (2): Credeți că de 
acum înainte acordurile de la Ge
neva vor fi lipsite de valabiiitate? 
In caz afirma.iv cum credeți că 
poate fi realizată unificarea Viet
namului ? In caz negativ, cum 
concepeți continuarea aplicării 
prevederilor acordurilor din 1954?

întrebare (3) : Ce măsuri in
tenționează să ia guvernul dum
neavoastră pentru a pune capăt 
impasului rezultat din neaplicarea 
prevederilor politice ale acorduri
lor de la Geneva ?

Răspuns la întrebările (2-3) : 
In nici un caz acordurile de la Ge
neva nu-și pot pierde valabilita
tea.

Cu sprijinul larg al guvernelor 
și popoarelor iubitoare de pace și 
democrație din lumea întreagă, 
poporul nostru, atît din nord cit 
și din sud, este hotărît să lupte 
pentru deplina înfăptuire a aces
tor acorduri

întrebare (4) : Este guvernul 
dumneavoastră de acord să admi
tă eventual prezența Ia Hanoi a

unei misiuni de legătură sud viet
nameză în Comisia internațională 
de supraveghere și control dm 
Vietnam ? Consimte guvernul 
dumneavoastră să primească re
prezentanți ai comandamentului 
armatei sud vietnameze în comi
sia centrală mixtă de armistițiu ? 

Răspuns: Sîntem de acord să 
procedăm astfel, în baza prevede
rilor acordurilor de la Geneva.

întrebare (5) : La Hanoi circulă 
insistent zvonuri că se proiectează 
un schimb de populație între cele 
două zone ale Vietnamului. Pu
teți confirma că tratativele refe
ritoare la această chestiune au 
avut loc între guvernul dumnea
voastră și cel din Saigon ?

Răspuns: Guvernul nostru a 
propus în repetate rînduri autori
tăților sud vietnameze șă se sta
bilească o liberă circulație a popu
lației între cele două zone.

Pînă în prezent nu am primit 
nici un răspuns.

Pînă în prezent nu s-au dus 
tratative în legătură cu această 
problemă.

întrebare (6) : Guvernul dum
neavoastră proiectează organiza
rea unor alegeri numai în Vietna
mul de nord pentru reînoirea 
mandatelor în Adunarea Naționa. 
lă a Republicii ~ 
nam, aleasă în 
din 1946?

Răspuns: Noi ne pronunțăm 
pentru organizarea unor alegeri 
generale pe întreaga națiune în 
vederea realizării unității națio
nale, în conformitate cu acordu
rile de la Geneva.

întrebare (7) : Guvernul dum
neavoastră intenționează să stabi
lească relații diplomatice cu alte 
țări decît cele din blocul demo
crațiilor populare?

Răspuns : Politica noastră ex
ternă este de a stabili bune rela
ții cu toate țările care doresc a- 
ceasta, pe bază de reciprocitate, 
egalitate și respectarea celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). - 
P.A.P. transmite : La 23 iulie cea 
de a 7-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez și-a reluat lu
crările. In cadrul plenarei au con
tinuat dezbaterile la rapoartele 
„Cu privire la situația politică și 
economică și la sarcinile funda
mentale ale partidului" și „Cu 
privire la prevederile planului 
cincinal pe anii 1956—1960“.

★
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite : în cea de a 5-a 
zi a plenarei a 7-a a Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez la 24 iulie au 
continuat discuțiile cu privire la 
ambele rapoarte prezentate ple
nare?.

In cursul discuțiilor au luat cu- 
vîntul următorii tovarăși : Skrzes- 
zewski, Albrecht, Starewicz, Moc- 
zar, Baranowski, Putrament, Le- 
winska, Bluski, Zambrowski, Ma- 
tuszewski și Ruminskî.

Dezbaterile plenarei continuă.

O nouă reducere 
a efectivului 

forțelor armate 
ale Cehoslovaciei

Democrate Viet- 
urma alegerilor

PRAGA 25 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : La 24 iulie a avut 
loc ședința lărgită a guvernului 
cehoslovac la care s-a adoptat ho
tărîrea cu privire la reducerea 
efectivului forțelor armate ale 
Cehoslovaciei cu 10.000, de oa
meni.

După cum se știe, anul trecut 
armata populară cehoslovacă a 
fost redusă cu 34.000 de oameni.

Guvernul Mollet 
a obținut 

de încrederevotul
25 (Agerpres). — La 

Adunarea Națională 
a terminat examinarea

PARIS. — Membrii delegației 
P.C.U.S., care au asistat la cel 
de-al XIV-lea Congres al P.C.F., 
au depus la 24 iulie o coroană de 
flori la mormîntul soldatului ne
cunoscut din Paris.

LONDRA. — In dimineața zi
lei de 25 iulie a părăsit Londra 
plecînd spre patrie delegația So
vietului Suprem al U R.S.S. în 
frunte cu E. A Furțeva, membru

le
al

al Comisiei pentru propuneri 
gislative a Sovietului Uniunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

PARIS. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului de externe al 
Franței a anunțat că la 30 iulie, 
ministrul de externe francez, 
Christian Pineau, va sosi la Lon
dra pentru a avea convorbiri cu 
Selwyn Lloyd, ministrul de Ex
terne al Angliei.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ultimul timp 
o parte a presei americane duce 
o campanie calomnioasă împotri
va unor colaboratori ai reprezen
tanței U.R.S.S. pe lîngă Organi
zația Națiunilor Unite, campanie 
inspirată de anumite cercuri din 
S.U.A., care năzuiesc să împiedi
ce dezvoltarea unor re'ații nor
male între Uniunea Sovietică și 
S.U.A. Tonul acestei campanii 
este dat de subcomisia senatoria
lă pentru problemele securității 
interne, în frunte cu senatorul 
Eastland.

Pentru ațîțarea acestei campa
nii calomnioase, comisia senato
rială atrage „martori** dintre tră
dătorii Uniunii Sovietice care au 
colaborat în perioada războiului 
cu hitleriștii și care în prezent își 
desfășoară activitatea în Statele 
Unite. Recent în cadrul subcomi
siei a luat cuvîntul unul din a- 
cești „martori“, un oarecare Șa
tov, care a servit la hitleriști și 
în prezent este unul din membrii 
organizației antisovietice din 
S.U.A., organizație care funcțio
nează sub patronajul autorități
lor americane.

In „mărturiile" sale Șatov a 
încercat în mod premeditat să 
compromită activitatea Iui R. Șa
povalov și A. Petuhov, colabora
tori sovietici la O.N.U. „Mărtu
riile** calomnioase provocatoare 
ale lui Șatov au fost folosite de

o parte a presei americane pen
tru a arunca o umbră asupra ac
tivității acestor colaboratori so
vietici la Organizația Națiunilor 
Unite.

In legătură cu această campa
nie calomnioasă reprezentanța 
U.R.S.S. ue pe lîngă O.N.U. a 
difuzat la 24 iulie următoarea de
clarație pentru presă :

In legătură cu știrile care au 
apărut în presa americană cu pri
vire la declarațiile făcute în fața 
uneia din subcomisiile senatoria
le de un oarecare Șatov, care a 
încercat să arunce o umbră asu
pra activității lui R. Șapovalov, 
colaborator al reprezentanței 
U.R.S.S. la O.N.U., și a cetățea
nului sovietic A. Petuhov, colabo
rator al secretariatului O.N.U„ 
reprezentanța U.R.S.S. pe lîngă 
O.N.U. consideră necesar să de
dare că afirmațiile lui Șatov nu 
au nici o bază și sînt pe de-a 
întregul născocite.

Se creează impresia că aceste 
„mărturii" ale lui Șatov reprezin
tă încă unul din episoadele cam
paniei calomnioase duse în ulti
mul timp de o parte a presei a- 
mericane împotriva colaboratori
lor reprezentantei U.R.S.S. pe 
lîngă O.N.U. și, judecind după 
toate, este inspirată de cercuri 
care năzuiesc să împiedice dez
voltarea unor relații normale între 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii.

In Algeria — 
mizerie, suferință

.~-.fr

a Atrocitățile comise de for-
\ țele militare și poliția france- 
\ ză în repetatele „operațiuni 
a de curățire4* din Algeria^ 
a cum obișnuiesc să denumească 
\ agențiile occidentale acest ne- 
x socotit război colonialist, au 
a luat proporții deosebit de 
a mari. In ultimele zile, rezis- 
x tența patrioților algerieni a 
x fost atît de îndîrjită, îneît for- 
x țele colonialiste s-au văzut ne- 
x voite să acționeze în lupte 
x corp la corp.
a Dorința fierbinte a poporu-
x lui algerian pentru cucerirea 
x independenței patriei, pentru 
x libertăți democratice și pîine, 
x este piătită cu mult singe, 
x Sute de morți, mii de patrioți 
x arestați și alte zeci și sute de 
x mii de oameni pașnici căzuți 
x victime ale foametei și mize- 
x riei, constituie bilanțul acestui 
x război.
x De pe urma „operei de pacî-
x ficare a Algeriei**, cum intitu- 
x lează guvernul francez aceas- 
x tă ofensivă, suferă nu numai 
x populația algeriană dar și po- 
x porul francez, care suportă pe 
x propria lui piele gravele 
x percusiuni economice.
x Războiul colonialist din
x geria costă zilnic aproape 
x miliard de franci. Deși, în 
x clarațiile sale, ministrul de fi- 
x nanțe al Franței, Ramadier, a 
x apreciat că acest război va 
x mai necesita „800.000.000 do- 
x lari în plus", chiar cercurile 
x oficiale consideră că cheltuie- 
x Iile necesitate de război în 
x cursul acestui an vor depăși 

cu alți 285.000.000 dolari suma 
x cerută de ministrul de finan- 
x țe. Aceasta înseamnă, pe de o 
A parte, noi și noi impozite pe

re-

Al
un 
de

spinarea poporului francez, Iar, $ 
pe de altă parte, alte mii și A 
sute de mii de victime ale po- A 
porului algerian, care se sba- J 
te în ghiarele morții și ale A 
mizeriei. x

Subliniind greutățile cărora x 
Franța trebuie să le facă față /) 
în războiul din Algeria, zia- 
rul englez „Scotsman*4, arată $ 
că în pofida încercărilor gu- J 
vernului francez de „a cîști- <0 
ga pe musulmani prin reforme x 
sociale și economice, aversiu- q 
nea față de colonialiști este în 
creștere și rîndurile mișcării > 
de eliberare se îngroașe** > 
Populația algeriană „nu ia în \ 
serios propunerile de reformă \ 
ale guvernului francez, deoa- \ 
rece ea știe că numai liberia- \ 
tea politică va putea consolida \ 
cuceririle economice și sociale, \ 
cîștigate“ — constată, apoi, \ 
ziarul. Cum pot fi luate în \ 
serios asemenea propuneri, x 
care nu garantează dreptul la \ 
independență, libertate și o \ 
viață prosperă poporului alge- \ 
rian ? In Algeria se pot nu- x 
măra cu miile copiii care-și \ 
caută prin zdrențe și gunoaie \ 
îmbrăcămintea și hrana. (Cli- x 
șeul de mai sus înfățișează un \ 
asemenea aspect din localita- \ 
tea SelcmbierL Dar poporul x 
nu disperă. Patrioții algerieni \ 
luptă cu arma în mină pentru a 

cucerirea drepturilor legitime \ 
ale întregului popor, pentru x 
pace și o viață mai ome- > 
nească. \

în scopul atingerii acestui x 
țel, opinia publică internațio- 
nală iși alătură glasul cerind t 
cu insistență: „Pace în Al
geria'. !>

// /

SPORT!
• Miercuri au luat sfîrșit între

cerile celei de a doua ediții a 
campionatelor republicane de pen
tatlon modern. Timp de cinci zile 
cei 14 concurer.ți participant la 
această competiție s-au întrecut 
în probele de călărie, scrimă, tir, 
natație și cros. Ultima probă a 
campionatelor, crosul desfășurat 
miercuri la Călugăreni a fost 
cîștigat de concurentul V. Teo- 
dorescu cu timpul de 15’00”8/10.

în urma rezultatelor înregistra
te în cele cinci probe, titlul de 
campion republican de pentatlon- 
modern pe anul 1956 a fost cuce
rit de Dumitru Țintea (Progre
sul), care a totalizat 443 L5 
puncte.

In clasamentul pe echipe, pri
mul loc și titlul de campioni a re
venit reprezentanților asociației 
Progresul cu 12.403,5 puncte ur
mați de C.C.A. cu 9988 puncte.

'• La 23 iulie a început în ora
șul Sopot un mare turneu inter-

PARIS 
25 iulie, 
Franceză . ___
proiectului de lege cu privire la 
bugetul cheltuielilor civile pe a- 
nul 1956. După cum s-a mai anun
țat, Guy Mollet, președintele Con
siliului de Miniștri, a cerut votul 
de încredere, pentru adoptarea 
articolului XII din proieclul de 
lege (care prevede introducerea 
impozitelor la transportul măr
furilor pe fluvii și cu automobi
lele), precum și pentru adoptarea 
proiectului de lege în ansamblu.

După numărarea voturilor s-a 
constatat că 285 de deputați au 
votat pentru încrederea în guvern 
(și, prin urmare, pentru adoptarea 
proiectului de buget privind chel- r 
tuielile civile), iar 115 deputați au I național de tenis la care iau parte 
votat contra. ' jucători din Finlanda, R.P.R., Da-

nemarca, R.P.F. Iugoslavia. Fran
ța, R.D. Germană și R. P. Polonă. 
In primul tur al probei de simplu 
bărbafi, reprezentantul nostru Gh. 
Viziru l-a învins pe tenismanul 
polonez H. Skondcki cu 4—6, 6—1. 
6—1. Bardan a obținut victoria tn 
fafa lui Kowalcewski (R.P. Polo
nă) cu 6—1, 6—2. în proba de 
simplu femei, jucătoarea romlnă 
Julieta Namian a cedat 
fa/a polonezei Gerigkowna 
2—6, 3—6.
ț In continuarea turneului 

care-l. întreprinde în tara noas- 
tră, echipa reprezentativă de lup
te clasice (tineret) a R.D Germa
ne a susținut marji seara o nouă 
întîlnire în orașul Tg. Mureș cu 
echipa secundă de tineret a 
R.P.R. Intilr.irea a fost echilibra
tă și s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate: 4—4.

« In zilele de 27 și 28 iulie va 
avea loc la Praga întilnirea tri
unghiulară de atletism dintre e- 
chipele de juniori ale R. Ceho
slovace, R.P.R. și R. P. Polone.

in 
cu

pe

RhPACțlA Șl AI)MINI$IRA|IA: Bu-’u-ejlr. Ph|* ^SJoteu*. lei 7.00 10- Seețli

r —-----
1b scrisori, Tel. 7.6G.91. TIPARUL : Combinatul Poligrafic Casa Scfnteii „I. V. Stalin’. STAS - 3452 - 52


