
Festivalul nostru regional
încă din anul trecut, unele re

giuni ca Suceava, Hunedoara și 
Stalin au luat inițiativa organi
zării de festivaluri regionale — 
în cinstea celui de-al VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților ce se va ține în vara 
aceasta lâ Moscova.

Ideea organizării și în acest 
!an, a festivalului în regiunea 
Suceava, a însuflețit tineretul 
din această parte a țării.

Dorind să aflăm amănuntele 
privind organizarea festivalului 
în regiunea Suceava, ne-am a- 
dresat tovarășului Ion Coman, 
secretar al Comitetului regional 
U.T.M., cu rugămintea să răs
pundă întrebărilor noastre.

— în primul rînd, ne-a spus 
tov. Coman. trebuie să precizez 
că organizarea festivalului din 
anul trecut a fost rezultatul unor 
discuții pe care le-a purtat cu 
doi ani în urmă, la Leningrad, 
tov. Petre Piucă, prim-secretar al 
comitetului regional, cu comso- 
moliștii sovietici. Festivalul de 
atunci a constituit un prețios 
precedent, o experieriță valoroa
să In organizarea actualului fes
tival. Noi am considerat că baza 
acestei manifestări tinerești tre
buie să o constituie faza pe co
mune. în centrul atenției noastre 

W stat antrenarea celor mai largi 
mase de tineri în manifestările 
cultural-artistice și sportive, 
acestea să capete Intr-adevăr 
caracter larg, de masă.

Evident, nu e suficient să 
experiență. Festivalul actual 
dică în fața noastră probleme 
complexe; necesită o pregătire 
mult mai vastă, implică o orga
nizare mai sistematică, mai bună, 
far exigențele sînt mai mari.

— Și, fiindcă ați amintit de o 
organizare mai sistematică, mat 
bună, a festivalului regional, 
v.am ruga să precizați în ce con
stă ea ?

— Simplificarea sistemului or
ganizatoric existent anul trecut, 
a constituit o primă măsură pen
tru mai buna conducere a lucră
rilor de pregătire a festivalului 
regional din acest an. în compo
nența comisiilor regionale și ra
ionale de organizare figurează 
^tovarăși competent — reprezen
tanți ai organizațiilor de partid, 
de masă, ai vieții economice șt 
de stat. De data aceasta, folo
sim mult mai mult cadrele di-

dactice șl de specialitate — pro
fesori de muzică, de educație fi
zică — șefii secțiunilor culturale 
ale sfaturilor populare etc.

— Cîte echipe artistice de a- 
matori sînt antrenate în acest 
festival? Cum se pregătesc ele?

— Numai de la sate șl casele 
raionale de cultură vor participa 
aproximativ 1000 de formațiuni 
artistice, ne mai vorbind despre 
cercurile artistice sindicale din 
cadrul întreprinderilor. Trebuie 
subliniat faptul că organiza'ea 
festivalului regional a prilejuit 
înființarea unor formații artistice 
noi, in multe locuri. Așa, de pil-
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dă, a luat naștere un ansamblu 
al tineretului la Dorohoi (120 de 
tineri), care repetă intens și se 
vor mai crea încă două: la Gura 
Humorului și Suceava. Dar nu 
numai atit. Cu acest prilej, echi
pele artistice existente și-au lăr
git rindurile prin atragerea unui 
mai mare număr de tineri In ac
tivitatea lor: de pildă peste 300
— în raionul Vatra Dornei; în 
raionul Fălticeni s-au creat 20 
formații artistice noi, in raionul 
Trușești — 10. in raionul Săveni
— 32, iar in comunele Mileanca, 
Darabani și Coțușca — raionul 
Darabani — echipele artistice de 
curind înființate, repetă de zor.

Intr-un stadiu de pregătire 
mai evoluat se află cele 36 de 
echipe artistice din raionul Da
rabani, care au început de mal 
mult timp repetițiile.

Odată ‘înființate, puse „pe roa. , 
te** aceste echipe, vom lupta ca 
ele să-și continuie și pe vitor 
activitatea, să nu se dezmem
breze — festivalul regional con
stituind in acest sens un mijloc 
de cuprindere, de atrugere masi
vă a tinerilor in munca cultural- 
artistică.

Concomitent cu desfășurarea 
festivalului tineretului, se va des
fășura și FESTIVALUL PIONIE
RILOR — manifestare culturală 
de masă, de mare amploare, pen
tru prima dată organizată in re
giunea noastră.

— Ne-afi vorbit mai mult des
pre întrecerile cultural-artistice. 
Dar în domeniul vieții sportive, 
întreprindeți ceva ?

— Fără îndoială că între prin, 
dem. Pentru pregătirea competi
țiilor sportive In cele mai bune 
condițiuni, s-au luat măsuri să 
se construiască în fiecare comu
nă baze sportive simple cu tere
nuri de volei, fotbal, baschet și 
cursa de obstacole G.M.A. în 
fiecare comună se vor procura 
din fonduri locale materialele 
sportive necesare.

Nu trebuie scăpată din vedere 
inițiativa colectivului sportiv al 
Uzinelor „Flamura Roșie** din 
Botoșani care a antrenat în com
petițiile sparțachiadei tineretului 
toate cele 1000 de utemiste.

Comisia regională a hotărît să 
se înființeze o insignă sportivă 
a festivalului, ce se va acorda 
sportivilor recordmeni pe raioa
ne și regiuni. Totodată, se va 
mai institui o „cuoă a festiva
lului" pentru cîștigătorii la fie
care disciplină sportivă.

In încheierea convorbirii noas
tre tovarășul Coman a adăugat 
că la festivalul regional se vor 
trimite delegați dintre cei mai 
buni utemiști, aleși în organiza
țiile de bază și că se vor confec
ționa 2.000 de insigne ale festi
valului regional, care se vor în
truna participanților.

Tinerii șt echipele artistice și 
sportive cele mai bune vor fi dis
tinse cu diploma festivalului re
gional.

La etapa finală — pe regiune 
a festivalului, vom invita, ca 

și în anul trecut, o delegație de 
comsomoliști.

Festivalul regional va avea loc 
în zilele de 6-7 iulie și se va în
cheia printr-un mare carnaval al 
tineretului.

Amintirile acestui festival — a 
spus dinsul — le vom strlnge 
într-un album de fotografii pe 
care îl vom trimite. împreună cu 
cadourile, la Moscova — orașul 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie din acest an.

I. MINDRU

Proletari din toate tftril», uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2492

Un concurs 
interesant

La comitetul orășenesc U.T.M. 
București din str. Negustori 
nr. 5 au început să sosească 
numeroase lucrări pentru con
cursul de creație organizat 
de către Comitetul orășenesc 
U.T.M., Sfatul Popular al Ca
pitalei și Consiliul Sindical 
Local, in cinstea celui de-al 
Vl-lea Festival al Tineretului 
și Studenților.

Printre primele lucrări pri
mite se găsesc poeziile tov. 
Sabin Paicu din calea Griviței 
130, schițele tov. Aura Cirtiță 
Nicolescu și un interesant sce
nariu pentru un film artistic 
de scurt metraj prezentat de 
tov. Florea Negoescu din bd. 
Magheru nr. 4. Veștile sosite 
din diverse organizații de 
U.T.M. ne dau certitudinea că 
acest concurs a atras multi 
tineri amatori de literatură, 
muzică și artă plastică.

Tineri de la Institutul de arte 
plastice, de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu** sau de 
la cercurile literare ale uzine
lor „Republica" și ,23 August" 
își revăd lucrările cu care vor 
participa.

Reamintim cu această ocazie 
că termenul pentru predarea 
ixcrărilor este 20 mai 1957.
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Petrol în ««« 
pantofi

Adevărata cucerire
A PĂMÎNTVLU1

Acum un veac pe harta lumii 
mai existau încă întinse „pete 
albe" : zonele necercetate încă din 
Africa, America de Sud, Asia 
Centrală, Siberia Canada de nord 
— fără a mai vorbi de vastele 
ținuturi polare. Astăzi cea mai 
mare parte a acestor regiuni este 
cartografiată, iar în anii ce vin 
exploratorii a nenumărate națiuni, 
vor răpi și continentului antarctic 
ultimele lui taine. S-a sfîrșit cu 
descoperirile de insule misterioase, 
care au alimentat imaginația atîtor 
romancieri, izvoarele marilor fluvii 
ne sînt astăzi toate cunoscute, alpi- 
niști îndrăzneți au atins vîrfurile 
celor mai semeți munți ai globu
lui, iar deasupra Polului Nord a- 
vioanele fac curse regulate de pa
sageri.

Putem spune că, în linii mari, 
cunoaștem suprafața planetei pe 
care o locuim. Dar culturile și 
plantațiile acoperă abia o zecime 
din întinderile uscatului terestru. 
Totalul suprafețelor irigate trece 
cu puțin de 100 milioane hec-

I. M. Ștefan
tare, ceea ce reprezintă cam 2*/« 
din regiunile deșertice. în Africa 
pustiurile ating o întindere care 
depășește pe aceea a întregii 
Europe, iar în Asia mai mult de 
jumătate din teritoriu prezintă 
condiții nefavorabile traiului. Chiar 
în Statele Unite o mare parte din 
suprafață e nelocuită. Astfel 35% 
din teritoriul S.U.A. sînt pămînturi 
pustii și uscate.

Lupta omului cu natura e 
veohe ca omul însuși. Minunate 
mărturii ale ei sînt străvechea fo
losire a apelor Nilului, pentru 
irigarea bazinului inferior al a- 
cestui fluviu, construcția „Canalu
lui Recoltelor** din China antică 
— rămas pînă astăzi cel mai lung 
din lume — lupta eroică a olan
dezilor cu marea prin crearea di
gurilor care smulg apelor ținuturi 
fertile.

Dar toate acestea, oricît de im-

presionante ar fi, sînt acțiuni izo
late, dacă le comparăm cu pro
blemele gigantice pe care le pune 
gospodărirea rațională a suprafe
ței pămîntești. Imblînzirea atomu
lui, descătușarea nelimitatei energii 
nucleare, dă omului putința să ac
ționeze la o scară planetară, ju- 
stificind proiecte care cu doua 
decenii în urmă ar fi putut să a- 
pară irealizabile, utopice.

FLUVIUL ASIEI CENTRALE

Oameni cu optică inversă

Un original concert m inima muntelui: fluierași! satului și baciul de la stină.

Vizitînd cămine 
și cantine studențești SURPRIZE...
Căminul nr. 1 (303) al Insti

tutului politehnic — București 
Am ajuns. Producem mirare. Un 
raid atît de matinal, la ora 8,30 ? 
Administratorul pare consternat. 
Raidurile vin de obicei mai tîrziu: 
atunci curățenia e făcută, dormi
toarele au aer de muzeu, iar stu
denții saturați de somn nu mai 
sînt în cameră. In sfîrșit, matinal, 
dar o dată veniți, îndrăznim pă- 
trunzînd în pavilionul B

Intr-un cămin nu-mi imaginez 
îjazde prea diverse; gazde a- 
grcabile și ospitaliere, gazde ne- 
2greabile și... gazde lipsă.

Fără exagerări, locatarele pavi
lionului B, în majoritate studen
te ale anului IV, se încadrează în 
prima categorie de gazde.

Bătăile de rigoare la ușă și vi
zita o declarăm începută I Cori
doare sobre, curate, într-o semi- 
lumină care înlesnește totuși pri
virii lectura repetatelor anunțuri : 
„Păstrați curățenie**, „Fumatul o- 
prit“, „Păstrați mobilierul**. Im
perative. imperative care pare-se 
au fost deplin împărtășite de stu
dente.

Șapirografiat, regulamentul re
centului concurs inițiat de Consi
liul Uniunii Asociației Studenților 
din Centrul Universitar Bucu
rești, pentru cel mai bine întreți
nut cămin studențesc, ne attage 
atenția pe fiecare ușă Iar din
colo de uși ne așteaptă o realita- 
tate care ne va asigura dacă stu
dentele au făcut lectura rînduri- 
lor aflate pe ușile lor.

îndrăznim! Camera B 08. Fe
tele, strînse toate în jurul unui 
pat, par într-o ședință. Ne cerem 
scuze pentru deranj, evităm dis- 
creți moațele răsbătînd de sub 
basmale și ne convingem de se
riozitatea ocupațiilor lor. Pregă
tesc materia („multă și grea**)’, 
pentru examenul de electroacusti- 
că din viitorul foarte apropiat.

Nota f.b pentru curățenie. No
ta f.b. difuzorului care funcțio
nează la intensitate maximă (de
monstrativ, tovarășului admin:s- 
trator îi rîd ochii. Cămin radio- 
ficat, ce vrei ?) Studentele, furate 
de studiu sînt absente la „cres- 
cendourile" melodice ale cutiuței 
din perete. Probabil, același ștu-

diu le solicită total, făcîndu-le ab
sente și de la nota inestetică pro
vocată de aglomerarea cuferelor, 
a lădițelor mari și mici, a valize
lor și valijoarelor ce odinnesc 
neerarhic pe dulapuri.

Administratorul privește nu mai 
puțin senin la acest decor, care

lacra
repetă de altfel și în camera 
10, B II etc.

se
B ..._______

O sugestie — un simplu anunț 
în cameră : musafiri, nu ridicați 
privirea prea sus și veți evita 
surprizele. (Deși o cameră pentru 
valize, cufere și coșuri goale sau 
orice altă soluție eficace ar fi 
poate mai onorabilă I).

Camerelor acestora care ar pu
tea participa în concurs nu for
mal, ci cu șanse, le lipsește însă 
un „ce“. Sînțem în căutarea 
„ce“-ului.

Camera B 2 28. Iată „ce“-ul : 
Culorile calde ale primelor lalele, 
culorile vii, atrăgătoare, ale cî- 
torva mici tablouri împrumută 
pereților ’o notă intimă, 
du-le, „răceala** de spital.

flori. Probabil că o bucățică din 
această notă se cuvine și băieților 
care au grijă de buchete... Bravo 
și băieților I

Intre două camere reușesc pri
mele-mi însemnări: curat, sobru, 
flori, regret lipsa soarelui care 
cu cîteva raze zbenguindu-se în
tr-o glastră, ar fi prefăcut totul 
în mai frumos.

De ce lipsesc draperiile din ca
mere nu m-a lămurit 
nistratorul. Nici el nu

Traversăm curtea 
Pavilionul D.

Sîntem în vizită la ________
anului I și II. Nici nu era Nece
sară intervenția însoțitorului nos. 
tru. La colțuri de pat, răsar ca-

1. LUCOMAȘ

(Continuare în pag. 3-a)

nici admi- 
știe. 
interioară.

studentele

Intriga istorioarei de față — 
foarte autentică — se țese, apa
rent banal, în jurul unei simple 
semnături.

O semnătură rotunjită din 
condei. înflorată voit, greu des
cifrabilă. O semnătură care s-a 
născut în 1957, februarie, ziua 21 
și care se păstrează pînă tn zi
lele noastre pe fișa de cititor cu 
numele Barbure Gheorghe, la 
biblioteca clubului „Constructo
rul" din București.

Faptele se cer povestite crono
logic, strict cronologic:

21 februarie 1957, biblioteca 
sus amintită, loco.

Un moț blond își face apariția 
in spațiul ușii. Un semn, și din 
urmă, îl ajunge un cap tuns cu 
mașina.

Mers legănat a două trupuri. 
Mormăit: „Bună ziua".

Doi noi cititori.
Două mîini care se apropie de 

birou, evidențiază ostentativ două 
tatuaje.

Doi puști. Exagerat de flegma
tici, revoltător de „șmecheroși", 
vag blazați.

— Da, mă numesc Bar-bu-re, 
Barbure cu B de la bocanc... 
șapte clase, muncitor la coopera
tiva „30 Decembrie"—ascensoa
re... îmi pun și semnătura ?... 
Proastă peniță... Așa...

Moment memorabil 1 Stimatul 
Gheorghiță a semnat grav și in
descifrabil (ca un om care se 
respectă, ca un viteaz, ca un erou 
cunoscător al durerilor, al sufe
rințelor înnobilante ale tatuaju
lui) prima fișă de cititor.

Dorește cărți bune, groase 
chiar. Vrea ceva cu dragoste, a- 
venturi, lupte, „cafturi serioase". 
Oftează: bibliotecă incomplectă I 
Puține volume. Numai 15.000. El 
citește repede. Profund și repede, 
îl tentează Walter Scott „1- 
vanhoe".

Patern, credinciosul amic ti re
comandă volumul I al „Donului 
liniștit"... Din nou mormăit: 
„Bună-seara". Mers legănat. Din 
spațiul ușii dispar un moț rebel 
și un cap tuns cu mașina.

Două noi fișe își iau locul în

ierarhia alfabetică din interiorul 
fișierului.

Următoarele vizite: 
martie 
april'e 
repede 
trece", 
marea

martie 6,
15, martie 22, aprilie 3,
22, 1957. Bar bure citește 
și profund: 
„Persoane străine", 
străbunilor".

„Regele pe-
....... „Che- 
„Till U le ris

pe pal-

confesiv: 
un semn

piegel", „Promoroacă 
m.eri".

Numai uneori, devine 
„tatuajul de pe mină e 
al bărbăției, blazarea —e o con
secință a „vieții de zbucium", tar 
șmecheria un dar de la natură.

în două luni și ceva eroul nos
tru a împrumutat nu mai puțin 
de șapte volume, aproximativ 
2.500 de pagini. Cifră demnă de 
laude. început onorabili Dar... 
urma alege.

începutul lui mai... un cititor 
înapoiază .,Ivanhoe", proteslind 
revoltat împotriva însemnărilor 
pornografice făcute de un necu
noscut, cu un scris infantil, pe 
ultimile pagini ale cărții. Pornesc 
cercetările. Penultimul cititor a 
fost „stimatul" Barbure. da, da, 
întocmai Bar-bu-re cu b de la 
bocanc.

Se cercetează toate volumele 
împrumutate de el.

Spirit foarte critic, fire erudită, 
blazatul Gheorghiță se scaldă 
inconsecvent între notații porno
grafice dezgustătoare și „inter
venții critice" foarte pe șleau: 
,,AnunfHI Stopî Cartea aceasta e

o carte foarte urâtă (fire necon- 
formistă, nu este nici adeptul 
noii ortografii) și nu e bună de 
nimic. Cel care o cttește e un 
bou, tîmpit. Etc. Semnat: Gh. 
Barbure",

Semnăiura-i atent caligrafiată, 
odihnește la sfîrșitul fiecărui vo
lum din cele șapte împrumutate.

Răposatul De Coster, trece cu 
greu, grație îngăduinței, exame
nul de viabilitate în fața exigen
tului cititor. Ce magnific tablou: 
contemporanul Barbure acordă un 
suficient, „nota de trecere", bă- 
trînului De Coster III

O veritabilă corespondență, 
purtată de bunii amici Barbure și 
lacob, umple paginile aceleiași 
cărți: „Ghifă. Am plecat acasă. 
M-am ȘUCARIT că m-ai înjurat. 
Mă doare CAPU. N. lacob..".

Costel, așteaptămă vin în 
cinci minute. Gheorghe Barbure"... 
etc. etc. etc...

Cariera de 
„Constructorul", s-a încheiat, 
tocmai glorios.

Tatuații Barbure și lacob, 
ridicat ancora. Navighează 
furtună.

Date biografice însă, spre 
niștea mea, am mai descoperit. 
Locul similar: sfîrșitul unui vo
lum. Semnătura și un auto-elogiu: 
„am citit cartea aceasta EU 
BARBURE GHEORGHE cel mai 
mare vagabond al cartierului A- 
lexandru Sahia (Armenească 43)".

Există prin urmare și oameni 
cu optica inversai Ei își etalează 
beteșugurile socotindu-le virtuți.

Barbure îmi preface o fostă ipo
teză într-o prezentă certitudine.

E poate — deocamdată — sin
gurul merit al existenței lui. Cu 
vremea, cine știe...

VALERIU LAZAROV

cititor, la clubul 
' Nu

au 
pe

li-

Criza de
Criza de guvern din Italia a 

început de aproape o săptămînă 
și încă nu se prevede o ieșire. 
Ar părea poate curios, dar ceea 
ce se desprinde pînă acum din 
activitatea anumitor cercuri poli
tice influente, este intenția de a 
reveni la vechea formulă guver
namentală destrămată. Aceasta 
este intenția lui Saragat, a lui 
Fanfani și Malagodi, adică a șefi-

Deschid, o nouă ușă Mă bucur 
sincer In camera B 2 27 găsesc 
iarăși flori. Pe o noptieră sau pe 
masa, nici nu rețin. Flori; lingă 
căministe preocupate de ecuații, 
formule și calcule — cîteva flori. 
Aici bat inimi sensibile, recepti
ve la frumos.
Nota „excepționâr camerelor cu*

.lor celor trei partide (partidul 
social-democrat, democrat-creștin 
și liberal—n.r.), care și-au împăr
țit puterea în anii din urmă și 
care vor și de aci înainte să și-o 
împartă.

Saragat de altfel nu face un se
cret din aceasta. Chiar joi el a 

‘luat o hotărîre scandaloasă; a 
* propus, și a obținut aprobarea 
‘‘amînării Congresului național 
'al partidului care era fixat pen
tru sfîrșitul lui iunie. Saragat știe 
că masele largi social-democrate 
sînt împotriva colaborării cu libe
ralii și deci împotriva unui nou 
guvern centrist de coaliție și e 

‘convins ca congresul s-ar pronun
ța împotriva unui astfel de gu
vern. Do aceea el a amînat con
gresul. Tn felul acesta lui Saragat 
îi va fi mai ușor să intre într-un 
guvern cu democrat-creștinii și

guvern din Italia
Corespondență 

telefonică din Roma

en liberalii de dreapta, ceea ce 
îi va înlesni lupta împotriva ori
cărei tendințe de apropiere de 
partidul socialist.

Democrat-creștinii și liberalii 
s-au pronunțat de asemenea pen
tru un nou guvern centrist de coa
liție. Acest lucru nu trebuie să 
surprindă pe nimeni. Pentru de- 
mocrat-creștini un nou guvern 
centrist înseamnă posibilitatea de 
a evita o alegere clară între dreap
ta și stînga, înseamnă posibilita
tea de a nu se angaja 
tr-un program clar, și, 
re, de a-și putea crea, 
titudine și demagogie, 
platformă în vederea 
generale din primăvara viitoare. 
Liberalilor, această cale le oferă 
posibilitatea de a continua să re
prezinte în guvern alături de 
democrat-creștini interesele mari
lor capitaliști reacționari.

Prin urmare se prevede că pre
ședintele Gronchi va însărcina 
marți sau miercuri pe democrat- 
creștinul Segni de a forma un 
nou guvern cvadripartit, care să 
cuprindă partidul democrat-creș-

deschis în- 
prin urma- 
prin incer- 
o oarecare 

alegerilor

tin, partidul social-democrat, pe 
liberali și republicani. Dar șansele 
ca un astfel de guvern să se for
meze și să funcționeze sînt pu
ține.

Intîi, pentru că republicanii par 
să nu fie dispuși să încerce din 
nou o experiență care pentru ei 
s-a arătat a fi — în toți acești 
ani — ruinătoare. De aceea Segni 
pentru a putea forma guvernul 
pe baza majorității parlamentare 
existente în Cameră va fi împins 
să ceară sprijinul dreptei monar
hice reacționare.

In al doilea rînd, și acest lucru 
e foarte important, ce program ar 
putea să-și fixeze un nou guvern 
centrist ? Guvernul Segni a căzut 
tocmai pentru incapacitatea sa de 
a face față problemelor reale ale 
țării, începînd cu cea a reformei 
contractelor agrare. Or, noul gu
vern Segni va fi paralizat de ace
eași totală incapacitate, de ace
leași contradicții care au explo
dat în aceste ultime luni în sînul 
social-democrației, între social- 
democrație și dreapta liberală, în
tre sindicatele democrat-creștine 
și guvern și care vor răbufni din 
nou din prima zi.

Opinia publică nu poate să nu 
protesteze energic împotriva inten-

(Continuare în pag. IV-a)

Pustiurile Chinei de apus și 
Mongoliei, Gobi. întinderi de mi
lioane de kilometri pătrați aproape 
nelocuite care se pîrjolesc sub 
soarele dogoritor al Asiei Centrale. 
Cu 1.000—2.000 km. mai la sud 
sînt izvoarele bogatelor fluvii ale 
Tibetului: Brahmaputra și Saluin 
care se varsă în Oceanul Indian 
Mekongul, Ian-tze-ul și 
ho-ul care ajung pînă în 
Chinei. Nici unul din ele
îndreaptă spre nord și fiecare din 
ele are un mare surplus de apă.

Inginerul A. A. Șulga a con
ceput un proiect gigantic. Acesta 
prevede captarea, cu ajutorul unor 
baraje, a părților superioare ale 
acestor fluvii, colectarea apei cu 
ajutorul unui canal și crearea unui 
fluviu al Asiei Centrale, care să 
curgă spre nord.

UN BARAJ INTRE DOUĂ 
OCEANE

Peninsula Kamciatka și Anglia 
se află la aceeași latitudine. Si 
totuși cîtă diferență între climele 
lor, între condițiile de viață care 
există în aceste două regiuni ale 
lumii 1 Explicația ? Anglia recol
tează binefacerile curentului cald 
al Gulf-StreamuluL. în timp ce 
coasta Kamciatkăi suferă ae pe 
urma curentului arctic, provenit 
din apele reci care pătrund în 
Pacific prin strîmtoarea Behring 
din Oceanul înghețat de Nord. 
Aceleași ape reci au făcut din 
nord-estul Siberiei și Alaska 
un semipustiu al zăpezilor și ghe
țurilor.

împotriva acestor vitregii ale na 
turii se ridică proiectul „Barajului 
Behring**, care va opri drumul ape
lor reci ale Arcticei spre sud. Cu
rentul înghețat al Kamciatkăi va 
dispare. Apele calde ale Pacificului 
vor încălzi coastele Siberiei răsă-

(Continuare îa pag.

Șriji ce trebuie să faceți 
dacă o lenjerie v-a fost confec
ționată prea pe măsură $i vă 
e frică să nu „intre" la spălat, 
sau dacă constatați, la venirea 
verii, că încălțămintea, pe care 
ați purtat-o destul de comod 
în timpul iernii, acum s-a 
uscat și vă strînge ?

Și într-un caz și într-altul 
folosirea petrolului, spălarea 
lenjeriei în benzină sau unge
rea pantofilor — întinși în 
prealabil pe calapod — cu 
petrol, le vor „stabiliza" în 
forma dorită.

Care să fie explicația acestor 
fenomene ?

Se știe că orice corp capilar 
poros, cum e și cazul pielei 
de animale sau al unei țesă
turi, conține în interiorul său 
o sumedenie de spații libere. 
Aceste spații, fie că se umplu 
cu apă, în cazul introducerii

♦ obiectului direct în apă sau
♦ ținerii sale sub vapori, fie că 
I se pot contracta, pe măsura
♦ eliminării cantității de apă 
ț absorbite.
J Există o ramură industrială 
' în care aceste fenomene au o 
I mare importanță în cursul
♦ procesului de fabricație, în- 
ț trucît de ele depinde in bună 
I măsură calitatea produsului
♦ finit. Este vorba de tăbăcirea 
ț pieilor pentru fețe de încălță- 
4 minte. în momentul de față
♦ preocuparea tehnicienilor se 
J îndreaptă spre obținerea unei 
J suprafețe cit mai mari a pielii;
♦ fiecare centimetru pătrat clș- ' 
J tigat în plus are o deosebită i 
I însemnătate.

2-a)

I Tovarășul Nicolae Isăilă, in- 
♦ giner șef al întreprinderii de 
J pielărie „11 Iunie" din Rm. 
I Vilcea, s-a întrebat dacă, pe 
! măsura eliminării apei supusă 

evaporării forțate din piele în 
I timpul operațiunilor normale 
♦ de tăbăcire, spațiile libere nu 
♦ ar putea fi ocupate de o altă 
I substanță, care să oprească 
♦ contracția pielei la uscare, 
ț fără să mai fie nevoie de in- 
I tervențiile mecanice, „brutale". 
4 Inginerul Isăilă s-a oprit asu- 
♦ pra produselor petrolifere albe, 
J in special white spirit și pe- 
♦ trol lampant, precum și 
♦ asupra uleiurilor cu vîscozitate 
I mică.
♦ încercările făcute la fabrica 
J„U Iunie" au dat roade. Pieile 
♦ impregnate cu asemenea pro- 
T duse in timpul procesului de 
4 fabricație au căpătat o supra- 
♦ față cu aproximativ 15 la sută 
• mai mare decît cele tăbăcite 
I in mod clasic.

[Experiențele încununate de 
succes de la fabrica „11 Iunie" 
țau fost continuate la intreprin- 

T derea „Kirov" din Capitală, cu 
ș rezultate 
tin acest . .
| ducerea acestui procedeu la 
ș celelalte întreprinderi de spe- 
♦ cialitate.

tot atit de pozitive, 
an se continuă intro-

T E L E G R A M Ă
Excelenței sale d ’ ’ ' * .

Președintele Republicii Austriece
domnului dr A DOLF SCHARF,

VIENA

§

Vă rog să primiți. Excelentă, felicitările Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și ale mele personal pentru alegerea dv. ca pre
ședinte al Republicii Austria.

Vă transmit cu această ocazie cele mai bune urări pentru pros
peritatea poporului austriac și-mi exprim convingerea în dezvol
tarea rodnică a relațiilor dintre Austria și Ruminia, spre binele 
popoarelor noastre, al păcii și securității Internationale.

Dr. PETRU GROZA, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romlne

Sosirea în Capitală a delegației Scupșcinei
Populare Federative Iugoslave

Sîmbătă 
Capitală 
Populare 
care, la Invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, va 
face o vizită de prietenie în tara 
noastră.

Din delegație fac parte : Blajo 
lovanovici, președintele Scupșci
nei Populare a R. P. Muntene- 
gru, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Cornii- 
niștilor din Iugoslavia, secretar 
al C C. al Uniunii Comuniștilor 
din Muntenegru, conducătorul de
legației, Slobodan Penezici, mem
bru al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Șefket Maglailici, membru al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, membru al Comitetu-

la amiază a sosit în 
delegația Scupșcinei 
Federative Iugoslave

lui Executiv al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și Her- 
țegovina, Viktor Avbeli, președin
tele Uniunii Centrale Cooperatiste 
din Slovenia, Mara Națeva, se
cretară a Comisiei de Control a 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Lazar Moisov, direc
torul ziarului ..Nova Makedonia*4, 
Giura lovanovici. membru al Co
mitetului regional Voevodina al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Iurai Hrjeniak, secretar al Co
mitetului de plasă Crijevți al 
Uniunii Comuniștilor din Croația, 
Geavid Nimani, vicepreședintele 
Comitetului popular regional Co- 
sovo și Metehia, Sreten Vucico- 
vici, activist al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Ilia 
Ricanovici. secretar al Comitetu
lui de plasă Beli Manastir al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia. 
Veselin Radoicici, directorul ra

finăriei pe petrol din Bosanskî 
Brod. Edo Zorce, președintele 
Consiliului cooperatist de plasă 
din Maribor, Pantelija Prokici, 
secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Bă. 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de deputății : Gh. Apostol, 
membru al Biroului Politic ai
C. C. al Partidului Muncitoresc. 
Romîn, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Tiță Flo
rea și I. Gh. Maurer, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, Gh. Stoica, membru al C.C. 
al P.M.R., membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Florian 
Dănălache. membru al CC. al 
P.M R.. prim secretar al Comite
tului . Orășenesc București al 
P.M.R., Emil Popa. Gh Vidrașcu, 
Vasile Cristache, Aneta Marines
cu, Constantin Mateescu, D. Simu. 
lescu, Gh. Vasilichi, Al Senc^vici,
D. Praporgescu, Stanciu Stoian, 
Mihail Cruceanu, precum și 
A. Mălnășan, adjunct ai mi
nistrului Afacerilor Externe, 
Octav Livezeanu și Al. Buican, 
vicepreședinți ai I R R.C.S., Pa
vel Babuci, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, dr. Ion 
Bîrzu. vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Sfatului Popii. 
Iar al Capitalei, de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile orașului 
București.

Au fost de față Nikola Vuia- 
novici. ambasadorul R P.F. Iugo
slavia Ia București. Milutin Po- 
povici. prim-secretar. și alți 
membri ai Ambasadei R.P.F. Ith 
goslave.
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ritene, Kamciatkăi, Alaskăi — mo
dificând radical clima pe o supra
față de peste zece milioane de 
kilometri pătrați. Pompe puternice, 
folosind energia nucleară, vor îm
pinge apoi curenți calzi pînă în 
Oceanul înghețat de nord, de-a 
lungul coastelor nordice ale Sibe
riei și Canadei.

SOARTA FLUVIILOR 
SIBERIENE

Dintre proiectele care prevăd 
remedierea acestei situații, unul 
atrage în mod deosebit atenția. 
Este vorba de planul captării unei 
mari părți a apelor care se varsă 
în partea de nord a Mării Negre 
(Nistrul, Niprul, Donul, Cubanu) 
etc.) și de dirijarea lor, cu ajuto
rul unui canal, în Casnică. Pe 
lîngă îmbogățirea în apa a Mării 
Caspice, aceasta va atrage scăderea

Scara internațională de

Este cunoscut proiectul ingine
rului sovietic M. M. Davidov pen
tru schimbarea cursului unor mari 
fluvii siberiene. El prevede diri
jarea unei pârti a apelor lui Obi 
și Ienisei spre sud, ta regiunile 
de deșert și semideșert ale Kazah- 
stanului. Un alt proiect propune 
crearea a două mari fluvii siberie
ne de latitudine, unul în nord și 
un altul în sud. De pe acum este 
ta curs de realizare Principalul 
Canal Turcmen.

RECONSTRUCȚIA 
UNOR MARI, CREAREA 

DE MĂRI NOI
Bazinul Mediteranei, leagănul 

atttor civilizații...
660.000 kilometri pătrați. de trei 

ori ctt suprafața țării noastre, ar 
putea cîștiga uscatul asupra apei 
prin aplicarea proiectelor unui in
giner german. In acest scop ar fi 
necesar ca apa mării să scadă cu 
200 de metri. Cum s-ar putea ob
ține aceasta ? Prin construcția unui 
baraj ta fața apelor Atlanticului, 
la Gibraltar.

Marea Mediterană va avea cu 
totul alt aspect. Adriatica se va 
subția, devenind un golf lung și 
strimt, Sicilia se va uni cu Italia 
de sud, Sardinia cu Corsica etc. 
După desalinarea pămtatului pă
răsit de ape, acolo vor apare plan
tații, păduri, orașe, industrii.

Caspica. O mare interioară re
numită pentru bogățiile ei. Nivelul 
Caspicii este încă foarte schimbă
tor. Din 1930 și pînă ta 1956 a 
scăzut cu mai mult de 2 metri. 
Au dispărut golfurile Komsomoleț, 
Kaidak și Hasan Kuli, a dispărut 
delta fluviului Ural, întregi sate 
pescărești au trebuit să se „mute“. 
Economia piscicolă a avut de 
suferit.

c

Omenirea a visat mereu să stă- 
pînească puterile naturii. Ea și-a 
turnat visul în legende. Una din
tre ele este legenda lui Prometeu, 
„cel care a înțeles forța de nebi
ruit a necesității".

Iscusitul Prometeu, i-a învățat 
Î>e oameni să-și facă cărămizi din 
ut și bime din trunchiurile arbo

rilor pentru a-și clădi locuințe, să 
recunoască venirea primăverii în
florite, a verii calde, a toamnei 
îmbelșugate și a iernii geroase 
după răsăritul și apusul soare
lui, să numere, să domesticească 
animalele și să descopere bogățiile 
aubpămîntului.

Deși se aștepta la crunta pe
deapsă a zeului zeilor, Prometeu 
smulse focul din carnl soare
lui și astfel, la marginea păduri
lor pâmîntului străluci focul, în
fruntând cerul.

Născut de bogata închipuire a 
vechilor greci, Prometeu simboli
zează lupta îndrăzneață a omului 
pentru cunoaștere, pentru stăpî- 
nirea naturii.

In epoca noastră, in anii noștri, 
fizicienii, Prometeul colectiv al ac
tualității, dezleagă tainele soarelui 
și stelelor și însutesc puterile ome
nirii,

Homi Jahangir Bhabha, fizician 
indian, prezicea în 1955 reactoa
rele termonucleare de laborator.

Fizicianul sovietic Igor Korcea- 
tov a anunțat anul trecut lumii 
prima sinteză de laborator a heliu- 
lui din hidrogen greu Ia peste 1 
milion grade și scria :

La inceputul acestui an, Luis 
Alvarez din California anunța 
sinteza de laborator a heliului la 
temperatura obișnuită.

In sfirșit, s-a anunțat recent ob-

ținerea atomilor de heliu din car
bon și s-au stabilit teoretic con
dițiile reacției inverse : transfor
marea heliului ta carbon.

Hidrogen — Heliu — Carbon. 
Și de la carbon la alte elemente: 
oxigen, neon, sulf, aur ete. A- 
cesta este drumul creării neînce
tate a materiei în universul ne- 
sfîrșit Pe acest drum va merge 
fizica viitorului apropiat : drumul 
fuziunii nucleare. Aceasta înseam
nă realizarea in laborator a sinte
zelor ce se produc în miezul soa
relui, la milioane de grade tempe
ratură. Aceasta înseamnă posibili
tatea obținerii de energie din apa 
oceanelor, înseamnă crearea unui 
„soare pe pămint".

Fizicienii zilelor noastre smulg 
naturii „focul" nuclear, energia 
fără de limite. Legenda tai Pro
meteu este depășită de realitatea 
zilelor noastre.

nivelului Mirii Negre, ceea ce este 
de asemenea avantajos : tn acea
sta din urmă vor pătrunde apele 
calde ale Mediteranei, ceea ce va 
induld mult clima regiunilor de 
coastă, unde se va putea dezvolte 
o vegetație subtropicală.

Nenumărate planuri prevăd crea
rea de mări ale Africii Centrale 
și de nord, ta regiuni de depre
siune. Un baraj creat la gura flu
viului Congo, de pildă, ar permite 
crearea unei miri pe teritoriul ac
tualei colonii belgiene Congo și 
alimentarea unei alte mări, obțl 
nută prin dezvoltarea Lacului 
Tșad.

Și acestea nu stat singurele 
proiecte. S-a propus devierea cu
rentului Kuro Șivo spre nord, pen
tru încălzirea Siberiei răsăritene, 
construirea unui dig ta Atlantic 
pentru a îndepărta de coasta Ca
nadei de sud-est și S.U.A. curen
tul rece al Labradorului, crearea 
unei mări a Amazonului, devierea 
cursului fluviului Amur.

*
Prea mult* imaginație ? Nici

decum. Să nu uităm c* trăim zilele 
erei atomice.

Pentru Înfăptuirea acestor visuri 
ale oamenilor de știință și ingine
rilor, e nevoie de o largă colabo
rare între popoare, de un climat 
de încredere intre națiuni, de o 
pace îndelungat* si trainic*. Ome
nirea dispune astăzi de o forță ti
tanică. Ea ii permite să pornească 
cu curaj bătălia pentru o nouă 
hartă a lumii, pentru o gospodă
rire creatoare a planetei

Dacă te-ai fi nimerit ta una din 
zilele anului trecut «au a prime
lor luni ale acestui an in labors 
torul de mărimi termice al Insti
tutului de Metrologie, ai fi pu
tut surprinde Intlmplkri cu totul 
neobișnuite.

Oameni in halate, înarmați cu 
clești ciudați introduceau cu bă
gare de seama creuzete In cup
toare albe, miel, aliniate unele 
lingă altele, in picioare ; așezin- 
du-se in fața unor aparate elec
trice ascunse intr-un fel de chioșc 
capitonat, cu milnlle pe butoane, 
transmiteau cu voce tare ca in
tr-un limbaj cifrat: tensiunea 
10321 microvolți, presiunea 
753,35 milimetri coloană mercur, 
suprapresiunea 0.3 milimetri co
loană apt; priveau cu un fel de 
emoție ia cuptor suprafața pură 
și fascinantă a aurului topit in 
creuzet, bucată de miez de sare 
prins* in porțelan.

In unele nopți ai fi văzut cum 
in rigazul dintre două citiri oa
menii in halate comparau culoa
rea oglindei de argint topit, cu 
aceea a lunci, care bătea ta geam.

Ai fi putut vedea cum din vase 
ciudate: cu git lung și subțire 
țișnea înconjurat de un nor alb 
un șuvoi de un albastru Incompa
rabil : oxigen lichid. în atmosfera 
înecăcioasă de vapori de sulf l-ai 
fi crezut alchimiști care încear
că si prefacă

Se lucra la 
internaționale

Este timpul
tint valorile din fruntea acestui 
articol ?

Ele reprezintă două repere care 
definesc o unitate de măsură, r- 
nitate de măsură a temperaturii: 
gradul Celsius.

Am putea spune eâ au același 
rol ca și cele două repere care H- 
mNează un metru pe suprafața 
lude a etalonului de lungime de-

finind unitatea de lungime 
cele doua repere care indică 
viația unei balanțe la încărcarea 
el cu masa etalon, definind uni
tatea de masă. Numaj că acest» 
repere nu definesc un grad 
temperatură, deci unitatea, ci 
Interval de o sută de grade.

Cele două valori — atit 
bine precizate, după cum se vede 
prin numărul de zerouri de după 
virgulă — reprezintă temperatura 
unor fenomene fizice reproducțj. 
bile la un tnalt grad de preriile 
Primul este temperatura de topi
re a gheții de apă pură — in a- 
mestec cu apă saturată de aer. 
Al doilea reprezintă temperatura 
de fierbere a apel pure, la pre
siunea normală. Ambele sint 
punctele fundamentale ale ocării 
internaționale de temperatură.

Din mulțimea punctelor fixe s-au 
mai ales ca deosebit de constante 
și reproductibile următoarele: 
temperatura de fierbere a ogixe-

O scurta 
călătorie

sulful în aur. 
reproducerea scirii 
de temperatură.
să ne întrebăm, ee

o.cooo’C

ÎN VIITOR
Ți-aduci anunțe de 

vremea clnd mate
rialul de canstrucfie 
al clădirilor er3 că
rămida ? dnd gea
mul era de sticli ca 
pe vremea lui Pliniu 
cel Bătrln?

Așa vei spune, cu 
un aer nostalgie 
prietenului tău peste 
cel mult 30 ani, ur- 
clnd absent in cabina 
helicopterului pe ca- 
re-l vei lua de pe 
una din piețele Ca
pitalei pentru a ple
ca lntr-o stațiune de 
odihnă, tn helicopter 
vei privi pe unul din 
ecranele de televizi- 
une individuală ca
mera lăsată in urmă, 
ca sd vezi dacă nu 
cumva arde reșoul a 
limentat cu 
de fuziune 
a-l stinge de 
tanță. Ai să 
poi un număr la te. 
levizofonul de pe

o'«a.uTf-ZK
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sau 
de-

temperatură

I Cercetări pentru scara in- j 
j ternațională de temperaturii j

Da, cred în blinda putere a 
rațiunii asupra oamenilor. 
(BRECHT „Viața lui Galilei”)

Episoade din 
istoria științei

energie 
pentru 
la dism 
faci a-

Convorbire cu EINSTEIN
Există tn generai mulți oameni care uit* că drumurile 

științei șînt nu numai irumoase, ci și aspre și grele, 'că 
fiecare dintre noțiunile folosite tn Știință au o istorie 
și un conținui bogat, care se cer cucerite Ei seamănă 
cu eroul întfinirii cu Einstein, relatată mai jos :

Un ascultător al unui curs ținut de Einstein, care nu 
învățase în viața lui fizică II întreabă, după curs, pe 
nerăsuflate:

— Spuneți-mi, vă rog, domnule profesor, ce înseamnă 
potențial invariant, contravarlant, tensorul energie, sca
lar, postulatul relativității șl sistem Inerțial ? Vreți s*-ml

fiecare dintre noțiunile folosite tn Știință 
și un conținut bogat, care se cer cucerit»

lămuriți, pe scurt, aceste noțiuni ?
— Desigur, răspunse Einstein, tint expresii de specia

litate.

,.el, omul, ml se pare orga
nul de autocunoaștere a na
turii, cercetătorul șl organiza
torul forfelor ei haotice.

A. M. GORCHI

Există undeva ta Inima orașului nostru capitală un hotar de lume 
dincolo de care oamenii aud foșnetul frunzelor cu degetele, simt 
cuvtntul cu mina. înțeleg și se bucură de viață într-un chip 
deosebit de semenii lor O lume tainică, ciudată, în care marea, 
primordiala taină, este însăși vorbirea pe care oamenii învață s-o 
descifreze, culegind-o de pe buze de dascăli ca un rod minunat, 
învățînd să învingă cu curaj o natură potrivnică, locuitorii ace
stei lumi au reușit s-o transforme dintr-un ținut al tăcerii, intr.o 
școală a cuvîntului.

Eu... eu n-aud

îmi îndreptam pașii tntr-una din zilele trecute spre un cartier 
cu străduțe curate, cu case și garduri mirosind a tencuială 
proaspătă. Un cartier tn care totul, pină și numele străzilor — 
Vișinului, Cireșului, Austrului — îți aminteau că e primăvară, 
soare... Căutam școala profesională de surdo-muțl nr. 1. La o 
răspîntie de drumuri mă opresc. încotro ș-o iau ? într-o curte 
tnvestmtatată în gazon, băieți și fete băteau de zor mingea... 
Mă apropii de grilajul de fier și strig pe cel mai apropiat spor- 
tiv. Nici un răspuns... Probabil înfierbintat de joacă, interlo
cutorul meu nu m-a auzit.. De altfel, tntors cu spatele spre 
mine, desigur nici nu 
mișcare bruscă trupul

m-a 
vînjos

De altfel, Întors cu spatele spre 
observat. Acum și-a răsucit cu o 

și mă privește cu o pereche de 
ochi vioi, inteligenți. Mă pre
găteam să repet întrebarea. 
Răspunsul a venit tnsă înainte: 
Scuzați-mă... Eu, eu n-aud..,

pen/ru a discuta 
CU eOe cu Maria — 
toi Maria o ș-o che
me — pianul lunii 
de vacanță.

Maria va fi foarte 
frumoasă. Ea nu va 
cunoaște la 45 ani 
leolăcutele însemne 
ale îngrășatului, nici 
zbirciturile bălrinefu 
premature, nici părul 
alb orea timpuriu. 
Ba, dimpotrivă, o 
să-ți facă o surpriză 
plăcută așteotindu-te 
cu părul pigmentat 
intr-o nuanță pe ca
rs n-ai mai cunos
cut-o.

Vei ajuta la spă
latul și desprăfuitul 
casei. 0, nu te spe
ria l Spălatul va fi 
un autospălal cu sol
veați organici, co
mandat de un comu
tator pe care vei a- 
vea grijă să-l pui la 
„moderat" ea să 
nu-ți atace inutil pe
reții și mobilierul 
de plaștex, supra- 
plastex sau perpțas- 
tex.

Nu nu-mi plec u-

rechea la cei ce 
birfesc. Ei spun 
televiziunea p tete- 
vizofoma Iți vor tHj 
pofta de citit, Nu se 
poate. Vei citi oe 
Heine ți Pe Emi- 
nescu, pe Shakes
peare, pe Gorki, oe 
Șolohov, pe Argheei. 
pe Preda. H vei citi 
in ediții magneto)o- 
nice interpretate de 
artiști celebri. Sau 
poate vei prefera 
chiar sd urmărești 
rindurile negre, scri
se pe turtle neinf'a 
mabili. neșifonabili. 
nedecolorabilă din 
compuși de siliciu.

Vei face plajă pe 
solarii rotitoare. Vei 
discuta cu aprindere 
evenimente interpla
netare. IZ« lupta să 
faci viața oamenilor 
mai frumoasă.

Dar 
ceasta 
tință, 
astăzi 
marea 
începutul istoriei fe
ricirii omenești.

M S.

M 
că

pentru ca a- 
si fia cu pu- 
trebuie pus 

umărul la 
luptă pentru

replica rostită de buze pe care le credeam ferecate de nevăzute 
lacăte, au clătinat prejudecăți de mult sădite In mintea mea...

★
O sală de clasă, obișnuită Elevi la fel de objșngiți. Unii mai 

zburdalnici, alții mai potoliți. Chipuri aspre, colțuroase, ■ palme 
bătătorite de muncă — alături de chipuri țu trăsături petede, 
rotunjite. Pe bănci, cărți, la catedră un profesor. Alături o tablă.

CUMNTULUI
începe labiolectura. Nimic nu mai e acum obișnuit. Sală, elevi, 
profesori, toată suflarea din încăpere apare acum angajată 
intr-un efort suprem. începe doar lupta omului pentru a smulge 
cuvintul.

Elevi și profesori stau față ta față. Elevul e începător. Pe 
abecedarul dinaintea lui e scris cuvtntul Pilă. P este o consoană 
explozivă. Se pronunță cu buzele strîns închise. Elevul 
ține dosul palmei sub inchizătura gurii profesorului. EI simte 
pe mină suflarea ce scapă brusc de pe buzele acestuia. P..P..P. 
Acum ține palma streașină sub propriile sale buze. încearcă a- 
celași lucru Sunetul refuză să se articuleze. O nouă opintire si 
apoi alta Minutele se scurg grele, copleșitoare. Acum... Acum . 
In sftrșit consoana explodează ă Pă... ă Pă... ă Pă...

Urmează articularea lui I. Buzele sînt slab apăsate de dinți, 
gura ia forma zîmbetului, limba e ridicată și puternic tncor 
dată Surdomutul vede gura profesorului, simte cu mina vibra
rea faringelui, a toracelui, încordarea fundului gurii. Acum 
apasă cu mina timpla profesorului și simte vibrarea ei. în
cearcă și dinsul I...I...I... Pe ce se bazează această tehnică a 
sistemului fonetic ? Aparatul vorbitor periferic — plămîni, tra
hee, faringe, Iaringe, gură, nas — seamănă'aidoma cu o țeava 
de orgă. Prima parte a aparatului aduce curentul de aer, a 
doua servește la formarea vocii (faringele și coardele vocale), a 
treia, (laringele, gura, nasul) joacă rolul unei cutii de rezo
nanță care Întărește puterea vocii și-i imprimă un timbru. 
Principala destinație a camerii de rezonanță este formarea su
netelor vorbirii.un trup vînjos, dar mai ales

f
/? A fost primul meu contact cu
f elevii Școlii de demutizare.
' O pereche de ochi inteligenți,

F

naiul lichid (—182,97’C), 
peratura de fierbere a sulfului pur 
(—444.600 ’C), temperatura de 
seiidifieare a argintului pur 
(—960SO -C) și temperatura d<* 
soHdifkare a aurului pur 
(-rlOM <).

Totalitatea acestor șase puncte 
s-a numit de c*tre Biroul Infer- 
național de Masuri șl Greutăți 
din Paris: Scara internațional* 
de temperatură.

Aceasti Scară Internațional* de 
temperatură servește la gradarea

aparatelor etalon de măsurat 
temperatura.

La rindul lor aparatele etalon 
servesc la gradarea șl etalonarea 
aparatelor de precizie, cu care se 
verifică aparatele Industriale de 
măsurat temperaturi.

Inexistența acestei Scări de 
temperatură intr-o țară. înseam
nă imposibilitatea de a contro
la sau a verifica indicațiile apa
ratelor de măsurat temperatura; 
Înseamnă Incertitudinea de gra
dare pentru termometrele cons
truite in țară, înseamnă depen
dența de etaloanele străine.

Fabricarea medicamentelor, tur
narea fontei, călirea oțelului, 
cultivarea plantelor in sere, ln- 
sămințările plantelor de clmp, In
dustria alimentară cercetarea să
nătății, cercetarea mersului vre
mii. procesele din reactorul nu
clear, toate domeniile științifice 
și cele mai Importante procese 
tehnologice presupun măsurarea 
exactă, tot mai exactă a tempe
raturii.

Precizia in general, precizia In 
măsurarea temperaturii In special 
înseamnă economie de material, 
calitate, luptă cu rebutul, spriji
nul cercetătorului, al medicului, 
al exploratorului.

în aceasta constă Importanța 
reproducerii Scării internaționale 
de temperatură, primă condiție a 
preciziei In măsurarea tempera
turii.

Reproducerea Scării Internațio
nale de temperatură șl gradarea 
etalonului de temperatură ale 
R.P.R. s-a terminat anul acesta 
In cadrul Institutului de Metrolo
gie. Scara internațională de tem
peraturi s-a realizat pentru pri
ma dată In tara noastră. Cu a. 
ceasta am cucerit independența de 
etaloanele șl certificatele etaloa 
nelor străine. Stăplnlm gradul de 
temperatură. Putem construi și 
grada cu forțe proprii aparate 
pentru măsurarea temperaturii.

fizician F. GRUZINSCKI

FL Ctovăsea: „Ua drum nou In tehnică — semiconctactorii", Ed. 
Științific*. Colecția S.R.C.S. In această broșură se prezintă ta mod 
accesibil bezele fizice ale teoriei semiconductorilor, Printre apli
cațiile descrise stat frigiderul termoelectric, tranzistorii, diodele cu 
cristal, cetalde fotoeîectrice cu germanul și siliciu etc.

Ion Cernea și lea Veleea : ..Scurtă prezentare geografică a R.P.R.", 
Ed. Științific*. O lucrare care ne dă posibilitatea să cunoaștem mai 
bine patria noastră, bogățiile ei.

Gh. Petrescu : „Anal geofizic internațional", Ed. Științifică. Se 
arată, pe înțelesul tuturor, importanța anului geofizic internațional 
și principalele cercetări oe urmează a fi întreprinse ta cadrul său.

D. Beraa i „Cercetări și descoperiri
București", Ed.
tate importante
București.
— Vor apare ta

Albert Einstein ;
mar* a teoriei relativității restrinse și a teoriei relativității generale, 
pietre unghiulare ale științei modeme.

N. Mihăilescu și alții: „Tabele matematice", Ed. tehnic*.
Lucrarea pune la indemtaa tinerilor care au de rezolvat probleme 

de matematică și fizică sau de efectuat calcule, materialul tabelar 
necesar din aritmetică, algebră, trigonometrie etc. La începutul 
fiecărui capitol se dau indicațiile necesare pentru utilizarea tabe
lelor

arheologice în regiunea 
Academiei R.P.R.Broșura înfățișează unele rezul- 
ale cercetărilor arheologice efectuate tn regiunea

curînd :
.Teoria relativității*', Ed. tehnică. O. expunere su»

Mișcările articulatorii slot însoțite de vibrații ca re-și au sediul 
ta piept, iaringe, creștetul capului. Umple; obraji, limbă, dinți, 
lata de ce elevul aplică latul palmei pe aceste organe. El per
cepe vibrațiile ce însoțesc mișcările acestora ta luncție de sune, 
tul c« trebuie rtprolu*.

b X X ▼ X J XX'■-jk X
Esperanto mut..

Să părăsim s> clipă labtaiectura șl să urmărim ce fac elevii 
care nu *int ascultați, cum se spune tn limbajul școlar comun. 
Sint ei atenți ? Defoe sau aproape deloc 1 Va surprinde desi
gur ? Elevii însă n-au nici o vină Lipsindu.le analizatorul audi
tiv și folosindu-1 doar pe cel vizual sau tactil, ei nu pot ur
mări sau pipăi de la distanță mișcările buzelor sau vibrațiile 
organelor vorbirii profesorului. Și atunci ce fac? Discută intre 
ei. fără ca prin aceasta să Impieteze asupra normelor de dis
ciplină școlară. Cum discută ? Prin limbajul mimic, acest „es
peranto* al surdo.muților de pretutindeni. Ciudat lucru, nu ? 
Un om care are auzul perfect și deplină folosință a graiului 
este un infirm atunci etnd trebuie să stea de vorbă cu un străin 
a cărui limbă nu o cunoaște (și asta se tntîmplă deseori!) 
Ar vrea să se înțeleagă pe., mutește, dar nu reușește niciodată 
așa de perfect cum reușește un mut perfect. Iată așa dar defec
tul transformat în avantaj. Fenomenul e perfect explicabil. 
Lipsa unor simțuri se compensează prin ascuțirea simțurilor 
rămase și dezvoltarea acelor însușiri, particularități pe care le 

■ posedă infirmul. Mă refer aici la ușurința cu care de descurcă 
surdomutul in folosirea limbajului mimic, dar și la alte parti
cularități. De pildă pasiunea pe care o pune tn deprinderea și 
practicarea unui meșteșug. In atelierele școlii se ridică cadre 
de strungari, electricieni, turnători, tehnicieni dentari... Unii din 
elevi au inciinații serioase pentru pictură, sculptură... Dar ros
tul surdopedagogtei nu este de a descoperi genii... Dacă există, 
cu atft mai bine. Marea și ade
vărata descoperire este aici teh
nica umană care reușește să 
împingă tot mai departe stavila 
pe care o pune infirmitatea in 
calea fericirii unor oameni.

I. VOLEDI

La 17 februarie 1600, după ca
lendarul gregorian, se înalță în 
piața cu nume poetie, Campo dei 
fiori, un rug.

Era o epocă de luptă și frămîn- 
tări.

Negustorii englezi și cei din 
Țările de jos jefuiau, ca niște 
pirați neimblinziți, lumea. Coră
biile lor gemeau de sclavi, de aur, 
de blănuri și mirodenii.

Filip al Il-lea al Spaniei se 
străduia să oprească in loc roata 
istoriei, tncercînd să impună prin 
singe și teroare catolicismul tn 
întreaga Europă. Dar in 1588, In
vincibila sa Armată, compusă din 
30.000 oameni și corăbii și un 
uriaș crucifix, trimisă să.i bată 
pe englezi, este spulberată de fur
tuni.

In Țările de jos, burghezia 
cîștiga prin revoluție, puterea, fă- 
rimtnd jugul aceluiași Filip al 
Spaniei.

In Franța Henric al IV-lea dă 
în 1598 Edictul toleranței reli
gioase, dar în 1610 el avea să 
cadă ucis de un trimis al inchi
ziției.

Marele Mogol Akbar, suveranul 
filosof al Indiei, publica pentru 
hinduși un Edict al toleranței, 
cind la Roma se ridica rugul pen
tru Giordano Bruno.

In închisoarea unde avea să 
stea 27 ani ca luptător împotriva 
tiraniei spaniole, Tomaso Campa
nella iși scrie visul unei societăți 
fără mizerie și strîmbătate, „Ceta
tea soarelui*.

In Anglia strălucește gepiul lui 
Shakespeare.

Navigația, luptele pe mare, co
merțul, manufacturile ce se dez
voltă in orașele Europei au nevoie 
de arme, de unelte noi, de mij
loace de prefacere a substanțelor. 
Au nevoie de o știință puternică. 
Inctlcita astronomie a lui Ptolo- 
meu trebuia să lase locul unei 
astronomii raționale. Și Copernic 
pune bazele noii astronomii în 
1543. Andreas Libavius scrie pri
ma carte de chimie tn 1595. Si
mon Stevlnus dezvoltă mecanica 
lui Arhimede. Galileo Galilei 
creează dinamica. Armele de foc 
se perfecționează.

In anul 1600 se 
războiul de țesut

Șub cerul orașelor 
decădere economică, 
zvelte și elegante domurile Șl 
clopotnițele bisericilor, turnurile 
și palatele construite de celebri 
arhitecțl ai Renașterii. Foșnetul 
mătăsurilor, strălucirea giuvaeru, 
rilor și aromele mirodeniilor um
pleau paiațele de marmură ale 
Papei, ale dogilor și ale marilor 
negr_‘"!

P.

După ce l-a torturat timp de 8 
ani pe filosoful-erou, ea aprinde 
rugurile în Piața florilor din Ro
ma. în sutane negre, cu crucea în 
mînă, reprezentanții dumnezeului 
catolic înconjoară flăcările rugu
lui întinzind mîini amenințătoare, 
încerclnd să ardă adevărul odată 
cu trupul viu al celui care-1 pro
clama.

inventează

italiene, în 
se înălțau

negustori.
Pentru cei mulți, pentru cei 

umili și săraci, pentru iobagii și 
semiproletarii înfometați, era ab
solut necesară făgăduiala vieții 
de apoi. Cerul trebuia să fie o 
realitate necontestată ca și Papa 
reprezentantul cerului pe pămint. 
Nici o atingere nu trebuia adusă 
sfintelor scripturi. Cartea lui Co- 
pernîc a fost pusă sub afurisenie 
Cine mal îndrăznește să schimbe 
lucrurile din locurile în care le-a 
pus dumnezeu ? Cine îndrăznește 
să rostească cuvintul diavolesc: 
se mișcă, pămintul se mișcă ?

Ideile copernicjrne sint eretice 
și periculoase, dar Inchiziția stă 
de veghe. Orlnduielile trebuie să 
rămina neclintite, cum neclintit 
este pămintul. Dar în orașele Eu
ropei, la Paris și la Londra, in 
orașele elvețiene și germane ră
sună glasul fostului călugăr do
minican Giordano Bruno, care în
drăznește să propovăduiască cu
ceririle marelui dușman al papa
lității . știința, Giordano Bruno 
lovește jn dogmă cu puterea gîn- 
dirii libere.

Inchiziția stă de veghe.

★
Lupta Intre ideile coperniciene 

și dogmele bisericești nu s-a în
cheiat după ce trupul filosofului- 
martir, prefăcut în cenușă, era 
spulberat de vint în Piața fior» 
lor. ]

In 1609, pentru prima oară im 
lume, un om îndreaptă spre cer 
o lunetă adevărată. Galileo Gali
lei privea cerul cu luneta sa El 
arată Italiei, întregii omeniri 
culte, lumile noi dezvăluite de 
minunata unealtă. „Savanții" 
aristotelieni refuză să privească 
prin lunetă. Unealtă diavolească.

Dar numărul elevilor lui Gali
leo crește ca numărul stelelor pe 
care le descoperă. Galileo 
devine periculos. El propovă- 
duiește afurisitul sistem astrono
mic al lui Copernic, dar de astă 
dată pe bazele de nedesmintit 
ale observației, experienței și ale 
teoriei matematice. Papa e pus 
tn gardă. Simplicius, prostănacul 
care susține vechea teorie a lui 
Ptolorneu în dialogurile lui- Gali
leo nu reprezenta oare chiar ca
ricatura Papei ? Așa șoptesc duș
manii lui Galileo, uneltele Inchi. 
zițlei.

Și procesul începe. Galileo esta 
adus tn fața tribunalului inchizl 
torial. 1

Dacă am fi asistat la unul din 
interogatorii am fi auzit poate:

— Recunoști că ești coperni- 
cian, Galileo?

— Sint cercetător al naturii.
— Cu luneta ta. cu planul tău 

înclinat și bila, cu pendulul și 
balanțeta ta, Cu aceste unelte ca
raghioase vrei să dovedești ade
vărul despre lume ?

— Sint oare uneltele de tortură' 
mijloace mai potrivite ?

— Crezi în mișcarea pămîntu- 
lui ?

— Cred în ceea ce vad, în ceea 
ce gîndesc.

— Galileo, întoarce-te la mate- 
matica ta. i

— Matematica nu este un scop, 
ci un mijloc, mijlocul cel mai 
economic pentru a exprima ade
vărul.

Galileo este silit să abjure so
lemn de la concepția coperni- 
ciană. Inchizitorii ii bbligau si 
spună împotriva adevărului știir» 
țific, împotriva crezului său : ’

— Pămintul este centrul ... 
mișcat al lumii. Restul este ere
zie.

Dar Galileo știa prea bine că 
toate acestea nu vor opri pămin
tul din mișcarea lui și nici mar
șul ideilor cuceritoare ale știin
ței.

Nu, în fața inchizitorilor ei 
n-a spus desigur, așa cum vrea 
legenda „eppur si mouve" fși to
tuși se mișcă). Lup’a trebuia 
dusă pu alte mijloace. A-i minți 
pe inchizitori insemna a lupta 
pentru adevăr Dar cărțile lui 
spuneau omenirii :

Eppur si moyve.
MAX SOLOMON
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LA EXPOZIȚIA
Inițiativa Casei Centrale a 

ereațiel populare de a organiza o 
expozifie mobilă cu lucrări de 
a^rtă plastică ale amatorilor, este 
binevenită și merită toată aten
ția. Expozițiile de acest fel — 
organizate în cadrul marilor clu- 
buri din Capitală — cu lucrări
le cele mai valoroase, selecționa
te în cadrul celei de-a Il-a Ex
poziții republicane de arfă popu
lară, suscită interesul maselar 
largi de tineri. In același timp 
ele constituie un mijloc eficace 
pentru popularizarea creației a- 
matorilor și un incontestabil sti
mulent.

Tinerii — în special elevi ai 
școlilor populare de artă — sînt 
prezanți intr-un număr conside
rabil la această expozifie, abor- 
dînd — în egală măsură — pic
tura și grafica ; mai puține, insă, 
și mai timide, sînt lucrările de 
sculptură.

*
Impresionează plăcut peisajul 

in tempera, al lui Matei Mu.e- 
toiu, din care se degajă o notă 
de seninătate, de optimism, vă.s 
dind un frumos colorit, in tonuri 
armonioase și o perspectivă rea 
lizată. Prin același colorit viu, 
plin de sinceritate și sensibilita
te artistică, se remarcă și peisa
jul In ulei — „La treieri?-' — 
semnat de tinărul ofițer Virgil 
Preda (transparenta cerului de 
vară, orizontul prăfuit de colbul 
șoselelor, etc ). In fața tabloului 
simfi parcă fizic, căldura dogori
toare a lui Cuptor. Sever Cheptea 
(elev la Școala populară de artă 
din Cluj) prezintă un portret in 
ulei, care ește bine conturat, ex
presiv, cu un vădit simț al cu
lorii — lucru ce relevă uri în
ceput promițător; la fel, compo
zițiile Iul Mircea Badea (cercul 
de artă plastică al Casei de cul
tură a sindicatelor — București), 
care, atît prin tematică', pit și 
prin realizare — folosirea judi
cioasă a culorii — arată gust șl 
pricepere ; un bun colorist este și 
Paul Dudea (București), dar el 
n-a reușit să-și valorifice îndea
juns talentul, deoarece îi lipsesc 
cunoștinfe mai ample în această 
direcție. Diferitele planuri din 
peisajele sale nu sînt bine echi
librate. Stingăcie în realizarea 
perspectivei vădește și • Ștefan 
Boka (Școala populară de artă 
din Cluj), a cărui incercare de 
portret este puțin izbutită lipsin- 
du-i interiorizarea — în ciuda 
calităților coloristice ale tablou
lui.

Grafica este mai bine reprezen
tată la această expoziție, in spe
cial prin gravurile în linoleum 
ale Iul Victor Constantinescu 
(Tg. Mureș), Inspirate din mediul 
rural: țărani la cositul finului, 
ia cules de fructe, cioban cu oile, 
ori încercarea îndrăzneață, în 
aqua-forte, a elevului Feney 
Gheorghe (Școala populară de 
artă — Oradea). Ambii dispun 
de o linie sigură și de multă 
sensibilitate artistică. Nu același

lucru îl face insă. Florica Păun 
(Șucurești) ; este vorba de un 
portret (gravură în zinc). De
senul este neizbutit, greoi, autoa
rei, lipsindu-i exercițiul și stu
diul in această tehnică destul de 
grea. Pentru viitor i se recoman
dă o muncă mai perseverentă, 
exercițiu, pentru a da lucrări mai 
sensibile, îmbogățite printr-o mai 
multă variație în exprimarea gra
fică. Schița în tuș a lui Ion Stoi
ca — absolvent al Școlii populare 
de artă din Oradea, instructor al 
cercului de artă plastică la Casa

Cronica piastică

de cultură din Tulcea — repre- 
zentînd bărci pescărești ancorate 
la țărm, posedă siguranța pers
pectivei pînă la exprimarea în de
talii fine, mici, a planurilor se
cundare. Este vorba de vapoare 
plutind în largul mării, proiec
tate pe un orizont ce da ochiului 
senzația depărtării, întinderii fără 
șfîrșit a apei. Tot din viața pes
carilor din Tulcea este inspirat 
și Peisajul lui Constantin Gă- 
venea, care posedă remarcabile 
calități în ceea ce privește echi
librarea compoziției Interesante 
probleme de compoziție ridică, 
de asemenea, , Peisajul din Schei“ 
executat de Ion Walmer — elev 
la Școala populară de artă din 
Orașul Stalin — precum și gra
vura înfățișind mineri în fața 
abatajului, semnată de Iosif 
Tellman din Hunedoara — re
marcabile realizări ale genului, 
aparținînd acestor artiști amatori.

Nu putem încheia acest capi
tol, fără a aminti pastelurile lui 
Constantin Caciarovschi (Bucu
rești), peisajul rural al lui C. 
Cîriova (tot din București), care 
se remarcă prin multă sensibili
tate, simplitate și veridic, lipsit 
fiind de artificii decorative; tre
buie însă să-și îmbunătățească și 
el perspectiva, care este încă des
tul de deficitară. Posedînd o înțe
legere deosebită pentru tehnica a. 
quarelei, Gh. Manoliu. de la cer
cul de artă plastică al Casei 
de cultură a sindicatelor din Ca
pitală, a izbutit să înfățișeze fi
gura micii spălătorese din schi
ța sa, realist, în contururi pre
cise și tonuri transparente, flui
de. calde, din care nu lipsește 
transmiterea unui sentiment de 
duioșie.

Sculptura, după cum am mai a- 
mintit, este mai puțin reprezen
tată, totuși, trebuie relevate ca 
execuție meritorii bustul lui 
Beethoven de Cantemir Rișcuția 
(București) — plin de umanita
te ; statueta în lemn „La seceriș* 
— reprezentînd o țărancă cu un 
snop de grîu pe umăr — care 
este lucrată cu meșteșug, de 
Gheorghe Gheorghiță (Tg. 
Neamț), exceptînd doar unele 
stîngăcii în ceea ce privește con
strucția anatomică a modelului. 
Merită atenție și cele doua bus-

i amatori
turj ale elevilor Gh. Oancă și 
Iustin Brațu de la Școala popu 
Iară de artă din Craiova.

Iosif Baumal (Orașul Stalin). 
prin mijloace restrînse, a reali
zat afișul „Ț.A.R.O.M." cu mul
tă fantezie și expresivitate. Cari
catura satirică „Bulevardierii" a 
lui Gh. Badea (București), sur
prinde sugestiv un grup de astfel 
de tineri pe care societatea noa* 
tră-i dezaprobă.

Ca o concluzie generală asupra 
acestei expoziții ar putea fi sub
linierea faptului că lucrările plas 
tice selecționate, expuse în ca 
drul Clubului C.F R.-Grîvița Ror 
sie din București, sînt calitativ 
superioare multor lucrări ale a- 
matorilor expuse în cadrul pri
mei expoziții republicane. Ele 
sînt lucrate mai îngrijit, cu re
marcabil simț artistic, vădesc o 
mai bună cunoaștere a materialu
lui de viață, orientare justă în 
abordarea tematicii: specificul 
local, îndreptarea spre tratarea 
unor subiecte din mediul cunos
cut, imediat apropiate plasticia- 
nului amator, din realizările sta
tului nostru democrat-popular

Mulți dintre artiștii plastici a- 
matori, absolvenți ai școlilor 
populare de artă, s-au apropiat 
de nivelul profesioniștilor, ur- 
mînd chiar institutele de specia-, 
litate. Ca exemple pot fi dați ti
nerii Nicolae Nicolaescu și Adrian 
Ionescu din București, care ur
mează cursurile Institutului de 
Arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“. Totuși, unora dintre plas- 
ticienii amatori le lipsește pre
gătirea necesară, cultivarea ta
lentului. Pentru a crea lucrări 
valoroase este necesar un stu
diu perseverent, mai mult exer
cițiu, muncă. Numeroasele lu
crări expuse cu prilejul acestor 
expoziții dovedesc odată mai mult 
grija partidului și guvernului 
pentru crearea celor mai bune 
condiții dezvoltării multilaterale 
a tineretului patriei noastre.

Nw putem încheia aceste rîn- 
duri fără a aminti sarcina ce 
revine sindicatelor, în ceea ce pri
vește sprijinul material care tre
buie să-l acorde cercurilor plas
tice din întreprinderi și insti
tuții. Aceasta pentru a nu 
se mai ivi situații similare cu 
acelea ale cercurilor plastice de 
la clubul C.F R.-„Grivița Roșie“, 
uzinele „23 August", F. Q. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej”, Pre
ședinția Consiliului de Miniștri, 
etc., unde acestea s-au destră
mat ori vegetează. De asemenea. 
Uniunea Artiștilor Plastici să-și 
trimiță mai des specialiștii săi 
jn mijlocul amatorilor, care-i aș
teaptă cu atîta interes. Ar tre
bui lărgite pe viitor vizitele cu 
titlu d eexperiență practică, pe 
teren (cum s-a făcut la Tulcea). 
organizate de către Uniune îm
preună cu sindicatele. Aceasta ar 
duce fără îndoială la rezultate 
sporite, rodnice.

I. MIHUȚ

Inima cintâ
Dac-ar fi să Vedem filmul „Ini

ma cîntă" numai pentru a ascul
ta minunata voce a tiparului cîn- 
tăreț armean Arfur Aidihean și 
încă ar merita. Ce să mai spu
nem cind filmul însăilează O fru
moasă poveste de drag.>ste în vii
toarea unor întîmpiări dramatice 
care emoționează și plac specta
torului ce se înduioșează îți fata 
ecranului. Un băiat — Karen și 
o fetiță — Sona se joacă veseli 
la țărmul mării. Furtuna izbucni
tă amenință să înghită în valuri
le uriașe pe Sona Karen o sal
vează dar, Iovindu-se de niște 
stînci. își pierde vederea. începe 
pentru el o lungă noapte îmțjlîn- 
zită numai de dragostea pentru 
Sona (Lilik Oganesian) și pasiu 
nea pentru muzică, pasiune că 
reia i-a închinat vocea lui îneîn- 
tătoare. toate bogățiile sufletu
lui său.

Anii trec și deodată se aprinde 
farul unei speranțe. Karen va ple
ca cu tatăl în Uniunea Sovietică, 
în patria lor adevărată-Armenia 
unde se va vindeca întărit de 
miresmele de neasemuit ale vieții 
libere, Karen își dezvoltă talen
tul prin studiu și în același timp 
se operează, recăpătindu-și ve
derea. Singura lui suferință este 
absența frumoasei Șona pe care 
o iubește atît de mult. Dar la 
Festivalul Mondial al Tineretului 
are loc o întîlnire emoționantă 
între ei. Vor rămine împreună, 
vor merge împreună pe drumui 
spre fericire, toate acestea, a- 
companiate de melodii adorabi e, 
de chipul atrăgător și vocea su
perbă a lui Aidihean, făuresc suc
cesul de public al „Inimei ce 
cîntă".

Jan Zizka
Istoria prinde glas prin creația 

marelui regizor cehoslovac da
kar Vavra în ..Jan Zizka”. Filmul 
eyoeă cu o sobrietate admirabilă 
și dragoste patriotică pentru glo
rioasele tradiții de luptă ale po
porului, figura marelui conducă
tor de oști din secolul al XV-lea 
Jan Zizka. Dar — vădit inspirat 
creator din nemuritorul Alexandr 
Nevski al lui Eisenstein — figu
ra eroului apare nu izolat, ci în 
mijlocul maselor populare pe care 
le-a țondus și a căror aspirații 
le-a reprezentat. Plin de o mare 
veridicitate iștorică, împletind 
scene de intensitate dramatică cu 
aspecte interesante ale vieții ora
șelor și satelor cehoslovace din 
Evul Mediu, filmul este — ca și 
întreaga trilogie cinematografică 
din care face parte — o operă de 
artă și un document grăitor des
pre fapte memorabile ce explică 
în bună măsură evoluția ulterioa
ră a poporului cehoslovac.

Trebuie subliniat în mod spe
cial jocul profund, de o mare mă
iestrie și împlinire al actorului 
Zdenek Stepanek ce realizează o 
mare creație în rolul lui Jan Ziz
ka. De asemenea merită pomenite 
în mod special scenele evocînd 
celebra bătălie de la Sudomer 
unde ostașii lui Ziska, puțini și

O scenă din

slab înarmați, înving oștile tri
mise împotriva ior de nobilii tră
dători și de papalitatea hrăpă- 
reață.

Intr-un cuvînt — o frescă isto
rică deosebit de valoroasă.

Căsnicia dr. Danwitz
Nu este ușor să păstrezi o înal

tă ținuta morală în împrejurări 
vitrege. Oamenii adevărați reu
șesc insă să înfringă stavilele și 
să-și păstreze neatinsă onoarea. 
Dragostea și cinstea înving pie
dicile, iată ce demonstrează fil
mul german „Căsnicia doctorului 
Danwitz". Atacind cu curaj pro
bleme ale vieții tinerilor intelec
tuali din Germania apuseană, re
gizorul Arthur Maria Rabenalt 
scoate în evidență cite greutăți 
întîmpină aceștia în lupta pentru 
afirmare, la ce compromisuri în
jositoare îi obligă pe unii din ei 
această viață.

Tînărul doctor Danwitz (Karl
heinz Bohm) și soția lui, frumoa
sa Edith (Marianne Koch) de-a- 
bia își pot asigura traiul de pe o 
zi pe alta, el muncind din greu 
într-un spital în care efortul său 
nu este retribuit, ea fiind nevoită 
să abandoneze studiile de medici
nă pentru a putea pîștiga ceva 
servind drept model la o casă 
de confecții. Amindoi au tăria de 
a rezista ispitelor unui trai mai 
ușor în schimbul renunțării la 
demnitatea lor. Nu același lucru 
îl face însă prietenul lor Hauser 
care consimte, pe lîngă altele, sa 
ajute pe bogata doamnă Ham
bach să scape de un copil nedo 
rit. Aceasta din urmă însă moare 
și Hauser va fi deferit justiției, 
nenorocindu-și cariera.

Invățînd din experiența tristă 
a prietenului lor, Danwitz și so
ția lui vor aduce pe lume cu pre
țul unor mari sacrificii un copil; 
dragostea îi va lega și mai strîns, 
dîndu-le puteri noi în lupta cu 
viața aspră. Filmul reprezintă o 
pledoarie caldă pentru marile 
principii umanitariste.

Măgărușul Magdanei

filnuil Zizka

bașvili. EI aduce pe ecran aspec
te din viața țăranilor georgieni 
din timpul țarismului, aspecte 
tratate într-un mod poetic, ridi- 
cînd atît povestirea cit și filmul 
la înălțimea legendei.

înfățișind drama sărmanei vă
duve Magdana (D Terodze) și a 
copiilor ei ce se zbateau în sără
cie cumplită filmul demonstrea
ză dubla asuprire a oligarhiei lo
cale și a statului țarist pe care 
o sufereau oamenii muncii din 
țările caucaziene. Cu totul remar
cabilă este în film, pe de o parte, 
realizată atmosfera satelor și tîr- 
gurilor gruzine din secolul al 
al XlX-lea și, pe de altă parte, 
arta operatorului care a realizat 
niște cadre de o sugestivitate 
deosebită. Nu e de mirare că fil
mul a fost apreciat în mod deose
bit și în forurile cinematografice 
internaționale.

Cunoștință cu moda cehoslovacă
Priveam în iur și-mi dădeam 

seama — încă o dată — că moda 
constituie una din marile pasiuni 
feminine. In privința aceasta, nu 
Î7r..r „X nrX mtusi în postura unui 
Columb. „Descoperirea" pe care 
am făcut-o, insă, este aceea că 
fără o prea largă publicitate. în- 
tîlpirea cu moda cehoslovacă a 
atras multe bucureștence.

O paradă a modei nu se vizio
nează pur și simplu. In jurul meu, 
ca de altfel, în întreaga sală, vaj
nicele amatoare de modă erau 
înarmate cu carnețele și creioane

ingenioasă îmbinare a frumosului 
cu utilul.

Am socotit însă că cel mai in
dicat ca să ne vorbească despre 
moda Gchuâiuv-aca unt uiicvrorcn 
firmei „Textilni Tvorba“, care a 
prezentat modelele vizionate.

Jiri Dekanovski, directorul fir
mei „Texdlni Tvorba“, ne-a spus 
că moda cehoslovacă urmărește o 
linie realistă, căutînd să se adap
teze atît diferitelor sezoane cit și 
caracteristicelor fizice ale persoa
nelor. Interlocutorul nostru ne-a 
explicat că în vara aceasta casele 
cehoslovace lansează cîteva mo
dele de rochii pentru persoanele 
scunde — cu fusta în cloș de Ia 
talie, iar pentru persoanele înalte— 
rochii înguste și drepte, cu pliuri 
interioare începînd cu cinci centi
metri de-asupra genunchiului. Am 
aflat că o mare folosință are în 
Cehoslovacia mătasea naturală și 
sintetică. în privința modelelor de 
iarnă și toamnă, se urmărește ca 
ele să se compună din mai multe 
părți pentru a putea fi adaptate 
cu succes la condițiile de timp. 
Se cuvin spuse cîteva cuvinte și 
despre pantofi: ni s-a relatat că 
se tinde ca ei să fie cît mai ușori. 
Bineînțeles, pantofii la modă în 
acest an sînt cei cu 2—?.

Moda 
frumos 
Leipzig. In prezent, 
modele r
pentru Congresul modei ce i 
avea loc în iunie la Moscova.

Jiri Dekanovski a ținut să ne 
pună o întrebare:

— A plăcut publicului romînesc 
modelele pe care le-am prezen
tă? ?

Răspunsul era inutil. M-am 
mărginit să-i arăt numeroasele 
bucureștene ce-și confruntau cu 
grijă schițele și care comentau in 
cuvinte pline de admirație crea
țiile modei cehoslovace.

Și mi-am exprimat convingerea 
că nu peste multă vreme multe 
din modelele prezentate la revista 
modei cehoslovace vor putea fi 
înlilnite in garderobele bucnreșten- 
celor.

cehoslovacă 
succes la

cehoslovaci

tocuri înalte, 
a obținut un 
Helsinki și 
creatorii de 

se pregătesc 
va

Un film de metraj mijlociu rea
lizat de tinerii regizori T. Abu
ladze și P .Ciheidze după poves
tirea scriitoarei gruzine Z. Ga-

In întîmpinarea 
Festivalului

In regiunea Hunedoara peste 
22.500 tineri sînt antrenați în 
întrecerea socialistă și patriotică 
în întîmpinarea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova.

Cele 1.253 de brigăzi ale tine
retului din care fac parte 10.000 
tineri obțin succese de seamă in 
producție. |n Valea Jiului, la ex
ploatările carbonifere Petrila, 
Vulcan, Aninoasa, Lonea și Uri- 
cani, tinerii mineri au extras de 
la începutul anului și pînă acum 
mai mult de 11.000 tone cărbune 
peste plan.

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara tinerii de la fabrica de 
aglomerare a minereurilor au dat 
furnalelor peste plan în perioada 
1 Ianuarie—7 mai 21.800 tone de 
minereu aglomerat.

Numeroși tineri din întreprin
deri, precum și tineri din satele 
regiunii participă la acțiunea de 
colectare a metalelor vechi. Nu
mai in perioada de la 22 aprilie 
la 6 mai tinerii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului au adunat 
81.000 kg. de fier vechi.

E. OBREA O scenă din filmul Măgărușul Magdanei

Vizitînd cămine 
și cantine studențești

Luni noaptea 
va avea loc 

o eclipsa totală 
de lună

A- 
în

Observatorul Astronomic al 
cademiei R.P.R. anunță că 
noaptea de luni spre marți 13/14 
mai 1957 va avea loc o eclipsă 
totală de lună.

Orele fazelor principale vor fi:
22,45 intrarea lunii în umbra 

pămîntului; 23,52 începutul eclip
sei totale; 0,31 mijloeul eclipsei 
totale; 1,10 afîrșitul eclipsei to
tale ; 2,17 ieșirea lunii din umbra 
pămfntuluL

S UR PRIZE.,.

C. C. A. - București — a cîștigat cu 6-1
Ieri după-amiază. pe stadionul 

„Republicii*, fotbaliștii de la 
C.C.A.-București, au marcat di- 
namoviștilor din Or. Stalin, șase 
goluri, primind în schimb numai 
unul singur. Fără a se întrebuința 
serios echipa campioană a arătat 
poftă de joc și ne-a produs în 
plus satisfaejia unei constatări fe
ricite : stoperul „naționalei", A- 
polzan, este în formă și are toate 
șansele să devină încă odată th 
tularul echipei reprezentative. Jo
cul de pe stadionul „Republicii” 
a fost frumos, aceasta mai ales 
datorită echipei bucureștene și 
mai puțiiț datorită dinamoviști- 
lor. Echipa din Or. Stalin a de
ziluzionat. Mi s-a părut ieri că 
înaintarea dinamovistă căuta un 
singur lucru : să scape de balon. 
Așa se explică pasele greșite, 
trimise de multe ori la adversar. 
Din punct de vedere tactic, echipa 
a șchiopătat serios. Lucrul prin
cipal care a lipsit ieri echipei 
din Or Stalin a fost concepția de 
joc. Din păcate, nici antrenorul 
Mărdărescu nu și-a ajutat echipa 
cu îndrumările care erau de aș
teptat să le dea în timpul jocu
lui. Ce e drept dinamovistii din 
Or. Stalin au început în a doua 
repriză să desfășoare un joc mai 
clar, părea că pe teren a intrat 
altă echipă; dar aceasta a fost 
un „foc de paie". După zece mi
nute ei. s-au reîntors din nou l? 
jocul lor confuz de mai înainte 
Nu vrem cu nimic să scădem din 
meritele fotbaliștilor de la Casa 
Centrală a Armatei, dar echipa 
Dinamo Or. Stalin s-a comportat

sub nivelul ei. Cele cîteva ocazii 
clare de gol pe care le-au avut 
înaintașii dinamoviști au fost 
spulberate de Toma și el de ase. 
menea în formă bună, ca și de... 
barele porții. Echipa bucureșteană 
a depășit tot timpul în viteză pe 
dinamoviști și acesta a fost unul 
din factorii victoriei ei. Bucureș- 
tenii ne-au arătat că dețin o lună 
condiție fizică, lucru care le-a 
permis să desfășoare tot meciul 
într-un tempo rapid.

Jucătorii de la C.C.A. au știut 
să-și dozeze bine eforturile și a- 
ceasta ne-o arată clar însăși evo
luția scorului. Intr-adevăr golu
rile au fost bine „planificate" î 
militarii au marcat în minutele 
6, 16, 29, 60, 75 și 80.

Revenind la Dinamo Or. Stalin, 
trebuie să mai specificăm cîteva 
lucruri. In primul rînd, echipa 
pare că nu este pusă la punct 
cu pregătirea tehnică individuală- 
Dar nici din punct de vedere tac
tic lucrurile nu stau mai bine, 
în loc ca atacanții să împingă 
mingea mereu înainte, în ferennl 
advers, ei frînează jocul pr*n 
pase inutile. Pasele sînf trimise 
nu înainte, așa cum cere fotba
lul modern; jucătorii în loc să 
alerge la întîlnirea cu balonul, îl 
așteaptă pe loc, dljid oosibilitate 
apărării adverse să se reorgani
zeze. Toate aceste lucruri desi
gur le ștje și antrenorul Mărdă
rescu ca de altfel, credem noi, 
întreaga echipă. Atunci de ce pre
feră dinamovișții din Or. StaliH 
jocul confuz, ineficace?

M. Z.

și nu pierdeau nici un prilej de 
a schița modelele care li se pă
reau interesante.

Revista modei cehoslovace ne-a 
prilejuit cunoașterea a 42 modele 
de rochii, taioare și pardesiuri. 
Cititoarele sînt desigur curioase să 
afle pe ne-a plăcut mai mult. Răs
punsul este dificil de dat. _Ne-a 
plăcut și rochia de dimineață din 
bumbac imprimat, și rochia de
vară încheiată cu nasturi de sus 
pînă jos și cu mîneci treisferiuri, 
și taiorul de vară din olandă por
tocalie complectată cu o bluza cu 
dungi verzi și galbene, și parde
siu! de voiaj din velur cu mîneci 
chhnono scurte și cu manșeta 
înaltă, și.„ lista ar putea fi mult 
continuată. Preferăm să punem 
aci punct subliniind că modelele 
cehoslovace pe care le-am văzut 
ne-au uimit .prin simplitatea -or, 
prin eleganța desăvîrșită, pr;ntr-o

(Urmare din pag. l-a)
pete de păpuși, aduse de-acasă. 
jucării și funde roșii Ceva mai 
multă dezordine (virsta și tempe
ramentul I).

Mai puțin energice și stăruitoa
re, „mezinele" n-au reușit să ob
țină de la administrație, nici pînă 
azi, preșuri pentru camere.

Camera 11 din același pavilion 
ne furnizează întîig deziluzie. Pă
cat. Patru studente folosesc un 
singur dulap.

Explicația : „eh, sînt mai puțin 
elegante și le ajunge I", aparține 
serviciului social. E discutabilă, 
nu ?

N-am uitat florile. Sint prezen
te și aduc nespus de mult in de
corul camerelor. Consemn: bu
chete mai modeste. Firesc. Fete 
mai micuțe, buchetele de aseme
nea.

O surpriză : In D 1 20 o nop
tieră cu două volume de literatu
ră beletristică.

Ideea autodeservirii se exempli
fică în camera D 2 36. Eleonora 
Sinkietici exersează pași de vals 
cu o cîrpă care sub apăsarea pi
ciorului dă lustru parchetului. In. 
sfirșit, difuzorul care transmite 
muzică ușoară își demonstrează 
utilitatea.

Caligrafiat cu gust, „Progra
mul obligatoriu de făcut curat" 
ocupă un spațiu serios pe inte
riorul ușii din camera D 2 44. 
Marcela Bercea, Smaranda Bog- 
danovici, 'Marilena Negulescu, 
Paulina Rotaru, respectă întocmai 
graficul de serviciu.

Sancțiune gravă pentru orice 
abatere : ciufuieaiă!

Pavilionul M — gazde neagrea
bile. Locuiesc băieții a căror ne
glijență și lipsă de elementar bun 
simț este dezastruoasă. Camera 
M 0 6, 'M 0 7, M 0 9, M 0 12 și 
M 0 infinit — dezordine, dezor-

diferite mărimi cu etichete intacte 
„Cherry Brandy", „Fernet", „Cre
mă de caise", „Benedictine", și 
multe altele care rotunjesc ci
fra 15.

Le etalează spre a-și dovedi e- 
rudiția îi

Pe s
In cea de a 6-a rundă a 

turneului zonal de șah de la 
Sofia, șahistul romîn Mititelu 
a remizat cu campionul R. P. 
Bulgaria, Neikirsh. Niemels 
(Finlanda) a pierdut la Mata 
novic (R.P.F. Iugoslavia), iar 
Sliwa (R.P. Polonă) s-a recu
noscut învins la Beni (Austria), 
în celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Filip (R. Cehoslovacă) — Zita 
(R. Cehoslovacă) 1—0: Szl- 
lagyi (R.P. Ungară) — Kara- 
klajic (R. P. F. Iugoslavia) 
'fz—'h; Pfeifer (R. F. Germa 
nă)—Barc2a (R. P. Ungară)

în clasament conduce Filip 
cu 4[/z puncte și o partidă în-

curt
treruptă* urmat de Pfeifer cu 
4l/'2 puricte; Matanovic 4^2 
și Mititelu cu 4 puncte.

★
Cea de a șasea etapă a circui

tului ciclist a regiunii Stalin n a 
adus nici o schimbare principală 
in clasament, atît la individual 
cît și pe echipe. Desfășurată pe 
un timp deosebit de frumos de-a- 
lungttl a 144 km. (Sibiu-Alba lu- 
lia-Sibiu) etapa a fost cîștigată 
de Ion Vasile C.C.A. care a eva
dat din pluton la 20 km. de la 
plecare și a rulat singur peste 
60 km E| a fost ajuns apoi de 
Cosma și Peter, ambii de la «,Di- 
narno" Orașul Stalin și toți trei 
intră în Sibiu cu un avans de 
peste 1*. în clasamentul general 
continuă să conducă I. Șelaru.

Rezultatele
etapei a lll-a a concursului 

„Verificați - vă cunoștințele 
de cultură generală"

Publicăm acum soluțiile celei 
de-a lll-a și ultima etapă a con
cursului nostru „Verificați-vă cu
noștințele de cultură generală”.

CINEI AUTORUL, CINE-I 
EROUL? (30 puncte). Fragmen
tele sint extrase din romanul 
„Mizerabilii” al iui Victor Hugo 
și descriu lupta pe baricade a re
voluționarilor francezi împotriva 
oștilor regale, jertfa minunată a 
tinărulul luptător Gavroche.

PARADA FILMELOR (30 punc
te). I) Vagabondul. II) Ferovia
rul. Ill) Alarma. IV) Roșu și 
Negru. V) Mai tare ca noaptea. 
VI) Rio Escondido. VII) Moartea 
unui ciclist. VIII) Suflete împie
trite. IX) Marele cetățean. X) 
Ultima etapă. XI) Curg apele 
tulburi. XII) Un pahar cir bere. 
De la A la B — Goana după aur.

GĂSIȚI SOLUȚIA EXACTA 
(40 puncte). 1) Louis Aragon. 
2) Rapsodia spaniolă. 3) Franțois 
Marie Arouet. 4) Jan Drda. 5) 
Brăila. •) Cintăreț. 7) O nuvelă 
de Prosper Merimee. 8) Gunther 
Simon. 9) Bernard Shaw. 10) 
Eroii unei epopei comice de

Francois Rabelais. 11) Goya. 12) 
Beatrice. 13) Scriitorul sovietic 
Konstantin Paustovski. 14) Unei 
piese de teatru de Orlin Vasiliev. 
15) Bela Bartok. 16) Halldor 
Laxness. 17) Vladimir Maiakov- 
ski. 18) Ciu Li Bo.

AȚI MAI VĂZUT ACESTE LU
CRĂRI ? (30 puncte). Tabloul 
„Titus citind” de Rembrandt. Ta
bloul „Bretonă cosind" de N. Gri- 
gorescu. Sculptura „Ginditorul" 
de Rodin.

DIN MARII POEȚI AI LUMII 
(40 puncte). „Pe om îl cint" — 
autor Walt Whitman. „Veni-va 
ziua” — autor Pablo Neruda. 
„Către Ceaadaev" — autor A. S. 
Pușkin.

SCRIITORI CELEBRI (30 punc
te). lulius Fucik, William Shakes
peare, Lu Sin, I. L. Caragiale, 
Mark Twain.

Cu aceasta am încheiat con
cursul nostru. în momentul de 
față juriul concursului triază răs
punsurile primite pentru a de
semna pe cîștigători. în curind 
veți putea ciți in paginile ziarului 
numele premianților concursului.

dine. Paturi nefăcute, așternut 
călcat în picioare, miros de im- 
bîcsit și nicotină.

Femeile de serviciu ies istovite 
după ce termină de făcut curat 
în asemenea camere. Cineva, să 
vrea să facă intenționat o aseme
nea dezordine, nu cred să reu
șească.

In M 1 4 trei studenți din anul 
trei energetică, Nicolae Gheor
ghiu, Valentin Ciacîru, și Dumi
tru Zamă, stau imperturbabili in 
captivitatea murdăriilor și a hir- 
tiilor care umplu camera.

Filozofează zeflemisitor pe mar
ginea inutilității și incomodității 
provocată de fețele de masă.

„Doxuri" fără început și fără 
sfirșit rătăcite sub perne foto
grafii decupate din reviste stră
ine și bătute în cuie deasupra pa
tului — destule aspecte care pot 
neliniști serios coțnitetul de că
min — exagerat de grijuliu poa
te cu pavilioanele de studente.

In pavilionul F 1 locuiesc de a- 
semenea băieți. Mi se ia o piatră 
de pe suflet. Sînt camere îngriji
te. Curat în F I I, F I 6, ele. 
Descopăr și primele flori, flori in 
camerele băieților. Interesant.

Studenții din anul IV învață; 
caietele, cursurile ocupă noptie
rele, masa. Planșete pe genunchi 
și studenți cocoșați deasupra ior. 
De ce ? Pentru toate pavilioanele 
s-a amenajat de către administra
ție doar o singură sală cu 6-8 
planșete. Numai cine se scoală 
de dimineață (la ora 5) la - o 
plașetă ajunge I De ce ?

Sîntem în corpul I camera 0 6. 
Gazde, lipsă. Dezordine. Locatarii 
îi aflăm de la vecini : Nicolae Is
teț, 'Marin Onea, Solomon Aizic.

Pasiune comună: „sticlomanie".
In cameră, pe o etajeră din zid, ... . . ...
tn văzul lumii, este alcătuită o (ia s-ar putea interesa ca toate 
colecție de relicvș-sticle goale de etajele să arate la fel.

★
Noul obiectiv al raidului: Că

minul „30 Decembrie" al Institu
tului medico-farmaceutic, aripa 
băieților.

In hol, un panou original, con
semnă camerele bine și prost în
treținute. Concursul, după cum 
se vede, a declanșat inițiative și 
pasiuni.

Urcăm. Etajul întîi, doi. Foarte 
curat. Camere înzestrate cu dra
perii din cretop și cuverturi de 
pat la culoare.

Se-nvață; manuale groase, cî- 
teva oase dintr-un schelet, vreun 
craniu rătăcit, studiul practic.

Covoare moi îți înghit zgomo
tul pașilor.

Femeia de serviciu ne prezintă 
îneîntată doi studenți pe care ii 
evidențiază fără rezerve pentru 
spirit gospodăresc : Hun-Tao și 
Lui-Tun-Pe. Ei sint veniți Ia as
pirantură, specializîndu-se în iri- 
framicrobiologie.

Direct proporțional cu altitudi
nea dispar Unul cite unul elemen
tele de confort ale camerelor.

Afurisit raid I Urcăm și la e- 
etajul 6 111! (Deși liftul nu func
ționează).

Adio covoare, adio perdele I
Intr-o cameră miroase cert a 

alcool. Un student doarme aco
perit complect (suspect l) cu pă
tura, iar altul se îmbracă după 
ușa dulapului.

E etajul 6 și nu mai sînt co
voare I

După „raidul ghinionist" care 
a urcat și pînă la 6, adminiștra-

Cantina Institutului medico 
farmaceutic. Masă foarte relati
vă. Obsesie unanimă provocată 
de frecvența spanacului in toate 
felurile de mincare.

Din discuțiile cu studenții re
țin : se mănincă o dată bine și 
de cinci ori prost. Și alocația lor 
nu e nici mai mică, nici mai mare 
ca a studenților de la alte facul
tăți. Totuși ? Totuși, la cantina 
Institutului de mine, studenților 
li se servesc două meniuri la a- 
legere. Și sint multe alte cantine 
unde se mănincă exact din a 
ceeași alocație mult mai bine ca 
la medicină.

De ce ? Tovarășul Administra 
tor, in alte ocazii foarte limbut și 
„inițiat" in multe probleme, ridi
că expresiv din umeri. Ce efort I

Intr-un tîrziu tovarășul admi
nistrator îmi servește in fraze a- 
glomerate de adjective planurile 
de aprovizionare și deservire pen
tru anul viitor.

Deocamdată, azi, la masa de 
dimineața studenților li s-a ser
vit pe tabla neagră cu meniul zi
lei unt cu pline, iar pe masă, 
margarina cu pîine.

Chestie de terminologie I In 
fond. în ultimă instanță, pare să 
spună mimica tovarășului admi
nistrator, substanța se unge la 
fel pe pîine și tot în stomac a- 
junge.

Profunde raționamente I Stu
dentul de serviciu la cantină a 
contemplat pasiv întîmplarea de 
dimineață. De ce continuă pasivi
tatea și nepăsarea studenților de 
serviciu ? De ce conducerea ad
ministrativă nu face eforturi efec
tive pentru satisfacerea în tot mai 
bune condițiuni a nevoilor stu
denților lutnd pildă de la inslitu 
tele care merg pe o cale lău
dabilă ?

CINEMATOGRAFE: PATRIA BUCU
REȘTI. GH. DOJA. ALEX SAHIA 23 
AUGUST: Citadela sfSrîniată; REPU
BLICA. ALEX POPOV I MAL I C 
FRIMU: Căsnicia d-rului Danwitz : 
MAGHERU. ELENA PAVEL : Jan 
Zizka ; V. ALECS ANDRI. DONCA 
SIMO N BALCESCU : Oameni fără 
-mportanțâ ; VASILE ROAITA, COȘ 
BUC: Inima cîntă: LUMINA: Rîsete 
in paradis: CENTRAL. FLACARA • Ul
tima întîlnire; VICTORIA: Pătratul 45; 
DOINA: Aida (colorat): MAXIM GOR 
KI: Pagmi din lupta partidului; TIM

PURI NOI. CULTURAL. T VLADIMI- 
RESCU. Măgfl dșul Magdanei; TINE
RETULUI The.ese Raquln; ÎNFRĂȚI
REA INTRt POPOARE LIBERTĂȚII. 
OLGA BANCIC Don Juan (colorat» ; 
GRIVIȚA Tata, mama bona și eu ; 
UNIREA. Lbmele ărnîn. CONST DA
VID Papa dolar; ^RTA Coasta iui 
Adam MUNCA: Cîndva la Paris; MIO
RIȚA: Feroviarul ; MOȘII.OR: Vaga- 
Dondul (ambele seni). ILIE PINTILIE 
Uraganul ; POPULAR : Frumoasele 
nopții: M. EMINESCU • Cu fața spre 
public; VOLGA: Omul din umbră.

PROGRAMUL I : 7.40 Concert de di
mineață; 8.20 Teatru la microfon pentru 
copii; 11 10 Program muzical alcătuit 
la sugestia elevilor și studenților; 12.20 
Muzică din operete; 13.15-14.30 Cîntă 
orchestra de studio Radio; 14.30 Radio- 
magazin (în premieră): 15.15 Să cîntăm 
și să jucăm: 15.45 Concert simfonic 
popular; 17.25 Muzică ușoară romî- 
nească; 18.00 Muzică; 19.05 Muzică; 
19.30 „Drumeții veseli"; 20.30 Teatru 
la microfon „Dincolo de zare ’, de 
Eugene O’Neill ; 22.55 Muzică de dans.

PROGRAMUL II: 8.00 Radio Țepe- 
luș; 8.20 Muzică ușoară; 9.10 Voci ce

lebre; 9.50 Cîntece de dragoste de com
pozitori romîni; 10.50 Transmisiune din 
sala Ateneului a concertului corului și 
orchestrei simfonice ale Filarmonicii 
de Stat ..George Enescu”, dirijor Cons
tantin Bugeanu: 13.00 Concert de es
tradă; 15.45 Muzică distractivă: 16.00 
Vorbește Moscova I 17.30 Mic concert 
de muzică populară romînească; 19.45 
Cîntă Trio Gr’goriu; 20.00 Buletin de 
știri; 20.05 Program pentru iubitorii de 
romanțe: 20.40 Vă invităm la dans; 
21.45 Să dansăm; 23.00 Buletin de știri, 
buletin meteorolog e și sport.

TIMPUL PROBABIL PENTRU UR
MĂTOARELE 24 ORE IN REGIUNEA 
BUCUREȘTI. Vremea se încălzește 
treptat, iar cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit din sud^est și sud. 
Temperatura aerului în creștere va fi 
cuprinsă noaptea între 6 și 8 grade și 
va urca ziua între 22- 25 grade.

URMĂTOARELE TREI ZILE IN

ȚARA. Vremea va continua să se în
călzească treptat. Iar cerul va fi schim
bător, vor cădea averse de ploaie lo
cale în timpul după amiezelor fiind în
soțite și de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse între 
4 și 10 grade, iar maximele între 
15—25 grade.



Sovietul Suprwm ol U.R.Ș.Ș. g adoptat

Legea cu privire la perfecționarea continuă 
a organizării industriei și construcțiilor

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 mai In 
cadrul sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au fost adoptate le
gea cu privire la perfecționarea 
continuă a organizării industriei 
și construcțiilor și în legătură cu 
aceasta, legea cu privire la mo
dificarea și complectarea Consti
tuției U.R.S.S.

In legea adoptată de Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. se stabilește 
că conducerea industriei și con
strucțiilor trebuie să fie înfăptuită 
după principiul teritorial, pe baza 
regiunilor economice administra
tive, care se creează de către So
vietele supreme ale republicilor 
unionale. Pentru conducerea con
strucțiilor și industriei in fiecare 
regiune economică-administrativă 
se formează un consiliu al econo
miei naționale, care in întreaga 
sa activitate este subordonat di
rect Consiliului de Miniștri al 
Republicii unionale. Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. conduce con
siliile economiei naționale prin 
intermediul consiliilor de mi
niștri ale republicilor unionale.

In lege se arată că pe lingă 
Consiliu) economiei naționale ai 
regiunii economice-administrative 
funcționează un consiliu tehnic 
economic cu dreptul de organ 
consultativ.

In lege se spune că întreprin
derile și organizațiile care se află 
sub conducerea ministerelor des
ființate sînt trecute sub conduce
rea directă a consiliilor econo
miei naționale corespunzătoare 
ale regiunilor economioe-adminis- 
trative.

Un articol din lege prevede 
transformarea Comisiei de stat 
pentru planificarea de perspec

tivă a economiei naționale In Co
mitetul de stat al planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. (Gosplan al U.R.S.S.). 
Gosplan al U.R.S.S. trebuie să 
fie organul științific-economic de | 
planificare a economiei naționale: 
a țării.

Potrivit legii, în componența 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. I 
se introduc președinții consiliilor i 
de miniștri ale republicilor unio- ' 
nale, președintele Comitetului de , 
stat tehnico-știintiiic de pe lingă1 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S 
și șeful Direcției centrale de sta
tistică.

Se stabilește că vicepreședinții 
și șefii secțiilor celor mai impor
tante ale Gosplanului al U.R S.S. 
(la propunerea făcută Sovietului 
Suprem al U R.S.S de către pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.) pot fi numiți 
miniștri și pot face parte din 
Consiliul de Miniștri al U R.S.S.

Reorganizarea conducerii in
dustriei și construcțiilor, prevă
zută de lege, trebuie să fie în
făptuită pînă la 1 iulie 1957.

In legătură cu adoptarea legii 
,.Cu privire la perfecționarea 
continuă a organizării conducerii | 
industriei și construcțiilor” So
vietul Suprem al U.R.S.S. a ho- 
tărît să introducă o serie de mo
dificări și complectâri In textul 
Constituției U.R.S.S.

In lege se aduc unele modifi
cări și complectâri în legătură cu 
funcțiile și componența consiliilor 
de miniștri ale republicilor unio
nale, tn legătură cu competenta 
consiliilor economici naționale ale ' 
regiunilor economico-administra- i 
tive.

Pregătiri 
în peste 100

de țări 
ale lumii

Primirea entuziastă 
făcută la Canton 

delegației 
parlamentare 

romîne

LA KREMLIN

Criza de guvern din Italia
(Urmare din pag. l-a)

ți si de a repune pe picioare ve
chea formulă guvernamentală fali
tă. Lupta maselor muncitoare, ac
țiunile tot mai hotărîte ale țăra
nilor, opoziția comunistă și socia
listă în parlament se vor extinde 
cu multă energie. Cu toată amî- 
narea congresului social-democrat, 
membrii de rînd social-demociați 
dau multă bătaie de cap lui Sa- 
ragat. Toate acestea fac ca pînă 
și presa burgheză să-și exprime 
îndoiala în legătură cu posibili
tatea formării unui nou guvern. 
Ea preconizează cu insistență o 
altă soluție : un guvern format 
doar din democrat-creștini, care 
să fie prezidat ori de Zoii, actual 
președinte al partidului democrat- 
c.eștin, ori de Campilli, din ace
lași partid. Acesta ar fi însă un 
guvern în minoritate, care va tre
bui să spere ori la ajutorul par
lamentar al micilor partide de 
centru, ori la ajutorul dreptei mo- 
narho-fasciste. Pe această linie, 
comuniștii și socialiștii au decla
rat că se vor opune formării unui 
guvern alcătuit doar de democrat- 
creștini, după cum, nu mai puțin, 
se vor opune unui guvern tripar
tit. Chiar și partidele mici s-au 
declarat împotriva unui astfel de 
guvern. In felul acesta, un guvern 
democrat-creștin nu se va putea 
sprijini decît pe extrema dreaptă, 
reacționară.

La drept vorbind o astfel de 
soluție nu convine nici democrat- 
creștinilor care se tem că în felul 
acesta se vor compromite total în 
riadul maselor de alegători. Căci, 
ce program ar putea avea un 
astfel de guvern, aacă nu un pro
gram fățiș reacționar, pentru a 
putea întruni voturile dreptei re
acționare ? Pentru a atenua aceste 
riscuri, democrat-creștinii se gîn- 
desc sa dea acestui eventual gu
vern un caracter „tehnic** admini
strativ, cu un program limitat 
doar la aprobarea bilanțurilor fi
nanciare ale statului. Un astfel de 
guvern, democrat-creștinilor le-ar 
servi pentru a cîștiga timp, în spe
ranța că, după potolirea spiritelor 
și trecerea congresului social-de
mocrat, va fi posibil să lanseze 
din nou, și să realizeze formula 
unui guvern cvadripartit, intensi- 
ficînd bătălia electorală pe tema 
anticomunismului.

După cum se vede toate aceste 
soluții care se întrevăd nu sînt 
în fond adevărate soluții. Sînt 
căutări pentru a încerca ieșirea 
din criză pe scara de serviciu, în
cercări de a continua acea politică 
rigidă reacționară — politica de 
dușmănie împotriva comuniștilor 
și stingii socialiste — care a fost 
dusă pînă acum de vechea coaliție 
guvernamentală și care tinde, după 
noile alegeri, să instaureze un re
gim clerico-patronal.

Tocmai pentru acestea, pentru 
că contravin aspirațiilor și intere
selor majorității opiniei publice 
italiene, aceste proiecte sînt greu 
de realizat. Sfîrșitul centrismului, 
sfârșitul planurilor de clericalizare 
a statului, adoptarea unui program 
democratic, aplicarea Constituției 
republicane sînt lucruri revendi-

cate astăzi nu numai de comuniști 
și socialiști ci și de numeroase 
pături care de obicei urmează pe 
republicani, social-democrați și 
creștin-democrați. In convorbirea 
pe care a avut-o cu președintele 
Gronchi la Quirinale (președinția 
republicii n. n.) tovarășul Togliatti 
a declarat că comuniștii sînt fideli 
mesajului pe care, cu doi ani în 
urmă, Gronchi l-a citit în fața 
parlamentului cu ocazia instalării 
sale, adică fideli politicii care des
chide maselor muncitoare calea 
spre conducerea treburilor statu
lui. De aceea comuniștii sînt pen
tru un guvern care să excludă 
dreapta liberală și care, plecînd 
de la democrat-creștini — să se 
sprijine pe forțele de stingă în 
vederea realizării unui program 
democratic revendicat de mase’.e 
largi populare. Asemănătoare este 
și poziția socialiștilor. Mentinin- 
du-se pe pozițiile anti-comuniste, 
cerînd excluderea liberalilor si în
făptuirea unui program care să 
recunoască drepturile țăranilor și 
să-i ocrotească împotriva sama
volniciilor moșierilor — aceasta 
este poziția pe care se situează și 
republicanii și anumite grupuri 
ale partidului social-democrat care 
urmează pe fostul secretar Mateotti 
și pe conducătorii stingii social- 
democrate. în întreaga desfășurare 
a situației politice se simt acele 
forțe care pot obliga partidul de- 
mocrat-creștin sa aleagă :

— ori un program democratic și 
un guvern format prin colabora
rea cu social-democrații și republi
canii și sprijinindu-se pe voturile 
stingii din parlament

— ori o clară alunecare spre 
dreapta.

Pentru a evita o alegere deschisă 
a uneia sau alteia dintre aceste

căi, anti-comunismul râmîne calul 
de bătaie al democrat-creștinilor. 
Dar criza se arata a fi lungă și 
grea pentru că este criza unei în
tregi politici. Oricare ar fi sfârșitul 
actualei crize, acesteia nu i se va 
pune capăt în mod serios pînă 
cînd adevăratele probleme care in
teresează masele nu vor fi abor
date și rezolvate. Aceste probleme 
sînt : reforma agrară, lupta împo
triva monopolurilor industriale, 
lupta împotriva șomajului — în 
special din rindul tinerilor, lupta 
împotriva negrei mizerii din Sud, 
libertate pentru muncitori, politică 
de pace, împotriva prezenței ba
zelor atomice în Italia, respectarea 
Constituției republicane. .Astfel de 
probleme nu vor putea fi abordate 
și rezolvate pînă cînd nu se va 
pane capăt thacriarinării împotriva 
partideior care doc o potoci în 
conformitate cu aspirațiile poporu
lui, pînă cînd nu se va reface 
acea puternică și larga unitate a 
forțelor democratice existentă cu 
10 ani în urmă.

LUIGI P1NTOR
Corespondentul „Scloteiî 

tineretului" U Râmi

Au început tratativele dintre 
delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și R. P. Mongole

MOSCOVA 11 (Agerpres). —TASS transmite: La 11 mai au 
inceput la Kremlin, tratativele dintre delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice și delegația guvernamentală a Republicii Popu
lare Mongole.

La începutul tratativelor N. A. Bulganin a salutat cu căldură 
delegația guvernamentală a R. P. Mongole și prin ea poporul 
mongol prieten, tn numele delegației guvernamentale a R. P. Mon
gole și a poporului mongol I. Țedenbal a mulțumit cordial Comi
tetului Central al P.C.U.S. și guvernului sovietic, întregului popor 
sovietic pentru invitația de a vizita Uniunea Sovietică și pentru 
marele ajutor acordat Republicii Populare Mongole.

Participanții la tratative au trecut apoi la discutarea probleme
lor care interesează cele două țări. A avut loc un schimb multila
teral de păreri asupra dezvoltării și întăririi continue a relațiilor 
frățești sovieto-mongole și asupra unor probleme legate de evoluția 
actualei situații internaționale.

In toate problemele discutate în cursul tratativelor ,-a constatat 
o deplină unanimitate. S-a hotărît ca reprezentanții celor două 
delegații să lie Însărcinați să pregătească propuneri corespunză
toare și să le supună examinării delegațiilor guvernamentale. Tra
tativele s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială și prietenească, 
în spiritul deplinei înțelegeri.

CANTON 11. — (De la co
respondentul Agerpres). Delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. a sosit vineri la Canton 
unde a fost intimpinată la aero- 
port de autoritățile locale și de 
numeroși cetățeni ai orașului care 
au făcut reprezentanților poporu
lui romin o entuziastă manifes
tare de prietenie și dragoste.

în acest oraș sudic din pragul 
tropicului, în care oamenii sint 
veseli din fire și plini de vioiciu
ne, primirea delegației romîne a 
fost transformată intr-o zi de 
sărbătoare.

„Un salut fierbinte fraților 
noștri romini** este titlul sub care 
a apărut simbătă reportajul 
despre sosirea delegației romîne 
in ziarul din acest oraș.

în cursul zilei de vineri dele
gația romină a depus o coroană 
de flori la monumentul eroilor re
voluționari căzuți în anul 1926, 
in timpul comunei din Canton 
care a durat doar trei zile fiind 
înecată în singe de reacțiune. De
legația a vizitat apoi alte locuri 
legate de lupta revoluționară a 
poporului chinez, casa In care to
varășul Mao Țze-dun a condus 
fn anul 1926 școala de cadre pen
tru mișcarea revoluționară țără
nească, casa lui Sun lat-sen, mu
zeul mișcării taipinilor, expoziția 
de mărfuri pentru export.

Seara a avut loc o recepție ofe
rită de autoritățile locale.

în tot cursul vizitei sale tn 
acest oraș populația Cantonului 
a înconjurat delegația romină cu 
o căldură care a arătat cit de 
adinei sînt sentimentele de prie
tenie și dragoste ale poporului 
chinez pentru poporul romin și 
cit de adinei sînt legăturile fră
țești care leagă cele două Po
poare. Sîmbătă delegația Marii 
Adunări a plecat la Uhan, unde 
va vizita marele pod de pe flu
viul Iangtze.

a avut loc la 
V Moscova o conferință de presă
< convocată de Comisia perma- 
¥ nentă a Comitetului Internațio- 

. nai de pregătire a Festivalului
< care și-a ținut ședințele între 
a î F • —L Serghei Ro«a- 
. mnschi, președintele Comitetu- 

•. lui Sovietic de pregătire a Fe*- 
*. trialului a comunicat eă m 
* peste 100 de țări ak hmn se 
1 desfășoară la prezent pregăti- 
? rile in vederea cehii de-al 6- 
r. iea Festival Moodial al Tine- 
J retuhu și Studeallor pentru

e9 pace și prietenie, care va as ta 
loc in iulie la Moscova. Din 

198 de state s-au și primit ce
reri oficiale de participare la 
Festival. In peste 60 de țări 
există comitete, comisii, centre 
si alte orxaxusme naționale de 
pregătire a Festivalului.

Potrivit unor date incomple
te, pînă în prezent 12 organi
zații internaționale și 580 de 
alte organizații au declarat ci 

sprijină FestivaluL
J. PELIKAN, președintele 

Uniunii Internaționale a Stu
denților, a făcut cunoscut zia- 

.* riștilor programul studenților 
/ pentru Festival El a comuni- 
/ cat că acest program cuprinde 

A 10 seminarii internaționale «i 
anume pentru studenții de la 
școlile superioare de agrono
mie. cinematografie, eeomomie. 
muzică, drept literatură, știin
țe tehnice, arhitectură și con
strucții, un seminar pentru fo
losirea energiei atomice în sco
puri pașnice și un seminar pen
tru studenții de la facultățile 
de filozofie. In afară de acea
sta *e vor organiza intilniri ale 
studenților care studiază ace
leași discipline. La dubnl in
ternațional al studenților, ti
neri și tinere se vor întilni cu 
maeștri ai artelor, vor discuta 
diferite probleme. S-a hotărît 
ca la sfirșitul Festivalului 0 
se organizeze un mare carna
val al studenților. Pînă în pre
zent peste 40 de organizații 
studențești din străinătate și-au 
exprimat dorința de a participa I 
la Festival. J. Pelikan a co- I 
municat că printre participan- < 
ții la Festival vor fi stMeafi I 
din Africa de est p .Africa de ' 
vest.

ABDEL HALEK ALLAM < 
MOHAMMED, directorul teb- 

prabkmie EnStX’X 
Eppc ■ rate dew« Mnk . 
interes al timietaim egip 
pentru Festival.

MH de tineri egrptem
dori m piece b Meece* a. dnr *ccnsti“wCti\e — ____ r__

I /studierea producerii energiei elec- 
g /trice și a termocentralelor cu a- 

/buri, folosirea centralelor termn- 
J electrice pentru termoficare in- 
du striată și urbană, dezvoltarea 

__ _ colaborării europene In domeniul 
utilizării deșeurilor din exploa
tările forestiere, schimburi de in
formații tehnice in vederea mări
rii producției si valorificăru rz- 
ționa'e a gazelor și altele, 

în cursu; acestei saptâmini

în cadrul conferinței de pre
să a luat apoi cuvîntul JAC
QUES DENIS, secretarul ge
neral al F.M.T.D., care a vor
bit despre răsunetul larg al 
ideii Festivalului în rindurile 
membrilor diferitelor organi
zații internaționale de tineret 

La rugămintea coresponden
tei revistei sovietice „Rabot- 

GUALANDI ENRICO, 
reprezentantul tineretului ita- 
Han, a vorbit despre felul în 
care tinerele fete din Italia se 
pregătesc pentru Festival.
MAXIMO CARRERA GROSS 

antrenor național de baschet 
din Argentina, membru al Co
mitetului Internațional de pre
gătire, ■ vorbit despre com
petițiile sportive care vor avea 
tee ia cadrul Festivalului.

La aceste competiții vor 
participa reprezentanți ai mun
citorilor. studenților, cluburilor 
sportive din peste 30 de țări.

Cereri oficiale de participare 
h competițiile sportive din ca
drul Festivalului au fost pri
mite din Belgia, Coreea, Da- 
■eaarea. Ungaria. Israel. Mon- 
ga&a. Suedia, Siria și din 
țâri.

Ia cadrul conferinței de pre- 
si M anunțat că Comisia p—- 
manentâ a propus din nou or
ganizațiilor internaționale ți 
naționale care nu participă 
iacă la pregătirile pentru Fes
tival aă participe la aceste pre
gătiri pe baza deplinei egali
tăți l> a respectului reciproc. 
Camasta permanentă și-a ex
primat convingerea că cola
borarea pe baza acestor prin- 
cipri va transforma Festivalul 
iatr-ua eveniment remarcabil 
te viața tineretului din lumea 
iatreagi.

per-

alte

Delegația R. P. R. participă activ 
la lucrările sesiunii C. E. E.

In interesul întăririi relațiilor 
greco-romîne

Ziarele grecești au anunțat re
cent că primarul orașului Atena 
Generalul Papsanias Katsotas. a 
ost invitat să viziteze în acest 

an Bucureștiul.
In legătură cu aceasta prima

rul Atenei a declarat unul co
respondent al Agenției Agerpres:

„Am primit cu multă bucurie 
invitația de a vizita Bucureștiul.

Este o veche dorinft a mea să 
cunosc poporul romin șl frumoa
sa capitală a Romtniei. Sper că 
in timpul cel mai scurt vei avea 
prilejul si salut personal In capi
tala firii dv. populația Bucureș- 
țiului ,căreia doresc să-i transmit 
prin presa romtni cele mai sin
cere felicitări și calde urări de 
bine".

Sărbătorirea centenarului 
invătămintului medical și farmaceutic 

din București

i 
î
7

3
este luaitet : detefMiă

fenuU dte «» de tten

Lucrările Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 1! (Coresprei. 
dentul Agerpres tranșante) : --
După cum s-a anunțat, la 10 sui 
au continuat lucrările sesiuni: 
Adunării de Stat a B-P.U. Au a- 
vnt loc discuții pe marginea ra. 
portului prezentat de tovarășe' 
Kadar Janoș, președintele gu-

• GENEVA 11 (Agerpres). — 
dZiie’.e acestea au avut loc la Ge- 
'sr. a dezbateri asupra activității 
: .-mutetelor tehnice ale Comisiei 
»Economice O N U. pentru Eu- 
MOR».
k Delegația R P R parbcipind la 
XdJCTțnle asuxa ectirititi co- 
i x-tetelor pentru energia electri
cei. gaze. lemn, agricultură, co
ji merț. a făcut o serie de propuneri 
^constructive ca de exemplu:

au 
avut loc dezbateri in legătură cu 
propunerile făcute de U.R.S.S. la 
punctele 8. 9. 10 (considerații a- 
supra acorda.ui paneuropean de 
colaborare economică ; dezvolta
rea contactelor Intre țările din 
estul și cele din vestul Europei; 
cooperarea regională privind as- 

I pectele ale utilizării

energiei nucleare în scopuri paș
nice).

Luind cuvîntul. delegatul romin 
B. Șerban a analizat argumente
le acelor delegații care se opun 
încheierii acestui acord.

In legătură cu afirmațiile po
trivit cărora pe de o parte acor
dul nu ar putea fi Încheiat din 
cauza deosebirii de structură 
conomică între diferitele tari eu
ropene și pe de altă parte că a 
cordul ar fi inutil pentru că ar 
dubla unele activități existente 
deja in domeniul colaborării eco
nomice, delegatul romin a adus 
o bogată argumentare faptică 
care dovedește lipsa totală de 
temei a acestor afirmații.

El a invitat delegația Angliei 
și alte delegații care au criticat 
acordul pentru că n-ar fi destul 
de concret să vină cu propuneri 
constructive in vederea îmbună
tățirii iui.

Paralel cu aceste lucrări în co
misie activează un grup de lucru 
ales din reprezentanții a 8 tari 
membre ale comisiei, printre care 
și R.P.R. Acest grup se ocupă 
cu redactarea raportului comisiei 
către forul său superior, Consiliul 
Economic și Social.

e-
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: Viitorul diplomat : ♦ ♦
♦ La New York, cariera diplo-*
♦ matică a lui Paul G. Eshle-* 
ț man, în vîrstă de 20 de ani,* 
f pare extrem de compromisa—J
♦ ne relatează „Franc-Tireur-.* 
ț Acest tinăr de familie bunâț
♦ trebuia să plece în august în*
♦ Spania, pentru a face un* 
J stagiu pregătitor de un an înj
♦ serviciul diplomatic.
♦ Or, astăzi, el se află la în-* 
ț chisoare pentru că a furat 16*
♦ dolari, amenințînd cu revolve-<
♦ rul pe proprietarul unui chioșc* 
ț cu Hori și pentru că a rănit ♦
♦ un șofer de camion care a ♦ 
♦vrut să-l prindă. „Aveam ne-*
♦ voie de bani de buzunar, aj 
I deciarat el, și am tras pentru ♦
♦ că mi-a fost frică-. ♦
f Cariera sa diplomatică va* 
î suferi oare cu .ceva ? Mai știi
♦ Se întîmplă și la case mari...*
♦ Diplomați ca el au doar cău-J
î tare peste ocean. ♦
♦ t tt t t 11 tt 111111ttttț

ȚHD A Știați că în Statele Unite caU tlALVl 11 L să obții un loc de învățător, să 
-------------------------------------- ocupi un post într-o instituție de 

stat, să te muți in altă casă construită din fondurile guvernului, 
și in unele state chiar pentru a fi frizer, este nevoie de nume- 
îoase „jurăminte de lealitate?".

Vi se pare curios! Țara tuturor . posibilităților", permite orice 
cind e vorba de , libertăți" pe care numai imaginația aprinsă a 
răposatului MacCarthy le putea concepe.

Simțindu-se totuși dator față de posteritate, in frigurile morții 
MacCarthy a mai instituit un , jurămint". Dar nu de orice fel, ci, 
unul care să le întreacă pe toate.

Așa se tace că in prezent persoanele care doresc să obțină auto
rizația pentru pescuit in bazinele de apă din raza orașului New 
York trebuie să jure că nu fac parte din nici o organizație progre
sistă pe care autoritățile oficiale o consideră „subversivă".

Ce se intimpia insă dacă le-ar fi cerut peștilor roșii un astfel de 
„jurămint" pentru a putea înota în bazin ? Cu siguranță că le-ar 
ti interzis inotul, bănuindu-l de nelealitate, de activitate antiam:- 
rîcană.

v'

Interesele dizee- 
gente aaglo-ameri- 
cane in Orientul .4- 
propiat și Mijlociu, 
unde g'ație ^doctri
nei Eisenhower^, 
S.U.A. înlocuiește 
tradiționala domi
nație a Angliei, a 
determinat presa en
gleză să exprime d- 
teva adevăruri a- 
mare. Valul senti
mentelor antiame- 
ricane s-a revă/sat 
cu prilejul recente
lor evenimente din 
Iordania, deoarece 
Anglia este nemulțu
mită de faptul că 
regatul hașemit în
cape pe mina ameri
cană, după ce de la 
crearea sa decenii 
de-a rindul el se a- 
fla la remorca poli
ticii britanice.

..Politica ameri
cană. in special in 
Orientul Mijlociu — 
reflecta publicația 
„Time and Tide** — 
unde flota a șasea 
desfășoară diploma
ția cu ajutorul ca
noni erelor a dezo
rientat pe mul fi bri
tanici ; mai mulți

încă se sinu
de rezultatul conflic
tului Suezului“. Iar 
publicați .Nen S:a- 
tesman a^d Nation**, 
nota: J)a:i In 
danln nu se 
găsi petrol, ea 
za fi nicsodată 
bilă din punct

Iv
ea
M

de 
vedere economic, iar 
din punct de vedere 
strategic ea se afli 
tntr-o poziție impo
sibilă. Nu merită să 
sa cheltuiască ban: 
britanici și să se 
piardă vieți brita
nice pentru păstra
rea Iordaniei, indife
rent ce va face .4- 
merica-.

Pe un ton și nai 
amar încă ..The 
Spectator" se ezpri- 
mă Intr-un articol 
sugestiv intituM: 
.licitație pentru a. 
liati", in care scrie: 
..Este greu de stabi
lit ce obiectiv pozi
tiv urmărește dom
nul Dulles In lor- 
dania. Presupunind 
chiar ci regele Hu
ssein va reuși. să-ți 
mențină un tron ne- 
stabil, ce intențio
nează oare Deporta.

POLITICA...
...Statelor Unite fata de Egipt 

spune un gazetar francez, se baza 
pini acum o lună pe așa-zisa 
metodă a „morcovului" și a zba
tului". Cum in firea Departamen
tului de stat chipurile nu stă po
litica de mină forte, s-ar fi su
primat cică partea a doua a me
todei, adică a bățului, rămînind

Simbătă dimineață, fn cadrul 
unei adunări festive care a avut 
loc tn aula Facultății de științe 
juridice a fost sărbătorit cente
narul Invătămintului medical și 
farmaceutic din București.

La adunare au luat parte aca
demicieni, profesori universitari, 
conducători ai 'Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
reprezentanți ai C.C. al U.T.M., 
Ministerului Invățămintului și 
Culturii și Ministerului Forțelor 
Armate, membri ai corpului di
dactic al institutelor de medicină 
și de farmacie din București, 
Cluj, lași, Tg. Mureș și Timi
șoara, delegați ai Societății Știin
țelor Medicale din R.P.R., Crucii 
Roșii a R.P.R.. ai C.C. al Sindi
catului muncitorilor sanitari și ai 
Asociațiilor studenților, medici 
șefi ai regiunilor, personal me
diu sanitar și studenti ai Insti
tutului de medicină și farmac.e 
din București.

Au fost de fată membrii de'e- 
gațiilor de peste hotare care au 
luat parte la Congresul national 
de științe medicale din R.P.R

Deschizind adunarea acad. prof, 
dr. C. I. Parhon a spus printre 
altele :

„Au trecut o sută de ani de 
clnd primij studenti și profesori 
au deschis ușa primului lăcaș 
modest in care a inceput învăță- 
mintul științelor medicale in (ara 
noastră.

Acum, cînd sărbătorim împlini
rea celor o sută de ani de viată 
ai Institutului nostru, uram din 
toată inima ca și in viitor invățâ- 
mintul nostru medical, avind în
drumarea și sprijinul partidului 
și guvernului nostru, să formeze 
valoroși medici-cetăteni, demni 
de nobilele sarcini ce le revin in 
lupta pentru construirea socia
lismului in patria noastră.

A luat apoi cuvîntul prof. dr. 
Th. Burghele, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., recto
rul Institutului de medicină și 
farmacie din București, care a fă
cut istoricul invătămintului me
dical din Capitala tării noastre.

„In secolul ce s-a scurs de la 
înființarea sa — a spus vorbito
rul — invătămîntul medico-far- 
maceutic din tara noastră a reu
șit să se impună nu numai pe 
plan national, dar să și ciștige 
stimă și prețuire în întreaga lume 
științifică prin nivelul înalt al 
activității didactice și prin apor
tul cadrelor sale la patrimoniul 
științei universale

Vorbitorul a trecut apoi tn re
vistă perioadele de dezvoltare ale 
invătămintului medical din Bucu
rești.

Eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist și instaurarea 
regimului democrat-popular — a 
spus în continuare prof. dr. Tir. 
Burghele — au pus sarcina mă
reață a construirii unui nou sis
tem de ocrotire a sănătății oame
nilor muncii. In timp de numai 
13 ani (1944—1957) au absolvit 
Facultatea de medicină 5.480 de 
medici, adică un număr mai 
mare decit totalul absolvenților 
din cei 75 de ani anteriori. De 
asemenea au absolvit Institutul

1.877 farmaciști, față de 2.848 în 
perioada mai sus menționată. 
Porțile institutului nostru au fost 
însfirșit deschise fiilor de mun
citori și țărani muncitori.

Putem fi siguri că in viitor a- 
tit studenții cit și membrii cor
pului didactic din Institutul de 
medicină și farmacie vor face fo
tul pentru a răspunde încrederii 
și sprijinului cu care sînt spriji
nite eforturile lor pentru propăși
rea științei medicale și întărirea 
ocrotirii sănătății populației. Stn- 
tem datori să ducem cu cinste 
mai sus, mai departe, făclia pe 
care au aprins-o Înaintașii noștri 
acum un veac".

Acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, 
a dat apoi citire unei telegrame 
trimise de dr Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, care urează Insti
tutului de medicină și farmacie 
d:n București noi realizări în 
slujba sănătății poporului nostru 
și a progresului omenirii.

Au adus saluturi congresului: 
prof. C. Nicuță, adjunct al mi
nistrului Invățămintului și Cui. 
turii, acad. prof. dr. Ștefan Miku, 
secretar prim al Academiei R.P.R., 
acad, prof. Marius Nasta, preșe
dintele Societății Științelor Me
dicale din R.P.R.; general locote
nent dr. Scarlat Longhin, din 
partea Ministerului Forțelor Ar
mate și a medicilor și farmaciști
lor militari; ing. Ion Iliescu, se
cretar al C.C. al U.T.M. preșe
dintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor studenților din R.P.R.; 
prof. unlv. N. Sălăgeanu, recto
rul Universității „C. I. Parhon", 
acad. prof. Aurel Moga, recto, 
rul LM.F. din Cluj, din partea 
institutelor de medicină și farma
cie din Iași, Tg. Mureș, Timi
șoara și Cluj; prof. unlv. C. Din- 
culescu, rectorul Institutului poli
tehnic din București, conf. univ. 
dr. C. Gh. Dimitriu, rectorul In. 
sțitutului de perfecționare și spe
cializare a medicilor și farmacișr 
tilor; dr. luliu Zuckman, preșe
dintele C.C. al Sindicatului mun
citorilor sanitari; studentul Ion 
Costică. președintele Asociației 
Studenților din Institutul de me. 
dicină și farmacie din București.

De asemenea au adus salutul 
lor reprezentanți ai unor dele
gații de medici străini care au 
luat parte la lucrările Congresu
lui național de științe medicale 
din R P.R. : acad. prof. dr. St. 
Angelov (R. p. Bulgaria), prof, 
dr. Ciun Hui-ian (R. P. Chineză), 
prof. dr. A. Mouquin (Franța), 
prof dr. F. Junk (R. D. Germană), 
prof. dr. G. Heteny (R. P. Un
gară), prof, dr, Merjan Gorski 
(R. P. Polonă) și prof. dr. P. G. 
Sergheev (U.R.S.S.).

La sfîrșit a luat cuvtntu! dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Să-i 
nătății și Prevederilor Sociale.

Cuvîntările rostite au fost su
bliniate de aplauzele călduroase 
ale asistenței.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon, a 
declarat apoi închisă ședința fes
tivă.

Un protest 
original

_nai a plecat cu avionul* 
de la Londra ia Delhi. Harold < 
Steel. în xirstă de 63 de am., 
tată a trei copii, care, după- 
cum se anunța, in semn de* 
protest împotriva experiment 
tării bombei cu hidrogen en-< 
gieze pe insula Christmas. < 
„este gata, dacă va fi nevoie. ] 
să moară pe unul din atoiurile, 
din Oceanul Pacific*’.

In India. Steel se va alătura’ 
celor dot studenți englezi Da-< 
vid Graham și Jan Dickson.< 

? adevărul <<care intenționează să participe’ 
mai sus de <<[a această acțiune.

Spectator**, $> înainte de a părăsi Londra,< 
naște între- ((Steel a declarat: «Fără să fiuj 
dacă revista specialist în problemele știin-< 

zțitice, ca pacifist consider că< 
(pot să protestez împotriva ex-j 
S perimentârii bombei cu hidro-< 
/gen, numai prin aceea că merg< 
(singur în zona primejdioasă'.j
> Steel a spus că se va afla în< 
>raza de acțiune a exploziei ,jn.J 
(diferent ce urmări va avea a-) 
Aceasta pentru el — mutilarea? 
/sau moartea”.
J Comitetul englez pentru a->
> pararea păcii a aflat că în? 
^Australia există inițiative ase-$ 
>mănătoare. Cunoscutul luptător?
> pentru pace, pastorul Neil Glo-z
>ver din Melbourne, a declarat) 
’că vrea să plece de asemenea/ 
>în zona primejdioasă din Ocea-y 
'nul Pacific. Eilin Palmer, fiica > 
J scriitorului australian Vance/ 
i Palmer, a făcut o declarație y 
'pentru presă în care anunță căz 
'intenționează să însoțească pe(< 
Glover și pe alții, sperînd că 4 
aceasta va ajuta să mobilizeze/ 
popoarele din întreaga lume la<< 
lupta pentru încetarea expert-V 
mentării armei nucleare. /<

de Stat să 
întreprindă !« lor- 
dania pină in ceh 
dsn urată ? Preșe
dintele E-senhower 
și dl Dulles au do- 
b'ndit doar un stat 
dependent are nu 
este vîMbil nici din 
punct de vedere fi- 
nanda- ți nici geo
grafi:. și care se a- 
/!d intr-o 'egiune 
di se poale de în
depărtată ce Fas- 
hington**. Desigur, 
n-meni nu poate să 
conteste 
expus 
^The 
dar se i 
barea i 
en/Zezd er« de pă
rere și acum ci ți va 
ar.: că Iordania „nu 
este viabilă nici din 
punct de vedere fi
nanciar și nici geo
grafic^ și se află tn
tr-o regiune cit se 
poate de îndepărta
tă de... Londra.

Dar, după cum se 
vede, de durere pen
tru pierderea domi
nației coloniale pre
sa engleză spune a- 
devăruri /

ca in fața Egiptului să fie purtat 
doar morcovul . doctrinei Eisen
hower". Așa cum n-a servit cio
magul n-o să ajute insă nici du- 
ceața aparentă a morcovului doc
trinal. Egiptenii au gustat prea 
multă vreme morcovul englez ca 
să nu-i recunoască izul, indiferent 
de sosul In care-i pus.

După cum s-a aflat, cu mai bine 
de un an în urmă, Churchill își 
propusese să tacă. După retragerea 
sa din viața politică, el nu a mai 
luat cuvîntul în Camera Comune
lor.

Din această tăcere îndelungată, 
a ieșit deunăzi cînd, probabil, a 
acut un moment de proastă inspi
rație.

Și pentru ce credeți că a luat 
cuvîntul de data aceasta în Ca
mera Comunelor bătrînul război
nic ? Ca să ia apărarea lui Eden, 
sprijinind — ce-i drept, cu întîr- 
ziere — agresiunea din Egipt.

Că bătrînul corăbier al imperia
lismului britanic e de partea lui 
Eden, nu surprinde pe nimeni. In
transigența față de problema Sue- 
zului îl caracterizează. Ea l-a dus 
pînă într-acolo incit să afirme că 
atitudinea O.N.U. în timpul inter
venției nu a fost de folos nici 
lumii libere, nici păcii și nici pros
perității în Orientul Mijlociu (II).

Atacul direct pe care Churchill 
l-a lansat împotriva O.N.U., odată i 
cu reafirmarea sa pe arena poli
tică ne face să ni-l 
reamintim ca pe un 
vechi pasionat al 
încordării și răz
boiului...

Imperiul britanic 
troznește. Churchill 
simte acest lucru. 
Dar ce folos. Un a- 
semenea discurs 
este departe de a 
contribui la întă
rirea poziției An
gliei in lume și 
nu-i poate ajuta cu 
nimic la recîștiga- 
rea prestigiului de 
„conducere1' pentru 
care pledează cu 

cel care 
mai

La închiderea ediției

ardoare 
dacă tăcea— 
bine făcea.

In fotografie : o demonstrație de protest pe 
străzile Londrei împotriva experiențelor 
cu armele nucleare.

Primul spectacol 
al Circului de Stat 
al Uniunii Sovietice

Sîmbătă seara, la Circul de Stat 
din Capitală, artiștii Circului de 
Stat al Uniunii Sovietice au pre. 
rentat primul spectacol al turneu
lui pe care 11 Întreprinde tn (ara 
noastră.

înainte de spectacol directorul 
Circului de Stat al Uniunii So
vietice P. P. Tkacenko a salutat 
publicul spectator.

A răspuns tov. Vasile Cojo- 
caru, directorul Circului de Stat 
din Capitală.

La siirșitul spectacolului pu. 
blicul a făcut o caldă manifesta
ție de simpatie artiștilor sovie
tici.
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